
   
 
 

 

 االستسشبدى اجبةت األوموذج مقتسح 

 1021/1023للعبم الجبمعي  الثبويالفصل الدزاسي 

 حيوانتغريتالمبدة: شزاعتوتسةيتالشعبت:ت:الثبلثت الفسق

 ودوااجه

 4/2/1023تبزيخ االمتحبن السبت 

       

 :                            )عشرون درجة(السؤال األول
 .TDNمى مقياس مجموع المركبات الكمية المهضومة أذكر االعتراضات ع-أ

 األجابة:
يوجددد اعارانددان اهو  سددو بيدداوق بددين طامددة اةبددروايه وطامددة اةنربوسيدددرات واة ددا   اعابددد ع دد  

 اةطامة اةبهنوبة ع با با ه يوجد فقد بعد ذةك.
 -فى أحدى التجارب لتقدير ميزانى االزوت والكربون حصمنا عمى االتى: -ب

 -المطموب: 200ميزان كربون موجب + 30زان أزوت موجب +مي     
 كمية الطاقة الكمية.-الدهن الجاف -البروتين الجاف     

 األجابة:
 نبية اةطامة اةن ية.-اةدسن اةجاف -اةبرواين اةجاف -بن اةبط وبات اةبذنورة يبنن حياب:

 
 :                            )عشرون درجة(السؤال الثانى

ر البروتين من المركبات الهامة لمكائن الحىى وضىذ ذلىب مبينىا مصىادر البىروتين. ال عىل يعتب-أ
 التكميمى لمبروتينات.

 األجابة:
ويبندددن   دددط  بددداا  بدددى بصددددر حيدددوا    .بصددددر حيدددوا   –بصدددادر اةبدددرواين: بصددددر  بددداا  
 هيانبا   قص اهحباض اهبي ية.

 -الية:فى احدى تجارب الهضم حصمنا عمى النتائج الت -ب

البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروتين  
 الخام%

الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدهن 
 الخام%

الكربوهيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرات 
 الذائبة%

 االلياف الخام%

التركيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب 
 الكيماوى

21 3 00 14 

 01 21 21 20 معامل الهضم



مجمىىوع المركبىىات الكميىىة  -معامىىل النمىىا الحقيقىىى –المطمىىوب حسىىاب معامىىل النمىىا األسىىمى 
 .TDNالمهضومة 

 األجابة:
بعابد   –بعابد  اة شدا األيدب   -بن بع وبات اةارنيب اةنيباوق وبعابد  اةهنده يبندن حيداب:

 .TDNبجبوع اةبرنبات اةن ية اةبهنوبة  -اة شا اةحقيق 
 

 )عشرون درجة(                           -:السؤال الثالث
 ما هى العوامل التى تؤثر عمى هضم االغذية والمتعمقة بالحيوان. -أ

 ة:األجاب
  وع اةحيوان......وسنذا -اوجد عدة عواب  اؤ ر ع   سنه اهغذية ب ها: عبر اةحيوان

 -اذكر فقط االحتياجات الغذائية لمحاالت االتية:-ب

 كجم. 110بقرة وزنها  -2
 كجم وفى المهر االخير من الحمل. 150بقرة وزنها  -1

 %.1.3كجم لبن بنسبة دهن  21كجم وتعطى  210جاموسة وزنها  -3

% وفى 1.4كجم لبن بنسبة دهن  20كجم وتعطى  200وزنها جاموسة  -0
 الموسم االول من الوالدة.

 األجابة:
  -حياب اهحاياجات اةغذائية نبا ي  :

 اةحاةة اهوة  حياب اهحاياجات اةحافظة. -1 

 اةحاةة اة ا ية حياب اهحاياجات اةحافظة+ احاياجات اةحب . -2 

 ت اةحافظة+ اه ااجية.اةحاةة اة اة ة حياب اهحاياجا -3 

 اةحااةة اةرابعة حياب اهحاياجات اةحافظة+ اه ااجية+ اة بو بويه او . -4 

 أستاذ المادة                                                       
 أ.د/ محمد محمد عبد الال                                                          

 أ.د/ جمال عمى الدين الصياد                                                             
 


