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 المـادة : اقتصاد                                    9000-9002السنة الدراسية :  
                                          صادت: اجتماع واق ف ـالص 
  
 

     
 عالمات( 7المجال األول : استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية )  
 
  (عالمتان) العالقة بين : اربط ـ 0  
 تخفيض سعر صرف العملة الوطنية وخفض العجز في الميزان التجاري .  أ ـ  

 وتراجع حجم الطبقة الوسطى . المطلقة شرعية الربح  ب ـ  
 
  " لمعالجة اختالالت اقتصادية معينة .عمليات السوق المفتوحة"يلجأ المصرف المركزي الى اعتماد ـ  9
 مة(  عال ½) اثنين من هذه اإلختالالت اذكر أ ـ

 ( عالمتان) بشكل تسلسلي كيف تساهم عمليات السوق المفتوحة في معالجة كل من هذه اإلختالالت اشرح ب ـ
 
% والقروض المصرفية التي  5المركزي سقف زيادة القروض المصرفية من شهر آلخر بنسبة اذا حدد المصرف ـ  3

 وحدة نقدية . 05777منحها أحد المصارف حتى شهر آذار بلغت 
 (  عالمة½)هدفها  محددا  السياسة التي يتضمنها هذا اإلجراء  سم ـ  أ

  .  (عالمة)قيمة القروض المصرفية التي يستطيع المصرف منحها حتى شهر نيسان  احتسب ب ـ
 
 ( .مةعالبين النظامين الليبرالي الكالسيكي والنيوـ ليبرالي متناولة المبادرة الفردية وايجابياتها اإلقتصادية ) ميزـ  4
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 واحدة من المجموعتين التاليتين : اختار

 
 

 عالمة(  09) ةاقتصادي ات: تحليل مستندموعة اإلختيارية األولىالمج
 
 : (0مستند رقم )  

اإلستقرار الى اإلقتصاد واخراجه من الحلقة المفرغة للتمويل التضخمي و كان على الحكومة اللبنانية أن تعيد الثقة 
صرف الليرة الوطنية . وقد رسمت الحكومة سياسة متوسطة المدى تهدف الى تحقيق اإلستقرار  وعدم استقرار سعر

اإلقتصادي من خالل لجم نسب العجز في موازنة القطاع العام ، ثم تقليصها التدريجي . أما الوسيلة التي اعتمدتها 
 :  الحكومة لتحقيق أهدافها على المدى المتوسط فترتكز على المبادىء التالية

: زيادة الواردات من خالل تحسين الجباية والتصحيح التدريجي لمعدالت الرسوم غير المباشرة بحيث تنسجم مع  أول  
 واقع ارتفاع األسعار وتدني قيمة العملة الوطنية خالل األحداث .

ت النمو المتوقعة خالل : ترشيد اإلنفاق وبرمجته بحيث تكون معدالت الزيادة في اإلنفاق الجاري أقل من معدال ثانيا  
 الى إجمالي الناتج المحلي . الجاري األعوام القادمة ، أي تخفيض نسبة اإلنفاق

الذي يشكل أحد الركائز األساسية لإلصالح المالي ، وتهدف في هذا السياق ، باشرت الحكومة باإلصالح الضريبي 
الضريبة المباشرة على المواطن وتحسين وضعه السياسة الضريبية الجديدة الى تحقيق األهداف التالية : تخفيف 

المعيشي األمر الذي يؤدي الى تحريك عجلة اإلقتصاد اللبناني وزيادة اإلنتاج وخلق فرص عمل جديدة بما يحد من 
 البطالة ، والحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل والجباية .

 )بتصرف( 44-47تطور اإلقتصاد اللبناني ص :  المصدر                                                      
 

 :9مستند رقم 
 9000 9000 0222 0221 الحالة / السنوات
 1.1 صفر 1 5.5 معدل النمو %

 7.1 7.4 7.2 2.4 معدل التضخم %
 11.5 14 5.5 0 معدل البطالة %
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 : وزارة المالية والمصرف المركزي المصدر

 
 
 

 على األسئلة التالية: بالعودة الى المستندين ، أجب
         

 : (1بالعودة الى المستند رقم ) – 0
 (  عالمة) وعهن ا  محدد أحد انعكاسات التضخم المالي اذكر أ ـ

