
 (الفترة األولً )مذكرة االقتصاد 

هى رغبات الفرد فً سبٌل الحصول علً السلعة أو الخدمة   :- الحاجات االقتصادٌة -أ

 كل شئ مادى ملموس حسٌا ٌحصل علٌه الفرد بعد شراءه :- السلعة -ب

كل شًء معنوي غٌر ملموس ٌحصل علٌه الفرد وٌنتفع منه بعد شراءه   :- الخدمة-ج

عملٌة إنتاج وتبادل السلع والخدمات بٌن البائع والمشترى  : قتصاديالنشاط اال -أ

عملٌة إٌجاد مواد خام وعمالة وآالت ومعدات مطلوبة  (  مرحلة الموارد االقتصادٌة)  -

دمج الموارد االقتصادٌة وخروجها فى النهاٌة كسلعة  (   مرحلة االنتاج) -2

المشترى  عملٌة تبادل بٌن البائع و (مرحلة السلع ) -3

  :-عرف ماٌلً -3

هً العناصر المطلوبة والتى تستخدم إلنتاج السلع والخدمات فً المجتمع  ( :عناصر االنتاج )الموارد االقتصادٌة

المنظم  -4رأس المال        -3العمل        -2األرض          -1 عدد أقسام الموارد االقتصادٌة ؟  -

قارن بٌن أقسام الموارد االقتصادٌة ؟  -

 

 

 

 

 

 

 

المنظم   -4 رأس مال   -3 مل الع -2 األرض   -1   وجه المقارنة 

هً الموارد األهمٌة 
الطبٌعٌة علً سطح 

األرض وباطنها 
ولٌس لالنسان دور 

فً وجودها  

الجهد الذى ٌبذله 
اإلنسان سواء بدنٌا 

أو ذهنٌا إلنتاج 
السلع أو الخدمات  

اآلالت والمعدات 
والمبانً وغٌرها 

من المواد الالزمة 
النتاج السلع 
والخدمات  

سواء )الشخص 
طبٌعٌا أو معنوٌا 

وٌقوم بتألٌف ما (
تحتاجه عملٌة 

االنتاج من الموارد 
الطبٌعٌة والعمال 

ورأس المال  

الشجر   –الماء األمثلة  
النفط   –المعادن 

ثروات البحار 
وغٌرها 

اآلالت والمعدات العامل 
والمبانً المستخدمة 

فً االنتاج 
والمخزون من 
المواد األولٌة  

باختٌار قٌام المنظم 
موقع العمل 
واحتٌاجاته  

قٌام المنظم بالرقابة 
واإلشراف علً 

سٌر العمل  
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السلع التى ٌستطٌع الفرد من استخدامها لفترة زمنٌة طوٌلة   (السلع االستهالكٌة المعمرة )  -1

السلع التى ال ٌستطٌع الفرد من استخدامها لفترة زمنٌة طوٌلة   ( السلع االستهالكٌة الغٌر معمرة) -2

السلع التى الٌستطٌع الفرد االستغناء عنها مقارنة بالسلع األخرى  (  السلع االستهالكٌة الضرورٌة)  -3

ا دعت الحاجة مقارنة السلع التى ٌستطٌع الفرد من التقلٌل منها أو التوقف عن استهالكها إذ(  السلع االستهالكٌة الكمالٌة)  -4

بالسلع األخرى  

التوزٌع العادل  -3إنتاج السلع والخدمات التى ٌحتاجها المجتمع  -2تحسٌن الكفاءة اإلنتاجٌة  1-عدد أهداف اإلقتصاد ؟ -

للدخل  

عرف علم االقتصاد ؟ -

ة والمتزاٌدة فً ظل وجود هو أحد العلوم االجتماعٌة الذي ٌدرس سلوك اإلنسان بغرض الوصول إشباع حاجاته  المتعدد-

موارد إقتصادٌة محدودة  

  :-ما عالقة علم االقتصاد بكل من  -2

 

 

 

 

  

 

 

 

 

