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  :متقيدة بالمطلوب التالية األسئلة مستعينة با أجيبي على 

  :السؤال األول 

  :ضعي دائره حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي )أ

 :من أهم  المبادئ التي يقوم عليها  النظام اإلقتصادي اإلسالمي -١
 نفاق االستثمارياال -دالملكية الخاصة -جلتخطيط المركزيا -بالوسطية والتوازن  - أ

 
 :هي الحاجات المتعلقة بتجنب األخطار أو التهديدات -٢

  صدقاءحاجة اال  - د     حاجات األمن  -جاالحاجات االجتماعية  - بالحاجات األساسية  -أ
 

 :هي السلع التي تقدم نفس المنفعة األصلية -٣
  السلع المعمرة  -د            البديلةسلع ال -جسلع المكملةال  -بالسلع المستقلة -أ

  
 يمكن أن نطلق على  سوق به بائع واحد يقيّد الكمية ويحقق أرباح مرتفعة بـ -٤

 السوق االقتصادي    -د       سوق المنافسة الكاملة  -جسوق القلة              -بسوق االحتكار            - أ
 :رغبة المستهلك في شراء السلعة مع قدرته على دفع ثمنها هو  -٥

 الطلب -د  علم االقتصاد - علم النفس              ج -علم االجتماع                   ب  - أ
 

 :هو الذي تتساوى عنده الكمية المطلوبة من المستهلكين مع الكمية المعروضة من المنتجين - -٦
  العوامل المؤثرة في الطلب-منحنى العرض    د –ج     السعر التوازني -ب               مرونة الطلب السعريه- أ  

  ..بسبب  التجاره الدولية عن التجاره الداخليهتختلف  -٧

 المنافسةالكاملة-حماية المنتجات المحليه د - جإختالف األنظمه والقوانين- ب      المواطنين إحتاجاتتلبية  -أ

  ..تتخذ القرار داخل االقتصاد مثل المستهلكين واالفراد  يدرس سلوك الوحدات التي -٨
 سوق االحتكار -دالجزئي اإلقتصاد-ج            سوق المنافسه الكامله- ب                         الكلي اإلقتصاد  - أ

  .يبين الزيادة في الكمية المعروضه عن الكمية المطلوبة عند كل سعر -٩
 الطلب غير المرن -د               فائض الطلب - ج                         قانون التوازن - ب               فائض العرض  - أ

 هو انخفاض مستمر في الطلب الكلي يؤدي إلى انخفاض المستوى العام   -١٠
 االستهالك -د                   التضخم - ج                   الركود -باإلقتصاد  - أ

  :السؤال الثاني 

  : المصطلح االقتصادي المناسب ضعي-أ

  )التضخم-الحاجات اإلنسانية   -الموارد االقتصادية  -السوق  -  بطالةال(
 (                      )                               .هي ما يملكة المجتمع  ويمكنة اإلستفادة منه -١
 )                                                         (.      هي شعور بالحرمان يدفع اإلنسان للقيام بعمل معين إلشباع هذه الحاجة -٢

  ). (نظام يجمع بين البائع والمشتري لتبادل المعلومات والتفاهم على السعر و إنجاز صفقة تبادل  السلعة -٣

 (                               )المستوى العام لألسعار لفترة طويلة               هو االرتفاع المستمر في  -٤
  (                                 )والباحثين عنه   هي عدم توافر فرص العمل لألفراد القادرين على العمل  -٥
  
  
  

 ع ــبـــتـــي

   

  ـــــــــــــــــــــــ

       ١٠  

   

  ـــــــــــــــــــــــ

 ١٠  



٢ 
 

  

  :العبارة الخاطئة  ضعي عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام-ب

 . (        )هناك عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها  -١

 (      ) .تحدث من غير تدخل اإلنسان النمو يتضمن عملية تغير تلقائية  -٢

 . (      )هو رغبة المنتج في بيع سلعة معينة مع قدرتة على إنتاجها  الطلب -٣

 (       ) .اقتصادي يعني تحقيق التنمية االقتصادية في أي مجتمع توفر العنصر البشري  -٤

 (         ) .التضخم يفيد الدائن ويضر المدين  -٥

  

  :السؤال الثالث 

  :لكل مما يلي  ثالثةعددي -أ

 :أسباب المشكلة االقتصادية  -١
........................................................................................................

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

 :أنواع النظم االقتصادية  -٢
........................................................................................................
........................................................................................................

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

حددي أي الموضوعات اآلتية ينتمي إلى اإلقتصاد الجزئي وأيها ينتمي إلى االقتصاد -ب
  :الكلي 

  تحديد سعر الغسالة الكهربائية في السوق(.......................) 

  أسباب انتشار البطالة بين بعض الخريجين البحث في(......................) 

  العوامل الكامنه وراء االرتفاع العام في األسعار دراسة(......................) 

  تفسير زيادة طلب المستهلكين على أجهزة القهوة(......................)  

  

  
  
  
  

   

  ـــــــــــــــــــــــ

       ١٠  



٣ 
 

  

  :السؤال الرابع 

  صنفي السلع التالية من حيث كونها معمرة او غير معمرة ) أ
  )المواد االغذائية  –الثالجة  –الغسالة الكهربائية  –المالبس ( 
  

  سلع غير معمرة  سلع معمره

  
  
  
  

  

  

  :على حسب المطلوب قومي بكتابة القانون والتعويض -ب

مرونة الطلب احسبي .. %٢٠إلى انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة ، %٢٠إذا أدى ارتفاع سعر القلم الرصاص بنسبة  -١
 .أحادي المرونة

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

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

  .احسبي مرونة العرض السعرية%... ٢٠تؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة بنسبة % ١٠إذا كانت زيادة السعر بنسبة  -٢

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

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

  :خالل الجدول التالي-ج
  .مثلي توازن السوق بيانيا -
 .حددي نقطة التوازن وسعر التوازن وكمية التوازن لسوق -

  
الكمية  Pالسعر 

 Qdالمطلوبة
الكمية 

المعروضة 
Qs 

٧٠٠  ٣٠٠  ٥٠  

٥٠٠  ٥٠٠  ٣٠  

٤٠٠  ٦٠٠  ٢٠  

  

 إنتهت االسئلة

   

  ـــــــــــــــــــــــ

       ١٠  



٤ 
 

 


