المادة:اقتصاد

السنة الدراسية 9000-9002:
الصف :اقتصاد -اجتماع

المجموعة األولى االلزامية  :استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية (  7عالمات)
-1يبلغ الميل الوسطي لالستهالك الحدى األسر  . 1,11هذا ويرتبط االستهالك
بمستوى الدخل وفق الدالة التالية  :اس =  5,1د . 015 +
 0-0اشرح كيفية استعمال هذه األسرة لدخلها ثم حدد النتيجة المترتبة عن هذا
االستعمال ( .نصف عالمة )
 9-0احتسب مستوى الدخل ( د ) ثم حددي الميل الحدي لالستهالك واالدخار .
(عالمة واحدة )
 3-1لنفترض أن دخل األسرة ارتفع من ( د ) الى 1155وحدة نقدية .
 احتسب الميل الوسطي لالدخار بعد ارتفاع الدخل  ( .نصف عالمة ) احتسبي مرونة الطلب بالنسبة للدخل  .حدد نوع السلعة .(نصف عالمة )
 -2بلغت تكاليف احدى المنشآت االقتصادية على الشكل التالي :
ك ث =  1555وحدة نقدية .
ك م =  5,0ن15 + 2ن .
 احتسبي السعر الذي يحقق للمنشأة أقصى ربح ممكن في حال بلغت الكلفةالمتغيرة الوسطية  12وحدة نقدية  ( .عالمة واحدة )
 -3حدد الخيار النيو -ليبرالي في كل من الميادين الصناعية التالية ثم سم وسيلة
مالئمة تعتمدها الدولة لتنفيذ هذا الخيار  ( .عالمة واحدة )
أ -الموقف من المنافسة الخارجية للقطاع الصناعي .
ب -الموقف من مساعدة القطاع الصناعي .
 -4تستخدم الدولة السياسة النقدية لمعالجة ظرفين اقتصاديين تمر بهما البالد
أ -سم هذين الظرفين  ( .ربع عالمة )
ب -أذكر ثالثة وسائل مشتركة تستخدمهما هذه السياسة لمعالجة الظرفين.
(  3\ 4عالمة )
ت -ميز ضمن جدول بين طريقة استخدام هذه الوسائل في معالجة كل من هذين
الظرفين ( .عالمة ونصف )
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اختار واحدة من المجموعتين التاليتين.
المجموعة األولى االختيارية :تحليل مستندات اقتصادية ( 09عالمة)
مستند ()0
ثمة أسباب بنيوية تساهم في تباطؤ الناتج الزراعي اللبناني :
 – 1الملكية الصغيرة لحجم الحيازات الزراعية .
 – 2ضآلة نسبة األراضي المروية وتشكل حوالي  %33من مساحة األراضي
المزروعة .
 – 3النقص في االعتماد على الوسائل الزراعية الحديثة .
 -0عدم توفر قروض زراعية ميسرة .
 -1اهمال االرشاد والتدريب الزراعي .
المصدر  :االستخدام والتنمية المستدامة في لبنان – ص 77
مستند ()9
تتفشى البطالة بشكل واضح في القطاع العام وقطاع المهن الحرة  .حيث بينت
الدراسات أن االستخدام في عدد من المؤسسات والمرافق العامة كوزارة االعالم
وشركة طيران الشرق األوسط مثال يفوق كثيرا الحاجات الفعلية .
أما على صعيد قطاع المهن الحرة فيشهد هذا القطاع تفشي ظاهرة ممارسة أعمال ال
تتناسب مع اختصاصات أصحابها ومستوياتها التعليمية العالية  ,اذ أن  % 2..3من
العاملين في مجال االستقبال وشبابيك التذاكر هم من حملة الشهادات الجامعية .
ومن ناحية أخرى  ,ان متوسط ما يتقاضاه حامل الشهادة الجامعية ال يزيد اال بنسبة
 %05عن متوسط ما يتقاضاه الفرد من مجموع األجراء العاديين .
المصدر  :االزمة االقتصادية االجتماعية في لبنان – ص 307-303
على ضوء هذه المستندات  ,أجب عن األسئلة التالية .
 -1يشير المستند (  )1الى العديد من األسباب التي تؤدي الى تباطؤ الناتج الزراعي
اللبناني .
 1-1حدد النتيجة االقتصادية المترتبة عن كل من هذه األسباب .
( عالمة ونصف )
 9-0اشرح الرابط بين اثنين من هذه األسباب والنتائج المترتبة عنها .
( عالمتان )
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 -9استنتج األثر االيجابي لتخطي هذه المشاكل على المجتمع اللبناني .
( نصف عالمة )
 -3باالعتماد على المستند رقم ( . ) 2
 سم نوعي البطالة الواردة في المستند  .برر إجابتك بداللة واحدة لكل نوع .( عالمة ونصف )
 -0أ -اقترح سياستين مالئمتين لمعالجة كل من هذين النوعين ( .عالمة واحدة )
ب -اشرح كيف تساهم هاتين السياستين في معالجة نوعي البطالة (.عالمتان ) -5بالعودة الى المستند ( . )1أكتب نصا اقتصاديا تقترح فيه :
 سياسة زراعية لمعالجة كل هذه األسباب  ( .نصف عالمة ) وسيلة لمعالجة كل من هذه األسباب ( اختيار  3أسباب).( عالمة ونصف )
 ربط الوسائل بهدف السياسة الزراعية المقترحة  ( .عالمة ونصف )المجموعة الثانية االختيارية  :معالجة موضوع اقتصادي ( 09عالمة (
السياسة الصناعية مجموعة إجراءات أو تدخالت حكومية للتأثير على البنى الصناعية
 ,وعلى خيارات منشآت هذا القطاع في مجال االستثمار  ,واالستخدام  ,والتصدير ,
ومكان التمركز  .وذلك من أجل تعزيز قدراته اإلنتاجية ,بما فيها قدرته التنافسية .
ناقش هذه التعريف متناوالا النقاط التالية :
 أهمية السياسة الصناعية . السياسات المعتمدة للتأثير على البنى الصناعية وعلى خيارات منشآت هذاالقطاع في مجال االستثمار  ,واالستخدام والتصدير  ,ومكان التمركز.
 دور هذه السياسات في تحقيق أهداف السياسة الصناعية والنمو االقتصاديمالحظة :تنظيم المسابقة ( 0/9عالمة ) خط مقروء ( 0/4عالمة) صياغة( 0/4عالمة)

