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 اقتصادالمادة:   -90022010 السنة الدراسية :

     اجتماع -اقتصاد الصف:

 

 

 عالمات( 7: استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية )  ى االلزاميةاألول موعةالمج
 

 فراغاته وفق ما هو مطلوب . امألالجدول التالي على ورقة االجابة ثم  انسخ-1

 ) عالمتان( 

 

 نتيجة سبب الحالة

   انتاجية القطاع العامانخفاض 

انخفاض العمر المتوقع عند 

 الوالدة

  

ارتفاع القدرة التنافسية 

 للمنشآت

  

   ضآلة الرساميل

 

 عالمات( 4) اجابتك . برر من الجمل التالية صحيحة أم مغلوطة ثم كل اذا كانت أذكر -9

 النامية في مجال استخدام الموارد البشرية من الناحية  الصعوبات التي تواجه الدولتتجسد  – أ    

 الكمية .         

 التفاوت االجتماعي يساهم في تحسين مستوى التنمية البشرية . -ب    

 العجز في ودول النامية هنالك عالقة بين النمو االقتصادي والوضع السياسي في ال -ج    

 المدفوعات .ميزان         

 .الحرية السياسية هي المدخل الرئيسي للتنمية االقتصادية ان -د    

 

 ) عالمة واحدة( نوعه في كل من الحالتين التاليتين : حددالمؤشر التنموي ثم  سم   -3

 مستوى متدني من االعداد التربوي والمهني والجامعي. - أ

 عملية االقتراع تجري بشكل حر. - ب

 

 واحدة من المجموعتين التاليتين. اختار

 

 ة(عالم 29اقتصادية ) ت: تحليل مستنداموعة األولى االختياريةالمج
 

 (2مستند)

 

ان القطاع الخاص في لبنان يختلف اختالفا كبيرا عن القطاع الخاص في البلدان المتخلفة , من حيث 

 ية .درجة التطور والتنظيم والمقدرة المالية والخبرة التي اكتسبها في شتى المجاالت االنتاجية والخدمات

عاش االقتصاد اللبناني فترة مهمة من االزدهار االقتصادي , فبفضل القطاع الخاص والمبادرة الفردية 

وفي هذه الفترة بالذات , وبدافع النجاح الكبير الذي حققه القطاع الخاص برفع النمو في السبعينات . 
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م كان واليزال مجاال االقتصادي قدما, بدأت تطرح فكرة التخصيص على اعتبار أن القطاع العا

 للتوظيف الكثيف وغير المجدي حيث ال يؤخذ باالعتبار في غالب األحيان عنصرا الكفاءة والمقدرة .

 –ان هذه التخمة الكبيرة من الموظفين في القطاع العام واالنتاجية السيئة والمتدنية طرحا مسألة تحويله 

الى القطاع الخاص ال سيما ذلك الجزء الذي يتعلق بالبنية التحتية للمجتمع من ماء  –ولو مؤقتا 

 وكهرباء واتصاالت ومرافئ حتى تصنيع التبغ .

التي قد  –ولكن هناك مسألة معيشية مهمة تثير قلق المستهلك ومعظم االقتصاديين وهي مسألة األسعار 

ت التخصصية مقابل الخدمات التي تقدمها والتي ستفرضها المؤسسا –تصبح أسعارا احتكارية 

 خصوصا وأن تجربة المراقبة على األسعار وضبطها في لبنان ال توحي باالطمئنان أبدا.

 
  . بتصرف 207-201-201مشكالت التنمية االقتصادية في البلدان المتخلفة. د.طالل البابا ص المصدر : 

 

 

 (9مستند)

 

 مليون دوالر أميركي(لبنانية ) مؤشرات اقتصادية ومالية 

 

 2222 1999 1991 1991 المؤشر

 صفر %1 %3 %4 نسبة النمو

 111 411 114 444 التصدير

 4221 4224 1242 1444 االستيراد

 4422 4141 4449 3143 االيرادات

 12424 1444 1924 9221 النفقات

 %24 %14 %12 %1,4 البطالة

 

 2222\9\90 -المصدر: برنامج األمم المتحدة االنمائي

 

 بعد قراءة هذه المستندات أجيبي عن األسئلة التالية :

 

 (:2بالعودة الى المستند) –1

 اجابتك بداللة من المستند .  برر النموذج التنموي السائد في لبنان . استنتج – 2-2    

 ) عالمة واحدة(            

 النتيجة االقتصادية لهذا  حددمن المستند أحد مرتكزات هذا النموذج ثم  استخرج –2-9    

 .دة( ح) عالمة واالمرتكز.            

