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 تحت رعاية التوجيه الفني العام لالجتماعيات / د.نايه العريفان

 في منطقة الفروانية التعليميةوتوجيه االجتماعيات 

 الموجه الفني األول لالجتماعيات / أ. دالل محمد األنصاري

 مدرسة ابن العميد الثانوية بنبن -اعداد/ أ. أبو الوفا السمان / معلم الجغرافيا 

 أ.سعود المونس رئيس قسم االجتماعيات -الفني  هاشراف ومراجعة/ أ.حمد البحوه الموج

 

 

 عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم. ييغنا الدليل ال هذ مالحظة:
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   :الحظ األشكال التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة األول:السؤال 

 

 891ص              .حاجات الفرد المتعددة الشكل المقابل يمثل 

 

 

  الموارد االقتصادية ويسمي  عناصرأحد الشكل المقابل يمثل

                                          .الموارد الطبيعية األرض

 108ص

 

 مرحلة من مراحل النشاط االقتصادي تسمي  الشكل المقابل يمثل                                            

                                           .مرحلة العملية اإلنتاجية

 101ص                                                                   
 
 

 

 (1*تمرين رقم )

 السلعة

 

 

 

 

تاريخ عرض 

 السلعة
3/9/1082 81/9/1082 

 891ص     .اذكرالمشكلة التي تتضح لك من خالل دراستك للجدول-أ

 .السلع والخدماتزيادة أسعار 

    .استنتج سبب حدوث هذه المشكلة-ب

 .ارتفاع أسعار المواد األولية االمستخدمة إلنتاج هذه السلعة

 اقترح الحلول المناسبة لهذة المشكلة-جـ 

 .عليها ومحاربتها والخدمات والسيطرةزيادة دور الدولة المؤثر في مراقبة إرتفاع أسعار السلع 

 101-891ص  في علم االقتصاد  مقدمة :األول الفصل
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  :التاليةالحظ األشكال التالية ثم أكتب المفهوم او المصطلح المناسب لكل من الصور السؤال الثاني/ 

 

 

 

 

 

 

  

 :كمل العبارات التاليةأ /الثالثالسؤال 

 891ص                   السلع. وهي والغذاء والعالج تصنف ضمن نوع من الحاجات المالبس-1

 899ص            .الخدمةغير ملموس يحصل علية الفرد وينتفع منه بعد شراءه يسمى  كل شيء معنوي-2

 899ص                                              .الخدمات سمامن نوع من الحاجات يطلق عليها اآل التعليم-3

 100ص       .النشاط االقتصادي سمادمات بين البائع والمشترى تعرف بعملية انتاج وتبادل السلع والخ-4

 100ص         .البائع يطلق على الفرد الذي يبيع السلعة اسم-5

 100ص                   .المشتريالفرد الذي يحصل على السلعة يسمى -6

  اسمه                            وراس المال ما تحتاجه عملية االنتاج من موارد طبيعية عمالالشخص الذي يولف بين -7

 108ص                                                                                                               .المنظم

   108ص          .العمليبذله اإلنسان سواء بدنيا او ذهنيا إلنتاج السلع والخدمات يعرف باسم  الذيالجهد -8

                                                                     108ص                 .اإلنتاجعناصر الموارد االقتصادية يمكن تسميتها باسم -9

 101ص        .السلع والخدماتهى مرحلة  بشكلها النهائي والخدماتالمرحلة التى يتم بها انتاج السلع -11

 103ص     .السلع االستهالكيةتسمي الفرد مباشرة ال شباع حاجاته  يستخدمهاالسلع التى -11

            سلع استهالكية مثل المسكن والسيارة يع الفرد استخدامها لفترة طويلة يستطالتي  السلع-21

 102ص                                                                                                               .معمرة

 العامل الذي يحول السلعة االستهالكية الكمالية في الفترة الماضية الى سلعة استهالكية ضرورية حاليا  -31

 102ص                               .الزمنيسمى 

 210ص    .بالسلع الضرورية تعرفالمسكن والمأكل  االستغناء مثلالسلع التى ال يستطيع الفرد -41

 تسمى                 مثل اإلكسسوار  إستهالكهاأو التوقف عن التقليل منها  الفرد السلع التي يستطيع-51

 102ص                                                                                                   .السلع الكمالية

 

  2رقم 
  1رقم 

                    السلع ( يسمى 1الشكل رقم )                         الخدمات( يسمى 2الشكل رقم )
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كثير من المجاالت كالنظم االقتصادية ودراسة السوق والعرض والطلب  دراسةبعلم الذي يهتم لا-16

 102ص                .علم االقتصادوالسياسات االقتصادية يسمى 

شاط نعلم يختص بدراسة أنشطة االنسان المتنوعة على سطح باإلضافة الى التوزيع الجغرافي لكل -17

 102ص            .علم الجغرافياالجغرافية والبشرية المؤثرة يسمى  والعوامل

 لعلم االقتصاد عالقة وثيقة بعلم االجتماع حيث تكمن المشاكل االجتماعية بوجود مشاكل اقتصادية منها-18

 102ص                             .األسعار ارتفاع- بطالة-انخفاض مستوى المعيشة 

 102ص                .السياسة علميسمي العلم الذي يدرس القرارات السياسية بأبعادها االقتصادية -91

 

 

 تحتها:تي تلي كل عبارة مما يلي وضع خطاً الخيارات المناسب من بين ال خيارختر الا /الرابعالسؤال 

 108ص    .....تسمي . اآلالت والمعدات والمباني وغيرها من المواد الالزمة إلنتاج السلع والخدمات-1

  المنظم-د   العمل-ج   األرض-ب    س المالأر-أ

 

  102ص             .......... ال يستطيع الفرد استخدامها لفترة طويلة مثلة إستهالكية غير معمرة سلع-2

 االلكترونيات -د         المسكن -ج      لدواءا -ب    السيارة-أ

 

 102ص   يسمي ..........الوصول ال شباع حاجاته المتعددة العلم الذي يدرس سلوك االنسان بغرض -3

  االقتصاد علم-د         الجغرافيا علم-ج     اإلجتماع علم-ب  علم السياسة -أ 

 

  102ص                         ...........علم  يسمييدرس الجرائم والتفكك االسرى والسرقة  الذيالعلم -4

  االقتصاد علم-د         الجغرافيا علم-ج     اإلجتماع علم-ب     علم السياسة-أ

 

 102ص               ............... والرعي يسميعلم يدرس انشطة االنسان مثل الزراعة والصناعة -5

 االقتصاد  علم-د           الجغرافيا علم-ج       اإلجتماع علم-ب     علم السياسة -أ
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  يلي:عرف ما  /السؤال الخامس

   الحاجات:-أ

 891ص                  .الخدمةرغبات الفرد فى سبيل الحصول على السلعة او 

  :الخدمة –ب 

 899ص       .كل شيء معنوي غير ملموس يحصل علية الفرد وينتفع منه بعد شرائه 

  :النشاط االقتصادي-ج

      100ص                                 .عملية انتاج وتبادل السلع والخدمات بين البائع والمشترى

 :اإلنتاج( )عناصراالقتصادية  الموارد-د 

 108ص                  .تستخدم النتاج السلع والخدمات فى المجتمعالعناصر المطلوبة والتى 

  :عرف علم االقتصاد- هـ

العلوم االجتماعية الذي يدرس سلوك االنسان بغرض الوصول ال شباع حاجاته المتعددة  أحدهو 

                                                                                                                                                                                                                                                         102ص                                           .فى ظل وجود موارد اقتصادية محدودة والمتزايدة

 

 

 

  المناسب:( ما يناسب العمود )ب( بوضع الرقم في المكان أاختر من العمود ) /السادسالسؤال 

 101 -108ص

 )ب( الرقم ) أ( م

8 
 السلع والخدمات مرحلة

 
1 

هي مرحلة يتم بها مزج الموارد االقتصادية 

و ا النتاج سلعةالمطلوبة في أسلوب انتاج محدد 

 .خدمة

 3 مرحلة العملية اإلنتاجية 1
العناصر المطلوبة والتي تستخدم النتاج السلع 

 .والخدمات في المجتمع

 8 مرحلة الموارد االقتصادية 3
هي مرحلة يتم بها انتاج السلع والخدمات بشكلها 

 .النهائي
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 التالية:العبارات  علىالدال العلمي أو المفهوم اكتب المصطلح  /السابعالسؤال 

 899ص   .كل شيء مادي ملموس حسيا يحصل علية الفرد بعد شرائه)  السلعة   (  .1

 108ص .اإلنتاجالشخص سواء طبيعيا أو معنويا الذي يقوم بتأليف ما تحتاجه عملية (   المنظم  ) .2

 108ص        .عملية انتاج وتبادل السلع والخدمات بين البائع والمشتري(  النشاط االقتصادي ) .3

 هي مرحلة يتم بها مزج الموارد االقتصادية المطلوبة في أسلوب انتاج محدد (  عملية اإلنتاج )  .4

 108ص                   .او خدمة النتاج سلعة

  .خدمات وأالسلع التي تستخدمها الشركات لزيادة قدرتها اإلنتاجية النتاج سلع )السلع اإلنتاجية (   .5

 103ص 

  هو احد العلوم االجتماعية ويدرس سلوك االنسان بغرض الوصول الشباع ) علم االقتصاد (   .6

 102ص     .المتعددة في ظل وجود موارد اقتصادية محدودة حاجاته

 

 

 

 

 

 100ص       .رسم خريطة ذهنية لمراحل النشاط االقتصاديا /الثامنالسؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(مراحل النشاط االقتصادي ) 

مرحلة السلع والخدمات  

..................

