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 خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ثمان درجات مالحظة:االجابة  على
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 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال

ما  /1س

المقصود بكل 
 مما يلي:

1-Graizing management    2- Permanent Pastures3- proper 
use    factor    4- Range   Conditions  

 

8 

امأل  /2س

الفراغات بما 
 يناسبها:

  __و__من اهم العوامل التي تتسبب في تدهور نبت البوادي العراقية __ 1-

 ________________   Plant densityتعني  ال   - 2

 ______ .رعاية حيوان المرعى تتضمن _______  و 3 -

 ___و______ يؤثر الغطاء النباتي على التربة من خالل 4-

2 
2 
2 
2 
 

ضع  / 3س

عالمة صح أمام 
العبارة 

الصحيحة وخطأ 
أمام العبارة 

الخاطئةوصحح 
 الخطأ ان وجد

على مجتمع نباتات المراعي  Excellent conditionيطلق مصطلح  1- : 

 المتكونة من نوعين او اكثر من النباتات.

 زادت الكثافة النباتية قل التنافس بين النباتات. كلما  -2  

 .ينتشرالكبا بدرجة اكبر في بادية الجزيرة   - 3

 يعتمدمعيار االستغالل السليم على حاجة المربي للعلف.  - 4  

 

2 
 

2 
2 
2 
 

 اجب عن /4س

  مايلي 

      
لى علمناخ ا رأذكر أهم االنواع الرئيسة للترب في المراعي العراقية وماتأثي-أ 

 النبت الطبيعي في العراق)اشرح ذلك باختصار(.
ة وثالث ليةاذكر ثالثة نباتات رعويةنجيلية معمرة وثالثة نباتات نجيلية حو-ب

اعي ي المرط فنباتات بقولية  وثالثة من العائلة المركبة في مراعي غابات البلو
 الجبلية)مع ذكر االسماء العلمية(.

 

 
4 
 
4 

        عى.زيادة نسبة المعمرات العلفية الرعوية مؤشر على تحسن حالة المر-أ مايليعلل /5س
 انتخاب المواشي في المرعى يتحددبنوع الغطاء النباتي.-ب

4 
4 

أجب عما 6/ س

 يلي
لجنوبية ا%من النباتات الرعوية في احد مراعي البادية 70يشكل نبات العرفج 

 14اليومية دونم(فاذا تم استغالله في رعي الجمال )الحاجة 180)مساحته حوالي 

لك ة في ذانيكغم مادة جافة للراس الواحد(خالل شهر واحد فما هي الحمولة الحيو

غم  2000متر مربع= 10المرعى علما ان حاصل العلف االخضر لمساحة 

 % ؟70%  ومعيار االستغالل السليم=55وبنسبة رطوبة 
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 النظري/لمادة:ادارة مراعيا   قسم                      االمتحانات النهائية                           /كلية الزراعة

 لة:الرابعةالمرح                       2013-2012للعام الدراسي                المحاصيل الحقلية  

 لزمن:ساعتانا                              الفصل الثاني                                                 

 مالحظة:االجابة على خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ثمان درجات

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال

ما  /1س

المقصود بكل 
 مما يلي :

 

1-Deferred Rotation grazing  2-Worm season plants 3-
Haloxylon salicaricum 4-Artificial revegetation  

8 

امأل  /2س

الفراغات بما 
 يناسبها:

 .م المراعي الطبيعية في العراق الى_____و_____و______تقس  1-

 اعادة البذار_________و_________.نجاح من أهم شروط - 2 

 .و__________و______من النجيليات واالعشاب المعمرة- 3

 تتسبب النباتات السامة في المراعي باضرار______و_______.-4

 

2 
2 
2 
2 



 
 

 

 

 

    

 

 ل الحقليةالمحاصيئيس قسم مدرس المادة                                                                  ر              

 خرالدين عبدالقادرصديقفد.أ.                                             العبيدي              مدب د.داودسلمان       

 

 

 النظري/لمادة:ادارة مراعيا   قسم                      االمتحانات النهائية                           /كلية الزراعة

 لة:الرابعةالمرح                       2013-2012للعام الدراسي                المحاصيل الحقلية  

 لزمن:ساعتانا       الفصل الثاني                                                                        
 مالحظة:االجابة على خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ثمان درجات

ضع  / 3س

عالمة صح أمام 
العبارة 

الصحيحة وخطأ 
أمام العبارة 

الخاطئةوصحح 
 الخطأ ان وجد

 .يعد المرعى جيد اذا كان مكونا من نسبة عالية من الحوليات 1 -
 .الحشائشتمتاز الشجيرات العلفية بقيمة غذائية اعلى من  2-  

 .لمرعىاتعتبر الكثافة النباتية المقياس الوحيد المهم في تقييم حالة  -3

نظر ض التفضل تهدف ادارة المواشي الى الحصول على اعلى انتاج حيواني بغ-4

 عن حيوية النباتات.

2 
2 
2 
2 

 اجب عن /4س

  مايلي 

 ما مميزات نظام الرعي المؤجل. -أ
نواع فصيل أالتبأيهما اهم النباتات الرعوية المعمرة أم الحولية ولماذا ؟أشرح -ب

 .النباتات المعمرة في البوادي العراقية 

4 
4 
 

/علل  5س 

 مايلي

 يعد التركيب النباتي من اهم المعايير في تحديد حالة المرعى.-أ
ي لتعند اتباع نظام الراحة الدورية يجب انقاص اعداد الحيوانات ا -ب

 ترتادالمرعى.

4 
4 
 

أجب عما 6/ س

 يلي
 0.1اف والوزن الج %66الشيلم =في احدى المراعي الجبلية كانت نسبة وجود  

 مدة التيفما مقدار العلف الموجود وما طول ال 0.75ومعيار االستغالل 2م/كغم

يومياً(  كغم 2)يحتاج الرأس الواحد نعجة 99يمكن ان يرعى فيها قطيع مكون من

 ؟دونم 50علماً ان مساحة المرعى تقدر ب 
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 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال

ما  /1س

المقصود بكل 
 مما يلي :

 

1-Shrubs     2- Permanent Pasture3-Rotation grazing 4-Grazing 
systems  

 

8 

امأل  /2س

الفراغات بما 
 يناسبها:

      من العوامل المؤثرة على توزيع النباتات الرعوية____و____و____-1

 المكونات الرئيسة لنبت البادية الجنوبية_____و_____.-2

 .____العلف خالل فصل تتميز شجيرات الرمث والنيتول والعجرم باعطائها-3

4-Range potential approach .__________تعني 

 

2 

2 
2 
2 



 
 

 

 

  

 

 انيةلثروة الحيوئيس قسم علوم امدرس المادة                                                                  ر              

 القادرصديقفخرالدين عبدد.أ.                            العبيدي                               مدب د.داودسلمان        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضع  / 3س

عالمة صح أمام 
العبارة 

الصحيحة وخطأ 
أمام العبارة 

الخاطئةوصحح 
 الخطأ ان وجد

ي همة فيم متعتبر الطرق الثالثة المستخدمة في تقدير معيار االستغالل السل-9

 ادارة المراعي.