 

 ) عالمة واحدة(.اجابتك .  برر( . 1شكل التخصيص الوارد في المستند) حدد -9

 

 الى مشكلة رئيسية يعاني منها القطاع العام .( 1يشير المستند) -3

 انعكاسها االقتصادي على المنشأة العامة . اشرحهذه المشكلة ثم  حدد -3-2    

 )عالمة ونصف(.          

 ) نصف عالمة(نتيجة مالية لهذه المشكلة .  أذكر -3-9   
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 ( :9بالعودة الى المستند )-4

 ) عالمة واحدة(مؤشرا اقتصاديا وآخرا اجتماعيا . سم    -4-2   

 ) عالمة واحدة (اجابتك بداللتين .  بررة . مشكلة اقتصادية وأخرى مالي استنتج -4-9   

 

  ( على تراجع معدالت النمو االقتصادي .2يدل المستند ) -1

 العالقة بين تراجع معدالت النمو االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة . أربط -

 ) عالمة واحدة (     

 

فيه سياسة مالئمة  تقترحصا اقتصاديا ن أكتب( مشكلة مالية يعاني منها لبنان . 2ورد في المستند) -1

دور هذه السياسة في معالجة  بينووسيلتين لهذه السياسة , ثم ين هدف حدد,لمعالجة هذه المشكلة 

 عالمات ( 4.) ( 1المشكلة الواردة في المستند)و, ( 2في المستند)المشكلة المالية 

 

 عالمة ( 29: معالجة موضوع اقتصادي ) االختياريةالمجموعة الثانية 
 

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؟

 

 هذا الموضوع انطالقا من : ما ورد في النص, ناقش وماتك وعلىعلى معل مرتكزا  

 

 العالقة بين النمو والتنمية . -

 االقتصادي واالجتماعي . ينمدى تأثير المشاكل التي يعرضها المستند على الوضع -

 . لمعالجة المشاكل وبالتالي تحقيق النمو االقتصادي والتنميةالحلول المقترحة  -

 

 عالمة(   4/2عالمة( صياغة) 4/2مة ( خط مقروء )عال 9/2مالحظة :تنظيم المسابقة  )

 

 

 " حظا جيدا"         
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   اجتماع-الصف:اقتصاد

 

 عالمات( 7المجموعة األولى االلزامية : استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية ) 

 

 ) عالمتان(-1

 

 نتيجة سبب الحالة

كفوءة اختيار عناصر غير  انخفاض انتاجية القطاع العام

أو توظيف غير  وغير مناسبة

 عالمة( 2\4)مجدي

 -القدرة التنافسية↓ -االنتاجية↓
 عالمة( 2\4)

انخفاض العمر المتوقع عند 

 الوالدة

نسبة ↓-النفقات على الصحة↓

سوء  -المضمونين صحيا

ضعف العناية  -التغذية

 عالمة( 2\4)الصحية

 عالمة( 2\4) -االنتاجية↓

 ارتفاع القدرة التنافسية

 للمنشآت

 -النفقات على األبحاث↑

↑  -استخدام تقنيات حديثة

 الكلفة↓االنتاجية أو 
 عالمة( 2\4)

-الطلب على االستهالك↑

النمو ↑-االستثمار↑

 عالمة( 2\4)االقتصادي

 الدخل↓-الميل لالدخار↓ ضآلة الرساميل
 عالمة( 2\4)

 النمو االقتصادي↓-االستثمار↓
 عالمة( 2\4)

 

التي تواجه الدول النامية في مجال استخدام الموارد . تتجسد الصعوبات  عالمة( 2\4) خطأ  -أ -9

