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 مبادئ االلبان العملي  

  الفحوصات احلسية وحتكيم احلليب:  ثانيالدرس العملي ال

تعتبرراالختبتبرر اخحالخة مرراالالترررالختبتبرر اخحالخةت تررالالخةتررلالت ررا الستررهالخة تارر الس رر الخمررت ت ال ررلال

اتكرالقبوةر الخوالتص  عالختةب رال اثالاتكرالبوخمطت الخة كثالستهال ا الال ظ  الالو و ةالخة تا ال تهال

الال-ا ض الوترالهذهالختبتب اخحالهلال:ال

تعظثالتمتتتكلالخة تا الا كتورالستهال ا رالال رو ةالخة تار البوخمرطالالال-: الطعم والرائحة .1

خةطعثالوخة كتالالوكذةكالخةتظتاالوةذةكال ر رالخبتبر االخة تار البوخمرطالال  مرالالخة رثالذخالخهتارالال

سظاتالال لالتص  عالختةب رال,الوستا الا  الخرالاف صالخة تا الخةتو و ال رلال تارعالختوخ رلال

اغر ال رلال روالالختمرت ثال ال)خة ب ح(الكلالسترهال ر  التررال ارثالخةطعرثالوخةاخب رالالقبرلالتفا

خةت تواررالالستررهال تارر الذخالاخب ررالاللارراالتربوةررالالا رر الا ضرر ال,الوةررا الستتارر  الخرالال رر اوخ ل

 بتبرراال تاررعالختوخ ررلالوةكرررال ررلال رر تحالب صررالالهررذهالخةطاارررالالضرراوااالال اله رر كالبعررالال

الخةتأكر كر رالتررالخةضراوا الختطعتالالخةب صالالببعالالخةع بقالخةتلالات  وةت الخة اوخرالةذةكال

عتالالبوخمطالالخةتذوقال الكت الخرال تاعالخةاوخبحاللااالخةتالوبرالالخةترلالقر الترالو و الهذهالختط

تكورالتو و ةال لالخة تا الاتكرالتعا تت الب كلالتؤك البوخمرطالالخةترذوقال,الو  مرالالخةترذوقال

 ال-ب    ال  مالالخة ثالتتضترالخابعالالت  تحالاباماالالهلال:

 الطعم الحلو .أ 

 الطعم الحامضي  .ب 

 الطعم المر .ج 

 الطعم الملحي .د 

و تاررعالهررذهالختطعتررالالاتكرررالتعا تترر البوخمررطالالخةتررذوقالبا ترر الخةطعررثالخة  تضررلال         

  مررالالخة ررثال ظرراخ الترالخت ترر الالوخةتاكبرر حالخةطارر اةالتكررورالاتكرررالتعا ترر البوخمررطالال

ت تاكالال لال  وثالهرذخالخةطعرثالوبرذةكالاتكررالتعا تتر الب  مرالالخة رثال,الوا ر الخرالا را ال

ءالخةتو و ال لال اخغالخة بالال وقالخبتب اال ثالخة تا البع الخزخةالاللط ءالكلال بالال اثالخرالخةتوخ

مررطحالخة تارر القرر الختتررزئالبرر ةاوخبحالخةتررلالقرر التكررورالتو ررو ةال ررلالخة تارر الوبررذةكالاتكرررال

خةتوصررلالخةررهالاخب ررالالخة تارر القبررلالخسطرر ءالخةفاصررالالةتترروخءالخةتبررتتطالةتررذهالخةرراوخبحالخةررهال

تررالخة بررالالخةرهالخةتروخءالخة ررو ال الوا ر الخرالاكرورالطعررثالخة تار التعتر ت الواكررورالخةتراو ال

الو الالوخةتاخاةالولااه الترالختطعتالاللااالخةتالوبالال ب ةلالترالخةتت

اظتاالخةترورالختبراالالخةطباعرلالةت تار ال تا رالالت عكر  الخت رعالالخةضروباالالسترهال -:اللون   2

خةتعترالال لالخة تا التثلال باب حالخةر هرالوك زا ر حالخةك ةمراوثالخةغاوارالال,الخة زاب حالخة قارالال

وذةركالاا رعالخةرهالو رو الالواظتاالخة تا الخةبرا الب ةتورالختصرفاالخوالت برلالخةرهالختصرفاخا

ت  ةالخةك اوتارالوهلالصبغالالق بتالالةتذوب رال لالخة هرال الوتتوقر ال ا رالالتاكارزالهرذهالخةتر  ةال

 لالخة تا الستهالس ةالسوختلالتررالخهتتر الستاررالالخة اروخرالوب صرالالخةعتاررالالخةبضراخءالخةترلال

وخةك اوتارال الواتتازالةورال تار الخةفاز)خة تار ال(A)ت تو الستهال مبالالس ةاالالترال ات تارال
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ت  الخة هر(البزاقالالبفافالالتا عالخةهالو و الصبغالالتعا الالتظتاال تا الالقتالالتاكارزالالخةت زوع

