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 1  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 

 

طلبة الصف الثاني عشر.. أسئلة تدريبية لقادة المستقبل   

3102/  3102العام الدراسي ..  لثالفصل الدراسي الثا االقتصاد القسم األدبي مادة  

  
 

 : التدريب األول
 : أتمم العبارات اآلتية بما يناسبها: أواًل 

 ...................  تتركز معظم الدول النامية في قارتي آسيا  و  -1

 ................. م في مدينة1891تم إقرار االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام   -2

 ......................            سمإمية موحدة لها عرفت بوبي عملة رساعتمدت دول االتحاد األور -3

 ......................        بإنشاء السوق  1891صدر قرار مجلس الوحدة االقتصادية عام  -4

 ..............معظم صادرات الدول النامية على شكل مواد -5

 ............كل ما تنتجه الموارد االقتصادية في الدولة من سلع وخدمات يعرف بالدخل  -6

 :أكمل بناء المخططات الذهنية اآلتية بما يناسبها ( أ    : )ثانيًا 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................* ....................................* ...........................................* 

.....................................* .....................................* .....................................* 
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 2  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 :لكل مما يلي  مثاال واحداقدم ( ب )       

 . مافي دولة  التخطيط الجزئي -9

      .....................................................................................* 

 .التي واجهت إنشاء االتحاد األوروبي  المعوقات ابرز -11

     *..................................................................................... 

 .الموجودة على أراضي دولة اإلمارات العربية المتحدة  المناطق الحرةمن  -11

       .....................................................*............................... 

 :مما يلي  فقط لكل واحدًا تفسيرًاهات : ثالثًا

             .ع والخدماتلعدم إعطاء الحرية المطلقة للمناطق الحرة في تبادل الس -12

      *.................................................................................................................. .................................. 

 .                                                         المعاصرة  أهم التكتالت االقتصاديةاعتبار االتحاد األوروبي  -13

     *.................................................................................................................. .................................. 

 .تتحمل الحكومات المسؤولية األولى في انجاز مشاريع البنية األساسية  -14 

     *.................................................................................................................. ..................................  

           .توجه دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية نحو التكتل والتكامل االقتصادي -15

          *....................................................................................................................................................  
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 3  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 : التدريب األول إجابة

 ...                                                   أتمم العبارات اآلتية بما : أواًل 
 .  اليورو  -3.                      الرياض  - 2   امريكا الجنوبية  /أمريكا الالتينية/إفريقيا    - 1 

 .الحقيقي   -9( .                 خام ) أولية  -5                        .     العربية المشتركة    -1 
 .............:                              اكمل بناء المخططات الذهنية ( أ : ) ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 ...                                              مثاال واحداقدم ( ب )      

 ...... التخطيط الجزئي   -9

                   .التخطيط لقطاع الخدمات .   * التخطيط للقطاع التجاري .   * التخطيط للقطاع الزراعي .      * التخطيط للقطاع الصناعي  -*     

 ....ابرز المعوقات التي واجهت إنشاء   -11

 تعدد القوميات -*        

 .تخوف بعض دوله من ضياع هويتها الوطنية   -*اختالف اللغات              -*       

 ......من المناطق الحرة الموجودة على   -11
 (الخ....الفجيرة  /الحمرية / عجمان / صقر / خالد/ زايد / جبل علي ) ومن أمثلتها. مناطق الموانئ الحرة   -*        

 (الخ ... رأس الخيمة / الفجيرة / العين / الشارقة / أبو ظبي / دبى ) ومن أمثلتها . مناطق المطارات الحرة  - *        

 تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى : مالحظة                                                                                       
 

.نسبة االمية * .هيكل االنتاج *  .مستوى الدخل*   

.استهالك السعرات الحرارية* .عدد األطباء*   

 

لمستوى التعليميا المستوى الصحي .مستوى دخل الفرد   
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 4  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 
 .....     تفسيرًا واحداهات : ثالثًا  

                                    
 .....                              عدم إعطاء الحرية المطلقة   –12

 . منع تهريب بعض السلع والمواد مثل الذهب واأللماس  -*         

 .المحافظة على الصحة العامة مثل منع انتشار المخدرات    - *        

 .  المحافظة على األمن   -*        

 .حماية المنتجات الوطنية حيث تحظر بعض الدول دخول السلع التي تصدرها إلى الخارج -*        

 .......اعتبار االتحاد األوروبي – 13

 .تحاد  كثرة عدد الدول التي يضمها اال -*          

 .اتساع مجاالت عالقات دوله بدول العالم األخرى  -*          

 "  كونه نموذجا يمكن أن تحتذي به تكتالت مماثلة في العالم في مراحل نشوئها -*          

         ......                                                              تتحمل الحكومات المسؤولية األولى  -14

 . كون المشاريع هذه تحتاج الى جهد ورأس مال كبيران ال تتوفر اال عند الدول والحكومات  -*           

