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

  اشراف ومراجعة

 الفني  هالبحوه الموجإبراهيم أ.حمد 

 أ.سعود المونس رئيس قسم االجتماعيات 

  لالستفسار

q84s@hotmail.com 

www.q84s.com 

 

المراجعة          -اد اإللكترونيدليل مبادئ علم االقتص

 الفصل الدراسي الثاني  

 عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم. ييغنا الدليل ال هذ مالحظة:
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  :تالية ثم أجب عما يليها من أسئلةالحظ األشكال ال السؤال األول/

 

 

 

 

 

 

 

أوراق غير األوراق النقدية قابلة للتداول بين  -1

األفراد والشركات والمؤسسات بالطرق 

352ص .الكمبيالة ى وتسمتجارية ال

     

أوراق غير األوراق النقدية قابلة للتداول بين  -2

األفراد والشركات والمؤسسات بالطرق 

 352ص            .الشيك ى وتسمالتجارية 

عن البنك التجاري تثبت إيداع  شهادات تصدر -3

 تسمى  مبلغ معين بعوائد وبفترة محددة

 435ص             اإليداع.شهادة 

ورقة مالية تمثل كأداة ملكية لحصة في رأس  -4

شهادة شراء  تسمى  مال الشركات المساهمة

 435ص               .األسهم

 (360 إلي - 351)من ص النظام المالي في االقتصاد /الخامسالفصل 
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 :أكمل العبارات التالية السؤال الثاني/

 353ص               .سوق النقد وسوق رأس المال من أنواع المؤسسات المالية في الدولة .1

 ى                              سوق يسم تجارية وشهادات اإليداع يتم تبادلها فيالمنتجات المالية كالنقود واألوراق ال .3

 353ص                                                                                                      د.سوق النق

أسواق النقد  المنتجة من خالل مؤسسات النظام المالي تعمل على ربط الوحدات المستهلكة مع الوحدات .2

 355ص                              .وأسواق رأس المال

الجهاز  التي تعزز تسهيل انتقال األموال بين المقرضين إلي المقترضين الماليةأهم المؤسسات  .4

 356ص               .المصرفي

 356ص       الجهاز المصرفي. من أهم أعمال عمليات اقتراض األموال وإقراضها .5

زارات والهيئات المصرفية نيابة عن الحكومة ويحتفظ بأرصدة الو بالخدماتالبنك المركزي يقوم  .6

 356ص           .بنك الحكومة ى الحكومية ذلك يسم

                                     ،القروضالقيام بتقديم للبنوك التجارية  األساسي لتحقيق األرباح المصدر .7

 357ص                               .                                                       ت االئتمانيةوالتسهيال

 357ص          .البنوك التجارية خلق النقود هو عنالبنوك المسئول  .8

 

 

 

 

 

 

ورقة مالية تمثل كأداة دين على مصدر السند  -5

           السند ىوتدر دخالً ثابتاً على حامله تسم

 354ص   
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     تحته خط:وضع  / اختر البديل المناسب من بين البدائلالسؤال الثالث

    

 354ص             ....تسمى تمثل كأداة ملكية لحصة في راس مال الشركات المساهمة ورقة مالية  -1

 األسهم-د   الكمبيالة-ج             الشيك-ب  السندات-أ 

 

 هم والسنداتاألوراق المالية المصدرة سابقاً كاألس وشراءالمؤسسات المالية التي يتم من خاللها بيع  -3

 354ص               ....ى في األمد الطويل يسم

  المتخصصة البنوك-ب     التجارية  البنوك-أ  

 سوق النقد -د             رأس المال سوق-ج 

 

 356ص                     .... البلد هي عملةوإصدار عن طباعة  المسئولةالجهة  -2

  المتخصصة البنوك-ب      البورصة-أ

 المركزي البنك-د     التجارية كالبنو-ج 

 

        قطاعات محددة في  إنعاشسسات التي ال تزاول نشاط البنوك التجارية وتهتم فقط في المؤ -4

 .... االقتصاد

 368ص

  المتخصصة البنوك-ب       التجارية البنوك-أ

 المركزي البنك-د       البورصة-ج 
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 عرف ما يلي:السؤال الرابع/

 135ص                        المالي: نظام-أ

مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تنظم أسواق ومؤسسات معينة يتم بها بيع وشراء الخدمات المالية 

 والتأمين. 

 354ص             سندات: -ب

 .حامله ىوتدر دخال ثابت علورقة مالية تمثل كأداة دين على مصدر السند 

 356ص           :مركزي بنك-ج

لمصرفي وتنظيم إِصدار النقد ويشرف ويراقب على العمليات المصرفية هو البنك المسؤول عن الجهاز ا

 تتم عن طريق مؤسسات الجهاز المصرفي. التي

 356ص          : المقاصةأرصدة -د

 التجارية.البنوك  المديونيات المتبادلة بين هي

 357ص            تجارية: بنوك-هـ

القروض  منح في تستخدمها بحيث والمؤسسات والهيئات األفراد من الودائع تقبل التي المالية المؤسسات

 .والسلف
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      :التالية أكمل المخططات السهميةالسؤال الخامس/

 354-353ص          .المؤسسات المالية -1

 

 

 

 

 

 

 356ص           .وظائف البنك المركزي -3

 

 

 357ص          .وظائف البنوك التجارية-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الماليةالمؤسسات

سوق النقد

النقود

األوراق التجارية

شهادات اإليداع

سوق رأس المال

األسهم السندات

وظائف البنك المركزي

بنك البنوك بنك الحكومة بنك االصدار

وظائف البنوك التجارية

نيةتقديم القروض والتسهيالن االئتما خلق النقود قبول الودائع
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  فرق بين ما يلي:/ سؤال السادسال

 352ص              .األوراق التجاريةو شهادات اإليداع .1
 

 األوراق التجارية شهادات اإليداع

شهادات تصدر عن البنك التجاري تثبت إيداع 

 مبلغ معين بعوائد وبفترة محددة.

اق غير األوراق النقدية قابلة للتداول بين أور

ت بالطرق التجارية األفراد والشركات والمؤسسا

محددة تُخصم لدى البنك التجاري ومن  لها شروط

 .أشكالها الكمبيالة والشيك

 

 355ص            .الشركات من سوق األوراق المالية األفراد واستفادة استفادة .3
 

 استفادة الشركات من سوق األوراق المالية استفادة األفراد من سوق األوراق المالية

رباح والعوائد التي توزع األ علىالحصول 

 نتيجة امتالك األسهم.

استخدام األموال لتطوير وتحسين وتوسيع 

 أنشطتها لتحقيق األرباح للشركة وحاملي السهم.

 

 357ص                       .الودائع المصرفية والقروض .2

 

 القروض   الودائع المصرفية

المبالغ النقدية المستحقة لعمالء البنك من 

ومؤسسات مقابل الحصول على أفراد 

المحلية أو  عائد نقدي سواء بالعملة

 بالعمالت األجنبية.

