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 اهداف المادة
 

, واهميتها ومراحل تطورها وتمييزها التعرف على تصنيفها النباتي اهميةو محاصيل الحبوب:دراسة 
عمليات و , ( FAOوالوطن العربي) مراكز انتاجها في العالمو , والصناعية االقتصادية والغذائية

والنوعية لنمووالحاصل ا المالئمة والمؤثرة في, العوامل البيئية والمناخية الخدمة للتربة والمحصول
ودراسة   ,من ناحية احتياجياتها المختلفةودراسة االختالف فيما بينها  صل الحبوبللنهوض بحا

 مكونات وتركيب الحبة وعالقة ذلك باستعماالتها واستخدامها وتصنيعها.ومعرفة اهم مشاكلها.  
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 دراسة محاصيل:الحنطة, الرز, الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, الدخن, الشيلم, الشوفان,(

 مراكز االنتاج  )-والصناعية   االهمية االقتصادية والغذائية-التصنيف النباتي مراحل النمو

FAO)-عوامل المناخ والبيئة المؤثرة في النمو والحاصل  -عمليات خدمة التربة والمحصول
مسائل لحساب الحاصل ومكوناته,الكثافة النباتية ودليل -النضج والحصاد والتصنيع-والنوعية

 ة وتصافي التصنيع.ضافمالحصاد وكميات االسمدة ال
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المالح المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
 ظات

,االهملية االتصاياةوةلالائاةلة,مكا   الحبوبمقدمة عن محاصيل    7

 الصوسع في ال راعةاالنصاج,االحااةلات, الصانلف النباتي.

–الصقسيييلل النبيييياتي لمحاصيييل  الحبييييوب 

ةراسيية مكاحيي  -ممليي ات الئاة يية النةل ليية

الصئييييكى ع يييي  مقيييياول  النمييييو -النمييييو

 -الخاصة بئلك . 

 

 

الحنطة,االهمليية االتصايياةوة لالائاةليية,مكا   االنصيياج فييي الئييالل   9

مكاح  فييي الئييكال ,المييو ن االصيي ي,,توزوئيي  لالييو ن الئكبييي 

نشييييييوط الحنطيييييية,انواح تقسييييييلمات الحنطيييييية,محاملع الحنطيييييية 

 ,لاسصخداماتهالاهملصها في الاناعات الائاةلة

الوصف النبياتي لمحايوا الحنطية لةافية 

–اج اط النبات مع الكسيو  الخاصية بهيا 

ة ايييييل لالزراعييييية محاصيييييل  الحبيييييوب 

ل محاصل  الشصووة لمصابئة مكاح  النمو 

  لالال لة.

 

عوامييي  المنييياي لالبلالييية المؤةمييية لالميييورك  فيييي نميييو لتطيييور   1

(,زراعيية ,لالماط لاالمطارةلةالضييوال صك الحنطة)ةرجيية الحكار ,

 الحنطة تي المنطقة الدوملة من الئكال,

لالصئكى ع ي  اجي اط حبية لحنطية بشية  

ت ال ي .تشخلص سناب  لحبوب نيوعي 

مصابئة مكاح  –الحنطة الناعمة لالخشنة 

 .اصل  الحبوبحملالنمو 

 

عم لييات مدميية الصكبيية لالمحاييوا لالدلر ال راعلييةفي المنييا     4

مةونيييييييييييات الحبيييييييييييية  لدوملة,لاالضييييييييييييطةاح,لااالرلاةلييييييييييية 

لتدروج  مكاح   حن الحبوب لانصاج الطحلن لتك لبهاالةلملالي,

 .الطحلن

ممل ات اصناى الحنطة الناعمة الئكاتلة 

الناعمييييية  اصيييييناى الحنطييييية-الصةاروييييية

اصييييناى الحنطيييية –الئكاتليييية الصةارويييية 

ةراسييييية الاييييي ات –الئكاتلييييية الخشييييينة 

تليياك  فافيية –النوعليية لحبييوب الحنطيية 

مصابئة مكاح  –ون الحبة تحدود ل-السنب ة

 نمو الحنطة لالشئلك. 

 

انيواح -الوصف النباتي لمحايوا الشيئلك االمصحان االلا  5

تملل  انيواح -الشئلك الم رلح في الئكال

-الشئلكحسب عدة الا وى فيي السينب ة

مصابئية -الا ات الممل   الصناى الشئلك

 مكاح  النمو.
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االص ي , تقسلمات الشئلك , زراعة الشيئلك فيي الئيكال , اليدلر  

عواميي  المنيياي المحاييوا , لالصكبيية ال راعليية , لعم لييات مدميية 

  االمصحان االلا 
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, المييياط  ةلةالضيييوال صيييك  لالبلالييية المؤةمييية ) ةرجييية الحيييكار  , 

 لاالمطار ( .

: االهمليية االتصايياةوة لالائاةليية , مكا يي  االنصيياج فييي الئييالل الييكز  1

لالييييو ن الئكبييييي , توزوييييع الييييكز بييييالئكال , انييييواح تقسييييلمات 

الكز:حسيب المنشيو لبلالية النمييو لصي ات السيووداط ل يوا الحبيية 

الئواميي   , لشيية  الحبيية لفصييك  النضييج ,اصييناى الييكز بييالئكال 

 ,  ةلةالضوال صك المناملة المؤةمة ل كز ) ةرجة الحكار  , 

-الوصييييييف النبيييييياتي لمحاييييييوا الييييييكز

الاييي ات -مةييياملع)انواح(الكزفي الئيييالل

 مصابئة مكاح  النمو.-الممل   لؤصناى

 

:الميياط , حاجيية الييكز ل ميياط حسييب  كوقيية ال راعيية لمكح يية الكز  9

:الةافية النمو ( عم لات مدمة الصكبة لالمحاوا : كل ال راعية 

لالمبص يييية لالشييييص ,تهلالة البييييئلر ل  راعيييية ,النضييييج لالحايييياة 

الصك لييب الةلملييالي  لالييدراك , موتييع الييكز بالييدلر  ال راعليية ,

 عم لة تهبلش الكز لحبة الكز , 

الوصف النبياتي -محاوا الئر  الا كاط

لسيياة  تملليي  اصييناى لمةيياملع الييئر  –

اصيييييناى اليييييئر  الاييييي كاط –الاييييي كاط 

مصابئيية مكاحيي  -لئييكال الم رلعيية فييي ا

 النمو . 
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فييي الئييك ال ال ةراسيية مخطييل  ييوا ال صييك  الضييوةلة المحاييوا 

 لنمو لت هلك محاصل  الحبوب . لةلره في تطور 

ل ييييكل تليييياك -مصابئيييية مكاحيييي  النمييييو

 المساحة الورتلة. 
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