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أسئلة الفصل الثانى



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

أسئلة الفصل الثاىن
:التالیة العبارات على خطأ أو صح عالمة ضع • 
.المنتج جودة عن النظر بصرف عمل من تنجزه بما تقدر اآللة كفاءة- ١
  ولیس ساعة/الطن أساس على اإلنتاجیة تقدیر الحصاد آالت مع یفضل- ٢

.ساعة/فدان
.مره ١.٥ بحوالي ساعة/فدان من أكبر ساعة/ھكتار األداء وحدة- ٣
٤ -Material capacity ولیس الحبوب من الحصاد آلة إلنتاج مقیاس ھو  

.كلھ المحصول
. اإلعتبار فى المحصول رطوبة أخذ یجب لآللة المادة إنتاجیة حساب عند- ٥
Material تكون عادة- ٦ capacity من أقل Throughput capacity .
  لتقدیر ساعة/ فدان مصطلح إستخدم والدراس الضم آالت مع تفضل- ٧

.إنتاجیتھا
  الفعلى الزمن على مقسومًا الكلي الوقت نسبة ھى لآللة الزمنیة الكفاءة- ٨

.المؤثر
. اآللة لعمل األمثل الوقت ھو یعتبر النظرى العمل زمن- ٩

.الزراعیة للعملیة الكلي الزمن ضمن یدخل ال ونقلھا اآللة تحمیل زمن-١٠
.للحقل المنخفضة المساحات مع تزداد لآلالت الحقلیة الكفاءة-١١



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

أسئلة الفصل الثاىن
: یلى ما أكمل

: على ما آللة المناسب السرعة اختیار یتوقف • 
١ -
٢ -
٣ -
                       .......... حدود فى سرعة إلى الحفار بالمحراث الحرث عملیة تحتاج•
............ حدود فى أعلى سرعة إلى فیحتاج الدورانى المحراث أما



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

أسئلة الفصل الثاىن
:لآللة عالیة سرعات إستخدام من تحد قد التى العوامل من • 
١ -
٢ -
٣ -
٤ -
٥ -
:على آللة النظریة الحقلیة السعة تتوقف • 
١ -
٢ -



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

أسئلة الفصل الثاىن
:منھا طرق بعدة الحقلیة الكفاءة تحسب • 
١ -
٢ -
:مثل لآللة الحقلیة الكفاءة على تؤثر العوامل من كثیر • 
١ -
٢ -
٣ -
٤ -
٥ -
٦ -
٧ -
  وعرضھا اآللة سرعة معرفة یجب فدان/طن اآللة إنتاجیة لحساب • 
...........................و



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

أسئلة الفصل الثاىن
  اإلنتاجیة( الحقلیة اإلنتاجیة عن بالتعبیر الخاصة الثالثة الطرق باستخدام•

  حصاد آللھ الحقلیة اإلنتاجیة قدر )المادة مرور إنتاجیة –المادة إنتاجیة –الحقلیة
  ، واحدة دقیقة مقداره زمن خالل من ثانیة / متر ١.٥ وسرعتھا متر ٥ قطع بعرض

  إلى باإلضافة باآللة الخاص الحبوب خزان فى الحبوب من جرام كیلو ٥٠ تجمیع ثم
  ) حشائش –قش –عصافات ( دراستھا تم التى األخرى المواد من كیلوجراما ٦٠
؟ لھا الخلفى الجانب من اآللة خارج تصریفھا وتم
  معدل وكان ثانیة / متر ١.٥٣ وسرعتھا متر ٦.١ عرضھا قمح حصاد آلة•

  كجم ٢٠٠ یدخل الكمیة ھذه من دقیقة / كجم ٤٠٠ القطع وحدة إلى المحصول مرور
  نواتج ( أخرى مواد من كجم ٢٠٠ اآللة خالل وتمر الحبوب خزان إلى قمح حبوب
؟ عنھا معبر الثالث الطرق باستخدام لآللة الحقلیة اإلنتاجیة احسب ) الدراس



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

أسئلة الفصل الثاىن
 / كم ٣.٦ بسرعة وتسیر م ٤.٢ بھا الحصاد جھاز عرض حصاد آلة كانت إذا • 

؟ النظریة اآللة اإلنتاجیة أوجد . ساعة
مقدرھا بسرعة تسیر م ٤.٣ عرضھ قرصیا محراثا یجر جرار • 
؟ الساعة فى بالھكتار النظریة الحقلیة اإلنتاجیة أوجد . ساعة / كم ٨
  زمن فى ھكتار ٢٨ مقدارھا مساحة بحراثة یقوم متر٤.٣ عرضھ قرصى محراث • 

 القیمة اوجد ثم ؟ الفعلیة الحقلیة اإلنتاجیة أوجد ) أعطال بدون ( ساعات ١٠ قدره
: اآلتیة البیانات من الحقلیة اإلنتاجیة

یوما ١٤ = اآللة عمل أیام عدد
  أیام ٨ = العمل أیام عدد
ساعة ٧٢ = بالحقل العمل ساعات عدد

ھكتارا ١٩٤ = بتمشیطھا اآللة قامت التى المساحة



جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –وحدة التعلیم األلكتروني 

أسئلة الفصل الثاىن
  والكفاءة ساعة /كم ٣.٦ بسرعة تسیر و متر ٤.٢لھا العمل عرض آلة•

.الفعلیة الحقلیة اإلنتاجیة أوجد %٧٥ الحقلیة
  ساعة لكل ھكتار ١.٧ الفعلیة إنتاجیتھا قمح حصاد آللة إنتاجیة احسب•

 .قمح طن ٧ الھكتار وإنتاج
  برسیم وتكویم بتقطیع تقوم الحركة ذاتیة أعالف محاصیل حصاد آلة•

 ھكتار ٤٠ ھى حصادھا تم التى المساحة وكانت للھكتار طن ٢.٥ مقداره بإنتاجیة
  أو أعطال أى ھناك تكن لم بأنھ علما ساعات ١٠ مقدارھا زمنیة فترة خالل برسیم

  .الفعلیة المادة إنتاجیة جد أو الفترة ھذه خالل تأخیرات