تزويد األفراد والمؤسسات بالمبالغ النقدية المطلوبة 

 على أن يتعهد المدين بسدادها وفوائدها وعموالتها

المستحقة على أقساط وبالوقت المحدد والمتفق عليه بين 

 المدين والبنك التجاري.
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         التالية:صحة العبارات  علىدلل  سؤال السابع/لا

 355ص             ."أهمية في اقتصاد الدولة )البورصة( لهسوق األوراق المالية"-أ

 يعتبر من أهم المؤسسات المالية في اقتصاد أي دولة.-1

 لدولة من خالل التدفقات المالية لمدخرات األفراد والمؤسسات.ادعم اقتصاد -2

 التدفقات المالية لتنمية القطاعات االقتصادية بالدولة.  جيهتو-3

 األرباح والعوائد. علىحصول األفراد -4

 استخدام الشركات المساهمة األموال لتطوير وتحسين وتوسيع أنشطتها لتحقيق األرباح.-5
 

 356ص       . "اإلصداربأنه بنك  البنك المركزييعرف "-ب

  د.البل عملةوإصدار عة الجهة المسئولة عن طبا هألن-

 

  علل لما يلي: /السؤال الثامن

 351ص         .في الدولةأهمية كبيرة  لنظام الماليل -1

 تسهيل انتقال األموال بين األفراد والمؤسسات.-أ

 .وسيط لتسهيل عملية انتقال األموال بين المقرضون والمقترضين-ب
 

 357ص         .وظائف البنوك التجارية تعددت -3

   .ول الودائعقب-أ

                       .خلق النقود-ب

 تقديم القروض. -ج
 

 368ص       تختلف البنوك المتخصصة عن البنوك التجارية. -2

ليس من أعمال البنوك المتخصصة قبول ودائع األفراد أو القيام بالعمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك -أ

 التجارية.

األنشطة االقتصادية كالنشاط  صة في توفير القروض لخدمة نوع محدد منيقتصر دور البنوك المتخص-ب

 تنمية االقتصاد. من األنشطة المهمة في والصناعي والعقاري وغيرهاالزراعي 
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     :ما يليبين  قارن السؤال التاسع/

من حيث فترة التمويل واألدوات المالية المتداولة والغرض من  سوق النقد وسوق راس المال -1

 355ص                                                   لتمويل.ا

 سوق رأس المال سوق النقد أوجه المقارنة

 طويلة األجل قصيرة األجل فترة التمويل

األدوات المالية 

 المتداولة

 األسهم والسندات االيداع-شهادات -األوراق التجارية-قروض

 اء المشاريعإنشل تموي استهالكي الغرض من التمويل

 

 

 368- 357ص  من حيث الهدف واألدوات والفترة. لبنوك التجارية والبنوك المتخصصةا -3

أوجه 

 المقارنة
 البنوك المتخصصة البنوك التجارية

 الهدف

قبول الودائع من العمالء أفراداً ومؤسسات -أ

 .عن طريق فتح حسابات مصرفية لها

 .خلق النقود-ب

 .االئتمانيةتقديم القروض والتسهيالت -ج

توفير القروض لخدمة نوع محدد من األنشطة -

االقتصادية كالنشاط الزراعي والصناعي 

 .والعقاري

 .القروض –الودائع المصرفية - األدوات

 .في سوق رأس المالاألدوات المالية -أ

االقتراض من البنوك المركزية -ب

 .والمؤسسات المالية األخرى

 .ألجلاطويلة قروض قصيرة األجل أو - الفترة
قروًض طويلة األجل لمختلف القطاعات في -

 .االقتصاد

 

 

 

http://www.q84s.com/
http://www.q84s.com/
mailto:q84s@hotmail.com


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

 دراسي الثانيالفصل ال                               مدرسة ابن العميد الثانوية بنين    
 

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

 
 

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

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

                 q84s@hotmail.comلالستفسار                     جميع الحقوق محفوظةالفني       الموجه -اشراف ومراجعة أ/ حمد إبراهيم  البحوه 

م 
رق

ة 
ح

صف
0
0

 

 أكتب فيما يلي: السؤال العاشر/

 351ص                   أهم الخدمات المالية التي تتم من خالل النظام المالي بالدولة. -1

 تبادل السلع والخدمات بواسطة النقود.-أ

 ندات.بيع وشراء الخدمات المالية كاألسهم والس-ب

 إقراض واقتراض النقود.-ج

 بيع وشراء بوليصة التأمين.-د

 

 351ص           .وظيفة النظام المالي في الدولة -3

العمل كوسيط بين المقرضون )الذين يملكون فوائض مالية إلى المقترضين المحتاجين لألموال ويعانون من نقص األموال 

 شركات وساطة مالية وغيرها(. –شركات تأمين  –االستثمار شركات  –من خالل مؤسسات النظام المالي )البنوك 

 356ص         .هم مكونات الجهاز المصرفي للدولةأ -2

 .البنك المركزي-أ

 .البنوك التجارية-ب

 .البنوك المتخصصة-ج

 : فسر العبارات التالية السؤال الحادى عشر/

 356ص         ."بأنه بنك البنوك البنك المركزييعرف " -1

  .المركزي لبنوك التجارية تحتفظ بحساباتها مع البنكجميع ا-أ

  .يقوم البنك المركزي بتسوية أرصدة المقاصة فيما بين البنوك التجارية-ب

  .عند الحاجةلها االحتفاظ بودائع البنوك التجارية والقيام بمهمة المقرض -ج

  .تعليمات البنك المركزي وفقمراقبة البنوك التجارية -د

 356ص                          ."لحكومةأسم بنك ا بنك المركزياليطلق على " -3

 من وزارات وهيئات. الحكومةويحتفظ بأرصدة  المصرفية نيابة عن الحكومة الخدماتيؤدى  -

 357ص                                       ."خلق النقود وظائف منها وظيفة لبنوك التجاريةل" -2

أو طويلة األجل  لعمالء للباحثين عن األموال من أَفراد ومؤسسات قروض سواء قصيرة األجلإِقراض ودائع األنها تقوم ب

 .الموجودة أي القيام بخلق نقود إضافية في االقتصاد تضاف إلى األموال
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 :العبارات التالية أكمل السؤال األول/

جلس دول م ىبالعالم تسمالدول التي تتمتع بظروف مناخية وجغرافية جعلها أكبر منتج للنفط الخام  -1

 364ص          .التعاون الخليجي

د الحاجة لتوفير الموا ىقيام بعض الدول بجلب المواد األولية من الدول األخرى إلنتاج سلع محلية يسم -2

 364ص           .الخام األولية

 364ص              .التجاريالتبادل  ىتبادل السلع والخدمات من خالل الصادرات الواردات يسم -3

 االنكماش ىتسمحجم الصادرات أقل من حجم الواردات  ظاهرة اقتصادية تحدث عندما تكون -4

 364ص         .االقتصادي

 ىتسم تحدث ظاهرة اقتصاديةحجم الواردات  عنالصادرات  عند زيادة حجم تحدثظاهرة اقتصادية  -5