..................

........................... مرحلة الموارد االقتصادية

..................

..................

..................

..................

WWW.KweduFiles.Com

http://www.q84s.com/
http://www.q84s.com/


 دليل مبادئ علم االقتصاد اإللكتروني                                وزارة التربية  
 للصف الحادي عشر األدبي                     اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية 

 الفصل الدراسي األول                               مدرسة ابن العميد الثانوية بنين    
 

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

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            
                                                                        www.q84s.com         مدرسة ابن العميد الثانوية بنين                                   -معلم الجغرافيا  -أبو الوفا السمان ُحـزين  أ/اعداد 

 @ Instgram: @social_ar                       مدرسة ابن العميد الثانوية بنين  -رئيس قسم االجتماعيات  - سعود المونس /إشراف أ

 الموجه الفني لالجتماعيات                                              جميع الحقوق محفوظة  -حمد إبراهيم البحوه  /أإشراف ومراجعة  

م 
رق

ة 
ح

صف
8

 

 103ص          بالسلع.التالي الخاص  السهميالمخطط ستكمل ا /السؤال التاسع

 

 

 

 

 

 

 

           يلي:لما  علل /العاشرالسؤال 

 891ص    .يعتبر علم االقتصاد محور مهم واساسي للحياة اليومية لالفراد داخل المجتمع-أ

  .يربط بين إمكانيات المجتمع وحاجاتة-1

    .السليم الذي يشبع رغباتهيرشد الفرد مستهلكا  أو منتجا  إلتخاذ القرار -2

     

 899ص       متناهية.حاجات الفرد بانها متعدده وغير  تتميز-ب

الن حاجات الفرد تتعدد من السلع كالمأكل والمشرب والسكن والملبس ومن الخدمات كالتعليم والصحة 

    .واألمن بل أن أحتياج الفرد يتزايد بتزايد أعداد أسرته

 

 102ص     له.يسعى كل مجتمع الى االستفادة من الموارد االقتصادية المتاحه -جـ 

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

 

 102ص       األخرى.ارتباط علم االقتصاد بكثير من العلوم  -د 

الحتياج العلوم األخري تطبيق أدوات علم االقتصاد في الدراسات والتجارب المستخدمة لتحليل الظواهر 

 العلوم.االقتصادية لتلك 

 

 

(السلع  ) 

................................. سلع استهالكية

سلع استهالكية حسب فترة االستهالك 

....................................

سلع استهالكية حسب أهميتها 

....................................
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م 
رق
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ح
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  في الجداول التالية: صنف ما يلي /السؤال الحادي عشر

 

 899ص          :التاليالجدول  وفقأمامك مجموعة من الحاجات االقتصادية صنفها   -8

 تصليح السيارة –السيارة –المنزل  -العالج   -التعليم    -الغذاء    - االمن   -المالبس     

 الخدمة السلعة

السيارة-المنزل-الغذاء-المالبس  السيارة تصليح-العالج-االمن-التعليم 

 

 

 102ص  التالي:مامك مجموعة من السلع االستهالكية صنفيها حسب نوعها في الجدول أ -1

 الدواء – الغذاء-تالسيارا  –المسكن  –المشرب- االلكترونيات       

 سلع استهالكية غير معمرة سلع استهالكية معمرة

 الدواء –الغذاء -المشرب   السيارا ت –المسكن –االلكترونيات 
 

 

 102ص    :التاليمامك مجموعة من المشاكل صنفها حسب نوعها في الجدول أ -3

 جرائم –انخفاض مستوى المعيشة  –بطالة  –سرقة  –ارتفاع األسعار  – أسرى تفكك

 مشاكل اجتماعية مشاكل اقتصادية

ارتفاع  -بطالة  -المعيشة  انخفاض مستوى

 األسعار
 سرقة-أسرى تفكك-جرائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com

http://www.q84s.com/
http://www.q84s.com/


 دليل مبادئ علم االقتصاد اإللكتروني                                وزارة التربية  
 للصف الحادي عشر األدبي                     اإلدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية 

 الفصل الدراسي األول                               مدرسة ابن العميد الثانوية بنين    
 

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

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            
                                                                        www.q84s.com         مدرسة ابن العميد الثانوية بنين                                   -معلم الجغرافيا  -أبو الوفا السمان ُحـزين  أ/اعداد 

 @ Instgram: @social_ar                       مدرسة ابن العميد الثانوية بنين  -رئيس قسم االجتماعيات  - سعود المونس /إشراف أ

 الموجه الفني لالجتماعيات                                              جميع الحقوق محفوظة  -حمد إبراهيم البحوه  /أإشراف ومراجعة  

م 
رق

ة 
ح

صف
0
1

 

 يلي:فرق بين كالً مما  /عشر ثانيالسؤال ال

 الخدمة السلعة

حسيا يحصل عليه الفرد  مادي ملموسكل شيء 

 بعد شرائه.                          ص899

كل شئ معنوي غير ملموس يحصل علية الفرد 

 وينتفع منه بعد شراء.                     ص899

 مرحلة السلع والخدمات مرحلة العملية االنتاجية

هي مرحلة يتم بها مزج الموارد االقتصادية 

و أ النتاج سلعةالمطلوبة في أسلوب انتاج محدد 

                              101ص                                    .خدمة

هي مرحلة يتم بها انتاج السلع والخدمات بشكلها 

    .النهائي

 101ص 

 السلع االنتاجية السلع االستهالكية

شباع هى السلع التى يستخدمها الفرد مباشرة ال 

مثل الملبس والمسكن والغذاء  حاجاته

     .وغيرها

   ص 103

السلع التى تستخدمها الشركات والمؤسسات 

لزيادة قدرتها االنتاجية النتاج سلع او خدمات 

                                                     .جديدة مثل اآلالت والمعدات

 103ص

 سلع استهالكية غير معمرة سلع استهالكية معمرة

السلع التى يستطيع الفرد استخدامها لفترة طويلة 

من الزمن -مثل المسكن والسيارة 

 وااللكترونيات.                           ص102

السلع التى ال يستطيع الفرد استخدامها لفترة 

طويلة من الزمن مثل -المأكل والمشرب 

 والدواء.                                 ص102

 سلع استهالكية كمالية سلع استهالكية ضرورية

هى السلع التى ال يستطيع الفرد االستغناء عنها 

مقارنة بالسلع االخرى -مثل المسكن والمأكل 

 والمشرب.                                ص102

هى السلع التى يستطيع الفرد التقليل او التوقف 

دعت الحاجة مقارنة بالسلع  إذاعن استهالكها 

االخرى مثل اإلكسسوار والمجوهرات والنظارة 

 الشمسية وااللعاب االلكترونية.          ص102
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 891ص            .أهمية دراسة علم االقتصاد علىدلل  /عشر السؤال الثالث

 .رئيسيا ومهما للحياة اليومية لألفراد بحيث يربط امكانيات المجتمع بحاجياته يعتبر محورا-أ

دراسة المشكالت االقتصادية داخل الدولة والسعي الى ايجاد الحلول المناسبة التى تتوافق مع امكانيات -ب

 .المجتمع وقدراته

 

  التالية:صحة العبارات برهن على  /السؤال الرابع عشر

    891ص      االستهالكي.علم االقتصاد تؤثر في قرار الفرد  دراسة-أ

الن علم االقتصاد يساعد الفرد علي علي إختيارالقرار االستهالكي الذي يحقق أصي إشباعىمن السلع 

 والخدمات بأقل التكاليف وبحدود قدرته المتاحة.

