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 . التالية غاتاالفر  امأل // 1س
 ------------و--------------و------------ هي للحيوانات االنتاجية الكفاءة رفع في المتبعة االساليب من   1-
 ----.----------و-----------و----------- رثي الوا تركيبها على "اعتمادا قسمين الى الحيوانات تنقسم  2-
  الخلط بقوة يسمى ما حدوث هو الخارجية التربية نظام من المتحققة والمهمة االساسية الفوائد من -3

heterosis    عليه يطلق ما بدورها  تنتج والتي -------------------. 
    وعلى , ------------ خالل من رانالثي على االول , بشقين الماشية على العالية رة الحرا درجات تؤثر  4- 

 .-------------------. خالل من الجاموس اناث
 . --------------------- الحمير وفي ------------ س رااالف في الحمل مدة -  5
 -----,------------------,--------------- هي الحمل لفحص تستخدم طرق  ثالث هناك   6-
 2- 3خالل -------------------------------- على الجديد المولود لوحص على المربي يحرص   7-.
 . فيه العالية البروتين نسبة عن "فضال المناعية االجسام على الحتواءه وذلك     
   بحليب مقارنة ---------- الى تصل ----------- من عالية نسبة على باحتواءه سااالفر  حليب يتميز  8- 

 . االبقار
 .------------------- لضمان وذلك الخيول تغذية في الحبوب جرش او طحن يجب 9- 
 . ------ الطلوقة او الذكر وفي --------- الفرس في االسنان عدد -10

 -------------------و------------------ الى فيراالجغ المنشأ حسب الماشية تقسم– 11
 ------------------ بسبب االخرى  السالالت معظم حليب من "بياضا اكثر الفريزيان ماشية حليب لون  12- 

 . التالية المفردات عرف // 2س
Hybrid vigor , domesticated animals , behavior , 

 . باختصار يأتي ما عن اجب//  3س
 . جيدة تأقلم قابلية ذو الحيوان ان على خاللها من الحكم ممكن التي الدالئل اهم ماهي  1-
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 . االقلمة على الحيوان قابلية تحددان عاملين هناك 2-
 

 foal , stallion , mare , withers ,drenching    التالية المصطلحات تعني ماذا 3-
,docile ,hoof ,stable  ,heifer ,ox, beef) 

 

 التالي الجدول اكمل// 4س
 

Goat Sheep Cattle Details  

   Adult male 
   Adult female 
   Act of mating 

 

 . الحيوانية المملكة من موقعها حسب الخيول صنف  //5س

 . مركزة بصورة منها االنتاجية عن تكلم ) والشكلية االنتاجية ( الصفات من بنوعين الحليب ماشية تختص  // 6س

 . العربية بالدنا في الماشية تطوير تواجه التي الرئيسية العقبات اهم عدد  //7س

 . والخارجية الداخلية التربية بين الفرق  هو ما // 8س

 .   (seasonally poly estrus) التالية بالعبارة يقصد ماذا//   9س

 . فقط انواعه وماهي بالفطام يقصد ماذا// 10س

(long day breeder) الحيوانات من الخيول تعتبر // 11س  

 .ايام لعدة رياضة بدون  حيواناتهم ترك بعدم الخيول مربي ينصح 12//س

 .الخيول في estrus  عالمات اهم ماهي //13س

 –  equine الاو  bovine بين الفروق  اهم من 5 عدد //14س