 364ص          .االقتصادي االنتعاش

 365ص       .التجاريالعجز في الميزان  سمىيالواردات عن الصادرات  ةزياد -6

 366ص       .الحصص قبل دول العالم القيود غير الجمركية وخاصة نظام منأكثر أنواع القيود تطبيقُا  -7

 366ص             . ةغير الجمركي ىتطبيق نوع من القيود يسم نظيرعوائد مالية  علىالدول ال تحصل  -8

 366ص     .التعرفة الجمركية ىعندما تطبق نوع من القيود يسمايرادات مالية  علىالدولة تحصل  -9

 367ص        .منطقة التجارة الحرة اتفاقياتشيوعاً  التجاريةاالتفاقيات أكثر  -11

 :عرف ما يلي/السؤال الثاني

 362ص            تجاري:تبادل  -1

 .دماتاتها من السلع والختبادل السلع والخدمات بين الدول بغرض تحقيق المنفعة في الحصول على احتياج

 362ص           اإلنتاج: في التخصص -3

  .األخرىانتاج سلعة بأقل كلفة وأكثر كفاءة مقارنة مع الدول  ىعل الدولةقدرة 

 365ص          :في الميزان التجاري الفائض -2

  .في الدولة زيادة الصادرات عن الوارداتهو 

 (367إلي – 362)من ص   االقتصاد الخارجي  /السادس الفصل
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 :علل لما يأتي السؤال الثالث/

 366ص    الصادرات من السلع والخدمات.  علىفرض قيود تقوم الدول ب -1

ً  رتفاع سعرهاإض معروض تلك السلع، وبالتالي من السوق المحلية من انخفا حمايةبهدف إلى -  .محليا

 

 367ص      .تعدد فوائد االتفاقيات التجارية القتصاديات دول العالم -3

  .تعزيز النمو االقتصادي-أ

 .مستوى المعيشة للمجتمعاتتحسين اختيار المستهلك و-ب

 تسهيل التجارة البينية وإزالة العوائق التجارية مع احتفاظ كل دولة بسياستها تجاه الدول األخرى. -ج

 

 

 :يلي مافرق بين / الرابع السؤال

 364ص                الصادرات والواردات. -1

 الواردات الصادرات

الدولة واألفراد ببيع السلع والخدمات  قيام

 .نتجة محلياً للدول األخرىالم

قيام الدولة واألفراد بشراء السلع والخدمات المنتجة 

 خارج الدولة.

 

 366-365ص               .نظام الحصصو الجمركية التعرفة -3

 نظام الحصص التعرفة الجمركية

هي ضريبة تفرض على السلعة في حال عبورها 

خارج حدود الدولة بالنسبة للصادرات أو في حال 

 .دخولها حدود للدولة بالنسبة للواردات

كمية أو قيمة السلع المسموح  علىالقيود 

 بتصديرها أو استيرادها.
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 :ما يليكتب فيأالسؤال الخامس/ 

 367ص                    االتفاقيات التجارية. أهداف -1

  .األخرى تها تجاه الدولتسهيل التجارة البينية وإزالة العوائق التجارية مع احتفاظ كل دولة بسياس

 :أجب عما يلي/السؤال السادس

 366- 365ص                  الصادرات والواردات.  علىالقيود التي تفرض ها الدول حدد أهم -أ

  .القيود الجمركية-1

         التعرفة الجمركية.-2

         .القيود غير الجمركية-ب

  .نظام الحصصتشمل -1

  .ر التطوعيةقيود التصديتشمل -2

 والفنية والتنظيمية.  ةاإلداريالقيود تشمل -3

 367ص                 أهداف االتحاد الجمركي الخليجي.-ج

  .يتبنى فيها األعضاء في هذا االتحاد سياسة خارجية تجارية موحدة-1

 .فرض تعرفة جمركية موحدة على الدول خارج االتحاد-2

 : ليةالسؤال السابع/ فسر العبارات التا

 362ص                           ".لقيام التبادل التجاري بين الدو"-1

ً حيث ال ت عن توفير حاجاتها من السلع والخدمات من الدول  وجد دولة في العالم تستطيع أن تستقل اقتصاديا

 .األخرى

 364ص       ."كل دولة تسعي لزيادة قدراتها التصديرية"-3

 .من احتياجاتها من الواردات الذي يجعلها تسدد التزاماتها الماليةالمردود المالي  حتى تحقق

 366ص      ."تفرض الدول المستوردة قيود التصدير التطوعية"-2

  .دةربحجة تهديد هذه الصادرات للصناعة المحلية بالدولة المستو

 366ص     . "الواردات من السلع والخدمات علىالدول قيود فرض ت"-4

 .ة السوق المحلية من منافسة السلع األجنبية للسلع المحليةتهدف إلى حماي

 367ص        ."قيام الدول بتوقيع االتفاقيات التجارية"-5

 كل دولة تسعي لزيادة حجم صادراتها على حساب الواردات.-أ

 .تعمل الدول لحماية اقتصادها وتحقيق أقصى المنافع من التجارة الخارجية-ب

 . لقيام النزاعات بين الدول مما أدي لقيام الدول بتوقيع االتفاقيات التجارية يؤدي وضع تلك القيود-ج
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       :كالً مما يلي علىبمثال دلل / السؤال الثامن

 364-362ص                  مقومات التبادل التجاري. -1

 مثال مقومات التبادل التجاري م

 التخصص في اإلنتاج 1

  .السلع الصناعيةتخصص أوربا واليابان في انتاج -أ

 وجود دول بها متخصصين في التعليم، األزياء، العطورات-ب

 ة.الخدمات الصحيو

 خالفروقات الجغرافية والمنا 3
ية ومناخ، جغرافيةدول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بظروف -

 .يجعلها من أكبر منتجي النفط في العالم

 الحاجة لتوفير المواد األولية 2
ن تستورد النفط الخام من دول الشرق األوسط الصين واليابا-

 .إلنتاج السلع لديها

 

  364ص  والواردات في دولة الكويت والصين وبريطانيا.الصادرات والخدمات لكل من  لسلعا-3

 الصادرات أمثلة 

 السلع

 دولة الكويت تصدر النفط الخام لدولة الصين.-أ

 ويت.لكدولة ادولة الصين تصدر المالبس واآلالت ل-ب

  .استخدام األوربيون للخطوط الجوية الكويتية- أمثلة الخدمات

 الواردات أمثلة

 السلع

  .والسلع الزراعية من الدول األخرىالكويت تستورد معظم المالبس -أ

 من دولة الكويت. النفط الخام )بريطانيا(تستورد المملكة المتحدة-ب

 .كة المتحدةتلقي الكويتيون العالج بمستشفيات الممل- أمثلة الخدمات

 

 366ص      فرض الدول المستوردة قيود التصدير التطوعية.-2

تقليل صادراتها من السيارات لتجنب االضرار بصناعة  نمن الياباكما طبت الواليات المتحدة األمريكية -