 

 102ص     االنتاجية.هداف االقتصاد في الدول تحسين الكفاءة أ من-ب

 .تشجيع االنتاج وتحسين مخرجاته-1

  .تحقيق أكبرعاد بأقل تكاليف وموارد متاحة-2

 .تحسين مستوي معيشة األفراد-3

  .تحقيق الرفاهية اإلجتماعية واالقتصادية-4

 

 

 التالي:ام كل عبارة في الجدول مأأكتب نوع العالقة  /عشر الخامس السؤال

 

 العبارات ع العالقةنو

 891ص                األولية.سعر السلعة النهائي وأسعار المواد  طردية

 899ص                               .سرةحاجات االفراد وحجم األ طردية

 100ص                      .فراداالنشطة االقتصادية وحاجات األ طردية 
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 108ص    التالي:قارن بين الموارد االقتصادية حسب الجدول  /عشر سادسالسؤال ال

 

وجة 

 المقارنة
 المنظم رأس المال العمل رضاأل

 التعريف

تشمل الموارد 

الطبيعية وكل ما 

على االرض وما 

فى باطنها وليس 

.لالنسان دخل فيه  

يبذله  الذيالجهد 

االنسان سواء بدنيا 

او ذهني االنتاج 

.السلع والخدمات  

والمعدات  اآلالت

والمباني وغيرها من 

المواد الالزمة ال نتاج 

.السلع والخدمات  

الشخص الذي يولف 

بين لما تحتاجه 

عملية االنتاج من 

موارد طبيعية 

والعمال ورأس 

.المال  

 االمثلة

مثل المعادن 

وثروات البحار 

والشجر والنفط 

  .وغيرها

.مثل العامل  

 

مثل اآلالت والمعدات 

ن والمباني والمخزو

  .والسلع الوسيطة

مثل قيام المنظم 

باختيار موقعالعمل 

واحتياجاته 

.واالشراف والرقابة  

 

 

 

 ن:أبرهن بمثال على  عشر/ السابع السؤال

 100ص               .النشاط االقتصادي يمر بمراحل متعددة-8

 –حصاده  –تخرج في شكلها النهائي بداية من زراعة القمح  حتىسلعة الخبز مثال  مرت بمراحل 

النهائي كسلعة تباع في  شكلهيخرج في  حتىوضعه في المطاحن الخاصة  –مزجه مع مواد أخري 

 األسواق.

 

 

 

 102ص         ساسية.األتركيز بعض الدول في انتاج سلع اليحتاجها المجتمع على حساب السلع -1

 الزراعية.حساب اآلالت  علىإفراط بعض الدول في إنتاج اآلالت الحربية  -
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 أكتب فيما يلي: عشر/ الثامن السؤال

 102ص                  االقتصاد:  أهداف-أ

 اإلنتاجية.تحسين الكفاءة -1

 .انتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع-2

  .التوزيع العادل للدخل-3

 102ص        للدخل.أسس تحقيق التوزيع العادل -ب

  .قيام المجتمعات علي أساس تكافؤ الفرص-1

 .المبذولاساس الجهد أو العمل  علىعائد اإلنتاج العادل عن طريق توزيع الدخل  علىالحصول -2

 
 

 102ص              يلي:أوجد العالقة بين علم االقتصاد وبين كل مما  عشر/الثامن  السؤال

بـ
د 

صا
قت

ال
 ا
لم

ع
ة 

الق
ع

 

علم 

 االجتماع

علم االجتماع يدرس الجرائم والتفكك االسرى والسرقة وغالبا ما ترجع الى 

وجود مشاكل اقتصادية مثل انخفاض مستوي المعيشة والبطالة وأرتفاع 

 الظواهر.األسعار لذا فدراسة سلوك المستهلك تؤدي لعالج تلك 

 علم السياسة

سياسية بأبعاد اقتصادية   وعادة ترتبط الثورات تتسم بعض القرارات ال

السياسية باألوضاع االقتصادية مما يجعل صناع القرار السياسي يضعون 

  .االعتبارات االقتصادية في االعتبار

علم 

 الجغرافيا

علم االقتصاد يدرس السوق والعرض والطلب والنظم االقتصادية وهذا 

يرتبط بالجغرافيا االقتصادية التي تدرس أنشطة اإلنسان مثل الزراعة 

 وتوزيعها. والرعي والصيدوالصناعة 

علم 

 االحصاء

تحتاج تحليل الظواهر والمشاكل االقتصادية الى اساليب وطرق احصائية من 

 .وتبويب وتحليلجمع البيانات 
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 :كال التالية ثم أجب عما يليهاالحظ األش األول/السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 182-188ص  طبيعة المشكلة االقتصادية     الثاني: الفصل

 

أحد خصائص  المقابل يمثل الشكل-3

  .التضحية المشكلة االقتصادية  تسمي

  181ص                                 

 

أحد خصائص  يمثل المقابلالشكل -2

               .االختيار تسمياالقتصادية  المشكلة

 181ص                                         

 

أحد خصائص  المقابل يمثل الشكل-1

          .الندرة االقتصادية تسميالمشكلة 

 818ص                                        

الندرة

ة التضحي

المشكلة
ةاالقتصادي

االختيار

                             .أضالع المشكلة االقتصادية المقابل يمثل الشكل-4

  183ص                                                  
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  :العبارات التالية أكمل الثاني/السؤال 

 182ص                     الرأسمالية.االقتصاديات  السوق نظام اقتصاديات علىيطلق سم الذي اال-1

 182ص                           .الحرية االقتصادية يعتمد نظام اقتصاديات السوق على فكر-2

 182ص              .االشتراكي التخطيط المركزي من الفكر نظام اقتصادياتالفكر الذي يستمد منه -3

 182ص         .وفريدريك أنجلزكارل ماركس  المركزي التخطيط نظام اقتصادياتالعالمان الذان تبنيان -4

  182ص  .الماركسي الفكر سمبإ 21سم الذي يعرف به نظام اقتصاديات التخطيط المركزي في القرن اال-5

  182ص.    المشكلة االقتصادية التعامل مع الخلل الموجود في اقتصاد أي دولة يعتمد على التعرف على-6

 .سميث آدم االقتصادي العالم به نادى الذي االقتصادية الحرية فكر علىالسوق يعتمد  اقتصاديات-7

 182ص                      .الحرية االقتصادية يعتمد نظام اقتصاديات السوق على فكر-8

 182ص                     .الراسمالي باالقتصاد النظامنظام اقتصادي يقوم على اساس الحرية والتملك -9

للدخل  يع العادلالفقراء والتوز االجتماعية بمساعدةمبدأ العدالة  علىأحد األنظمة االقتصادية التي تقوم -11

 182ص                                      .اإلسالمي النظام يسمى

 182ص      .اقتصاديات السوقالتركيز على المنافسة بين البائعين من صفات نظام اقتصادي يسمي -11
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 خط:لتي تلي كل عبارة وضع تحتها ا خياراتالصحيحة من بين ال الخيار اختر الثالث/السؤال 

 182ص     .................... :مبادئالملكية الخاصة للموارد االقتصادية تعتبر من أهم  .1

 المختلط     النظام-ب                   النظام االسالمي-أ

  اقتصاديات التخطيط المركزي نظام-د         اقتصاديات السوق نظام-ج

 

 182ص    .. :هوالنظام االقتصادي الذي يقوم على مبدأ العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للدخل   .1

     المختلط النظام-ب                   النظام االسالمي-أ

  اقتصاديات التخطيط المركزي نظام-د     اقتصاديات السوق     نظام-ج

 

 182ص    يجمع بين نظام اقتصاديات السوق ونظام اقتصاديات التخطيط المركز................ .3

 المختلط     النظام-ب                   النظام االسالمي-أ

  اقتصاديات التخطيط المركزي نظام-د     اقتصاديات السوق     نظام-ج

 

 182ص    التخطيط المركزي تكون ................ملكية الموارد االقتصادية في النظام اقتصاديات  .2

  مختلط-د  وعامة  خاصة-ج   عامة-ب   خاصة-أ  

 

 

  :المكان المناسب الرقم في( ما يناسب العمود )ب( بوضع أاختر من العمود ) الرابع/السؤال 

 181-188ص

 )ب( الرقم )أ(

 الندرة-1
بدائل النتاجها بحسب اختيار كمية من السلع والخدمات من بين عدة  1

 .أهميتها للمجتمع

 االختيار-2
اختيار سلع وخدمات من بين بدائل مختلفة بسبب محدودية الموارد  3

 .االقتصادية المتاحة

 التضحية-3
وجود موارد اقتصادية محدودة النتاج كمية من السلع والخدمات تقل عن  8

 .حاجات االفراد
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  يلي:عرف ما  الخامس/السؤال 

 182ص          اقتصاديات السوق:  -أ

يطلق عليه االقتصاديات الرأسمالية ويقوم على اساس الحرية والتملك باالقتصاد والتي نادى بها أدم 

من بين الدول التي تأخذ بهذا النظام الواليات المتحدة االمريكية واليابان  18سميث فى القرن 

 .وفرنسا وكوريا الشمالية

 

 182ص        المركزي:قتصاديات التخطيط ا -ب

يقوم على اساس ان الدولة هى من تقوم بالتخطيط للنشاط االقتصادي واالنتاج فى المجتمع وهو 

مستمد من الفكر االشتراكي لكارل ماركس وفريدريك انجلز من بين الدول التي تأخذ بهذا النظام 

 .روسيا وكوريا الشمالية وكوبا

 

 يأتي:علل لما  السادس/السؤال 

 188ص               المشكلة االقتصادية أساس اهتمام المجتمعات. -8

 االقتصادية.بسبب وجود الفجوة بين الحاجات والموارد  

 

 182ص      الخرى.        تختلف النظم االقتصادية من دولة -1

  .ةعام أو خاصة ملكية سواء أكانت االقتصادية الموارد الختالف ملكية-أ

 .باالقتصاد الدولة دور-ب

 .والخدمات السلع أسعار تحديد-ج

 

 182ص       .تسمية نظام االقتصاد اإلسالمي بهذا االسم-3

اإلسالمية  الشريعة مع المتوافقة واألسس القواعد أساس على االقتصادية األنشطة ممارسة حيث تتم