 (  عالمة) العالقة بين التضخم المالي وهذا اإلنعكاس اربط ب ـ
    

 ( على مشكلة مالية : 1يدل المستند رقم ) – 9 
 عالمة(   ½)هذه المشكلة  استخرج أ ـ

  عالمة(   ½) السياسة المعتمدة لمعالجة هذه المشكلة سم   ب ـ
 

 لسياسة ضريبية جديدة .ة ( اعتماد الدول1ورد في المستند رقم ) – 3 
 عالمة(  ½)وسيلة لهذه السياسة  استخرج أ ـ

 بشكل تسلسلي  كيف تؤدي هذه الوسيلة الى تحقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية الواردة في المستند اشرح ب ـ
 (  عالمة)
 
 (  عالمة) واحدة بداللةإجابتك  مبررا   األول المتبع في المستند االقتصاديالنظام  استنتج أ ـ ـ 4 

  عالمة(  ½) من المستند احدى مبادىء هذا النظام حدد ب ـ      
ًً تأثيرًا  اذكر ج ـ       عالمة(   ½) لهذا المبدأ اجتماعيًا

 
 :  (4بالعودة الى المستند رقم ) ـ  1

  (  عالمة) مبررة اجابتك 4771حتى العام  1995المراحل من الدورة اإلقتصادية التي مر بها لبنان منذ العام  أ ـ سم  
 ( .عالمة) 4771و  4777العالقة بين تغير نسبة النمو وتغير نسبة التضخم بين األعوام  اشرحب ـ 
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فيه سياسة  تقترحنصًا اقتصاديًا  اكتب( الى تراجع معدالت النمو وارتفاع معدل البطالة . 4يشير المستند رقم ) ـ 6 
كيف تساهم هذه الوسائل في تخطي  اشرحوسيلتين وهدف لهذه السياسة .  ددا  محمالئمة لمعالجة هاتين المشكلتين 

 ( .عالمات ونصف 3المشكلتين )
 عالمة( 09موضوع اقتصادي ) معالجا   : المجموعة اإلختيارية الثانية

 
دي انخفاض معدالت النمو اإلقتصا الىتعترض اقتصاديات الدول الليبرالية من وقت آلخر مشاكل اقتصادية تؤدي 

 وارتفاع معدالت البطالة . 
 مرتكزة على معلوماتك عالجي النقاط التالي : 

 ـ اشرحي االسباب األساسية التي تحتم على الدول الرأسمالية المرور من وقت آلخر بمشاكل اقتصادية . 
 ـ اذكري نتائج هذه األسباب .
ن لكل سياسة ثم اختاري السياسة األفضل عالجة المشاكل المذكورة واشرحي وسيلتيلمـ سمي السياسات المناسبة 

 لمعالجة المشاكل المذكورة . برري خيارك .
 
 

 " حظا  موفقا  "
 : مالحظة

     (4/0)ة صياغ   ـ (4/0) خط مقروء  ـ (9/0)   تنظيم المسابقة  
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 9000-9002السنة الدراسية :                                
 جتماع واقتصاد                                 الصـف  : ا 

 اسس تصحيح مادة اإلقتصاد
 
 عالمات( 7المجال األول : استعمال مفاهيم وتقنيات اقتصادية )  
 
 (عالمتان)ـ  0 

انخفاض قدرة  ←زيادة أسعار السلع المستوردة بالعملة الوطنية  ←  تخفيض سعر صرف العملة الوطنية أ ـ    

انخفاض اإلستيراد  ←انخفاض الطلب على السلع األجنبية  ←توردة على منافسة السلع المنتجة محلياً السلع المس

 . (عالمة) خفض العجز في الميزان التجاري ←مقابل التصدير 
 ↓ ←عدم امكانية استخدام سياسة إعادة التوزيع  ←عدم فرض ضرائب على األرباح  ← المطلقة شرعية الربح ب ـ

 . (عالمة) تراجع حجم الطبقة الوسطى ←ئية للطبقة المتوسطة القدرة الشرا
 
 (عالمتان ونصف)ـ  9
    ( ¼) ـ تضخم مالي( ¼: ركود /انكماش / جمود اقتصادي ) اثنين من اإلختاللت اإلقتصادية  أ ـ