 بها.السيارات 
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 :ما النتائج المترتبة على ما يلي التاسع/ السؤال

 364ص                      درات: حجم الواردات عن حجم الصا ايدتز -1

  .اإلجمالي تراجع في مستوى اإلنفاق الكلي والناتج المحلي-أ

  .االقتصادتراجع حجم التوظيف في -ب

 د.االقتصا انكماًشا اقتصاديًا في جميع قطاعات-ج

 364ص               تزايد حجم الصادرات عن حجم الواردات:  -3

  .والناتج المحلي اإلجمالي اق الكليتزايد وانتعاش في مستوى اإلنف-أ

 .تزايد حجم التوظيف في االقتصاد-ب

 جميع قطاعات االقتصاد. انتعاش اقتصادي في-ج

        

 : أكمل المخططات السهمية التاليةالعاشر/  السؤال

 362ص                          .مقومات التبادل التجاري -1

 

 

 366-536ص          .قيود التبادل التجاري -3

 

 

 

 

 

مقومات التبادل التجاري

الحاجة لتوفير المواد األولية الفروقات الجغرافية والمناخية التخصص في اإلنتاج

قيود التبادل التجاري

القيود غير الجمركية 

قيود التصدير التطوعية نظام الحصص

القيوداالدارية و الفنية 

القيود الجمركية

التعريفة الجمركية
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 : ما يليقارن بين عشر/  السؤال الحادي

  364ص   والواردات من حيث التعريف وأمثلة السلع وأمثلة الخدمات.الصادرات  -1

أوجه 

 المقارنة
 الواردات الصادرات

 التعريف 
الدولة واألفراد ببيع السلع والخدمات  قيام

 .المنتجة محلياً للدول األخرى

اء السلع والخدمات قيام الدولة واألفراد بشر

 المنتجة خارج الدولة.

أمثلة 

 السلع

ت تصدر النفط الخام لدولة دولة الكوي

دولة الصين تصدر المالبس الصين، و

 لكويت.دولة اواآلالت ل

الكويت تستورد معظم المالبس والسلع دولة -

الزراعية من الدول األخرى، تستورد المملكة 

 ت.من دولة الكوي، الخامالمتحدة النفط 

أمثلة 

 الخدمات

استخدام األوربيون للخطوط الجوية -

  .الكويتية

تلقي الكويتيون العالج بمستشفيات المملكة -

  .المتحدة

 

 367ص      من حيث سنة التأسيس والدول.االتفاقيات التجارية  -3

 اتفاقيات التجارة الحرة لشمال أمريكا منطقة التجارة الحرة األوربية المقارنةأوجه 

 م1993 م1959 التأسيسسنة 

 الدول
النمسا/ الدنمارك/ النرويج/ البرتغال/ 

 السويد/ سويسرا/ المملكة المتحدة.

المكسيك/ الواليات المتحدة األمريكية/ 

 كندا.
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  :تالية ثم أجب عما يليها من أسئلةالحظ األشكال ال السؤال األول/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (383إلي 371)من ص   قتصاد الكويتي اال السابع/ الفصل

 

  الشكل المقابل يمثل شعار البنك الرسمي لدولة الكويت وتسمى-1

   بنك الكويت المركزي.

 372ص    

 

الشكل المقابل يمثل شعار لهيئة حكومية تهتم بتداول األوراق -2

  .الكويت(سوق األوراق المالية )بورصة  ىالمالية يسم

 374ص    

 

 

يع شجالشكل المقابل يمثل شعار لهيئة عامة مستقلة معنية بت-3

   .الهيئة العام للصناعةوتطوير الصناعة المحلية تسمى 

 374ص    

 

شعار لهيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن  يمثلالشكل المقابل -4

  ىصدير وتحصيل الرسوم الجمركية تسممراقبة االستيراد والت

 537ص   .اإلدارة العامة للجمارك
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 :أكمل العبارات التاليةالثاني/  السؤال

 371ص .% 50 النسبة المئوية لمساهمة النفط في الناتج المحلي لدولة الكويت بنسبة تقدر بنحو -1

                    النسبة المئوية التي تمثلها الصادرات النفطية الكويتية من جملة صادرات دولة الكويت -2

 371ص           .% 55بـ تقدر

                                 اإليرادات النفطية بنسبة لكويت تعتمد على عامة للميزانية العامة لدولة ااإليرادات ال -3

 371ص                   .% 52 تبلغ

 371ص    .الصادرات النفطية الكويتية أهم مصادر الطاقة للدول المتقدمة والصناعية تتمثل في -4

األمانة العامة للمجلس األعلى  ى  لة الكويت التنموية تسمع رؤية دوهيئة حكومية أنشئت بغرض وض -5

 372ص           .للتخطيط والتنمية

لهيئة ا  ى كويت وهي هيئة حكومية مستقلة تسمالهيئة التي تعتبر الذراع االستثماري لحكومة دولة ال -6

 372ص           .رالعامة لالستثما

 سمىتلمحلية لتوسيع قاعدة االنتاج لالقتصاد الوطني الهيئة التي تعمل على تشجيع وتطوير الصناعة ا -7

 374ص                          .الهيئة العامة للصناعة

ريعات شالهيئة المسؤولة عن مراقبة دخول البضائع "االستيراد "وخروجها "التصدير" وفقاً للوائح والت -8

 375ص                        .اإلدارة العامة للجمارك ىالمعمول فيها بالدولة تسم

 ىخية لمتوسط دخل الفر في دولة تسمالتاري المقارنةلشكل المقابل يمثل ا -9

 ) أ (                                                                          .اليابان

ولة في د ديمثل المقارنة التاريخية لمتوسط دخل الفر )ب(الشكل المقابل -11

 375ص                                             .يةكوريا الجنوب ىتسم

 

 

 

 )ب(                                                                                           
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 :المناسب (بوضع الرقمب  )ما يناسبها من المجموعة( أ  )ختر من المجموعة/ الثالسؤال الثا

 )أ(المجموعة  م
 الرقم

 المناسب
 )ب(المجموعة 

1 

جهة حكومية معنيه بشؤون المالية العامة في الدولة 

 374ص                 ة.الميزانية العامة للدول وإعداد
 اإلدارة العامة للجمارك 4

2 

تعتبر الذراع االستثماري لحكومة دولة الكويت وهي 

حكومية مستقلة مسؤولة عن القيام بإدارة صندوق  هيئة

 374ص                          .العام للدولة اطياالحتي

 وزارة المالية 1

3 

هيئة عامة مستقلة معنية بتشجيع وتطوير الصناعة 

 374ص                      .وأنشطتها المختلفة المحلية
 وزارة التجارة والصناعة 

4 

هيئة حكومية مستقلة مسئولة عن مراقبة دخول 

وائح وفقاً لل( التصدير)وجها وخر (االستيراد) البضائع

 375ص                                      .والتشريعات

 الهيئة العامة للصناعة 2

 الهيئة العامة لالستثمار 3  5
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 أكتب فيما يلي:  الرابع/ السؤال

