
 

ألفضل يجده هنا في الروابط التالية  جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات،يحتاجه الطالب في  كل ما

 ما عليك سوى الضغط على اسمهاناة أو القإلى المجموعة ، للدخول  %  100 تعليمي كويتيمواقع 

 تطبيق المناهج الكويتية

 على تلغرام القناة الرسمية

 على الفيسبوك الرسميةصفحة ال

  قناة روابط تعليمية شاملة لجميع الصفوف

 مجموعات الفيسبوك صفحات الفيسبوك قنوات التلغرام مجموعات التلغرام

 الصف األول الصف األول الصف األول  الصف األول
 الصف الثاني الصف الثاني  الثاني فصلا    الصف الثاني

 الصف الثالث  الصف الثالث الثالث صفال  ثالصف الثال

 الصف الرابع الصف الرابع  الصف الرابع  الصف الرابع

 الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس
 الصف السادس الصف السادس الصف السادس الصف السادس

 الصف السابع الصف السابع الصف السابع  الصف السابع
 الصف الثامن الصف الثامن الصف الثامن  الصف الثامن
 الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع
 الصف العاشر الصف العاشر  الصف العاشر الصف العاشر

 دبيأ 11الصف  أدبي 11صف  أدبي11صف  أدبي11صف

 علمي 11الصف  علمي 11صف  يعلم11صف    علمي11صف 

 أدبي 12الصف  أدبي 12صف  أدبي12صف   أدبي 12صف

 علمي 12الصف  علمي 12صف  علمي12صف علمي12صف

 

 

 ابط واتسابرو مدرسون في الكويت
 

 ويترحساب ت االنستغرامحساب 

يار الصف والفصل والمادة ويرد له البوت الملفات ه والذي يسمح للطلبة باختاألول من نوع يمع البوت التعليم تكلّم
 المناسبة

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.myapplication
http://t.me/kwcourses
https://www.facebook.com/kwcourses
https://t.me/joinchat/AAAAAEO40LBCM5TO6wNB2w
https://t.me/joinchat/HXIVQ0KC5YB10CnwIwq-1Q
https://www.t.me/grade1kw
http://facebook.com/grade1kw
http://facebook.com/groups/grade1kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiyLnS67HCRlDw
https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiyLnS67HCRlDw
https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiyLnS67HCRlDw
https://www.t.me/grade2kw
http://facebook.com/grade2kw
https://www.facebook.com/groups/grade2kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoageMv7M-l_UEQ
https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoageMv7M-l_UEQ
https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoageMv7M-l_UEQ
https://www.t.me/grade3kw
http://facebook.com/grade3kw
https://www.facebook.com/groups/grade3kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXBGGPSdHkPqw
https://www.t.me/grade4kw
http://facebook.com/grade4kw
https://www.facebook.com/groups/grade4kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9AsPz3FQgDK8A
https://www.t.me/grade5kw
http://facebook.com/grade5kw
https://www.facebook.com/groups/grade5kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXrI7b2WF4ifyA
https://www.t.me/grade6kw
http://facebook.com/grade6kw
https://www.facebook.com/groups/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExXXiGBtF4IkAw
https://www.t.me/grade7kw
http://facebook.com/grade7kw
https://www.facebook.com/groups/grade7kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf_yvh9JY1rmhA
https://www.t.me/grade8kw
https://www.facebook.com/groups/grade8kw
https://www.facebook.com/groups/grade8kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCIIpLVo2LmcxA
https://www.t.me/grade9kw
http://facebook.com/grade9kw
https://www.facebook.com/groups/grade9kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGyhe401n_5lCQ
https://www.t.me/grade10kw
http://facebook.com/grade10kw
https://www.facebook.com/groups/grade10kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNxj3KFNSfco0Q
https://www.t.me/grade11kw
http://www.facebook.com/grade11kw
https://www.facebook.com/groups/grade11kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GVbelSeWQZhA
https://www.t.me/grade13kw
http://www.facebook.com/grade13kw
https://www.facebook.com/groups/grade11kw2
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1480m7oUd2v1myQ
https://www.t.me/grade12kw
http://www.facebook.com/grade12kw
https://www.facebook.com/groups/grade12kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I2yp1jB0vlwUg
https://www.t.me/grade14kw
http://www.facebook.com/grade14kw
https://www.facebook.com/groups/grade12kw2
https://www.facebook.com/groups/2322613407969694/?ref=share
https://chat.whatsapp.com/Ik9qIWRuyNlBDb6ExGhYEU
https://chat.whatsapp.com/Ik9qIWRuyNlBDb6ExGhYEU
https://chat.whatsapp.com/Ik9qIWRuyNlBDb6ExGhYEU
https://www.instagram.com/kwedufiles_com/
https://www.instagram.com/kwedufiles_com/
https://www.instagram.com/kwedufiles_com/
https://www.twitter.com/kwedufiles
https://www.twitter.com/kwedufiles
https://www.twitter.com/kwedufiles
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwfiles_bot
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 المحتوى

.األسئلة التحليلية للمنهج -1  

.عرض الفصول مع توضيح أسئلتها المنهجية -2  

.التوضيح باستخدام المخططات لترسيخ المعلومات -3  

 

 أسأل هللا أن يكون هذا الدليل عونا لكم زمالئي لدراسة مادة اإلقتصاد.

 ال تنسى اإلطالع على دليل الجغرافيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كلمتي 

  لكم

اآلن أنت في المجال الذي اخترته أنت ، وال يوجد شخص في هذه الدنيا أحرص على مستقبلك 

، أدرس ، أجتهد ، سوف تجد تعبا ،ولكن ما  ، ال تجعل الكسل يجد في نفسك ثغرة ، أتعب نكم

أجمل هذا التعب الذي يليه فرحة نجاح وتحقيق أحالم ، ادرس وال تتهاون فال يوجد شيء أهم 

 . من مستقبلك
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 الفصل األول: مقدمة في مبادئ علم اإلقتصاد.

 السؤال األول:اكمل العبارات التالية بما يناسبها.

العلم الذي يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تتوافق مع إمكانيات المجتمع وقدراته بحيث تتحقق  -1

 العدالة يسمى علم اإلقتصاد.

 2- رغبة الفرد في سبيل الحصول على السلعة أو الخدمة تسمى الحاجة.

 3- هناك حاجات يرغب اإلنسان بالحصول عليها منها ما هي ضرورية و إجتماعية.

 4- الحاجات تختلف كونها إما سلعة و خدمة.

 5- الحاجة تكون سلعة كالغذاء.

 .تعليمالحاجة تكون خدمة كال -6

 .الحاجةأساس النشاط في اإلقتصاد هو  -7

 .النشاط اإلقتصاديألساس الذي يقوم عليه المجتمع ويعتمد عليه اإلقتصاد هو ا -8

 .تبادل السلعة أو الخدمةالعالقة بين البائع والمشتري تعتمد على أساس  -9

عناصر )الموارد االقصادية العناصر المطلوبة التي تستخدم إلنتاج السلع والخدمات في المجتمع هي  -11

 (.اإلنتاج

 .شراء رأس المالال تعتبر موردا اقتصاديا إال إذا تم استخدامها كوسيلة لالنقود  -11

 .إنتاجيةالسلع تنقسم إلى قسمين سلع استهالكية و سلع  -12

 .االستهالك لدى الفردالسلع االستهالكية ترتبط بنمط  -13

 .اإلنتاج لدى البائعالسلع اإلنتاجية ترتبط بنمط  -14

 .السلع اإلنتاجيةبشكل مباشر بل تستخدم في عملية اإلنتاج هي  سلع غير قابلة لالستهالك -15

 16- السلع االستهالكية تنفسم حسب فترة االستهالك إلى سلع معمرة و غير معمرة.

