نموذج لبعض األسئلة المتداولة فى مقرر
إنتاج األغنام والماعز
الفرقة الرابعة
طلب منك عمل مشروع إلنتاج الضأن للمساهمة فى إنتاج اللحوم قوامه  011نعجة منتجة
 -ناقش هذا المشروع على ضوء التساؤالت التالية :

 .1ما هى الساللة المتخصصة التى تفضلها لهذا المشروع ؟ ولماذا إخترت هذه الساللة ؟
 .2ما هى الصفات الشكلية واإلنتاجية لهذه الساللة ؟

 .3كيف تحصل على الحيوانات المطلوبة للمشروع ؟

 .4ما هى أهم العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تأسس القطيع ؟ وما هو التركيب
العمرى للقطيع ؟

 .5ما هى أهم العوامل التى تساعد فى زيادة التوأمية فى القطيع ؟

 .6ماهى المساحة التقريبية المطلوبة لتسكين هذا القطيع ولماذا ؟
طلب منك عمل مشروع إلنتاج لحوم األضاحى من األغنام حسب متطلبات السوق المحلى

لتسويقها فى عيد األضحى المبارك  -ناقش هذا المشروع على ضوء التساؤالت التالية :
 .1ما هى الساللة التى تفضلها لهذا المشروع ؟ ولماذا إخترت هذه الساللة ؟
 .2ما هى الصفات الشكلية واإلنتاجية لهذه الساللة ؟
 .3متى تبدأ شراء الحيوانات ؟ ولماذا ؟

 .4أى األعمار تفضلها لبداية المشروع ؟

 .5ما هى فت ةر التسمين الالزمة للوصول الى األوزان المناسبة للذبح فى العيد ؟
 .6ما هو البرنامج الغذائى الذى تتبعه أثناء فت ةر التسمين ؟

 .7ما هى أهم العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند شراء الحيوانات ؟
أكمل العبارات التالية
 .1تحتاج النعجة الى حوالى  .....متر مربع من الحظيرة بينما يحتاج الكبش الى حوالى ....

متر مربع  ،أما الحمل الصغير فيمكن أن يخصص له حوالى ....متر مربع فى الحظي ةر

فقط.

 .2تصل الحمالن الى النضج الجنسى الكامل عندما يصل وزنها الى حوالى % ......من
الوزن النهائى عند اكتمال نموها الجسمى .وتصل طول فترة الحمل الى حوالى ............

يوما فى المتوسط .

 .3تصل االحتياجات الغذائية للكبش البالغ فى وقت الهدوء الجنسى الى حوالى ...........جرام
بروتين مهضوم باالضافة الى ...........وحدة نشا .مع اعطائه حوالى ...........جرام

عليقة مرك ةز اضافية مثل ..........

 .4يقصد ب برنامج الدفع الغذائى للحمالن ..................ويهدف الى ...................

تحتاج النعجة الى حوالى  .....متر مربع من الحظيرة بينما يحتاج الكبش الى حوالى  ....متر

مربع  ،أما الحمل الصغير فيمكن أن يخصص له حوالى ....متر مربع فى الحظي ةر فقط .

 .5تصل الحمالن الى النضج الجنسى الكامل عندما يصل وزنها الى حوالى % ......من
الوزن النهائى عند اكتمال نموها الجسمى .وتصل طول فترة الحمل الى حوالى ............

يوما فى المتوسط .

 .6تحتاج نعجة وزنها  65 - 55كجم الى عليقة حافظة للجسم ونمو الصوف حوالى ........
جرام بروتين مهضوم باالضافة الى  .........وحدة نشا يمكن تغطيتها بسهولة أثناء مواسم
الرعى ،أما النعجة العشار فإنها تحتاج الى حوالى

باإلضافة الى  ..........وحدة نشا/اليوم .

 ........جرام بروتين مهضوم

 .7تظهر الخصيتان فى الحمالن عند  ...................بينما يتأخر تطور عضو التناسل
(العضو الذكرى ) حتى عمر...............

Spermatogenesis

ويبدأ تكوين الحيوانات المنوية

عند عمر  ................يوم تقريبا بينما تظهر الحيوانات

المنوية الحية فى الدفقة عندما يصل عمر الحمل الى حوالى ..................يوم تقريبا.

 .8العامل البيئى المؤثر فى تنظيم عملية التناسل فى األغنام هو ..................؟ أما
الخصب  Prolificacyفى القطيع فيمكن قياسة عن طريق  ..................؟

 .9يمكن إنتاج الكشمير  CASHMIREمن الساللة المعروفة المعروفة بإسم ...............
والتى نشأت فى منطقة  ...............حيث تنتج حوالى ...............كجم من الشعر
فى العام تستخدم فى .....................

