
 

 

  

 

انعهىو اإلقتصادٌت واإلختًاعٍت انزراعٍت : انبرنايحانثانثت     : انفرقت    انًحاصٍم :قسى 

إنتاج يحاصٍم خاص : انًادة

 2015/ 2014يتحاٌ اننظري اننهائً نهعاو اندايعى نًىذج إخابت إسترشادي إل

       
: انسؤال األول

 .   غ رصًٛى انذٔسح انضساػٛخثى إؽشذ خطٕا –يذح انذٔسح  –ػشف انذٔسح انضساػٛخ  -1

 َظبو ٚزؼبلت ثًٕخجخ صساػخ يسبصٛم يؼُٛخ فٙ يغبزخ يٍ األسض يسذدح خالل فزشح صيُٛخ : انذٔسح انضساػٛخ ْٙ

. يسذدح

 انًذح انزٙ رًعٙ ثٍٛ صساػخ انًسصٕل انشئٛغٙ فٙ زمم يٍ زمٕل انذٔسح ٔإػبدح صساػخ َفظ انسمم : يذح انذٔسح ْٙ

. ثبنًسصٕل انشئٛغٙ

 ٕـ :ٚؾشذ انطبنت انخطٕاد انزبنٛخ: اد رصًٛى انذٔسح انضساػٛخخط

 أخزٛبس يسبصٛم انذٔسح  -2

 رسٛذ يغبزخ كم يسصٕل ٔزغبة َغت انًغبزخ نكم يسصٕل ٔرسذٚذ انًسصٕل انشئٛغٙ -3

 رسذٚذ يذح انذٔسح -4

 رسذٚذ ػذد ألغبو انذٔسح -5

 حرمغٛى يسبصٛم انذٔسح ػهٗ زغت يٛؼبد صساػزٓب ٔإَزًبئٓب نهؼبئهخ انجمٕنٙ -6

 .سعى ؽكم يشثغ أٔ يغزطٛم ٔٚمغى سأعٛب ػهٗ زغت يذح انذٔسح ٔأفمٛب ػهٗ زغت ػذد ألغبو انذٔسح انضساػٛخ -7

 .رٕصٚغ يسبصٛم انذٔسح ػهٗ كم عُخ يٍ عُٕاد انذٔسح ثسٛث ٚكٌٕ انًسصٕل انشئٛغٙ فٙ انخبَخ انًُٛٙ انؼهٛب -8

َمذ انذٔسح   -9

رسح ؽبيٛخ ـ اسص ـ فٕل صٕٚب ـ ثشعٛى يصش٘ ـ لًر ـ فٕل ثهذ٘ ـ  لطٍ ـ) :صًى دٔسح صساػٛخ يثبنٛخ نهًسبصٛم انزبنٛخ  -2

  .ػهًب ثبٌ كم يسصٕل ٚؾغم سثغ انًغبزخ( ثُدش عكش 

عُٕاد  4= يذح انذٔسح 

ألغبو  4= ػذد األلغبو 

انغُخ انشاثؼخ انغُخ انثبنثخ انغُخ انثبَٛخ انغُخ األٔنٗ  

% 25انمغى األٔل 

يٍ انًغبزخ 

فٕل ثهذ٘ خعبس 

ثى 

لطٍ 

لًر 

ثى 

أسص 

ثشعٛى يصش٘ 

ثى 

رسح ؽبيٛخ 

 بندر سكر عرة يبكرة

ثى 

فٕل صٕٚب 

% 25انمغى انثبَٙ 

يٍ انًغبزخ 

لًر 

ثى 

أسص 

ثشعٛى يصش٘ 

ثى 

رسح ؽبيٛخ 

 بندر سكر عرة يبكرة

ثى 

فٕل صٕٚب 

فٕل ثهذ٘ خعبس 

ثى 

لطٍ 

% 25انمغى انثبنث 

يٍ انًغبزخ 

ثشعٛى يصش٘ 

ثى 

رسح ؽبيٛخ 

 بندر سكر عرة يبكرة

ثى 

فٕل صٕٚب 

فٕل ثهذ٘ خعبس 

ثى 

لطٍ 

لًر 

ثى 

أسص 

% 25انمغى انشاثغ 

يٍ انًغبزخ 

 بندر سكر عرة يبكرة

ثى 

فٕل صٕٚب 

فٕل ثهذ٘ خعبس 

ثى 

لطٍ 

لًر 

ثى 

أسص 

ثشعٛى يصش٘ 

ثى 

رسح ؽبيٛخ 



ٔٚب كبٌ يسصٕل ػُذ رسًٛم كم يٍ انزسح انؾبيٛخ يغ فٕل انصٕٚب ثُظبو خطٍٛ يٍ انزسح انؾبيٛخ يغ ثالثخ خطٕغ يٍ فٕل انص -3