 17- السلع االستهالكية تنقسم حسب أهميتها إلى سلع ضرورية و كمالية.

ول إلشباع حاجاته المتعددة أحد العلوم االجتماعية الذي يدرس سلوك اإلنسان بغرض الوص -18

 والمتزايدة في ظل وجود موارد اقتصادية محدودة هو علم اإلقتصاد.
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 السؤال الثاني:عرف المفاهيم التالية.

 1- الحاجات: رغبات الفرد في سبيل الحصول على السلعة أو الخدمة.

 2- السلعة: كل شيء مادي ملموس حسيا أي أن له حجما وملمسا ووزنا يحصل عليه الفرد بعد شرائه.

 3- الخدمة: كل شيء معنوي غير ملموس يحصل عليه الفرد وينتفع منه بعد شرائه.

 4- النشاط اإلقتصادي: عملية إنتاج وتبادل السلع والخدمات بين البائع والمشتري.

5- الموارد اإلقتصادية ) عناصر اإلنتاج( : العناصر المطلوبة والتي تستخدم إلنتاج السلع والخدمات في 

 المجتمع.

6- مرحلة العملية اإلنتاجية: المرحلة التي يتم فيها مزج الموارد االقتصادية )عناصر اإلنتاج( المطلوبة 

 في أسلوب إنتاج محدد إلنتاج سلعة أو خدمة.

 7- مرحلة السلع والخدمات: المرحلة التي يتم بها إنتاج السلع والخدمات بشكلها النهائي.

 8- السلع االستهالكية : السلع التي يستخدمها الفرد مباشرة إلشباع حاجته.

9- السلع اإلنتاجية: السلع التي تستخدمها الشركات والمؤسسات لزيادة قدرتها اإلنتاجية إلنتاج السلع أو 

 خدمات جديدة.

11- السلع االستهالكية المعمرة: السلع التي يستطيع الفرد استخدامها لفترة طويلة من الزمن 

 كاإللكترونيات.

11- السلع االستهالكية غير المعمرة: السلع اتي ال يستطيع الفرد من استخدامها لفترة طويلة من الزمن 

 كالمأكل.

12- السلع االستهالكية الضرورية: السلع التي ال يستطيع الفرد االستغناء عنها مقارنة بسلع أخرى 

 كالمأكل.

13- السلع االستهالكية الكمالية: السلع الي يستطيع الفرد من التقليل أو التوقف عن استهالكها إذا دعت 

 الحاجة مقارنة بالسلع األخرى كالمجوهرات.

14- علم اإلقتصاد: هو أحد العلوم االجتماعية الذي يدرس سلوك اإلنسان بغرض الوصول إلشباع حاجاته 

 المتعددة والمتزايدة في ظل وجود موارد اقتصادية محدودة.

 

 السؤال الثالث:علل لما يأتي.

 .تشمل الموارد الطبيعية وكل ما على سطح األرض وما في باطنها وليس لإلنسان دور في وجودها: األرض -15

 .يبذله اإلنسان سواء بدنيا أو ذهنيا إلنتاج السلع والخدماتالجهد الذي : العمل -16

 .اآلالت والمعدات والمباني وغيرها من المواد الالزمة إلنتاج السلع والخدمات :رأس المال -17

الذي يقوم بتأليف ما تحتاجه عملية اإلنتاج من موارد طبيعية ( سواء أكان طبيعيا أم معنويا)الشخص  :المنظم -18

 .وعمال

www.kwedufiles.com



 

 
 
 

 .علل لما يأتي:السؤال الثالث

(علم اإلقتصاد يعتبر محورا مهما وأساسيا للحياة اليومية لألفراد.)لدراسة علم اإلقتصاد أهمية كبيرة -1  

بحيث يربط إمكانيات المجتمع بحاجياته فالفرد مستهلكا أو منتجا يجب عليع اتخاذ القرار السليم الذي 

يشبع رغباته ويسعى علم اإلقتصاد إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وازدهار الدولة بجوانبها 

 االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية.

.تتميز حجات الفرد بأنها متعددة وغير متناهية -2  

ألن حجات الفرد تتعدد من السلع كالمأكل والمشرب والسكن والملبس زمن الخدمات كالتعليم والصحة 

 واألمن وتتزايد هذه اإلحتياجات بزيادة عدد أفراد أسرته.

.يسعى كل مجتمع إلى اإلستفادة من الموارد اإلقتصادية المتاحة -3  

 إلنتاج أكبر قدر من السلع والخدمات التي تحقق اإلشباع ألفراد هذا المجتمع.

.يتوجب على الدولة تشجيع اإلنتاج -4  

لتحقيق أكبر عائد ممكن ولكن بأقل التكاليف والموارد االقتصادية المتاحة بغرض تحسين مستوى المعيشة 

 وتحقيق الرفاهية.

.يرتبط علم اإلقتصاد بكثير من العلوم األخرى -5  

بسبب احتياجات العلوم األخرى لتطبيق أدوات علم اإلقتصاد في الدراسات والتجارب المستخدمة لتحليل 

 وتشخيص الظواهر اإلقتصادية لدى تلك العلوم.

 السؤال الرابع:فرق بين ما يأتي.

 مورد األرض مورد العمل

الجهد الذي يبذله اإلنسان سواء بدنيا أو ذهنيا 

 إلنتاج السلع والخدمات.

تشمل الموارد الطبيعية وكل ما على سطح األرض 

 وما في باطنها وليس لإلنسان دور في وجودها.

 

 سلع استهالكية معمرة سلع استهالكية غير معمرة

السلع التي ال يستطيع الفرد من استخدامها لفترة 

 طويلة من الزمن كالمأكل.

السلع التي يستطيع الفرد استخدامها لفترة طويلة 

 من الزمن كاإللكترونيات.
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 علم اإلقتصاد علم الجغرافيا

العلم الذي يختص بدراسة التوزيع الجغرافي 

 .للظواهر الطبيعية والبشرية على سطح األرض

هو أحد العلوم االجتماعية الذي يدرس سلوك 

اإلنسان بغرض الوصول إلشباع حاجاته المتعددة 

 والمتزايدة في ظل وجود موارد اقتصادية محدودة.

 

 السؤال الخامس:قارن بما يأتي.

 المقارنة األرض العمل رأس المال المنظم

الشخص )سواء 

أكان طبيعيا أم 

معنويا( الذي يقوم 

بتأليف ما تحتاجه 

عملية اإلنتاج من 

موارد طبيعية 

 وعمال.

اآلالت والمعدات 

والمباني وغيرها 

من المواد الالزمة 

إلنتاج السلع 

 والخدمات.

الجهد الذي يبذله 

اإلنسان سواء بدنيا 

أو ذهنيا إلنتاج 

 السلع والخدمات.

تشمل الموارد 

الطبيعية وكل ما 

على سطح األرض 

وما في باطنها 

وليس لإلنسان 

 دور في وجودها.

 التعريف

قيام المنظم باختيار 

موقع العمل 

واحتياجاته من 

الموارد االقتصادية 

األخرى وكذلك قيام 

المنظم باإلشراف 

والرقابة على سير 

 العمل.

اآلالت والمعدات 

والمباني واألدوات 

المستخدمة في 

اإلنتاج والمخزون 

من المواد األولية 

 والسلع الوسطية.

الماء والشجر  العامل.

والمعادن و النفط 

 وثروات البحار.