 377ص       ة.يكويت لجعلها وجهة سياحية إقليمالدولة المقومات التي تمتلكها  -1

 .زر الكويتيةالج-أ

 .جميلةالالشواطئ -ب

  .تجعلها وجهه لكثير من السياح واآلثار لتيحضارًي التاريخ ال-ج

 

 378ص           الكويت.دولة أهم المميزات البشرية التي تملكها  -3
 .واألقل في معدالت األمية نسبة الحاصلين على مؤهالت علمية الكويت من أكثر دول العالم فيدولة -أ

 .لقيام باإلبداع واالبتكار والتفاني بالعمللالمناسبة  ةلبيئتوفير ا-ب

 .النهوض باالقتصادو جديدة يؤدي إلى تحسين إنتاجية العمل في الدولة إيجاد أفكار وطرق-ج

 

 380ص          دور الفرد في مستقبل االقتصاد الكويتي. -2

 .مواطناً فاعالً ومخلصاً لوطنه كٌل في مجالهالفرد أن يكون -أ

 إلخالص في اتقان كل عمل.ا-ب

 .والبد أن تكون خياراتنا مبنية على اختيار األصلح واألفضل واألكفأ من بين الخيارات المتاحة-ج
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 : ما يلي بين فرق الخامس/ السؤال

         .ووزارة المالية سوق المال هيئة-1

 374ص      وزارة المالية 375ص       هيئة سوق المال

تتولى اإلشراف على  ة مستقلةهيئة حكومي

تنظيم وتطوير ومراقبة أنشطة األوراق 

 .الكويت المالية في دولة

 العامة المالية بشؤون معنية حكومية جهة

 الميزانية إعداد عن والمسؤولة الدولة في

 .للدولة العامة

 

  وهيئة سوق المال.التجارة والصناعة  وزارة-3

 375ص هيئة سوق رأس المال      437ص وزارة الصناعة والتجارة     

جهة حكومية معنية بشؤون التجارة وتنظيم 

ومسؤولة عن دعم األنشطة  الصناعة في الدولة

مستلزمات  وتوفير والصناعية التجارية

 واحتياجات المجتمع من السلع والمواد.

هيئة حكومية مستقلة تتولى اإلشراف على تنظيم 

 وتطوير ومراقبة أنشطة األوراق المالية في دولة

 اللوائح والقواعد المرتبطة به. الكويت وإصدار

 

 

 

 371ص             االقتصاد الكويتي. مقومات ألهمسهمياً السادس/ إرسم مخططاً  السؤال

 
 

 

مقومات االقتصاد الكويتي

رأس المال البشري الموقع الجغرافي  الموارد الطبيعية 
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 :ما يلي فسر السابع/ السؤال

 372ص      ."ذات الطابع االقتصادي دور مهم في اقتصاد دولة الكويت سساتللمؤ"-1 

لها دور مهم وحيوي لتطوير وتحسين أداء االقتصاد المحلي ليس فقط على مستوى القطاع الحكومي بل 

 .أيضاً على مستوى القطاع الخاص لتحقيق النمو والتنمية االقتصادية في البالد

 

 377ص ". دولة الكويتبتنويع مصادر الدخل طرق من لالقتصاد الكويتي  يةالحال المقومات لاستغال"-3

التجاري بين جيرانها والشرق  طدور الوسيجعلها مؤهله للعب  المميز للكويت الموقع االستراتيجي-أ

 .دول العالمواألوسط 

ً موقعللطبيعة البحرية والجزر الكويتية االستفادة من ا-ب  ز.مميالاً هوُمناخ ها

 االحتياطيات الهائلة من فائض اإليرادات النفطية الكويتية ورأس المال البشري.تفادة من االس-ج

 

 378ص         . "أهم وأسمى من تنمية الحجر البشرتنمية "-2

 .يخلق التطور في المجاالت األخرى لبشر والعقل البشري وتطوره هو منألن ا-

 

 

 :منكالً  / ما النتائج المترتبة علىالثامن السوال

 373ص                يت المطل على ساحل الخليج العربي.موقع الكو-أ

 .ساهم في ازدهار النشاط التجاري-1

 .االقتصادية فيها تعزيز الحياة-2

 

 377ص        بيع المشتقات النفطية بدالُ من النفط الخام.-ب

 النفطية.زيادة إيرادات الكويت من خالل بيع المشتقات والمنتجات -1

 .إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين-2

العالقة كالنقل البحري والتخزين ومصانع  تنشيط عجلة االقتصاد من خالل تنشيط الصناعات ذات-3

 التغليف والتعليب وغيرها.
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 : ما يلي نقارن بي التاسع/ السؤال

 

 372ص  لوظائف.وبنك الكويت المركزي من حيث ا األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية-1

وجه 

 المقارنة

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 والتنمية
 بنك الكويت المركزي

 الوظائف

 التنمية للدولة على المستوى إعداد استراتيجية-أ

وفقاً لألهداف المحددة في والقطاعي الكلي 

 .الرؤية التنموية

إعداد برنامج العمل الحكومي بالتنسيق مع -ب

 ومية األخرى.الجهات الحك

 تحقيق االستقرار االقتصادي للدولة.-أ

النظم المصرفية والنقدية  تطوير-ب

 والمالية.

األشراف والرقابة على النظام -ج

 المصرفي في دولة الكويت.

 

 374ص               من حيث الوظائف. المالية ووزارة العامة لالستثمار الهيئة-3

وجه 

 المقارنة 

 وزارة المالية ثمارالهيئة العامة لالست

 الوظائف
العام للدولة  االحتياطيإدارة صندوق 

االجيال القادمة نيابة عن  واحتياطي

 .الكويتدولة حكومة 

الميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع  إعداد

 .األخرىالجهات الحكومية 

 

 375- 374ص              .العامة للجماركواإلدارة  سوق الكويت لألوراق المالية-2

وجه 

 المقارنة

      اإلدارة العامة للجمارك  سوق الكويت لألوراق المالية

 التعريف
ويطلق عليه كذلك  السوق المالي للدولة

 بورصة الكويت.

لة عن مراقبة وهيئة حكومية مستقلة مسؤ

 االستيراد والتصدير.

 الوظائف

 المتعلقة(األسهم)بتداول األوراق لمالية

ة كويتي أكانت اءبالشركات المساهمة سو

 .أو أجنبي

 البضائع دخول مراقبة عن مسؤولة-أ

)التصدير(وفقاً  وخروجها )االستيراد(

 لة بالدو فيها المعمول والتشريعات للوائح

 .الجمركية الرسوم تحصيل-ب
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 375- 374ص                        .المال سوق هيئةو وزارة التجارة والصناعة-4 

 المال سوق هيئة ارة التجارة والصناعةوز وجه المقارنة

 التعريف

جهة حكومية معنية بشؤون التجارة 

 .وتنظيم الصناعة في الدولة

تتولي لة وهيئة حكومية مستقلة مسؤ

نشطة اإلشراف على تطوير ومراقبة أ

 األوراق المالية بدولة الكويت.

