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 الفرقة  : أولً عام         كلٌة الزراعة          قسم : االقتصاد الزراعً         –جامعة بنها 

        اقتصاد زراعً ومجتمع رٌفً     نموذج إجابة تأشيري لمقرر

 م 4102/ 4102الدراسً الثانً   للعام الجامعً 

       
 درجة( 03الجزء األول : اقتصاد زراعي ) 

 درجة( 02)ال األول : ) أجب عن أربعة نقاط فقط ( السإإجابة 
 اسباب المشكلة االقتصادٌة :) أ ( 

 عدم توافر مصادر االشباع ز 

 . توافر هذه المصادر مع عدم القدرة علً اشباعها 

 . عدم االلمام ببدائل االشباع نظرا لتؤخر المجتمعات 
 ومن ثم تظهر المشكلة وتقوم علً أساسٌن هما :

 ت االنسانٌة .تعدد الحاجا -0
 الموارد واالحتٌاجات محدودة نسبٌا . -4

 وتعالج المشكلة االقتصادٌة من خالل مبادئ ثالثة هً :
 التعاون . -0
 التخصص . -4
 التبادل . -3

---------------------------- 
 : العوامل الداخلٌة والخارجٌة المإثرة علً الزراعة) ب( 

ة وما ٌتعلق بإدارتها وطرق تحدٌد كفاءتها العوامل المتصلة بالوحدة اإلنتاجٌة المزرعٌ -0
اإلنتاجٌة، ومدي أربحٌة المزرعة، بدراسة التكالٌف اإلنتاجٌة، وبصفة عامة دراسة العوامل 
المزرعٌة الداخلٌة التً تصل باإلنتاج إلً أقصً حد ممكن دون األضرار بخواص األرض 

 الطبٌعٌة أي "علم اإلدارة المزرعٌة". 
نً، فهو ٌختص ببحث الظروف االقتصادٌة الخارجة عن محٌط المزرعة، أما المبحث الثا -4

والتً تحدد وتإثر فً العمل المزرعً وتحدد العالقات القائمة فً هذه المزرعة، وهذه تشمل 
االقتصاد القومً وعالقته بالفرد ومزرعته، مثل تسوٌق المحاصٌل الزراعٌة، والعالقات 

رها، والدخل الحقٌقً للمزارع، والسٌاسات الجمركٌة السعرٌة بٌن المحاصٌل الزراعٌة وغٌ
والضرائبٌة وغٌرها .. ثم سٌاسة الدولة من حٌث األسعار، واالئتمان، واألجور إلً أخر 
 العوامل التً تري الدولة أن تتدخل فٌها بخطة أو سٌاسة موجهة أحٌانا لتحقٌق أهداف عامة. 

---------------------------- 
 زراعة دورآ هاما فً الدخل القومً . بٌن ذلك جلٌآ .) ج ( تلعب ال 

 وٌتضح ذلك مما ٌلً:
 مساهمة الزراعة فً الدخل القومً. -0
 .الزراعة سوق رئٌسً للعمالة فً مصر -4
 الزراعة مصدر الخامات الالزمة لقٌام الصناعة .-3

 .الزراعة مصدر السلع التصدٌرٌة -4

 الدولة.الزراعة مصدر لرأس المال ومٌزانٌة  -2

 الزراعة مصدر أو مخزن القوي العاملة.  -6
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 الزراعة سوق ألنتجه الصناعات األخرى.  -7

---------------------------- 
 ) د ( تعد الموارد البشرٌة عصب االقتصاد القومً ألي دولة . 

 03أنظر الكتاب ص 
------------------------- 

 :) هـ ( القروض 

 ٌث الفترة الزمنٌة إلً: ٌمكن تقسٌم القروض من ح

شهراً منن  02قروض قصٌرة األجل: تستخدم خالل فترة إنتاجٌة واحدة ومدتها ال تزٌد عن  -أ
تارٌخ الحصول علٌها إلنً حنٌن سندادها. حٌنث تسنتخدم فنً شنراء مسنتلزمات اإلنتناج منن 

 تقاوي وسماد ومبٌدات لمقاومة اآلفات ولجنً المحصول. 