 أمثلة

 المقارنة السلع االستهالكية المعمرة السلع االستهالكية الغير معمرة

السلع التي ال يستطيع الفرد من 

 استخدامها لفترة طويلة من الزمن

السلع التي يستطيع الفرد 

 استخدامها لفترة طويلة من الزمن

 التعريف

اإللكترونيات والسيارات  المأكل والمشرب والدواء

 والمساكن

 مثال

قد يأتي سؤال عرف 

 .لوحده وليس في مقارنة
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 المقارنة السلع االستهالكية الضرورية السلع االستهالكية الكمالية

السلع الي يستطيع الفرد من 

التقليل أو التوقف عن استهالكها 

إذا دعت الحاجة مقارنة بالسلع 

 األخرى.

السلع التي ال يستطيع الفرد 

االستغناء عنها مقارنة بسلع 

 أخرى.

 التعريف

األلعاب اإللكترونية والنظارة 

الشمسية والمجوهرات 

 واإلكسسوارات.

المأكل والمشرب والملبس 

 والمكيف

 مثال

 

 السؤال السادس:عدد ما يلي. )يكتفي نقطتين باإلختبار(

.مراحل النشاط اإلقتصادي -1  

 1- مرحلة الموارد االقتصادية.

 2- مرحلة اإلنتاج.

 3- مرحلة السلع والخدمات.

.أهداف اإلقتصاد -2  

 1- تحسين الكفاءة اإلنتاجية.

 2- إنتاج السلع والخدمات التي يحجتاجها المجتمع.

 3- التوزيع العادل للدخل.

.العادل للدخلطرق تحقيق التوزيع  -3  

 1- عندما يقوم المجتمعات على أساس تكافؤ الفرص.

 2- استحقاق الحصول على عائد اإلنتاج العادل عن طريق توزيع الدخل مقابل الجهد والعمل المبذول.
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 السؤال السابع:ارسم مخطط سهمي مبينا كل مما يأتي.

.أنواع الموارد اإلقتصادية -1  

 

 

 

 

 

 

.أنواع السلع -2  

 

 

 

 

 

و يأتي السؤال على 

.هيئة إكمال للمخطط  

 الموارد اإلقتصادية

 المنظم رأس المال العمل األرض
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 (.ويأتي فرق بين العالقات و اكتب العالقات).القة علم اإلقتصاد بالعلوم التاليةصف ع: السؤال الثامن

 علم اإلحصاء علم الجغرافيا علم السياسة االجتماع علم

تكمن بوجود مشاكل 

اجتماعية كالجرائم ترجع 

لمشاكل اقتصادية 

كانخفاض مستوى 

المعيشة وارتفاع 

األسعار فدراسة سلوك 

المستهلك تؤدي لمعالجة 

 .الظواهر

تتسم القرارات السياسية 

بأبعادها االقتصادية فإن 

السياسيين يضعون 

رات االقتصادية االعتبا

 .عند اتخاذ قرار سياسي

يهتم االقتصاد بدراسة 

العرض والطلب والسوق 

والنظم االقتصادية 

وترتبط بعلم الجغرافيا 

االقتصادية التي تختص 

بدراسة أنشطة اإلنسان 

على األرض والتوزيع 

 .الجغرافي لكل نشاط

غالبا ما يحتاج تحليل 

قتصادية المشاكل اإل

ية الستخدام طرق إحصائ

 .وتحليل وتبويب

 

 .الحظ الصورة ثم أجب:السؤال التاسع

 .وضح ما تبينه الصورة -1

 .العملية اإلنتاجية

 .عدد أمثلة حول هذه المرحلة -2

 .تحديد عدد المواد األولية والمعدات والعمال وتحديد الكمية المراد إنتاجها

 .أتيالتي تلي كل عبارة مما يارات ضع خطا تحت الخيار الصحيح من بين الخي: السؤال العاشر

 : رغبات الفرد في سبيل الحصول على السلعة أو الخدمة  -1

 الخدمات العامة -النشاط اإلقتصادي          د -السلعة االستهالكية          ج -ب           الحاجات -أ

 : يطلق على عملية انتاج وتبادل السلع والخدمات بين البائع والمشتري -2

 الخدمات العامة -د         النشاط اإلقتصادي  -جالسلعة االستهالكية           -ب         جات  الحا -أ

 :تنقسم الموارد اإلقتصادية إلى  -3

 جميع ما سبق  -د المنظم                         -رأس المال               ج -األرض والعمل         ب -أ

  :تدل الصورة المقابلة على  -4

 الندرة  -التضحية           ب -أ

 

 

 الحاجات -داإلختيار            -ج
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 .صنف ما يلي حسب الجدول التالي:السؤال الحادي عشر

 (األمن –العالج  –المالبس  –الغذاء  –التعليم ) -1

 الخدمات السلع

 األمن -العالج  –التعليم  المالبس  –الغذاء 

 

 (الطعام والشراب –الشمسية  النظارة –اإللكترونيات  –اإلكسسوارات  –المسكن  -تذاكر الطيران) -2

 سلع كمالية سلع ضورورية سلغ غير معمرة سلع معمرة

 المسكن

 اإللكترونيات

 الطعام والشراب

 تذاكر الطيران

 الطعام والشراب

 تذاكر الطيران

 اإلكسسوارات

 النظارة الشمسية

 

 . برهن بمثال:السؤال الثاني عشر

 .على أن النشاط اإلقتصادي يمر بمراحل عدة -1

في البداية تتم زراعة القمح ثم حصاده ،ثم مزجه مع مواد أخرى ثم وضعه في المطاحن الخاصة غلى أن 

 .يخرج كسلعة نهائية تباع في األسواق

 .على إنتاج سلع وخدمات ال يحتاجها المجتمع على حساب السلع األساسية -2

 .يةقيام الدولة باإلفراط في إنتاج سلع حربية على حساب السلع الزراع

 .الحظ الصور ثم أجب:السؤال الثالث عشر

 .ما الذي توضحه الصورة -1

 .الموارد الطبيعية

 .ما المرحلة التي تمثلها هذه الصورة من النشاط اإلقتصادي -2

 .مرحلة الموارد اإلقتصادية

 

 .موضحا السبب.ما المشكلة التي توضحها الصورة -1

 

 .سببها ارتفاع سعر المادة األولية لها. زيادة سعر السلعة 
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 .طبيعة المشكلة اإلقتصادية: الفصل الثاني

 .اكمل العبارات التالية بما يناسبها:السؤال األول

 .المشكلة اإلقتصاديةإذا كانت الموارد اإلقتصادية في المجتمع نادرة سوف تظهر  -1

 .نسبيةندرة الموارد اإلقتصادية تتميز بأنها ذات ندرة ليست مطلقة بل  -2

 .اإلختيارأضالع المشكلة اإلقتصادية هي الندرة والتضحية و  -3

خاصية تتميز بوجود موارد اقتصادية محدودة تستخدم إلنتاج كمية سلع وخدمات تقل الكميات التي  -4

 .الندرةيرغب األفراد باستهالكها هي 

 .اإلختيارخاصية يتم فيها توظيف الموارد اإلقتصادية إلنتاج السلع والخدمات ذات األهمية لألفراد  -5

ن يتم التعرف على ثالثة تساؤالت ،ماذا ننتج؟،وكيف ننتج؟،و من سبل معالجة المشكلة اإلقتصادية أ -6

 .كيف ننتج؟

 .آدم سميثالعالم اإلقتصادي الذي نادى بفكر الحرية اإلقتصادية في القرن الثامن عشر  -7

نظام اقتصاديات التخطيط المركزي استمد من الفكر اإلشتراكي حينما تم تبني نظرية نزع ملكية  -8

 .كارل ماركس و فريدريك أنجلزة األلمانيان الرأسماليين بواسط

 .اقتصاديات التخطيط المركزيالنظام اإلقتصادي الذي تقوم الحكومة بتحديد األسعر فيه  -9

