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: أجٌبً بصح أو خطأ مع تصحٌح العبارة الخاطئة: السؤال األول

 (  )منحنى إمكانٌات اإلنتاج محدب من نقطة األصل وٌعود سبب تحدبه إلى مبدأ ثبات التكالٌف  .1

 :.........................................................................................التصحٌح

ٌختلف تعرٌف الرفاهٌة من مجتمع آلخر حسب الفكر االقتصادي والسٌاسً السائد وكذلك العالقات  .2

 (  )االجتماعٌة واألعراف والقٌم 

:........................................................................................ التصحٌح

تعرف النظرٌة بأنها تجرٌد لعالقات قائمة كمحاولة إلٌجاد تفسٌرات لألسباب والنتائج المتصلة بعدة  .3

 (  ). ظواهر

 :...........................................................................................التصحٌح

تتعدد معاٌٌر تقٌٌم النظام االقتصادي وعلٌه ٌمكن االعتماد على معٌار واحد فقط منها حٌث أن هذه  .4

 ( )المعاٌٌر مستقلة وغٌر متشابكة 

:............................................................................................... التصحٌح

 ( )ٌعتبر كل من الهواء وأشعة الشمس مورداً اقتصادٌاً  .5

:................................................................................................ التصحٌح

ٌعرف علم االقتصاد بأنه العلم الذي ٌهتم بدراسة ومعرفة الكٌفٌة التً ٌتم بها توزٌع الموارد  .6

 (  )االقتصادٌة المتعددة على الحاجات اإلنسانٌة المحدودة 

 :................................................................................................التصحٌح

 (  )المالبس من السلع القابلة للتخزٌن وبالتالً مرونة عرضها مرتفعة  .7

:.............................................................................................. التصحٌح

تتضح عالقة علم االقتصاد بعلم النفس فً مجال دراسة المواد االقتصادٌة وتوزٌعها حسب األقالٌم  .8

 (  )والمناطق 

 :..............................................................................................التصحٌح

 (  )فً النظام الرأسمالً الندرة مقٌاسها الثمن  .9

 :................................................................................................التصحٌح

فً حالة الطلب غٌر المرن فإن انخفاض السعر بنسبة معٌنة سٌؤدي إلى زٌادة الكمٌة المطلوبة بنسبة .10

  (  )أكبر وبالتالً ٌزداد اإلٌراد الكلً 

:................................................................................................... لتصحٌح

 (  )ٌعنً الطلب تام المرونة أن األفراد ٌطلبون كمٌات محددة من السلعة  مهما كان سعرها.11

:.................................................................................................. التصحٌح

الحاجات اإلنسانٌة محددة ومتماثلة أي أن تقدٌرهم للضرورٌات والكمالٌات واحد مهما اختلف الزمان  .12

 (  )والمكان

:.............................................................................................. التصحٌح
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 (  )ال ٌؤثر عدم استغالل الموارد االقتصادٌة أو استغاللها بشكل خاطئ على مشكلة الندرة  .13

 :................................................................................................التصحٌح

 (  )ٌمثل مٌل منحنى الطلب التغٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة إلى التغٌر النسبً فً السعر .14

:................................................................................................ التصحٌح

فً حال فرض ضرائب على الواردات من أجهزة الكمبٌوتر فإن هذا ٌؤدي إلى انخفاض الكمٌة التً .15

 ( )ٌتمكن المنتجون من عرضها مما ٌعنً أن منحنى العرض على الكمبٌوتر سٌنزحف ٌساراً 

:................................................................................................... التصحٌح

 ( )رأس المال أكثر شمولٌة من الثروة وال فرق بٌن الثروة والنقود  .16

:................................................................................................... التصحٌح

  ( )ٌظهر منحنى إمكانات اإلنتاج أقصى ما ٌمكن أن ٌنتجه المجتمع ولٌس ماٌرغبه، ألن الموارد نادرة  .17

:..................................................................................................... التصحٌح

  ) (من خصائص النظام االشتراكً أنه ٌقدم مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع

:.................................................................................................. التصحٌح

تعتبر احتساب نسبة اإلنتاج المتحقق إلى عناصر اإلنتاج المستخدمة فٌه إحدى طرق قٌاس معٌار توزٌع .18

  ()الدخل

:................................................................................................... التصحٌح

فٌمكننا القول هنا بأن % 50إلى انخفاض الكمٌة المطلوبة بنسبة % 30إذا أدى ارتفاع السعر بنسبة  .19

 (  )الطلب غٌر مرن 

:................................................................................................. التصحٌح

 ( )الثمن هو مقٌاس الندرة والتً أهم خصائص المورد االقتصادي  .20

 :.............................................................................................التصحٌح

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة: السؤال الثانً

: من شروط البناء النظري  -1

وجود فرضٌات ٌمكن اختبار صحتها- أ  

اشتباه وجود عالقة بٌن الفرضٌات واالستنتاج- ب  

وجود استنتاج ٌتبع الفرضٌات- ج  

أ و ج صحٌحتٌن-  د  
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:  حقٌبة 100أي من هذه الطرق أكثر كفاءة إلنتاج  -2

 ماكٌنات خٌاطة 10 عامل و20استخدام  - أ

 ماكٌنة خٌاطة 12 عامل و40استخدام  - ب

 ماكٌنة خٌاطة  14 عامل و30استخدام - ج

كل اإلجابات السابقة خاطئة - د

 :ٌنزحف منحنى الطلب على لبن المراعً إلى الٌمٌن عند -3

 انخفاض مستوى الدخل لألفراد - أ

 انخفاض سعر لبن المراعً  - ب

ارتفاع سعر لبن الصافً  - ج

 تغٌر األذواق وعزوف الناس عن لبن المراعً- د

:  تتمثل أهمٌة المرونة فً استخدامها فً كل من -4

اإلعالن والتسوٌق  - أ

سٌاسات فرض الضرائب واإلعانات   - ب

السٌاسات الحربٌة  -  ج

أ و ب صحٌحتٌن - د 

: أي من الخصائص التالٌة تعد من خصائص النظام الرأسمالً -5

الملكٌة العامة لموارد اإلنتاج  - أ

سٌادة المنافسة الكاملة وإعطاء الدور األساسً للسوق ونظام األسعار  - ب

أهمٌة دافع تحقٌق المصلحة العامة - ج

نظام التخطٌط المركزي هو المعنً باتخاذ قرارات التوزٌع واالنتاج - د

: أي نقطة على منحنى إمكانٌات اإلنتاج تمثل -6

التوظٌف الكامل للموارد  - أ

عدم استغالل الموارد استغالل أمثل   - ب

خارج إمكانات المجتمع -  ج

جمٌع اإلجابات خاطئة  - د
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  :ٌتحقق التوازن فً السوق عندما -7

 ٌتساوى السعر مع الكمٌة - أ

 ٌوجد فائض طلب وال ٌوجد فائض عرض - ب

 ٌوجد فائض عرض وال ٌوجد فائض طلب- ج

 تتساوى الكمٌة المطلوبة مع الكمٌة المعروضة- د

: أحد العوامل التالٌة ال تؤثر على الطلب -8

النمو السكانً   - أ

سعر السلعة المكملة   - ب

دخل المستهلك - ج

أسعار عناصر اإلنتاج - د

 


