السنة الدراسية 0200-0202:

الصف :إقتصاد -إجتماع

المادة:إقتصاد

المجموعة األولى ال لزامية  :إستعمال مفاهيم وتقنيات إقتصادية (7عالمات)
 0ـ إمأل المربعات الفارغة بما يلزم ( :عالمة)
السياسة المناسبة

المعطى

وسيلة لهذه السياسة

إن انخفاض الطلب تسبب في أزمة انكماش
اقتصادي انعكست سلباً على الميزان التجاري مما

أدى الى ارتفاع األسعار وانخفاض فرص العمل

.
توفير السيولة لتحفيز االستثمار في القطاعات
اإلنتاجية .
 -2تأخذ دالة االستهالك بالنسبة للدخل على السلعة (و) الشكل التالي :
د  :الدخل )

اس =  4.0د  ( 044 +اس  :االستهالك ،
لنفترض أن الميل الوسطي لالستهالك بلغ 4700

أ ـ إحتسب قيمة كل من الدخل واالستهالك (½عالمة) .

ب -لنفترض أن الدخل إرتفع بنسبة  . %04حدد نوع السلعة (و) (عالمة(.

ج -إحتسب الميل الحدي لكل من االستهالك واالدخار ثم حلل النتائج (عالمة) .
 3ـ طرح أمام مستثمر المشروع التالي  :إنتاج أجهزة خليوية .
وبعد دراسة الجدوى اإلقتصادية تبين أنه يحتاج إلنجاز المشروع ما يلي :
 ثمن األرض  044444وحدة نقدية

 كلفة بناء المصنع  044444وحدة نقدية

 نفقات تأسيس مختلفة  04444وحدة نقدية

 ثمن معدات وتجهيزات  144444وحدة نقدية

مدة المشروع خمس سنوات ويتوقع أنه سيحتاج المشروع الى نفقات تشغيل سنوية موزعة على النحو

التالي :

1

 مواد أولية  100444وحدة نقدية

 نفقات طاقة  00444وحدة نقدية
 أجور موظفين دائمين  00444وحدة نقدية
 نفقات تأمين  10444وحدة نقدية

كما يتوقع المستثمر بيع  1444جهاز في السنة األولى من المشروع وبدءاً من السنة الثانية ستزداد

المبيعات بمعدل  % 04لكل سنة مقارنة مع السنة السابقة .

فإذا علمت أن سعر البيع المتوقع للجهاز  044وحدة نقدية .

المطلوب  :هل تنصح المستثمر باعتماد هذا المشروع إذا كان معدل الفائدة السائد في السوق %5.0
برر إجابتك (عالمة ونصف).

 4ـ علل العبارتين التاليتين (عالمة) .
أ ـ لتحقيق النهوض االقتصادي يلجأ المصرف المركزي إلى شراء األوراق المالية .
ب ـ إن ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية يؤدي الى انخفاض الصادرات الوطنية .
 5ـ انسخ الجدول أدناه على ورقة اإلجابة ثم امأل خاناته بما يتالءم مع المعطيات (عالمة)
العامل

طريقة استخدامه ليكون سبباً للتضخم
المالي

طريقة استخدامه لرفع القدرة
التنافسية للمنشآت

األجور
اإليرادات العامة
اختار واحدة من المجموعتين التاليتين:
المجموعة االختيارية األولى :تحليل مستندات اقتصادية ( 00عالمة)
مستند رقم (» :)0تفاقم البطالة «..كارثة قابلة لالنفجار في أي لحظة

العمال والموظفين التي تبدو كأنها «خبر يومي عادي» ،هواجس
تبرز عمليات االستغناء الواسعة عن ّ

الخوف والقلق لدى معظم العائالت اللبنانية من فقدان معيلها عمله .

ويلحظ خبراء اقتصاديون وجود عوامل متشعبة وعديدة تعتبر من األسباب الرئيسة للبطالة ،ومنها
سياسة الحكومة االقتصادية الخاطئة الداعمة لقطاع الخدمات على حساب قطاعي الزراعة والصناعة
مما أدى الى تراجع االستثمارات في هذين القطاعين  ،والسماح لليد العاملة ،والبضائع األجنبية بدخول
البالد بال حسيب أو رقيب .
0

ومن الوجوه الجديدة للبطالة غياب فرص العمل المناسبة الختصاصات الشباب المتعلم ،ويتجسد ذلك
بوجود تخمة في كثير من االختصاصات.
المصدر  :جريدة السفير ( 1122/3/9 ،بتصرف)