 .الشريفة واألحاديث الكريم القرآن من والمنبثقة
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  يلي:أكتب فيما  السابع/السؤال 

 188ص             المجتمعات.أسباب ظهور المشكالت االقتصادية في -8

تظهر المشكالت االقتصادية ألن الموارد االقتصادية أما نادرة أو محدودة وال تلبي حاجات السكان المتعددة 

  .والمتزايدة
 

 182ص               .لتي يقوم عليها اقتصاديات السوقاألسس ا-1

                   .الحرية-أ

  .التملك باالقتصاد-ب

 182ص              .نظام اقتصاديات السوق بها افرادالمميزات التي يتميز -3

 استهالك وإنتاج.تحقيق وتعظيم مصالحهم الخاصة من -أ

 .حيث إن الفرد يستطيع القيام بأي نشاط اقتصادي يرغب فيه-ب

 182ص      ي.نظام اقتصاديات التخطيط المركز األسس التي يقوم عليها-2

 .المجتمع في واإلنتاج االقتصادي للنشاط بالتخطيط تقوم من هي الدولة أن

 182ص      اإلسالمي.اساس المشكلة االقتصادية في نظام االقتصادي -2

 ليست الندرة فقط هي اساس المشكلة االقتصادية.-أ

 .التي يقوم بها األفراد في المجتمعيضاف للندرة السلوك والمعامالت -ب

 

  السؤال لثامن/ فسر العبارات التالية:

 182ص       .النظم االقتصادية بشكلها الكامل صعوبة تطبيق الدول .8

 اختالف تعامل الدول للموارد االقتصادية النادرة.-أ

 تباين التجارب الناجحة لهذه الدول.ب-ب

 

 182ص      .اقتصادية مختلطةول الى تبني نظم لجوء كثير من الد .1

  .وجود صعوبة لدى الدول بتطبيق النظم االقتصادية بشكلها الكامل-أ

  .اختالف تعامل الدول للموارد االقتصادية النادرة-ب

  .تباين التجارب الناجحة لتلك األنظمة-ج

 .المركزي التخطيط اقتصاديات ونظام السوق اقتصاديات نظام عيوب لتالفي-د
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 يلي:ما فرق بين التاسع/  السؤال

 

 188ص         والندرة.المشكلة االقتصادية  -8

 الندرة المشكلة االقتصادية

وجود ندرة نسبية للموارد االقتصادية المتاحة 

بسبب حاجات األفراد المتزايدة في ظل 

 .محدودية الموارد االقتصادية

الخاصية التي تتميز بوجود موارد اقتصادية 

كمية من السلع والخدمات تقل محدودة النتاج 

 .عن حاجات االفراد

 

 182ص    اإلسالمي.            والنظام االقتصاديالنظام االقتصادي المختلط  -1

 النظام االقتصادي اإلسالمي   النظام االقتصادي المختلط 

ويقوم على االستفادة من خصائص النظام 

الرأسمالي واالشتراكي وتالفى عيوبهما 

 .النظام بين الكثير من دول العالم وينتشر هذا

يقوم على اساس القواعد واالسس المتوافقة مع 

 .الشريعة االسالمية من القران والسنة

 

   .دلل علي تعدد المعايير التي تتبعها االنظمة االقتصادية المختلفة لحل المشكلة االقتصادية /السؤال العاشر

 .االقتصادية للموارد األفراد ملكية نظام معيار-أ

 .في االقتصاد الحكومة دور معيار-ب

 .الدولة في والخدمات السلع أسعار تحديد طريقة معيار-ج

 

 دولتك.أقترح خطة لمعالجة المشكلة االقتصادية في  عشر/ السؤال الحادي

 وهي:يمكن معالجة المشكلة االقتصادية باإلجابة علي التساؤالت الثالثة  

 من خالل معرفة وتحديد كميات السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع. أ( ماذا ننتج:)

 معرفة الطريقة القل تكلفة إلنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع. )ب( كيف ننتج:

 .كيف نوزع الكميات المنتجة من السلع والخدمات بشكل عادل علي أفراد المجتمع :)ج( لمن ننتج
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 يلي:أجب عما  عشر/ الثاني السؤال

 182ص     .التي تطبق نظام اقتصاديات السوقأعطي أمثلة للدول   -8

 .األمريكية المتحدة الواليات-أ

 .اليابان-ب

 ا.لمانيأ-ج

  .الجنوبية كوريا-د

 

 182ص   .89النظرية التي تبناها العالمان كارل ماركس و فريدريك أنجلز في القرن  -1

  .للموارد االقتصاديةنظرية نزع ملكية الرأسماليين -أ

 .إعادة توزيع الثروات بين أفراد المجتمع-ب

 

 182ص  عدد أهم الدول التي تطبق هذا نظام اقتصاديات التخطيط المركزي أو الفكر الماركسي : -3

       .كوريا الشمالية-أ

 .كوبا-أ

 .م1922السوفيتي االتحاد -ج

 .م1949الصين -د

 

 182ص   :89كارل ماركس و فريدريك أنجلز في القرن ما النظرية التي تبناها العالمان  -2

  .نظرية نزع ملكية الرأسماليين للموارد االقتصادية-أ

 .توزيع الثروات بين أفراد المجتمعإعادة -ب

 

 182-182ص   االقتصادية.أكمل المخطط التالي الذي يبين األنظمة  / الثالث عشر السؤال

 

 

 

 

 

 

اقتصاديات التخطيط المركزي-2 اقتصاديات السوق-1

النظام االقتصادي اإلسالمي-4 النظام االقتصادي المختلط-3

النظم االقتصادية
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 182ص    :مة االقتصادية حسب الجدول التالياألنظصنف صفات  عشر: الرابع السؤال

الملكية الخاصة والعامة  -لكية العامة للموارد االقتصادية الم -الملكية الخاصة للموارد االقتصادية -

التخطيط - ام اقتصاديات التخطيط المركزييجمع بين نظام اقتصاديات السوق ونظ -للموارد االقتصادية 

قوم ت -تقوم الحكومة بدور تنظيم الحياة االقتصادية   -ن قبل الحكومة للنشاط االقتصادي المركزي م

 -التركيز على المنافسة بين البائعين   -الحرية االقتصادية بحدود الحالل والحرام في المعامالت المالية 

 العدالة االجتماعية بمساعدةتقوم على مبدأ  -األفراد  بين الدخل توزيع تحدد الحكومة كمية االنتاج وكيفية

 .ح والمنافع للمستهلكين والمنتجينتحقيق اعلى األربا - الفقراء والتوزيع العادل للدخل

 اقتصاديات السوق
اقتصاديات التخطيط 

 المركزي
 سالميالنظام اإل النظام المختلط

الملكية الخاصة للموارد 

 االقتصادية

الملكية العامة للموارد 

 االقتصادية

الملكية الخاصة 

والعامة للموارد 

 االقتصادية

الملكية الخاصة والعامة 

 للموارد االقتصادية

التركيز على المنافسة 

 بين البائعين

التخطيط المركزي من قبل 

الحكومة للنشاط 

 االقتصادي

يجمع بين نظام 

اقتصاديات السوق 

ونظام اقتصاديات 

 التخطيط المركزي

تقوم الحرية االقتصادية 

بحدود الحالل والحرام 

 في المعامالت المالية

تحقيق اعلى األرباح 

والمنافع للمستهلكين 

 والمنتجين

تحدد الحكومة كمية  -

 توزيع االنتاج وكيفية

 األفراد بين الدخل

 

تقوم الحكومة بدور 

تنظيم الحياة 

 االقتصادية

تقوم على مبدأ العدالة 

 االجتماعية بمساعدة

ل دالفقراء والتوزيع العا

 للدخل
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  يلي:اقرأ الفقرة التالية ثم اجب عما  عشر/ الخامس السؤال

تركز األنظمة االقتصادية المختلفة على مجموعة من القواعد تؤثر في طريقتها واسلوبها في التعامل 

نظام  معيارمنها  رئيسية،وقد تعتمد هذه األنظمة في حلها على ثالثة معايير  المشكلة االقتصاديةمع 

 االقتصادية.ملكية االفراد للموارد 

 

 .خط هعرف ما تحت-أ

وجود ندرة نسبية للموارد االقتصادية المتاحة بسبب حاجات األفراد المتزايدة في ظل محدودية 

 .االقتصادية الموارد

 

 االقتصادية.عدد خصائص المشكلة -ب

 الندرة  -أ

 االختيار  -ب

  التضحية-جـ      

 

اقتصاديات السوق واقتصاديات التخطيط المركزي لحل المشكلة  ةمقارن بين أ نظ /عشر السؤال السادس

  االقتصادية.

