( الموارد الصناعية – العمل – الموارد الطبيعية – رأس المال )
 -2يُعرف مجموع االسهام اإلنتاجى للمشروعات فى اقتصاد معين خالل فترة معينة ب
. ....................

 -3يقصد به اإلنفاق من أجل اإلضافة إلى ثروة البلد اإلنتاجية فى الفترات القادمة .
 -4سجل محاسبى منتظم لكافة المبادالت أو العمليات االقتصادية والتى تتم بين المقيمين فى
الدولة والمقيمين فى العالم الخارجى خالل فترة معينة .
( ب ) ما النتائج المترتبة على  .....؟
 -1توافر المعلومات عن المشكلة االقتصادية .
 -2زيادة النفقات عن اإليرادات العامة .

( اإلنتاج القومى – الدخل القومى – الناتج القومى – االنفاق القومى )
 -3من أهم صور اإليرادات السيادية للدولة . ....................
( الضرائب – الرسوم – الدفعة – االستهالك )
 -4يقوم نشاط البنوك التجارية فى األساس على التمويل  ....................األجل .
( قصير– متوسط – طويل – النهائى )
 -5تحتل اليابان المركز الثانى عالميا فى . ....................
( الدخل القومى – عدد السكان – حجم الصادرات – حجم الواردات )
( ب ) بم تـفـســــر .....؟
 -1يتعرض رأس المال الثابت لنوعين من االستهالك .
 -2مدفوعات التحويالت ال تدخل ضمن حساب الدخل القومى .
 -3البنوك مؤسسات مالية وسيطة .
( ج ) لماذا تعجز النقود أحيانا عن القيام بوظيفتها كمخزن للقيمة ؟
〔 بقية األسئلة فى الصفحة الثانية 〕

(  8درجات )

السؤال الثالث :

( أ ) " تعمل الحكومة فى الفترة الحالية على تحقيق االستقرار والنمو االقتصادى لجميع أبناء
الوطن ".
فى ضوء هذه العبارة أجب عما يأتى :
 -1وضح دور الدولة فى تحقيق النمو االقتصادى وتوفير الظروف المناسبة للتنمية
االقتصادية .
 -2أيهما أكثر أهمية فى رأيك ؟ ولماذا ؟ االستثمارات المباشرة أم المساعدات االقتصادية
لتحقيق التنمية االقتصادية ؟

ُروجع ومطابق لألصل اليدوى ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية ،

 -1العنصر اإليجابى فى عملية اإلنتاج يتمثل فى . ....................

عملية اإلنتاج .

( ب ) قارن بين : .....
 -1الضرائب المباشرة – الضرائب غير المباشرة مع ضرب أمثلة .
 -2السهم – السند .
〔 انتـهـت األســئـلـة 〕

ا االســـــم

( أ ) اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ثم أعد كتابة العبارة كاملة فى كراسة اإلجابة :

 -2مجموعة غير متجانسة من اآلالت واألجهزة المصنوعة التى تساعد عند استخدامها فى

التوقيــــــــع

السؤال األول :

 -1كل ما يصلح إلشباع الحاجات البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

التاريخ

(  9درجات )

( أ ) اكتب المفهوم االقتصادى الذى تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :

االســـــم

أجب عن األسئلة اآلتية :

(  8درجات )

التوقيــــــــع

〔 األسئلة فى صفحتين 〕

السؤال الثانى :

التاريـخ

جمهورية مصـر العربية
〔 〕56ث.ع  /ث  /ح
وزارة التربية والتعليـــم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة  -نظام حديث لعام  1025م
〔 الدور الثانى 〕
الـزمـن  :سـاعة ونصف
االقتصــاد
تنبيه مهم  :اإلجابات المتكررة عن أسئلة االختيار من متعدد لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط .

〔  / 56ن.ح 〕

تابع〔 〕56ث.ع  /ث  /ح

〔〕2

〔  / 56ن.ح 〕
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الدور الثانى
( نظام حديث )

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام  2015م
نموذج إجابة [ مادة االقـتـصــاد ]