علم االحصاء علم الجغرافٌا علم السٌاسة  علم االجتماع  

العالقة تكمن فً وجود 
مشاكل اجتماعٌةترجع 
الً مشاكل اقتصادٌة  

كالجرائم والتفكك 
األسرى والسرقة 

بسبب  
انخفاض مستوي -

  المعٌشة
وجود عاطلٌن عن -

ارتفاع  -العمل 
األسعار  

تتسم القرارات  -
السٌاسٌة بأبعادها 

اإلقتصادٌة  
كالثورات السٌاسٌة  -

بسبب األوضاع 
اإلقتصادٌة  

القرار السٌاسً  -
مرتبط باعتبارات 

اقتصادٌة  

ٌهتم علم االقتصاد بدراسة مجاالت 
ترتبط بعلم الجغرافٌا  

كالنظم االقتصادٌة   -
سة السوق والعرض والطلب  درا -
دراسة السٌاسات االقتصادٌة   -
فالنظم االقتصادٌة تختص  -

بدراسة أنشطة االنسان والتوزٌع 
الجغرافً لكل نشاط علً سطح 

األرض كالصٌد والزراعة 
والتجارة والصناعة والعوامل 

الجغرافٌة المؤثرة فً كل نشاط  

احتٌاج علم االقتصاد 
لتحلٌل 

الظواهروالمشاكل 
االقتصادٌة  باستخدام 

األدوات اإلحصائٌة 
 –مثل جمع البٌانات 

التحلٌل  –التبوٌب 
بغرض الوصول الً 

نتائج سلٌمة  
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ظهور المشكلة االقتصادٌه ؟ / علل  -

ٌد بسبب ندرة الموارد االقتصادٌة التى ال تستطٌع تلبٌة حاجات األفراد فً المجتمع التى تتمٌز بكونها متعددة ومتزا

هى وجود ندرة فً الموارد االقتصادٌة المتاحة بسبب حاجات األفراد المتزاٌدة فً ظل محدودٌة : المشكلة االقتصادٌة -

الموارد االقتصاد 

توافر الموارد االقتصادٌة ولكن بكمٌات محدودة  : الندرة  -

 -االختٌار                                      -الندرة         -                       عدد خصائص المشكلة االقتصادٌة ؟ -

التضحٌة  

قارن بٌن خصائص المشكلة االقتصادٌة ؟  -2

 
الخاصٌة  

 

 
الندرة 

 
االختٌار 

 
التضحٌة 

وجود موارد اقتصادٌة الممٌزات   -
محدودة  

عدم قدرة المجتمع علً 
توظٌف مواردة 

االقتصادٌة إلنتاج جمٌع 
السلع والخدمات التى 

اجها أفراد المجتمع ٌحت

اختٌار سلع وخدمات 
محددة مقابل التضحٌة 
بسلع وخدمات أخرى  

قلة إنتاج كمٌة السلع اآلثار   -
والخدمات عن كمٌات 
السلع والخدمات التى 

ٌرغب األفراد فً 
استهالكها  

إنتاج سلع حسب األولوٌة 
الحتٌاجات أفراد المجتمع 
واالختٌار فً إنتاج سلع 

ئل حسب من بٌن عدة بدا
أهمٌتها للمجتمع  

اختٌار سلع وخدمات من 
بٌن بدائل مختلفة بسبب 

محدودٌة الموارد 
االقتصادٌة المتاحة  

 

هً مجموعة من التشرٌعات واألفكار التى تبنتها المجتمعات المختلفة خالل فترات تارٌخٌة  -عرف النظم االقتصادٌة ؟ -1 

متفاوته  

لتقدٌم معالجة وتحلٌل للمشكالت االقتصادٌة  :  قتصادٌة ؟ظهور النظم اال  :-علل لما ٌلً  -2

 بسبب اختالف أساس ملكٌة الموارد االقتصادٌة : اختالف النظم االقتصادٌة من مجتمع آلخر ؟ -ب
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قارن بٌن أنواع النظم االقتصادٌة ؟  -3

اقتصادٌات  -1وجه المقارنة 
السوق 

اقتصادٌات  -2
التخطٌط المركزي 

االقتصاد  -4تصاد المختلط االق -3
االسالمً 

ملكٌة الموارد 
االقتصادٌة 

مختلط  مختلط عامة  خاصة 

مختلط  مختلط متخذة القرار إشرافً دور الحكومة 

ملكٌة خاصة  -الصفات  
للموارد االقتصادٌة 

منافسة بٌن  -
البائعٌن  

تحقٌق أعلً  -
األرباح للبائعٌن 

والمستهلكٌن 

ملكٌة عامة  -
االقتصادٌة   للموارد

التخطٌط حكومً   -
من ٌحدد االنتاج  -

والتوزٌع بٌن 
االفراد هً الحكومة  

 

