جمهورٌة مصر العربٌة
وزارة التربٌة والتعلٌم
امتحان تجرٌبى للفصل الدراسى األول للثانوٌة العامة – نظام حدٌث  2016م
االقتصاد

( النموذج األول )

الزمن :ساعة ونصف

أجب عن األسئلة اآلتٌة-:
السؤال األول  -:أ-اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
-1
-2
-3
-4
-5

مجال االقتصاد الذي ٌهتم بتقٌٌم السلوك االقتصادى لتحقٌق معاٌٌر الكفاءة هو االقتصاد 00000
( الكلى – الجزئى – الرفاهٌة – النمو )
( الموارد االقتصادٌة – العمل – الطبٌعة – رأس المال )
العنصر االٌجابى فى العملٌة اإلنتاجٌة هو 00000
لتجنب خطر االزدواج المحاسبى ٌقدر االسهام االنتاجى وفقا لما ٌسمى 00000
( القٌمة المضافة – الموارد السٌادٌة – االستهالك المادى – االستهالك االقتصادى )
( االنفاق – االستثمار – االنتاج – االدخار )
ٌطلق على الجزء المتبقى من االستهالك 00000
العنصر الذى أدخل المكان فى دراسة االقتصاد ( 00000العمل – رأس المال – الطبٌعة – االنتاج )

ب -ماذا ٌحدث إذا  000؟
 - 1زادت نفقات الدولة عن إٌراداتها0
 - 2لم ٌعرض الحساب الختامى على ممثلى الشعب0

السؤال الثانى  -:أ -اذكر المفهوم االقتصادى للعبارات اآلتٌة:
1
2
3
4

-

كل ما ٌصلح إلشباع الحاجات البشرٌة بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر0
مجموع اإلسهام اإلنتاجً للمشروعات فى اقتصاد معٌن خالل فترة معٌنة 0
فرع علم االقتصاد الذى ٌدرس دور الدولة فى تقدٌم الخدمات العامة واالجتماعٌة0
إعادة توزٌع األدوار بٌن الدولة والقطاع الخاص فى ملكٌة وإدارة وسائل اإلنتاج0

ب -وضح أوجه الشبه واالختالف بٌن كل من الضرائب والرسوم؟
ج -ما النتائج المترتبة على االستغالل السًئ للطبٌعة؟
السؤال الثالث  -:أ -بم تفسر ......؟
 - 1الحاجات هى المحرك األساسً للنشاط االقتصادى0
 - 2دور الدولة فى تحقٌق االستقرار والنمو االقتصادى0
 - 3الدٌن العام نوع من الضرائب المؤجلة0

ب -ضع كلمة (صح) أو كلمة(خطأ) أمام العبارات مع ذكر السبب فً الحالتٌن :
 - 1تهتم الدول النامٌة بدراسة المشكلة االقتصادٌة أكثر من الدول المتقدمة.
ٌ - 2دخل الكسب والخسارة الرأسمالٌة فى حساب الدخل القومى0
ُ - 3تفرض الضرائب حسب القدرة على الدفع0

ج -مارأٌك فٌمن ٌتهربون من سداد الضرائب ؟
(انتهت األسئلة )