 .اقتصاديات السوقالنظام اإلقتصادي الذي تكون فيه ملكية الموارد اإلقتصادية خاصة  -11

ركزي أو ما يسمى بالفكر الماركسي االتحاد التي تبنت نظام اقتصاديات التخطيط المأهم الدول  -11

 .كوريا الشمالية والصين وكوباالسوفيتي و 

 .عرف المفاهيم التالية:السؤال الثاني

وجود ندرة نسبية للموارد اإلقتصادية المتاحة بسبب حاجات األفراد المتزايدة في : المشكلة اإلقتصادية -1

 .ظل محدودية الموارد اإلقتصادية

مجموعة من التشريعات واألفكار التي تبنتها المجتمعات المختلفة خالل فترات : اإلقتصاديةاألنظمة  -2

 .تاريخية متفاوتة في سبيل تقديم معالجة للمشكلة اإلقتصادية
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 .علل لما يأتي:السؤال الثالث

 .ندرة الموارد اإلقتصادية ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة -1

 .المتاحة مقارنة مع الحاجات البشرية المتزايدةبسبب ندرة الموارد اإلقتصادية 

 .المشكلة اإلقتصادية أساس اهتمام المجتمعات -2

 .بسبب وجود الفجوة بين الحاجات والموارد اإلقتصادية

 .وجود اختالف في النظم اإلقتصادية -3

الدولة ألن هذا اإلختالف مبني على أساس ملكية الموارد اإلقتصادية سواء خاصية أو عامة ودور 

 .باإلقتصاد وتحديد أسعار السلع والخدمات

 .هناك صعوبة لدى الدول بتطبيق النظم اإلقتصادية بشكلها الكامل -4

 .بسبب اختالف تعامل الدول للموارد اإلقتصادية النادرة وبسبب تباين التجارب الناجحة لتلك األنظمة

 .قارن بين ما يأتي:السؤال الرابع

 لمن ننتج؟ ف ننتج؟كي ماذا ننتج؟ المقارنة

نوع المعرفة المتتطلب 

ابة جمعرفتها قبل اإل

 على السؤال

معرفة وتحديد كمية 

السلع والخدمات التي 

يحتاجها ويرغب بها 

 .المجتمع في ظل موارده

معرفة الوسيلة المتبعة 

إلنتاج السلع والخدمات 

التي يحتاجها المجتمع 

 .واستخدام األقل تكلفة

معرفة كيفية توزيع 

كميات المنتجة من ال

السلع والخدمات على 

الفراد بحيث يتم توزيعه 

 .عدال
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اقتصاديات  اقتصاديات السوق المقارنة

 التخطيط المركزي

 النظام اإلسالمي النظام المختلط

ملكية الموارد 

 اإلقتصادية

 مختلط مختلط عامة خاصة

إشرافي لسن  دور الحكومة

القوانين 

 اإلقتصادية

خاذ مركزي الت

 القرار

 مختلط مختلط

السوق عن طريق  تحديد األسعار

 الطلب والعرض

 مختلط مختلط الحكومة

 

 (.في إلختباريكتفي بنقطتين إلى ثالث ) .عدد ما يلي:السؤال الخامس

النظام  –النظام المختلط  –اقتصاديات التخطيط المركزي  –اقتصاديات السوق ) أسلوب النظام  -1

 .كلة اإلقتصاديةلحل المش( اإلسالمي

اقتصاديات التخطيط  اقتصاديات السوق

 المركزي

 النظام اإلسالمي النظام المختلط

الملكية الخاصة للموارد 

 اإلقتصادية

الملكية العامة للموارد 

 اإلقتصادية

الملكية الخاصة والعامة 

 للموارد اإلقتصادية

الملكية الخاصة والعامة 

 للموارد اإلقتصادية

لمنافسة التركيز على ا

 بين البائعين

التخطيط المركزي من 

 الحكومة

يجمع نظام اقتصاديات 

السوق والتخطيط 

 المركزي

تقوم الحرية اإلقتصادية 

بحدود الحالل والحرام 

 في المعامالت المالية

الحكومة تحدد كيفية  تحقيق أعلى األرباح

 اإلنتاج وتوزيع الدخل

الحكومة تنظم الحياة 

 اإلقتصادية

 إلجتماعيةالعدالة ا
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 السؤال السادس:ارسم مخطط سهمي مبينا كل مما يأتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و يأتي السؤال على 

.ة إكمال للمخططهيئ  

خصائص المشكلة الخصائص 

 المشكلة اإلقتصادية

 التضحية اإلختيار الندرة

  
 

 

 

 

 النظم اإلقتصادية

تخطيط اقتصاديات ال اقتصاديات السوق

 المركزي

النظام اإلقتصادي 

 المختلط

النظام اإلقتصادي 

 اإلسالمي
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 .اقتصاد األفراد واألعمال: الفصل الثالث

 .اكمل العبارات التالية بما يناسبها:السؤال األول

 .السوقر ممارسة من قبل األفراد يسمى أحد أهم مكونات اإلقتصاد وهو الوحدة اإلقتصادية األكث -1

 .الخدماتأغلب ما ننفق عليه أموالنا كأفراد ليس السلع بل هي  -2

 .الطلبويطلق على المشتري  العرضفي اإلقتصاد يطلق على البائع  -3

 .البائعالجهة التي لديها سلعة أو خدمة يرغب ببيعها مقابل سعر معين يسمى  -4

 .درجة التنافس في السوقارتفعت  كلما زاد عدد البائعين -5

 .سوق المنافسة الكاملةالبعض سوقا افتراضيا يسمى  هالسوق الذي يعتبر -6

 .سوق المنافسة الكاملةيسمى  بتجانس السلعالسوق الذي يتميز  -7

 .تجانسث ال يكون هناك اختالف بين السلع المبيعة بسوق المنافسة الكاملة يعرف بالبحيالتطابق  -8

 .سوق اإلحتكارأ األسواق اقتصاديا بحيث السلعة تكون وحيدة وليس لها بدائل يسمى أسو -9

 .سوق المنافسة االحتكاريةالسوق الذي يعد خليطا بين سوقي المنافسة الكاملة واالحتكار يسمى  -11

 .سوق احتكار القلةالسوق الذي يتميز بوجود عدد بائعين قليل فيه يسمى  -11

 .يستطيع البائع التحكم فيهتكار مدى التحكم في السعر يكون في سوق اإلح -12

 .بال عوائقفي سوق المنافسة االحتكارية تكون حرية دخول السوق  -13

 .عكسيةالعالقة بين سعر السلعة والكمية التي يطلبها المشتري عند ثبات محددات الطلب  -14

ص ال يمكنه أن يستهلك إحدى السلعتين بمفردها السلع التي ال يمكن استهالكهما إال معا أي أن الشخ -15

 .مثل الهاتف و شريحة اإلتصال.   السلع المكملةتسمى 

 .طرديةالعالقة بين السعر والكمية المعروضة بافتراض ثبات محددات العرض  -16

 .حكومةالضريبة تؤدي لرفع سعر السلعة على المشتري وهذه الزيادة تذهب لل -17

 

 

 

تم حل النشاط 

كمقارنة  224ص

 في المذكرة

www.kwedufiles.com



 

 
 
 

 .ف المفاهيم التاليةعر:السؤال الثاني

الحيز أو الوسط التي تتم من خالله مبادلة السلع والخدمات بين البائعين والمشترين بمقابل : السوق -1

 .نقدي

 .الشخص أو الجهة التي لديها سلعة أو خدمة يرغب ببيعها مقابل سعر معين: البائع -2

 .مقابل ماديالشخص أو الجهة التي ترغب بشراء سلعة أو خدمة ب: المشتري -3

. وجود عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة للسلعة وسعرها مع ثبات العوامل األخرى: قانون الطلب -4