 .15تتميز تربية األغنام بعدة مميزات منها  ........................؟ بينما لها بعض العيوب
مثل .............؟

 .11تحتاج نعجة وزنها  65 - 55كجم الى عليقة حافظة للجسم ونمو الصوف حوالى

 ........جرام بروتين مهضوم باالضافة الى  .........وحدة نشا يمكن تغطيتها بسهولة

أثناء مواسم الرعى ،أما النعجة العشار فإنها تحتاج الى حوالى  ........جرام بروتين

مهضوم باإلضافة الى  ..........وحدة نشا/اليوم .

 .12تتميز ماعز األلبين  Alpineبإنتاج .........؟ .....وقد نشأت فى منطقة ...............
حيث تنتج حوالى ...............كجم من ....؟  .....فى العام تستخدم فى

......................
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تظهر الخصيتان فى الحمالن عند  ...................بينما يتأخر تطور عضو

التناسل (العضو الذكرى ) حتى عمر...............

Spermatogenesis

ويبدأ تكوين الحيوانات المنوية

عند عمر  ................يوم تقريبا بينما تظهر الحيوانات

المنوية الحية فى الدفقة عندما يصل عمر الحمل الى حوالى ..................يوم تقريبا.

 .14العامل البيئى المؤثر فى تنظيم عملية التناسل فى األغنام هو ..................؟ أما
الخصب  Prolificacyفى القطيع فيمكن قياسة عن طريق  ..................؟

 .15عادة ما يخصص عدد .............؟ كبش ناضج لخدمة  155نعجة فى موسم التلقيح
الطبيعى بينما تحتاج نفس العدد من النعاج الى حوالى ؟؟؟؟؟؟؟؟ كبش فى حالة استخدام

التلقيح االصطناعى

 .16يمكن إنتاج الموهير  Mohairمن األغنام المعروفة بإسم  ...............والتى نشأت
فى منطقة  ...............حيث تنتج حوالى ...............كجم من الشعر فى العام
تستخدم فى ......................
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تحتاج نعجة وزنها  65 - 55كجم الى عليقة حافظة للجسم ونمو الصوف

حوالى  ........جرام بروتين مهضوم باالضافة الى  .........وحدة نشا يمكن تغطيتها

بسهولة أثناء مواسم الرعى ،أما النعجة العشار فإنها تحتاج الى حوالى  ........جرام

بروتين مهضوم باإلضافة الى  ..........وحدة نشا/اليوم .

.18

تحتاج النعجة الى حوالى  .....متر مربع من الحظيرة بينما يحتاج الكبش الى

حوالى  ....متر مربع  ،أما الحمل الصغير فيمكن أن يخصص له حوالى  ....متر

مربع فى الحظي ةر فقط .
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تظهر الخصيتان فى الحمالن عند  ...................بينما يتأخر

تطور عضو التناسل (العضو الذكرى ) حتى عمر...............

الحيوانات المنوية Spermatogenesis

ويبدأ تكوين

عند عمر  ................يوم تقريبا بينما

تظهر الحيوانات المنوية الحية فى الدفقة عندما يصل عمر الحمل الى

حوالى ..................يوم تقريبا.
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العامل البيئى المؤثر فى تنظيم عملية التناسل فى األغنام هو

..................؟ أما الخصب
 ..................؟
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 Prolificacyفى القطيع فيمكن قياسة عن طريق

تصل طول األذنين فى بعض سالالت الماعز الى مستوى سطح األرض ومن

مميزات ذلك  ................أما العيوب فهى ....................ويمكن تداركها
باآلتى .............................................. :
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يمكن

إنتاج

الكشمير

CASHMIRE

من

األغنام

المعروفة

بإسم

 ...............والتى نشأت فى منطقة  ...............حيث تنتج حوالى

...............كجم من الشعر فى العام تستخدم فى .....................وتعرف صفة
التموج فى الصوف بأنها ........................................

السؤال الثانى  :تكلم عن
 .0التركيب العمري للقطيع الثابت
 .2يقصد بالبدريات

 .3أما النعاج فهى

 .4ويقصد بالحوليات
 . .5ما هو الوقت المناسب للبدء فى عملية التأسيس (توقيت البداية  )Starting Time؟
ولماذا ؟
.5 .6ماذا يقصد بمراعاة التماثل  : Uniformityعند تأسيس القطيع ؟ :
 .7ما هى أهم العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تأسيس هذا القطيع

Factors to Consider in Establishing the Flock

 .8أغنام سفولك  – Suffolkمن حيث المنشأ  ،الصفات الشكلية واإلنتاجية ؟ وما
هو رأيك فى إدخال هذا النوع من األغنام الى سوق اإلستثمار المصرى ؟
 .9تكلم عن الماعز الزرايبى  – Zariaby Goatمن حيث المنشأ  ،الصفات الشكلية
واإلنتاجية ؟ وما هو رأيك فى كيفية تحسين هذ الساللة ؟