 الحيوانات على االعالف المالحة يقلل من حاجتها للماء.تغذية -10

 عى.التؤثر التربة بدرجة كبيرة على حجم النباتات الرعوية في المر-11

 ط فيتعتبر التكسية االصطناعية مهمة جداعندما يكون هناك تدهور بسي-12

 المرعى.

2 
 

2 
2 
2 

 اجب عن /4س

  مايلي 

نواع فصيل أالتبأيهما اهم النباتات الرعوية المعمرة أم الحولية ولماذا ؟أشرح -أ
اقية ي العربوادماأهمية دراسة نبت ال-أ .النباتات المعمرة في البوادي العراقية 

اقعة اب الولهضوما اعداد الثروة الحيوانية التي ترتاد منطقة السهول الديمية وا
 ق؟مراعي البوادي في وسط وجنوب العرابين مراعي الغابات في الجبال و

 عرف ادارة المرعى وكيف يتم تحسين المراعي الطبيعية؟-ب

4 
 
 

 
4 
 

/علل  5س 

 مايلي

 .عيةتعد الرطوبة اهم العوامل المناخية المؤثرة على المراعي الطبي -أ
 .ويةللغطاء النباتي تأثير كبير على خواص التربة الطبيعية والكيميا-ب

4 
4 
 

عما  أجب6/ س

 يلي
دونم مكون 200ماهي الحمولة الحيوانية الحد المراعي الجبلية مساحته حوالي 

 2 % وحاصل العلف االخضر لمساحة55بصورة رئيسة من نبات الكرط بنسبة 
 % اذا كان المطلوب الرعي لحيوانات60غم وبسبة رطوبة 244متر مربع=

لرأس ا% وحاجة 70=الماعز خالل شهر واحد.علما ان معيار االستغالل السليم

 كغم مادة جافة/يوم؟2الواحد =
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 النظري/لمادة:ادارة مراعيا   قسم                      االمتحانات النهائية                           /كلية الزراعة

 ة:الرابعةالمرحل                       2012-2011المحاصيل الحقلية                  للعام الدراسي

 لزمن:ساعتانا                                 الفصل الثاني        المرحلة الرابعة                     

    مالحظة:االجابة على خمسة أسئلة فقط.

   

 

 قليةمحاصيل الحسم المدرس المادة                                                                  رئيس ق         

 محمديجم عبود القيل نالعبيدي                                                           أ.م.د.ع د.داودسلمان       

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال

عرف /1س

 سبعا مما يلي

1-carrying capacity 2-Rhanterium epapposum 3-forbs 4-use 
factor 5-frequency 6-Astragalus spp 7-Rest rotational grazing 

8-sigmoid curve 9-chemical composition.                                       

7 

امأل  /2س

الفراغات بما 
 يناسبها:

 .---------و-------التقييم النوعي للنباتات الرعوية يتضمن دراسة-1

 للسيطرة على حركة االتربة والرمال .---------يستخدم نبات -2

 ---------و---------و--------من صفات الغطاء النباتي الرعوي-3

 ----------العالقة بين منحني انتاج العشب واالنتاج الحيواني تمثل-4

 -----------و---------من مساويءالتكاثربالبذورللنباتات الرعوية-5

 ------------و--------مل النباتات الرعوية للرعي علىيتوقف تح-6

 .----------و------ان أهم مايميز المراعي الطبيعية عن االصطناعية هو-7

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

أجب  / 3س

بصح أوخطاء 
وصحح 
 الخطاء

 تمتاز البادية الغربية بتربتها الرملية في أغلب مناطقها-1

 زيادة اعداد الحيوانات من وسائل الرعاية السليمة للمرعى-2

 تتضمن الدراسات الكمية لنباتا ت المراعي تحديد أنواعها-3

 لتحديد الحمولة الحيوانية نحتاج الى تحديد االستساغة-4

 ذاراليعتبر تزهير النباتات البذرية مهما عند ادخالها في اعادة الب-5

 يمكن الرعي في نهاية النمو السريع في منحنى سكمويد-6

 Stipagrostisو Carex stenophyllaمن الشجيرات العلفية الرعوية الحولية-7
Plumose .  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

علل  /4س

 أثنين مما يلي   

 الشجيرات العلفية أكثر أهمية من الحشائش الحولية في المراعي-1

 ينتشر الجت الزاحف في المراعي الجبلية-2

 ئيةيفضل الرعي الدوري في المراعي االروا-3

3.5 

3.5 

3.5 

أجب عن /5س

 فرعين فقط

 أشرح منحنيات سقوط االمطار في المراعي وأيهما أفضل 1-

 ماأسباب تدهور الرعي في البوادي العراقية اشرحها بأختصار-2

 كيف يؤثر الرعي على تكاثر النباتات-3

3.5 

3.5 

3.5 

البرسيم  دونم( كانت نسبة وجود 560في احدى مراعي بادية الجزيرة)مساحته  -أ  6/ س

 66غم ونسبة الرطوبة فيه 330= 2 م3%والعلف االخضرلمساحة   61االبيض
%فما مقدار الحمولة الحيوانية لرعي قطيع من  75%ومعيار االستغالل

       وم.               كغم مادة جافة /ي 2الماعزخالل مدة شهر علما ان حاجة الرأس الواحد

ات في نباتعي المنطقة الشمالية أشرحها مع ذكركمية االمطار والما هي مرا  -ب
 كل قسم  ؟

3.5 

 
 
 

3.5 



 
 

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال

 ما المقصود بكل مما يلي :  /1س

1-Graizing management    2-shrubs     3- Permanent Pastures 
4- proper use    factor    5- Range   Condition 6-Deferred 

Rotation grazing 7-Sub   deserts 8-Worm season plants 9-
Haloxylon salicaricum 10-Vegetation 11-Grazing systems   

12-Artificial revegetation  

7 

امأل  /2س

الفراغات بما 
 يناسبها:

  ____وة __من اهم العوامل التي تتسبب في تدهور نبت البوادي العراقي      1-

 ________________   Plant densityتعني  ال   - 2     

 ______ .رعاية حيوان المرعى تتضمن _______  و 3 -

 ___و_______  يؤثر الغطاء النباتي على التربة من خالل 4-

 .عراق الى_____و_____و______م المراعي الطبيعية في التقس      5-

 اعادة البذار_________و_________.نجاح من أهم شروط -     6 

 .و__________و______من النجيليات واالعشاب المعمرة-    7

 تتسبب النباتات السامة في المراعي باضرار______و_______.-8

 ____.من العوامل المؤثرة على توزيع النباتات الرعوية____و____و-9

 المكونات الرئيسة لنبت البادية الجنوبية_____و_____.-10

 _.ل___تتميز شجيرات الرمث والنيتول والعجرم باعطائها العلف خالل فص-11

12-Range potential approach .__________تعني 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ضع  / 3س

عالمة صح أمام 
العبارة 

الصحيحة وخطأ 
أمام العبارة 

 الخاطئةوصحح
 الخطأ ان وجد

على مجتمع نباتات المراعي  Excellent conditionيطلق مصطلح  1- : 

 المتكونة من نوعين او اكثر من النباتات.