 .(كلما ارتفع سعر سلعة سنضطر لشراء كمية أقل والعكس صحيح)

السلعة التي تحقق عند شرائها إلى حد ما نفس درجة اإلشباع التي نحصل عليها من : السلعة البديلة -5

 .السلعة األخرى شراء

السلع التي ال يمكن استهالكهما إال معا ، أي أن الشخص ال يمكنه أن يستهلك إحدى : السلع المكملة -6

 .السلعتين بمفردها

 .ة معينة عند مستويات مختلفة من األسعاردول يبين الكميات المطلوبة من سلعج: جدول الطلب -7

 .ر والكمية المعروضة بافتراض ثبات العوامل األخرىوجود عالقة طردية بين السع: قانون العرض -8

 (.كلما ارتفع السعر زادت الكمية المعروضة والعكس صحيح)

يتحقق توازن السوق عند السعر الذي تتساوى فيه الكمية المعروضة مع الكمية : توازن السوق -9

 .المطلوبة وعندها فال يوجد فائض عرض أو فائض طلب

 .يأتيعلل لما :السؤال الثالث

 .يسعى المنتج دائما إلنتاج كميات أكبر عندما ترتفع األسعار وبخفض إنتاجه عندما تنخفض األسعار -1

 .لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح ألن المنتج دائما يسعى

 .تفرض الدولة الضرائب على بعض السلع -2

ري ويذهب اإلرتفاع للحكومة بهدف التقليل من استهالكها أو إنتاجها فالضريبة ترفع السعر على المشت

 .هذا االرتفاع يتم دفعه للمنتج لخفض إنتاجه

 .تقوم الحكومة بدعم بعض السلع المهمة -3

مل جزء من قيمة السلعة فيصبح السعر الذي يدفعه المشتري أقل من السعر الذي يحصل حتقوم الدولة بت

 .عليه البائع وبالتالي يزيد البائع من إنتاج وبيع هذه السلعة

 (.العرض)ثر التطور التقني في عملية اإلنتاج في الكميات التي ينتجها المنتجيؤ -4

 .فكلما تطورت أساليب اإلنتاج يصبج بإمكان المنتج زيادة إنتاجه بتكاليف أقل وبفترة زمنية أقصر
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 .بين ما يأتي فرق:السؤال الرابع

 المشتري البائع

الشخص أو الجهة التي لديها سلعة أو خدمة يرغب 

 .ببيعها مقابل سعر معين

الشخص أو الجهة التي ترغب بشراء سلعة أو 

 .خدمة بمقابل مادي

 

 .بين ما يأتي قارن:خامسالسؤال ال

المنافسة  المنافسة الكاملة وجه المقارنة

 االحتكارية

 االحتكار احتكار القلة

 منتج واحد قليل كبير كبير جدا عدد المنتجين

 ليس لها بديل لها بدائل عدم تطابق السلع متجانسة نوع اإلنتاج

مدى التحكم في 

 السعر

 يستطيع يتحكم باتفاق يستطيع التحكم منعدم

حرية دخول 

 السوق

 عوائق كثيرة عوائق مرتفعة  ال عائق ال عائق 

 الكهرباء السيارات أسواق الشاي  وراق الماليةاأل أمثلة

 

 السلعة المكملة السلعة البديلة وجه المقارنة

السلعة التي تحقق عند شرائها  مفهومال

إلى حد ما نفس درجة اإلشباع 

التي نحصل عليها من شراء 

 .السلعة األخرى

السلع التي ال يمكن استهالكهما 

إال معا ، أي أن الشخص ال يمكنه 

يستهلك إحدى السلعتين  أن

 .بمفردها

عصير البرتقال و الهواتف النقالة  أمثلة

 .الذكية والقهوة والشاي

الهاتف النقال وشريحة اإلتصال 

وجهاز تشغيل األلعاب والقرص 

والتلفزيون وجهاز استقبال 

 .اإلشارات
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 السوق حديثا السوق قديما وجه المقارنة

البضائع تواجد التاجر أو الباعة و المفهوم

في مكان يذهب إليه المشترون 

وفيه تتم عملية نبادلة النقود 

 بالسلع

الحيز أو الوسط التي تتم من 

خالله مبادلة السلع والخدمات 

بين البائعين والمشترين بمقابل 

 .نقدي

من خالل المواقع اإللكترونية أو  محصور بمكان واحد المكان

ال يمكن تحديده )االتصال الهاتفي 

 (بمكان

 

 (.يكتفي بنقطتين إلى ثالث في إلختبار) .عدد ما يلي:لسادسالسؤال ا

 .العناصر الرئيسية التي يتكون منها السوق -1

 (.المشتري)الطلب  -3(.   البائع)العرض  -2.    السلعة أو الخدمة -1

 .أنواع األسواق -2

سوق احتكار  -4.      االحتكاريةسوق المنافسة  -3.     سوق اإلحتكار -2.   سوق المنافسة الكاملة -1

 .القلة

 .سمات سوق المنافسة الكاملة -3

 .(فتأثيرهما شبه منعدم لكثرة العدد). وجود عدد كبير من البائعين والمشترين للسلعة -1

 .تجانس السلعة في هذا السوق -2

 .توافر المعلومات لدى المشترين والبائعين -3

 .حرية الدخول إلى السوق والخروج منه -4

 .البائع ال يتحكم بالسعر في هذا السوق -5

 .سمات سوق اإلحتكار -4

 .وجود بائع وحيد في السوق -1

 .السلعة في هذا السوق وحيدة ليس لها بدائل قريبة -2

 (.عوائق قانونية) .وجود عوائق تمنع المنافسين من دخول السوق -3

 .هذا السوقالبائع هو من يتحكم في السعر ب -4
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 .سمات سوق المنافسة اإلحتكارية -5

 .كثرة عدد البائعين والمشترين -1

 .وخروج البائعين من السوق حرية دخول -2

 .عدم تطابق السلع فقد تختلف من حيث الشكل والجودة والنوعية -3

 .قدرة البائع على التحكم بالسعر -4

 .سمات سوق احتكار القلة -6

 .عدد البائعين في هذا السوق قليل -1

 .السلعة لها بدائل قريبة جدا -2

 (فيتحكمون بالسعر باإلتفاق). عضهم البعضقرارات المتنافسين في هذا السوق تؤثر على ب -3

 .محددات الطلب -7

 (.تفضيل سلعة معينة حتى إن كان سعرها عالي) .الذوق -1

مع زيادة دخل الفرد سوف تزداد كمية السلعة التي يشتريها حتى وإن سعرها لم ينخفض لكن ) .الدخل -2

 ,(لمجرد زيادة دخله

 (.والمكملة السلع البديلة). أسعار السلع األخرى -3

 .توقعات األسعار -4

 .محددات العرض -8

 (.انخفاض تكاليف عناصر اإلنتاج يؤدي لعرض كمية سلع أكبر والعكس). تكاليف عناصر اإلنتاج -1

 (.يمكن المنتج زيادة إنتاجه بتكاليف أقل وزمن أقل) .التطور التقني -2

 (.ف تقليل إنتاجهاتفؤض الدولة الضرائب على السلع بهد). الدعم والضرائب -3

 السؤال السابع:ارسم مخطط سهمي مبينا كل مما يأتي.