شنهرا وال تتعندي خمنس سننوات بعضنها  04ها تتنراو  بنٌن قروض متوسطة األجنل: مندت -ب
تعبئنه( وأخنرى  –لتموٌل شراء اآلالت الزراعٌة أو مشروعات التصننٌع الزراعنً )تيلٌنف 

 مبانً( وتسمً استمارات متوسطة األجل. –تخصص إلقامة بعض المنشآت )مخازن 

ستصال  األراضً قروض طوٌلة األجل: ومدتها خمس سنوات أو أكثر تخصص غالبٌتها ال -ج
وتحسٌن خواص التربة وكذلك مشروعات شق الترع وإقامة البساتٌن التنً تحتناج مرحلنة 

 سنوات. 7استثمار حوالً 

 وٌمكن تقسم القروض من حٌث النوعٌة إلً: 

وتمنننح للمننزارعٌن علننً المحاصننٌل الرئٌسننٌة مثننل القطننن والقصننب واألرز  -سننلف نقدٌننة: -أ
 المحاصٌل من نفقات كالحرث والري والمقاومة والحصاد.والبصل وذلك لما تتطلبه هذه 

هنً عبنارة عنن مسنتلزمات اإلنتناج منن تقناوي ومبٌندات وأسنمدة وأعنالف  -سلف عٌنٌنة: -ب
 وخالفه.  

 أسباب صعوبة تعامل البنوك مع المزارعٌن

ٌرجننع أحجننام البنننوك عننن التعامننل مننع المننزارعٌن ومنننحهم القننروض الالزمننة لتموٌننل 
 زراعٌة لألسباب اآلتٌة: المشروعات ال

 صير حجم الحٌازات وضعف المقدرة المالٌة للمزارعٌن علً سداد القروض.  -أ

التقلبنننات الشننندٌدة غٌنننر المتوقعنننة فنننً أسنننعار السنننلع الزراعٌنننة فقننند تقضنننً علنننً أربنننا   -ب
 المزارعٌن وتسبب عجزهم عن سداد القروض. 

سنتهالك النذاتً للمزرعنة ٌقلنل منن عدم التخصص فً إنتاج وصير الكمٌة الفائضة عنن اال -ج
 اإلٌراد النقدي للمزرعة.

ارتفنناع إمكانٌننة إصننابة الحاصننالت الزراعٌننة باآلفننات واألمننراض التننً تقضننً علننً أربننا   -د
 المزارعٌن. 

موسمٌة اإلنتاج الزراعً والتً ٌنتج عنها طول الفترة بٌن مواعٌد االحتٌناج إلنً التموٌنل  -هـ
عٌنة وبنٌن فتنرة بٌنع المحاصنٌل وسنداد القنروض فنً نهاٌنة والحصول علً القروض الزرا

 الموسم وتظهر هذه المشكاة بشكل واضح فً مشروعات البساتٌن واإلنتاج الحٌوانً. 

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

 درجة( 02نقاط فقط ( ) ثالثةالسإال الثانــً  : ) أجب عن إجابة 
 اآلتً بإختصار  الموارد المائٌة : ٌشر  الطالب) أ ( 
 الموارد التقلٌدٌة . -أوأل
 الموارد غٌر التقلٌدٌة . –ثانٌا 
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------------------------------- 
 :دور الساسٌة السعرٌة فً القطاع الزراعً ) ب( 

 أو الزروع التً ٌحتاجها المجتمعتوجٌه اإلنتاج نحو السلع  -0

  جٌه االستهالك من السلع الزراعٌةتو -4

 سعار فً توزٌع الدخلدور األ -3

 لزراعًأثر السٌاسة السعرٌة الدخلٌة علً اإلنتاج ا -2

 : أسالٌب تنفٌذها  
 التحدٌد المباشر لالسعار .-0
 السٌطرة علً العرض .-4

---------------------------------- 
 :) ج ( الناتج القومً الزراعً 

لناتجة من زروع نباتٌة وحٌوانٌة الناتج القومً ٌتمثل فً الطاقة اإلنتاجٌة الزراعٌة ا
 مقاسه بمقدار رفعتها وثمنها فً الدورة الزراعٌة أي فً فترة زمنٌة معٌنة. 