 182ص

 

معايير األنظمة في حل المشكلة 

 االقتصادية
 اقتصاديات التخطيط المركزي اقتصاديات السوق

 عامة خاصة ملكية الموارد االقتصادية

 دور الحكومة
 إشرافي لسن

 القوانين االقتصادية
 مركزي التخاذ القرار

 تحديد األسعار
 السوق عن طريق

 الطلب والعرض
 الحكومة
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 :ثم أجب الحظ الشكل المقابل جيداً  /السؤال األول

 

 

 

 

 

 

 

 112ص     .من وجهة نظرك سلوك المشتري اتجاه التخفيضات على األسعار ما-أ

عندما يكون هناك تخفيضات على األسعار يقوم المشترون بشراء كميات أكبر وفي بعض الحاالت التي ال 

تتأثر به الكمية المطلوبة حتى لو ارتفع سعرها وذلك ألسباب مختلفة ففي شهر رمضان المبارك رغم 

  .السلعارتفاع أسعار السلع الغذائية إال أن األسر تستمر بشراء هذه 

 130ص       األسعار. سلوك المنتج اتجاه التخفيضات على  حدد-ب

 .يسعى المنتج إلنتاج كميات أكبر عندما ترتفع األسعار ويخفض إنتاجه عندما تنخفض األسعار

 

 :أكمل العبارات التالية الثاني: السؤال

 221ص       .لخدماتا هيأغلب ما ينفق عليه األفراد األموال -1

                              التي تتم خالله مبادلة السلع والخدمات بين البائعين والمشترين بمقابلالحيز او الوسط -2

 118ص                                                    .السوق يسمي

 111ص      .العرض يسمىأسم يطلق علي البائع في االقتصاد -3

 111ص       .الطلب يسمىالمشتري في االقتصاد  علىأسم يطلق -4

 132-118ص  األفراد واألعمال  اقتصاد الثالث: الفصل
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وق سالسوق األكثر ندرة في الواقع العملي ويعتبر سوق افتراضي والوضع األمثل اقتصاديا  يسمي -5

 111ص                      .المنافسة الكاملة

 113ص                سوق االحتكار السوق الذي يعد األسوأ اقتصاديا يسمي-6

 113ص  .سوق المنافسة االحتكارية المنافسة الكاملة واالحتكار يسمي السوق الذي يعد خليط بين سوق-7

 113ص      .االحتكار سوق يسمىكون هناك بائع واحد في السوق السوق الذي ينشأ عندما ي-8

ا -9                                                                                                 112ص                  .احتكار القلة سوق يسمىبعد سوق المنافسة االحتكارية السوق األكثر انتشار 

                             ىيسم "هناك عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة والسعر "أن علىالقانون الذي ينص -11

 111ص                       .قانون الطلب

 

 عبارة مما يلي وضع خطاً تحتها : ختر الخيار المناسب من بين الخيارات التي تلي كلا الثالث: السؤال

 111ص          ................ هو يرغب في بيعها مقابل سعر معين ةالشخص الذي لديه سلعة أوخدم-1

 سلعة-دمشتري                                  -جـ                         بائع-بسوق                  -أ

 

 111ص                   ................ هو الشخص الذي يرغب بشراء سلعة او خدمه بمقابل مادي-2

 مشتري-دسوق                                 -جـبائع                         -بسلعة                 -أ

 

 111ص        هوسوق ............ ندرة في الواقع العملي ويعد األمثل اقتصاديا   أكثرالسوق الذي يعتبر -3

 القلة احتكار-د              المنافسة الكاملة-جـ            المنافسة االحتكارية-باالحتكار               -أ

 

 113ص       ..........    سوق واحد هو بائع()السوق الذي يعد االسوأ اقتصاديا حيث يعتمد على منتج -4

 القلة احتكار-دالمنافسة الكاملة               -جـالمنافسة االحتكارية            -ب              االحتكار-أ

 

 112ص     ......................المهم لكي يتحقق قانون الطلب هو الشرط-5

                                                                 محددات الطلب      تناقص-ب          محددات الطلب ثبات-أ

 محددات الطلب تذبذب-د    محددات الطلب          تزايد-جـ
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 130ص.......انخفضت تكاليف انتاج القطن مع ثبات سعر القطن في السوق فان األثر المتوقع هو إذا-6

 الكمية المعروضة من القطن تقل-ب                               المعروضة من القطنتزيد الكمية -أ

 الكمية المعروضة تذبذب-دثبات الكمية المعروضة من القطن                               -جـ

 

 130ص........ارتفعت تكاليف انتاج القمح مع ثبات سعر القمح في السوق فان األثر المتوقع هو إذا-7

 الكمية المعروضة من القمح تقل-ب                      الكمية المعروضة من القمح تزيد-أ

 الكمية المعروضة من القمح تذبذب- دثبات الكمية المعروضة من القمح                      -جـ

 

 138ص     ...................إذا قامت الدولة بدعم منتجي التمور فإن األثر المتوقع هو-8

 الكمية المعروضة من التمور انخفاض-ب                    من التمور زيادة الكمية المعروضة-أ

 الكمية المعروضة ثبات-دبة من التمور                 انخفاض الكمية المطلو-جـ

 

 138ص   ...................نوع العالقة بين التطور التقني والكميات التي ينتجها المنتج عالقة-9

 متذبذبة -د                   سببية- جـ                 عكسية-ب                          طردية-أ

 

 132ص .......... طلق عليهعندما تتساوى الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة عند سعر معين ي-11

 عرض عجز-د            السوق توازن- جـ               عرض فائض-بفائض طلب           -أ

 

  يلي:عرف ما  الرابع: السؤال

 118ص           :للسوقالمفهوم الحديث -8

 نقدي.الحيز أو الوسط التي تتم خالله مبادلة السلع والخدمات بين البائعين والمشترين بمقابل 

 

 111ص             :البائع-1

 ببيعها مقابل سعر معين.هو الشخص أو الجهة التي لديها سلعة أو خدمة يرغب 

 

 111ص             التجانس:-3

 .هو التطابق بحيث ال يكون هناك أي اختالف بين السلع المبايعة بهذا السوق

 

 112ص            :الطلبقانون -2

  وجود عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة للسلعة وسعرها مع ثبات العوامل األخرى.
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 130ص            :العرضقانون -2

 .وجود عالقة طردية بين السعر والكمية المعروضة بافتراض ثبات العوامل األخرى

 138ص            العرض:جدول -2

 .هو جدول يبين الكميات التي يرغب بعرضها أو بيعها المنتج عند كل مستوى سعري

 132ص            :السوقتوازن -1

الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة وعندها فال يوجد يتحقق توازن السوق عند السعر الذي تتساوى فيه 

  .فائض عرض أو فائض طلب

 

  يلي:فرق بين كالً مما  /الخامس السؤال

 111ص           .المشتريو البائع-8

 المشتري البائع

الشخص أو الجهة التي لديها سلعة أو خدمة 

 يرغب ببيعها مقابل سعر معين.

بشراء سلعة أو الشخص أو الجهة التي ترغب 

 خدمة بمقابل مادي.

 

 111- 111ص         الطلب.منحني جدول الطلب و-1

 منحني الطلب جدول الطلب

جدول يبين الكميات المطلوبة من سلعة معينة 

 .عند مستويات مختلفة من األسعار

تحويل المعلومات الموجودة بجدول الطلب إلى 

.المطلوبةمنحنى يوضح العالقة بين السعر والكمية   

 

3- ً ً  مفهوم السوق قديما  118ص         .وحديثا

 ً  الحاضرمفهوم السوق في الوقت  مفهوم السوق قديما

كان ينحصر في مكان معين يتواجد به التاجر 

 وتتم عملية المشترون والبضائع ويذهب إليه

 مبادلة النقود بالسلع.

في الوقت الحاضر أصبح مفهوم السوق أشمل وأوسع 

 وأ السلع تباع من خالل المواقع االلكترونية تأصبحف

تطور مفهوم السوق من مكان محدد  االتصال الهاتفيب

 .محدود في حيز إلى مفهوم واسع ال يمكن تحديده
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  :يليلما علل  /السؤال السادس 

8- ً  118ص        .حيز محدود محصور فيغير  السوق حاليا

 .لهاتفياأصبح أشمل وأوسع فأصبحت السلع تباع من خالل المواقع االلكترونية أو باالتصال السوق حاليا 

 .تطور مفهوم السوق من مكان محدد إلى مفهوم واسع ال يمكن تحديده في حيز محدود 

 111ص     .عالقة طردية بين الطلب على السلعة البديلة والسلعة األخرىوجود -1

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

  .البديلة سينخفض الطلب على السلعة األخرى

 111ص       . تؤثر توقعات األسعار على قرارات الفرد-3

 األسعار في المستقبل ستزيد الطلب اليوم، والتوقعات بانخفاضها ستقلل الطلب اليوم. رتفاعا أن توقعات

 119ص       .رجال االقتصادل أهمية استخدام منحني الطلب-2

 يعكس العالقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر.-أ

  يبين الكميات المطلوبة عند مستويات مختلفة من السعر.-ب

 138ص         العرض.يؤثر التطور التقني في -2

يؤثر في كمية اإلنتاج فكلما تطورت أساليب اإلنتاج يستطيع المنتج زيادة إنتاجه بتكاليف أقل التطور التقني 

 .وأسرع
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 : السهمية التالية المخططاتأكمل  السابع/ السؤال

 118ص              -8

 
 

 111ص              -1

 
 

 

130ص             -3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(مكونات السوق  ) 

.............................. .............................. ..............................

(أنواع األسواق  ) 

...................... ...................... ...................... ......................

 ( محددات العرض) 

........................... .......................