مستند رقم (: )1

… يؤكد رئيس لجنة مكافحة البطالة والعاطلين عن العمل في لبنان رفيق الصعبي أن «النسبة تفوق الـ
 05في المئة ،بحيث هناك نسبة عالية من العاطلين عن العمل منتشرة في المناطق كافة ،ال تلحظها
اإلحصاءات ،ففي كل بيت لبناني هناك شخص أو أشخاص عاطلون عن العمل» ،ويشير إلى نوع
المقنعة ،يعيشها معظم الشباب ،وهي متمثلة في تقاضي رواتب متدنية ،مما يدفعهم
جديد من البطالة ّ

إلى التفكير في الهجرة إلى أي بلد آخر .

ويؤكد أن الدولة ملزمة أوالً بالسعي إلى تأمين العمل لجميع مواطنيها ،قبل أن تأخذ الضرائب منهم،
كما هي ملزمة بمعالجة الفقر واآلفات االجتماعية الناجمة في معظمها ،عن قلة أو انعدام فرص
العمل .
بعد قراءة المستندات أعاله أجيب عن األسئلة التالية :

المصدر السابق نفسه

0ـ يشير المستند رقم ( )1الى وجود عوامل متشعبة وعديدة تعتبر من األسباب الرئيسة للبطالة منها "
السماح للبضائع األجنبية بدخول البالد بال حسيب أو رقيب "

 1ـ1ـ حدد انعكاسا سلبياً لهذا السبب على الوضع االقتصادي (نصف عالمة) .

2ـ1ـ اشرح الرابط بين هذا السبب والبطالة (عالمة) .

اء لمعالجة هذا السبب ثم فسر كيف يساهم هذا اإلجراء في معالجة مشكلة البطالة
2ـ3ـ اختار إجر ً
(عالمة ونصف) .
 0ـ استنتج نوعي البطالة البارزين في المستند رقم ( ، )1برر إجابتك (عالمتان) .
 3ـ بالعودة الى المستند الثاني :

3ـ2ـ استخرج نوع البطالة الذي يشير إليه المستند وبين بشكل تسلسلي انعكاسه على الوضع
االقتصادي (عالمة) .

3ـ1ـ اقترح سياسة مالئمة لمعالجة هذا النوع من البطالة (½عالمة) .
0

 4ـ استخرج من المستند الثاني انعكاسا للبطالة مبينة نوعه (عالمة) .
 5ـ يشير المستند رقم ( )1إلى نوعين من البطالة  ،اكتبي نصاً اقتصاديا تناقشين فيه :
ـ سياسة مالئمة لمعالجة كل من هذين النوعين .

ـ إجراء ضمن كل سياسة .

ـ الرابط بين كل سياسة والهدف المرجو 4.5( .عالمة)

المجموعة االختيارية الثانية  :معالجة موضوع اقتصادي ( 00عالمة )
تعترض اقتصاديات الدول الليبرالية من وقت آلخر مشاكل اقتصادية تؤدي إلى انخفاض معدالت النمو
االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة .

مرتكزة على معلوماتك عالجي النقاط التالي :
ـ اشرح األسباب األساسية التي تحتم على الدول الرأسمالية المرور من وقت آلخر بمشاكل اقتصادية .

ـ أذكر نتائج هذه األسباب .

ـ سم السياسات المناسبة لمعالجة المشاكل المذكورة واشرحي وسيلتين لكل سياسة ثم اختار السياسة
األفضل لمعالجة المشاكل المذكورة .برر خيارك .

مالحظة :

تنظيم المسابقة ( )0/0ـ خط مقروء ( )0/4ـ صياغة ()0/4

0

" حظاً موفقاً "

السنة الدراسية 0200-0202:

الصف :إقتصاد -إجتماع

المادة :إقتصاد

أسس تصحيح

المجموعة األولى االلزامية  :استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية (  7عالمات)
 0ـ (عالمة)

السياسة المناسبة

المعطى

وسيلة لهذه السياسة

إن إنخفاض الطلب تسبب في أزمة إنكماش سياسة النهوض

ـ توفير السوق التنافسية

إقتصادي انعكست سلباً على الميزان التجاري مما اإلقتصادي عبر

ـ تثبيت األجور

أدى الى إرتفاع األسعار وانخفاض فرص العمل تعزيز القدرة

التنافسية للعرض¼

.

توفير السيولة لتحفيز االستثمار في القطاعات السياسة النقدية
¼

اإلنتاجية .