 :طرق قٌاس الناتج القومً الزراعً
 طرٌقة القٌمة المضافة -0
 طرٌقة األنصٌة الموزعة -4
 طرٌقة التكالٌف المزرعٌة الكلٌة-3
 الربح -2

-------------------------- 
 قٌة الجات اتفا (  ) د 

                       62أنظر الكتاب ص 
---------------------------------------------- 

 درجة( 03الجزء الثاني : مجتمع ريفي ) 
 جب عن سإالٌن فقط من األسئلة االتٌة:أ

 درجة( 02السإال األول : )إجابة 

 درجة( 7,2): مفهوم الجماعة ) أ ( 

مجموعة من األفراد ترتبط ببعضها بعامل أو أكثر وٌكون هذا االرتباط لتحقٌق  ٌقصد بها     
هدف مإقت تنحل أو تتفرق أفرداها بعد تحقٌق هذا الهدف ) الفرق المدرسٌة( أو ترتبط 

 .ببعضها بمجموعة من العالقات واألهداف المتعددة والمعقدة ) األسرة(
 : ممٌزات التً تتمٌز بها الجماعاتوأهم ال -1

 . جود روابط بين األفراد وبعضهمو  - أ

 . وجود أنظمة اجتماعية معينة  - ب

 وجود رواسي. -ج

 . وجود نظام اقتصادي معين -د

 . وجود نظام سياسي معين -هـ
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 . وجود نظام معين لالتصال واإلعالم -و
------------------------------------------------ 

 درجة(  7,2) :الحضريالمجتمع الرٌفً والمجتمع  قارن بٌن ) ب ( 

 الحضر الريف المقارنة
الصناعة والتجارة والمهن واألعمال  الحرف الزراعية والعمميات بها عمل

 الحكومية
يغمب عميه البيئة الطبيعية ويعتمد  بيئة

 عميها الفالح مباشرة وهي أكثر نقاء
تغمب عميه البيئة التى صنعها 
 اإلنسان لنفسه وهي أكثر تموثا  

 حجم الجماعة كبير يعيشون في جماعات صغيرة نسبيا   ماعةحجم الج
قميمة وتتناسب عكسيا  مع الحياة  كثافة السكانية

 الريفية
أكبر كثافة وتتناسب طرديا  مع 

 الحياة الحضرية
أكثر تجانسا  في السمات االجتماعية  التجانس

 والنفسية
 أكثر تباينا

التمايز 
 والطبقية

لمسئوليات التمايز واالختالف في ا
 االجتماعية أقل.

التفاوت كبير في المستويات 
 االجتماعية

الحركة 
 االجتماعية

التحرك من مجتمع ألخر أو من 
 مستوي اجتماعي آلخر

 الحركة االجتماعية أكثر شدة

مساحة أضيف من نسق التفاعل  تنسيق التفاعل
االجتماعي حيث تغمب عميه العالقات 

رد الشخصية والقرابة ويعامل الف
 كإنسان في أسرة معينة

احة أوسع وتغمب عميه مس
المؤقتة  ةشخصيالعالقات الال

ويعامل الفرد الحضري كموقع 
 وشخصية

القيم 
 والمعتقدات

يغمب عميه القيم والمعقدات الدينية 
واالجتماعية والقيم االقتصادية أقل 

 تأثيرا  

يغمب عميه القيم والمعتقدات 
الدينية واالجتماعية والقيم 

 قتصادية أكثر تأثيرا  اال
غيير ويحاول الحفاظ عمى تمقاوم لم تطويرال

األساليب والعادات القديمة ووسيمة 
 التغير األخالقية

أكثر استجابة لمتغير والتطوير 
حسب الحاجة إليها ووسيمة التغيير 

 آلية
----------------------------------------------------- 

 درجة( 02السإال الثانً: )إجابة 
ما المقصود بالطبقات االجتماعٌة وماهً العوامل التً تحدد طبقة الفرد االجتماعٌة؟ ) أ ( 

 درجة( 7,2)
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وٌقصد بها مجموعات من األفراد غٌر منظمة ٌكونون وحدات متماسكة : الطبقات االجتماعية

