
:السؤال األول
....... ك معوقات اجتماعیة أخري اال تقتصر معوقات التنمیة االقتصادیة على عدم توافر رأس المال بل ھن) أ(

:أذكر
عالج ھذه الظاھرة؟- ٣ئج المترتبة على نقص االدخار      االنت- ٢معوقات التنمیة االقتصادیة   - ١

:المعوقات ھي-١: ١ج
زیادة عدد السكان     -نمیة االقتصادیة            بأ عائق التمویل للت

عدو توافر العناصر التنظیمیة واإلداریة-زیادة االستھالك                             د-ج

قد تلجا الكولة الى زیادة مواردھا من الضرائب الحكومیة المباشرة او غیر : النتائج المترتبة على نقص االدخار-٢
كما قد تلجا الى االقتراض من البنوك والمؤسسات واألفراد وقد ال یكفي ھذا فتلجا الى التمویل الخارجي من –المباشرة

المؤسسات المالیة الدولیة وبالتالي یزید عبء سداد األقساط والدیون وفوائدھا مما یثقل كاھل میزانیة الدولة  

الفردیة ومدخرات الشركات والحكومةزیادة المدخرات –ھو الحد من االستھالك : العالج-٣

والمزایا؟قارن بین طریقة األجر الزمني وطریقة األجر مع المشاركة في األرباح من حیث المفھوم ) ب(
: ج

طریقة األجر مع المشاركة في األرباحطریقة األجر الزمنيالطریقة
فیھا یقدر اجر العامل على أساس الزمن المفھوم

مكان العمل فیحسب لھ الذي یقضیھ في 
مبلغ معین على أساس الساعة او الیوم أو 

األسبوع او الشھر

تجعل العمال في منزلة الشریك لصاحب 
راس المال 

سھولة حساب األجر-١المزایا
تحقیق المساواة بین العمال-٢
المحافظة على صحة العامل-٣

تشجع على الروح الجماعیة للعمال-١
النھوض بشخصیة العامل-٢
یة اإلنتاج واالھتمام بالمصنعزیادة كم-٣

:الثانيالسؤال 
:أمام العبارات الخطأ مع تصحیح الخطأ) X(أمام العبارات الصحیحة وعالمة ) √(ضع عالمة ) أ(
√(   ) یعرف االدخار على أنھ الفرق بین الدخل والمنفق منھ على السلع االستھالكیة - ١
√(   ) صادي تصیب االقتصاد بشلل یعوق التقدم والنموانعدام فرصة تحقیق الربح في النشاط االقت- ٢
√(   ) ظھرت البنوك المتخصصة نتیجة ضعف تمویل البنوك التجاریة للمشروعات المختلفة - ٣
واالدخار بأنواعھ× (  )أقتصر دور بنك القریة على تقدیم السلف النقدیة والعینیة فقط للمزارعین - ٤
األجلقصیرة × (     ) الذي ال تزید مدتھ عن سنة األجلیقصد بالتمویل طویل - ٥
: علل ما یأتي) ب(
صعوبة المقارنة بین الدخل القومي لدولتین مختلفتین؟- ١

واختالف نوع السلع لألسعارعدد السكان الذي قد یكون مختلفا وكذلك المستوى العام إلىالن الدخل القومي ینسب 
ف العملة والمشاكل والصعوبات االخري والخدمات وسعر صراإلنتاجوكمیة 

.اإلداریةاألجھزةتعاني غالبیة الدول النامیة من نقص خطیر في - ٢
وانخفاض قدرات العاملین وندرة برامج األداءونظم العمل وكفاءة وأسالیبالعلمیة األجھزةبسبب عدم تطویر 

ح والقوانین وتعددھا وتضاربھا ئت العمل وتخلف اللواوتضاعف الفاقد في ساعااإلنتاجیةالتدریب والمتابعة وضعف 
الخ........ وعدم الرغبة في التغییر 

؟ئةأھمیة دور بنوك القرى في تنمیة البی- ٣



الزراعة واستثمار المقومات االقتصادیة والخبرات المحلیة أسلوبحیث تساھم في رسالة كبرى من حیث تطویر 
الدراسات للمشروعات االقتصادیة وأجراءاإلنتاجیةیم التمویل للمشروعات في التصنیع الحیواني والزراعي وتقد

.للعمل في الریف

یحقق مصالح سیاسیة واقتصادیة أكثریتحقق بین دولتین أو اإلقلیميالتكامل االقتصادي ) أ:  (السؤال الثالث
:یليوضح ما.......... واجتماعیة مشتركة 

