( السلع اإلنتاجية ـــ السلع االستهالكية ـــ رأس المال ـــ المعلومات )
 -1العائد الذى يحصل عليه صاحب األرض مقابل خدماتها التى تساهم بها
فى العملية اإلنتاجية يتمثل فى . ..................
( األجر ـــ الفائدة ـــ الربح ـــ الريع )
 -3التلوث واإلهدار الذى يلحق بالموارد الطبيعية يجعلها موارد . ..................
( حرة ـــ نادرة ـــ إنتاجية ـــ استهالكية )
 -1من مبادئ الموازنة العامة التى تحدد القواعد الخاصة بفرض الضريبة
وحسابها وتحصيلها بشكل واضح ودقيق مبدأ. ..................
( العدالة والمساواة ـــ الكفاية ـــ المالءمة ـــ اليقين )
 -5ارتبط إصدار النقود الورقية فى مصر بإنشاء . ..................
( البنك المركزى ـــ البنك األهلى ـــ بنك مصر ـــ بنك اإلسكندرية )
( ب ) ما النتائج المترتبة على  ...........؟
 -4ارتفاع األسعار وأثره على وظيفة النقود .
 -1قلة االستهالك الوسيط بالنسبة للناتج القومى .
‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثانية ›

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›
‹ انتهت األسئلة ›

ُروجع ومطابق للمواصفات الفنية مع اعتباره أصالً يدويا ً ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية ،

على توفير . ..................

االسم

 -4تتحدد كفاءة النظام االقتصادى عند اتخاذ القرار االقتصادى بقدرته

التوتقيع

( أ ) اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

التاريخ

السـؤال األول :

االسم

أجب عن األسئلة اآلتية :

التوتقيع

‹ األسئلة فى صفحتين ›

السؤال الثانى :
( أ ) اكتب كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة وكلمة ( خطأ ) أمام العبارة غير
الصحيحة مع ذكر السبب :
 -4يستطيع اإلنسان إشباع كل حاجاته .
 -1يثير استهالك رأس المال بنوعيه مشاكل محاسبية عديدة .
 -3يعتبر ميزان العمليات الجارية أهم قسمى ميزان المدفوعات .
 -1ينتشر استخدام النقود الرقمية فى وقتنا الحاضر انتشارا واسعا .
( ب ) تقارن بين كل من :
 -4القروض ـــ المنح .
 -1البنوك الشاملة ـــ البنوك االستثمارية .
السؤال الثالث :
( أ ) " تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب ال تفرض وال تعدل إال بقانون يوافق
عليه ممثلوا الشعب "  .فى ضوء هذه العبارة وضح ما يأتى :
 -4أهم مبادئ كفاءة السياسة الضريبية .
 -1رأيك فى من يتهرب من دفع الضرائب .
( ب ) اكتب المصطلح أو المفهوم االتقتصادى الذى تدل عليه كل عبارة من العبارات
اآلتية :
 -4ورقة مالية تمثل دينا لصاحبها تجاه الشركة المصدرة لها .
 -1كل الموارد والقوى التى يجدها اإلنسان دون جهد من جانبه .
 -3الكمية التى يرغب ويتمكن المنتجون من بيعها بأسعارها المختلفة خالل
فترة زمنية .
تبادل فى األصول القائمة باالقتصاد القومى حيث إنه إيراد لم ينتج عن
-1
اإلسهام فى اإلنتاج .

التاريخ
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الدور األول

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية
بجمهورية السودان لعام  1026م
نموذج إجابة [ االقتصاد – نظام حديث ]

الدرجة العظمـى ( ) 15
50

–

)

عـدد الصفحــات ( 2

)

الدرجة الصغرى (

إجابة السؤال األول  9 :درجات ( أ )  5درجات  ( ،ب )  4درجات
( أ )  5درجات لكل مفردة درجة
 -5البنك األهلى
 -4مبدأ اليقين
 -3نادرة
 -2الريع
 -1المعلومات
( ب )  4درجات لكل مفردة درجتان ( كل إجابة منطقية تعتبر صحيحة )
 -1عند ارتفاع األسعار تفقد النقود قوتها الشرائية ويؤدى ذلك الى انخفاض مستوى المعيشة ومع المبالغة فى
ارتفاع األسعار يؤدى إلى حدوث التضخم .
 -2يؤدى ذلك إلى زيادة الناتج القو مى رغم عدم الزيادة فى االنتاج القومى .
إجابة السؤال الثانى  8 :درجات ( أ )  4درجات  ( ،ب )  4درجات
( أ )  4درجات لكل مفردة درجة
 ( -1خطأ ) وذلك ألن الحاجات تتميز بالتنوع والتزايد فكلما أشبع اإلنسان حاجة من حاجاته ظهرت أمامه
حاجات أخرى يسعى لتحقيقها والحاجات فى تطور مستمر .
 ( -2صح ) يثير استهالك رأس المال بنوعيه مشاكل محاسبية عديدة وينبغى على أى نظام اقتصادى
ناجح أن يعمد إلى االحتفاظ بقيمة رأس المال المتاح لديه عن طريق تعويض استهالك رأس
بنوعيه بشكل مستمر .
 ( -3صح ) ألنه يتعلق بالصادرات والواردات من السلع والخدمات التى تؤثر تأثيرا بالغا على مستوى النشاط
االقتصادى فى الدولة .
 ( -4خطأ ) ألن انتشار هذه التطورات يحتاج إلى بنية اساسية فى الجهاز المصرفى أى يحتاج إلى بنوك
متطورة كما يحتاج محال تجارية حديثة تتوافر لديها الوسائل اإللكترونية المجهزة الستخدام هذا
النوع من النقود وتتطلب شبكات إ لكترونية للتعامالت بين البنوك والمحالت التجارية بعضها
البعض .
( ب )  4درجات لكل مفردة درجتان
 -1القروض  :تقوم الدول باإلقراض أو االقتراض فيكون االقراض عند وجود فائض واالقتراض عند العجز .
وأشكال القروض هى قروض قصيرة األ جل ومتوسطة وطويلة األجل تتضمن التزاما على الدولة المستفيدة
بردها .
المنح  :هى المساعدات واإلعانات التى تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة للمساعدة فى جهود التنمية
أو لمواجهة الكوارث الطبيعية  -ال تلتزم الدولة المستفيدة بردها إلى الدول المانحة .
 -2البنوك الشاملة  :وهى التى لم تعد تتقيد بالتعامل مع نشاط معين أو منطقة أو إقليم معين وأصبحت تحصل
على األموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف األنشطة .
البنوك االستثمارية  :هى مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع األموال التى تتوفر لديها من المساهمين أو من
خالل طرح السندات فى السوق المالية ووضعها تحت تصرف المستث مرين ويقوم نشاط
البنك فى األساس على التمويل طويل األجل .
إجابة السؤال الثالث  8 :درجات ( أ )  4درجات  ( ،ب )  4درجات
( أ )  4درجات لكل مفردة درجتان
 -1مبدأ العدالة والمساواة ـــ مبدأ الكفاية ـــ مبدأ المالءمة ـــ مبدأ اليقين
 -2التهرب من الضرائب جريمة فى حق الوطن فبدونها لن يتحقق للدولة تمويل الخدمات العامة واالجتماعية
وبالتالى عجز فى الموازنة العامة .
( ب )  4درجات لكل مفردة درجة
 -4الكسب أو الخسارة الرأسمالية
 -3العرض
 -2الطبيعة
 -1السند
انتهـى نـمـوذج اإلجـابـة
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