جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
امتحان تجريبى للفصل الدراسى األول للثانوية العامة – نظام حديث  2016م
االقتصاد

الزمن :ساعة ونصف

( النموذج الثالث )

أجب عن األسئلة اآلتية-:
السؤال األول  -:أ-اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

( 9درجات)

- 1تتغير السمعة من كونها استهالكية إلي إنتاجية أو العكس حسب .......................
( توافر كميتها -ارتفاع أسعارها – خصائصها -كيفية استخدامها )
- 2يظهر االستهالك االقتصادي لرأس المال نتيجة.............................
تكل اآلالت – ارتفاع الدخل -ارتفاع األسعار )
( التقدم الفني -آ
- 3مجموع اإلسهام اإلنتاجي لممشروعات االقتصادية يعرف باسم .......................
( الناتج القومي -اإلنتاج القومي -الدخل القومي -اإليراد العام )
 - 4التموث أو اإلهدار الذي يمحق بالموارد الطبيعية يجعمها موارد ..........................
(استهالكية – إنتاجية  -حرة -نادرة)
- 5يمثل الفرق بين اإلنتاج القومي والناتج القومي في .......................
(القيمة المضافة –متوسط دخل الفرد  -قيمة االستهالك -قيمة االستثمار)
(ب) ما النتائج المترتبة عمي كل مما يمى .............؟
-1توافر المعمومات والبيانات ع ن الحاجات والموارد عند اتخاذ القرار .
 -2انخفاض متوسط دخل الفرد .
(ج) ما المقصود بكل مما يأتي........؟
 -2االستثمار .

 -1الخصخصة.
1

( 8درجات)

السؤال الثاني :

(أ) اكتب كممة (صح ) أمام العبارة الصحيحة ،وكممة (خطأ) أمام العبارة الخطأ ،مع ذكر
السبب في كال الحالتين:
 -1تتناسب األسعار والدخل الحقيقي تناسباًا عكسياًا .
 -2الحاجات االجتماعية تتضمن نفعاًا عاماًا يعود عمي اآلخرين .
 -3تعتبر الضرائب نوع من القهر القانوني في توفير الخدمات العامة .
 -4االستثمارات المباشرة أهم صور انتقال رؤوس األموال.
(أ) بم تفسر....؟
- 1المشكمة االقتصادية مشكمة ندرة واختيار.
 2ا-رتفاع معدالت التضخم في الدول النامية.
- 3تعتبر النقود وسيط تجاري.
- 4تختمف صور رؤوس األموال حسب دوافعها.
السؤال الثالث :

( 8درجات)

(أ) " نقل ممكية بعض المشروعات الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية العامة إلي
القطاع الخاص " في ضوء العبارة أجب
ما رأيك فيما يمي .....؟
- 1اآلثار المترتبة عمي نقل تمك المشروعات إلي القطاع الخاص.
 - 2الخصخصة ال تعني تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع .
(ب) ماذا يحدث إذا.....؟
- 1تعرض رأس المال الثابت لالستهالك.
- 2كانت النفقات العامة أكبر من اإليرادات العامة.
مع أطيب التمنيات بالتوفيق.
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