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 إنتاج حيواني    رابعة: الفرقة        االقتصاد الزراعي: قسم     كلية الزراعة    –جامعة بنها 

 2015/ 2014الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
درجة  60: درجة االمتحان                    إقتصاديات إنتاج حيواني ودواجن : المادة

       
 نموذج إجابة تأشيري

 

 (دسخح  20)        سؤاي األٚياي إخاتح

 

( دسخاخ  5وً ٔمطح :    ) فً ضٛء ذٍه اٌعثاسج 

 

  ٍٓدٚس اإلٔراج اٌسٍٛأً فً اٌغزاء ٚسذ اٌفدٛج اٌثشٚذٍٍٕحت : 

 

 15إًٌ  13 اٌىراب صفسحوّا فً اٌّساضشاخ إٌظشٌح ٚ

 

  اٌٍسَٛ اٌسٍٛأٍح ٚاألٌثاْ فً ِصش إلٔراجٚضر األٍّ٘ح االلرصادٌح : 

 

 25إًٌ  21 اٌىراب صفسحاٌّساضشاخ إٌظشٌح ٚ وّا فً

 

  ًصٌادج فاعٍٍح اإلٔراج اٌسٍٛأًزذد  دٚس األعالف ف   : 

 

 وّا فً اٌّساضشاخ إٌظشٌح 

 

  اٌثشاِح اٌرٌّٕٛح اٌالصِح ٌضٌادج فاعٍٍح اإلٔراج اٌسٍٛأً أروش : 
 

 185 اٌىراب صفسحوّا فً اٌّساضشاخ إٌظشٌح ٚ

 ---------------------------------------------------------------------------

 (دسخح  20)        اٌسؤاي اٌثأً  إخاتح

 

، ِع ذٛضٍر لشاساخ اٌطشق اٌّخرٍفح اٌرً ٌعرّذ عٍٍٙا إٌّرح فً ذسذٌذ وٍّح إٌاذح ٌّٕرح ِعٍٓ فسش ( أ ) 

( دسخاخ  10)                .إٌّرح 

:    اٌٍح ٌمَٛ اٌطاٌة تششذ اٌطشق اٌد -أ

. طشٌمح اإلٌشاداخ ٚاٌرىاٌٍف اٌىٍٍح  -1

ٚاٌشسُ 

طشٌمح ِرٛسطاخ اٌرىاٌٍف   -2

ٚاٌشسُ 

ٌششذ اٌطاٌة 

: لشاساخ إٌّرح اٌراٌٍح

ذسذٌذ ٔٛعٍح اإلٔراج  -1

ذسذٌذ وٍّح اإلٔراج  -2
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ذسذٌذ أسٍٛب اإلٔراج  -3

ذسذٌذ فرشج اٌششاء ٚاٌثٍع  -4

ذسذٌذ ِىاْ اٌششاء ِٚىاْ اٌثٍع  -5

----------------------------------------- 

رٌه زًٍ . ٌسرخذَ إٌّرح ِٕسٍٕاخ إٌاذح اٌّرساٚي ٌرسذٌذ اٌرٌٍٛفح اٌّثًٍ ِٓ اٌّٛسدٌٓ اإلٔراخٍٍٓ  ( ب ) 

 (دسخاخ  10)                         .سٌاضٍا 
:  منحنيات الناتج المتساوي 

ّٞاخ اىغ٘اء فٜ طثٞعرٖا ٗٝعشف ٍْسْٜ اىْاذح اىَرغاٗٙ تأّٔ عثاسج عِ ذشاتٔ ٍْر Iso quntsٍْسْٞاخ اىْاذح اىَرغاٗٙ  
َٗٝنِ مراتح داىرٖا اىشٝاضٞح فٜ اىص٘سج . اىرٚ ٝعطٜ مو ٍْٖا ّفظ اإلّراج  2، ط 1ٍخريف اىر٘افٞق ٍِ عْصشٙ اإلّراج ط