ملكٌة عامة وخاصة  -
للموارد االقصادٌة  

ٌجمع بٌن نظام  -
اقتصادٌات السوق 

والتخطٌط المركزي 
دور الحكومة تنظٌم  -

الحٌاة االقتصادٌة 
والخدمات االساسٌة 

ملكٌة عامة وخاصة  -
صادٌة  للموارد االق

المعامالت المالٌة  -
تتم علً أساس الحالل 

والحرام  
تقوم علً مبدأ  -

العدالة االجتماعٌة 
عن طرٌق الزكاة 
والتوزٌع العادل 

للدخل  

مختلط مختلط الحكومة  السوق تحدٌد األسعار 

 

  :-أكمل العبارات التالٌة بكلمات مناسبة  -

 آدم سمٌثفً القرن الثامن عشر ٌسمً               عالم اقتصادي نادي بالحرٌة االقتصادٌة   -1

 الرأسمالٌة نظام اقتصادٌات السوق ٌطلق علٌه كذلك باالقتصادٌات                    -2

اقتصادٌات التخطٌط نظام مستمد من الفكر االشتركً تقوم فٌه الدولة بالتخطٌط االقتصادي واالنتاج فً المجتمع هو      -3

  المركزي

كارل ماركس   حاب نظرٌة نزع ملكٌة الرأسمالٌٌن للموارد االقتصادٌة وإعادة توزٌع الثروات بٌن أفراد المجتمع هما  أص -4

 و    فرٌدرٌك أنجلز 

 الماركسى نظام اقتصادٌات السوق المركزي ٌسمً فً القرن العشرٌن بالفكر     -5

االتحاد السوفٌتً سابقا  هً  1922لمركزي عام م من الدول االشتراكٌة التى تبنت فكر اقتصادٌات السوق ا -6

جمهورٌة الصٌن الشعبٌة  م هى 1949من الدول االشتراكٌة التى تبنت فكر اقتصادٌات السوق المركزي عام   -7

 النظام االسالمًنظام اقتصادي ٌضاف إلٌه فً أسباب المشكلة االقصادٌة سلوك ومعامالت أفراد المجتمع  -8

  :-بم تفسر  -5

بسبب اختالف تعامل الدول للموارد االقتصادٌة  -   ؟ الصعوبة لدي الدول فً تطبٌق النظم االقتصادٌة بالشكل الكامل -أ

النادرة  

تباٌن التجارب الناجحة لتلك األنظمة االقصادٌة  -

دٌات التخطٌط تالفً عٌوب نظم اقتصادٌات السوق واقتصا-؟ لجأت الكثٌر من الدول فً تبنً نظم اقتصادٌة مختلطة -ب

 جمع خصائص كال النظامٌن  -المركزي 
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عدد أسالٌب األنظمة االقتصادٌة المختلفة فً حل المشكلة االقتصادٌة ؟  -6

معٌار طرٌقة تحدٌد األسعار للسلع  -معٌار دور الحكومة فً االقتصاد  -معٌار نظام ملكٌة األفراد للموارد االقتصادٌة  -

والخدمات فً الدولة  

  :-ق بٌن كل من ما الفر

هو الحٌز أو الوسط الذي تتم من خالله مبادلة السلع والخدمات بٌن البائعٌن والمشترٌن بمقابل نقدي :-وق 

  :-قارن بٌن أنواع األسواق  -

وجه 
المقارنة 

سوق المنافسة  -3سوق االحتكار  -2سوق المنافسة الكاملة   -1
االحتكارٌة  

سوق احتكار القلة   -4

السمات  
 
 
 
 

وجود عدد كبٌر من -1
البائعٌن والمشترٌن للسلعة 

سلع  تجانس ال -2
حرٌة دخول السوق  -3

والخروج منه  
البائع ال ٌستطٌع التحكم  -4

بالسعر بالرفع أو الخفض  
 

بائع وحٌد فً السوق  -1
سلعه وحٌده ولٌس  -2

لها بدٌل فً السوق  
عوائق كثٌرة تمنع  -3

الدخول فً السوق 
بائع وحٌد هو من  -4

ٌتحكم فً السعر  

كثرة عدد البائعٌن  -1
والمشترٌن  

رٌة دخول وخروج ح -2
البائعٌن من السوق  

عدم تطابق السلع   -3
 
للبائع لقدرة علً  -4

التحكم فً السعر  

عدد البائعٌن قلٌل   -1
للسلع بدائل قرٌبه  -2

جدا من بعضها 
البعض  

قرارات المتنافسٌن  -3
تؤثر علً بعضهم 

البعض  

بات العوامل األخرى        قانون الطلب                          وجود عالقة عكسٌة بٌن الكمٌة المطلوبة للسلعة وسعرها مع ث -