النمو  ↑ ←اإلنتاج  ↑ ←اإلستثمار ↑ ←الطلب على اإلستهالك  ↑ ←ضخ السيولة  ← شراء األوراق المالية ـب 

 ( .عالمة( )االنكماش أو الكساد)معالجة مشكلة 
التضخم  ↓  ←االسعار  ↓  ←الطلب بالنسبة للعرض  ↓ ←امتصاص فائض السيولة  ← بيع األوراق المالية

 ( .عالمةالمالي )
 
 (ة ونصفعالم) ـ 3

 .(¼): السياسة النقدية  السياسة التي يتضمنها هذا اإلجراء أ ـ 
 / أو مكافحة التضخم المالي.(¼) قدرة المصارف على منح القروض ↓ : هدفها          

 % x  5 05777= شهر نيسان  فيقيمة القروض المصرفية التي يستطيع المصرف منحها  ب ـ
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 عالمة( ½) وحدة نقدية 1057=                                                                              
 عالمة( ½)وحدة نقدية  05057=  1057+ 05777ستطيع المصرف منحها حتى شهر نيسان = القروض التي ي

 
 
 
 (عالمة)ـ  4

 النيوـ ليبرالي الليبرالي الكالسيكي المبدأ
واقامة  حق مطلق بالتصرف بالثروة واألموال المبادرة الفردية 

المشاريع لغاية الربح ، ال يجوز للدولة 
 . (¼المساس بها )

بادرة الفردية لكنها تتدخل في حالة تحترم الم
المضاربات ولتوجيه اإلستثمار من خالل 

 (¼)الحوافز الضريبية والقروض الميسرة 
اإلنعكاس 
 اإلقتصادي

القدرة  ↑اإلنتاجية /  ↑/ (¼اإلبداع والتجديد )
 التنافسية / تحفيز اإلستثمار

 (¼)ـ توجيه اإلستثمار
 ـ مكافحة المضاربات 

 
 

 عالمة(  09: تحليل مستندات اقتصادية )المجموعة اإلختيارية األولى
 
 عالمة( ½): تدهور سعر صرف العملة الوطنية  أحد انعكاسات التضخم الماليأ ـ  – 0
   عالمة( ½) نقدي:  نوعه          
تخلي  ←خم المالي تراجع القدرة الشرائية للنقد الوطني بذات معدل التض ←االسعار  ↑ ←التضخم المالي  ب ـ 

ارتفاع  ←زيادة الطلب على العمالت األجنبية  ←المواطنين عن عملتهم الوطنية مقابل الحصول على عمالت أجنبية 

 (  عالمة)تدهور سعر صرف العملة الوطنية  ←سعر صرف العمالت األجنبية زهاء العملة الوطنية 
 
 . عالمة( ½)م عجز في موازنة القطاع العا:  المشكلة مالية أ ـ – 9 

 عالمة(   ½) تقشفية سياسة مالية: السياسة المعتمدة لمعالجة هذه المشكلةب ـ      
 
 عالمة(  ½)تخفيف الضريبة المباشرة :  وسيلة لهذه السياسة أ ـ – 3

 ↑ ← (¼)اإلستثمار  ↑ ←الطلب على اإلستهالك  ↑ ← (¼) القدرة الشرائية ↑ ← تخفيف الضريبة المباشرةب ـ 
 تؤدي الى خلق فرص عملاإلستثمار  ↑  وفي الوقت نفسه (¼) النمو )تحريك عجلة اإلقتصاد اللبناني( ↑ ←نتاج اإل

   (¼)الحد من البطالة  ← جديدة
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  (½): النظام النيو ـ ليبرالي  النظام اإلقتصاديـ أ ـ  4

  إصالح ضريبي ــ ترشيد اإلنفاق  (½) زيادة الواردات : الدللة          
 (  ½) السياسة الضريبية:  احدى مبادىء هذا النظامب ـ        

 (  ½) تقليص التفاوت اإلجتماعي:  لهذا المبدأ اجتماعيا  تأثيرا  ج ـ       
 
% عام  5.5: انخفض معدل النمو من  الدللة (¼)مرحلة اإلنكماش اإلقتصادي : 4777 ← 1995ـ  أ ـ  1

