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السؤال األول :ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة

(5عالمات)

( .1

) ان صدور نشرة طبية تفيد أن السجائر المحلية المصنوعة من التبغ المستورد تحمل فيروساً يسبب

( .2

) األرضية السعرية هي أعلى سعر قانوني يسمح أن تباع وتشتري به السلعة في السوق.

( .4

) يؤدي ارتفاع أسعار مواد البناء وشحها الى انخفاض الكمية المطلوبة من الشقق السكنية.

السكتة القلبية المفاجئة سيؤدي الى رفع السعر التوازني وتخفيض الكمية التوازنية للسجائر.

) كلما تعددت استخدامات السلعة كان الطلب عليه مرناً ،والعكس صحيح.

( .3

) الندرة النسبية مشكلة اقتصادية تواجه جميع الشعوب ما عدا الشعوب الغنية.

( .5

(5عالمات)

السؤال الثاني :اختر رمز اإلجابة الصحيحة:
 -1في علم االقتصاد ،تشير عبارة تكلفة الفرصة البديلة ،الى:
أ-التكلفة النقدية لسلعة او خدمة.

ج-قيمة سلعة او خدمة تم التخلي عن انتاجها.

ب-التكلفة النقدية إليجار مورد اقتصادي.
د -ال شيء مما ذكر.

 -2نقطة داخل منحنى إمكانيات اإلنتاج تدل على:
أ-عدم الجدوى او الفاعلية للموارد االقتصادية.

ج-الموارد المتوفرة يمكنها انتاج معدالت اعلى من

ب-موارد غير مستعملة ( معطلة).
د-جميع ما ذكر.

الناتج الحالي.
 -3ينتقل منحنى إمكانيات اإلنتاج الى اليمين عندما:
أ-يوجد زيادة في تكلفة اختيار السلعة.

ب-يتم إعادة الموارد الغير مستعملة الى التشغيل.

ج-يوجد تقدم تقني.

د-ال شيء مما ذكر

 -4اذا بقي االيراد الكلي بدون تغيير مع تغير السعر ،يكون منحنى الطلب:
ب-احادي المرونة

أ-مرنا

ج-غير مرن

د-ال شيء مما ذكر.

ج

 -5يكون منحنى الطلب لسلعة ما أكثر مرونة كلما:
ب-زادت الفترة الزمنية المأخوذة بعين االعتبار.

أ-زادت نسبة الدخل المنفق على السلعة.

د-جميع ما ذكر.

ج-كانت قابلية السلعة للتخزين اكثر.

1

(10عالمات)

السؤال الثالث:
أ -اشرح بالتفصيل العوامل التي تؤثر على مرونة الطلب السعرية؟
ب -اذا كانت لديك البيانات في الجدول التالي:
النقطة

سعر السلعة X

A
B
C
D
E

1
2
3
4
5

دخل المستهلك
I
100
120
140
160
180

الكمية المطلوبة
للسلعة X
10
8
6
4
2

سعر السلعة
M
2
4
6
8
10

سعر السلعة
N
6
5
4
3
2

 -1احسب مرونة الطلب السعرية بالطريقة القوسية بين النقطتين (  Eالى ) D؟ وبماذا تنصح المنتج لزيادة
ايراداته الكلية؟
 -2احسب مرونة الطلب الدخلية بين النقطتين (  Cالى ) D؟ وما نوع السلعة؟ ولماذا؟
 -3احسب مرونة الطلب التقاطعية بالطريقة النقطية بين النقطتين ( Bالى ) C؟ وما نوع السلعتان؟ ولماذا؟
(10عالمات)

السؤال الرابع:
أ-اشرح باختصار خصائص النظام الرأسمالي (االقتصاد الحر)؟
ب-افترض ان كال من دالة الطلب والعرض كانت كما يلي:
Qd=100-2p

Qs=8p

-1اوجد السعر التوازني والكية التوازنية؟
-2ما هو السعر الذي عنده لن يكون لدي االفراد رغبة في شراء السلعة؟
-3باستخدام التحليل االقتصادي والرسم البياني ،قامت الحكومة بتحديد (فرض) السعر عند  8دينار
ماذا يسمى هذا التدخل الحكومي؟ وما االثار المترتبة من هذا اإلجراء الحكومي؟ وكيف يتم معالجته؟

" تمنياتي لكم بالتوفيق "
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