عدد العوامل األخرى الثابته التً تحقق قانون الطلب ؟  -2

أي تفضٌل المستهلكٌن لسلعة ما  : الذوق  -1

كلما زاد دخل الفرد زادت مشترٌاته  : الدخل  -2

البدٌلة والمكملة  : أسعار السلع األخرى  -3

. ألسعار المستقبلٌة توقعات ا -4

  :-فرق بٌن كل من  -3

السلع المكملة  السلع البدٌلة  

 
هً السلع التى تحقق عند شرائها الً حد ما نفس درجة 
اإلشباع التى نحصل علٌها عند شراء السلعة األخرى  

 –القهوة  –الهوانف النقالة –كبدائل العصٌر : أمثلة 
الشاى  

 

 
كهما إال معا أي ان هً السلع التى ال ٌمكن استهال

الشخص ال ٌمكنه ان ٌستهلك احدي السلعتٌن بمفردهما  
وجهاز ألعاب  –كارتباط  الهاتف بالشرٌحة : أمثلة 

بقرص اللعبة  

 

 

( المشترى ) الطلب            ( البائع ) العرض                  

 
هو الشخص أو الجهة التى لدٌها سلعة أو خدمها  

ٌرغب فً بٌعها مقابل سعر معٌن  

 
و الشخص أو الجهة التى ترٌد سلعة أو خدمة  ه

بمقابل مادي  
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لجؤ االقتصادٌون الً عرض العالقة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة بالرسم البٌانً ؟ / علل  -1

من الكتابة والجداول   لسهولة استخالص المعلومات بالرسم أكثر -

  :-أكتب المصطلح العلمً للعبارة التالٌة  -2

هو تحوٌل المعلومات الموجودة بجدول الطلب الً منحنً ٌوضح العالقة بٌن السعر والكمٌة ( منحنً الطلب  )    -

المطلوبة  

حول بٌانات جدول الطلب  علً الموز التالً الً منحنً طلب بٌانً  -3

الكمٌة المطلوبة  السعر  األسبوع  

 10دٌنار  1أ 

 9دٌنار  2ب 

 7دٌنار  3ج 

 5دٌنار  4د 

 

  :-منحنً الطلب علً الموز هو 

  :-أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها  -1

ثانً مكونات السوق واالسم االقتصادي للمنتج هو      العرض   -أ

مستوي سعرى          العرض   ٌبٌن الكمٌات المختلفة التى ٌرغب المنتج بٌعها عند كل -ب

  :-عرف ما ٌلً  -2

  :-قانون العرض * 

وجود عالقة طردٌة بٌن السعر والكمٌة المعروضة بافتراض ثبات العوامل األخرى   -

 ارسم مخطط سهمً بٌن علٌه محددات العرض ؟ -3
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محددات العرض  

 

 

  :-أكتب مدلول الشكل التالً  -4

 

 

 

 

 

لسلعة  التفاح مثال  ( جدول العرض  )      

استخرج حقٌقة من الجدول   -5

المنتج ٌبٌع كمٌات أكبر من السلعة عند ارتفاع سعرها والعكس صحٌح   -

  :-حول الجدول السابق الً منحنً بٌانً  -6

 

 

 

 

 

 

  :-ماذا ٌحدث لو  -7

o  جه ثبات سعر التفاح  وانخفضت أسعار العناصر الداخله فً إنتا 

سٌتمكن المنتج من إنتاج كمٌات أكبر من السلعة   -

ٌتحقق توازن السوق عندما تتساوي الكمٌة المعروضه مع الكمٌة           المطلوبة   -1

  :-الحظ الجدول البٌانً ثم أجب هما ٌلٌه  -2

دٌنار .......3.....سعر توازن السوق فً بٌع التفاح  هو  -1

... هـــــ........حرف أكبر فائض عرض ٌحمل ال  -2

دٌنار .... 1....أكبر فائض طلب عند سعر  -3

 والضرائب  الدعم -3 التطور التقني في اإلنتاج  -2 تكاليف عناصر اإلنتاج  -1
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........ ج....ال ٌوجد فائض فً العرض والطلب ٌحمل الحرف  -4