الدرجة العظمـى ( ) 25

الدرجة الصغرى ( ) -
عـدد الصفحــات ()2

إجابة السؤال األول  9 ( :درجات ) أ =  5درجات  - 5×1ب =  3درجات  - 3×1ج = درجة واحدة
( أ ) )  5درجات )
 -1العمل ص 101
 -2الناتج القومى ص 111
 -3الضرائب ص111
 -4قصير ص131
 -5الدخل القومى ص111
( ب ) (  3درجات )
 -1يتعرض رأس المال الثابت لنوعين من االستهالك هما :
 االستهالك المادى حيث إن استخدام رأس المال في االنتاج يؤدى الي إهالكه ماديا . االستهالك االقتصادى  :يرجع إلى ما يحدثه التقدم الفنى وتغير األذواق من فقد رأس المال لقدرته االنتاجيةبكفاءة  .ص 101
 -2مدفوعات التحويالت ال تدخل ضمن حساب الدخل القومى – هى مدفوعات ليست مقابل خدمات إنتاجية تم
تأديتها وسميت بهذا االسم ألن الدولة حصلتها من األفراد فى صورة ( رسوم أو ضرائب أو جمارك ) ثم
حولتها لهم فى صور أخرى مثل ( اإلعانات االجتماعية –إعانة البطالة  -الهبات )  .ص111
 -3البنوك مؤسسات مالية وسيطة حيث تقوم بتجميع مدخرات األفراد والوحدات االقتصادية التى تحقق فائضا
وتستخدمها في أقراض األفراد والمشروعات – وهى مؤسسات وسيطة ألنها تقوم بالوساطة بين جمهور
المدخرين وجمهور المستثمرين  .ص131 ,133
( ج ) ( درجة )
تعجز النقود أحيانا عن القيام بوظيفتها كمخزن للقيمة في حالة عدم التمتع باالستقرار النسبى في قيمتها – ويتضح
أن االستقرار في األسعار وما يعنيه من استقرار لقيمة النقود وهو شرط ضرورى لقيام النقود بوظيفة مخزن القيمة
وبدونها يتعرض االقتصاد القومى والمبادالت واالدخار لالهتزاز والتدهور  .ص133
اجابة السؤال الثانى  1 ( :درجات) أ =  1درجات  - 1×1ب =  1درجات 1×1
( أ ) (  1درجات )
 -1الموارد ص101
 -2رأس المال ص101
 -3االستثمار ص113
 -4ميزان المدفوعات ص113
( ب ) (  1درجات )
 -1ترتب على توافر المعلومات عن المشكلة االقتصادية  -:زيادة قدرة النظام االقتصادى على حل المشكلة
االقتصادية – االستخدام األمثل لكل الموارد واإلمكانيات والكفاءات المتاحة – تتحدد كفاءة النظام بقدرته
على توفير أكبر قدر من المعلومات المناسبة عند اتخاذ القرار االقتصادى  .ص101
 -2ترتب على زيادة النفقات عن االيرادات العامة – أدى الى تفاقم عجز الموازنات – وقد أدى هذا التهاون فى
تحقيق التوازن واإلسراف فى عجز الموازنات إلى تزايد االعتماد على التوسع فى إصدار النقود و ما ترتب
عليه من ارتفاع معدالت التضخم وظهور اختالل في العالقات الخارجية للدول  .ص115
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إجابة السؤال الثالث  1 ( :درجات) أ =  1درجات - 1× 1ب = 1درجات 1×1
( أ ) (  1درجات )
 -1دور الدولة فى تحقيق النمو االقتصادى وتوفير الظروف المناسبة للتنمية االقتصادية – يتطلب تدخل الدولة
في التأثير فى ظروف االستثمار وفي شروط االئتمان وتوفير العمل واستقرار العملة الوطنية في مواجهة
اسعار العمالت األخرى – وتحقيق مستوى معقول من النشاط االقتصادى وتوفير قدر من االستقرار فى
مستويات األسعار  .ص111
 -2يعبر الطالب عن رأيه بحرية – وللمقدر حرية التقدير فى ضوء -:
االستثمارات المباشرة أكثر أهمية من المساعدات االقتصادية للتنمية –ألن االستثمارات المباشرة أهم صور
انتقال رؤوس االموال وتمثل حقوق الملكية وبالتالى تتضمن مشاركة فى اإلدارة واألرباح أو الخسائر ويكون
صاحب االستثمارات مالكا وليس دائنا – أما المساعدات االقتصاية للتنمية فهى منح وإعانات للدول النامية
لمساعدتها فى جهودها من أجل التنمية أو لمواجهة ظروف خاصة مثل الكوارث الطبيعية  .ص111
( ب ) (  1درجات )
-1

الضرائب المباشرة
تفرض على الدخل ( أو الثروة ) بمناسبة
الحصول عليه ومن أمثلتها في مصر الضريبة
الموحدة على دخل االشخاص الطبيعيين –
والضريبة على أرباح شركات األموال .
ص( 113درجة )

-2
-

الضرائب غير المباشرة
تفرض على الدخل عند إنفاقه أهمها اآلن على
اإلطالق الضريبة العامة على المبيعات ويليها
فى االهمية الضريبة الجمركية .
ص ( 113درجة )

السند
السهم
يحق لحامله االشتراك فى إدارة الشركة أو  -ليس لحامله هذا الحق .
 حامله له الحق فى الحصول على فائدة ثابتةالرقابة عليها .
سنويا بصرف النظر عن تحقيق الشركة
يحق لحامله الحصول على أرباح إذا حققت
أرباح من عدمه .
الشركة أرباحا وإذا لم تحقق لم يحصل على
 يحق لحامل السند استيفاء قيمة سنده فيشئ .
الميعاد المحدد وبعدها تنقطع صلته بالشركة
ال يحق لحامله استرداد قيمة أسهمه طالما
ظلت الشركة باقية ويظل شريكا فيها .
(درجة ) ص 131
ال يحق لحملة االسهم في حالة حل الشركة
وتصفيتها استرداد قيمتها إال بعد حصول
حملة السندات على قيمة سنداتهم والفوائد .
( درجة) ( يكتفي باثنين فقط لكل منهما )
ص 131
انتهى نموذج اإلجابة
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