 2ـ  -أ -الميل الوسطي لالستهالك = االستهالك  /الدخل
4700

=  470د  / 044 +د

د =  0444وحدة نقدية ¼
اس =  1044 = 044 + )0444 ( 470وحدة نقدية ¼
0

¼ عند ذكر الوسيلتين
تخفيض معدالت الفائدة

على القروض المصرفية

المعدة لإلستثمار ¼

ب -د =0د + 1د= )144 /04 ( 0444 + 0444 = )144/04 (1
 0044وحدة نقدية ¼
¼

اس 1664 = 044 + ) 0044 (470 = 0و ن
م ط  /د =  Δط  /ط ÷  Δد /د

م ط  /د = 0444 /0444- 0044 ÷1044 / 1044 – 1664
م ط  /د = ¼ 4700

م ط  /د <  ← 1السلعة ضرورية ¼

ج – الميل الحدي لالستهالك =  Δاالستهالك  Δ /الدخل

الميل الحدي لالستهالك = 0444- 0044 / 1044 – 1664

الميل الحدي لالستهالك =  ¼ 470أي  % 04من الزيادة الحاصلة في الدخل تخصص لالستهالك
¼

 -الميل الحدي لالدخار =  – 1الميل الحدي لالستهالك

الميل الحدي لالدخار=  ¼ 476 = 470 – 1أو  % 64من الزيادة الحاصلة في الدخل تخصص

لالدخار ¼

 3ـ  = I0ثمن األرض  +كلفة بناء المصنع  +نفقات تأسيس مختلفة  +ثمن معدات وتجهيزات
=  003333 = 033333 + 03333 + 033333 + 033333و.ن

النفقات اإلجمالية السنوية = مواد أولية  +نفقات طاقة  +أجور موظفين دائمين  +نفقات تأمين
=  003333 = 00333 + 00333 + 00333 + 000333و.ن

اإليرادات للسنة األولى = الكمية × سعر مبيع الجهاز الواحد

=  033333 = 033 × 0333و.ن

اإليرادات للسنة الثانية =  003333 = )033/03 × 033333( + 033333و.ن
اإليرادات للسنة الثالثة =  000333 = )033/03 × 003333( + 003333و.ن

اإليرادات للسنة الرابعة =  000033 = )033/03 × 000333( + 000333و.ن

اإليرادات للسنة الخامسة =  000403 = )033/03 × 000033( + 000033و.ن
0
0
0
0
3
السنوات
003333
I0
-

0

النفقات

-

003333

003333

003333

003333

003333

اإليرادات ½

-

033333

003333

000333

000033

000403

الدفقات المالية

0

03333

03333

00333

000033

000403

32000

32000

32400

32400

32000

معامل الرهننة

6

القيمة الراهنة

(0003 )003333

00003

40000

00000020 00000420

للدفقات المالية
½

القيمة الراهنة للدفقات المالية المتراكمة =[ + 00000420 + 40000 + 00003 + 0003

 00334420 - = 003333 – ]00000020و.ن < صفر ¼

بما أن القيمة الراهنة للدفقات المالية المتراكمة سلبية فإن المشروع خاسر وال ننصح بإعتماده ¼
 4ـ أ ـ شراء المصرف المركزي لألوراق المالية ← ضخ السيولة ← ↑ القدرة الشرائية ← ↑ الطلب
على اإلستهالك ← ↑ اإلستثمار ← ↑ اإلنتاج ← ↑ النمو اإلقتصادي ½ .

ب ـ إرتفاع سعر صرف العملة الوطنية ← ↑ أسعار السلع الوطنية بالعملة األجنبية ← ↓ القدرة
التنافسية للسلع الوطنية في الخارج ← ↓ الطلب الخارجي على السلع الوطنية ← ↓ الصادرات

الوطنية ½ .
5ـ

العامل
األجور
اإليرادات العامة

طريقة إستخدامه لرفع القدرة

طريقة إستخدامه ليكون سبباً للتضخم
المالي

ـ ↑ األجور¼

أو ↑ األجور بمعدل أعلى من اإلنتاجية
ـ خفض الضريبة المباشرة على المداخيل
¼

التنافسية للمنشآت

ـ تثبيت األجور ¼
ـ خفض الضريبة المباشرة على

أرباح المنشآت ¼

المجموعة األولى االختيارية :تحليل مستندات اقتصادية ( 00عالمة)

0ـ0ـ إنعكاس السبب على الوضع اإلقتصادي  :تراجع النمو اإلقتصادي ½ ↓ /اإلستثمار المحلي

