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 اسم الطالبة: ................................                                    جامعة الملك سعود                    

 الرقم الجامعي: ..............................                                      مركز الدراسات الجامعية للبنات  

 الرقم التسلسلي: .............................                                 قسم االقتصاد     -كلية إدارة األعمال 

 

 أ. بدور الراشد الُحميد –قصد(  101مبادئ االقتصاد الجزئي )

 االختبار الشهري األول

 درجة( 11) اختاري اإلجابة الصحيحة: :ولالسؤال األ

% فإن نسبة واتجاه 10بالقيمه المطلقة وارتفع السعر بنسبة  5ي إذا كان معامل مرونة الطلب يساو -1

 التغير في الكمية المطلوبة يكون:

 % بالنقصان.05ب(  % بالزيادة.05أ( 

 % بالنقصان.2د(  % بالزيادة.2ج( 

 طول الفترة الزمنية أو قصرها من العوامل المؤثرة على: -2

 ب( الكمية المطلوبة. أ( الكمية المعروضة.

 د( كل من مرونة الطلب ومرونة العرض. ج( كل من الكمية المطلوبة والمعروضة.

 وتزداد إمكانات اإلنتاج في حالة: لليمين ينتقل منحنى إمكانات اإلنتاج -3

 ب( زيادة الموارد االقتصادية أوالدخل. أ( زيادة الموارد االقتصادية.

 التقدم التقني.د(  .ج( زيادة الموارد االقتصادية أو التقدم التقني

 نستخدم مرونة القوس بدالً من مرونة النقطة: -4

 ب( إذا كان التغير في السعر صغير جداً. أ( إذا كان التغير في السعر كبير.

ج( لتجنب اختالف المرونة باختالف النقطة التي نبدأ 

 منها.

 د( أ و ج.

 إذا كان الطلب غير مرن فإن اإليراد الكلي: -5

 ب( يتجه عكس اتجاه السعر. أ( يتجه نفس اتجاه السعر.

 د( ال شئ مما ذكر. ج( أقصى قيمة له.

 إذا ارتفع سعر سلعة معينة فإن السلع المكملة لها: -6

 ب( عرضها يقل. أ( عرضها يزداد.

 د( يرتفع سعرها. ج( ينخفض سعرها.

 العالقة بين: من خالل قانون الطلب، فإن -7

 .عكسيةب( السعر والكمية المطلوبة  .طردية أ( السعر والكمية المطلوبة

 د( السعر والكمية المعروضة طردية. ج( السعر والكمية المعروضة عكسية.

 تتغير الكمية المطلوبة إذا تغير أي مما يلي: -8

 ب( الدخل. أ( السعر.

 د( ب و ج. ج( أذواق المستهلكين.
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 بافتراض بقاء األشياء األخرى على حالها، فإن منحنى العرض يظهر العالقة بين: -9

 ب( السعر والكمية المعروضة. أ( السعر والكمية المطلوبة.

 د( السعر والتكاليف. ج( السعر واإلنتاج.

 % فإن5% في سعر السلعه تؤدي إلى انخفاض الكمية المعروضة بنسبة 5إذا كانت الزياده بنسبة  -10

 عرض هذه السلعة يكون:

 ب( غير مرن. أ( مرن.

 د( عديم المرونة. ج( ذو وحدة مرونة.

 في ظل النظام االشتراكي ُيعطى الدور األساسي لـ: -11

 ب( السوق ونظام األسعار. أ( المنافسة الكاملة.

 د( أ و ب. ج( نظام التخطيط المركزي.

 

 درجات( 7) إذا أعطيتي البيانات التالية:السؤال الثاني: 

خيارات اإلنتاج 

 المتاحة

اإلنتاج الزراعي )بألف 

 طن(

اإلنتاج الصناعي )بألف 

 وحدة(

مقدار التضحية باإلنتاج الصناعي من أجل 

الحصول على وحدة اضافية من اإلنتاج 

 الزراعي

  40 0 أ

  38 1 ب

  30 2 ج

  20 3 د

  0 4 هـ

 

 ـ أوجدي تكلفة الفرصة البديلة في الجدول أعاله؟ 1

 ارسمي منحنى إمكانات اإلنتاج لهذه الدولة. ما شكله؟ هل يتبع ثبات، تزايد أم نقصان التكاليف؟ - 2

 وحدات من اإلنتاج الصناعي؟ ولماذا؟ 10وحدات من اإلنتاج الزراعي و 3هل من الممكن إنتاج  - 3

ماذا يحدث إذا زادت الموارد االقتصادية الموجهة  للقطاع الصناعي وبقي الزراعي كما هو؟ مع التمثيل  - 4

 البياني.

 وحدة من اإلنتاج الصناعي؟ ولماذا؟ 25وحدات من اإلنتاج الزراعي و 3هل من الممكن إنتاج  - 5
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إجابة السؤال الثاني:
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 درجات( 7) إذا أعطيتي البيانات التالية: السؤال الثالث:

 إن وجد نوع الفائض قيمة الفائض  Qsxالكميه المعروضة Qdxالكميه المطلوبة  Pxسعر الوحدة 

2 5 1   

4 4 2   

6 3 3   

8 2 4   

10 1 5   

 

واقع البيانات. حددي الكمية التوازنية والسعر التوازني على ـ ارسمي منحنى الطلب ومنحنى العرض من  1

 الرسم مع تحديد نقطة التوازن؟

إن  ـ أوجدي فائض الطلب وفائض العرض إن وجد في الجدول أعاله عند كل كمية. حددي نوع الفائض 2

 .وجد

بقاء العوامل االخرى على إذا قل عدد السكان نتيجة انخفاض أعداد المواليد و قفل باب الهجرة للداخل مع  - 3

 مع التمثيل البياني.اشرحي حالها ماذا سيحدث لوضع التوازن؟ 

 إذا انخفضت أسعار عناصر اإلنتاج ما تأثير ذلك على التوازن؟ اشرحي مع التمثيل البياني. - 4

 ؟؟ ما نوع مرونة الطلب1و  4والكمية المطلوبة  10و  4أوجدي مرونة الطلب بين السعرين  – 5

 ؟ ما نوع مرونة العرض؟8إلى  6أوجدي مرونة العرض إذا ارتفع السعر من  – 6
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 إجابة السؤال الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 تمنياتي لكن بالتوفيق