 

 

 

  

  :-عرف الناتج االجمالً المحلً  -

 محددة ٌةزمن مدة خالل وخدمات نهائٌة  سلع من ما ٌنتج فً دولة معٌنة  قٌم  مجموع

  . )واحدة سنة عادة(

 GDPٌرمز للناتج المحلً اإلجمالً ب      -2

عدد طرق قٌاس الناتج اإلجمالً المحلً ؟  -3

طرٌقة االنفاق  -طرٌقة االنتاج أو القٌمة المضافة              -

أشرح كٌفٌة حساب الناتج اإلجمالً المحلً بطرٌقة االنتاج او القٌمة المضافة ؟  -

 السوق بأسعار (GDP) المحلً اإلجمالً الناتج حساب على قهيالطر هذه تعتمد -

ٌتم احتساب الناتج االجمالً المحلً لسنة ما باحتساب القٌمة السوقٌة لمجموع السلع والخدمات النهائٌة  -

التى تم إنتاجها خالل هذه السنة  

ألف طن  200إنتاج دٌنار  وتم 30دٌنار وسلعة األسمنت ب  180م أنتجت دولة ما سلعة حدٌد بسعر 2016فً عام : مثال  -

ألف طن أسمنت   500حدٌد و

م   2016لهذه الدولة  عام  GDPإذن فالناتج المحلً اإلجمالً 

GDP ( =180  *200000( + )30  *500000 = )51  ملٌون

عرف طرٌقة اإلنفاق ؟  -1

سنة واحدة من قبل  عن طرٌق احتساب كل ما ٌنفق داخل الدولة خالل GDPهً طرٌقة لحساب الناتج اإلجمالً المحلً  -

كل القطاعات المختلفة فً الدولة  

إرسم مخطط سهمً ٌبٌن قطاعات الدولة ؟  -2

فرق بٌن قطاعات الدولة األربعة ؟  -3

 

بطرٌقة اإلنفاق ؟  GDPأكتب قانون حساب الناتج اإلجمالً المحلً  -4

 –الصادرات +االنفاق االستثمارى + ي االنفاق الحكوم+االنفاق االستهالكً = )   GDPالناتج المحلً اإلجمالً  -

الواردات  
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  :-أكمل المخطط السهمً التالً  -3

  :-أكتب المصطلح االقتصادي للمفاهٌم التالٌة   -4

مجموع األشخاص الراغبٌن بالحصول علً الوظٌفة والقادرٌن علً العمل وٌقومون بالبحث عن ( البطالة           )    -أ

الوظٌفة  

 100قسمة عدد العاطلٌن عن العمل علً مجموع قوة العمل  فً (  البطالة  معدل)   -ب 

عاما ولدٌهم القدرة والرغبة فً العمل    70عاما  و 18كل ما هم بٌن ( قوة العمل     )   -ج

: - أكمل   -1

أرتفاع مؤقت فً  سعر سلعة  ما أثناء قدوم موسم معٌن كشهر رمضان أوبداٌة دراسة ٌسمً   -أ

األسعار  أرتفاع

األرتفاع المستمر علً المستوي العام فً أسعار السلع والخدمات فً فترة محددة ٌطلق علٌه   -ب

التضخم  

عندما ٌرتفع سعر سلعه وال تنخفض مره أخرى ٌسمً ذلك    تضخم   -ج

عدد المقاٌسس التى نستطٌع بها المقارنة االقتصادٌة بٌن الدول ؟  -1 

قٌاس متوسط دخل الفرد   -جمالً             بقٌاس الناتج المحلً اإل -أ

. النسبة المئوٌة للزٌادة فً الناتج المحلً اإلجمالً ( النمو االقتصادي )  -2

الناتج المحلً  ÷ الناتج المحلً للسنة الحالٌة  –الناتج المحلً للسنة الماضٌة ( معدل النمو االقتصادي )  -3

 100× للسنة الحالٌة 

 2006دوالر عام  600م ارتفع الً 2005دوالر فً عام  500سط الدخل الحقٌقً  للفرد فً دولة ما إذا فرضنا متو -4

أحسب معدل النمو من الدخل فً هذا البلد ؟ 

الحل  

600-500  =100 ÷500 =2 .×100  =20  %

انكماش أو تباطؤ اقتصادي  ..عندما ٌكون النمو االقتصادي سالب القٌمة فٌسمً فً تلك الحالة  -5