 كلما زادت الكثافة النباتية قل التنافس بين النباتات.  -2  

 .ينتشرالكبا بدرجة اكبر في بادية الجزيرة   - 3

 االستغالل السليم على حاجة المربي للعلف. يعتمدمعيار  - 4  

 يات.يعد المرعى جيد اذا كان مكونا من نسبة عالية من الحول  5   -
 .تمتاز الشجيرات العلفية بقيمة غذائية اعلى من الحشائش 6-      

 مرعى.حالة ال تعتبر الكثافة النباتية المقياس الوحيد المهم في تقييم -7      

نظر ض الرة المواشي الى الحصول على اعلى انتاج حيواني بغتفضل تهدف ادا-8

 عن حيوية النباتات.

ي همة فيم متعتبر الطرق الثالثة المستخدمة في تقدير معيار االستغالل السل-9

 ادارة المراعي.

 تغذي الحيوانات على االعالف المالحة يقلل من حاجتها للماء.-10

 عى.التربة بدرجة كبيرة على حجم النباتات الرعوية في المر التؤثر-11

 ط فيتعتبر التكسية االصطناعية مهمة جداعندما يكون هناك تدهور بسي-12

 المرعى.

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 اجب عن /4س

  مايلي 

 ما مميزات نظام الرعي المؤجل. -أ
 لتفصيلح با؟أشرأيهما اهم النباتات الرعوية المعمرة أم الحولية ولماذا -ب

 .أنواع النباتات المعمرة في البوادي العراقية 
      

لى علمناخ ر اأذكر أهم االنواع الرئيسة للترب في المراعي العراقية وماتأثي-أ 
 النبت الطبيعي في العراق)اشرح ذلك باختصار(.

ة وثالث ليةمعمرة وثالثة نباتات نجيلية حو اذكر ثالثة نباتات رعويةنجيلية-ب
اعي ي المرط فنباتات بقولية  وثالثة من العائلة المركبة في مراعي غابات البلو

 الجبلية)مع ذكر االسماء العلمية(.
ماأهمية دراسة نبت البوادي العراقية وما اعداد الثروة الحيوانية التي ترتاد -أ

قعة بين مراعي الغابات في الجبال ومراعي منطقة السهول الديمية والهضاب الوا

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 



 
 

 النظري/لمادة:ادارة مراعيا                          قسم                      االمتحانات النهائية    /كلية الزراعة

 لة:الرابعةالمرح                       2013-2012للعام الدراسي                المحاصيل الحقلية  

 لزمن:ساعتانا       الفصل الثاني                                                                        
 لزمن:ساعتانا                                 الفصل الثاني                                              

    

 قليةمحاصيل الحسم المدرس المادة                                                                  رئيس ق         

 لمحمديقيل نجم عبود اأ.م.د.ع                                                 د.داودسلمان العبيدي                 

 

 النظري/مراعية:ادارة الماد              قسم                      االمتحانات النهائية                /كلية الزراعة

 عةالمرحلة:الراب                       2016-2015للعام الدراسي                المحاصيل الحقلية  

 ساعتانلزمن:الفصل الثاني                                 ا                                              

 مالحظة:االجابة على خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ثمان درجات

 البوادي في وسط وجنوب العراق؟
 عرف ادارة المرعى وكيف يتم تحسين المراعي الطبيعية؟-ب

 يعد التركيب النباتي من اهم المعايير في تحديد حالة المرعى.-أ مايليعلل /5س
تي اعداد الحيوانات ال عند اتباع نظام الراحة الدورية يجب انقاص -ب

 ترتادالمرعى.
 .عيةتعد الرطوبة اهم العوامل المناخية المؤثرة على المراعي الطبي -أ

 عى.زيادة نسبة المعمرات العلفية الرعوية مؤشر على تحسن حالة المر-ب
 انتخاب المواشي في المرعى يتحددبنوع الغطاء النباتي.-أ

 وية.التربة الطبيعية والكيمياللغطاء النباتي تأثير كبير على خواص -ب

3.5 

3.5 

3.5 

أجب عما 6/ س

 يلي
 0.1اف والوزن الج %66الشيلم =في احدى المراعي الجبلية كانت نسبة وجود  

 مدة التيفما مقدار العلف الموجود وما طول ال 0.75ومعيار االستغالل 2م/كغم

يومياً(  كغم 2)يحتاج الرأس الواحد نعجة 99يمكن ان يرعى فيها قطيع مكون من

 ؟دونم 50علماً ان مساحة المرعى تقدر ب 

دونم مكون 200ماهي الحمولة الحيوانية الحد المراعي الجبلية مساحته حوالي 

 2 % وحاصل العلف االخضر لمساحة55بصورة رئيسة من نبات الكرط بنسبة 
 % اذا كان المطلوب الرعي لحيوانات60غم وبسبة رطوبة 244متر مربع=

لرأس ا% وحاجة 70الماعز خالل شهر واحد.علما ان معيار االستغالل السليم=

 كغم مادة جافة/يوم؟2الواحد =

لجنوبية ا%من النباتات الرعوية في احد مراعي البادية 70يشكل نبات العرفج 

 14ليوميةاحاجة دونم(فاذا تم استغالله في رعي الجمال )ال 180)مساحته حوالي 

لمرعى الك كغم للراس الواحد(خالل شهر واحد. فما هي الحمولة الحيوانية في ذ

وبة غم وبنسبة رط 2000متر مربع= 10علما ان حاصل العلف االخضر لمساحة 

 % ؟70%  ومعيار االستغالل السليم=55

7 

 
 
 

7 

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال

ما  /1س

المقصود بكل 

 مما يلي:

 8 



 
 

 

  

 

              

 ئيس قسم المحاصيل الحقليةر مدرس المادة                                                                                 

 .د.فخرالدين عبدالقادر صديقأ د.داودسلمان مدب العبيدي                                                          أ.م.       

 

 

 

 

 

 يالنظر/ة:ادارة مراعياالمتحانات النهائية                              الماد             قسم         /كلية الزراعة

 عةالمرحلة:الراب                       2016-2015للعام الدراسي               المحاصيل الحقلية   

 لزمن:ساعتانا                  الفصل الثاني                                                             

 مالحظة:االجابة على خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ثمان درجات

امأل  /2س

الفراغات بما 

والربع  يناسبها

 فقط

 

 ----------يمكن معرفة مقدار ماتأكله الحيوانات بالرعي خالل الموسم من خالل-1

 ----------يهدف معيار االستغالل السليم الى-2

 -----و------و-----تشمل اقسام النباتات العلفية الرعوية ثالثة أقسام رئيسة-3

 ------------بأنهيعرف العرفج -4

 -------------من عالمات تدهور المرعى-5

2 

2 

2 

2 

 

