
 الثانً الفصل تمارٌن
 :األول السؤال

 
 ٌمكون التوً الخبو  أرغفوة وقٌموة لاير، 021 الوققٌ  شووال وقٌموة لاير، 011 القمو  شووال قٌمة كانت إذا

 . لاير051 هً كامل ققٌ  شوال باستخقام خب ها
 .الساب  اإلجمالً المحلً الناتج لحساب طرٌقتٌن وضحً -1
 .النهائٌة السلعة و الوسٌطة السلعة:  من كل عرفً -2
 :الحل
 0 الفقرة
  النهائٌة المنتجات بطرٌقة اإلجمالً المحلً الناتج حساب األولى الطرٌقة

 
 نهائٌة بصفة المنتجة والخقمات السلع اإلجمالً المحلً الناتج لحساب البسٌطة الطرٌقة هذه تأخذ

 . الوسٌطة السلع وتستبعق
 بمبلغ الخبا  بواسطة السو  فً بٌعها تم وقق النهائً المنتج هً الخب  أرغفة أن السؤال من نالحظ
 وتحوٌله القم  طحن ومرحلة ال راعة مرحلة أما ، GDP حساب فً تقخل التً القٌمة وهً لاير 051
 المحلً للناتج الصحٌحة القٌمة على الحصول من لنتمكن استبعاقها ٌجب وسٌطة مراحل تعتبر لققٌ 

  GDP االجمالً
 
 
 
 
 

 المضافة القٌمة بطرٌقة اإلجمالً المحلً الناتج حساب الثانٌة الطرٌقة
 

 مرحلة كل أضافته ما مجموع عن عبارة هو GDP اإلجمالً المحلً الناتج فإن الطرٌقة هذه بحسب
  .لها السابقة المرحلة إلى انتاج

 

 (لاير) البٌع قٌمة المشتري البائع السلعة
 المضافة القٌمة
 (لاير)

 011 لاير 011  الطاحونة صاحب الم ارع قم 

 21=  011 – 021 لاير021 الخبا   الطاحونة صاحب ققٌ 

 51=  021 – 051 لاير 051 المستهلك المخب  خب 

 القٌمة اجمالً
 المضافة

 
011  +21  +51  =

051 

 
 
 
 

 2 الفقرة
 انتاجٌة عملٌة فً االستخقام بغرض تشترى أو ُتنتج التً الخقمة أو السلعة تلك هً الوسٌطة السلعة
 .الفترة نفس خالل أخرى مرة البٌع بغرض أو أخرى

 
 بغرض ولٌس النهائً االستخقام بغرض تشترى أو ُتنتج التً الخقمة أو السلعة تلك هً النهائٌة السلعة

 .أخرى انتاجٌة عملٌة فً االستخقام

 اذن 

 X P)النهائية GDP = Ʃ (Q 

GDP = 195 

 GDP = 195اذن                



 :الثانً السؤال
 .البناء مواق المالبس، األغذٌة،: السلع من مجموعات ثالث ٌنتج اقتصاق لقٌنا أن نفترض

 :كالتالً 2115و 2114 خالل واألسعار اإلنتاج بٌانات كانت إذا
 
 

 (اللاير) السعر (طن)     الكمٌه 

2101 2100 2101 2100 
 011 41 0211 0111 األغذٌة
 01 01 41 021 المالبس
 21 51 001 011 البناء مواق

 
 
 :من كل احسبً. األساس سنة هً 2101 عام أن علمت إذا

 .وفسرٌه. المستهلكٌن ألسعار القٌاسً الرقم -1
 .وفسرٌه. 2100 للعام اإلجمالً المحلً الناتج مخفض -2

 
 : الحل

 
 011 ×          المقارنة سنة فً والخقمات السلع أسعار مجموع=   المستهلكٌن ألسعار القٌاسً الرقم -0

          

 األساس سنة فً الخقمات و السلع أسعار مجموع                                                  

 (اللاير) السعر 

2114 2115 
 011 41 األغذٌة
 01 01 المالبس
 21 51 البناء مواق

 031 011 المجموع

 

=  المستهلكٌن ألسعار القٌاسً الرقم
150

170
 ×011=055% 

 :   تفسٌره
055-011=55  % 
 . 2101 عام فً علٌه كانت عما%55 بنسبة 2100 عام فً ارتفعت األسعار أن أي

 
 
 



 
 
 
 011×           االسمً اإلجمالً المحلً الناتج=   المحلً الناتج مخفض  -2

          

 الحقٌقً اإلجمالً المحلً الناتج                                    

 الحقٌقً المحلً الناتج االسمً المحلً الناتج (اللاير) Pالسعر (طن)  Q   الكمٌه 

 P1 السعر نثبت
2101 

Q1 

2100 
Q2 

2101 
P1 

2100 
P2 

2101 
P1 Q1 

2100 
P2 Q2 

2101 
P1 Q1 

2100 
P1 Q2 

 96000  120000 80000 011 41 0211 0111 األغذٌة
 3200  3600 4800 01 01 41 021 المالبس
 4200  3500 3000 21 51 001 011 البناء مواق

 103400  127100      المجموع

 
 011×           2100 لعام االسمً اإلجمالً المحلً الناتج=   2100 لعام المحلً الناتج مخفض

          

 2100 لعام الحقٌقً اإلجمالً المحلً الناتج                                              

=  2100 لعام المحلً الناتج مخفض
103400

127100
 ×011=022.5%  =025% 

 :   تفسٌره
025-011=25  % 

 
  . 2101 عام فً علٌه كانت عما%55 بنسبة 2100 عام فً ارتفعت األسعار أن أي

 