 .ألنها تعد األساس المادي للبناء وللتقدم ، والقاعدة االساسية  النطالق خطط التنمية في الدولة   -*           

 .....لثانية نحو التكتل توجه دول العالم بعد الحرب العالمية ا  – 15 

 :     لمواجهة مشكالت عديدة منها  -*          

 .توزيع وتسويق االنتاج  -*          

 .التعريفة الجمركية  : تحرير التجارة الدولية من أبرز معوقاتها مثل   -*          

 
 ... (            تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى  )مالحظة                                                                     
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 5  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

  
 

 : الثانيالتدريب 
 

 :صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية ، وضع اإلجابة الصحيحة بين القوسين:  أواًل       

 ....... (...) ......    .     المساواة  تعامل دولة ما مع منتجات ومواطني الدول األخرى بنفس معاملة مواطنيها يعرف بمبدأ -16

 ....... ( ...) ......  .خطوة على طريق تحرير التجارة بين الدول وتحقيق التكامل االقتصادي بينها التعريفة الجمركية  تشكل -11

 ....... (... ) ......     .  % 55ألكثر من  يالخدميشير هيكل اإلنتاج في الدول النامية إلى ارتفاع نسبة العاملين في القطاع  -11

 ....... (... ) ......                   .ضغطا إضافيا على الموارد االقتصادية المتقدمة الدول تشكل الزيادة السكانية الكبيرة في -19

 ..... (... .) ......                               .التفاوت في الدخول والثروات زيادة  تسعى التنمية االقتصادية في المجتمع إلى -21

 

 :أكتب أسم التكتل االقتصادي في الفراغ أسفل كل من الشعارات اآلتية ( أ : )  ثانيًا
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 الشعارات

 

 

   اسم التكتل       
 االقتصادي       

*...................... *.................... 
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 6  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 

 

 :لكل مما يلي حسب معطيات الجدول أدناه  اثنينهدفين سجل ( ب) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :     لكل مما يلي  بإجابتين فقطوضح : ثالثًا 

                                                                                         . اآلثار السلبية التفاقية الجات على الدول النامية  -23

         *............................................................................................................................. .......     

         *.................................................................................................................................... 

 .                      اآلمال المعلقة على االتفاقية االقتصادية الموحدة لدول الخليج العربية   -24 

         *............................................................................................................................. .......     

               *..................................................................................................................................... 
 

                                                               

 

 
 
 
22 -

 األهداف البيان

 السوق العربية -
 المشتركة

* ......................................................................................   
*...................................................................................... 

   ...................................................................................... * اتفاقية الجات -
*...................................................................................... 
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 7  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 

 

 

 : الثانيإجابة التدريب 

 

  .....                           صوب ما تحته خط في العبارات: اواًل    

 المعاهدة التجارية / المنطقة الحرة / السوق المشتركة /  (االتحاد الجمركي )   -11(           المعاملة بالمثل  )  -16

 ( تقليل )    – 21(              النامية  )  – 19(                 الزراعي )    -11

 .....                          أكتب أسم التكتل االقتصادي ( أ : )  ثانيا
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************* 

 

 

 
 

مجموعة الدول  - ***************    
 االسيوية

 (اآلسيان ) 

 اإلتحاد األوروبي-
السوق األوروبية ) 

 (المشتركة 
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 8  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 
 .....:    ن لكل مما يليهدفين اثنيسجل ( ب ) 

                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ......:   لكل يمكن  بإجابتين فقطوضح : ثالثًا 
                  

 ....                                          اآلثار السلبية التفاقية الجات   – 23
 .منافسة المنتجات المستوردة للصناعات الوطنية   -*      
 .ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية العربية  -*      
 .ارتفاع تكلفة برامج التنمية في الدول النامية  -*      
 .تقليص حرية بعض الدول في رسم سياستها التجارية  -*      

 ... (             تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى  )مالحظة                                                                                    
 ........                اآلمال المعلقة على االتفاقية  -24 

 .تطبيق تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي  -*    
 .إصدار العملة الخليجية الموحدة  -*    
 . تطبيق التكامل بين دول الخليج في مجال التشريعات والنظم واللوائح المتعلقة بالنشاط االقتصادي   -*    
 .  استكمال االجراءات المتفق عليها حول حرية انتقال العمالة الوطنية المدربة وحق التملك واإلرث وحرية ممارسة النشاط االقتصادي -*    

 ... (             تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى ) مالحظة                                                                                   
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************ *********************** 

 
 

************** 

 .تحقيق التقدم االجتماعي واالزدهار االقتصادي للدول العربية  -* 
 . إرساء دعائم الوحدة االقتصادية بين الدول العربية  -*
 توحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية الثروات  -*
 رفع مستوى المعيشة    -*
 .تحسين ظروف العمل -*

 
 