النوعية ألنها تعاني من النقص في الكادرات الفنية المتخصصة التي تتقن استخدام البشرية من الناحية 

 عالمة( 3\4) الوسائل االنتاجية الحديثة 

القدرة ←↓الدخل←↓لطبقة الوسطىتقليص حجم ا←.التفاوت االجتماعي عالمة( 2\4)خطأ  –ب 

 عالمة(. 3\4)تراجع مستوى التنمية البشرية ←النفقات على الصحة والتعليم←↓الشرائية للدخل

النمو االقتصادي في الدول النامية هو انكفائي وغير قادر على تلبية حاجات  عالمة(. 2\4)صح  -ج

عجز في ←زيادة االستيراد وهروب الرساميل←السكان , كذلك توتر األوضاع األمنية والسياسية

 عالمة(. 3\4) ميزان المدفوعات 

سيما في عملية ان الحرية السياسية أي احترام األسس الديمقراطية وال عالمة(  2\4) صح .  -د

جتماعية افراز قيادات كفوءة,نزيهة ونظيفة الكف ,تضع السياسات االقتصادية واال←االقتراع الحر

النمو ↑←االنتاج←↑االستثمار↑←جذب الرساميل←أهليسلم ←والتنميةالمالئمة لعمليتي النمو 

 عالمة(. 3\4)االقتصادي)تنمية اقتصادية( 

 

 عالمة( 2\4)اقتصادي عام  -عالمة( 2\4)انتاجية العمل  -أ -3

 عالمة( 2\4)سياسي  -عالمة( 2\4)احترام األسس الديمقراطية  -ب-  

 

 عالمة( 29المجموعة األولى االختيارية: تحليل مستندات اقتصادية )

 

 عالمة( 2\9) الليبرالي  النموذج التنموي : 2-2 –2-
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 عالمة( 2\9) بفضل القطاع الخاص والمبادرة الفردية .   -الداللة :     

 طرحا مسألة تحويله الى القطاع الخاص -                    

 التخصيص. -              

 

 عالمة( 2\9)المبادرة الفردية .  المرتكز: – 2-9

 عالمة( 2\9). القدرة التنافسية↑ -االبداع والتجديد↑ -االنتاجية ↑  النتيجة :         

 

 عالمة B.o.T  (9\2 ) شكل التخصيص :-9

 عالمة( 2\9)طرحا مسألة تحويله ولو مؤقتا الى القطاع الخاص . التبرير :           

 

 عالمة( 2\9)التوظيف الكثيف وغير المجدي . المشكلة : -3-2 -3

 نتاجيةاال←↓ورم وظيفي←التوظيف الكثيف وغير المجدي  االنعكاس:            

 .) عالمة واحدة(رة التنافسية للمنشأة العامة القد←↓النفقات↑و                        

 عالمة( 2\9) العجز العام .↑ النتيجة المالية :  – 3-9    

 

 عالمة( 2\9) معدل النمو االقتصادي  مؤشر اقتصادي : -4-2 -4

 عالمة ( 2\9)معدل البطالة .  مؤشر اجتماعي :           

 عالمة (. 2\4)العجز في الميزان التجاري  : مشكلة اقتصادية – 4-9    

 عالمة( 2\4.) 444< التصدير  1444االستيراد  1991عام الداللة :             

 عالمة( 2\4)عجز في الموازنة.  مشكلة مالية :            

 عالمة( 2\4) 3143< االيرادات  9221النفقات  1991عام  الداللة :           

 

 معدالت البطالة. ←↑فرص العمل←↓االستثمار←↓النمو االقتصادي معدالت↓ -1

 ) عالمة واحدة(       

 

 عالمة( 2\4) .عجز الموازنة العامة  تحديد المشكلة المالية :   -1

 عالمة( 2\9) التخصيص . السياسة المقترحة :      

 عالمة( 2\9)  تخفيض العجز العام أهدافها :      

 عالمة( 2\9) يادة كفاءة وفعالية المؤسسات العامةز                  

 عالمةB.O.T (4\2 ) و B.O.O وسائلها :       