 30ثًُٛب أػطذ انضساػخ انُمٛخ نهزسح انؾبيٛخ ( غٍ ثزٔس فٕل صٕٚب 1.4+ أسدة زجٕة رسح ؽبيٛخ  18)انضساػخ انًسًهخ 

: أزغت يب ٚهٙ. غٍ ثزٔس 2.1أسدة زجٕة ٔفٕل انصٕٚب انُمٙ 

.  انؼذٔاَٛخ.  يؼبيم انسؾذ انُغجٙ .   انًكبفئ االسظٙ

LER= (18/30)+(1.4/2.1) = 0.6+0.67= 1.27 

فذاٌ رسذ َظبو انضساػخ انُمٛخ  1.27انزسًٛم نّ يٛضح َغجٛخ ٔكم فذاٌ رسذ َظبو انزسًٛم ٚؼطٙ َفظ ٔزذاد اَزبج 

K= (18/12) * (1.4/0.7)= 1.5*2 = 3 

انزسًٛم نّ يٛضح َغجٛخ 

A ab= (18/30*0.4) – (1.4/2.1*0.6) =1.5 – 1.11= +0.39  

A ba =(1.4/2.1*0.6) - (18/30*0.4) =1.11 – 1.5 = - 0.39  

( يغٕد)ٔيسصٕل فٕل انصٕٚب  ظؼٛف انزُبفظ ( عبئذ) يسصٕل انزسح انؾبيٛخ لٕ٘ انزُبفظ 

 

 :       انسؤال انثانً

 . ػشف انزمبٔ٘ ٔيب ْٙ دسخبد انزمبٔ٘ انًخزهفخ -1

 أ٘لذ رُزح يٍ  انزمبٔ٘ٔ .كبثش انًسبصٛم انضساػٛخ انًؼشٔفخأ٘ خضء يٍ أخضاء انُجبد ٚغزخذو فٗ د :  Seedsانتقاوي  

)  عبق يسزٕٚخ ػهٗ ثشػى ٔ ازذ أٔ أكثش رًُٕ نزكٌٕ َجبد خذٚذ يثم انؼمم انغبلٛخ , خضء يٍ أخضاء انُجبد ػذا انجزسح 

)  كٕسيخ, ( انجطبغظ ) دسَخ , ( انثًبس انسهٕ ) خهفّ , ( انثٕو / انجصم) عبق يزسٕسح إنٗ ثصهخ  ( .انسُبء /انمصت 

 .ثصفخ ػبيخ  انزمبٔ٘ػهٗ    Seedsٚطهك انًؾزغهٍٛ ثؼهٕو انضساػخ كهًخ ثزٔس  ( .انمهمبط 

     (رمبٔ٘ انًشثٙ ـ رمبٔ٘ األعبط ـ انزمبٔ٘ انًغدهخ ـ انزمبٔ٘ انًؼزًذح)ٔدسخبد انزمبٔ٘ ْٙ 

 ٚؾشذ انطبنت يغ انزمغٛى .لغى انُجبربد رجؼبً إلعزدبثزٓب نهفزشح انعٕئٛخ أٔ اإلظالو يغ ركش أيثهخ -2

 د َٓبس لصٛش يثم انزسح انؾبيٛخَجب 

  َجبد َٓبس غٕٚم يثم انمًر 

 ٍَجبربد يسبٚذح يثم انمط 

 َجبربد انُٓبس انًسذٔد يثم انمبصٕنٛب 

 َ٘جبربد َٓبس لصٛش غٕٚم يثم انمًر انُٓذ 

  ًٍَٛجبربد َٓبس غٕٚم لصٛش يثم انٛبع 

        :ٚؾشذ انطبنت انُمبغ انزبنٛخ .ػذد انزطجٛمبد انؼًهٛخ إلصْبس انُجبربد -3

 صساػخ كم يسصٕل فٙ انًٛؼبد انًُبعت 

  ٍاخجبس َجبربد انُٓبس انطٕٚم أٔل انهٛم انمصٛش نإلصْبس ثزمغٛى انهٛم انٗ فزشاد لصٛشح ثٕاعطخ ٔيٛط ي

 انعٕء

  اعزؼًبل انزطؼٛى ًٚكٍ زظ َجبد ال ٚضْش نكٙ ٚضْش ثئَزمبل انًٕاد انًُجّ يٍ انُجبد انز٘ أصْشانٗ انُجبد

 .إلصْبسانًشاد دفؼخ ل

 إخشاء ػًهٛخ اإلسرجبع فٙ ثؼط انًسبصٛم نزفؼٓب نإلصْبس 

 ًُٕاعزخذاو يُظًبد ان 

 ٘رؼذٚم َغجخ انكشثٌٕ انٗ انُٛزشٔخٍٛ فٙ انُجبربد انزٙ رزدٓخ نهًُٕ انخعش٘ ػهٗ زغبة انًُٕ انضْش. 



