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 االستسشبدى اجبةت األنموذج مقتسح 

 2012/2013للعبم الجبمعي  الثبنيالفصل الدزاسي 

االنتبج الشعبت: ت:الثبلثت الفسق  تغريت حيوانالمبدة:

  الحيواني

 1/6/2013تبزيخ االمتحبن السبت 

       

 :                            )عشرون درجة(السؤال األول
طارق  –ن طرق حفظ االعالف الخضراء وضح ذلك مبينا  االسا س العمما  يعتبر السيالج م-1

 مواصف ت السيالج الجيد. -الحفظ

 األجابة:
 .التخمر -التنفس الهوائى -توفير الظروف الالهوائيةاالساس العممى لعمل السيالج منها: 

 . يول طريقة الز  –الحفظ باضافات  –طرق الحفظ ثالثة انواع هى: الحفظ بدون اضافات     
 .المون ..... –مواصفات السيالج الجيد منها: الرائحة    

تعتبر اليوري  من مع مالت رفع القيمة الغذائية لمواد العمف الخشنة وضح ذلك مبينا  النقا ط -2
 مظ هر التسمم وكيفية عالجه . –الت  تؤخذ ف  االعتب ر عند استخدامه  

 األجابة:
التاااادري   –د اسااااتخدام اليوريااااا منهااااا: مسااااتو  اليوريااااا عاااادة نقاااااط تالخاااا  فااااى االعتبااااار عنااااهناااااك 

 وهك ا.....
 الضعف وهك ا...... -مظاهر التسمم منها: االمتناع عن االكل   
 عالجها بمحمول حامضى مخفف......   

تااؤ ر الفطرياا ت عماا  مااواد العمااف تاا  يرا واضااح . وضااح ذلااك مبيناا  تقساايمه  حساا  درجااة -3
عما  نشا طه  ماع ذكار م ا ل ألحاد الميكوتوكساين ت مان دراساتك العوامل التا  تاؤ ر  –الرطوبة 
 لممقرر.

 األجابة:
 تقسم الفطريات حسب درجة الرطوبة الى ثالثة انواع منها فطريات الحقل وهك ا.....

 ومن دراستك يمكن  كر احد الميكوتوكسينات.    
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حد البدائل المساتخدم م  هو بديل المبن. وضح األس س العمم  لعمل البديل مع ذكر م  ل أل-4
 من خالل دراستك.

 األجابة:
البديل هو محمول مشابه لمبن وتم عمل البديل عمى اساس احتياجات العجل من الطاقة والبروتين 

 والفيتامينات وا  اضافات اخر .
 ومن دراستك يمكن  كر احد البدائل.    

 
 :                            )عشرون درجة(السؤال ال  ن 

 لم ذا يفضل بن ء البروتين عن الدهن ف  حيوان ت التسمين.-1
 األجابة:

تكمفااة بناااب  –يفضاال بناااب البااروتين عاان بناااب الاادهن فااى حيوانااات التساامين و لااك لر بااة المسااتهمك 
 .اكثر تكمفة من بناب البروتين –الدهن 

 وضح االمراض الن شئة عن سوء التغذية لم شية المبن والتسمين.-2
 األجابة:

الماابن  -توجااد عاادة امااراة ناشاائة عاان سااوب التت يااة لحيوانااات الماابن والتساامين منهااا: حمااى الماابن
 .خراج الكبد -زيادة الحموضة -منخفة نسبة الدهن

 م  ه  الشروط الواج  توافره  النش ء مصنع عمف.-3

 األجابة:
 نع......الهدف من انشاب المص -توجد عدة شروط النشاب مصنع العمف منها: اختيار الموقع

 م  ه  العوامل الت  تؤ ر عم  القيمة الغذائية لمواد العمف والمتعمقة ب لنب ت.-4

 األجابة:
 التسميد....... –توجد عدة عوامل تالثر عمى القيم الت ائية لمواد العمف منها: عمر النبات 
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 )عشرون درجة(                           -:السؤال ال  لث
 لواج  مراع ته  عند تكوين عالئق م شية المبن.م  ه  النق ط ا-1

 األجابة:
توجااد عاادة نقاااط تالخاا  فااى االعتبااار عنااد تكااوين عالئااق ماشااية الماابن منها:نساابة المااواد المركاازة: 

 كمية المواد الجافة المقدمة لمحيوان..........  -المالئة

كجام ونسابة  10كجم وتعط  الج موساة لابن ياوم   600قطيع من الج موس متوسط وزنه -2
يوم يتوافر فا  الساوق ماواد  30%. المطمو  عمل عميقة يومية لهذا القطيع لمدة 7الدهن به 

 –دريااس  -تاابن -ردة -رجيااع ارز -كساا  قطاان مياار مقشااور -العمااف الت ليااةف عمااف مصاانع
 ذرة صفراء. -شعير -كس  فول صوي 

 األجابة:
 -لمجاموسة لميوم الواحد كم يمى:تكوين عميقة 

 الحتياجات الت ائية حساب-1   

 حساب المادة الجافة المقدمة لمحيوان-2   

 حساب توليفة من مواد العمف والتى تتطى االحتياجات الت ائية من معادل النشا والبروتين المهضوم-3   

 يحسب االحتياجات المعدنية-4   

 .يوم 33يحسب الكميات المطموبة لمدة -5   

 
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق..,

 

 أستاذ المادة                                                                     

 أ.د/ محمد محمد عبد الال                                                                         

 أ.د/ جمال على الدين الصياد

                                                                            

 