 .ولهم مكانات اجتماعٌة متقاربة سواء كانت هذه المكانات منسبة أو مكتسبة 

 هً : عوامل التً تحدد طبقة الفرد االجتماعٌةال

نشؤت الطبقات أصالً من امتالك بعض األفراد لوسائل  عالقة الفرد  بوسائل اإلنتاج : - أ

اإلنتاج وتحكمهم فً باقً األفراد عن طرٌق منحهم أو منعهم من العمل ، ومن 
رد فً المجتمعات الواضح أن نوع العالقة ٌحدد الطبقة االجتماعٌة التى ٌنتمً إلٌها الف

 الرأسمالٌة كذلك من الواضح أن القضاء ٌكون بمنع أفرداها من ملكٌة مصادر اإلنتاج.

النسب: ٌرث بعض األفراد )فً المجتمعات الرأسمالٌة( طبقتهم االجتماعٌة   - ب
وٌتداولونها من جٌل إلً جٌل إال أنه من الواضح أن مثل هذا ٌكون مرتبطاً ارتباطا 

ائل أو مصادر اإلنتاج فالمركز االجتماعً للعائلة التى ٌنتمً إلٌها مباشراً بملكٌة وس
الفرد تعٌن عادة الطبقة االجتماعٌة التى ٌنتسب إلٌها فً مجتمعه فكثٌراً ما نجد فً 
المجتمعات وخاصة المحافظة أن ترتفع دخول بعض األفراد ولكنهم من عائلة فً 

بقات األخرى وخاصة العلٌا، وٌقل أثر الطبقة الدنٌا فهم غٌر مقبولٌن لدى أفراد الط
 هذا العنصر فً المجتمعات مفتوحة الطبقات.

زٌادة  يالدخل : أى مقدار دخل الفرد بالنسبة إلً متوسط دخل الجماعة وغالباً ما تإد - ت
 دخول األفراد إلً اعتالئهم لطبقات اجتماعٌة أفضل من التى كانوا ٌشيلونها من قبل.

فً كثٌر من الدول المختلفة كوسٌلة للهروب من إطار  التعلٌم: ٌستعمل التعلٌم  - ث
 اجتماعً متوارث والصعود إلً طبقة اجتماعٌة أعال.

--------------------------- 
 درجة( 7,2):  انون المراحل الثالث ألوجست كونتق ) ب ( 

وٌعتبر قانون الثالثة مراحل من أهم ما قدم هذا العالم من إنتاج فقد رأى أن التطور 
العقلى لإلنسان والمجتمعات وأخٌراً للحٌاة اإلنسانٌة على وجه العموم ٌمر بالترتٌب على 

 المراحل الثالثة التالٌة :

وهً المرحلة التى ٌربط فٌها اإلنسان أفكاره بالقوي غٌر اإلدارٌة  -المرحلة االتكالٌة : -0
أعماله.  وتعتبر وٌعلل كل شًء ٌحدث له بإرادة فوق إرادته أى ٌعتبر أنه غٌر مخٌر فً 

هذه المرحلة األولى التى ٌمر بها التفكٌر العقلى لإلنسان ي تطوره وٌالحظ وجود هذه 
 المرحلة بكثرة فً المجتمعات البدائٌة المتؤخرة.

وهً المرحلة التى ٌفسر بها الفرد األشٌاء والحوادث بالقوي  -المرحلة فوق الطبٌعٌة: -4
ألشٌاء ٌكون مبنى على أساس شخصً غٌر أي أن استنتاجهم ل –الطبٌعٌة الشخصٌة 

المرحلة التى ٌمر علٌها التطور الفكري وهً تسبق  -واقعى ، وهذه فً نظر العالم كمت
 المرحلة الثالثة واألخٌرة التالٌة.

وهذه تعتبر المرحلة األخٌرة وفٌها ٌسود الفكر اإلنسانً الناحٌة  -المرحلة العلمٌة : -3
وٌتؤثر بالقوانٌن العلمٌة المبٌنة على الحقائق المجردة  العلمٌة حٌث ٌرتبط تفكٌر الفرد

 المنطقٌة دون تدخل العاطفة أو العوامل الشخصٌة.

