
 وسلوكياتها وتغذيتها وسالالتها القطط

 

 السنوريات فصيلة إلى ينتمى الثدييات، من حيوان

 واالفتراس الصيد في كبيرة بمهارة القطط تتمتع

 ذلك ويحدث كغ 23لـ تصل أن للقطة الممكن من. كغ 10 إلى تصل ما وقليال كغ، 7 و 4 بين القطة تزن

 للقط المثالى والوزن. للحيوان أضرارا   ويسبب صحي غير ألنه ذلك، يفعل أن يجب ال. زائد بشكل تطعم عندما

 وأليف مدلل حيوان والقط……للعين ثالث غطاء وللقطة الظالم، في الرؤية على كبيرة قدرة وللقطط كج5 هو

 نفسه عن الدفاع الى يلجأ وقد مضايقته او منه العنف يكره ولكنه..لمربيه ومحب

 سنة 30 يتجاوز ال له عمر وأقصى سنة 15 هو القط عمر متوسط

 تقليديه أسئله

 باستمرار؟ نفسه بتنظيف القط يقوم لماذا/ 1س

 تنظيفا   القط وجسم شعر وتنظيف الغبار ازالة على تعمل منظفه ماده على القط لسان يحتوى –

 اليوم فى األقل على مرات 3 لسانه باستخدام حمام على ويحصل النظافه شديد حيوان والقط.……ممتاز  

 وسلوكياتها وتغذيتها وسالالتها القطط

 الهرهرة؟ صوت القط يصدر لماذا/ 2س

 وسلوكياتها وتغذيتها وسالالتها بيربيهالقطط اللى الشخص عاطفة يستميل بيحاول او. يلعب عشان غالبا   –

 يطارده وتخليه أمامه حبل تحركى أنك القط يحبها لعبه أحسن

 باأللم األحساس عند يهرهر القط ممكن قليله احيان فى



 صاحبه؟ ويخربش فجاة يثور قد بحنان جسمه ننتحسس او القط مع نلعب عندما لماذا/ 3س

 من األذن – المعده – الذيل)  ثالثه وهى القط جسم من حساسه أجزاء لمس صاحبه ألن غالبا   –

 كان لو حتى األنسان لمس وبتكره بطبيعتها عدوانيه بتكون قليله حاالت فى القطط بعض وفى(…..الداخل

 صاحبها

 ذيله حركة من القط مشاعر

 :بهدوء ويخفضه ذيله بيرفع القط لو -1

 ومسترخى مبسوط

 :منحنى بشكل بهدوء ذيله رفع القط لو -2

 فضوله أثارت أو أنتباهه جذبت حاجه فى

 :واليسار لليمين الذيل حرف بيتحرك بس منتصب ذيله لو-3

 درجه ألقصى ألهتمامه مثيره حاجه فى

 :وثابت منتصب ذيله لو-4

 قدامه اللى القط او الشخص على ومودته صداقته بيعرض

 :بهدوء بيتحرك حرفه بس عادى األرض على الذيل لو-5

 حاجه من منزعج القط

 :األرض وبيخبط بعنف بيتحرك الذيل لو -6

 مضايقته سبب استمر لو هايهاجم انه من وبيحذرك غاضب القط

 :منفوش القط ذيل لو -7

 بالخوف يشعر القط

 ومواعيدها التطعيمات

 :تطعيمه اول وهي،  الشهرين القطه بلوغ عند

 :مرض من وتطعم

 الرئوي االلتهاب

 المعوي االلتهاب

 الديدان وضد

 :الثانيه المرحله

 :الثانيه التطعيمه وهي،  اشهر ثالث القطه بلوغ عند

 



 :مرض ضد وتطعم

 .الرئوي االلتهاب

 .المعوي االلتهاب

 مره الول الكبد االلتهاب

 مره الول”  الدم سرطان”  اللوكيما

 شهرين عمر عند تطعم لم اذا الديدان

 : الثالثه المرحله

 :الثالثه التطعيمه وهي،  اشهر ست القطه بلوغ عند

 .الرئوي االلتهاب

 .المعوي االلتهاب

 .الكبد االلتهاب

 “. الدم سرطان“ اللوكيما

 .اشهر ثالث بلوغها عند تطعم لم اذا الديدان

 .التطعيمات نفس سنه كل تتكرر المرحله وهذه

 

 القطط أنواع بعض

 :الفارسى القط -1

 أرجل وله واسعة العيون الوجه، عن بارز وغير وعريض صغير أنف له والطويل، الكثيف بالشعر مشهورة

 صوره بعض ودى الصغيره للقطط جنيه 400و 300 مابين بيتراوح منه البيور القط وسعر…قصيره

 :األنجورا القط -2

 ويزداد الصيف فى بيقل وشعره…. أسهل بيكون فتمشيطه تحتيه طبقه له ليس شعره بأن ويتميز تركيا من