    (¼) 4777م الى صفر % عا 1999% عام  1الى  1995
 1.1الى  4777: ارتفع معدل النمو من صفر % عام  الداللة (¼) مرحلة عودة النمو اإلقتصادي : 4771 ←4777

 . (¼) 4771% عام 
 ↑ ← (¼)القدرة الشرائية ↑ ←المداخيل  ↑ ←(¼فرص العمل ) ↑ ←النمو ينتج عن زيادة اإلستثمار  ↑ ب ـ

 (¼)تضخم مالي  ←األسعار  ↑ ← (¼)الطلب بالنسبة للعرض
 ←(¼)األسعار  ↑ ← (¼)كلفة اإلنتاج ↑ ← (¼الطلب على اليد العاملة وعلى القروض) ↑ ←النمو ↑:  أو

 (¼) تضخم مالي 
 
افسية للعرض ن: سياسة النهوض اإلقتصادي عبر تعزيز القدرة التسياسة مالئمة لمعالجة مشكلتي النمو والبطالة ـ 6
(½) 
 

 (½)اإلنتاجية( زيادة ) واالنتاجيةاإلنتاج  كلفة ↓:  هدف هذه السياسة
 
 : وسيلتين لهذه السياسة 
 (وسيلة واحدة فقط: ) وسائل خفض كلفة اإلنتاج 

 ↓ كلفة اإلنتاج  ↓ ←معدل الفائدة على القروض المعدة لإلستثمار(½) 
 ↓  كلفة اإلنتاج ↓ ←الضرائب واإلشتراكات اإلجتماعية عن كاهل المنشآت اإلقتصادية 

 كلفة اإلنتاج ↓ ←األجور  تثبيت 

 كلفة اإلنتاج ↓ ←مكافحة التضخم المالي من أجل تخفيض أسعار العناصر التي تتألف منها كلفة اإلنتاج 

 : وسيلة لتحسين اإلنتاجية
 (½)زيادة اإلنتاجية ←توفير السوق التنافسية الكفيلة بإجبار المنشآت على التجديد في آالتها ومعداتها *
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توفير السوق  ومعدل الفائدة على القروض المعدة لإلستثمار ↓ :سائل في تخطي المشكلتينهذه الو  مساهمة
 ↑ ←الطلب على اإلستهالك  ↑ ← (½)القدرة التنافسية  ↑ ←زيادة اإلنتاجية و كلفة اإلنتاج  ↓ ←التنافسية
قتصادي( ومن ناحية جة مشكلة الركود اإلل)معا  (½)النمو ↑ ←اإلنتاج  ↑من ناحية الى  الذي يؤدياإلستثمار 

 (½)البطالة ↓ ← الى خلق فرص عمل يؤديأخرى 
 
 

 (عالمة 09معالجة موضوع اقتصادي ) : المجموعة اإلختيارية الثانية
 

 للمنهجية( عالمةللمضمون و  عالمتان) الماتع 3: المقدمة 
األساسية التي سيعالجها الموضوع  ينال الطالب العالمة الكاملة على المنهجية عند ذكره اإلشكالية والنقاط:  المنهجية

. 
 لذكر النقاط األساسية(  عالمةلإلشكالية و  عالمة: ) المضمون
 (¼)النظام الليبرالي  تعريف

اقتصاديات الدول الليبرالية لقانون اقتصادي يحتم عليها أن تمر من وقت آلخر بسلسلة من التقلبات  تخضع ـ
 .(¼)ية كاملة قتصادية التي تشكل كل منها دورة إقتصاداإل

 . (½) ـ تعريف التقلبات اإلقتصادية والدورة اإلقتصادية

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

 
 (عالمات 7):  الموضوع جسم

  (مةعال): المنهجية
 ينال الطالب العالمة الكاملة على المنهجية عند : 

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

 ـ مراعاة تسلسل األفكار وفق الخطوات المطروحة في المقدمة .
 (عالمات 6 :(المضمون
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 : أسباب المشاكل اإلقتصادية
 ←معدالت الفائدة  ↑ ←القروض المصرفية  الطلب على ↑ ←نخفاض معدل الفائدة على القروض المصرفية ا ـ
 (¼) القدرة التنافسية ↓ ←كلفة اإلنتاج  ↑
 (¼) القدرة التنافسية ↓ ←كلفة اإلنتاج  ↑ ←األجور  ↑ ←األيدي العاملة  الطلب على ↑ـ