 عناصر السوق الرئيسية -1

 

 

و يأتي السؤال على 

.هيئة إكمال للمخطط  
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 .أتيارات التي تلي كل عبارة مما يضع خطا تحت الخيار الصحيح من بين الخي: ثامنالسؤال ال

 :سعرالسوق األكثر ندرة في الواقع العلمي وال يتحكم البائع فيه بال -1

 المنافسة االحتكارية -احتكار القلة       د -االحتكار          ج -ب         المنافسة الكاملة -أ

 :تطابق السلع فيه  مالسوق الذي يتميز بعد -2

 المنافسة االحتكارية -داحتكار القلة        -االحتكار          ج -ب       المنافسة الكاملة   -أ

 :السوق من صفات التحكم في السعر للبائع القدرة على -3

 المنافسة االحتكارية -احتكار القلة       د -ج         االحتكار  -ب       المنافسة الكاملة   -أ

 :وفقا لقانون الطلب إذا ارتفع سعر سلعة معينة وثبات العوامل األخرى فإن الكمية المطلوبة  -4

  جميع ما سبق  -د          تنخفض  -ج         ترتفع     -تبقى ثابتة                ب -أ

 :يمكن القول أن لحم الماعز ولحم الدجاج سلعتان -5

 جميع ما سبق  -د          بديلتان -جمكملتان            -مستقلتان                 ب -أ

 :أي من الخصائص يعد من خصائص سوق احتكار القلة -6

 السلع مميزة -المنافسة سعرية       د -لسلع متجانسة     جا -ب          السلع متشابهة -أ

 :نقص الطلب بنسبة أقل من زيادة العرض على سلعة معينة يؤدي إلى -7

 زيادة السعر التوازني -دثبات السعر التوازني    -ثبات الكمية التوازينية ج -زيادة الكمية التوازينة   ب -أ

 :من محددات العرض -8

 توقعات األسعار -د       الدعم والضرائب -جالدخل            -ب                  الذوق       -أ

 :يمكن تمثيل جدول الطلب بيانيا على شكل منحنى -9

 .اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة:السؤال التاسع

.أنواع األسواق -2  

 أنواع السوق

 احتكار القلة المنافسة االحتكارية االحتكار المنافسة الكاملة

 

www.kwedufiles.com



 

 
 
 

 .اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة:السؤال التاسع

أحمد الفرق بين السلع البديلة والسلع المكملة ،وعند ذهابه للسوق المركزي لشراء علبة  درس" -1

،وهنا (الصودا بالليمون)على سعر % 51وجد عرض ( صودا بنكهة الكوال)من مشروبه المفضل 

 ".اشترى أحمد الصودا بالليمون بدال من الصودا بنكهة الكوال

 (الصودا بالليمون).    ة السابقةقرفاستخرج اسم السلعة البديلة في ال -أ

 .ما العالقة بين سعر السلعة البديلة والطلب على السلعة األخرى -ب

عالقة طردية في حال ارتفاع سعر السلعة البديلة سيرتفع الطلب على السلعة األخرى وفي حال انخفاض 

 .سعر السلعة البديلة سينخفض الطلب على السلعة األخرى

ء جهاز تشغيل األلعاب اإللكترونية ،وعندما وصلت للمتجر الذي يبيع هذه أرادت منيرة شرا" -2

 ".، فلم تشتري منيرة الجهازاأللعاب،أبلغت منيرة أن الشركة قامت برفع سعر أقراص األلعاب إلى الضعف

 (سلعة مكملة).   ما نوع السلعة التي رفعت الشركة سعرها للضعف -أ

 .ملة والطلب على الجهازما العالقة بين سعر السلعة المك -ب

ارتفاع سعر السلعة المكملة سيخفض الطلب على الجهاز وانخفاض سعر السلعة المكملة سيؤدي الرتفاع 

 .الطلب على الجهاز

 .طريقة حل سؤال رسم منحنى الطلب ومنحنى العرض إيجاد السعر التوازني والكمية التوزانية     

 .لمطلوبة لوحدها والكمية المعروضة لوحدها والسعرسوف تجد أمامك جدوال يوضح الكمية ا -1

مرسوم ولكن عليك كتابة الكميات (( الكميات))وسوف تجد أمامك المحور السيني األفقي الذي يمثل  -2

 . عليه والمحور الصادي الرأسي مرسوم ولكن عليك كتابة األسعار عليه

لى محور سيني وصادي لوحده وليس العرض يرسم على منحنى سيني وصادي لوحده والطلب يرسم ع  

 .على نفس المنحنى

لكل كمية مطلوبة كانت أو معروضة حسب المطلوب في اإلختبار السعر وسوف تحدد بوضع نقطة  -3

 .تحدد بنقطة 6وسعرها في المحور الصادي  11الذي يمثلها مثال في المحور السيني الكمية المطلوبة 

 ضع نقطة على سعرها نصل بخط بين الكميات وسوف نالحظوبعد اإلنتهاء من كل الكميات وو -4

ولو كان منحنى عرض سوف . لو كانت رسمة منحنى طلب سوف نالحظ العالقة عكسية في الرسم  

 .وفقا لقوانين الطلب والعرض .نالحظ العالقة طردية

 .سئلة التاليةحظ الجدول المقابل ثم أجب عن األال:السؤال العاشر

 الحظ

 الحظ

 الحظ

 423صفحة  22بالنسبة للسعر التوازني والكمية التوازنية يتم أيجادهم كما هو موضح في الشكل  -5

وهما للذان يتحقق عندهم التوازن وهو تساوي الكمية المطلوبة مع المعروضة فال يوحد فائض طلب أو 

 .عرض
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 تفاحجدول العرض من ال

 (ك.د)السعر الكمية المعروضة

3511 5 

3111 4 

2511 3 

2111 2 

1511 1 

 .كلما قل سعر الكمية المعروضة قل عرض المنتج لها إذا العالقة طردية وفقا لقانون العرض 

 .ارسم منحنى العرض وفق معلومات الجدول -1

 

 

 

 

 

 .طلباليسمى الجدول اقتصاديا بجدول  -1

 .عكسيةالعالقة بين السعر والكمية المطلوبة عالقة  -2

 .6السعر التوازني هو  -3

 

 

 

 

 

 طلوبةالكمية الم السعر

1 16 

3 14 

5 11 

6 6 

6 2 

11 1 

 الحظ
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 .العكسية وفقا لقانون الطلبكلما زاد سعر السلعة المطلوبة قلت الكمية المطلوبة عليها إذا العالقة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول طلب التفاح

 الكمية المطلوبة (ك.د)السعر

1 11 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

 
 

 الحظ

 منحنى الطلب

0 

1 

2 

3

3 

4 

5 

6 

5 6 7 8 9 10 

 الكمية

www.kwedufiles.com (ك.د)السعر 



 

 
 
 

 سعر البرميل بالدوالر (مليون برميل)الكمية المطلوبة  (مليون برميل)الكمية المعروضة

72 78 12 

73 77 14 

74 76 16 

75 75 18 

76 74 21 

77 73 22 

 

 .لجدولارسم منحنى الطلب وفقا لمعلومات ا -1

 

 

 

 

 

 

 

 .ارسم منحنى العرض وفقا لمعلومات الجدول -2
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 .اقتصاد الدولة:الفصل الرابع

 .اكمل العبارات التالية بما يناسبها:السؤال األول

 .دورها اإلقتصاديي ومعها تطور شرمفهوم الدولة يتطور عبر التاريخ الب -1

 (.GDP)الناتج المحلي اإلجماليم الدولة اقتصاديا أحد أهم المقاييس التي نتعرف من خاللها على تقد -2

 .إنفاقا حكومياإنفاق القطاع الحكومي يسمى  -3

 .إنفاقا استثمارياإنفاق قطاع األعمال يسمى  -4

 .الصادراتما نبيعه من سلع وخدمات للدول األخرى كالنفط يسمى  -5

 .الوارداتما تم شراؤه من سلع تم إنتاجها في الخارج يسمى  -6

 .عاطل عن العملفي اإلقتصاد يطلق على من يبحث عن وظيفة  -7

 .البطالةظاهرة في اإلقتصاد تطلق على العاطلين عن العمل  -8

 .قوة العملعام ولديهم الرغبة بالعمل يعرفون ب 71عام و 18كل من هم بين عمر  -9

 .تضخمارتفاع األسعار المستمر لفترة زمنية محددة يعرف بال -11

تحدث لها ظاهرة ومتوسط دخل الفرد (GDP)ة التي تستطيع أن تحقق زيادة سنوية في مقياس الدول -11