ضع  / 3س

عالمة صح أمام 

العبارة 

الصحيحة وخطأ 

أمام العبارة 

الخاطئةوصحح 

 الخطأ ان وجد

 والربع فقط

 ةتمتاز المراعي االصطناعية بتوفير علف رخيص مقارنة بالمراعي الطبيعي-1

 تزهير النباتات العلفية للرطوبة الفعالة تأثير رئيس في-2

 تعد مراعي الغابات جزء من المراعي الصحراوية-3

 درجة مؤية 5درجة الحرارة الصغرى لنباتات الموسم الدافيء هي -4

 تمتاز البوادي العراقية باحتوائها على الشجيرات العلفية فقط-5

2 

2 

2 

2 

2 

اجب عن  /4س

 مايلي  

 مع بيان أهم الخصائص لكل واحدةما أقسام المراعي البوادي العراقية -أ

 ما أهم النواحي التي يعتمد عليها في الحكم على أحوال المراعي-ب

4 

4 

اثنين علل /5س

 مايليم

 ترعى النباتات الرعوية عند بداية مرحلة النمو السريع -أ

 للرعي تأثير مباشر على الجذور-ب

 المرعىيعد التركيب النباتي معيار صادق في الحكم على حال -ج

4 

4 

4 

أجب عما 6/ س

 يلي

طناعي رأس( مرعى اص50ماهي المدة الزمنية التي يرعى فيها قطيع من االبقار ) 

لف عغم  45دونم اذا علمت ان المتر المربع الواحد يحتوي  100مساحته حوالي 

كغم ويحتوي  10أخضر مجفف وحاجة الرأس الواحد اليومية من العلف الجاف 

 %. 70% ومعيار االستغالل له 80المرعى على الجت الزاحف بنسبة 

8 

 

 

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال



 
 

  

 

 

 

 الحقلية م المحاصيليس قسمدرس المادة                                                                  رئ             

 .د.فخرالدين عبدالقادرصديقأد.داودسلمان مدب العبيدي                                                           أ.م.      

 

 

 

 

 

 يالنظر/اعية:ادارة مرقسم                      االمتحانات النهائية                              الماد/كلية الزراعة

 عةالمرحلة:الراب                       2016-2015للعام الدراسي               المحاصيل الحقلية   

 تانلزمن:ساعا                              الفصل الثاني                                                 

 مالحظة:االجابة على خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ثمان درجات

ما  /1س

المقصود بكل 

 مما يلي :

1-Period of stay 2- Supplementary Pastures3-Al-Gazera 

sub-desert 4-Hard grazing 5-Defered Grazing 6-Perennial 

rye Grass 7-Controlling Erosion of Sandy Soil 8-Haloxylon 

Salicarnicum   

8 

امأل  /2س

الفراغات بما 

والربع  يناسبها

 فقط:

 ------------يعرف الرعي المؤجل بأنه-1

 ------و----------و----------و-------من طرق تقدير نوعية المحاصيل-2

 مقارنة بمحاصيل العلف-------- القيمة الغذائية للنباتات الرعوية-3

 ---------------من أهم أهداف رعاية المراعي-4

 --------و--------و-------من أمثلة نباتات حزام الزراعة الجافة-5

2 

2 

2 

2 

2 

ضع  / 3س

عالمة صح أمام 

العبارة 

الصحيحة وخطأ 

أمام العبارة 

الخاطئةوصحح 

 الخطأ ان وجد

 والربع فقط

نبت البوادي العراقية هو الصيف الحار وهبوب عواصف  من أسباب تدهور-1

 ترابية

 المادة الجافة المهضومة في الكرش .I.V.D.Mيمثل مصطلح -2

 يمكن تقدير حاصل المادة الجافة بضرب نسبتها في حاصل العلف االخضر-3

ء ملم عندها يمكن ان تنشا 1700عندما تزداد كمية االمطار السنوية الى -4

 الطبيعية مراعي الغابات

 تستخدم شجيرة االموفيال في صناعة االعالف المركزة -5

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

اجب عن  /4س

 مايلي  

 ما أهم عوامل نجاح البذار االصطناعي؟ عددها فقط-أ

 أشرح باختصار طرق تقدير انتاجية المراعي-ب

4 

4 

/علل  5س 

 مايلياثنين م

 بالمنطقة الشمالية يقل انتاج المراعي في وسط وجنوب العراق مقارنة-أ

 يفضل زراعة مراعي مؤقتة بجانب المراعي الدائمية  -ب

 يؤخذ التزهير بنظر االعتبار عند استيراد بذور نباتات المراعي-ت

4 

4 

4 

 نمدو 600مساحته حوالي مراعي بادية الجزيرة الحيوانية الحد  ماهي الحمولة  6/ س

ان  % اذا علمت70االستغالل السليم له ر معيا% و70 يحتوي نبات الكبا بنسبة

وحاجة  يراد رعيه باالغنام لمدة شهر واحد غم و40=مربعالوزن الجاف لمتر

 كغم مادة جافة/يوم؟2الرأس الواحد =

 

8 

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال



 
 

 

       

 

 المحاصيل الحقليةئيس قسم ر مدرس المادة                                                                                 

 .د.فخرالدين عبدالقادرصديقأ د.داودسلمان مدب العبيدي                                                          أ.م.       

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي       
  ملرحلة :    الرابعة                                                ا               جامعة تكريت                                                                

 ملادة :ادارة مراعي/اجلزء النظريا كلية الزراعة                                                               
لوقت : ا                                               قسم :احملاصيل احلقلية                                          

 ساعتان
 1منوذج: )                                                                                                                             
) 

ما  /1س

المقصود بكل 

 مما يلي :

1-Browsing  2-Temperory Pastures 3-Rhantrium epaposum 

4-Artificial Re-vegetation 5-Botanical Composition 6-

Forage Quality 7-Plot Method 8-Animul Unit 

8 

امأل  /2س

الفراغات بما 

والربع  يناسبها

 :فقط

 --------------يعرف الرعي الجائر بأنه -1

 ---------و----------يتفاوت تحمل النباتات الرعوية للرعي تبعا الى -2

 --------------والمعمرة ---------النباتات الحوليةمن -3

 ---------تمتاز بادية الجزيرة بأنها امتداد لبادية-4

 ---------من شروط اعادة البذار هو اعداد االرض والذي يهدف الى -5

 

2 

2 

2 

2 

2 

ضع  / 3س

عالمة صح أمام 

العبارة 

الصحيحة وخطأ 

أمام العبارة 

الخاطئةوصحح 

 الخطأ ان وجد

 والربع فقط

 الليافبة اتعتمد طرق تقدير القيمة الغذائية للنباتات الرعوية والعلفية على نس-1

 الرعي الجائر Stipagrostisيتحمل نبات -2

 يؤثر الرعي على نمو الجذور واليؤثر على التركيب النباتي-3

 يستخدم اعادة البذار للنباتات الحولية فقط-4

 رعى بانه الحمولة الحيوانية في المرعىيقصد باتجاه سير الحال في الم-5

 

2 

2 

2 

2 

2 

اجب عن  /4س

 مايلي  

 ماهي وسائل تحقيق الرعاية السليمة للمرعى؟ -أ

ها تضمنمالفرق بين التقييم الكمي والنوعي ؟عرف كل واحد وعدد النقاط التي ي-ب

 كل واحد من غير شرح

4 

4 

 

/علل  5س 

 مايلياثنين م

 النباتات الحوليةيجب ـجيل الرعي في -أ

 يترك جزء قليل من النباتات الرعوية والترعى بالكامل-ب

 تتحمل بعض نباتات المراعي الجفاف أكثر من غيرها-ت

 