" حظا جيدا "
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المادة:اقتصاد

السنة الدراسية 9000-9002:
الصف :اقتصاد -اجتماع

أسس تصحيح االقتصاد
المجموعة األولى االلزامية  :استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية (  7عالمات)
-0أ-الميل الوسطي لالستهالك = ← 1 > 1,11استهالك > دخل←عدم كفاية الدخل لتلبية
الحاجات االستهالكية ( 0\4عالمة) ←اللجوء الى االستدانة  0\4( .عالمة)
ب-الميل الوسطي لالستهالك = استهالك ÷ دخل  0\4( .عالمة)
 5,1 = 1,11د ÷ 015+د
د=  1555وحدة نقدية  0\4( .عالمة)
الميل الحدي لالستهالك = تغير االستهالك ÷تغير الدخل =  ( 5,1من دالة االستهالك )
أي المشتق األول لدالة االستهالك بالنسبة للدخل ( 0\4عالمة)
الميل الحدي لالدخار =  -1الميل الحدي لالستهالك =  0\4( . 5,1 = 5,1 -1عالمة)
ت  .د = 1155و.ن ←اس =  1055 = 015 + ) 1155 ( 5,1و.ن
االدخار = دخل – استهالك =  155 = 1055 – 1155و.ن  0\4( .عالمة)
الميل الوسطي لالدخار =االدخار ÷ الدخل =  0\4( . 5,500 = 1155 ÷ 155عالمة)
ط 0050 =0و.ن
د0000 =0و.ن
ط 0400 = 9و.ن
د 0500 = 9و.ن
م ط|د = (تغير الطلب÷الطلب )÷( تغير الدخل ÷الدخل )
م ط|د = ( 0\4( ) 1555÷1555 - 1155 ( ÷) 1115÷1115-1055عالمة)
م ط| د= ←1< 5,03سلعة ضرورية  0\4( .عالمة)
 -9ك ك = ك ث  +ك م
ك ك = 5,0ن 15 + 2ن  0\4(1555+عالمة)
ك ح = تغير ك ك ÷ تغير ن =  5,.ن ( 15 +أي المشتق األول لدالة الكلفة الكلية)
أقصى ربح ممكن ←ك ح = س  0\4( .عالمة)
ك م و = ك م÷ن
 5,0 (= 12ن 15 + 2ن )÷ن
ن =  1وحدات  0\4( .عالمة)
ك ح=س← 5,.ن  = 15 +س
 = 15 + ) 1 ( 5,.س ← س =  10و.ن ( 0\4عالمة)
 -3أ – الخيار  :حماية القطاع الصناعي من المنافسة الخارجية -حماية مؤقتة ( 0\4عالمة)
الوسيلة  :فرض ضريبة جمركية -نظام الحصص -مواصفات تعجيزية  0\4( .عالمة)ب -الخيار  :مساعدة القطاع الصناعي – مساعدة القطاعات التي تتعرض ألزمة 0\4( .عالمة)
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الوسيلة  :قروض ميسرة وحوافز ضريبية – مساعدات حكومية  0\4( .عالمة) -4أ -انكماش اقتصادي – تضخم مالي  0\4( .عالمة)
ب -معدالت الفائدة المصرفية( 0\4عالمة) – سعر القطع –( 0\4عالمة) عمليات السوقالمفتوحة  0\4( .عالمة
ج-
الوسائل
معدالت الفائدة المصرفية
سعر القطع
عمليات السوق المفتوحة

