السنة الدراسية 0200-0202:

الصف :اقتصاد -اجتماع

المادة:اقتصاد

المجموعة األولى االلزامية  :استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية ( 7عالمات)
 -1انسخ الجدول أدناه على ورقة االجابة ثم املئي فراغاته وفق ما هو مطلوب (عالمة ونصف)
الحالة

سبب واحد

نتيجة واحدة

توفر الرساميل
تدني مستوى األجور
ضعف التنمية البشرية
 -0علل العبارات التالية 3(:عالمات)

أ ـ إن تحسين وضع المالية العامة للدولة ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية البشرية.

ب ـ يؤدي النمو غير المتوازن الى حدوث عجز في الميزان التجاري.

ج ـ بعض نماذج القيم السائد في الدول النامية يؤدي إلى بروز أزمات إقتصادية في هذه الدول.
 3ـ أودع شخص مبلغاً وقدره  600000و.ن في المصرف بمعدل فائدة بسيطة  %6لمدة تتراوح بين
 52كانون الثاني من العام  1995ولغاية  4أيار من نفس العام .وفي نهاية المدة سحب المبلغ

اإلجمالي وأنفق  20000و.ن منه وتم ايداع الباقي في مصرف آخر بمعدل فائدة مركبة  %8لمدة
سنتين و 50يوماً و 3أشهر.

المطلوب :احتسب القيمة اإلجمالية لهذا المبلغ في نهاية مدة اإلستثمار(عالمة ونصف).

 4ـ ميز بين النمو اإلقتصادي في الدول الصناعية والنمو اإلقتصادي في الدول النامية متناوالً
عنصرين مختلفين (عالمة).
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اختار واحدة من المجموعتين التاليتين:
المجموعة اإلختيارية األولى :تحليل مستندات اقتصادية ( 00عالمة)
مستند رقم (:)0
إن الموازنة ليست مجرد أرقام وجبايات وانفاق ،الموازنة رؤية وسياسة إقتصادية يتحدد على أساسها
من يدفع الضرائب ولمصلحة من تدفع الضرائب .منذ التسعينات تحول عبء الضرائب من عاتق
األغنياء إلى عاتق الفقراء ،من ضرائب مباشرة إلى ضرائب غير مباشرة .في معظم دول العالم توزع

الضرائب على الشكل التالي:

 %00ضرائب مباشرة و  %30ضرائب غير مباشرة ،أما في لبنان فالعكس هو المعتمد .وهذا أدى

إلى تآكل الرواتب بنسبة  %80منذ  60عام حتى اآلن .هذه السياسة أسقطت الطبقة الوسطى في لبنان
حيث أصبح معدل كل الطبقة الوسطى بـ  %8سنوياً.

المصدر :جريدة اإلنتقاد0202-20-20 ،

مستند رقم (:)0
إن اإلنفاق الكبير وغير المعقول حصل من خارج الموازنة وهذا اإلنفاق كان غير توظيفي وغير
مجدي .حتى الديون التي حصلتها الدولة كانت لتمويل إنفاق غير ٍ
مجد على العكس تماماً عما يحصل
ّ
في الدول األخرى التي تلجأ للدين لتمويل مشاريع قادرة على أن تدر األرباح لتخدم هذا الدين.
المصدر :السابق نفسه

مستند رقم (: )3
يشير تقرير اليونيسيف في لبنان الى التالي :

ـ  % 6.6من األطفال دون ال  14سنة يعملون خارج المنزل بأجر أو بدون أجر .
ـ  % 20من اللبنانيين غير مشمولين بالتأمينات الصحية .

وتتلخص المشاكل الصحية واإلجتماعية في واقع عدم تساوي الفرص أمام اللبنانيين في الحصول على

الكمية والنوعية نفسها من الخدمات الصحية...
source : Ministry of public health,rep.of Lebanon,accounts 2007
بعد قراءة المستندات أعاله أجب عن األسئلة التالية :
 0ـ باإلعتماد على المستند رقم (: )0

5

أ ـ استنتج المشكلة اإلجتماعية التي يشير اليها المستند (نصف عالمة).
ب ـ استخرج سبباً مالياً لهذه المشكلة (نصف عالمة).

