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 كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية                                                   جامعة أم القرى
  جزئياقتصاد تحليل 

 1438-1439السنة الجامعية 

 : نتيجة االقتصادية المشكلة تنشأ .1

 متعددة وحاجات محدودة موارد (ب            محدودة وحاجات محدودة مواردأ( 

 .سبق ما كل( د              متعددة وحاجات متعددة موارد( ج

  أنه:قانون الطلب ينّص على  .2

 ينخفض السعر عند انخفاض االستهالك    (ب       ترتفع كمية االستهالك كلما زاد دخل األفراد  (أ

           يرتفع إنتاج السلع عندما يرتفع الطلب عليها    (د        ينخفض االستهالك عند ارتفاع السعر          ج(  

 تعرف المنفعة بأنها  .3

 مستوى اإلشباع المتحصل عليه من استهالك السلعة ب(المبلغ الذي يكون المستهلك دفعه لشراء السلعة      (أ

 من السلعة الكمية المستهلكة (ج                           االستمتاع بشراء السلعة   (ج

 يؤدي انخفاض ثمن السيارات الى : .4

 زيادة الكمية المطلوبة من اطارات السيارات     (انتقال منحنى الطلب على االطارات الى اليمين        ب  (أ

 ا سبقكل م  د(                      من السياراتزيادة الكمية المطلوبة  (ج

 كلما زاد استهالك شخص من تناول سلعة ما  .5

 زادت المنفعة الكلية التي يحصل عليها حتى تصل نهايتها القصوى ب(زادت رغبته في تناول المزيد منها     (أ

 (ج( و بالفقرتين  (د  انخفضت المنفعة الحدية               (ج

 عندما تبدأ المنفعة الكلية من سلعة ما بالتناقص فان المنفعة الحدية لتلك السلعة  .6

 تصبح سالبة )دتظل ثابتة               (ج                  تأخذ في التزايد (ب         تأخذ في التناقص       (أ

 :تتضمن ال اإلنتاج عناصر .7

 التنظيم( د                    النقود (ج       (الطبيعية الموارد) األرض( ب                           العملأ( 

 فان %20وارتفع سعر السلعة بنسبة  3عرية يساويإذا كان معامل مرونة الطلب الس .8

 %20كمية المطلوبة تنخفض بنسبة ال (ب               %20كمية المطلوبة ترتفع بنسبة ال (أ

 %60كمية المطلوبة ترتفع بنسبة ال (د            %60بنسبة  تنخفضكمية المطلوبة ال (ج

 :على المؤثرة العوامل من قصرها أو الزمنية الفترة طول    .9

 المطلوبة الكمية )ب                                           المعروضة الكمية (أ

 العرض ومرونة الطلب مرونة من لك )د                    والمعروضة المطلوبة الكمية من كل )ج

  :الكلي اإليراد فإن مرن غير الطلب كان إذا .11

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

 ذكر مما شئ ال )د                                              له         قيمة أقصى )ج       

 :لها المكملة السلع فإن معينة سلعة سعر ارتفع إذا .11

 سعرها يرتفع )د        سعرها    ينخفض )ج             يقل عرضها) ب         يزداد عرضها )أ       

  :بين العالقة فإن الطلب، قانون خالل من .12

 عكسية المطلوبة والكمية السعر (ب                  طردية      المطلوبة والكمية السعر )أ       

 طردية المعروضة والكمية السعر )د               عكسية      المعروضة والكمية السعر )ج      

 

  :يلي مما أي تغير إذا المطلوبة الكمية تتغير .13
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 ج و ب )د     المستهلكين     أذواق )ج                   الدخل )ب                  السعر    ) أ       

  :بين العالقة يظهر العرض منحنى فإن حالها، على األخرى األشياء بقاء بافتراض .14

 والتكاليف السعر )د  واإلنتاج   السعر )ج    المعروضة والكمية السعر) ب  المطلوبة   والكمية السعر )أ       

  فإن %5 بنسبة وضةالمعر الكمية زيادة في إلى تؤدي السلعة سعر في %5 بنسبة الزيادة كانت إذا .15

 :يكون السلعة هذه عرض

 المرونة عديم )مرونة          دأحادي  )ج          مرن        غير )ب                     مرن    )أ      

 تكون الكلية المنفعة فإن ، صفرا   الحدية المنفعة تساوي عندما .16

 صفر( د       بةسال تكون( ج      يمكن ما أقل ( ب     يمكن ما أقصى أ(   

 الحدية منفعتها فإن السلعة من االستهالك يزيد عندما .17

 الكلية المنفعة من تقترب( د        ثابتة تبقى ( ج             تتناقص (ب                 تتزايد  أ(  

 تساوي للطلب السعرية المرونة .18

 السعر في التغير على مقسوما   الكمية في التغير ( أ

 الكمية في غيرالت نسبة على مقسوما   السعر في التغير نسبة ( ب

 الكمية في التغير على مقسوما   السعر في التغير  ( ج

 السعر تغير نسبة على مقسوما   الكمية في التغير نسبة  (د 

 للعرض السعرية المرونة تكون المعروضة، الكمية في زيادة 3%  إلى السعر في 5%  زيادة أدت اذا  .19

 0..0 ( د                 0..6 ( ج                -...6 ( ب               0..0  (أ

 الكلية االيرادات...........  سيؤدي السعر تخفيض فإن مرتفعة، ما لسلعة الطلب مرونة تكون عندما .21

 لثبات ( د               لتدهور  ( ج                  لنقص ( ب             لزيادة   (أ

 هناك التامة المنافسة سوق في .21

 يتبعونه واألخرين السعر يحدد واحد بائع  ( ب       اثنين أو واحد ومشتري البائعين، من كبير عدد ( أ 

 والبائعين المشترين من كل من كبير عدد  (د                      اثنين أو واحد وبائع كثر، مشترين  ( ج

 هي الكلية الثابتة التكاليف .22

 االنتاج مستوى عن المستقلة التكاليف  (ب                                    الظاهرة التكاليف ( أ

  السلع بإنتاج المتعلقة التكاليف ( د                 االنتاج بزيادة تزداد التي فالتكالي ( ج

  

 

 