دور الحكومة فً االقتصاد التعامل مع         الظواهر االقتصادٌة   -1

تراجع الناتج المحلً االجمالً ٌطلق علٌه      االنكماش االقتصادي   -2

حدوث االنكماش االقتصاي ؟ / علل  -3

 ٌحدث بسبب أحد مكونات الناتج المحلً اإلجمالً   -

 

الظواهر 
االقتصاية

  البطالة

 التضخم
النمو 

االقتصادي
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  :-ما النتائج المترتبة علً   -4

(. قطاع األعمال )اض االنفاق االستثمارى للشركات انخف -

انخفاض الناتج المحلً اإلجمالً   -أ

تخلً الشركات عن بعض موظفٌها   -ب

زٌاة نسبة العاطلٌن مما ٌعنً انخفاض اإلنفاق االستهالكً ومزٌد من االنخفاض فً الناتج المحلً االجمالً  -ج

لً البطالة واالنكماش االقتصادى وٌرتفع االنفاق االستهالكً مما ٌؤدى ذلك ٌكون دور الحكومة زٌادة االنفاق القضاء ع -د

لزٌادة الناتج المحلً االجمالً  

تحسن مستوي الدخل   -   تحسن المستوي المعٌشً  -توفر فرص العمل     -أكتب عن أهمٌة النمو االقتتصادي ؟ -3

ما مقترحاتك لزٌادة النمو االقتصادي ؟  -4

زٌادة  -         المحلً اإلجمالً بزٌادة اإلنفاق االستثمارى والحكومً الذي تبعه االتفاع االنفاق االستهالكً  زٌادة الناتج -

الصادرات  

 

عرف التنمٌة االقتصادٌة ؟  -1

مجموع السٌاسات التى تتخذها الحكومة التى تؤدي الً زٌادة النمو االقتصادي بدافع ذاتً   -

قتصادي والتنمٌة االقتصادٌة  ؟ فرق بٌن معاٌٌر النمو اال -2

التنمٌة االقتصادٌة النمو االقتصادي 

 
تهتم بالمؤشرات الكمٌة فقط للناتج المحلً اإلجمالً   -

 
 

 
تهتم بالمؤشرات النوعٌة مثل رفع مستوي التعلٌم  -

والصحة  والبٌئة والحرٌات والعدالة واألمن وغٌرها 

  -:دٌة فى الجدول التالً صنف محددات النمو والتنمٌة  االقتصا -3

حرٌة التعبٌر -زٌادة مستوي االستهالك   –تحسٌن المستوي الصحً  –زٌادة الصادرات  -تحسٌن التعلٌم  

 زٌادة مستوي الدخل  –االستقرار السٌاسً  -تحسٌن إنتاجٌة العامل   –انخفاض معدالت التلوث 

 

 

 

 

 

 

 

التنمٌة االقتصادٌة النمو االقتصادي 

 
زٌادة مستوي االستهالك      -زٌادة الصادرات

زٌادة مستوي الدخل  
 
 

 
تحسٌن المستوي الصحً   -تحسٌن التعلٌم  
انخفاض معدالت التلوث   -حرٌة التعبٌر 

تحسٌن إنتاجٌة العامل    -االستقرار السٌاسً 
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( ا)اختبار 

  :-اختر البدٌل الصحٌح من بٌن البدائل التً تلً كل عبارة ( : أ ) 

  :-سؤال ٌواجه المجتمع وٌقصد به "  من ننتج ل"  -1

تحدٌد رغبات المجتمع حول كٌفٌة إنتاج السلع  -تحدٌد رغبات المجتمع من السلع والخدمات                             ب -أ

والخدمات  

جمٌع ماسبق    -د          تحدٌد الكٌفٌة التى ٌتم بها توزٌع اإلنتاج علً أفراد المجتمع -ج

  :-وفقا لقانون الطلب إذا ارتفع سعر سلعة معٌنة وثبات العوامل األخرى فإن الكمٌة المطلوبة منها سوف  -2

جمٌع ما ذكر    -د                      تنخفض -جترتفع                            -تبقً ثابته                       ب -أ

  :-سلعتان  ٌمكن القول أن لحم الماعز ولحم الدجاج -3

جمٌع ما سبق   -د                      بدٌلتان -جمكملتان                           -مستقلتان                      ب -أ