 الوظائف

 مسؤولة عن دعم األنشطة التجارية-أ

 .والصناعية

مستلزمات واحتياجات  توفير-ب

 المجتمع من السلع والمواد.

اإلشراف على تنظيم وتطوير ومراقبة -أ

 الكويت  أنشطة األوراق المالية في دولة

 إصدار اللوائح والقواعد المرتبطة به.-ب

 

 : أجب عما يليالعاش/  السؤال

 372ص        .أهم أسس بناء الموظف المثالي حدد-1

      .عنصر التعليم-أ

  .عنصر الخبرة-ب

 .عنصر المهارات المكتسبة-ج
 

 377ص    هم المصادر البديلة لتنويع مصادر الدخل في دولة الكويت. أذكر ا-3

 .الدخول في سوق بيع المشتقات النفطية بدال من بيع النفط الخام-أ

 .اتنشيط الصناعات ذات العالقة كالنقل البحري والتخزين ومصانع التغليف والتعليب وغيره-ب

  .تحويل الكويت لمركز تجاري لموقعها االستراتيجي المميز-ج

  .الكويت مؤهله لتكون البوابة التجارية لدولتي العراق وإيران-د

 .من الممكن أن تكون الكويت وجهة سياحية إقليمية من خالل تطوير الجزر الكويتية-هـ

  .ح سواء من الدول القريبة أو البعيدةتمتلك تاريخاً حضارياً وآثاراً تجعلها وجهه لكثير من السيا-ح

 

 377ص    التي تمتلكها الكويت لجعلها وجهة سياحية إقليمية.  المقوماتحدد -2

 .الجزر الكويتية-أ

 .جميلةالالشواطئ -ب

  .تجعلها وجهه لكثير من السياح واآلثار لتيحضارًي التاريخ ال-ج
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 :ما هو مطلوب منكثم نفذ  التاليةات الفقرقرأ أ الحادي عشر/ السؤال

      

إن ف هناك عدة تحديات تعيق تطوير وتحسين االقتصاد الكويتي ورسم مستقبله بالشكل الصحيح لذلك" -1

   ".التعرف على تلك التحديات من شأنه معالجة االختالالت الموجودة في اقتصاد دولة الكويت

 376ص       .واجهها االقتصاد الكويتييالتحديات الرئيسية التي  ما هي-أ

 النفط مصدر غير متجدد.              -1

 تنويع مصادر الدخل. -2

 

إيراداتها وهذه  % 50إيراداتها النفطية والتي تمثل أكثر من  علىتعتمد دولة الكويت بشكل كبير " -3

الحقيقة تجعل الحديث الدائم عن تنوع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل 

ً رأ على      ."س أولويات دولة الكويت قيادة وشعبا

 376ص   .ما السبل التي من الممكن أن تستغلها دولة الكويت من أجل تحقيق هذا الهدف-أ

من خالل الموقع االستراتيجي المميز للعب دور الوسيط التجاري  استغالل المقومات الحالية لالقتصاد:-1

 من الطبيعة البحرية والجزر.بين الشرق األوسط ودول العالم واالستفادة 

كالنقل  العالقةالدخول في سوق بيع المشتقات النفطية وتنشيط الصناعات ذات  ايجاد المصادر البديلة:-3

 والتغليف والتعليب.

 التنمية البشرية:-2 

 .واألقل في معدالت األمية نسبة الحاصلين على مؤهالت علمية الكويت من أكثر دول العالم فيدولة -أ

 .لقيام باإلبداع واالبتكار والتفاني بالعمللالمناسبة  ةوفير البيئت-ب

 .النهوض باالقتصادو جديدة يؤدي إلى تحسين إنتاجية العمل في الدولة إيجاد أفكار وطرق-ج
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 ية: لصحة العبارة التا علىدلل  الثاني عشر/ السؤال

 373ص       ".الموقع الجغرافي أحد مقومات االقتصاد الكويتي" -1

 موقع دولة الكويت المطل على ساحل الخليج العربي ساهم في ازدهار النشاط التجاري وتعزيز الحياة-أ

 .االقتصادية فيها

 .مميزاً بحكم توسطه وقربه من دول شرق آسيا في تصدير النفط يعتبر الموقع-ب

 .دولة الكويت مركزاً استراتيجياً للتجارة-ج

 .جهة وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية من جهة أخرى وبا وإفريقيا منوصلة الربط بين أورالكويت -هـ

 375ص  نجحت في مجال التنمية البشرية.التي لدول أعطي أمثلة لتجارب ا السؤال الثالث عشر/

 التجربة الدولة

 اليابان -1

الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة محملة بالدمار والديون ولم من  اليابانجت خر-أ

 .العنصر البشري اليابان تمتلك أي موارد طبيعية إالتكن 

 .يمالتعل خيار التنمية البشرية من خالل تطوير أساليب ومناهج تبنت اليابان-ب

م أي 2113دوالر عام  23111 إلىم 1945دوالر عام  1341ز دخل الفرد من قف-ج

  .مرة 21تضاعف 

 كوريا-3

 الجنوبية

بمتوسط دخل للفرد  ،1951لكورية في العام خرجت كوريا الجنوبية من الحرب ا-أ

 أمريكي.دوالر  851يعادل 

 كوريا ال تملك إال العنصر البشري في ذلك الوقت.-ب

  .كوريا بخطة طويلة المدى بالتنمية البشرية وتطوير المناهج بدأت-ج

أَلف دوالر أمريكي أي تضاعف  21إلى م 2113وصل متوسط دخل الفرد في -د

 .مرة 22أكثر من 

 

 

 

http://www.q84s.com/
http://www.q84s.com/
mailto:q84s@hotmail.com


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

 دراسي الثانيالفصل ال                               مدرسة ابن العميد الثانوية بنين    
 

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

 
 

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

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

                 q84s@hotmail.comلالستفسار                     جميع الحقوق محفوظةالفني       الموجه -اشراف ومراجعة أ/ حمد إبراهيم  البحوه 

م 
رق

ة 
ح

صف
2
8

 

 

 :كمل العبارات التاليةأ األول/ السؤال

 387ص     المال  أساس إنشاء أي مشروع كبير أو متوسط أو حتى مشروع صغير هو .1

وين وتكمفتاح النجاح ألصحاب المشاريع الصغيرة للوصول لطموحاتهم في تحقيق الربح المطلوب  .2

 387ص           .االحتياجات المالية يتمثل في الثروة

بهدف دعم ورعاية وتنمية  2113لسنة  98م إنشاؤه في دولة الكويت وفق القانون رقم صندوق ت .3

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة  يسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 388ص             .المتوسطة

 385ص    .ليابانا ىلصغيرة عصب النشاط االقتصادي تسمالدولة التي تعتبر المشاريع ا .4

                   نسبة المشاريع الصغيرة في اليابان يمن إِجمالي المشاريع في القطاعات المختلفة يمثل  .5