0ـ0ـ السماح للبضائع األجنبية بدخول البالد بال حسيب أو رقيب ← ↑ القدرة التنافسية للسلع األجنبية

¼← ↑ الطلب على السلع األجنبية و↓ الطلب على السلع المحلية ¼← إحباط اإلستثمار المحلي
¼← ↓ فرص العمل ← ↑ البطالة ¼

0ـ3ـ *فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لفترة مؤقتة ½
0

فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لفترة مؤقتة ← ↑ أسعار السلع المستوردة ¼←↓ القدرة
التنافسية لهذه السلع على منافسة اإلنتاج المحلي ¼ ← ↓ الطلب على السلع األجنبية و↑ الطلب على

السلع المحلية ← تحفيز اإلستثمار المحلي ¼ ← ↑ فرص العمل ← ↓ البطالة ¼

أو * فرض مواصفات تعجيزية .

أو * تحديد كمية اإلستيراد .

 0ـ بطالة ظرفية ½ التبرير  :مما أدى الى تراجع اإلستثمارات في هذين القطاعين ½

بطالة بنيوية ½ التبرير  :غياب فرص العمل المناسبة الختصاصات الشباب المتعلم ½

 3ـ0ـ بطالة مقنعة ½

إنعكاسه التسلسلي على الوضع القتصادي  :بطالة مقنعة أي وجود أشخاص يعملون بإنتاجية ضعيفة

أو شبه معدومة ← إنخفاض الناتج المحلي اإلجمالي ¼ ← إنخفاض النمو اإلقتصادي ¼
3ـ0ـ سياسة مالئمة  :الخصخصة ½

نوعه  :ديموغرافي ½

 4ـ إنعكاس البطالة  :الهجرة ½

نوعه  :إجتماعي ½

أو إنعكاس البطالة  :فقر ½
5ـ
نوع البطالة
بنيوية ¼

الجراءات

اسم السياسة

السياسة الناشطة في مجال اليد ـ توجيه الطالب لدراسة اإلختصاصات
المطلوبة في سوق العمل ½

العاملة ½

ـ إعادة تأهيل العاطلين عن العمل

الكتساب المهارات المطلوبة في سوق

العمل .
ظرفية ¼

ـ إنشاء مؤسسة وطنية لإلستخدام ½

ـ السياسة الكالسيكية ½
أو

أو

ـ سياسة النهوض اإلقتصادي

ـ تخفيض أسعار عناصر اإلنتاج

عبر تعزيز القدرة التنافسية

ـ توفير السوق التنافسية

للعرض

السياسة الناشطة في مجال اليد العاملة ← توافق بين طبيعتي العرض والطلب في سوق العمل ←
إنخفاض البطالة (عالمة)

السياسة الكالسيكية ← التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل ← ↓ البطالة (عالمة)
5

أو سياسة النهوض عبر تعزيز القدرة التنافسية للعرض تحقق نمواً إقتصادياً مما يؤدي الى زيادة
اإلستثمار ومن ثم خلق فرص عمل .

المجموعة الختيارية الثانية  :معالجة موضوع اقتصادي ( 00عالمة)
المقدمة  3 :عالمات (عالمتان للمضمون وعالمة للمنهجية)

المنهجية  :ينال الطالب العالمة الكاملة على المنهجية عند ذكره اإلشكالية والنقاط األساسية التي
سيعالجها الموضوع .

المضمون ( :عالمة لإلشكالية وعالمة لذكر النقاط األساسية)
تعريف النظام الليبرالي (¼)

ـ تخضع اقتصاديات الدول الليبرالية لقانون اقتصادي يحتم عليها أن تمر من وقت آلخر بسلسلة من

التقلبات اإلقتصادية التي تشكل كل منها دورة إقتصادية كاملة (¼).
ـ تعريف التقلبات اإلقتصادية والدورة اإلقتصادية (½) .

مثال عن الشكالية  :ما هي األسباب التي تحتم على الدول الليبرالية المرور بتقلبات إقتصادية  ،وما
هي نتائجها وما هي السياسات األنسب لمعالجتها ؟ (عالمة)

جسم الموضوع  7( :عالمات)
المنهجية (:عالمة)

ينال الطالب العالمة الكاملة على المنهجية عند :

ـ عرض الفكرة الرئيسية في بداية الفقرة واثباتها بالحجج والبراهين.
ـ ربط الفقرات بجملة إنتقالية .

ـ مراعاة تسلسل األفكار وفق الخطوات المطروحة في المقدمة .