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

 درجة( 02السإال الثالث: )إجابة 
االنتقادات الموجهة لنظرٌة  كٌفٌة حدوث التيٌر االجتماعً وفقاً لنظرٌة سمنر وأهم ( ) أ

 درجة( 7,2) :سمنر
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ٌمثل ولٌام جراهم سمنر وجهة نظر الرأسمالٌة المتطرفة التى تبرر وجود الطبقات 
االجتماعٌة بما تحمله من فروق اجتماعٌة ومادٌة على أساس أن هذا نظام طبٌعً سائد فً 
جمٌع المجتمعات كما ٌدافع سمنر عن المنافسة الحرة للحصول على النعم ، والجهد الفردي 

Individual Effort  وحق الملكٌةPrivate Ownership  ًكمكونات طبٌعٌة ف
 شخصٌة الفرد وسلوك الجماعة.

 10انظر الكتاب ص 

------------------------------------------------- 
 درجة( 7,2) : التنشئة االجتماعٌة) ب ( 

االجتماعٌة وثقافة  وٌقصد بها العملٌة التى ٌتم بواسطتها بناء القٌم  :التنشئة االجتماعية

المجتمع بصفة عامة داخل نفسٌة أو شخصٌة الفرد فٌتم تشكٌلة اجتماعٌا حتى ٌصبح فردا 
من الجماعة ٌإمن بما تإمن به وٌسلك مسلكها وٌدافع عنها وٌعتز بها وٌمتص ثقافتها 
وتيرس فً نفوس األفراد األهداف التى تطمع فً تحقٌقها وتعلمهم أدوارهم االجتماعٌة 

ٌقة التنسٌق بٌنها وبٌن تصرفاتهم فً مختلف  الموافق كما تعلمهم  المهارات وطر
االجتماعٌة فٌمكنهم بذلك أن ٌندمجوا فً المجتمع والتعاون مع أعضائه واالشتراك فً 

 نواحً أنشطته المختلفة.

 -وتتم التنشئة االجتماعٌة عن طرٌق خطوات أربع هً:

ة المختلفة التى تلزم الفرد لكى ٌصبح فرداً فً التعلٌم: أى تعلٌم المهارات االجتماعٌ 
الجماعة وأول هذه المهارات هً اللية التى بواسطتها ٌستطٌع الفرد أن ٌتصل 

 باآلخرٌن وٌكون التقلٌد هنا عامالً هاماً.
الترغٌب:  وٌقصد به توجٌه الفرد لمزاولة المهارات االجتماعٌة المختلفة وحفز  

ئلها وتشجٌعه على مزاولتها ، واالعتراف الجماعً اهتمامه بؤغراض الجماعة ووسا
بعمل الفرد له أثر فً تنبئه ألغراض ووسائل الجماعة وشعور بانتمائه إلٌها ودفاعه 

 عنها.
التحذٌر:  وٌقصد بها تحذٌر الطفل وتهدٌده بما ٌقع علٌه من عقاب اجتماعً إذا ما  

 هو فضل عدم احترام أهداف الجماعة ووسائلها.
وٌكون ذلك إما بالنهر أو السخرٌة أو العزل االجتماعً أو بالعقاب البدنً العقاب:   

وهناك طرٌقتان للتنشئة االجتماعٌة هما: المباشر وغٌر المباشر وتتم التنشئة 
االجتماعٌة المباشرة عن طرٌق العائلة والمإسسات التعلٌمٌة .. ألخ أما التنشئة غٌر 

اقً أفراد الجماعة وتفاعله االجتماعً حسب المباشرة فتتم أثناء تعامل الفرد مع ب
األدوار المحددة له والتً ٌجب علٌه إتباعها فإذا انحرف عنها استعمل باقً أفراد 
الجماعة وسائل الضيط االجتماعً والعقاب عن طرٌق العزل أو السخرٌة وذلك حتى 

جتماعٌة ٌمنعه فً االستمرار فً انحرافه وٌعدل سلوكه بما ٌسمح بحدوث التوقعات اال
التى ٌنتظرها أعضاء الجماعة منه وقد ٌكون ممارسة هذا الضيط لصالح الجماعة 

 ولٌس للفرد فقط.
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