 385ص             .% 55 نحو

 385ص   .%85 قطاع السيارات في اليابان يعتمد على المشروعات الصغيرة بنسبة تقدر بنحو  .6

 385ص     . %85ى المشروعات الصغيرة بنسبة تقدرقطاع األدوات الكهربائية في اليابان يعتمد عل .7

 عرف ما يلي: الثاني/ السؤال

 388ص     :لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة الوطنيالصندوق -أ

وتنمية  بهدف دعم ورعاية 2113لسنة  98صندوق تم إنشاؤه في دولة الكويت وفق القانون رقم هو 

 قديم التمويل واإلمكانيات المطلوبة للمبادرين من أصحاب المشاريعالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وت

 .الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 (350إلي ص 385ص )منمقدمة في المشاريع الصغيرة الفصل الثامن/ 
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      :أكمل المخططات السهمية التالية/ السؤال الثالث

 386ص                        .المشروعات الصغيرة في االقتصاد المحلي للدولة مساهمات -1

 

 

 

 

 

 388-387ص                         المشروعات الصغيرة.مصادر تمويل -3

 

 

 

 

 

 

 

وسائل تمويل المشاريع الصغيرة 

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشروعات الصغيرة المتوسطة

مصادر تمويل خارجية أو 
مقترضة

مصادر تمويل داخلية أو 
مملوكة

مساهمات المشروعات الصغيرة في االقتصاد المحلي للدولة

المساهمة في تعزيز 
الصادرات

المساهمة في زيادة 
دخل األفراد

وجود صناعة بديلة البطالة منالحد
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 : ما يليبين  فرق /رابعالسؤال ال

 388-387ص                       مصادر تمويل المشاريع الصغيرة. -1

 مصادر تمويل خارجية أو مقترضة مصادر تمويل داخلية أو مملوكة
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

 المشروعات الصغيرة المتوسطة

ل صاحب المشروع على حصو-1

وأمواله  التمويل من خالل مدخراته

  .الخاصة

المنح من قبل بعض الجهات -2

جهات أو جمعيات نفع )الداعمة له 

للمشروعات الصغيرة  عام راعية

 .(سواء من الدولة أو القطاع الخاص

حصول صاحب المشروع على -

التمويل الالزم لمشروعه الصغير 

  :من خالل

لبنوك التجارية من ا االقتراض-أ

 .ومؤسسات االقتراض

األشخاص االقتراض من -ب

 األَصدقاء. العائلة أو األقارب أو

هذا الصندوق تم إنشاؤه في دولة -

لسنة  98الكويت وفق القانون رقم 

وتنمية  بهدف دعم ورعاية 2113

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وتقديم التمويل واإلمكانيات 

صحاب المطلوبة للمبادرين من أ

 .الصغيرة والمتوسطة المشاريع

 

 : أجب عما يلي السؤال الخامس/

 385ص           المشروعات الصغيرة.مميزات  أهم حدد-1

 :بحسب تتميز بحجمها الصغير-أ

 معيار مكان ومزاولة النشاط. 

 معيار عدد العمال في المشروع. 

 معيار المواد األولية المستخدمة.  

 ج.معيار محيط التسويق للمنت 

 

 388ص     .الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة المتوسطةما الهدف من انشاء الصندوق  -3

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل واإلمكانيات المطلوبة للمبادرين من  دعم ورعاية

  .الصغيرة والمتوسطة أصحاب المشاريع

 

 

http://www.q84s.com/
http://www.q84s.com/
mailto:q84s@hotmail.com


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

 دراسي الثانيالفصل ال                               مدرسة ابن العميد الثانوية بنين    
 

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

 
 

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

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

                 q84s@hotmail.comلالستفسار                     جميع الحقوق محفوظةالفني       الموجه -اشراف ومراجعة أ/ حمد إبراهيم  البحوه 

م 
رق

ة 
ح

صف
3
0

 

 : السؤال السادس/ فسر ما يلي 

 386ص       ة المشروعات الصغيرة في االقتصاد.أهمي-1

 وسيلة لزيادة حجم انتاج السلع والخدمات.-أ

 .للنشاط والنمو االقتصادي في الدولة مصدر مهم-ب

 تعتبر نواة لمشاريع كبري لها دور في االقتصاد المحلي. -ج

 ما يلي: علىدلل باألمثلة السؤال السابع/ 

 388ص        .صغيرةالمشاريع في التجارب الناجحة -1

 :بيل باورمانالعب الجري فيليب نايت ومدربه -أ

 لبعضالتي عدلوها  إرسال التصميمات عدم جودة األحذية المستخدمة في التدريب لذلك قرراً عانى من 

 وعندها اتخذا قراًرا حاسًما إلنشاء شركة صغيرة المصانع لتنفيذها ولكنها جميعها رفضت تصنيعها

 دوالر أمريكي لكل منهم لعمل تلك التصميمات وبيع مزيد من األحذية الرياضية 311عدَّ برأس مال لم يت

 .أما اآلن فهذه الشركة تعتبر من أشهر العالمات التجارية في مجال الرياضة

 

  :هنري فورد-ب

شركة لصناعة السيارات عام  تأسيسببصنع عربة صغيرة بأربع عجالت لدراجة هوائية ثم طورها  بدا

أصبحت اآلن ضمن أكبر شركات العالم المتخصصة في صناعة  حتى ألف دوالر 28م برأسمال 1913

 السيارات. 
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 :/ أكتب فيما يليالسؤال الثامن

 387-386ص                  مساهمات المشروعات الصغيرة في االقتصاد المحلي للدولة.-أ

 .ق فرص عمل جديدةتوظيف العمالة من خالل توفير وخل الحد من البطالة:-1

 عزز تبني صناعة جديدة لمنتجات وسلع وقطع قد تكون بديالً جيداً لالعتمادالمشاريع الصغيرة ت وجود صناعة بديلة:-3

 على الواردات.

  المساهمة في تعزيز الصادرات.-ب

  .للتصدير تنمية الصادرات من خالل تطوير وابتكار سلع وخدمات قابلةبتقوم المشاريع -1

 زويد الشركات الكبرى بالمواد الوسيطة التي تحتاج إليها لتصدير سلعها.ت-2   

  المساهمة في زيادة دخل األفراد.-ج

 المشاريع الصغيرة من شأنها زيادة دخل األفراد والقضاء على الفقر من خالل توظيف أو -1

 .مدخراتهم واستثماراتهم استخدام

 معيشة لألفراد بالمجتمع.تحسين الناتج المحلي للدولة ورفع مستوى ال-2

  350- 385ص               .ارب بعض الدول في دعم المشاريع الصغيرةتج-د

من إِجمالي عدد المشاريع في  % 99مثل نحو تاليابان  المشاريع الصغيرة في-1 التجربة اليابانية  -1

