
              
 كلیة الزراعة               

  واألسماك قسم إنتاج الدواجن 
 

 أجب عن األسئلة اآلتیة:
 

  ؟عند تكوین مخالیط عالئق اقتصادیة للدواجن ھإتباعوضح ما یجب . ۱

 . ما ھي المجموعات الرئیسیة التي تتكون منھا مخالیط عالئق الدواجن؟ ۲

یجب تغذیة الحاسب  التي البیانات  ھيالخاصة بتركیب عالئق الدواجن. ما  اآلليالحاسب . في حالة توفر برامج ۳    
 بة العلیقة المطلوب تكوینھا؟ بھا للحصول على تركی اآللي

 
 التي  یجب إتباعھا عند عمل تركیبات عالئق الدواجن؟ المالحظات العامة ھي. ما ٤    

أسابیع من العمر) من  ۳ –تاكیت اللحم النامیة (من الفقسات قطیع من كباحتیاج فيیكجم) ۱۰۰. كون مخلوط غذائي (٥   
جمیع مواد العلف بالجدول من  –من البروتین الخام والطاقة الغذائیة الممثلة  –البروتین الخام والطاقة الغذائیة الممثلة 

 :دات األكسدةمضا،  مخلوط أمالح وفیتامینات ،جارىتمثیونین التالي، باإلضافة إلى  ملح الطعام، 
 

 
أسابیع من  ٦ – ٤(من  خالل فترة التھیئةطیع من كتاكیت اللحم في باحتیاجات قیكجم) ۱۰۰. كون مخلوط غذائي (٦   

ملح الطعام، جمیع مواد العلف بالجدول التالي، باإلضافة إلى  من  –العمر) من البروتین الخام والطاقة الغذائیة الممثلة 
 :مضادات األكسدة،  مخلوط أمالح وفیتامینات ،جارىتمثیونین 

 
 
 
 
 
 (یتبع)

 مادة العلف     
 مسحوق عظام مسحوق سمك حیوانيدھن  كسب فول صویا ذرة صفراء التحلیل الكیمیائى

 ۱۲.۰۰ ۷۲.۰۰ ---- ٤٤.۰۰ ۸.۹۰ بروتین خام (%)
  (ME)طاقة ممثلة

 ---- ۳۱۹۰ ۸۸۰۰ ۲۲٥۰ ۳۳٥۰ كیلو كالورى/ كجم

 مادة العلف     
 مسحوق عظام مسحوق سمك حیوانيدھن  كسب فول صویا ذرة صفراء یمیائىالتحلیل الك

 ۱۲.۰۰ ۷۲.۰۰ ---- ٤٤.۰۰ ۸.۹۰ بروتین خام (%)
  (ME)طاقة ممثلة

 ---- ۳۱۹۰ ۸۸۰۰ ۲۲٥۰ ۳۳٥۰ كیلو كالورى/ كجم

 بنك أسئلة
تغذیة الدواجن التطبیقیة. ٤۰۲ -المادة: د   

 .واألسماك إنتاج الدواجن توجھ  - المستوى الرابع
     

 ۱ 



 )تغذیة الدواجن التطبیقیة ٤۰۲تابع: بنك أسئلة مادة د (
 

لقطیع من دجاج إیزا حتیاجات من البروتین الخام والطاقة الغذائیة الممثلة الیفي باجم) ك۱۰۰كون مخلوط غذائي (. ۷
إلى جمیع مواد العلف بالجدول التالي، باإلضافة من  –من البروتین الخام والطاقة الغذائیة الممثلة  –براون البیاض

 :مضادات األكسدة،  مخلوط أمالح وفیتامینات الجیريحجر الالطعام،  ملح
 

  
البروتین واأللیاف الخام مستخدما جمیع  من لنامیةااألرانب قطیع من باحتیاجات  یفيكجم) ۱۰۰(. كون مخلوط غذائي ۸

 :فیتامیناتالو المعدنیة مالحاألمخلوط مواد العلف بالجدول التالي، باإلضافة إلى  ملح الطعام، الحجر الجیري 

 
بروتین  ٪۲۳كیلو كالورى طاقة ممثلة/ كجم،  ۳۲۰۰أظھر التحلیل الكیمیائى لعلیقة كتاكیت لحم احتوائھا على . ۹

