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 للصف الثاني عشرول األيف الفصل الدراسي  االقتصادالتدريبي ملادة النموذج 

 م 2013/2014للعام الدراسي  دبياأل قسملل 

 

   :في العبارات التالية  خطتحته  صوب ما: واًلأ

   ( ...........................)     .يمثل التدفق الدائري في االقتصاد البسيط عالقة بين القطاع الرأسمالي وقطاع المنتجين -1  

   ( ...........................)           .    الربحالدخل الذي يحصل عليه العمال لقاء مشاركتهم في العملية االنتاجية هو  -2  

   ( ...........................)                        .الوسيطةيستخدم عند حساب الناتج المحلي القيمة النقدية للسلع  -3  

   ( ...........................)                                      .االستخراجيةتعد صناعة المناديل الورقية من الصناعات  -4  

   ( ...........................)                                         .المحلي ناتجال صافيحتسب اهتالك رأس المال ضمن ي -5  

 

:كمل المخطط الذهني اآلتي بما يناسبستا( أ )  :ثانيًا  

 

 

 

 

  

:يلما يلكل مقدم تفسيرًا واحدًا  (ب )   

 .عدم قدرة االفراد في االقتصاد البسيط على االستثمار -7

--  ....................................................................................................................................................... .  

 .مقارنة باألعوام السابقة م0202 عامل العربية المتحدة الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلمارات تطور -8

--  ....................................................................................................................................................... .  

 .المنتجين نظر وجهة من دخاًل المباشرة غير والضرائب المال رأس اهتالك يعد ال -9

--  ....................................................................................................................................................... .  

  

 السؤال األول

 

_______

___ 

 :المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي لدولة االماراتالقطاعات االقتصادية  من -6

-..............................  -..............................  -..............................  -..............................  

___  

 ـــــــــــ

 ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــ  

 ــــــــــــ

 ـــــــ
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 :ى كل مما يأتيسجل نتيجتين من النتائج االقتصادية المترتبة عل: ثالثًا 

 
 . الشركات اإلماراتية خارج الدولة تزايد استثمارات بعض ـ10    

--  ....................................................................................................................................................... .  

--  ....................................................................................................................................................... .  

 . د في العملية اإلنتاجيةة األفرامساهمـ 11    

--  ....................................................................................................................................................... .  

--  ....................................................................................................................................................... .  

 

  

     :في العبارات اآلتية بما يناسبها أكمل الفراغات:  أواًل 

 .... ...............................يستخدم في تحديد كمية إنتاج السلع وحدات قياس متعددة مثل المتر و -12

 .... ...............................طريقة بطريقة الدخول و لدولة ما الناتج المحلي يمكن قياس -13

    .... ...............................تسمى المدفوعات التي تقدمها الدولة لبعض المنشآت الصناعية بـ  -14

 .... ........................يسمى  في مشروع اقتصادي  الدخل الذي يحصل عليه المنظم نتيجة جهوده المبذولة -15

 .... ..................القطاع االقتصادي المسؤول عن تنمية السياحة في دولة االمارات العربية المتحدة هو قطاع -16

 :ماذا يحدث لو( أ ) :ثانيًا  
 

 .ليالسلع الوسيطة ضمن الناتج  المحتم احتساب قيمة  -17    
--  ................................................................................................................................................. .  

 .استمرت اسعار النفط في االرتفاع -18   

- .................................................................................................................................................. . 

  

  

  

                    ::لمنشأة هيلمنشأة هياا  لهذه لهذه   قيمة دخول عناصر اإلنتاجقيمة دخول عناصر اإلنتاج  إذا علمت ان إذا علمت ان لمنشأة اقتصادية لمنشأة اقتصادية   أحسب الناتج المحليأحسب الناتج المحلي  --1199::((ب ب ) )       

  ..((    درهمدرهم( (   44000000) ) الفائدة الفائدة   ––رهم رهم دد( (   88000000) ) الريع الريع   ––درهم درهم ( ( 77000000) ) األجور األجور   ––درهم درهم ( (   55000000) ) الربح الربح     ))                                      

                    .....  .............................................................................................................................  ::لةلةددالمعاالمعا        

 ............................. .....................................................................................................................::لحللحلاا          

 

____  

 السؤال الثاني
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 : يفيما يل( ب)القائمة من أمام ما يناسبه الفراغ  ثم ضعه في( أ)المصطلح المناسب من القائمة / المفهوم اسماختر :ثالثًا  

  

 

                                    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يوفق معطيات الجدول التال الواردة بين القوسين صنف المسميات   --2255 :أواًل

(  الدقيق -األرض  -البسكويت  -الخبز  -التنظيم  -الفائدة  )                             

 سلع نهائية سلع وسيطة دخول عناصر اإلنتاج عناصر اإلنتاج

 
 
 

   

 

 :عن االسئلة اآلتيةأجب : ثانيا 

 

 .الدولة خارجالتي لها استثمارات اكتب اثنتين من المؤسسات اإلماراتية  -26    

--  ....................................................................................... .  

--  ....................................................................................... .  

  

 .القتصادية الواردة بين القوسينالمصطلحات ا/ كون تعميمًا يوضح العالقة بين المفاهيم  -27

     (االنتاج   -الدولة      -   الدخل المحلي  )                   

 ...........................................................................................................................:التعميم           

 

(أ ) القائمة  (ب ) القائمة    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               لعمليةامجموع دخول عناصر االنتاج التي أسهمت في  ( .................... ) .الريع -20

 .ناالنتاجية خالل فترة زمنية معي                      .  

                        .ي الناتج المحلي مضافًا اليه صافي دخول عناصر  اجمال ( ....................) .رأس المال اهتالك -21

            .االنتاج الخارجية                     .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    األرض التي أقيم صاحب  الدخل الذى يحصل عليه ( ................... ) .اجمالي الناتج القومي -22

 . عليها المشروع                      .  

بداًل                                              خصص إلحالل اآلت ومعدات جديدة رصيد نقدي ي ( .................. ) .قطاع المنتجين -23

                                         .عملية اإلنتاجخالل من اآلالت والمعدات التي تستهلك                       . 

                          ألفراد أو المؤسسات التي تستثمر عناصر االنتاج منا ( .................. ) .الدخل المحلي -24

 .  أجل إنتاج السلع والخدمات                      .

 السؤال الثالث

 

 ــــــــــ
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  اجب ثم , اإلجمالي لدولة ماالمحلي الجدول اآلتي الذى يمثل إسهام أحد المشاريع االقتصادية في الناتج  اقرأ: ثالثًا 

 : عن األسئلة التي تقابله         

 

  .مشروعال الهذ إجمالي الناتج المحلياحسب  -28

 ...................................................................................: المعادلة   

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

 ....................................................................................: الحل     

 ؟المباشرة رضرائب غيالما المقصود بمفهوم  -29

      -............................................................................................................................................... . 

 .من الجدول ةاقتصاديحقيقة  نتجستا -30

      -............................................................................................................................................... . 

       

  :قيمة كل مما يلي األعمدة البيانيةمثل بطريقة  -31

 ( االنتاجية مال ، اإلعاناتاهتالك رأس ال)    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون درهم/ القيمة   البيان 

 صافي الدخل المحلي 35

 الضرائب غير المباشرة 15

 اهتالك رأس المال 2

 اإلعانات االنتاجية 5

 

  البيان

2 

/  

 

 