 .النمو اإلقتصادي

 .نكما  اإلقتصاديتسمى حالة تراجع مستوى الناتج المحلي اإلجمالي باإل -12

 .نمو اإلقتصاديلمؤشر كمي للتقدم اإلقتصادي بالدولة يسمى با -13

ها الحكومة والتي تؤدي إلى زيادة النمو اإلقتصادي بدافع ذاتي يعرف مجموع السياسات التي تتخذ -14

 .تنمية اإلقتصاديةبال

 

 

 

 

 

ثاني مقياس هو 

 .متوسط دخل الفرد
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 .عرف المفاهيم التالية:السؤال الثاني

مجموع قيم ما ينتج في دولة معينة من سلع نهائية وخدمات خالل (: GDP)الناتج المحلي اإلجمالي  -1

 (.عادة سنة واحدة)مدة زمنية محددة 

أكبر القطاعات وهو ما نقوم نحن المستهلكين بشرائه من سلع وخدمات وإنفاقنا : قطاع العائليال -2

 ,إنفاق إستهالكي ىيسم

ما تقوم الحكومة بإنفاقه من بناء مدارس ومستشفيات وطرق وغيرها ويسمى : القطاع الحكومي -3

 .إنفاقها إنفاق حكومي

واالسثمار والقطاعات التجارية األخرى داخل الدولة  مجموع ما ينفقه قطاع األعمال: قطاع األعمال -4

 .ويسمى إنفاقه إنفاق إستثماري

 .ما نبيعه من سلع وخدمات للدول األخرى كالنفط ويسمى الصادرات: القطاع الخارجي -5

 .ما نبيعه من سلع وخدمات للدول األخرى كالنفط ويسمى الصادرات: الصادرات -6

 .سلع تم إنتاجها في الخارجما تم شراؤه من : الواردات -7

 .حاصل قسمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد السكان في الدولة: متوسط دخل الفرد -8

مجموع األشخاص الراغبين بالحصول على وظيفة والقادرين على العمل ويقومون بالبحث : البطالة -9

 .عن الوظيفة

 .هم القدرة و الرغبة بالعملعام ولدي 71عام و 18كل من هم بين عمر : قوة العمل -11

 .111×(قوة العمل/ عدد العاطلين عن العمل): معدل البطالة -11

 .اإلرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار للسلع والخدمات في فترة زمنية محددة: التضخم -12

 .النسبة المئوية للزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي: النمو اإلقتصادي -13

مجموع السياسات التي تتخذها الحكومة والتي تؤدي إلى زيادة النمو  : ة اإلقتصاديةالتنمي -14

 .اإلقتصادي بدافع ذاتي
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 .علل لما يأتي:السؤال الثالث

 .اإلقتصاديين يستخدمون مقاييس الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد للمقارنة بين الدول -1

قتصادية وعلى الرغم من أن جميعها يسعى إلنتاج سلع وخدمات بسبب اإلختالف الكبير في األنظمة اإل

 .بموارده المتاحة، وبسبب الفوارق الكبيرة بين الدول اقتصاديا ومعيشيا

 .ناتجها المحلي اإلجمالي أكبر دول الخليج أفضل حاال من دول األخرى على الرغم من أن هذه الدول -2

ط دخل الفرد أقل من الخليج أما الخليج سكانه أقل فمتوسط ألن أعداد سكانها أضعاف سكان الخليج فمتوس

 .دخل الفرد أكبر من الدول األخرى

 .تلعب الدولة دورا مهما مع الظواهر اإلقتصادية أو اإلقتصاد عموما -3

ألن من أهم أدوارها التفاعل والتعامل مع الظواهر اإلقتصادية ألن اإلقتصاد ينتع  أحيانا وينكم  أحيانا 

 .هذا للزيادة أو النقصان في الناتج المحلي اإلجماليويرجع 

 .ال يعبر مفهوم قوة العمل تعبير صحيح عن معدل البطالة في الدولة -4

وهي توجد فئات كثيرة في الدولة من األطفال وكبار السن والمرضى وأصحاب اإلحتياجات الخاصة  -1

 .فئات ال تستطيع العمل

 . يرغبون بالعملبعض السكان مثل ربات المنزل ال -2

 .لكي نحصل على معدل دقيق عن البطالة البد من طرح الفئات اسابقة من عدد السكان اإلجمالي -3

 (.تضخم وقتي)يطلق على ارتفاع أسعار في شهر رمضان لفظ -5

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان لشدة اإلقبال عليها ثم تعود األسعار تنخفض مع 

 .وليس تضخم( ارتفاع سعري مؤقت)لشهر ويطلق عليه نهاية ا

 .للنمو اإلقتصادي أهمية كبيرة -6

ألن له دور في الحد من آثار الظواهر اإلقتصادية وحل مشكلتي البطالة واإلنكما  اإلقتصادي ،فمع النمو 

 .ألفراداإلقتصادي تتوافر فرص وظيفيى أكثر للشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام ودخل إضافي ل

 .حدوث انكما  اقتصادي للدولة -7

 .بسبب انخفاض أحد مكونات الناتج المحلي اإلجمالي
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ماذا يحدث في الحاالت التالية مبينا الحدث الناتج )أو. ما النتائج المترتبة على ما يأتي:السؤال الرابع

 (.والظاهرة اإلقتصادية المترتبة من على الحدث

 .موظفين أو إنفاقها اإلستثماريقامت الدولة بخض رواتب ال -1

سينخفص الناتج المحلي اإلجمالي وستتخلى الشركات عن موظيفها وسيكونون عاطلين عن العمل : الحدث

 .وسينخفض استهالكهم لعد وجود دخل ويحدث انخفاض لإلنفاق اإلستهالكي

 .البطالة: الظاهرة اإلقتصادية

 .وتوافر وظائفلي اإلجمالي من إنفاقها الحكومي اتج المحالحكومة ستقوم برفع الن                     

 .عدد سكان الكويت ازداد مليون نسمة خالل السنة الحالية -2

ن لوحدات سكنية وغذاء ولكن كمية السلع والخدمات في الكويت محدودة فهذه اسيحتاج السك: الحدث

 .إلرتفاع األسعار يالزيادة في اإلنفاق والسكان ستؤد

 .التضخم: اإلقتصاديةالظاهرة 

  

 .بين ما يأتي قارن:خامسالسؤال ال

 ية اإلقتصاديةنمالت النمو اإلقتصادي وجه المقارنة

النسبة المئوية للزيادة في الناتج  المفهوم

 .المحلي اإلجمالي

مجموع السياسات التي تتخذها 

الحكومة والتي تؤدي إلى زيادة 

 .النمو  اإلقتصادي بدافع ذاتي

 نوعية كمية (نوعية/كمية)راتنوع المؤش

التغيرات الكمية في الناتج المحلي  أمثلة

 اإلجمالي مثل زيادة الصادرات

رفع مستوى التعليم والصحة 

والحرية والبيئة والعدالة في 

 توزيع الدخل واألمن 

 