ج ـ بين بشكل تسلسلي الرابط بين السبب والمشكلة (عالمة).

 0ـ أ ـ اقترح سياسة مناسبة لمعالجة المشكلة الواردة في المستند رقم ( )1محددا وسيلة وهدف لهذه

السياسة (عالمة ونصف) .

ب ـ فسر الرابط بين الوسيلة وتحقيق نمو اقتصادي (عالمة) .
 3ـ أ ـ حدد المشكلة التي يعكسها المستند رقم ( )5محددا نوعها (عالمة) .

ب ـ اشرح انعكاس هذه المشكلة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي (عالمة ونصف).

 4ـ سم المؤشرات الواردة في المستند رقم ( )3محدد نوعها (عالمة).
 5ـ يشير المستندين األول والثالث الى مشاكل إجتماعية وصحية  ،اكتب نصاً إقتصادياً تقترح فيه
وسيلة لمعالجة كل من هذه المشاكل .اربط كل وسيلة بمعالجة المشكلة وبالتالي تحسين الوضع

اإلقتصادي في لبنان (4عالمات) .

المجموعة االختيارية الثانية  :معالجة موضوع اقتصادي ( 00عالمة )
ورد في أحد مؤتمرات األمم المتحدة على لسان أحد علماء االقتصاد  " :كيف لنا أن نقول بأن بلدا ما
في صدد تحقيق تنمية اذا كان الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل في ازدياد مستمر  ،حتى ولو تمكن

ذاك البلد من زيادة دخل الفرد فيه بنسبة الضعف؟

مرتكزة على معلوماتك وعلى ما ورد في النص ،ناقشي هذا الموضوع إنطالقا من :
 العالقة بين النمو والتنمية . مدى تأثير المشاكل التي يعرضها المستند على الوضعين االقتصادي واالجتماعي . -الحلول والسياسات التنموية المقترحة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية .
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مالحظة :تنظيم المسابقة ( 0/0عالمة ) خط مقروء ( 0/4عالمة) صياغة( 0/4عالمة)

" حظا موفقا "

المادة:اقتصاد

السنة الدراسية 0200-0202:

الصف :اقتصاد -اجتماع
امتحان :التجربة األولى

أسس تصحيح

المجموعة األولى االلزامية  :استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية (  0عالمات)

 (-1عالمة ونصف)

الحالة
توفر الرساميل
تدني مستوى األجور

سبب واحد

نتيجة واحدة

ـ ↑ معدل اإلدخار ¼

ـ ↑ اإلستثمار ¼

ـ انخفاض اإلستثمارات ¼

ـ ↓ القدرة الشرائية ¼
 ↓ الطلب علىاالستهالك
ـ↓ اإلستثمار .

ـ عدم اعتماد الحد األدنى لألجور.

ـ عدم اعتماد سياسة السلم المتحرك
لالجور.

ـ ↓ التقديمات اإلجتماعية .
ضعف التنمية البشرية

ـ ↓ النفقات العامة على الصحة
والتعليم ¼

ـ ↓ اإلنتاجية ¼

 -0أ ـ إن تحسين وضع المالية العامة للدولة أي زيادة اإليرادات العامة بالنسبة للنفقات العامة ½ ←
↑ قدرة الدولة على اإلنفاق على الصحة والتعليم ومساعدة القطاعات اإلنتاجية ¼ ← تحسين مستوى

التنمية البشرية ¼.
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ب ـ النمو غير المتوازن أي نمو قطاع الخدمات على حساب قطاعي الزراعة والصناعة ¼ ← تخلف
القطاعات اإلنتاجية وعجزها عن تلبية حاجات السكان ¼ ← ↑ اإلستيراد من الخارج بالنسبة

للتصدير ¼ ← عجز في الميزان التجاري ¼.

ج ـ إن نظام القيم السائد في الدول النامية الذي يقيم الناس حسب االصل والثروة  ← ¼ ...عدم توفر

رأسمال بشري كفوء وماهر ¼ ← انخفاض اإلنتاجية ¼ ← إنخفاض الناتج المحلي اإلجمالي ←
إنخفاض النمو اإلقتصادي ¼ (أزمات إقتصادية في هذه الدول) .