 :       انسؤال انثانث

رٙ رًكُٓب يٍ انزضاٚذ ٔاإلَزؾبس يٍ خٛم انٗ رزًٛض َجبربد انسؾبئؼ ثجؼط انصفبد ٔانخصبئص فٙ انًُٕ انخعش٘ ال -1

 .خٛم أركش ْزِ انصفبد

 انمذسح ػهٗ انًُٕ فٙ انظشٔف انصؼجخ ٔفٙ انظشٔف انجٛئٛخ انًزطشفخ 

 ايكبَٛخ رؼٕٚط األخضاء انًفمٕدح يُٓب ٔخصٕصب فٙ انسؾبئؼ انًؼًشح 

 لذسح انسؾبئؼ انًؼًشح ػهٗ انزكبثش انغشٚغ ٔثأكثش يٍ غشٚمخ. 

 ٙسح انزٙ رزغٛذ ثٓب يغبزخ يؼُٛخ يٍ األسضانغشػخ انكج 

 لذسح انسؾبئؼ ػهٗ إكزغبة ثؼط انصفبد انزشكٛجٛخ نًٕاخٓخ انظشٔف انجٛئٛخ انصؼجخ 

 رؾؼت انًدًٕع اندزس٘ أفمٛب ٔسأعٛب. 

 رسزٕ٘ ػهٗ يشكجبد رؼطٛؼٓب غؼًب يشاً أٔ سائسخ كشٚٓخ فزكٌٕ ايُّ يٍ األػذاء انسٕٛٚخ 

 انًسبصٛم انزٙ رًُٕ فٛٓبانزؾبثخ انًٕسفٕنٕخٙ ثُٛٓب ٔة ٍٚ. 

 ّٛانزؾبثخ فٙ اإلززٛبخبد انجٛئٛخ ثُٛٓب ٔثٍٛ انًسصٕل انزٙ رًُٕ ف. 

 . ػشف انسؾٛؾخ ثى ركهى ثئخزصبس ػٍ أظشاسْب -2

َجبربد رًُٕ ثشٚب فٙ يُطمخ غٛش يشغٕة رٕاخذْب فٛٓب ٔرغجت أظشاساً إلزصبدٚخ نهًسصٕل ٔاإلَغبٌ ٔانسٕٛاٌ : انسؾٛؾخ

 تعدد أضرارها وينهاوث.ٔانًبء ٔاألسض

      ٙخفط خٕدح اإلَزبج انُجبرٙ* خفط كًٛخ اإلَزبج انُجبر 

      َمص كًٛخ ٔلًٛخ اإلَزبج انسٕٛاَٙ *خمط لًٛخ األساظٙ انضساػٛخ 

      رغًى اإلَغبٌ ٔانسٕٛاٌ  *صٚبدح ركبنٛف انؼًهٛبد انضساػٛخ 

     زصٕلصؼٕثخ خًغ انى* صٚبدح اَزؾبس انسؾشاد ٔاأليشاض انُجبرٛخ 

    ِرؾِٕ انًُظش انؼبو* عذ انًدبس٘ انًبئٛخ ٔصٚبدح انفبلذ فٙ كًٛبد انًٛب 

 :ٚؾشذ انطبنت انؼٕايم انزبنٛخ. إؽشذ ثئخزصبس انؼٕايم انًؤثشح ػهٗ ػذد انسؾبئؼ فٙ انسمم -3

 َ٘ٔظبفخ انزمب 

 يذٖ اَزمبل انسؾبءػ يٍ انًُبغك انًدبٔسح 

 كفبءح انسؾبئؼ ػهٗ اَزبج انجزٔس 

 نسؾبئؼزٕٛٚخ ثزٔس ا 

 :ٚؾشذ انطبنت انؼٕايم انزبنٛخإؽشذ ٔعبئم رطجٛك انًُغ كطشٚمخ يٍ غشق يكبفسخ انسؾبئؼ  -4

 اعزخذاو رمبٔ٘ َظٛفخ 

 يُغ انسؾبئؼ يٍ ركٍٕٚ ثزٔسْب 

 يُغ اَزؾبس انسؾبئؼ يٍ انسمٕل انًدبٔسح 

 يُغ اعزخذاو يٕاد ػهف ٔعًبد ثهذ٘ ٚسزٕ٘ ػهٗ ثزٔس زؾبئؼ 

 ٚك يٛبِ انش٘يُغ اَزمبل ثزٔس انسؾبئؼ ػٍ غش. 

  
 