 (.يكتفي بنقطتين إلى ثالث في إلختبار) .عدد ما يلي:لسادسالسؤال ا

 .للمقارنة بين الدولالمقاييس اإلقتصادية  -1

 .متوسط دخل الفرد -2(.     GDP)الناتج المحلي اإلجمالي  -1

 الحل اإلقتصادي

 .كومة اإلنفاق الحكومي أو تفرض ضرائب لينخفض اإلنفاق اإلستهالكي وتنخفض األسعارستخفض الح الحل اإلقتصادي

 www.kwedufiles.com



 

 
 
 

 .طرق قياس الناتج المحلي اإلجمالي -2

لسوق واحتساب الناتج المحلي اإلجمالي للعام تعتمد على أسعار ا). طريقة اإلنتاج أو القيمة المضافة -1

 (.الواحد فقط

 (.ق داخل الدولة خالل سنة واحدة من كل القطاعات في الدولةنحتسب كل ما ينف). طريقة اإلنفاق -2

 .المختلفة قطاعات الدولة طرق اإلنفاق في -3

 .القطاع الخارجي -4.       قطاع األعمال -3.   القطاع الحكومي -2.    القطاع العائلي -1

 .الظواهر اإلقتصادية -4

 .النمو اإلقصتادي -3.     التضخم -2.     البطالة -1

 العوامل التي تؤدي لزيادة والتحفيز النمو اإلقتصادي -5

 .نفاق اإلستثماري والحكومي الذي يتبعه اإلنفاق اإلستهالكيإلازيادة الناتج المحلي اإلجمالي بزيادة  -1

 .زيادة الصادرات -2

 

 

 السؤال السابع:ارسم مخطط سهمي مبينا كل مما يأتي.

 .لمختلفةقطاعات الدولة اطرق اإلنفاق في  -1

 

 

 

 

 

 .الظواهر اإلقتصادية -2

 

 

 .إنتاج سلع يرغب في شرائها الشعوب األخرى -3

و يأتي السؤال على 

.هيئة إكمال للمخطط  

 طرق اإلنفاق

 القطاع الخارجي قطاع األعمال القطاع الحكومي القطاع العائلي

اهر اإلقتصاديةالظو  

 التضخم البطالة النمو اإلقتصادي
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 .أتيارات التي تلي كل عبارة مما يضع خطا تحت الخيار الصحيح من بين الخي: ثامنالسؤال ال

 :يسمة إنفاق القطاع العائلي -1

 ليس أي مما سبق -إنفاق اسثماري      د -ج    إنفاق إستهالكي   -بإنفاق حكومي     -أ

 :إذا زاد عدد السكان بمعدل أكبر من زيادة مستويات اإلنتاج في الدولة فإن متوسط دخل الفرد -2

 ليس أي مما سبق -ال يتأثر              ج -ج               ينخفض  -ب يزداد             -أ

 :زيادة األسعار ثم عودتها لسعرها السابق يسمى -4

 انكما  اقتصادي -د        ارتفاع سعر مؤقت -ج     تضخم    -نمو اقتصادي        ب -أ

 :في حال تعرض الدولة لموجة ارتفاع أسعار فإنها تصاب بظاهرة -5

 انكما  اقتصادي -نمو اقتصادي         د -ج         تضخم  -بالبطالة              -أ

 .التالية حل المسائل اإلقتصادية:السؤال العاشر

دينار،  41وكان سعر السلعة أ ( تمع ينتج سلعتين فقط السلعة أ ، السلعة ب المح(م2115)في عام  -1

 .وحدة من السلعة ب 511وحدة من السلعة أ ، و 2111دينار ، وتم إنتاج  21وسعر السلعة ب 

 دينار91111(=511×21(+)2111×41)= احسب الناتج المحلي اإلجمالي -أ

ثم أجب ( القيم بالمليون)في عام معين ( س)نات للدولة ادرس الجدول التالي والذي يمثل بعض البيا -2

 .عن األسئلة التي تليه

 الواردات الصادرات اإلنفاق اإلستثماري اإلنفاق الحكومي االستهالك

370 42 81 63 55 

اإلنفاق +اإلنفاق الحكومي+اإلنفاق اإلستهالكي(= س)احسب الناتج المحلي اإلجمالي للدولة  -أ

 .ألن كما نعلم أنه نحسب اإلنتاج المحلي فقط وليس المستورد. الواردات -راتالصاد+اإلسثماري

 .مليون دينار كويتي 511(=55-63+)81+42+ 371 (=س)الناتج المحلي اإلجمالي للدولة 

 

 

 

 القانون
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فيه الناتج المحلي اإلجمالي للدولتان وعدد سكانهما ( ص)والثانية ( س)أمامك جدول لدولتان األولى  -3

 .ادرسه جيدا ثم أجب عن المطلوب (x)ْعين خالل عام م

 (ص)الدولة الثانية (س)الدولة األولى  أوجه المقارنة

 مليار دوالر أمريكي 2 مليار دوالر أمريكي 3 الناتج المحلي اإلجمالي

 مليون نسمة 1 مليون نسمة 3 عدد السكان

إلجمالي على عدد السكان في حاصل قسمة الناتج المحلي ا= احسب متوسط دخل الفرد في الدولتين -أ

 .الدولة

 .دوالر أمريكي 1111=مليون نسمة3/مليار دوالر3(= س)متوسط دخل الفرد للدولة

 .دوالر أمريكي 2111=مليون نسمة1/مليار دوالر 2(= ص)متوسط دخل الفرد للدولة -ب

ل الفرد أقل من الدولة الدولة األولى على الرغم من ارتفاع ناتجها المحلي اإلجمالي إلى أن متوسط دخ   

 .الثانية التي ناتجها المحلي اإلجمالي أقل من األولى لكن متوسط دخل الفرد أعلى

مليون شخص،في  111مليون نسمة،وتبلغ قوة العمل  211إذا كان لدينا دولة يبلغ عد السكان فيها  -4

 .مليون عامل منهم موظفون 92حين أن 

 111×(قوة العمل/ لين عن العمل عدد العاط)= احسب معدل البطالة -أ

 الموظفون-قوة العمل=عدد العاطلين عن العمل

 .مليون عاطل عن العمل8=92-111=عدد العاطلين عن العمل

 .نحن قلنا العاطل عن العمل في اإلقتصاد هو من لديه رغبة في العمل ولكنه لم يجد الوظيفة 

 %.8=111×(8/111=)معدل البطالة

 

 

 

 

 

 الحظ

للحصول على نسبة 

 مئوية

 الحظ
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م اقرأ الجدول 2115م و2114خالل عامي ( س)يبين الناتج المحلي اإلجمالي للدولة أمامك جدول  -5

 .جيدا ثم أجب عن المطلوب

 الناتج المحلي اإلجمالي السنة

 دوالر2011101110111 م2014

 دوالر2021101110111 م2015

محلي اإلجمالي للسنة الناتج ال-الناتج المحلي اإلجمالي للسنة الحالية)=احسب معدل النمو اإلقتصادي -أ

 111×الناتج المحلي للسنة الماضية÷(الماضية

 %11=111×((2011101110111÷(2011101110111-2021101110111)) =معدل النمو اإلقتصادي

 .صنف محددات النمو اإلقتصادي والتنمية اإلقتصادية في الجدول التالي:السؤال الحادي عشر

انخفاض معدل -زيادة مستوى اإلستهالك-المستوى الصحي حسينت-زيادة الصادرات-تحسين التعليم)

 (.حرية التعبير-زيادة مستوى الدخل -االستقرار السياسي-تحسين إنتاجية العامل-التلوث

 ية اإلقتصاديةنمالت النمو اإلقتصادي

 زيادة مستوى اإلستهالك –زيادة الصادرات 

 تحسين إنتاجية العامل -زيادة مستوى الدخل

 -تحسين المستوى الصحي –م تحسين التعلي

حرية  -االستقرار السياسي -انخفاض معدل التلوث

 التعبير
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