.  اىراىٞح
( 2، ط 1ط )د = ك 

 1ذح اىَرغاٗٙ عذد ال ّٖائٚ ٍِ اىر٘افٞق ٍِ عْصشٙ اإلّراج طّٗظشا ألُ داىح اإلّراج ٍرصيح فئّٔ ٝ٘خذ عيٜ ٍْسْٜ اىْا 
ع٘ف ٝؤدٝاُ إىٜ  2، ط 1ٗاىَعشٗف أُ صٝادج مو ٍِ اىعْصشِٝ ط. ٗٝ٘ضر اىشنو اىراىٜ خشٝطح ٍْسْٞاخ اىْاذح اىَرغاٗ . 2، ط

<  2ٕٗزا ٝعْٜ أُ ك. ٍثئ اىَْسْٜ ٗميَا تعذ ٍْسْٜ اىْاذح اىَرغاٗ عِ ّقطح األصو ميَا صاد ٍغر٘ٙ اىَْرح اىزٙ ٛ. صٝادج اىَْرح
 ( 20)، مَا ٝظٖش ٍِ اىشنو    سقٌ  1ك<  2ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ٗٝنُ٘ ٍٞو ٍْسْٜ اىْاذح اىَرغاٗ عْذ أٙ ّقطح عيٞٔ ذَثو اىْغثح اىرٚ ٝسو تٖا عْصش ٍِ عْاصش اإلّراج تذال ٍِ األخش 
 Rate ofعيٞٔ تعض االقرصادُٝ٘ اىْغثح اىفْٞح ىإلزاله  ٗقذ ٝطيق. ٗٝطيق عيٖٞا االقرصادُٝ٘ اىَعذه اىسذٛ ىإلزاله 

Technical Substitution  ، ّٗظشا ألُ اىرغٞش ٝنُ٘ فٜ اىر٘افٞق ىنو ٍْسْٜ ّاذح ٍرغاٗ ٍع ثثاخ اىنَٞح اىَْردح 
   

--------------------------------------------------------------------------- 

( دسخح  20)                اٌسؤاي اٌثاٌثإخاتح 

 (دسخاخ  8: ) أوًّ ِا ًٌٍ   (أ ) 
 :الخط الحرج يعني  -1

اىشعٌ .  ٕ٘ اىخظ اىزٙ ٝفصو تِٞ اىر٘ىٞفاخ االقرصادٝح ٗاىر٘ىٞفاخ اىغٞش االقرصادٝح

اىََش اىر٘عطٜ األٍثو    

ٗاىشعٌ    

 
 
 
 
 

 
 
: بينما الممر التوسعي األمثل يعني  

شىً 

 (20)سلُ 
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ٗٝالزظ أّٔ فٜ زاىح صٝادج دخو اىَؤعغح ٗسغثرٖا فٜ إّراج مَٞاخ أمثش ٍِ . 2ذناىٞف عيٜ اىعْصش طى٘ أّفقد اىَؤعغح خَٞع اه

،  2ط 1اىغيعح ، ذضداد ذناىٞف اإلّراج ىششاء مَٞاخ أمثش ٍِ عْاصش اإلّراج ٗتاىراىٚ ذضداد اىرقاطعاخ عيٜ ٍس٘سٙ اىنَٞاخ ط

:  َٗٝنِ إٝضاذ رىل تاىشنو اىراىٜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٗفٜ ٕزا اىشنو ّدذ أُ خط٘ط اىرنيفح اىَرغاٗٝح أ ، ب ، خـ د ، ٕـ ٗ ٍر٘اصٝح عيٜ اعاط أُ أخ٘س عْصش اإلّراج ال  

ٗٝعرثش ٍٞو أٙ خظ ٍِ خط٘ط اىرنيفح اىَرغاٗٝح ٍعادال ىقغَح اىَقاتو عيٜ اىَداٗس . ذرغٞش ٍَٖا صاد أٗ ّقص طية اىَؤعغح عيٖٞا
فَثال ٍٞو خظ اىرنيفح اىَرغاٗٝح 

  
ٗفٜ اىشنو ّالزظ أُ مو خظ ٍِ خط٘ط اىرنيفح اىَرغاٗٝح َٝظ ٍْسْٜ ٍِ ٍْسْٞاخ اىْاذح اىَرغاٗ ، ٗتزىل ٝرسذد ذ٘فٞق عْصشٛ 