.. 

...........................

... 
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 فسر العبارات التالية:الثامن/ السؤال 

 113ص     .االقتصاديةسوق االحتكار يعتبر أسوا األسواق من الناحية -8 

 في السوق.وجود بائع وحيد -أ

 السلعة في السوق وحيدة وليس لها بدائل.-ب

 .للمنافسين(كمنع تراخيص  السوق. )قانونيةوجود عوائق كثيرة تمنع المنافسين من دخول -ج

 .البائع )المحتكر( هو من يتحكم في السعر-د

 111ص      الكاملة.األهمية االقتصادية الكبيرة لسوق المنافسة -1

 البائعين والمشترين للسلعة.وجود عدد كبير من -أ

 تجانس السلعة في السوق.-ب

 توافر المعلومات لدي المشترين والبائعين.-ج

 حرية الدخول إلى السوق والخروج منه.-د

 المنتج ]البائع[ ال يتحكم في هذا السوق.-هـ

 111ص       .األخرىالعالقة عكسية بين السلعة المكملة والسلعة -3

 رتفاع سعر السلعة المكملة سينخفض الطلب على السلعة األخرى. أ

 130ص        .في مكونات السوق )المنتج(أهمية العرض -2

 يبين الكميات المختلفة التي يرغب المنتج ببيعها بأسعار معينة.-أ

 ألسعار.ايسعي المنتج للربح فينتج كميات كبيرة عندما ترتفع األسعار ويخفض اإلنتاج عندما تنخفض -ب

 130ص                    العرض.في  اإلنتاجتكاليف  تأثير-2

 ستطيعي يرتفع وعليه المنتج ربح هامش فإن السلعة سعر ثبات مع اإلنتاج تكاليف عناصر انخفاض عند-أ

 .السلعة من أكبر كمية وإنتاج المنتج عرض

 تخفيض ىإل سيعمل المنتج السلعة سعر ثبات مع اإلنتاج عناصر تكاليف ارتفاع صحيح فعند العكس-ب

 .السلعة من إنتاجه
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ح
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  يلي:ما  نقارن بي التاسع/ السؤال

 112-113-111ص                .حيث المميزاتأنواع األسواق من -أ

 المميزات والسمات نوع السوق م

 سوق المنافسة الكاملة 8

 .وجود عدد كبير من البائعين والمشترين للسلعة 

  السوق.تجانس السلعة في 

 .توافر المعلومات لدي المشترين والبائعين 

 .حرية الدخول إلى السوق والخروج منه 

 .المنتج ]البائع[ ال يتحكم في هذا السوق 

1 
 سوق االحتكار

 

 .وجود بائع وحيد في السوق 

 .السلعة في السوق وحيدة وليس لها بدائل 

 .وجود عوائق كثيرة تمنع المنافسين من دخول السوق 

  .البائع )المحتكر( هو من يتحكم في السعر 

3 

سوق المنافسة 

 االحتكارية

 

 .كثرة عدد البائعين والمشترين 

 .حرية دخول وخروج البائعين من السوق 

  عدم تطابق السلع، فقد تختلف من حيث الشكل والنوعية

 والجودة.

 .قدرة البائع على التحكم في السعر 

2 
 سوق احتكار القلة

 

 في هذه السوق قليل. عدد البائعين 

 . السلع بدائل قريبة جدا  من بعضها بعضا 

 . قرارات المتنافسين في هذه السوق تؤثر على بعضهم بعضا 
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 112- 111ص      .الجدول التالي وفقسوق تركيب الاألنواع الرئيسية ل-ب

المنافسة  المنافسة الكاملة وجه المقارنة

 االحتكارية

 االحتكار احتكار القلة

 بائع وحيد قليل كثير عدد كبير عدد المنتجين

 السلعة وحيدة للسلع بدائل كثيرة متنوع كثير ومتجانس نوع اإلنتاج

 البائع )المحتكر( البائع البائع البائع ال يتحكم بالسعر التحكم في السعر

 مغلقة حرية قليلة حرية كاملة حرية كاملة حرية دخول السوق

 

  يلي:أجب عما العاشر/ السؤال

 111ص      السلع. علىحدد العالقة بين توقعات األسعار والطلب -8

 .رتفاع األسعار في المستقبل ستزيد الطلب اليوم، والتوقعات بانخفاضها ستقلل الطلب اليومال توقعالأن 

 

 138ص        العرض.حدد كيف تتدخل الدولة في -1

لتقليل االستهالك والضريبة ترفع سعر السلع واالرتفاع لصالح تفرض الدولة الضرائب على السلع -أ

 الحكومة فيخفض التاجر اإلنتاج.

تلجأ الحكومة لدعم السلع المهمة حيث تتجمل الدولة جزء من قيمة السلعة فالسعر لدي المشتري أقل من -ب

 السعر للتاجر فيلجأ لزيادة اإلنتاج. 

 

 112ص           الطلب.قانون  حدد-3

كلما ارتفع سعر سلعة معينة يضطر الشخص لشراء كمية أقل من هذه السلعة، وكلما تراجع سعر السلعة 

نشتري كمية أكبر. وفي بعض الحاالت ال تتأثر الكمية المطلوبة للشراء حتى لو ارتفع السعر )شهر 

 رمضان
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     :ثم نفذ ما هو مطلوب منك التاليةات الفقرقرأ أ عشر/الحادي  السؤال

  

من السوق المركزي وعندما  الكوال(بنكهة  )صوداعلب من مشروبة المفضل  5ذهب احمد لشراء "-1

 " على سعر الصودا بالليمون وهنا اشترى احمد الصودا بالليمون %51وصل وجد عرض خصم على 

 111ص

      ة.السابقاستخرج اسم السلعة البديلة في الفقرة -أ

 .الصودا بالليمون-

 

 111ص    .بين سعر السلعة البديلة والطلب على السلعة األخرىما العالقة -ب

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

 .البديلة سينخفض الطلب على السلعة األخرى ةسعر السلع

 

 138ص   .دينار 2وهو ما إذا علمت أن الحكومة فرضت زيادة في السعر على سلعة -1

 

  .فرضتها الحكومة على هذه السلعة الزيادة التيما اسم -أ

 .الضرائب-

 

 .ما هدف الحكومة من فرض الزيادة على هذه السلعة-ب

  .تقليل االستهالك أو انتاج هذه السلعة

 

 .ما الجهة المستفيدة من هذه الزيادة-جـ 

  .الحكومة-

 

 .سلع مهمة وتثبيت سعراإلجراءات التي تتخذها الحكومة من اجل دعم  ما-د 

         .اجاإلنت لزيادة فيلجأ للتاجر السعر من أقل المشتري لدي فالسعر السلعة قيمة من جزء الدولة ملحتت
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 :الجداول والرسوم البيانية عشر/الثاني  السؤال

 

 (8تمرين رقم)

 119ص المطلوب.من التفاح مقارنة بالسعر ثم نفذ  مطلوبةالجدول التالي الذي يمثل كمية ال أدرس-أ

 على التفاح طلبارسم منحنى بياني لجدول ال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعر 
 المطلوبة الكمية

 من التفاح

 80 دينار 8 أ

 9 دينار 1 ب

 1 دينار 3 ج

 1 دينار 2 د

 2 دينار 2 هـ

 السعر      

       

       2 

    2  منحني الطلب 

       3 

       1 

       8 

 صفر 2 1 1 9 80 الكمية
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 (1تمرين رقم)

 119ص المطلوب.أدرس الجدول التالي الذي يمثل كمية العرض من التفاح مقارنة بالسعر ثم نفذ -

 ارسم منحنى بياني لجدول العرض على التفاح. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرض منحنى         

 

 

 

 

 

 

 السعر 
 الكمية

 المعروضة

 80 دينار 2 هـ

 9 دينار 2 د

 1 دينار 3 ج

 1 دينار 1 ب

 2 دينار 8 أ

0

1

2

3

4

5

6

6 7 8 9 10

(بالدينار الكويتي )السعر 

الكمية
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 (3تمرين رقم)

 

 132ص     .مطلوب منك وما هول التالي جيدا ثم نفذ االجدأدرس -

 

السعر )دينار  

 كويتي(

الكمية 

 المطلوبة

الكمية 

 المعروضة

 الطلب والعرض في السوقفائض 

 ....................................... 2 80 8 أ

 ....................................... 1 9 1 ب

 ....................................... 1 1 3 ج

 ....................................... 9 1 2 د

 2فائض عرض بمقدار  80 2 2 هـ

 

  التوازني في السوقاوجد السعر.   

                      3  

  في هذا السوق التوازنيهالكمية. 

                     8 

 والعرض(الناقص من الجدول السابق )بحساب فائض الطلب  أكمل 
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 (2تمرين رقم)

                         : الجدول التالي لسلعة ما ثم أجب عما يلي ادرس-د

الكمية 

 المطلوبة

السعر )الدينار 

 الكويتي(

الكمية 

 المعروضة

 فائض الطلب والعرض في السوق

 1000فائض طلب بمقدار  3200 80 8200

 8000فائض طلب بمقدار  3000 9 1000

 توازن السوق 1200 1 1200

 8000فائض عرض بمقدار  1000 1 3000

 1000فائض عرض بمقدار  8200 2 3200

 ارسم منحنى الطلب ومنحنى العرض في السوق. 