3ـ
n 1 = (31-25) janv + (29) fev + (31) mars + (30) avril + (2) mai
=
6
+
29 + 31
+ 30
+ 2
¼ = 100 jours
I n1= n1 х Co1 х I 1 / 360
¼ = 100х600 000 х 0.06 / 360 = 10 000 u.m
القيمة اإلجمالية للمبلغ االول= Co1 + I n1
= 600000 +10000
=  610000و .ن ¼
¼ Co2 = 610 000 – 50 000 = 560 000 u.m
n 2 = 2 (360) +3(30)+20 = 830 jours
]In2= Co2 [( 1+i2/360)n -1
¼ = 560 000 [( 1+ 0.08/360)830 -1] = 113 414.29 u.m
القيمة اإلجمالية للمبلغ في نهاية مدة اإلستثمار = C02 + I 2

= 060000 +113414.11
=  623414.11و.ن ¼

4ـ
العنصر

الدول الصناعية

الدول النامية

معدل النمو اإلقتصادي

تصاعدي ¼

جامد أو إنكفائي ¼

طبيعة النمو اإلقتصادي

نمو متوازن ¼

نمو غير متوازن ¼
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المجموعة األولى االختيارية :تحليل مستندات اقتصادية ( 00عالمة)

 0ـ أ ـ المشكلة اإلجتماعية  :انخفاض حجم الطبقة الوسطى ↑ .التفاوت االجتماعي ½

ب ـ سببا ماليا يسبب هذه المشكلة  :تحول عبء الضرائب من ضرائب مباشرة إلى ضرائب غير

مباشرة ½ .

ج ـ الرابط بين السبب والمشكلة:

تحول عبء الضرائب من ضرائب مباشرة إلى ضرائب غير مباشرة ← ↑ أسعار السلع ¼ ← ↓

القدرة الشرائية ألصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة ¼ ← ↓ حجم الطبقة الوسطى ½ (تفاوت
اجتماعي) ↑ التفاوت االجتماعي
 0ـ أ ـ سياسة مناسبة لمعالجة المشكلة  :سياسة إعادة التوزيع ½

وسيلة لهذه السياسة  :فرض ضريبة مباشرة تصاعدية ↑ ,التقديمات االجتماعية ½

هدف  :تقليص التفاوت االجتماعي ↑ ,حجم الطبقة الوسطى ½

ب ـ فرض ضريبة مباشرة تصاعدية واستخدامها في إعطاء تقديمات اجتماعية ← ↑ القدرة الشرائية

¼← ↑ الطلب على االستهالك ¼ ← ↑ االستثمار ¼ ← ↑ اإلنتاج ← ↑ النمو االقتصادي
¼.

 3ـ أ ـ المشكلة  :هيمنة النفقات العادية على النفقات التجهيزية ½
نوعها  :مالية ½

ب ـ إنعكاس هذه المشكلة على الصعيدين اإلقتصادي واالجتماعي:

هيمنة النفقات العادية على النفقات التجهيزية ← انخفاض النفقات على مشاريع البنى التحتية¼ ...

← ↓ اإلستثمار ¼ ← ↓ اإلنتاج ← ↓ النمو اإلقتصادي ½ كما أن ↓ اإلستثمار ← ↓ فرص

العمل ← ↑ البطالة ½

 4ـ عمل األوالد ¼← مؤشر إجتماعي ¼

نسبة المضمونين صحياً ¼ ← مؤشر صحي ¼

5ـ
المشكلة
↓ حجم الطبقة
الوسطى¼

الوسيلة

ربط الوسيلة بتحسين الوضع اإلقتصادي

فرض ضريبة مباشرة فرض ضريبة مباشرة تصاعدية
تصاعدية ¼

واستخدامها في إعطاء تقديمات إجتماعية

←↑ حجم الطبقة الوسطى←↑القدرة
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الشرائية←↑الطلب على اإلستهالك ←
↑اإلستثمار← ↑اإلنتاج ← ↑ النمو