 باب حالخة هرالبع الخةفازال الخت الخة اشالوهروالخةمر بلالخةتت صرلالستار التررالصر  سالالخة ربرال

  ارال الوقر الاظتراالب ة تار الخةروخرالڤ اكورالةو  الخبضاالتصفاال تا الالةو و الت  ةالخةاخابرو

ار الخوال تا رالالتتروثالخة تار الخث ر ءال رتر الوت خوةر الخبا ال تا الالةتاالالخة اوخرالخةت تجالةت ت

بمررب الو ررو البعررالالخ رروخعالخةبكتااارر الخةت ت ررالالةصرربغ حالتتو ررالالو ررلالهررذهالخة رر تحالاعتبرراال

بترراالالخةتترر  ال تا ررالالاصرر بالالخة ارروخرالخة تارر اللارراالطباعررلالتثررلالظتررواالةررورالخ ترراال

 تعالخة تا ال الالوختتزخئالقطاخحالخة ثخةضاعالال

خرال تروالخةبكتااار ال رلالخة تار الاررلالب ا رالالكباراةالترالخةتعراو ال -:درجة حرارة الحليب   3

ْث(البا ت الا بفالالت اا ا  ال تهالارلالخة توالبارالال10وذةكالبتباا الخة تا الخةهال ا الال اخاةال)

ْث(الوستوت ال  رالتباا الخة تار الخة ظار الاعتبراالخقرلالخهتارالال مربا التررالتباار الخة تار الال5-0)

 ظا القتالالكت الخرالخةبكتااار اللااالخة ظا الواا عالهذخالخةهالخرالس  الخةبكتااا ال لالخة تا الخة

تكورالخقلال   طال لالخة تا الخة ظا ال الواتكرالخارر  ال تروالخت ار ءالخةت تاارالال رلالخة تار ال

خة ظا السرالخة تا اللااالخة ظار الوخة صرولالسترهال تار الذوال رو ةالس ةارالالوذةركالبتباار ال

خوالخقلال,الت صالتعظثالخةتعتات حال لالكثااالترالب  الْث(الال10خة تا التب  اة البع الخة ت الخةهال)

ْث(الخوالخقررلالخذخالةررثالاررتثالال10هالخ رر الا رر التباارر الخة تارر البعرر الخة ترر التب  رراة الخةررهال)تررةعرر ةثالسخ

 م سالالال الال48تمتات الخةهالخةتص عالةت ةالم ستارالترالوقحال تب الوتمتات البت ةالتالتت  وزال

اتتازالخة تا الب ا الالةزو الالخستهالترالخةت ءالةت الا توا التررالتروخ الصرتبالالال-:قوام الحليب   4

زخ حال مربالالخةر هرالب ة تار الكتتر الزخ حالةزو تر ال,الوستار ال ر رالس ر الب  ةالالتعترالال الوكتتر ال

خض  الالخةت ءالخوال تا الخةفازالخوالكتاتت الخةهالخة تا الكطاارالالةغ  ال  رالةزو ت الترلالواب ال

 قوخت ال 

اتكررالخةتتاارزالبا تتر الوذةركالب اخمرالالالالتمييز بني احلليب البقري واحلليبب ااامويبي :

الال-بوخصت الخة ماالالبأ اخءالختتلال:

:الت ررظالخرالخة تارر الخةبرررا الاظترراالبتررورالخصررفاالب  رر  الةت تارر الريننا اللننون عننن ط .1

 خة  توملالخةذ الاظتاالبتورالخباالال 

:التتوقرر الخبتبرر اخحالخةررروخثالستررهال رارررالالخاتفرر عالةزو ررالالخة تارر العننن طريننا ال ننوام  .2

 ال-خة  توملالسرالخة تا الخةبرا الواتكرالت  ظالالذةكالترالب لالت الاأتلال:

  توملالوخبا البت ال تا البررا الوت رظالائالز   الالبت الكتاالالترالخة تا الخة .أ 

 خرالختولالاعتثال  خاالخةز   الالب ا الالخكباالترالخةث  لال 

خلت الم قالز   االال لالسا الال تا ال  توملالوخبا ال لالسا الال تا البررا ال .ب 

 وت ظالخرالتم قطالقطاخحالخة تا ال لالختولالاكورالبماسالالخقلالترالخةث  االال 

لالسترهالمرطحالضعالقطراةالتررالخة تار الخةبررا الوخبرا التررالخة تار الخة  تومر .ج 

 ز   لال   ظالخرالقطاةالخة تا الخةبرا التكورالخكثاالخ ت  اخ ال 

ت ظالختبت  ال لالماسالالخ مك  الخة تا الخةبرا التررالخة  تومرلالتررالكر  ال .د 

 اثالتكورالمراسالالخ مرك  الخة تار الخةبررا الخسترهالتررالمراسالالخ مرك  الالابا

 خة تا الخة  توملال 