التضخم المالي
االنكماش االقتصادي
على
الفائدة
على ↑معدالت
الفائدة
↓معدالت
القروض المصرفية
القروض المصرفية
( 0\4عالمة)
( 0\4عالمة)
تخفيض سعر صرف العملة تثبيت سعر صرف العملة
الوطنية( 0\4عالمة)
الوطنية( 0\4عالمة)
بيع األوراق المالية
شراء األوراق المالية
( 0\4عالمة)
( 0\4عالمة)

المجموعة األولى االختيارية :تحليل مستندات اقتصادية ( 09عالمة)
-1أ↓←1 -القدرة التنافسية أو ↑كلفة االنتاج  0\4( .عالمة )
←-2تراجع المردود الزراعي  0\9( .عالمة )
←-3تدني االنتاجية وارتفاع الكلفة أو تراجع القدرة التنافسية  0\4( .عالمة )
↑←-0كلفة االنتاج أو↓القدرة التنافسية ( 0\4عالمة )
 ←-1تراجع االنتاجيةأو المردود الزراعي 0\4( .عالمة )
ب – 1-الملكية الصغيرة لحجم الحيازات الزراعية ←.صعوبة استخدام اآلالت والمعدات
الحديثة←↑كلفة االنتاج←↓القدرة التنافسية (.عالمة واحدة)
 – 2ضآلة نسبة األراضي المروية وتشكل حوالي  %33من مساحة األراضي المزروعة←
تراجع المردود الزراعي ( .عالمة واحدة)
 – 3النقص في االعتماد على الوسائل الزراعية الحديثة ←↓االنتاجية
وارتفاع الكلفة←↓القدرة التنافسية .
 -0عدم توفر قروض زراعية ميسرة ←الحصول على قروض بفوائدعالية←↑كلفة االنتاج
←↓القدرة التنافسية .
 -1اهمال االرشاد والتدريب الزراعي ←عدم استخدام اآلالت الحديثة واألسمدة والمبيدات
الالزمة←↓االنتاجية ←تراجع المردود الزراعي .
 -2توفير األمن الغذائي – تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي ( .نصف عالمة )
 -3البطالة المقنعة ( 0\9عالمة ).
الداللة  :تتفشى البطالة بشكل واضح في القطاع العام ( 0\4عالمة )
بينت الدراسات أن االستخدام في عدد من المؤسسات والمرافق العامة كوزارة االعالم
وشركة طيران الشرق األوسط مثال يفوق كثيرا الحاجات الفعلية
البطالة البنيوية ( 0\9عالمة )الداللة  :تفشي ظاهرة ممارسة أعمال ال تتناسب مع اختصاصات أصحابها ومستوياتها التعليمية
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العالية  0\4( .عالمة )
-0أ -البطالة المقنعة←الخصخصة( 0\9عالمة )
البطالة البنيوية←السياسة الناشطة في مجال اليد العاملة  0\9( .عالمة )
ب  -الخصخصة عبر ال←BOTتحويل المؤسسة العامة للقطاع الخاص لالستغالل خالل فترة
زمنية معينة يتعهد خاللها برفع كفاءة وفعالية هذه المؤسسة←صرف فائض الموظفين←↓البطالة
 ( .عالمة واحدة )
 السياسة الناشطة في مجال اليد العاملة←اعادة تدريب وتأهيل العاطلين عن العاملينوكذلك العاملين الكتساب المهارات المطلوبة من قبل المنشآت االقتصادية←ازالة
التعارض بين طبيعتي الطلب والعرض في سوق العمل←معالجة البطالة البنيوية .
( عالمة واحدة )
 -1السياسة الزراعية  :سياسة تحسين البنى الزراعية  0\9( .عالمة )
األسباب
األول

ربط الوسيلة بهدف السياسة
الوسيلة
التأثيرعلى حجم الحيازات من خالل اصدار قوانين تحدد فيها
الدولة حجم الحيازات القابلة
الزراعية( 0\9عالمة )
لالستمرار←امكانية استخدام المعدات
الحديثة←↑القدرة التنافسية .
( 0\9عالمة )
انشاء شبكات الري وحفر ←ري األراضي الزراعية على مدار
السنة←↑المردود الزراعي↑←.القدرة
اآلبار االرتوازية
التنافسية( 0\9عالمة )
( 0\9عالمة )