 خام. احسب كل من:                   
     ).NR) النسبة الغذائیة (ب).                   (DCP) نسبة البروتین المھضوم (أ  (         

 ؟. ما ھى طرق تقدیم مخالیط العالئق للدواجن۱۰

 . ھل تنتمي األرانب إلى الدواجن؟ ولماذا؟۱۱

 ما ھى العوامل التي تؤثر على السلوك الغذائي فى األرانب؟. ۱۲

 . علل: عدم الحاجة إلى إضافة مركزات البروتین الحیواني إلى عالئق األرانب؟۱۳

 ألحماض األمینیة األساسیة إلى عالئق األرانب؟. علل: عدم الحاجة إلى إضافة ا۱٤
 ؟Coprophagy :. ناقش ظاھرة االجترار الكاذب۱٥

 . وضح الوظائف الحیویة للماء؟۱٦

   األسس الواجب مراعاتھا عند تركیب العالئق الجافة لألرانب؟ ھيما  .۱۷

 . اشرح أھمیة األلیاف في تغذیة األرانب؟۱۸

 للنعام باختالف عمر الطائر. وضح ذلك؟. تختلف صور تقدیم العالئق ۱۹

أھم االختالفات في تركیب الجھاز الھضمي للنعام التي تؤثر على ھضم الغذاء و تركیب العلیقة عن سائر  ھي. ما ۲۰
 الطیور؟

 

                                                                            . ناقش النظریات المختلفة لتغذیة النعام؟۲۱

 (یتبع)

 مادة العلف     
 مسحوق عظام ردة ناعمة حیوانيدھن  كسب فول صویا ذرة صفراء التحلیل الكیمیائى

 ۱۲.۰۰ ۱٥.۷۰ ---- ٤٤.۰۰ ۸.۹۰ بروتین خام (%)
  (ME)طاقة ممثلة

 ---- ۱۳۰۰ ۸۸۰۰ ۲۲٥۰ ۳۳٥۰ كیلو كالورى/ كجم

 مادة العلف     
 التحلیل الكیمیائى

دریس 
 كسب فول صویا نخالة قمح شعیر مجروش البرسیم

 ٤۲ ۱٦ ۱۱ ۱۳ بروتین خام (%)
 ٦ ۱۰ ٥ ۲٤ (%) ألیاف خام 

 ۲ 



 )تغذیة الدواجن التطبیقیة ٤۰۲تابع: بنك أسئلة مادة د ( 
 

 علل: یحظر استخدام مسحوق السمك فى عالئق النعام؟. ۲۲

 . وضح االختالفات في االحتیاجات الغذائیة بین النعام وباقي أنواع الدواجن؟۲۳

 . ما ھى أھم االعتبارات الواجب مراعاتھا في تغذیة النعام؟۲٤

 . اذكر مشاكل التغذیة في النعام؟۲٥

 . ماذا تعرف عن السلوك الغذائي السیىء فى النعام؟۲٦

ما ھى الفترات التى تمر تربیة الرومي بھا اعتبارا من الفقس حتى إنتاج البیض. موضحا  االحتیاجات الغذائیة . ۲۷
 من البروتین الخام والطاقة الغذائیة الممثلة فى كل فترة؟

 
جدول محتوى العالئق الالزمة لتسمین سالالت الرومي الثقیلة من البروتین الخام والطاقة الغذائیة . وضح فى  ۲۸

 الممثلة خالل المراحل المختلفة؟
 

 مراعاتھ عند تغذیة وتكوین عالئق الرومي؟ بناقش ما یج. ۲۹

 مراعاتھ عند تغذیة الكتاكیت الرومي حدیثة الفقس؟ ب. ناقش ما یج۳۰

 ت إضافة الدھون إلى عالئق الدواجن؟ممیزا ھي. ما ۳۱

 معدل استھالك الغذاء؟ على. اذكر العوامل التي تؤثر ۳۲

 الشروط الواجب مراعاتھا عند تكوین عالئق الطیور المائیة؟ ھي. ما ۳۳

 النقاط الواجب مراعاتھا عند تغذیة الطیور المائیة؟ ھيما  .۳٤

ر المائیة، ومتوسط وزن الطائر، ومعامل التحویل الغذائي لكل جدول الفترة االقتصادیة لتسمین الطیو فيوضح . ۳٥
 منھا؟