أھم عوامل التكامل االقتصادي - ١
عقبات التكامل االقتصادي بین الدول- ٢
. أذكر أمثلة تمت على التكامل االقتصادي عربیا ودولیا- ٣

أھم عوامل التكامل االقتصادي-١:ج
التكاملفيان تكون لدى الشعوب والحكومات الرغبة - ١
المادیة والمالیة والبشریةاإلمكانیاتتوافر -٢
حرص الدول على إزالة العقبات والصعوبات-٣
واالقتصادیینواإلداریینوجود طبقة من المنظمین -٤
اتساع حجم السوق بین الدول-٥
انتشار مبادىء الدیمقراطیة والحریة واالستقرار السیاسي واالقتصادي -٦

:عقبات التكامل االقتصادي بین الدول ھي- ٢
تباین درجات النمو االقتصادي-١
اختالف التشریعات االقتصادیة واالجتماعیة-٢
باین السیاسات المالیة والنقدیةت-٣
القیود على حریة التجارة وراس المال وانتقال األفراد والجمارك-٤

.أذكر أمثلة تمت على التكامل االقتصادي عربیا ودولیا- ٣
اتحاد دول المغرب العربي- ٢التكامل بین مصر والسودان         - ١
لتعاون العربي مجلس ا- ٤مجلس التعاون الخلیجي العربي     -٣
االتحاد األوروبي- ٦الوحدة بین مصر وسوریا  -٥
السوق األوروبیة المشتركة -٧

:أكتب المصطلح العملي المناسب لما یلي: السؤال الرابع
من ھي العملیة التي یقوم بھا المجتمع من اجل تحقیق الزیادة المستمرة في نصیب الفرد ............. - ١

)التنمیة االقتصادیة(.                 الدخل القومي
)البنوك االجتماعیة(وظیفتھا األساسیة تقدیم المعونات والمساعدات التي ال تسترد ................ - ٢
)االئتمان. (تسھیالت لإلفراد و المؤسساتھو ما تقدمھ البنوك من قروض و................. - ٣
)الریع(ھو العائد من استغالل األرض ................... - ٤
) االستثمار. (ھو شراء اصل ثابت لیدر عائد مناسب كشراء سیارة وتأجیرھا................... - ٥
في الزراعة یھدف إلى زیادة إنتاجیة األرض الزراعیة وتطویر أسالیبھا وأجراء الدراسات .................. - ٦

) التوسع الرأسي(.الزراعياإلنتاجالدقیقة للمحاصیل وتخطیط 
عدیلھا وتنفیذھا ویوصف من أنواع التخطیط الذي تتواله الحومة وتقوم على مراجعتھا وت................... - ٧

)التخطیط المركزي(.  بأنھ تخطیط من أعلى
)الرسم(.یعتبر من مصادر اإلیراد العام ویساھم في تمویل اإلنفاق العام.................. - ٨
رض على األفراد والمؤسسات نتیجة فعل اإلنفاق كاالستھالك والتداول ھي التي تف.................... - ٩

)الضرائب الغیر مباشرة(والرسوم             
.                                     والسنداتھي سوق للتعامل في عقد القروض متوسطة وطویلة األجل وتبادل األسھم.................... - ١٠

) سوق المال(



:أذكر اثنین من وظائف كل من اآلتي) أ: (السؤال الخامس
البنوك الصناعیة- ١
البنوك العقاریة- ٢
البنوك االجتماعیة- ٣
:حدد اثنین من خصائص كل مما یلي) ب(
الخطة االقتصادیة -٣الضریبة            - ٢األرض                           - ١

:٥ج
:البنوك الصناعیة- ١

االشتراك في إنشاء وتدعیم المؤسسات الصناعیة- ١
تقدیم السلف بضمان عیني أو شخصي أو مالي - ٢
معاونة خریجي المعاھد الفنیة للقیام بالمشروعات الصناعیة- ٣

البنوك العقاریة- ٢
منح القروض بضمان العقارات- ١
س الشركات العقاریةالمساھمة في تأسی- ٢

البنوك االجتماعیة- ٣
الضمان االجتماعي- ١
المساعدات االجتماعیة- ٢
المعاشات الخاصة- ٣
التامین على العمالة الغیر منتظمة - ٤

:حدد اثنین من خصائص كل مما یلي) ب(
ال تفنى –لالنتقالغیر قابلة –ثابتة : األرض- ١
تطبق وفقا لقواعد ثابتة مقررة –فریضة –امیة إلز–نقدیة : الضریبة- ٢
–المرونة –التناسق –مركزیة التخطیط والمركزیة التنفیذ –اإللزام –الشمول : الخطة االقتصادیة- ٣

االتصال  


