
 

في مقياس المىهجيةالثالث امتحان السداسي اإلجابة الىمىذجية عه            

 السؤال األول :) 21 وقاط(

 ، حٛث حخهج  8811ًُْٛج انذٔنت ػهٗ حغٛٛش انًؤعغت انؼًٕيٛت االقخصادٚت يُز االعخقالل إنٗ غاٚت    

حهك انًُٓٛت َخٛجت ححٕالث عٛاعٛت اقخصادٚت َحٕ انُظاو انهٛبشانٙ ، غٛش أٌ ْزا انخحٕل خهف انؼذٚذ  ػٍ

َخٛجت االخخالل انجْٕش٘ بٍٛ انُظشٚت ٔانخطبٛق .    يٍ انغهبٛاث اجخًاػٛا ٔاقخصادٚا ،  

َقاط(  3ضغ ػُٕاَا يُاعبا نهفقشة أػالِ ، يحخشيا انذقت ، انٕضٕح ٔاإلٚجاص ) ػهٗ ضٕء يا دسعج : -أ   

   أصيت انًؤعغت انؼًٕيٛت فٙ ظم انخحٕل االقخصاد٘

  ب-  حأل أٌ حصغ اشكانٛت حذٔس حٕنٓا انفقشة انغابقت حخُاعب يغ انؼُٕاٌ انز٘ اقخشحخّ )55 َقاط(  

، فٓم حافظج ػهٗ  8811ًت فٙ االقخصاد انٕطُٙ قبم انًؤعغت انؼًٕيٛت االقخصادٚت بًكاَت يٓ حضج

ٔاالقخصادٚت ؟ االجخًاػٛتٔيا يذٖ حأثٛش رنك يٍ انُاحخٍٛ  8811َفظ انًكاَت بؼذ   

دٌٔ حفصٛم ػذو ركش انًطانب   )حخضًٍ انفقشة أػالِ فكشحٍٛ أعاعٛخٍٛ ، أػذ صٛاغخًٓا فٙ يبحثٍٛ  -ج 

                                                                                      َقاط( 4( ) ٔانفشٔع

 انًبحث األٔل : ياْٛت انًؤعغت انؼًٕيٛت االقخصادٚت 

 انًبحث انثاَٙ : أثش انخحٕل االقخصاد٘ ػهٗ انًؤعغت انؼًٕيٛت 

 السؤال الثاوي : )80 وقاط(

َقاط( 4) .ٕاػذ انًخبؼت فٙ انًُٓجٛت أػذ حشحٛب انٕٓايش انخانٛت ٔفقا نهق -أ   

عٛاعت حخطٛظ انخًُٛت ٔإػادة حُظٛى يغاسْا فٙ انجضائش ، دٕٚاٌ انًطبٕػاث انجايؼٛت ، انطبؼت األٔنٗ  -8

، انجضائش . 085، ص  8888، دمحم بهقاعى بٓهٕل ، انجضء انثاَٙ ،   

 انطبؼت فٙ انجضائش ، انجضء انثاَٙ ،دمحم بهقاعى ، عٛاعت حخطٛظ انخًُٛت ٔإػادة حُظٛى يغاسْا  بٓهٕل

. 085، ص   8888 انجضائش. األٔنٗ ، دٕٚاٌ انًطبٕػاث انجايؼٛت ،  

، أثش حؼذٚم عؼش انفائذة ػهٗ اقخصادٚاث انذٔل انُايٛت ، بٍ  0554أطشٔحت دكخٕساِ فٙ االقخصاد ،  -0

 ػهٙ بهؼضٔص، جايؼت انجضائش .

هٗ اقخصادٚاث انذٔل انُايٛت ، أطشٔحت دكخٕساِ فٙ االقخصاد ، بهؼضٔص بٍ ػهٙ، أثش حؼذٚم عؼش انفائذة ػ

. 0554جايؼت انجضائش ،   

َقاط( 4) يا يؼُٗ االقخباط غٛش انًباشش ٔيخٗ ٚهجأ انّٛ انباحث ؟ -ب   



االقخباط غٛش انًباشش ، ٚغخخذو ػُذيا ٚخؼزس ػهٗ انباحث انٕصٕل إنٗ انًؼهٕيت يباششة ، ٔإًَا ػبش 

أخشٖ ٚقٕو انباحث بُقم يٍ يشجغ يا ، ْٔزا انًشجغ بذٔسِ َاقم ػٍ انغٛش ، ٔنالنخضاو ٔعٛظ يا ، بؼباسة 

ٔٚزكش انًشجغ االصهٙ فٙ انٓايش نهذالنت ػهٗ أٌ  -َقال ػٍ  -باألياَت انؼهًٛت ٚضٛف انباحث ػباسة 

ٚف اقخباعّ غٛش يباشش، كأٌ ٚؼخًذ ػهٗ حؼشٚف يٍ يشجغ عبقّ آخشٌٔ ، ُْا ٚشٛش انباحث انٗ انخؼش

األقذو ، ٔٚشٛش إنّٛ فٙ انٓايش ، حخٗ الٚبخظ  انغابقٌٕ حقٓى يٍ َاحٛت ، ٔٚحقق األياَت انؼهًٛت يٍ 

.َاحٛت أخشٖ  

 

 

   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