4 

4 

4 

ي ماهي كمية العلف الجاف وكم يكفي من الوقت لرعي قطيع من االغنام )حوال 6/ س

العرفج دونم يحتوي نبات  500رأس(لمرعى صحراوي مساحته حوالي  200

 % وحاصل العلف الجاف لمتر مربع واحد60% ومعيار االستغالل له 66بنسبة 

 ؟كغم مادة جافة للعلف االخضر 2غرام وحاجة الرأس الواحد في اليوم 55هو 

8 



 
 

                                                                                                                                
 

 مالحظة : االجابة على مخسة اسئلة ولكل سؤال متان درجات
 

      

 مدرس املادة                                                                                                رئيس القسم                
 .م.د.حممد رمضان أمحدأ                                        أ.م.د.داود سلمان مدب                                              

 

 

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال

ما  :1س

المقصود بكل 

 مما يلي

1-Dry farming Belt 2-Haloxylon salicarnicum 3-Sigmoid 

curve 4-Botanical composition 5-Savanna 6-Hard 

grazing 7-Animal unit 8-Weighted use factor 

8 

امال   :2س

الفراغات 

التاليه بما 

 يناسبها:
 

 --------نباتات الموسم الدافئ يتركز نموها في -1

 ---------و ---------البوادي من خالل يمكن تنظيم الرعي في -2

 ----------و ----------تشمل حشائش العروض الوسطى -3

 --------و ---------يتوقف اختيار االنواع المالئمه للبذار على -4

 ----------و ---------من االهداف العامه لرعاية المراعي -5

 ---------و ---------من طرق اخذ العينات في المراعي -6

 -------------- Vegetation coverال -7

 ------و ----و----اهم طرق تقليل فقدان الرطوبه لشتالت المراعي -8

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

ضع   :3س

كلمة صح او 

خطا امام 

العبارات 

التاليه وصحح 

الخطا ان 

 وجد:
 

 ى.يهدف معيار االستغالل السليم الى المحافظه على حيوانات المرع-1

ال الكثافه النباتيه في المرعى من اهم مقاييس الحكم على احوتعد -2

 المراعي.

 لمية.العاالنباتات السامه قليلة االهميه في المراعي العراقيه مقارنة ب-3

 ا.ال يمكن تقدير القيمه الغذائيه للنباتات الرعويه اال بتجفيفه-4

 تشكل المراعي الطبيعيه حوالي نصف مساحة بريطانيا.-5

 م الشجيرات العلفيه الرمث والرغل والكبا.من اه-6

 تقدر الحموله الحيوانيه من خالل التحليل الكيميائي.-7

في  يجب ان تعرض الشتالت الى الى االجهاد او التقسيه قبل زراعتها-8

 المراعي.

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

ه اذا اريد رعي قطيع من الماعز في مرعى في الباديه الغربيه مساحت :4س

م غرا 100متر مربع 3دونم فاذا كان العلف الجاف لمساحة  500 حوالي

% فما 56% وهو الكبا ومعيار االستغالل السليم 55ونسبة النبات الرئيسي 

جة ن حااهي الحموله الحيوانيه اذا اريد رعي الحيوانات لمدة شهرين علما 

 كغم ماده جافه/يوم. 2الراس الواحد 

8 

 

علل ما  :5س

 يلي:
 

يه غذائختيار االنواع المالئمه لتاهيل المراعي على قيمتها اليتوقف ا-ا

 ومالمتها للبيئه وانتاجيتها وتكاثرها.

 لكرههناك انماط متعدده من حشائش السفانا في العروض المداريه في ا-ب

 االرضيه.

4 

 

4 

 

 8 اشرح اهم نباتات البوادي العراقيه. 6س



 
 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي       
ملرحلة : الرابعة                                       ا               جامعة تكريت                                                                

 ملادة :ادارة مراعي/ النظريا                                                  كلية الزراعة                    
لوقت : ا                                   قسم :احملاصيل احلقلية                                                      

 ساعتان

 (3منوذج: )                                                                                                                             
                                                                                                                                

 
 مالحظة االجابة على مخسة أسئلة ولكل سؤال مثان درجات

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال



 
 

 
 ئيس القسمر                           مدرس املادة                                                                          

 .م.د.حممد رمضان أمحدأ                 أ.م.د.داود سلمان مدب                                                                 
 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي       
   ملرحلة :الرابعة                                                    ا               جامعة تكريت                                                                

 ملادة :ادارة مراعي/النظريا        كلية الزراعة                                                               

ما  :1س

المقصود بكل 

 مما يلي

1-Forage quality 2-Deffered Grazing 3-Natural 

pastures 4-Subdeserts 5-Poa bulbosa 6-Artificial Re 

vegetation 7- carrying capacity 8-Invitro Dry matter 

disappearance 

8 

امال   :2س

الفراغات 

التاليه بما 

 يناسبها:
 

 ----------و ---------اهم الشجيرات العلفيه في العراق -1

 ----------تقدر انتاجية المراعي العلفيه من خالل المعادله -2

 ---------تدهور المراعي من دالئل -3

 -و-------و--و-----يعبر عن نوعية المحاصيل العلفيه الرعويه ب -4

 ------------الشرط االساسي العادة بذار المراعي -5

 ---------و --------اهم المقترحات لتطوير نبت البوادي العراقيه -6

 يه.االرضمن الكره  -------------يشمل نطاق الحشائش في المنطقه -7

 -----و ---------للنباتات الرعويه فائده ثانويه في منع التعريه ومنها -8

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

ضع   :3س

كلمة صح او 

خطا امام 

العبارات 

التاليه وصحح 

الخطا ان 

 وجد:
 

 .يهدف علم ادارة المراعي الى التنميه البشريه وزيادة السكان-1

 المداريه االستوائيه.تقع حشائش السفانا في العروض  -2

 لنباتات المراعي دور كبير في تغذية االسماك.-3

 مراعي سهل الرافدين جزء من المراعي الطبيعيه.-4

 ترعى النباتات المعمره في اي مرحلة من حياة النبات.-5

 .ملم /سنوي 200يمكن انشاء المراعي عندما تكون كمية االمطار -6

 االستساغه.جيدة  Invadersتعد نباتات ال -7

او  حداريمكن استعمال الري بالتنقيط في تاهيل المراعي الشديدة االن-8

 الترب الرمليه.

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

ة دونم( يحوي نبات الكرط بنسب 90مرعى في بادية الجزيره )حوالي  :4س

غرام فما هي  100= 2سم 5000% وحاصل العلف الجاف لمساحة 50

لمت الحموله الحيوانيه لرعي قطيع من االغنام لمدة شهر ونصف اذا ع

ه كغم ماد 2% وحاجة الراس الواحد 70ان معيار االستغالل السليم 

 جافه /يوم.