المضمون  6):عالمات)

أسباب المشاكل القتصادية :
ـ إنخفاض معدل الفائدة على القروض المصرفية ← ↑ الطلب على القروض المصرفية ← ↑
معدالت الفائدة ← ↑ كلفة اإلنتاج ← ↓ القدرة التنافسية (¼)

ـ↑ الطلب على األيدي العاملة ← ↑ األجور ← ↑ كلفة اإلنتاج ← ↓ القدرة التنافسية (¼)
ـ ↑ كلفة اإلنتاج ← ↓ القدرة التنافسية ← تقهقر المبيعات ← إقفال المنشآت ← صرف العاملين

← بطالة (½)
ـ ↓ القدرة التنافسية ← تقهقر المبيعات ← ↓ هامش الربح ← فرملة اإلستثمار ← ↓ اإلنتاج ← ↓
النمو (½)
9

ـ استنفاد مفاعيل اإلكتشافات العلمية والتقادم الذي يصيب اآلالت ← ↓ اإلنتاجية ← ↓ القدرة

التنافسية (¼)
نتائج :
ـ إفالس المنشآت اإلقتصادية بسبب إرتفاع كلفة اإلنتاج واشتداد المنافسة ← صرف العاملين ←
بطالة (¼)

ـ تراجع الطلب على اإلستهالك بسبب تفشي البطالة ← فرملة اإلستثمار (¼)

ــ تباطؤ في معدل النمو اإلقتصادي بسبب ضعف اإلستثمارات (¼)
سياسة المعالجة :
يتم تحقيق النمو اإلقتصادي وخلق فرص عمل جديدة باعتماد سياسات إقتصادية منها :

ـ سياسة النهوض القتصادي عبر تعزيز الطلب على الستهالك (½)

الوسائل :

 1ـ سياسة الدخل  :زيادة األجور ← ↑ القـدرة الشـرائية ← ↑ الطلبب ← ↑ اإلسبتثمار البذي مبن جهبة
يحقق نمواً اقتصاديا ً ومن جهة ثانية يخلق فرص عمل جديدة ← ↓ البطالة (½)

 0ـ السياسةةة الدية ةةة  :تخفـيض معــدالت الفائــدة علــى القــروض المعــدة لإلسـتهالك ← ↑ الطلببب علببى
القروض ← ↑ القدرة الشرائية ← ↑ الطلب ← ↑ اإلستثمار الذي من جهة يحقق نمواً اقتصباديا ً ومبن
جهة ثانية يخلق فرص عمل جديدة ← ↓ البطالة (½)

ـ سياسة الدهوض اإلقتصادي عبر تعز ز اليةرة التدافسية للعرض (½)
الوسائل :
ـ ↓ معدل الفائدة على القروض المعدة لإلستثمار← ↓ كلفة اإلنتاج (½)

ـ توفير السوق التنافسية الكفيلة بإجبار المنشآت على التجديد في آالتها ومعداتها ←زيادة اإلنتاجية

(½)

هذه الوسائل ← ↓ كلفة اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية ← ↑ القدرة التنافسية ← ↑ الطلب على اإلستهالك

← ↑ اإلستثمار الذي يؤدي من ناحية الى ↑ اإلنتاج ← ↑ النمو ومن ناحية أخرى يؤدي الى خلق

فرص عمل ← ↓البطالة (½)
الخاتمة ( :عالمتان)
المنهجية )½( :

اإلجابة عن اإلشكالية ـ النتيجة

المحتوى ( :عالمة ونصف)

تلخيص األفكار التي وردت في جسم الموضوع  ،المقدمة وتجيب على اإلشكالية .
على الطالب أن يختار السياسة األكثر مالئمة وهي سياسة النهوض اإلقتصادي عبر تعزيز القدرة

التنافسية للعرض .

14

التبرير :إن سياسة النهوض اإلقتصادي عبر تعزيز الطلب على اإلستهالك لها سلبياتها ألنها تولد
تضخماً مالياً وتؤدي الى عجز في الموازنة وينتج عن هذه السياسة عجز في الميزان التجاري بينما
سياسة النهوض اإلقتصادي عبر تعزيز القدرة التنافسية للعرض تهدف الى ↓ كلفة اإلنتاج وتحسين

النوعية مما يحقق القدرة التنافسية وتجعل حظوظها من النهوض اإلقتصادي عالية دون أي سلبيات لذا

فهي السياسة االفضل لمعالجة المشاكل الواردة في الموضوع أعاله .

مالحظة :

تنظيم المسابقة ( )0/0ـ خط مقروء ( )0/4ـ صياغة ()0/4
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