 

 السعر       

        11 

    التوازن    9 

 السعر التوازني   8      

        7 

        6 

      5 

      4 

      3 

      2 

      1 

 2511 3111 3511 الكمية 
الكمية 

 التوازنية

 صفر 1511 2111

 نيزالسعر التواوجد أ. 

8            

  في هذا السوق التوازنيةالكمية. 

        2511 
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 :أكمل العبارات التالية األول/ السؤال

 120ص  .نفاقاإلتتعدد طرق حساب الناتج المحلي اإلجمالي منها طريقة اإلنتاج وطريقة -أ

 120ص     .العائليالقطاع  قطاعات االنفاق في الدولة يسمى وأكبرهم أ-ب

 120ص    .االستهالكينفاق اإل سمىا تيقوم المستهلك بشرائهالتي  السلع والخدمات-ج

 120ص         .الحكومي نفاق يسمىت والمدارس والطرق تحت نوع من اإليندرج بناء المستشفيا-د

 128ص           .الصادراتمن سلع وخدمات للدول األخرى يسمى  هجميع ما يتم بيع-هـ

 128ص           .الواردات جميع السلع التي يتم شراءها وتنتج من خارج الدولة تسمى-و

 

 

 :التاليةأكمل المعادالت  الثاني/ السؤال

  )الصادرات +االستثمار اإلنفاق+  الحكومي اإلنفاق+  االستهالكي اإلنفاق= (اإلجمالي المحلي الناتج-1

 128ص             الواردات. –

 

 128ص   عدد السكان في الدولة  ÷اإلجمالي متوسط دخل الفرد = الناتج المحلي -1

 

    قانون معدل البطالة =-3

         

             

 444ص           =االقتصادي النمو معدل-4

 × الماضية للسنة المحلي الناتج ÷ الماضية( للسنة المحلي الناتج-الحالية  للسنة المحلي )الناتج

100  

 

 128ص           متوسط دخل الفرد -2

 

 

 132-118ص  الدولة   اقتصاد الفصل الرابع:

 

   عدد السكان في الدولة
 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 قوة العمل      

 العملعن  العاطلينعدد   
 × 100 = 
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 -تلي كل عبارة مما يلي وضع خطاً تحتها : أختر الخيار المناسب من بين الخيارات التي/الثالث  السؤال

  :كالتالي الدوالرات(م )بماليين 1083كان لديك بيانات عن الناتج المحلي لدولة ما عام  إذا-8

مليون  911مليون، االنفاق االستهالكي  411االستثماري االنفاق مليون،  311االنفاق الحكومي 

 128ص   ......ولة هودال لهذهمليون فان الناتج المحلي اإلجمالي 141مليون والواردات  81والصادرات 

                                                          مليون دوالر       8220-ب               مليون دوالر1681-أ

 مليون دوالر1851-د        مليون دوالر 1821-ج

 122ص     ......................مشكلة التضخم في اقتصاد الدولة لعالج-1

 الضرائب                                                                     تخفيض-ب                                    زيادة االنفاق الحكومي-أ

 .الطلب على السلع زيادة-د     زيادة الضرائب على المستهلكين                       -جـ

  122ص      .....................خفض االنفاق االستثماري في الدولة يؤدي الى-3

 االنفاق االستهالكي زيادة-ب                                    زيادة معدل البطالة-أ

 االقتصادي النمو-د  زيادة الناتج المحلي اإلجمالي                       -جـ

 122ص  ............سببيأسعار السلع والخدمات  االرتفاعات فياقتصاد الدولة لموجة من  تعرض-2

 االنفاق الكلي زيادة-ب     انخفاض الطلب على السلع                -أ

  التضخم-د                         انخفاض االنفاق الكلي-جـ

 122ص   ل ............تقدم الدولة وتحسن مستواها االقتصادي يقاس من خال مقياس-2

 معدل البطالة زيادة-ب                                                          زيادة التضخم-أ

 .االقتصادي االنكماش-د         الفرد دخل ومتوسطالزيادة السنوية في الناتج المحلي اإلجمالي -جـ

 122ص  ...................لكي يتحقق االستمرار في النمو االقتصادي ذاتيا عام بعد عام البد من-2

 االنفاق االستثماري                                      خفض-ب          الزيادة المستمرة في االنفاق االستهالكي واالستثماري-أ

 االنفاق االستهالكي واالستثماري  خفض-د    البطالة المستمرة في معدل  الزيادة-جـ

 121ص                   ............مؤشر كمي للتقدم االقتصادي في الدولة يعتبر-1

 التضخم-ب              زيادة معدل البطالة                         -أ

 االقتصادي النمو-د                   اإلجماليانخفاض الناتج المحلي -جـ
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 : ( ما يناسب العمود )ب( بوضع الرقم في المكان المناسبأختر من العمود )أ :الرابعالسؤال 

 

 )ب( الرقم ()أ

 االقتصادي النمو-1

 122ص

 ×مجموع قوة العمل  |يتم حسابه بقسمة عدد العاطلين عن العمل  2

111. 

 العمل  قوة-2

 123ص

 السلع والخدمات في ألسعارهو االرتفاع المستمر في المستوى العام  3

 .فترة زمنية محددة

 التضخم-3

 123ص

 اإلجمالي.النسبة المئوية للزيادة في الناتج المحلي  8

 البطالة معدل-4

 123ص 

مجموع األشخاص الراغبين بالحصول على وظيفة والقادرين على  2

  .ويقومون بالبحث عن وظيفةالعمل 

  البطالة-5

 123ص

عاما ولديهم القدرة والرغبة  71عاما و 18كل من هم بين عمر  1

 .بالعمل

مجموع السياسات التي تتخذها الحكومة والتي تؤدي إلى زيادة النمو   

 االقتصادي بدافع ذاتي.

 

 يلي:صنف ما الخامس /  السؤال

 121ص                     محددات النمو والتنمية االقتصادية-1 

انخفاض  –زيادة مستوى االستهالك  –تحسين المستوى الصحي  –زيادة الصادرات  –تحسين التعليم 

حرية التعبير –زيادة مستوى الدخل  –االستقرار السياسي  –تحسين انتاجية العامل  –معدالت التلوث   

 النمو االقتصادي التنمية االقتصادية

تحسين المستوى الصحي - تحسين التعليم  

االستقرار السياسي -انخفاض معدالت التلوث   

حرية التعبير-  

زيادة مستوى االستهالك - زيادة الصادرات  

تحسين انتاجية العامل  -زيادة مستوى الدخل    
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  يلي:مما  فرق بين كالً  السادس/ السؤال

 128-120ص : والصادرات اإلنفاق االستثماريو الحكومياإلنفاق و االستهالكيقطاعات اإلنفاق -8

 القطاع العائلي
 االستهالكي( ) اإلنفاق

 القطاع الحكومي
 ) اإلنفاق الحكومي (

 قطاع االعمال
 )اإلنفاق االستثماري (

 القطاع الخارجي
 ) الصادرات (

هو أهم وأكبر القطاعات، 

وهو ما يقوم المستهلكون 

بشرائه من سلع 

 .وخدمات

هو القطاع الذي تقوم 

الحكومة بإنفاقه من 

بناء مدراس 

ومستشفيات وطرق 

 .وغيرها

هو مجموع ما ينفقه 

قطاع األعمال 

واالستثمار 

والقطاعات التجارية 

األخرى داخل 

 .الدولة

ما نبيعه من سلع 

وخدمات للدول األخرى 

 .كالنفط مثالً 

 

 

 123-121ص         .ومعدل البطالةالبطالة -1

 معدل البطالة البطالة

بالحصول على مجموع األشخاص الراغبين 

وظيفة والقادرين على العمل ويقومون بالبحث عن 

 .الوظيفة

 

 100× ( عدد العاطلين عن العمل/ قوة العمل)
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  يلي:أجب عما  السابع/السؤال 

      .مثالمع ذكر الناتج المحلي اإلجمالي للدولة  قياسطرق -8

 

 120ص          .المضافةطريقة اإلنتاج أو القيمة -أ

 الخدماتو السلع لمجموع السوقية القيمةباحتساب الناتج المحلي اإلجمالي  احتساب على الطريقة هذه تعتمد
 فقط.عام  خالل االقتصاد في يتم إنتاجها والتي النهائية

 

دينار وسعر السلعة ب يقدر  05ب   سعرالسلعة أ يقدر  –( المجتمع ينتج سلعتين أ  ×في عام )  مثال:*

وحدة من السلعة ب أحسب الناتج  المحلي  0555وحدة من السلعة أ و  0555دينار وتم انتاج  05
 اإلجمالي لهذه الدولة ؟

 ( = 2555× 05( + )  0555 ×  05( = )  ×الناتج المحلي اإلجمالي للدولة في العام )  -

 دينار  401.111=    01.111+       101.111=    
 

 120ص            اإِلنفاق: طريقة-ب
يتم احتساب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق عن طريق احتساب كل ما ينفق داخل الدولة 

 خالل سنة واحدة في كل القطاعات . 
 