8 

 

علل ما  :5س

 يلي:
 

ل يجب ان تخلط تربة شتالت نباتات المراعي بنسبه معينه من الج-ا

 . hydrogelالمائي 

 للرعي تاثير كبير على التركيب النباتي لنباتات المراعي.-ب

4 

 

4 

 

 8 اشرح مصادر الرعي في حزام الزراعه الجافه. 6س



 
 

لوقت : ا                                     قسم :احملاصيل احلقلية                                                    
 ساعتان

 2منوذج: )                                                                                                                             
) 

                                                                                                                                

 
 مالحظة : االجابة على خمسة اسئلة ولكل سؤال ثمان درجات

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال



 
 

 

  

 ئيس القسمر                        مدرس المادة                                                                         

 .م.د.محمد رمضان أحمد أ           أ.م.د.داود سلمان مدب                                                                
 

 النظري/لمادة:ادارة مراعيا   قسم                      االمتحانات النهائية                           /كلية الزراعة

 لة:الرابعةالمرح                       2012-2011المحاصيل الحقلية                  للعام الدراسي

 لزمن:ساعتانا                                 الفصل الثاني        المرحلة الرابعة                     

ما  :1س

المقصود بكل 

 مما يلي

1-Increasers 2-Stepps 3-Rhanterium epapposum 4-

Mountains pastures   5-Palatability 6-Forage chemical 

composition 7-Grazing management 8-Stocking Rate 

8 

امال   :2س

الفراغات 

التاليه بما 

 يناسبها:
 

 --------و --------و -------تقسم نباتات المراعي الى -1

 --------و --------و -------السفانا هي  توجد ثالثة انواع من-2

 ----------يمكن استخدام اعادة بذار المراعي بالشجيرات من خالل -3

 --------و --------تعتمد الحموله الحيوانيه في المرعى على -4

 -----------يقصد بمعيار االستغالل السليم -5

 ----------و ----------يمكن تقسيم احوال المراعي من خالل -6

 ----------بانها  Shrubsتعرف ال -7

 ---------و ---------و -------تمتاز المراعي بصوره عامه ب -8

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

ضع   :3س

كلمة صح او 

خطا امام 

العبارات 

التاليه وصحح 

الخطا ان 

 وجد:
 

 وجود ظاهرة التعريه دليل على استقرارية المرعى.-1

 النباتات السامه في المراعي.يعد الكيصوم من -2

 تطلق تسمية السفانا على حشائش العروض الوسطى.-3

 ري.تتميز االستبس بانها اكثر مالئمه للحراره والجفاف من البرا-4

تفضل الزراعه الخريفيه لنباتات الموسم المعتدل عندما تكون -5

 االمطار الخريفيه مبكره.

 حزام الزراعه الجافه.تعد البوادي العراقيه من ضمن مراعي -6

يشمل الرعي في حزام الزراعه الجافه الرعي في بقايا مراعي -7

 السهوب.

 م.س 20يجب ان ال يزيد عمق شتلة النباتات الرعويه الحوليه عن -8

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

ما هي المده الزمنيه التي يمكن رعي قطيع من الجمال لمرعى في  :4س

لرئيسي ادونم اذا علمت ان النبات  200حوالي الباديه الجنوبيه مساحته 

ف %وحاصل العل70الرعوي هو الكيصوم ومعيار االستغالل السليم له 

ل غم وحاجة الراس الواحد من الجما 100الجاف لمتر مربع واحد هو 

 كغم ماده جافه/يوم. 12

8 

 

علل ما  :5س

 يلي:
 

 جوز الهند.تخلط تربة شتالت نباتات المراعي مع مخلفات الياف -ا

ت من اهم وسائل الرعايه السليمه للمرعى هو تحديد طرز النباتا-ب

 السائده.

4 

 

4 

 بين كيف يتم تقدير االنتاج العلفي في المراعي ووضح طرق تقدير 6س

 القيمه الغذائيه للنباتات الرعويه.

8 

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال



 
 

 مالحظة :االجابة على خمسة أسئلة فقط   

       

 

 قليةمحاصيل الحسم القمدرس المادة                                                                  رئيس           

 محمديجم عبود القيل نالعبيدي                                                           أ.م.د.ع د.داودسلمان       

 

 النظري/لمادة:ادارة مراعيا   قسم                      االمتحانات النهائية                           /كلية الزراعة

 حلة:الرابعةالمر                         2015-2014المحاصيل الحقلية                  للعام الدراسي

 لزمن:ساعتانا          االمتحان التكميلي                               المرحلة الرابعة                     

عرف /1س

 سبعا مما يلي

1-Shrubs 2-Rotational grazing 3-True desert pastures 4-
Haloxylon salicarnicum5-Dryland farming belt 6-permanent 

pastures 7-Decreasers 8-Artificial revegetation 9-plot method 

7 

امأل  /2س

الفراغات بما 
 يناسبها:

 --------و--------و-------تستخدم المواد الغذائية المصنعة في االوراق في-1

 -------------و----------يزداد معيار االستغالل السليم عندزيادة-2

 ---------و--------من النباتا ت البقولية المستخدمة في اعادة البذار-3

 النباتات الرعوية---------رطوبة تأثير كبير علىلل-4

 -----------النباتات الرعوية أكثرقيمة غذائية نتيجة ل-5

 -------------و----------من المعايير االساسية في تصنيف المراعي-6

  ----ى هيأخر فضال على أهمية النباتات الرعوية في تغذية الحيوانات لها أهمية-7

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

أجب  / 3س

بصح أوخطاء 
وصحح 
 الخطاء

 من أهم شروط النباتات الرعوية المدخلة في المراعي هو كلفتها-1

 يستخرج العلف االخضرللمرعى بضرب العلف االخضرفي نسبة الرطوبة-2

 تمثل كثافة النباتات معيارصادق في التعبيرعن حالة المرعى-3

 المادة العضويةيؤثر الرعي على التركيب النباتي من خالل زيادة -4

 تفضل االغنام رعي الحشائش المخصلة-5

 قدمةتكون العالقةطردية بين نسبة البروتين وااللياف في المراحل المت-6

 رعىلملتي لنبااعند الرعي المثالي يكون االنتاج الحيواني أقل مقارنة باالنتاج -7

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

علل  /4س

 أثنين مما يلي   

 النباتي باختالف المناطق الجغرافية للعراق.يتباين التركيب -1
 ة.يعد معيار االستغالل السليم من المقاييس العلفية الرعوية المهم-2

 ان توزيع االمطار أكثر اهمية مقارنة بكميتها.-3

3.5 

3.5 

3.5 

أجب عن /5س

 فرعين فقط

اك هنوهل ائيةهل تختلف أجزاء النبات الواحد للنباتات الرعويةفي قيمتها الغذ 1-

ح ذلك ة؟وضاختالف بين القيمة الغذائية للنباتات الرعوية والمراعي االصطناعي
 باختصار.