فخظ اىرنيفح اىَرغاٗٝح أ ب َٝظ ٍْسْٜ اىْاذح اىَرغاٗ . اإلّراج اىزٙ ٝنُ٘ اقو ذنيفح فٜ إّراج ٍغر٘ٙ اإلّراج اىزٙ َٝثئ اىَْسْٜ 
اىزٙ ذَثئ اىْقطح ه ٕٗ٘ اقو اىر٘افٞق ذنيفح إلّراج ٍغر٘ٙ  2، ط 1ىل ٝرنُ٘ ذ٘فٞق ٍِ عْصشٙ اإلّراج طفٜ اىْقطح ه ، ٗتز 1ك

زٞث أُ أٙ ّطقح أخشٙ عيٜ ٕزا اىَْسْٜ ىيْاذح اىَرغاٗ ٗإُ ماّد ذَثو ّفظ ٍغر٘ٙ اإلّراج إال أّٖا ذنُ٘ أمثش ذنيفح  1اإلّراج ك
مزىل َٝظ خظ اىرنيفح اىَرغاٗٝح خـ د ٍْسْٜ اىْاذح . اىٞف اىزٙ َٝثئ اىخظ أ ب زٞث أّٖا ذنُ٘ فٜ ٍغر٘ٙ أعيٜ ٍِ ٍغر٘ٙ اىرل

اىزٙ ذَثئ اىْقطح ُ ٕٗ٘ أقو اىر٘افٞق ذنيفح إلّراج  2، ط 1فٜ اىْقطح ُ ، ٗتزىل ٝرنُ٘ ذ٘فٞق ٍِ عْصشٙ اإلّراج ط 2اىَرغاٗ ك
ٍرغ٘ ٗإُ ماّد ذَثو ّفظ ٍغر٘ٙ اإلّراج إال أّٖا ذنُ٘ ، زٞث أُ أٙ ّقطح أخشٙ عيٜ ٕزا اىَْسْٜ ىيْاذح اه2ٍغر٘ٙ اإلّراج ك

ْٗٝطثق ٍا عثق أُ رمشّآ عيٜ خظ اىرنيفح . أمثش ذنيفح زٞث أّٖا ذنُ٘ فٜ ٍغر٘ٙ أعيٜ ٍِ ٍغر٘ٛ اىرناىٞف اىزٙ َٝثئ اىخظ زـ د
ط اىر٘اصُ ٕزٓ ْٝشأ خظ أٗ ٍْسْٜ ٗتر٘صٞو ّق. اىَرغاٗٝح ٕـ ٗ اىزٙ َٝظ ٍْسْٜ اىْاذح اىَرغاٗ ٗخظ اىرنيفح اىَرغاٗٝح ىيَؤعغح 

.    Firm Expansion Pathٝغَٜ تاىََش اىََرذ ىيَؤعغح 
ٗذعْٜ ّقطح اىرَاط تِٞ ٍْسْٜ اىْاذح اىَرغاٗٙ ٗخظ اىرنيفح اىَرغاٗٝح أُ ٍٞو اىَْسْٜ عْذ ٕزٓ اىْقطح ٝعاده ٍٞو خظ 

،  2ٕٗ٘ ٝغاٗٙ اىْغثح تِٞ اىْاذح اىسذٛ ىعْصش اإلّراج طاىرنيفح ٗزٞث أُ ٍٞو ٍْسْٜ اىْاذح اىَرغاٗ ٝقٞظ ٍعذه اإلزاله اىسذٛ 
.  ٍٗٞو خظ اىرنيفح اىَرغاٗٝح ٝعاده اىْغثح تِٞ أخشٙ اىعْصشِٝ 

 
ٗعيٞٔ فئّْا ّنُ٘ قذ ذ٘صيْا إىٜ قاعذج عاٍح أُ اىَْرح ٝر٘اصُ فٜ اعرخذأٍ ىعْاصش اإلّراج اىَخريفح تاخرٞاس طشٝقح 

