
   
 
 

 

 االستسشبدى اجبةت األوموذج مقتسح 

 1021/1023للعبم الجبمعي  الثبويالفصل الدزاسي 

 تغريت حيوانالمبدة:   العبمتالشعبت:  ت:الثبلثت الفسق

 ودوااجه

 4/2/1023تبزيخ االمتحبن السبت 

       

 :                            )عشرون درجة(السؤال األول
 -مهضم حصمنا عمى النتائج التالية:فى أحدى التجارب ل-أ

 -المطموب حساب: 352وميزان كربون موجب + 20ميزان أزوت موجب +
 حساب كمية الطاقة المتكونة. -كمية الدهن المتكون -كمية البروتين المتكون

 األجابة:
 .كمية الطاقة الكمية -كمية الطاقة فى البروتين والدهن -يحسب البروتين والدهن الجاف المتكون

 ما هو الدور الغذائى لأللياف الخام. -ب
 األجابة:

 .تعمل عمى فرد الكتمة الغذائية وهكذا....... –الدور الغذائى لأللياف الخام منها: مصدر لمطاقة 
 

 :                            )عشرون درجة(السؤال الثانى
 ما هو دهن الجسم وما عالقة دهن الجسم بدهن الغذاء.-أ

 األجابة:
 .دهن الجسم عبارة عن دهن ثابت ودهن متغير ومواد العمف تؤثر عمى نوعيه الدهن....

 -فى احدى تجارب الهضم حصمنا عمى النتائج التالية:-ب

البررررررررررررررررررررررررروتين  
 الخام%

الرررررررررررررررررررررررردهن 
 الخام%

الكربوهيررررررررررررررررررررررردرات 
 الذائبة%

 االلياف الخام%

التركيرررررررررررررررررررررررررب 
 الكيماوى

21 3 00 14 

 01 21 21 20 معامل الهضم
مجمرروا المركبررات الكميررة  -معامررل النألررا الح ي ررى –حسرراب معامررل النألررا األسررمى  المطمرروب

 .TDNالمهضومة 
 األجابة:



معاملل  –معاملل النشلا األسلمى  -من معمومات التركيب الكيماوى ومعاملل الهملم يمكلن حسلاب:
 .TDNمجموع المركبات الكمية المهمومة  -النشا الحقيقى

 
 )عشرون درجة(                           -:السؤال الثالث

 اذكر ف ط مصير الطاقة داخل جسم الحيوان.-أ

 األجابة:
 مصير الطاقة داخل جسم الحيوان تبدأ بالطاقة الكمية ..........حتى الطاقة الصافية.

 -أحسب ف ط االحتياجات الغذائية لمحاالت االتية:-ب

 كجم. 100ب رة جافة وزنها  -2
 كجم وفى الألهر االخير من الحمل. 110ب رة وزنها  -1

% وفى 1.1كجم لبن بنسبة دهن  21كجم وتعطى  200جاموسة وزنها  -3
 الموسم االول من الوالدة.

% وفى  2كجم لبن بنسبة دهن  20كجم وتعطى  210جاموسة وزنها  -0
 الموسم الثانى من الوالدة.

 األجابة:
  -حساب االحتياجات الغذائية كما يمى:

 .فقط احتياجات الحافظةعبارة عن ولى الحالة اال -1 

 احتياجات الحافظة+ احتياجات الحمل.عبارة عن الحالة الثانية  -2 

 .حافظة+ نمو موسم اول+ انتاجيةاحتياجات عبارة عن الحالة الثالثة  -3 

 .ثانىاحتياجات الحافظة+ االنتاجية+ النمو موسم عبارة عن لة الرابعة الحا -4 

 بالتوفيق..,مع أطيب التمنيات 
 أستاذ المادة                                                       

 أ.د/ محمد محمد عبد الال                                                          
 أ.د/ جمال عمى الدين الصياد                                                             