 

  (½) بطالة ←صرف العاملين  ←اقفال المنشآت  ←ر المبيعات تقهق ←القدرة التنافسية  ↓ ←كلفة اإلنتاج  ↑ ـ
 (½) النمو ↓ ←اإلنتاج  ↓ ←فرملة اإلستثمار  ←هامش الربح  ↓ ← تقهقر المبيعات ←القدرة التنافسية  ↓ـ 
 (¼)القدرة التنافسية ↓ ←اإلنتاجية  ↓ ← والتقادم الذي يصيب اآلالت استنفاد مفاعيل اإلكتشافات العلمية ـ 
 

 ائج :نت
  (¼) بطالة ←صرف العاملين  ←اإلقتصادية بسبب ارتفاع كلفة اإلنتاج واشتداد المنافسة  ـ إفالس المنشآت

 (¼)فرملة اإلستثمار  ←ـ تراجع الطلب على اإلستهالك بسبب تفشي البطالة 
 (¼)ــ تباطؤ في معدل النمو اإلقتصادي بسبب ضعف اإلستثمارات 

 

 سياسة المعالجة : 
 منها : سياسات إقتصاديةق النمو اإلقتصادي وخلق فرص عمل جديدة باعتماد تحقييتم 
 (½) سياسة النهوض اإلقتصادي عبر تعزيز الطلب على اإلستهالكـ 

 :الوسائل 
اإلسببتثمار الببذي مببن جهببة يحقبب  نمببواً  ↑ ←الطلببب  ↑ ←القــدرة الشـرائية  ↑ ←زيــادة األجــور  : سياســة الــدخلـ  1

 (½)البطالة  ↓ ←ية يخل  فرص عمل جديدة اقتصادياً ومن جهة ثان

 ↑ ←الطلبب علبى القبروض  ↑ ← تخفيض معـدالت الفائـدة علـى القـروض المعـدة لإلسـتهالك :ـ السياسة النقدية  9
اإلستثمار الذي من جهة يحق  نمواً اقتصبادياً ومبن جهبة ثانيبة يخلب  فبرص عمبل  ↑ ←الطلب  ↑ ←القدرة الشرائية 

 (½)البطالة  ↓ ←جديدة 

 

 (½) وهي السياسة األفضل سياسة النهوض اإلقتصادي عبر تعزيز القدرة التنافسية للعرضـ 

  الوسائل :
 (½) كلفة اإلنتاج ↓ ←معدل الفائدة على القروض المعدة لإلستثمار ↓ـ 
 (½)زيادة اإلنتاجية ←توفير السوق التنافسية الكفيلة بإجبار المنشآت على التجديد في آالتها ومعداتها ـ 

 ↑ ←الطلب على اإلستهالك  ↑ ← القدرة التنافسية  ↑ ←كلفة اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية  ↓ ← هذه الوسائل
 ← الى خلق فرص عمل ومن ناحية أخرى يؤدي النمو ↑ ←اإلنتاج  ↑من ناحية الى  اإلستثمار الذي يؤدي

 (½)البطالة ↓
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 (عالمتان): الخاتمة 
 ( ½): المنهجية 

 ية ـ النتيجة اإلجابة عن اإلشكال
 ( عالمة ونصف) : المحتوى

 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 .

يز الطلب على اإلستهالك لها سلبياتها ألنها تولد تضخمًا ماليًا ان سياسة النهوض اإلقتصادي عبر تعز  :التبرير
سياسة النهوض اإلقتصادي بينما السياسة عجز في الميزان التجاري وتؤدي الى عجز في الموازنة وينتج عن هذه 

ة وتجعل كلفة اإلنتاج وتحسين النوعية مما يحقق القدرة التنافسي ↓عبر تعزيز القدرة التنافسية للعرض تهدف الى 
حظوظها من النهوض اإلقتصادي عالية دون أي سلبيات لذا فهي السياسة االفضل لمعالجة المشاكل الواردة في 

  الموضوع أعاله .
 

 : مالحظة
     (4/0)ة صياغ   ـ (4/0) خط مقروء  ـ (9/0)   تنظيم المسابقة  

 
 
 
 
 
 