 اشرح طرق أخذالعينات في المراعي.-2

 تكلم عن المراعي االصطناعية باختصار.-3

3.5 

 
 

3.5 

3.5 

رعى م(رأس يراد رعيه في 20(رأس مع قطيع من الجمال)200قطيع من االغنام)  6/ س

نة من %منه من نبات العرفج فاذا تم أخذ عي65دونم( يتكون 500حولي)مساحته

ما هي % ف65(غم وبنسبة رطوبة  190فكان وزنها)  2م2العلف االخضر لمساحة 

لحاجة اليومية % وا70المدة التي تكفي للرعي علما ان معيار االستغال ل السليم هو

 كغم /يوم.14كغم مادة جافة/يوم للرأس الواحد واالبل 2 لالغنام

7 
 

 الدرجة مضمون السؤال رقم السؤال



 
 

 مالحظة:االجابة على خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال عشر درجات  

          

           

 ئيس قسم المحاصيل الحقليةر   مدرس المادة                                                                          

 .د.فخرالدين عبدالقادر صديقأ                                            أ.م.د.داود سلمان مدب                    

 

 

 

 والبحث العلمي وزارة التعليم العايل       
                                       الرابعةملرحلة : ا               جامعة تكريت                                                                

 النظري/ادة :ادارة مراعيملا                   كلية الزراعة                                                               
 لوقت : ساعتانا                                                                         اصيل احلقليةقسم :احمل              

عرف /1س

 مما يلي خمسا

1-Frequency 2-Deferd grazing 3-Palatability 4-Peganum 
harmala 5-Savana ranges 6-invadars 7-Use factor 8-temporary 

pastures  

10 

امأل  /2س

خمسا من 
الفراغات بما 

 يناسبها:

 ------------والطبيعية-------------من أقسام المراعي االليفة-1
   -----------وأهم نباتاتها---------مطار في البادية الجنوبيةتبلغ  نسبة اال-2

 ----------و--------من وسائل تحقيق الرعاية السليمة للمرعى-3

 -----------من أهم فوائد منحني سكمويد في المرعى-4

 ---------و--------و-------تقسم طرق تقدير نوعية المحاصيل الرعوية الى-5

 ---------------وانية بتعرف الوحدة الحي-6

 .--------و------و------تشمل االقسام الرئيسة للنباتات النامية في المراعي-7

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

أجب  / 3س

بصح أوخطاء 
وصحح 
ان  الخطاء

وجد ولخمس 
 فقط

 يهدف علم ادارة المراعي الى زيادة المادة العضوية في المرعى-1

 الكرط والحلبةمن أهم الشجيرات العلفية الرعوية -2

 ملم 750تصل كمية االمطار السنوية في عموم البوادي العراقية ال-3

 التحتوي مراعي المنطقة الجبلية على الجت الزاحف-4

  لرعويةاتات ان التذبذب في كمية االمطار خالل السنة اليؤثر على طبيعة النبا-5

 ىمرعفي ال التوجد عالقة بين معيار االستغالل السليم واالنتاج العلفي-6

  تقسم طرق أخذ العينات الى طريقتي التكرار والحجم.-7

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

علل  /4س

 أثنين مما يلي   

 ى.لمرعاتعد كمية القش في المرعى من المعايير المهمة في الحكم على حال -1

 لموعد الرعي أهمية كبيرة في نمو وانتاج النباتات الرعوية.-2

 ئية.الغذا لقيمةالمحتوى البروتيني للنباتات الرعوية واتكون العالقة طردية بين -3

5 

5 

5 

أجب عن /5س

 فرع واحد
 فقط

 ؟اختصاربثلة ماهي االنواع المستخدمة عالميا في اعادة البذار أشرحها مع االم-1

 كيف يتم تحقيق الرعاية السليمة في المراعي؟-2

 .ا باختصارماهي طرق تقدير نوعية المحاصيل العلفية الرعوية ؟اشرحه-3

10 

10 

10 

كل دونم(يحتوي على حشائش السفانا اذ تش400مراعي الغابات)مساحته  أحد  6/ س

تغالل السليم (فاذا علمت أن معيار االس%71حشيشة الشيلم العلفية النسبة االكثر)

=  2(م 10% ووزن العلف االخضرلمساحة)70% ونسبة الرطوبة فيها 67لها هو

رأس  250رأس أغنام و250الزمنية التي تكفي لرعي قطيع غم فما هي المدة 800

 فة/يوم.كغم مادة جا2ماعز علما أن حاجة الرأس الواحد من الغنم أو الماعز=

10 
 



 
 

 1منوذج: )                                                                                                                               
) 

                                                                                             مالحظة:االجابة على مخسة اسئلة ولكل سؤال عشرون درجة                                   
 

 
 :ما املقصود بكل مما يلي:   1س
 

1-Rangeland maragement 2-Grazing system 3-Poa bolbosa 4-Artificial pastures 
5-Forage                                                     

                                                                  quality 6-Sub deserts 7-Forbs 8-
Frequency  20درجة 

 
                                                                                                           :امالء الفراغات مبا يناسبها: 2س

 درجة20
 ------يعرب معيار االستغالل السليم عن -1
 ------و -----و-----تقسم املراعي يف العراق اىل -2
 -------املرحله املناسبه للرعي هي -3
 --------يهدف تنظيم الرعي اىل -4
 ---------يقصد بتقسية النبااتت الرعويه -5
 ------و -----تشمل انظمة الرعي -6
 انحيه للحكم على حال املرعىاهم  ------تعد -7
                                                                                                                -------ابهنا  invadersتعرف ال -8
 
                                             امام العبارات التالية وصحح اخلطاء ان وجد:                      خطاء:ضع كلمة او 3س

 درجة 20
 يعد الشيح من النبااتت الرعويه احملوله ويتبع العائله البقوليه.-1
 تقسم اشكال املراعي اىل سهوب وسفاان.-2
 صفة معيار االستغالل.يعتمد التقيم الكمي لنبت املراعي على -3
 الغايه من تنظيم الرعي هو االستقرار الريفي.-4
 من اهم النبااتت الرعويه العادة البذار هو نبات اجلداد.-5
 يعتمد اتثري الرعي على نوع النبات.-6
 ال توجد مراعي جافه يف العراق.-7
                                                               درجه مئويه.     5-0درجة احلراره الصغرى لنبااتت املوسم الدافئ هو -8
  

 
                                                        :علل ما يلي:                                                                   4س

 درجة20
 ملم. 250عن يتطلب انشاء املراعي وجود امطار سنويه ال تقل -1
 تعد التقسيه لشتالت نبااتت املراعي مهمه عند الزراعه.-2
 
دومن يف ابدية اجلزيره اذا علمت ان  150راس(يف مرعى مساحته حوايل  100:ما هي احلموله احليوانيه لرعي قطيع من االغنام )5س

غرام  200خضر للمرت املربع العلف اال% وكان حاصل 70% ومعيار االستغالل السليم له 55نسبة نبات الكرط الرئيسي فيه 
                                                             كغم /ماده جافه.    2% اذا علمت ان احلاجه اليوميه للراس الواحد 60ونسبة الرطوبه فيه 

                                                                                                                                                  
 درجة20
 
 اشرح كيف يؤثر الرعي على تكاثر النبات ؟وما انسب مرحله للرعي.-1: 6س
 ما اهم املقرتحات اليت ميكن اتباعها يف حتسني نبت البوادي العراقيه.-2
 

                                                                                                                                                
 درجة20

 ئيس القسمر                                مدرس املادة                                                                            
 .م.د.حممد رمضان امحدأ                       أ.م.د.داود سلمان مدب                                                                   

 



 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي       
                                      الرابعةملرحلة : ا                 جامعة تكريت                                                                

 اعي/النظريملادة :ادارة مر ا                   كلية الزراعة                                                               
لوقت : ا                                    قسم :احملاصيل احلقلية                                                      

 ساعتان
 2منوذج: )                                                                                                                               
) 

