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 للصف الثاني عشرول األيف الفصل الدراسي  االقتصادالتدريبي ملادة النموذج  إجابة

 م 2013/2014للعام الدراسي  دبياأل قسملل 

 

  ...في   خطتحته  صوب ما: واًلأ

 .    العائلي -1

          .ألجرا -2    

          .النهائية -3

          .التحويلية -4

  .اجمالي -5    

 ...ل المخطط الذهني كمستا( أ )  :ثانيًا  

 

 

 

 

 

(تقبل االجابات الصحيحة االخرى)                                                                                                       

...قدم تفسيرًا واحدًا  (ب )         

 ...في عدم قدرة االفراد  -7

            .لى االستهالككل دخله ع ألنه ينفق - 

 ...المحلي الناتج  تطور -8

 .القطاعات االقتصادية غير النفطيةزيادة مساهمة  -         

.النفط وارتفاع عوائده  أسعارزيادة  -         

 ... رأس اهتالك يعد ال -9

 (يكتفى باجابة واحدة وتقبل االجابات الصحيحة االخرى)                                         .ألنها تحسب ضمن تكلفة اإلنتاج -       

 

لسؤال األولا  

 

_______

___ 

6- ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

.الصناعات التحويلية - التجارة والمطاعم والفنادق -  .البناء والتشييد -  .الصناعات االستخراجية -   

 ـــــــ
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 ...ن سجل نتيجتين م: ثالثًا 

 
 ... تزايد استثمارات بعض ـ10    

  .زيادة صافي دخول عناصر االنتاج الخارجية  --

  .ارتفاع الناتج القومي في الدولة  --

 ... ة األفراد فيمساهمـ 11    

  .جحصولهم على دخول عناصر االنتا  --

  ((يكتفى باجابتين وتقبل االجابات الصحيحة االخرى يكتفى باجابتين وتقبل االجابات الصحيحة االخرى ) )                                                                           .امكانية شرائهم للسلع والخدمات  --

 

  

     :في العبارات اآلتية بما يناسبها أكمل الفراغات:  أواًل 

 (تقبل االجابات الصحيحة االخرى )                                                                                   .                     الطن -12

 .الناتج المحلي من السلع النهائية والخدماتاو . القيمة المضافة -13

  .االعانات االنتاجية -14

 .الربح -15

 .التجارة والفنادق والمطاعم -16

 ... ماذا يحدث( أ ) :ثانيًا  
 

 ... الوسيطة لسلعاتم احتساب قيمة  -17   
  .الوقوع في مشكلة التكرار الحسابي  --

 .استمرت اسعار النفط في االرتفاع -18   

 .ارتفاع مستوى الدخل -

 (يكتفى باجابة واحدة وتقبل االجابات الصحيحة االخرى)                                                .القومي /المحلي  الدخلزيادة  -

  

  

  

                  ......إذا علمت إذا علمت لمنشأة اقتصادية لمنشأة اقتصادية   حسب الناتج المحليحسب الناتج المحلياا  --  1199::((ب ب ) )        

                     الفائدةالفائدة+  +  الريع  الريع  +  +  االجور االجور +  +      الربحالربح  = = الناتج المحلي الناتج المحلي   ::لةلةددالمعاالمعا                                  

 .درهم 24000=  4000+  8000+  7000+  5000= الناتج المحلي  ::للــححــللاا                                  

 

____  

 السؤال الثاني
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  ...ثم ضعه ( أ)المصطلح المناسب من القائمة / مفهومال اسماختر :ثالثًا  

  

 

                                    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 ...وفق  الواردة بين القوسين صنف المسميات   --2255 :أواًل

            

 

            

 

 :أجب عن االسئلة اآلتية: ثانيا 

 

 ...ن من المؤسسات اإلماراتية التي اكتب اثنتي -26    

  ..مؤسسة اعمارمؤسسة اعمار  --

  (تقبل االجابات الصحيحة االخرى )                                                                                                                                               ..موانئ دبي العالميةموانئ دبي العالمية  --

  

 

 ...عالقة بين المفاهيم كون تعميمًا يوضح ال -27

  (تقبل االجابات الصحيحة االخرى ) .                         ي فيهازيادة االنتاج في الدولة يؤدي الى زيادة الدخل المحل :التعميم           

 

(أ ) القائمة  (ب ) القائمة    

 ××××××××××××××××××××××××××××××× (الدخل المحلي )  ××××××××××× -20

 ×××××××××××××××××××××××××× (اجمالي الناتج القومي)  ××××××××××× -21

 ××××××××××××××××××××××××××××××××  (   الريع )      ××××××××××× -22

                                       ××××××××××××××××××××××××××××× (اهتالك رأس المال)  ××××××××××× -23

 ×××××××××××××××××××××××××××××× (قطاع المنتجين   ) ××××××××××× -24

 سلع نهائية سلع وسيطة دخول عناصر اإلنتاج عناصر اإلنتاج

 التنظيم
 األرض

 

 الخبز الدقيق  الفائدة
 البسكويت

لثالسؤال الثا  

 

 ــــــــــ
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 ... الجدول اآلتي الذى يمثل إسهام  اقرأ: ثالثًا 

 

 ... إجمالي الناتج المحلياحسب  -28

 (عانات االنتاجيةاإل) –( اهتالك رأس المال ( +)الضرائب غير المباشرة )+(صافي الدخل المحلي)=  اجمالي الناتج المحلي :المعادلة   

 

 مليون درهم  47=  5ــ  2+  15+  35 =                              :الحل   
           

 

 ؟ضرائب غير المباشرةالما المقصود بمفهوم  -29

 حمل المستهلك       يت هي الضرائب التي تفرضها الحكومة على المنتجين مثل الضريبة على االنتاج والضريبة على المبيعات وغالبًا -    

 .الجزء االكبر منها      

 

 ... اقتصاديةحقيقة  نتجستا -30

                                             (تقبل االجابات الصحيحة االخرى )                                  .مليون درهم 53تصل قيمة صافي الدخل المحلي لهذا المشروع  -      

 

  ... األعمدة البيانيةل بطريقة مث -31

 .رسم البيانيلانظر ا -

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون درهم/ القيمة   البيان 

 صافي الدخل المحلي 35

 الضرائب غير المباشرة 15

 اهتالك رأس المال 2

 اإلعانات االنتاجية 5

 

  البيان

2 

/  

4

6

اإلعانات 
 االنتاجية

 اهتالك
 رأس المال