الثالث

انشاء مراكز أبحاث وارشاد ←تدريب المزارعين على استخدام
االآلت←↑االنتاجيةو↓الكلفة←↑القدرة
زراعي
التنافسية 0\9( .عالمة )
( 0\9عالمة )
انشاء مؤسسات تسليفية ←اعطاء قروض زراعية بفوائد
منخفضة وآلجال طويلة←↓كلفة
زراعية
االنتاج←↑القدرة التنافسية
مراكزاألبحاث ←ارشاد المزارعين نحو التقنيات
تطوير
الحديثة والمبيدات واألسمدة الواجب
واالرشاد الزراعي
←↑القدرة
استخدامها←↑االنتاجية
التنافسية

الثاني

الرابع
الخامس

المجموعة الثانية االختيارية  :معالجة موضوع اقتصادي ( 09عالمة )
المقدمة ( 3عالمات)
(عالمة واحدة) للمنهجية و(عالمتان ) للمضمون
ينال الطالب العالمة الكاملة على المنهجية عند ذكره االشكالية وأهمية السياسة الصناعية .
المضمون :
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تحديد أهمية السياسة الصناعية :.
 المساهمة في النمو االقتصادي المستدام بفضل االنتاج الصناعي . خلق فرص عمل بفضل االستثمارات . اعادة التوازن لميزان المدفوعات بفضل الصادرات .االشكالية  :ما هي الوسائل التي تستخدمها الدولة للتأثير على البنى الصناعية وعلى خيارات
المنشآت االقتصادية ؟ وكيف تساهم هذه الوسائل في تحقيق أهداف السياسة الصناعية والنمو
االقتصادي ؟
صلب الموضوع (  7عالمات)
المضمون (  5عالمات ونصف) المنهجية ( عالمة ونصف )
المنهجية  :تعطى عالمة المنهجية عند تحديد وسائل السياسة الصناعية وربطها بأهداف السياسة
الصناعية وتحقيق النمو االقتصادي
المضمون
سياسة التأثير على بنية القطاع الصناعي :
سياسة التأثير على بنية القطاع الصناعي  :اصدار قوانين تحدد فيها الدولة حجم المنشآت الصناعية
– التشجيع على الدمج بين المنشآت – مشاركة الدولة في رأسمال المنشآت .
( 0\9عالمة )
هذه الوسائل←زيادة حجم المنشآت الصناعية←امكانية استخدام االآلت والمعدات
التنافسية←↑الطلب←↑االستثمار←↑االنتاج←↑النمو
الحديثة←↑االنتاجية←↑القدرة
االقتصادي 0\9( .عالمة )
سياسة التشجيع على التصدير
انشاء مركز توثيق أو بنك للمعطيات – الحمالت الدعائية في األسواق الخارجية -اعطاء ضمانات
للمصدرين -تمويل الصادرات – اعفاءات ضريبية للصادرات ( .عالمة واحدة )
هذه الوسائل←↑التصدير←↑االستثمار←↑االنتاج←↑النمو االقتصادي  0\9( .عالمة )
السياسة الحمائية المؤقتة
ضرائب جمركية – تحديد كمية االستيراد – فرض مواصفات تعجيزية – تخفيض سعر صرف
العملة الوطنية  0\9( .عالمة )
←↑الطلب على السلع المحلية←↑االستثمار←↑االنتاج←↑النمو االقتصادي  0\9( .عالمة )
حوافز ضريبية وحوافز مالية
اعفاءات ضريبية -قروض ميسرة – تمويل األبحاث العلمية والتكنولوجية –تمويل االعداد العلمي
للعاملين  0\9( .عالمة )
←↓كلفة االنتاج←←↑القدرة التنافسية←↑الطلب←↑االستثمار←↑االنتاج←↑النمو
( 0\9عالمة )
سياسة المشتريات الحكومية
الحكومية(0\9عالمة)
المشتريات
في
المحلية
للصناعة
األفضلية
اعطاء
←↑الطلب←↑االستثمار←↑النمو االقتصادي  0\9( .عالمة )
الخاتمة ( عالمتان)
 تلخيص األفكار الواردة في صلب الموضوع استنتاج يؤكد على ضرورة اعتماد هذه السياسات لتحقيق أهداف السياسة الصناعية والنمواالقتصادي .
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مالحظة :تنظيم المسابقة ( 0/9عالمة ) خط مقروء ( 0/4عالمة) صياغة( 0/4عالمة)

.