 الشتاء فى كثافه

  :الهيمااليا القط -3

 جنيه 200و 350 مابين أسعاره وتتراوح السيامى مع الشيرازى القطط تزاوج عن نتجت سالله بقى وده

 صوره بعض ودى…. الوجه وأستدارة الشعر بكثافة السيامى عن وبيتميز

 :المانكس قط -4

 ..الطباع وهادىء…ذيل بدون انه مايميزه واهم



 :السيامى القط -6

 سماوية وعيونه.…وشقى جدا   وأليف حلو وشكله قصير شعره ألن الناس عند مفضل قط

 :الحبشى القط -7

 الجيده وصحته بحيويته ويتميز..األصل فى أثيوبيا من

 :المصرى القط -8

 مصر شوارع وبيمأل..…للطاعه وميله الجيده وصحته للعب وحبه الشديد بالفضول يتميز

 :األزرق الروسى القط -9

 بس…. الغرباء من وخوفه للكسل وميله الشديد بذكائه معروف وهو.…المزرق الرمادى الفضى بلونه بيتميز

 بسرعه أصحابه على بيعتاد الوقت نفس فى

 :األسكتلندى القط -10

 الناعم وشعره الواسعه وعيونه المتوسط المكتنز وحجمه..أسفل الى المطويه األذن بشكل بيتميز

 القطط أنواع أغلى من وهو القويه السمع وحاسة…الكثيف

 :النرويجيه الغابه قط -11

 الصيد فى وبراعته جسده وقوة الملساء والصخور األشجار تسلق على الرهيبه بقدرته بيتميز القط هذا

 والفئران القوارض صيد على لقدرته المنزل فى بيربوه النرويج فى والفالحين وتربيته أستئناسه ويمكن….

 :ركس القط -12

 وعيونه الحجم متوسط وجسمه الشعر قليل منه وفى الشعر كثيف منه وفى..الملتف المجعد بفرائه بيتميز وده

 واسعه

 :الشرقى القط -13

 جدا   ومحب وشجاع الحساسيه بالغ بأنه ويتميز……طويلتان وساقاه…مثلث ووجه ورشيق طويل جسمه

 ..أطعامه فى األفراط عدم الزم ولذا للطعام دا  ج ومحب…ألصحابه

 جدا   جميل نظرى وجهة من كان وان… شويه قبيح شكله ألن تربيته لألسف الناس واليفضل

 

 

 

 



 القطط غذاء

 :للقطط الضاره باألغذيه قائمه

 الكحوليه المشروبات

 المشمش و التفاح الدراق و الخوخ الزبيب و العنب الكرز االفاكادو-

 الني البيض

 الني السمك-

 كبيرة بكميه الملح-

 السكر من كبيرة كميه على يحتوي الذي الطعام-

 التبغ-

 (منه ناضج الغير و اوراقه) الطماطم-

 المتخمره العجينه-

 البندق

 االلبان منتجات و الحليب-

 المشروم-

 الجوز-

 الثوم و البصل-

 البطاطا

 صودا البيكينج و باودر البيكينج

 الباذنجان كافيين على مايحتوي كل و الشاي و القهوة و الشوكوالته البيضاء و الحمراء>  اللحوم عظام-

  ومغذيه لذيذه قطط لوجبات أقتراحات

 من طعام مالعق بضعت مفروم لحم كوب 12: المقادير Beef & Veggie Broth والخضار اللحم حساء

( الحيوانات محالت في يتواجد قد) الشعير مسحوق طعام معلقه الشوفان من طعام ملعقتين اللحم حساء

 اللحم حساء من كمية مع اللحم يطبخ: التحضير طريقة( القطط عند المفضل هو الجزر) مطهوه خضروات

 ليختلط ويهرس بالشوكة يحرك اللحم يستوي عندما. اومتوسطة هادئة نار على يطبخ، المفروم اللحم تغطي

 وجبه أعددت بذلك وتكون الشوفان يضاف. جيدا وتحرك، الشعير ومسحوق الخضار تضاف ثم، بالحساء

 غرام 500: المقادير Canadian Cat Relish الكندية القط وصفة. 2. ___ المنزل لققط ومناسبة مشبعة

 طريقة الطماطم عصير كوب نصف للقطط مجفف اكل كوب نصف األبيض السمك من غرام 500 الكبد من

، لينقع الطماطم عصير مع الجاف األكل ضع. يستوي حتى متوسطه نار على السمك مع الكبد يغلى: التحضير

 الجاف االكل اضف ثم. بعد لما الغلي بماء واحتفض، العضام ازاله بعد الخالط في السمك مع اللحم ضع ثم

 حسب الغليط بكثافة للتحكم إضافته فيمكنك الغلي ماء عن أما، القد سمك زيت من ملعقة مع الطماطم وعصير



 من خالي حليب كوب 14 مهروس سردين: المقادير Cat Coockies القطط كعكات. ___ قطتك ذوق

 الكور نضح. كوره 24 الجينه من ونصنع المقادير نعجن: التحضير طريقة القمح جنين من كوب 12 الدهون