 .القطاعات المختلفة

 في اليابان على المشاريع الصغيرة بدرجة كبيرة تعتمد الصناعات الكبيرة-2

 .يرةالصغ على المشاريع % 89صناعة السيارات بنسبة  تعتمد-3

 على المشاريع الصغيرة. % 85عتمد صناعة األدوات الكهربائية بنسبة ت-4

اتبعت خطة قومية لدعم المشروعات الصغيرة لتعزيز  21 الخمسينات في القرن ذمن التجربة األمريكية -3

  .المحلي ومعالجة قضايا االنكماش االقتصادي والبطالة االقتصاد

صاد الزراعية إلى اقت ولها من اقتصاد يعتمد على إنتاج بعض المواد األوليةتتميز بتح التجربة الماليزية -2

تطويرالصناعات الداعمة للمشاريع ل متنوع يركز على وجود قاعدة صناعية متميزة

الهادفة والتوسع في الصناعات والمنتجات بما  مع البرامج الصناعيةها ربطوالصغيرة 

 يدعم القدرة التصديرية لماليزيا.
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 :كمل العبارات التاليةأ األول/ السؤال

 355ص             اإِلنتاج واالستهالك. وجود األسرة باالقتصاد يعتبر قاعدة أساسية في -1

الي التخطيط الم ىيسم تخطيط لدخل األسرة لتحقيق أقصى قدر من اإلشباع لحاجات ومتطلبات األسرة -2

 356ص             .لألسرة

 357ص     .وايراد الممتلكاتاألجر عن العمل  وارد المالية لألسرة مثلملتتعدد ا -3

 358ص   .االدخار يسمى قبل البدء باإلنفاق لألسرة اقتطاع جزء من الدخل المالي -4

 :عرف ما يليلسؤال الثاني/ ا

 357ص                    المورد المالي: -1

مجموعة موارد األاسرة المالية التي تددخل عليها وتتمثل في األجر عن العمل وايراد الممتلكات 

 وغيرها من المصادر األخرى. 

 358ص             المصروفات: -3

 على مصاريف أساسية وشخصية واجتماعية تتعلق بحاجاتها ومستلزماتها المتعددةاألسرة إنفاق 

 ريف بشكل أساسي على حجم األسرة. ويعتمد اإلنفاق على تلك المصا

 

 358ص              : دخاراإل -2

  .قبل البدء باإلنفاق لألسرة اقتطاع جزء من الدخل المالي

 

 

 (358إلي ص 355من ص )    الوعي االقتصادي لألسرة. /الفصل التاسع
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 : أكمل المخططات السهمية التاليةالثالث/  السؤال

 

 357ص                                محاور التخطيط المالي لألسرة. -1

 
 

 : ما يليعلل ل /رابعالسؤال ال

 355ص    .االقتصاداألسرة وحدة اقتصادية لها دور مهم في  أناالقتصاديون يري  -1

 والتصنيع. اإلنتاجاألسرة من خالل توفير العمالة الالزمة لعملية  علىيعتمد  ألن اإلنتاج-أ

 .يعتمد على األسرة من خالل إنفاق المستهلكين االستهالك-ب

 355ص        األسرة.حاجات  معاييرواختالف تعدد  -3

     .حجم األسرة-أ

 .الراتب-ب

 .المستوى االجتماعي-ج

 .المستوى الثقافي-د

 356ص       االستقرار األسري.واقتصاد األسرة  بين عالقةوجود  -2

 انسجام األسرة ماليًا واجتماعيًا يوفر لها التآلف والتكيف في مواجهة ظروف الحياة. -أ

 اعدها إلى الوصول لالستقرار األسري.إدارة األسرة ألمورها المالية يس-ب

 

 

محاور التخطيط المالي لألسرة

االدخار المصروفات المورد المالي
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 : السؤال الخامس/ أجب عما يلي

 355ص           مهام اقتصاد األسرة. أهمحدد  -1

 ؤونها المالية بأكفأ صورة ممكنة.تمكين األسرة من إدارة ش

 

 355ص            األسرة.عدد أهم أهداف اقتصاد  -3

 مكانياتها المتاحة.مساعدة األسرة على تدبير أمورها المادية وفق إ-أ

قرارات  يتوعية الفرد في تصرفاته االستهالكية ليكون مبنياً على مبدأ الرشد والعقالنية واالعتدال ف-ب

 .الشراء بحسب الحاجة

 .ث يتم اتباع نظام لإلنفاق الصحيحوضع ميزانية لألسرة لضبط النفقات وتحديد اإليرادات بحي-ج

 357ص        رة.لألسذكر أهم فوائد التخطيط المالي ا -2

 مساعدة أفراد األسرة على تحقيق أكبر قدر من السعادة والحياة الكريمة.-أ

 تشجيع األسرة على االدخار لمواجهة صعوبات الحياة.-ب

 توعية وتطوير مهارات أفراد األسرة بطرق وأساليب تدبير حياتهم اليومية.-ج

 غرس مبدأ االعتماد على النفس بين أفراد األسرة.-د

 357ص    األسرة عند تنفيذ المخطط المالي. العوامل التي تؤثر على سلوك حدد -4

 عدم وجود الثقة والدراية الكافية بأساسيات التخطيط لشؤون األسرة المالية.-أ

 عدم مراعاة تحديد األولويّات لألسرة.-ب

 عدم وجود ضوابط لبنود المصاريف بحيث تتناسب مع الميزانية المعمول فيها.-ج

خطيط تنفيذ الت تعاون أفراد األسرة بخصوص الصرف واإِلنفاق على السلع والخدمات بحيث ال يتم عدم-د

 .لألسرة بشكل جماعي
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 ما يلي: علىدلل باألمثلة / سادسالسؤال ال

 356ص       ي التخطيط األسري لألمور المالية.حاالت الفشل ف  -1

 يخلق كثيراً من المشاكل األسرية. ضعف أفراد العائلة في تقدير أمورها المالية والذي-أ

 لتراخي في التخطيط لمستقبل األسرة وبالتالي عدم القدرة على مواجهة ظروف الحياة وصعوباتها.ا-ب

 356ص     .ى االتجاهات االستهالكية الرشيدةأذكر أمثلة للمؤشرات عل -3

 :أفضل الطرق للمحافظة عليها ستخداماترشيد استهالك الماء والكهرباء و-أ

 دم الهدر في استخدام الماءع.  

  منخفضة األجهزة التي تستهلك طاقةاستخدام.  

 .تعليم األبناء على إطفاء األجهزة الكهربائية والمصابيح عند انتهاء الحاجة إليها 

 ترشيد استهالك المالبس والكماليات واالبتعاد عن المحاكاة والتقليد الذي يستنزف كثيراً من دخل-ب

 الكماليات بحسب الحاجة. سلع وشراء األسرة

  فيجب عدم اإلسراف  اتباع قول هللا تعالى " وكلوا وأشربوا وال تسرفوا إن هللا ال يحب المسرفين"-ج 

 .في اإلنفاق على الحاجات المتعددة لألسرة والتركيز على اإلنفاق بحسب الحاجة والضرورة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسال اهلل لكم التوفيق والنجاح ... 
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