  :-تتحدد األسعار فً النظام االقتصادي اإلسالمً من خالل  -4

جمٌع ما ذكر   -د                         لطمخت -جالحكومة                        -العرض والطلب               ب -أ

  :-للبائع القدرة علً التحكم فً السعر من صفات سوق  -5

المنافسة االحتكارٌة   -احتكار القلة                  د -ج                          االحتكار -بالمنافسة الكاملة           -أ

  :-التضخم هو  -6

االنخفاض المستمر فً المستوي العام لألسعار  -فً قٌمة النقود                                      باألرتفاع المستمر  -أ

 االرتفاع المستمر فى المستوي العام لألسعار -داالرتفاع المؤقت فً المستوي العام لألسعار                          -ج

 :العالقة بٌن السعر والكمٌة هً عالقة  -7

 انحنائٌة- د                 .سالبة- ج                       .طردٌة- ب                      .سٌةعك- أ 

 

  :- أي من التالٌة من خصائص سوق احتكار القلة -8

 .السلع المنتجة ممٌزة-د     .المنافسة سعرٌة -ج      .بالسلع متجانسة -ب             .السلع متشابهة -أ 

 : إلى ٌؤدي معٌنة سلعة على العرض زٌادة من أقل بنسبة بالطل نقص -9

  التوازنٌة الكمٌة زٌادة -ب                                             التوازنً السعر زٌادة -أ

 .التوازنٌة الكمٌة ثبات -د                                             التوازنً السعر ثبات -ج

 

 :  الفرد دخل متوسط فإن الدولة فً اإلنتاج مستوٌات زٌادة من أكبر بمعدل السكان دعد زاد إذا -10

 سبق مما شئ ال -د ٌتأثر                       ال -ج                        ٌنخفض -ب ٌزداد               -أ
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 : العرض محددات من -11

 توقعات األسعار -د                الدعم والضرائب -ج                        الدخل -ب        الذوق -أ

 

 :الطلب محددات من -12

 اإلنتاج عناصر تكالٌف -د         األخرى السلع أسعار -جالتطور التقنً          -ب       البائعٌن عدد -أ

 

 :ندرة هً االقتصادٌة الموارد ندرة -13

 دولٌة -د                            اقلٌمٌة  -ج          مطلقة             -ب                ةنسبً -أ

 

 :السلعة البدٌلة هً السلعة التً -14

 ٌقل الطلب علٌها مع زٌادة أسعار السلع األخرى -ب      ٌزٌد الطلب علٌها مع زٌادة أسعار السلع األخرى -أ

 ٌد الطلب علٌها مع زٌادة الدخلٌز -د                        ٌقل الطلب علٌها مع زٌادة الدخل -ج

 :يمكن تمثيل جدول الطمب بيانيا عمى شكل منحنى  -15

                                                                                              
 

 

   :-اكتب المصطلح العلمً للمفاهٌم التالٌة ( ب ) 

التجانس    -1
 

بحٌث ال ٌكون هناك أى إختالف بٌها فً السوق   التطابق فً السلع 

النمو االقتصادي    -2
 

. النسبة المئوٌة للزٌادة فً الناتج المحلً اإلجمالً  

السلع التى ٌستطٌع الفرد من التقلٌل منها أو التوقف عن استهالكها إذا دعت السلع االستهالكٌة الكمالٌة   -3
الحاجة مقارنة بالسلع األخرى  

لسلع المكملة  ا -4
 

السلع التى ال ٌمكن استهالكها إال معا  

الناتج المحلً اإلجمالً   -5
 

مجموع ما ٌنتج فً دولة معٌنة من سلع نهائٌة وخدمات خالل مدة زمنٌة 
محددة  

الخدمة  -6
 

كل شئ معنوي غٌر ملموس ٌحصل علٌه  الفرد وٌنتفع منه بعد شرائه  
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  :-التالٌة أكمل الخرٌطة الذهنٌة ( : ج )

 راحل النشاط اإلقتصاديم  -1

 

 

 

 

 

 

قطاعات اإلنفاق بالدولة   -2

 

 

 

 

 

 

 

  :-صنف ما ٌلً  حسب الجدول التالً ( د ) 

(   -الطعام والشراب –النظارة الشمسٌة  –االلكترونٌات  –اإلكسسوارات –المسكن  -تذاكر الطٌران ) -1

كمالٌة   سلعسلع ضرورٌة  سلع غٌر معمرة  سلع معمرة  

 
المسكن  

االلكترونٌات 
 
 