 ************** 

 .توسيع حجم التجارة العالمية فيما بين الدول  -* 
 .توحيد الرسوم الجمركية المفروضة على السلع في التجارة الدولية   -*
 .تحقيق التوازن بين الدول في الحماية الجمركية  -*
تشجيع المنافسة فيما بين الدول عن طريق االسعار او المواصفات    -*

 .الجيدة للسلعة 
 .رفع المستوى المعيشي وزيادة الدخل الحقيقي لشعوب العالم   -*
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 9  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 : الثالثالتدريب 
 : المصطلح أو التعريف المناسب في الفراغ المحدد حسب معطيات الجدول التالي/اكتب اسم المفهوم:  اواًل                   

 
 

 

 

 

 
 

 :  كل من القضايا االقتصادية اآلتية حل قاباًل للتطبيق ل مقترحًا واحدًاقدم  ( أ )  : ثانيًا

 ....................................................................................................................................... * . االسراف في استخدامات المياه المنزلية -26  

 ....................................................................................................................................* .تدني كفاءة األيدي العاملة في الدول النامية  -21  

 

 : قارن بين مقومات نجاح كل من السوق االوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة حسب الجدول  (ب )     
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 التعريف المصطلح/ المفهوم 

 .اتفاق تعقده دولة ما مع دولة أخرى أو عدة  دول ، لفترات محددة ، لتنظيم التعاون االقتصادي فيما بينها * .........................

 السوق المشتركة
.......................*............   ........................................................ 

  .......................................................................................... 

......................... 
ونصيب الفرد منه من خالل  وتحقيق الزيادة  في الدخل القومي الحقيقي. عملية تهدف إلى تقدم المجتمع *

 . استخدام أساليب إنتاجية  متطورة 

 التخطيط االقتصادي
..............*............   ................................................................. 

  .......................................................................................... 

......................... 
تنظيم اقتصادي يحقق حرية مبادلة المنتجات الوطنية بين الدول األعضاء ، مع احتفاظ كل دولة عضو *

 .بإقليمها الجمركي المستقل في مواجهة الدول األخرى

21

*.........................................................................  
................... *.....................................................

 السوق العربية المشتركة
*.........................................................................  

................... *.....................................................  
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 11  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 :ما يلي لكٍل م اجابتين  اثنتيناكتب ( أ ) ثالثًا 

 .المتغيرات المعاصرة ، التي تدفع إلقامة السوق العربية المشتركة -29 

       * .............................                       .  ..................*................................. ....................... 

 .اساليب التخطيط االقتصادي المعتمدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -31 

       *...............................                     .  ................  *................................... ..................... 

 :ثم أجب عن األسئلة المقابلة له  , اقرأ معطيات الجدول اآلتي (ب )       

 من أسباب انخفاض متوسط نصيب اثنينسجل   - 31

 .القومي في كل من مصر وأثيوبيا  الفرد من الدخل      

         *............................................................................... 

         *........................................................................  .......  

 

 

 .استخرج حقيقة اقتصادية من الجدول  -32

         *........................................................................ ....... 

 

 دخل الفرد السنوي بطريقة األعمدة البيانيةمثل  -33

 ( .فرنسا ) و ( اليابان )  :لكل من         

            
  

 

 

 بالدوالر/ دخل الفرد السنوي  الدول

 21111 اليابان

 11111 فرنسا

 111 مصر

 121 اثيوبيا

 نصيب الفرد من الدخل القومي في بعض الدول المتقدمة والنامية
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 11  القسم األدبي االقتصادمادة 
 

 

 : الثالثإجابة التدريب 

 .  استخدام وسائل حديثة لترشيد االستهالك   -.           *نشر الوعي للمحافظة على المياه   -* 32

 . إخضاعها للتدريب في معاهد فنية متخصصة الكتساب الخبرة الفنية والعملية  -*        -21

 .تدريب األيدي العاملة على استخدام اآلالت في االنتاج بكافة صوره ، ألهميتها في زيادة الكمية المنتجة   -*             

 (  يكتفى بإجابة واحدة وتقبل اإلجابة الصحيحة األخرى )  : مالحظة                                               

...لكٍل  اجابتين اثنتيناكتب 

32

21

38

.توافر االرادة والتصميم والعمل الجاد المفعم بروح األمل والتفاؤل عند الدول األعضاء

.تنوع الموارد الطبيعية  –  
(اتباع سياسة الخطوات المتتابعة والمتتالية لتحقيق االتحاد األوروبي حتى الوصول لليورو )     
(وفرة الخبرات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة ورؤوس األموال المتراكمة )     

السوق العربية  
 المشتركة
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 12  القسم األدبي االقتصادمادة 
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 (تقبل اي حقيقة يراها المعلم صحيحة  ).     اثيوبيا اقل الدول الواردة في الجدول من حيث دخل الفرد السنوي  -*       
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 نصيب الفرد من الدخل القومي في بعض الدول المتقدمة والنامية