تصفية المؤسسة العامة وبيعها كليا الى ←B.O.Oالتخصيص عبر ال معالجة المشكلة المالية : -

 )عالمة واحدة(تخفيض العجز العام .←تأمين موارد مالية للدولة←القطاع الخاص

تحويل المؤسسة العامة الى B.O.T التخصيص عبرال التوظيف غير المجدي :معالجة مشكلة  -

رفع انتاجية المؤسسة ←سنوات  12القطاع الخاص لالستغالل خالل فترة معينة قد تصل الى 

 صرف فائض الموظفين واالحتفاظ بأصحاب الكفاءات والمهارات.←

 ) عالمة واحدة(

 

 عالمة ( 29معالجة موضوع اقتصادي ) المجموعة الثانية االختيارية :

 

 عالمات( 3المقدمة )

 

 )عالمة واحدة( للمنهجية و)عالمتان ( للمضمون 
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العالمة الكاملة على المنهجية عند ذكره االشكالية والنقاط األساسية التي سيعالجها في  ينال الطالب

 الموضوع .

ذكر النقاط األساسية للموضوع المتمثلة بعرض المشاكل الواردة في المستند وربطها  : المضمون

 ببعضها كما ربطها بغياب التنمية والنمو .

أو تحديد التنمية والترابط بينها وبين النمو مع التأكيد على ضرورة عرض المشاكل المعروضة في 

 لتنمية .المستند في المقدمة والتي تتعارض مع متطلبات النمو وا

كيف يؤثر الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل على الوضع االقتصادي واالجتماعي؟ وما  االشكالية :

 نمية؟تلمعالجة هذه المشاكل ولتحقيق النمو وال الحلولهي 

 

 عالمات( 7صلب الموضوع ) 

 

 عالمات ونصف( المنهجية ) عالمتان ونصف ( 4المضمون ) 

ماعي تعطى عالمة المنهجية عند ذكر المشاكل وتأثيرها على الوضعين االقتصادي واالجت المنهجية :

 لمعالجة .وربطها بالسياسات التنموية ا

 المضمون

 

 انعكاسات المشكلة: المشكلة
 عالمة( 2\9اقتصاديا )

 عالمة(2\9اجتماعيا )

  الحلول المقترحة

 عالمة( 2\9)

الطلب ↓←القدرة الشرائية للدخل↓ اقتصاديا: )عالمة ونصف(الفقر

 على

النمو ←↓االنتاج←↓االشتثمار←↓االستهالك

 االقتصادي.

 المعيشة تدني مستوى اجتماعيا:

 -اجتماعيةتقديمات 

المتحرك السلم 

رفع الحد  -لألجور

 األدنى لألجور.

 البطالة

 )عالمة ونصف(

الطلب ↓←القدرة الشرائية للدخل↓ اقتصاديا:

على 

النمو ←↓االنتاج←↓تثمارساال←↓االستهالك

 االقتصادي.

تدني المرتبة والمستوى  اجتماعيا:

انتشار الجهل والسرقة وارتكاب -االجتماعي

 -الجرائم وتراجع المستوى الصحي والتعليمي

  الفقر ↑

سياسات تربوية 

واقتصادية لمكافحة 

السياسات  - البطالة

 الليبرالية...

 توزيع الدخلسوء 

 )عالمة ونصف(

 

 القدرةالشرائية↓:اقتصاديا

الطلب على ←↓←للدخل

النمو ←↓االنتاج←↓االشتثمار←↓االستهالك

 االقتصادي.

تقلص حجم  -تفاوت اجتماعي اجتماعيا:

 تمركز المداخيل -الطبقة الوسطى

سياسةةةةةةةةةةةةة اعةةةةةةةةةةةةادة 

 -توزيةةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةةدخل

 الضةةةةةةريبة المباشةةةةةةرة

 -التصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدية

 تقديمات اجتماعية

 

 الخاتمة ) عالمتان(

 

 األفكار الواردة في صلب الموضوعتلخيص  -
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استنتاج يؤكد على ضرورة اعتماد سياسات تنموية تهدف الى معالجة المشاكل الواردة في  -

 الموضوع ودورها في تحقيق النمو والتنمية.