 
الطعام والشراب 

نذاكر الطٌران 

 
الطعام والشراب 

المسكن 

 
االكسسوارات 

النظارة الشمسٌة  

 

  :-السؤال الثانً 

  ( :-ج  –ب  –أ ) وٌتكون من 

" أحد مكونات االقتصاد وهو الوحدة االقتصادٌة األكثر ممارسة من قبل األفراد  السوق( :"  أ ) 

عرف ما تحته خط   -1

هو الحٌز أو الوسط  الذي تتم من خالله مبادلة السلع والخدمات بٌن البائعٌن والمشترٌن بمقابل نقدي   -

مراحل النشاط االقتصادي 

مرحلة اإلنتاج 
الموارد 

االقتصادية 

مرحلة السلع 
والخدمات
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عدد مكونات وعناصر السوق الرئٌسٌة ؟  -2

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

المنافسة االحتكارٌة ؟ أكتب عن صفات سوق  -3

 كثرة عدد البائعٌن والمشترٌن  - -1

 حرٌة دخول وخروج البائعٌن من السوق  -2

 عدم تطابق السلع  -3

 للبائع القدرة علً التحكم فً السعر -4

  :-فرق بٌن ما ٌلً  -ب

السلعة المكملة  السلعة البدٌلة  

 
هً السلع التى تحقق عند شرائها الً حد ما نفس 

اإلشباع التى نحصل علٌها عند شراء السلعة درجة 
األخرى  

 –القهوة  –الهوانف النقالة –كبدائل العصٌر : أمثلة 
الشاى  

 

 
هً السلع التى ال ٌمكن استهالكهما الً معا أي ان 

الشخص ال ٌمكنه ان ٌستهلك احدي السلعتٌن بمفردهما  
كارتباط  الهاتف بالشرٌحة  : أمثلة 

 

  :-عرف ما ٌلً  -ج

  :-التنمٌة االقتصادٌة *

مجموع السٌاسات التى تتخذها الحكومة التى تؤدي الً زٌادة النمو االقتصادي بدافع ذاتً   -

  :-علل لما ٌلً  -ب

. المشكلة االقتصادٌة هً أساس اهتمام المجتمعات  -1

بسبب وجود الفجوة بٌن الحاجات والموارد االقتصادٌة   -

 

. تصاد وعلم االحصاء وجود عالقة بٌن علم االق-2

 –التبوٌب  –احتٌاج علم االقتصاد لتحلٌل الظواهروالمشاكل االقتصادٌة  باستخدام األدوات اإلحصائٌة مثل جمع البٌانات  -

التحلٌل بغرض الوصول الً نتائج سلٌمة  

أكتب ما ٌلً  (:ج)

بطرٌقة اإلنفاق ؟  GDPقانون حساب الناتج اإلجمالً المحلً  -

 –الصادرات +االنفاق االستثمارى + االنفاق الحكومً +االنفاق االستهالكً = )   GDPحلً اإلجمالً الناتج الم -

 الواردات 
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  ( :-ج  –ب  –أ ) وٌتكون من :السؤال الرابع 

  :-الحظ الجدول عن منتج الشعٌر التالً ثم أجب عما ٌلٌه ( أ ) 

 

 ٌسمً اقتصادٌا بجدول                   العرض  -1

 العالقة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة عالقة  -2

 عكسٌة     

  6السعر التوازنً هو        -3

 

  :-الحظ الجدول التالً ثم أجب ( : ب ) 

 

 سعر البرميل بالدوالر

P 

مليوو برميل  ومياًا )الكمية المطلوبة  ) 

Qd 

مليوو برميل  ومياًا )الكمية المعروضة  ) 

Qs 

12 78 72 

14 77 73 

16 76 74 

18 75 75 

20 74 76 

22 73 77 

 

  :-أرسم منحً  الطلب للجدول السابق  -ب 
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 عكسٌة العالقة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة       عالقة   -2

  :-ارسم منحنً العرض  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما مقترحاتك لزٌادة النمو االقتصادي ؟  ( -ج)

تبعه االنفاق االستهالكً  يلً بزٌادة اإلنفاق االستثمارى والحكومً الذي زٌادة الناتج المحلً اإلجما -

زٌادة الصادرات   -

  إنتاج سلع ٌرغب فً شرائها الشعوب األخرى -

 

 

 منحني العرض
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