.15
.11

ما هو العامل البيئى المؤثر فى تنظيم عملية التناسل فى األغنام ؟
ما هو تعريف الخصب

معدل الخصب فى القطيع؟

 Prolificacyفى القطيع ؟ كيف يمكن رفع

.12

ما هو برنامج الدفع الغذائى للحمالن الرضيعة ؟

.14

ما هى أهم نظم اإلنتاج فى األغنام ؟ ما هو النظام المنتشر فى مصر ؟

متوسط المساحة المناسبة المطلوب توفيرها للحيوان فى حظائر األغنام؟

.13

كيف يمكنك تطبيق اإلنتاج المكثف

.15

Intensive Production

 Systemفى المزرعة ؟
أكتب مذكرة مختصرة عن
إمكانية مساهمة األغنام فى حل مشكلة اللحوم فى مصر ؟ أى السالالت تختار ؟ ولماذا ؟

 .1ماذا تعرف عن أغنام الكاراكول  Karakul؟ كيف يمكن اإلستفادة منها فى مشاريع اإلنتاج
الحيوانى فى مصر؟

 .2تكلم عن األهمية اإلقتصادية للماعز  -كيف يمكن تعظيم اإلستفادة من هذا الحيوان فى
مصر ؟

 .3تكلم عن أغنام سفولك  – Suffolkمن حيث المنشأ  ،الصفات الشكلية واإلنتاجية ؟ وما
هو رأيك فى إدخال هذا النوع من األغنام الى سوق اإلستثمار المصرى ؟

 .4تكلم عن الماعز الزرايبى Zariaby Goat

– من حيث المنشأ  ،الصفات الشكلية

واإلنتاجية ؟ وما هو رأيك فى كيفية تحسين هذه الساللة ؟

 .5كيف يمكنك تطبيق اإلنتاج المكثف  Intensive Production Systemفى المزرعة ؟

طلب منك عمل مشروع إلنتاج الضأن للمساهمة فى إنتاج اللحوم  -ناقش هذا المشروع على
ضوء التساؤالت التالية :

 .6ما هى الساللة المتخصصة التى تفضلها لهذا المشروع ؟ ولماذا إخترت هذه الساللة ؟
 .7ما هى الصفات الشكلية واإلنتاجية لهذه الساللة ؟

 .8كيف تحصل على الحيوانات المطلوبة للمشروع ؟

 .9ما هى أهم العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تأسس القطيع ؟ وما هو التركيب
العمرى للقطيع ؟

.15

كيف يمكنك تطبيق اإلنتاج المكثف  Intensive Production Systemفى

المزرعة ؟

أجب بإختصار عن األسئلة اآلتية
 .1تكلم عن األهمية اإلقتصادية لألغنام – كيف يمكن اإلستفادة من هذا الحيوان للمساهمة فى
حل مشكلة اللحوم فى مصر ؟ أى السالالت تختار ؟ ولماذا ؟

 .2ماذا تعرف عن أغنام الكاراكول  Karakul؟ هل يمكن إستخدام هذه الحيوانات فى
إقتصاديات المنتجات الحيوانية ؟ كيف ؟

 .3تكلم عن األهمية اإلقتصادية للماعز  -كيف يمكن تعظيم اإلستفادة من هذا الحيوان فى
مصر ؟

 .4تكلم عن أغنام سفولك  – Suffolkمن حيث المنشأ  ،الصفات الشكلية واإلنتاجية ؟ وما
هو رأيك فى إدخال هذا النوع من األغنام الى سوق اإلستثمار المصرى ؟

 .5تكلم عن الماعز الزرايبى Zariaby Goat

– من حيث المنشأ  ،الصفات الشكلية

واإلنتاجية ؟ وما هو رأيك فى كيفية تحسين هذه الساللة ؟

 .6كيف يمكنك تطبيق اإلنتاج المكثف  Intensive Production Systemفى المزرعة ؟

 .7تصل طول األذنين فى بعض سالالت الماعز الى مستوى سطح األرض – ناقش مميزات
وعيوب هذه الصفة ؟ وكيف نتغلب على العيوب ان وجدت ؟

 .8ماذا تعرف عن صفة تموج أو تجعد الصوف  Wool Crimp؟ ما فائدة هذه الصفة فى
التصنيع ؟

Answer all of the following questions
1. Sheep could be classified according to :
2. Write a short review about the following topics
:
a) Suffolk Sheep Breed
b) Merino Sheep Breed
c) French Lacaune Sheep Breed
d) Rahmani local Sheep Breed
e) Barki local Sheep Breeds