 كويتي(م )القيم بالمليون دينار 2115عام  فيما الجدول التالي بعض البيانات لدولة  يشمل*مثال: 

 الواردات الصادرات االستثمار االجمالي االنفاق الحكومي االستهالك

310 21 10 23 22 

 128ص       . احسب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدولة-8

 

الصادرات )القطاع الخارجي(  + .......... ....الناتج المحلي = األنفاق االستهالكي + ........................ + ........

–.................................          

حاال من الدول األخرى برغم امتالك الدول األخرى لناتج  أفضلاستنتج سبب اعتبار دول الخليج العربي -1

 121ص          .من دول الخليج أكبرمحلي 

 بها.الن عدد سكان دول الخليج العربية أقل مما يؤدي الرتفاع مستوي الدخل 
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 122-122ص        .توقع ماذا يحدث في اقتصاد الدولة لو انخفض االنفاق االستثماري-3

 اإلجمالي المحلي الناتج انخفاض يؤدي إلى

 اعن بعض موظفيه مع انخفاض اإلنفاق االستثماري ستتخلى الشركات

 االستهالكي لهم  سيزداد مما يخفض من اإلنفاق البطالة معدل

 .اإلجمالي المحلي الناتج في االنخفاض مما يزيد من

 

 122ص  .البطالة معدالت وارتفاعاستنتج دور الدولة في معالجة مشكلة االنكماش االقتصادي -2

يرتفع الناتج المحلي  مما الحكومي تقوم الحكومة برفع الناتج المحلي اإلجمالي من خالل زيادة إنفاقها

 اإلجمالي ويكون هناك فرص وظيفية جديدة ويرتفع معها اإلنفاق

 االستهالكي ويرتفع الناتج المحلي اإلجمالي مرة أخرى.

 

 عرف ما يلي:/ ثامنال السؤال

 139ص           :اإلجماليالناتج المحلي -8

 .واحدة( سنة محددة )عادة زمنية مدة خالل وخدمات نهائية سلع من معينة دولة في ينتج ما قيم مجموع هو

 

 128ص          متوسط دخل الفرد: -1

    الدولة.حاصل قسمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد السكان في 

 

 123ص             العملقوة -3

 .بالعملعاما ولديهم القدرة والرغبة  70عاما و 18كل من هم بين عمر 

 

 123ص            التضخم: -2

 .االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار للسلع والخدمات في فترة زمنية محددة

 

 123ص            :االقتصاديالنمو -2

  اإلجمالي.النسبة المئوية للزيادة في الناتج المحلي 

     

 122ص             :التنمية-2

 .تؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي بدافع ذاتي والتيمجموع السياسات التي تتخذها الحكومة 
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  يلي:علل لما  التاسع:السؤال 

 123-121ص   .صحيح عن معدل البطالة في الدولة ال يعبر مفهوم قوة العمل تعبير-8

توجد فئات كثيرة في الدولة من األطفال وكبار السن والمرضي وأصحاب االحتياجات الخاصة وهي فئات -أ

 العمل.ال تستطيع 

 بعض السكان مثل ربات البيوت ال يرغبون بالعمل. -ب

لكي نصل لمعدل دقيق عن البطالة وقوة العمل البد من طرح الفئات السابقة من عدد السكان الجمالي -ج

 .لنحصل على قوة العمل الصحيحة

 

 123ص    .األسعار في شهر رمضان لفظ )تضخم وقتي( رتفاعا لىيطلق ع-1

قبال عليها ثم تعود األسعار لالنخفاض مع نهاية المواد الغذائية في شهر رمضان لشدة اإلترتفع أسعار 

 الشهر ويطلق عليه )ارتفاع سعري مؤقت( وليس تضخم. 

 

 123ص   .المصطلحات شيوعا في وسائل االعالم أكثراالقتصادي من  تعتبر ظاهرة النمو-3

 وذلك ألهمية النمو االقتصادي لكل دولة.

 

 122ص         انكماش اقتصادي للدولةحدوث -2

 .بسبب انخفاض أحد مكونات الناتج المحلي اإلجمالي

 

   والتمارين:الجداول  العاشر/السؤال 

 .درس الجدول جيدا ثم نفذ ما هو مطلوبأ-8

 

 

 

 

 

 

 .الناتج المحلي اإلجمالي للدولةوجد قيمة أ-أ

 61111= 45000+   15111   ( =00555× 05( + )0555× 05)اإِلجمالي =  المحلي الناتج

 العام

1082 

 السعر

بالدينار 

 لكويتي

 االنتاج

 3000 20 ×السلعة 

 y 30 8200السلعة 
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 128ص            منك.التالي ثم نفذ ما هو مطلوب  الجدولالحظ -1

 أوجه المقارنة

 الدولة

الناتج 

المحلي 

 االجمالي

 المحلي االجمالي الناتجمتوسط دخل الفرد من  عدد السكان

 

 الدولة األولى 

مليار دوالر 3

 امريكي

 متوسط دخل الفرد = الناتج المحلي مليون نسمه 3

  

 عدد السكان             

............................................................. 

 

 الدولة الثانية

مليار دوالر 1

 امريكي

 الناتج المحليمتوسط دخل الفرد =  مليون نسمه8

            

 عدد السكان                      

............................................................. 

 الفرد.كمل الناقص من الجدول بحساب متوسط دخل أ-أ 

 ؟اختر أي الدولتين تفضل العيش فيها ولماذا-ب

  انية الرتفاع مستوي دخل الفرد.الدولة الث -

  .م1009و1001الجدول التالي يوضح حجم اإلنتاج من السلع في اقتصاد دولة ما لعامي -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م 1009م وعام 1001 ه الدولة لعاميحسب الناتج المحلي اإلجمالي لهذا-أ

 الحل                                          

  = 2118الناتج المحلي اإلجمالي لعام *

 م = 2119الناتج المحلي اإلجمالي لعام *

 العام

 السلعة

 م1009 م1001                

 الكمية
 السعر بالدينار

 الكويتي
 السعر بالدينار الكويتي الكمية

االسمنت 

 بالكيلو
8000 20 8800 22 

 881000 200 831000 200 الحديد بالطن

الطحين 

 بالكيلو
100 19 120 32 
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 كويتي(م )القيم بالمليون دينار 1082يشمل الجدول التالي بعض البيانات لدولة ما في عام -2

االستثمار  االنفاق الحكومي االستهالك

 االجمالي

 الواردات الصادرات

382 91 13 13 12 

 

 احسب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة -أ

 الحل                                                       

 الناتج المحلي اإلجمالي = 

 

 

 

مليون نسمة، احسب متوسط دخل  10مليار دوالر، وعدد السكان  300اإلجمالي بلغ الناتج المحلي  إذا-2

 الفرد؟

 القانون =    

 متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي =                                        

 

 

 

مليون شخص في  800مليون نسمة وتبلغ قوة العمل  100كان لدينا دولة يبلغ حجم السكان فيها  إذا-2

 .احسب معدل البطالة في الدولة موظفين،مليون عامل منهم  91حين ان 

 الحل                                                    

 مليون شخص  8=  92 – 111عدد العاملين =  –عدد العاطلين = قوة العمل 

 

    قانون معدل البطالة =

                     

 

 

 

 

 

 قوة العمل      

 العملعن  العاطلينعدد   
 × 100 = 
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ثم نفذ ما هو  1082-1082لدولة ماء عامي الناتج المحلي االجمالي الذي يبين الحظ الجدول التالي -1

 122ص                                                                             .مطلوب منك

 

 الناتج المحلي االجمالي السنة

 دوالر1000000000000 م1082

 دوالر 1020000000000 م1082

 

 .معدل النمو االقتصادي في هذه الدولةاحسب -أ

 القانون =

 = االقتصادي النمو معدل

  ×100الماضية للسنة المحلي الناتج ÷  الماضية ( للسنة المحلي الناتج -الحالية  للسنة المحلي )الناتج

 =  ×2,111,111,111100÷( 2,111,111,111- 2,511,111,111) الحل=

 

 

 :التاليةماذا يحدث في الحاالت -ب

 122ص                     .كان معدل النمو االقتصادي موجب القيمة إذا-8

 للدولة.النمو االقتصادي  علىذلك  علىيدل ذلك 

 

 122ص             كان معدل النمو االقتصادي سالب القيمة إذا-1

  للدولة.انكماش أو تباطؤ اقتصادي  علىيدل ذلك 

 

 

 

 البطالةمسالة على حساب معدل -1

مليون  شخص في حين بلغ عدد األشخاص العاملين في  10اذا علمت ان  دولة ما تبلغ قوة العمل فيها  -أ

 .معدل البطالة في هذه الدولة مليون شخص  احسبي 81الدولة 

 الحل

 القانون =

 

 لـــــالح
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 :الجدول جيدا ثم اجب عما يلي درسأ-9

 

 الناتج المحلي االجمالي السنة

1001 39000000000000 

1009 38000000000000 

 .احسب النمو االقتصادي-أ

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسال اهلل لكم التوفيق والنجاح ... 
 

 غني عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم.ا الدليل اليهذ مالحظة:
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