ٗتٖزا االخرٞاس . ّاصش تسٞث ذنُ٘ اىْغثح تِٞ اىْاذح ىنو عْصش ٗأخشٓ ٍرغاٗٝح ىنو عْصش فٖٞا اإلّراج اىرٚ ذدَع تِٞ ٕزٓ اىع
ذغرطٞع اىَؤعغح أُ ذسقق ٍغر٘ٙ ٍعِٞ ٍِ اإلّراج تاقو ذنيفح ٍَنْح ، أٗ أُ ذسقق أمثش ٍغر٘ٙ إّراخٜ ٍَنِ ترنيفح ميٞح ٍَنْح أٗ 

.  أُ ذسقق ذثعا ىزىل أقصٚ قذس ٍَنِ ٍِ اىشتر 

-------------------------- 

 : ٚٚفشاخ اٌسعح ذعًٕ -2

عثاسج عِ اىق٘ج اىرٚ ذعَو عيٚ ذْاقص ٍر٘عظ اىرناىٞف فٜ اىَذٛ اىضٍْٜ اىط٘ٝو 

صٝادج ذقغٌٞ اىعَو  -1ٗذشخع إىٜ 

اىرخصص فٜ اىعَو  -2             

صٝادج اىرسغِٞ اىرنْ٘ى٘خٜ فٜ اإلّراج  -3               

:  يتٍّٕا ال ٚٚفشاخ اٌسعح ذعٓ

اىق٘ج اىرٚ ذعَو صٝادج ٍر٘عظ اىرناىٞف فٜ اىَذٛ اىط٘ٝو عثاسج عِ 

: ذشخع إىٜ 

عذً ذقغٌٞ اىعَو  -1

عذً اىرخصٞص فٜ اىعَو  -2

ذْاقص مفاءج عْصش اإلداسج       اىشعٌ  -3

 -------------------------------------

ً   
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اال٘رّاَ تالرصادٌاخ االٔراج اٌسٍٛأً زٍث ٌرُ اسرخذاَ دٌاخ االٔراج اٌسٍٛأً ٌعًٕ عٍُ الرصا -4

اٌعًّ عًٍ  -1ِسرٍضِاخ االٔراج فً أراج ِٕرداخ زٍٛأٍح ذشثع سغثاخ االفشاد تٍّٕا أ٘ذافٗ ً٘ 

 .اٌعًّ عًٍ اسرخذاَ اٌّٛاسد االسرخذاَ االِثً  -2.    سفع وفاءج االٔراج اٌسٍٛأً فً ِصش 

 

-------------------------------------------- 

 :ج ذعًٕ اٌثشِدح اٌخطً -5

أسٍٛب سٌاضً ٌسرخذَ ٌسً ِشاوً اٌٛزذج اإلٔراخٍح السرخذاَ اٌّٛاسد اإلٔراخٍح أفضً اسرخذاَ ِّىٓ ٌرسمٍك اٌرٌٍٛفح  -

. اٌّثٍى ِٕٙا 

:  ٚأُ٘ فشٚضٙا ً٘

  ًخٍّع اٌذالخ خطٍح اٌشى

  ثثاخ ٔسثح اٌّذخالخ ٚاٌّخشخاخ

 ٌح اسرمالي األٔشطح اإلٔراج

  فشض ٚخٛد إٌّافسح اٌسشج ٌإلٔراج ٚعٕاصش اإلٔراج

  فشض عذَ اٌساٌثٍح

 -----------------------------------------

فذاْ ، ٚإرا عٍّد أْ اٌظشٚف اٌدٌٛح ٚطثٍعح اٌرشتح  7إرا وأد ٌذٌه ِضسعح ِسازرٙا ذمذس تـ ( ب ) 

. ج اٌسٍٛأً تاٌّضسعح ذٕاسة صساعح وً ِٓ اٌمّر ٚاٌثشسٍُ ٌرغزٌح اإلٔرا

اٌرٌٍٛفح اٌّثًٍ ِٓ ٘زٖ األٔشطح اٌّضسعٍح ٚاٌرً ذسمك أوثش لذس ِّىٓ ِٓ اٌعائذ اٌصافً  إسرٕراج :اٌّطٍٛب 

ٚزذاخ سّاد ، ٚأْ فذاْ  6ٚزذج سّاد ٚأْ فذاْ اٌمّر ٌسراج أًٌ  36، ٚإرا عٍّد أْ تاٌّضسعح 