اإلقتصادي ½
عمل األوالد ¼

رفع التقديمات

اإلجتماعية لألسر أو

إلزامية التعليم ¼

↑التقديمات اإلجتماعية لألسر ←↓

أعباء األسر المتوسطة والمحدودة الدخل
← ↑القدرة الشرائية←↑ الطلب على

اإلستهالك←↑اإلستثمار←↑اإلنتاج ←
↑ النمو اإلقتصادي أو إلزامية التعليم

←↑ االنتاجية ←↑القدرة التنافسية
←↑الطب ←↑ االستثمار ←↑ االنتاج
←↑ لنمو االقتصادي ½
↓ نسبة المضمونين

صحياً¼

↑ النفقات العامة على

الصحة ¼

↑ النفقات العامة على الصحة ← ↑
نسبة المضمونين صحياً←

↑اإلنتاجية←↑الناتج المحلي اإلجمالي←
↑النمو اإلقتصادي ½

عدم تساوي الفرص أمام ↑ النفقات العامة على

↑ النفقات العامة على الصحة ← ↑

اللبنانيين في الحصول الصحة ¼

نسبة المضمونين صحياً←

الصحية¼ ...

↑النمو اإلقتصادي ½

على

الخدمات

↑اإلنتاجية←↑الناتج المحلي اإلجمالي←

المجموعة الثانية االختيارية  :معالجة موضوع اقتصادي ( 00عالمة )
المقدمة ( 3عالمات)
(عالمة واحدة) للمنهجية و(عالمتان ) للمضمون
ينال الطالب العالمة الكاملة على المنهجية عند ذكره االشكالية والنقاط األساسية التي سيعالجها في

الموضوع .

المضمون  :ذكر النقاط األساسية للموضوع المتمثلة بعرض المشاكل الواردة في المستند وربطها
ببعضها كما ربطها بغياب التنمية والنمو .
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أو تحديد التنمية والترابط بينها وبين النمو مع التأكيد على ضرورة عرض المشاكل المعروضة في

المستند في المقدمة والتي تتعارض مع متطلبات النمو والتنمية .

االشكالية  :كيف يؤثر الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل على الوضع االقتصادي واالجتماعي؟ وما
هي السياسات التنموية لمعالجة هذه المشاكل ولتحقيق النمو والتنمية؟
صلب الموضوع (  0عالمات)
المضمون (  4عالمات ونصف) المنهجية ( عالمتان ونصف )

المنهجية  :تعطى عالمة المنهجية عند ذكر المشاكل وتأثيرها على الوضعين االقتصادي واالجتماعي
وربطها بالسياسات التنموية المعالجة .

المضمون
المشكلة

الحلول المقترحة

انعكاسات المشكلة:

( 0\0عالمة)

اقتصاديا ( 0\0عالمة)

اجتماعيا (0\0عالمة)
الفقر(عالمة ونصف)

اجتماعية-

اقتصاديا↓ :القدرة الشرائية للدخل←↓الطلب تقديمات

المتحرك

على

السلم

االقتصادي.

األدنى لألجور.

االستهالك←↓االستثمار←↓االنتاج←↓النمو لألجور -رفع الحد
اجتماعيا :تدني مستوى المعيشة
البطالة

(عالمة ونصف)

اقتصاديا↓ :القدرة الشرائية للدخل←↓الطلب زيادة
على

سياسات

االقتصادي.

البطالة

االستثمارات-

االستهالك←↓االستثمار←↓االنتاج←↓النمو واقتصادية
اجتماعيا:

تدني

المرتبة

والمستوى

تربوية

لمكافحة

االجتماعي-انتشار الجهل والسرقة وارتكاب
الجرائم وتراجع المستوى الصحي والتعليمي

سوء

توزيع

(عالمة ونصف)

الدخل اقتصاديا↓:القدرةالشرائية للدخل←←↓الطلب سياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
توزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخل-

على

االستهالك←↓اإلستثمار←↓االنتاج←↓النمو الضريبة المباشرة
االقتصادي.
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اجتماعيا :تفاوت اجتماعي -تقلص حجم
الطبقة الوسطى -تمركز المداخيل
الخاتمة ( عالمتان)
 -تلخيص األفكار الواردة في صلب الموضوع

 استنتاج يؤكد على ضرورة اعتماد سياسات تنموية تهدف الى معالجة المشاكل الواردة فيالموضوع ودورها في تحقيق النمو والتنمية.
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