                                                                                             مالحظة:االجابة على مخسة اسئلة ولكل سؤال عشرون درجة                                   
 

 
                                                      :ما املقصود بكل مما يلي:                                                       1س

 درجة                                                                        20
                                                                                                                             

1-Plot method 2-Palatability 3-Re seeding 4-Orchard grass 5-Erosian 6-Dry and 
moist stepp 7-Erly grazing 8-Animul unit                                                                                                                  

 
                                                     :امالء الفراغات مبا يناسبها:                                                   2س

 درجة20
 --------الكبا نبات -1
 -------للنهوض ابملراعي يف العراق جيب -2
 -------تكمن االمهيه االقتصاديه للمراعي ابهنا -3
 --------بينما القيمه الغذائيه ------تعرف االستساغه ابهنا -4
 يف املراعي اجلبليه الرطبه. -------ميكن ان جند نبااتت -5
 -------املقصود بتحسني املراعي -6
 -------و------و------عمليات اخلدمه بعد الزراعه للمراعي املتدهوره اهم -7
                                                                                                                ------واهم نبااتهتا  ------وكميات امطار  ------متتاز ابدية اجلزيره برتبتها -8
 
                                   امام العبارات التالية وصحح اخلطاء ان وجد:                  خطاء:ضع كلمة صح  او 3س

 درجة20
 تعتمد اعادة البذار طبيعيا على اتباع نظام رعي مناسب.-1
 حلول انواع نباتيه حوليه حمل املعمره حيسن انتاجية املراعي.-2
 صحراويه حقيقيه.تعد الباديه بيئه -3
 اهم اسباب تدهور املراعي يف العراق هو الرعي املبكر واجلائر.-4
 املراعي اجلبليه يف العراق اقل تنوعا مقارنة ابلبوادي العراقيه.-5
 ال ترعى النبااتت املعمره يف مرحلة النمو البطيء.-6
 العلفيه الرعويه.استجابة النبااتت للفرته الضوئيه املهمه من انحية تكوين املخاليط -7
 املشاتل الزراعيه غري مهمه يف اعادة بذار املراعي املتدهوره.-8

                                                                   
                                                 :علل ما يلي:                                                                   4س

 درجة20
 ال يرعى النبات الرعوي بصوره كامله بل يرتك جزء منه.-1
 تعتمد يف حساب احلموله احليوانيه على نسبة املاده اجلافه وليس الرطبه.-2
 
 
سبة ان بنيه حيتوي على نبات اهلرطمدومن يف املراعي الشمال 50: ما اعداد احليواانت اليت ميكن ان ترعى يف مرعى مساحته 5س

انت املستخدمه يف الرعي هي غم علما ان احليوا 50% وحاصل العلف اجملفف لنصف مرت مربع 55% ومعيار االستغالل له 50
 ل شهر ونصف.كغم ماده جافه ويراد ان ترعى يف تلك املنطقه خال  2املاعز وحاجة الراس الواحد اليوميه 

                                                                                                                                         
 درجة20
 
 :6س



 
 

                            .       راقيهبني صفات وعوائل وخصائص واالمساء العلميه للمعمرات العلفيه الرعويه يف البوادي الع-1
 درجة20
 ما املقصود ابعادة البذار الصناعي للمراعي؟وضح ذلك من حيث:-2
 املفهوم واالمهيه-ا

 العوامل املؤثره على جناح البذار الصناعي-ب
 الشتل الصناعي.-ج

                                                                                                                             
 
 

 ئيس القسمر                                 مدرس املادة                                                                            
 .م.د.حممد رمضان امحدأ                        أ.م.د.داود سلمان مدب                                                                   

 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي       
                                          الرابعةملرحلة : ا               جامعة تكريت                                                                

 مراعي/النظريملادة :ادارة ا                   كلية الزراعة                                                               
لوقت : ا                                                                                    اصيل احلقليةقسم :احمل          

 ساعتان
 3منوذج: )                                                                                                                              
) 

                                                                                             مالحظة:االجابة على مخسة اسئلة ولكل سؤال عشرون درجة                                   
 

 
                                                                                    :ما املقصود بكل مما يلي:                         1س

 درجة20
1-Grazing capacity 2-Forage quality 3-Grazing mangment 4-Sigmoid curve 5-

Botanical  grazing 6-Differed grazing 7-Foliag cover 8-increasers                                                                                                                 
1 
                                                     :امالء الفراغات مبا يناسبها:                                                   2س

 درجة20
 -------يعرف علم ادارة املراعي -1
 ------و------طرق تقدير االنتاج العلفي يف املراعي -2
 ------اهم وسائل الرعايه السليمه للمراعي -3
 -------ترتاوح كميات االمطار يف البوادي العراقيه -4
 -------يقصد مبنحىن سكوميد -5
 -------النبايت يهدف معيار االستغالل السليم على مستوى اجملتمع -6
 -------و------و------يعرب عن نسبة الغطاء النبايت من خالل -7
                                                                                                                ---------للنبااتت الرعويه فائدتني تغذويه و-8
 
                                                 مام العبارات التالية وصحح اخلطاء ان وجد:                  ا خطاء:ضع كلمة صح او 3س

 درجة20
 أهم الصفات الكمية لنبااتت املراعي هي نسبة الربوتني والكربوهيدرات-1
 تعد انظمة الرعي اخلمسة مهمة يف حتسني انتاجية املراعي-2
 وانية على استساغة النبااتت الرعوية تعتمد احلمولة احلي-3
 اساليب حتسني املراعي تتضمن اتمني اعالف من خارج املرعى-4
 ييمكن حتسني املراعي بطريقة االشتال الناجتة عن العقل-5
 تشمل طرق اخذ العينات لنبااتت املراعي طريقة املربعات والقطاعات-6
 ريةتتحدد القيمة الغذائية للمراعي بعدم وجود التع-7
 رعىزايدة كثافة النبااتت احلولية الغضة بدل املعمرات الغري مستساغة يشري اىل حتسن امل-8
 



 
 

                                                         :علل ما يلي:                                                                   4س
 درجة20
 ااتت املراعي افضل مقارنة ابالعالف اخلضراء املفردةالقيمة الغذائية لنب-1
 يراعى عند جلب االنواع النباتية العادة البذار ان تكون مزهرة.-2
   
% ونبات الرمث 45بات العرفج بنسبة ندومن ( ؤحيتوي على  50ما هو  االنتاج العلفي ملرعى يف البادية اجلنوبية مساحته ) /5س

الخضر ملرتين مربعني ا% علما ان حاصل العلف 10% ونبااتت اخرى متفرقة بنسبة 15ة % ونبات الرغل بنسب30بنسبة 
 %.55غم ونسبة الرطوبة فيه 200

                                                                                                                                        
                                                                                                                                             

 درجة20
                                                                                                                                       /6س

 درجة20
                                                                          ماهي النواحي االساسية اليت تتبع للحكم على حال املرعى؟                                -1
 يرها ؟ اشرح ذلك ابختصار.ما املقصود بنوعية احملاصيل العلفية الرعوية وكيف ميكن تقد-2
 
 
 
 
 

 ئيس القسمر                                 مدرس املادة                                                                            
 .م.د.حممد رمضان امحدأ                        أ.م.د.داود سلمان مدب                                                                   

 
 
 
 