 
 ؟من البط(الفواجرا) إنتاج الكبد المسمن ناقش . ۳٦

  األوز؟من (الفواجرا) إنتاج الكبد المسمن ناقش . ۳۷

ل المراحل الممثلة خال جدول محتوى العالئق الالزمة لتسمین البط واألوز من البروتین الخام والطاقة فيوضح . ۳۸
 ؟المختلفة

 
      من البروتینجدول محتوى العالئق الالزمة لتغذیة الطیور المائیة التي تربى بغرض إنتاج البیض  فيوضح . ۳۹
 المختلفة؟الخام والطاقة الممثلة خالل المراحل العمریة      

 
 ؟خالل المراحل المختلفةممثلة من البروتین الخام والطاقة ال االحتیاجات الغذائیة للسمان جدول فيوضح .  ٤۰

 النقاط الواجب مراعاتھا عند تغذیة السمان؟ ھي. ما ٤۱

 السمان؟ في ظاھرة االفتراسناقش . ٤۲

 تغذیة وشرب الحمام؟ فيتستخدم  التيمواصفات المعالف والمساقى  ھي. ما ٤۳

 ؟للحمام الغذاء وضح كیفیة تقدیم .٤٤

 (یتبع)

 ۳ 



 )ذیة الدواجن التطبیقیةتغ ٤۰۲تابع: بنك أسئلة مادة د (
 

 ؟الحمام عند تغذیة ىوضح ما یراع. ٤٥

 ؟تغذیة الحمام تبعا لطریقة التربیة. ناقش ٤٦

 ؟العمرتغذیة الحمام تبعا ناقش  .٤۷

 بدائل لبن الحمام، ومتى تستخدم؟  ھي. ماذا تعرف عن لبن الحمام؟ وما ٤۸

 اض نقصھ؟أعر ھيوضح أھمیة ملح الطعام في تغذیة الحمام؟ وما . ٤۹

 لدواجن؟ا فيلتغذیة العالجیة . وضح األھمیة االقتصادیة ل٥۰

 أمثلة لكل منھا؟ ۳باألحماض األمینیة األساسیة وغیر األساسیة؟ مع ذكر ما المقصود . ٥۱

 ؟وضح أھمیة تنوع مصادر بروتین الغذاء عند تكوین عالئق الدواجن. ٥۲

 عالئق الطیور؟ فيبنسب عالیة ام المصادر النباتیة للبروتین عن استخدتنجم   التي الصحیة المشاكل ھيما . ٥۳ 

 عالئق الدواجن؟ فيال یستخدم مجروش بذور فول الصویا الخام . علل: ٥٤

 عالئق الدواجن؟ في. علل: ال یستخدم كسب القطن غیر المقشور ٥٥

 عالئق الدواجن؟ في. علل: ال یستخدم مجروش بذور فول الصویا الخام ٥٦

 ؟ینصح بخفض نسبة البروتین إلى أدنى حد ممكن Coccidiosisي حالة اإلصابة  بالكوكسیدیا فعلل: . ٥۷

 العلیقة كمصدر للطاقة؟ ولماذا؟ یمكن االستغناء عن الدھون عند توفیر الكربوھیدرات فيھل . ٥۸

 العالئق؟علل: یفضل من الناحیة العملیة استخدام خلیط من الدھون النباتیة والحیوانیة عند تكوین . ٥۹

 عالئق الطیور عن النسبة التقلیدیة؟ في. وضح أھمیة زیادة نسبة األلیاف الخام ٦۰

 ؟)Coccidiosisعلل: لزیادة نسبة األلیاف تأثیراً إیجابیا في مكافحة اإلصابة بالكوكسیدیا ( . ٦۱

 . ناقش ذلك؟كیماویاتبعض النباتات الطبیة ومستخلصاتھا في صناعة الدواجن كبدیل عن األدویة وال . تستخدم٦۲

 وضح أھمیة إضافة الدھون  في عالئق الدواجن؟. ٦۳
 الطیور؟ عليالواقع  الحـــــراري كیف یفید استعمال الدھون في التخفــــیف من العـــبء. ٦٤

 

 أستاذ المادة:

 أ. د. م/ إیمان عاشور حسین                       زناتيأ. د. جمال عبد الستار 

 
 
 

 ٤ 