خٍٕح ، ِٚٓ فذاْ  250= ْ اٌمّر ٚزذاخ سّاد ، ٚأْ اٌعائذ اٌصافً ِٓ فذا 4اٌثشسٍُ ٌسراج أًٌ 

 (دسخح  12)                                  .خٍٕح  150= اٌثشسٍُ 
 اٌســــــــــــــــــــــــــــــــــً

الدالة المستيدفة  : أوًال 
برسيم  150+  محق 250( = ف)د 

القيود  :ثانيا
 7  ≥  برسيم+  محق قيد األرض   -أ

 36  ≥ برسيم 4 + قمح 6قيد السماد    -ب
توجيو مساحة األرض إلنتاج ، وب( قمح ، صفر برسيم  7)مساحة األرض المتاحة إلنتاج القمح فقط يمكن إنتاج بتوجيو 
(. من البرسيم   7صفر من القمح ، ) فقط فإنو يمكن إنتاج البرسيم

(.  7، 0) ، ( 0، 7) قيد األرض يمكن تمثيمو بالنقطتين
. نقطتي السماد كما يمي وبنفس األسموب يمكن إيجاد

 بتوجيو السماد إلنتاج البرسيم( قمح ، صفر برسيم  6)بتوجيو السماد إلنتاج القطن فقط فإنو يمكن استخدام  
(. برسيم  9صفر قمح ، ) فقط فإنو يمكن استخدام

(. 9، 0)، ( 0، 6) ويمكن تمثيل قيد السماد بالنقطتين 
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. أ د و جـمنطقة الحمول الممكنة تتمثل في المنطقة 
. نحل المعادلتين( و)وإليجاد مستوي اإلنتاج عند النقطة 

(   1)  7=  برسيم + قمح 
( 2) 36  =  برسيم 4+ قمح  6

( مساحة البرسيم  -7= )مساحة القمح (  1)من المعادلة 
 36=  برسيم 4+  (مساحة البرسيم  -7) 6إذا ( 2)بالتعويض في المعادلة 

   36= برسيم 4+ برسيم   42-6
 6 = -برسيم  2 -

. فدان 4=  ن ، مساحة القمحفدا 3= مساحة البرسيم 
(. برسيم  3قمح ،  4)ىو ( و)اإلنتاج عند النقطة مستوي 

إذا التوليفة المثمي من القطن والموالح المعظمة لمدالة المستيدفة تمكن في مستوي اإلنتاج عند احدي أركان 
وجد قيمة الدالة المستيدفة عند كل مستوي من ىذه المستويات وتكون التوليفة ولذلك ت( أ د و جـ) منطقة الحمول الممكنة 

. المثمي التي تبمغ عندىا قيمة الدالة المستيدفة أقصي ما يمكن
برسيم  150+ قمح  250( = ف)د 

. صفر= صفر ×  150+ صفر ×  250(= 0، 0)ف أ 
 1450=  3×  150+  4×  250( = 3، 4) ف و 
 1050= 7× 150+ صفر  ×250( = 7، 0)ف جـ 

إذا التوليفة ( 3، 4) عند مستوي اإلنتاج( 1450) وواضح أن قيمة الدالة المستيدفة تبمغ أقصي ما يمكن 
فدان  قمح ، و  4يود والموارد المتاحة وىي زراعة المعظمة لربح المزرعة وذلك في ظل الق المثمي من القمح ، والبرسيم

. جنيو 1450من ىذه التوليفة  ويبمغ العائد الصافي فدان برسيم 3
 ----------------------------------------------------------

 ِع أطٍة اٌرٍّٕاخ تاٌرٛفٍك
محمد سعيد الششتاأي / د.      -جادأ حسن السيد/ د
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 حيواني   إنتاج  رابعة: الفرقة        االقتصاد الزراعي: قسم     كلية الزراعة    –جامعة بنها 
 2015/ 2014امتحان الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

درجة  60: ساعتان    درجة االمتحان : الزمن    إقتصاديات إنتاج حيواني ودواجن : المادة

       
 أجب عن جميع األسئلة اآلتية موضحا إجابتك بالرسم كلما أمكن

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (دسخح  20:                                   ) اٌسؤاي األٚي

    "ساُ٘ اإلٔراج اٌسٍٛأً فً إٌاذح اٌمًِٛ تشىً عاَ ٚإٌاذح اٌضساعً تشىً خاص ي"        

( دسخاخ  5وً ٔمطح :    ) فً ضٛء ذٍه اٌعثاسج 

  ٍٓاج اٌسٍٛأً فً اٌغزاء ٚسذ اٌفدٛج اٌثشٚذٍٍٕحدٚس اإلٔدت  .