 تصبح أن الى 350 بحراره الفرن داخل نتركها ثم، طحهمس لتسبح بالشوطه عليها ونضغط الفرن صينيه على

 14 الدقيق من طعام ملعقه 12 و 4 الدجاج مرق من اكواب 3: المقادير Cat Jelly الدجاج جلي. اللون بنيه

 طريقة مقدما المطبوخ السمك او المفروم اللحم من كوب 34 صغيره مكعبات الى المقطه الجزر من كوب

 على الدقيق مع المرق نطبخ. الدقيق نضيف ثم، لدقيقتين ليبرد يترك الدجاج مرق تحضير بعد: التحضير

 الدجاج. طبقه في للقط ونقدمها المقادير باقي نظيف ثم،  كثيف مزيج على نحصل حتى مرتفعه حراره

 بيضه خبز فتات كوب 14 زيتون زيت مع سردين علبه: المقادير Chicken & Sardines والسردين

 لما الزيتون بزيت االحتفاظ مع الزيت من السردين يجفف: التحضير طريقة عظام بدون دجاج وركين مخفوقه

 قطع نضيف ثم، االستواء على يقرب حتى الخبز وفتات البيض مع السردين نطبخ. يفرم او يضرب ثم بعد

. الدجاج يستوي حتى ونقليها المحتويات مع مقالة في تركناه الذي الزيت نضع. ونخلطهم بالتدريج الدجاج

 طريقة الخبز فتات 12 ماء كاس 12 السمك باقيا كاس: المقادير Fish Pudding السمك حلوى___ 

 القطط طعام اضافه يمكننا. المزيج يثقل حتى الخبز فتات نضيف ثم، المغلي الماء في السمك نضع: التحضير

 في المطبوخ او المغلي الدجاج من كوب المقادير Food For Finicky Felines المزاج لصعب طعام الصلب

 مرق او الدجاج حساء أرز كوب 14 المغلي الجزر كوب 14 مغلي( القرنبيط) بروكلي كوب 14 الميكرويف

 نقدمه ثم، الدجاج حساء في جميعا المقادير نخلط: التحضير طريقة( بالسمك الدجاج تبديل يمكن) الدجاج

 طريقة بقدونس كبد المطبوخ االرز من كوب 23 الزيت مع سردين علبه: المقادير Sardine السردين. للقطط

 حلوى. الني االكل تحب ال القطه كانت اذا قليال االكل طبخ يمكننا. ونقدمها بعض مع المقادير نخلط: التحضير

 على الحتوائه، المرضعه القطط و المريضه والقطط الصغير للهرره مثالي الطبق هذا Kitty Pudding الهره

 مليمتر 250 نكهه بدون الجالتين من جرام 10: المقادير. النحيفة لقطط وزن يضيف ان وامكانه السيومالك

 السعرات عالي مايونيز طعام ملعقتين بيضتين صفار الدسم منزوع الحليب من مليمتر 250 المغلي الماء من

 من او( acidophilus) كبسولة الذرة عصير من طعام ملعقتين العادي الزبادي من طعام ملعقتين الحرارية

 المغلي الماء في الجيالتين نذيب: التحضير طريقة للقطط فايتمنات( acidophilus yogurt) المتخمر اللبن

 نخرف الطعام وقت عند. الجلي مثل ليصبح فالثالجه ونتركه للجيالتين المكونات باقي نضيف. يبرد ونتركه

 7 ل الفريزر او الثالجه في الطبق هذا نرك ان يمكن. الميكرويف في ونسخنها القط لطعام المطلوبه الكمية

 ومجفف مسلوق دجاج كوب ربع الكامل القمح دقيق كوب: المقادير للقطط فود الدراي عمل طريقه. فقط ايام

 واحده بيضه سكر صغيره ملعقه زيت او زبده كوب ربع مجفف حليب كوب ثلث نعناع صغيره ملعقه ومطحون

 حتى فوق من عليه ولعي الفرن ودخليه جدا صغيره قطع فتتيه ماتسلقيه بعد الدجاج للعجن الماء من قليل

 فود الدراي عمل طريقه المقادير مع واضيفيه جدا ناعم افرميه وبعدها لونه مايتغير بدون شوي ينشف

 عجينه تتكون حتى بالخلط واستمر السائله المكونات باقي اضيف ثم الجافه المكونات كل امزج: للقطط

 فيها ونرص بالزيت وندهنها الفرن صينيه نحضر ثم الزيتون حبه بحجم جدا صغيره كور تكور ثم متماسكه

 ونرصها ونخرجها. تنضج حتى الفرن وندخلها.  حبه كل على االصباع بطرف خفيف ونضغط. العجين حبات

 متنوعة صغيرمصادر برد والتبخلوا يعجبكم الموضوع اتمنى أخيرا   وتقدم.لحفضها علبه في