 ٚضر األٍّ٘ح االلرصادٌح الٔراج اٌٍسَٛ اٌسٍٛأٍح ٚاألٌثاْ فً ِصش  .

 صٌادج فاعٍٍح اإلٔراج اٌسٍٛأًدٚس األعالف فً   زذد  .

  اٌثشاِح اٌرٌّٕٛح اٌالصِح ٌضٌادج فاعٍٍح اإلٔراج اٌسٍٛأً أروش . 
 ---------------------------------------------------------------------------

 (دسخح  20)                              : اٌسؤاي اٌثأً   

، ِع ذٛضٍر لشاساخ اٌطشق اٌّخرٍفح اٌرً ٌعرّذ عٍٍٙا إٌّرح فً ذسذٌذ وٍّح إٌاذح ٌّٕرح ِعٍٓ فسش ( أ ) 

 (دسخاخ  10)                .إٌّرح 

رٌه زًٍ . ٌّٕرح ِٕسٍٕاخ إٌاذح اٌّرساٚي ٌرسذٌذ اٌرٌٍٛفح اٌّثًٍ ِٓ اٌّٛسدٌٓ اإلٔراخٍٍٓ ٌسرخذَ ا ( ب ) 

 (دسخاخ  10)                         .سٌاضٍا 
 ---------------------------------------------------------------------------

( دسخح  20)                                          :  اٌسؤاي اٌثاٌث

 (دسخاخ  8: ) أوًّ ِا ًٌٍ   (أ ) 
 00000بينما الممر التوسعي األمثل يعني  0000الخط الحرج يعني  -6

 00000تٍّٕا ال ٚٚفشاخ اٌسعح ذعًٕ  00000ٚٚفشاخ اٌسعح ذعًٕ  -7

 00000تٍّٕا أ٘ذافٗ ً٘  00000عٍُ الرصادٌاخ االٔراج اٌسٍٛأً ٌعًٕ  -8

 00000ٚأُ٘ فشٚضٙا ً٘  00000اٌثشِدح اٌخطٍح ذعًٕ  -9

 

فذاْ ، ٚإرا عٍّد أْ اٌظشٚف اٌدٌٛح ٚطثٍعح اٌرشتح  7إرا وأد ٌذٌه ِضسعح ِسازرٙا ذمذس تـ ( ب ) 

. تاٌّضسعح ذٕاسة صساعح وً ِٓ اٌمّر ٚاٌثشسٍُ ٌرغزٌح اإلٔراج اٌسٍٛأً 

تش لذس ِّىٓ ِٓ اٌعائذ اٌصافً اٌرٌٍٛفح اٌّثًٍ ِٓ ٘زٖ األٔشطح اٌّضسعٍح ٚاٌرً ذسمك أن إسرٕراج :اٌّطٍٛب 

ٚزذاخ سّاد ، ٚأْ فذاْ  6ٚزذج سّاد ٚأْ فذاْ اٌمّر ٌسراج أًٌ  36، ٚإرا عٍّد أْ تاٌّضسعح 

خٍٕح ، ِٚٓ فذاْ  250= ٚزذاخ سّاد ، ٚأْ اٌعائذ اٌصافً ِٓ فذاْ اٌمّر  4اٌثشسٍُ ٌسراج أًٌ 

 (دسخح  12 )                                 .خٍٕح  150= اٌثشسٍُ 
 ----------------------------------------------------------

 ِع أطٍة اٌرٍّٕاخ تاٌرٛفٍك
محمد سعيد الششتاأي / د.  -السيد حسن جادأ    / د

 
 


