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 احملاضرة االوىل 
 
 
 
 :االقتصاد المعياري-1

 .يهتم بدراسة ما يجب ان يكون  -أ          
 .يهتم باالقتصاد الصناعي  -ب         

 .يهتم بدراسة ما هو كائن            
 جميع االجابات السابقة غير صحيحة            

 
 :دراسة الكيفية التي يتم بموجبها اتخاذ القرارات االقتصادية للمنشأة هي من اهتمامات-2

 .االقتصاد الكلي-أ                
 .االقتصاد الجزئي -ب  
 .االقتصاد الدولي -ج  
 .االجابتان أ و ج كالهما صحيحة -د  

 
 يعتبر حدوث الكساد الكبير دليالً على-3

 .فشل النظرية الكينزية  
 .الكالسيكية فشل النظرية . 
 .فشل التدخل الحكومي في االقتصادية  
 .صحة توقعات النظرية الكالسيكية  

 
 يهتم علم االقتصاد بدراسة مايلي ماعدا-4

 .الظواهر الطبيعية  
 .سلوك المستهلكين  
 اقتصاديات الرفاهية  
 عالقة علم االقتصاد بالعلوم االخرى  

 
 الندرة مشكلة    -5

 تواجه الفقراء فقط  
 واألغنياءتواجه الفقراء   

 ليس لها حل  

 االجابتان ب و ج كالهما صحيحة  
 

 يؤدي النمو االقتصادي الى  -6
 .زيادة نسبة البطالة  

 .التخلص من مشكلة الندرة  
 .انخفاض االستثمار  

 الى اليمين( PPF)انتقال منحنى   

 
 ....معدل النمو االقتصادي يقاس  -1

 بمعدل النمو السكاني -أ 
 بمعدل نمو الناتج المحلي االجمالي النقدي -ب 

 بمعدل نمو الناتج القومي النقدي -ج 

 بمعدل نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي -د 

 
 .... التطور في علم االقتصاديتسم  -2

  بالديناميكية والتجديد المستمر -أ 
 بمعدل نمو الناتج المحلي االجمالي النقدي -ب 

 بمعدل نمو الناتج القومي النقدي -ج 

 بالجمود  -د 

 

 احملاضرة الثانية 
 

 :ية تدخل في حساب الناتج المحلي االجمالي بطريقة الدخلأي من الفقرات التال -1

 شراء وبيع االسهم والسندات .أ 

 دخل االيجارات .ب 

 شراء وبيع السلع والمستعملة .ج 

 ال شئ مما سبق .د 

 احد العوامل المحددة للنمو االقتصادي الذي يمكن قياسه بصورة مباشرة هو -2

 التقدم التقني .أ 

 تكوين رأس المال .ب 

 ريةتحسين نوعية الموارد البش .ج 

 تحسين نوعية الموارد الطبيعية .د 

 

- :يعتبر من أهم المؤشرات االقتصادية لتحديد مستوى النشاط االقتصادي ونموه  -5
 

 الناتج المحلي االجمالي  - أ

 

نصيب الفرد من الناتج المحلى تقاس الرفاهية ب
 مجمال  الحقيق  اال

- :من أهم العوامل التي تؤثر في االقتصاد ... ....يعتبر   -3

 االدخار  - أ

 القروض  - ب

 المؤسسات  - ت

 البنوك   - ث

                

- :السلع االستهالكية والصادرة واالستثمارية والزيادة في المخزون تعتبر -4              
 وسيطة  - أ

 سلع وخدمات نهائية  - ب

 مضافة  - ت
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 ..يستثنى من السلع والخدمات النهائية  مايلي  -1

 السلع التي تنتج كي تستخدم وتفنى وتتحول الى سلع اخرى -أ 

 السلع االستهالكية -ب 
 اآلالت والمعدات والمباني -ج 

 الصادرات -د 
  من القطاع العائلي إلى قطاع األعمال........و ن قطاع األعمال إلى القطاع العائليم ......ـ ـالتدفق المالي لفإن :في الشكل أعاله  -2

 .من القطاع العائلي إلى قطاع األعمال ........وتدفق  للناتج المحلي اإلجمالي من قطاع األعمال إلى القطاع العائلي........والتدفق 
 الدخل  ـــ االنفاق ـــ المادي ـــ الموارد -أ 

 ـ الدخل ـــ المادي ـــ الموارداالنفاق ــ -ب 

 الدخل ـــ العمل ــ المادي ـــ الموارد -ج 

 الموارد ـــ العمل ـــ المالي ـــ الموارد -د 
 

 ....كما يلي( من الشمال الى الجنوب ) بطريقة االنفاق  GDPيقاس  -3

 C – I + G + X – M -أ 

 C – I + G + M – X -ب 

 C + I – G + X – M -ج 

  M -C + I + G + X -د 
 :هبأن GDP عرفي -4

 .النهائية المنتجة محلياً في سنة معينة مجموع السلع والخدمات -أ 

 ة المنتجة محلياً في سنة معينةطمجموع من القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية والوسي -ب 
 .السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة محلياً في سنة معينةمجموع القيم  -ج 

 .نهائية المنتجة محلياً وخارجياً في سنة معينةمجموع القيم السوقية للسلع والخدمات ال -د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 .....يتم إكمال فراغات الجدول على التوالي بـ -5

 .دخل المنشئات ـــ زائد االقتطاعات غير المباشرة ـــ الناتج القومي االجمالي -أ 

 .الناتج المحلي الصافيدخل البنوك ـــ ناقصاً االقتطاعات المباشرة ـــ  -ب 
 .االجمالي الناتج المحليارات ــ ناقصاً االعانات غير المباشرة ــ دخل االيج -ج 

 .دخل االسر ــ زائد مداخيل االفراد ــ الناتج االجمالي الصافي -د 
 

 مجموع القيم المضافة لجميع المراحل االنتاجية لسلعة ما -6

 .يقل عن سعر السلعة في السوق -أ 
 .يزيد عن سعر السلعة في السوق -ب 

 .لسوقيساوي سعر السلعة في ا -ج 

 .يؤدي الى االحتساب المزدوج -د 
 

 ......حيث تنعدم القوى الداخلية الدافعة ....... التوازن االقتصادي هو حالة من  -7
 االستمرار ، للتطوير -أ 

 التطوير ، لالستمرار -ب 

 االستقرار ، للتغيير -ج 

 التغيير ، لالستقرار -د 
 

 :ال يختلف مفهوم توازن االقتصاد الكلي عن -8

 ت الرياضيةالتوازن في جميع المعادال -أ 

 التوازن في المقاييس واألوزان المختلفة -ب 

 التوازن في سوق السلع والخدمات -ج 
 التوازن في المسافات واألبعاد -د 

 

 :هما على التوالي  2009و  2008الناتج المحلي النقدي في سنة  2و  1في الجدول أدناه و بافتراض اقتصاد ينتج سلعتين  -9

 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 P2 Q1 P1 السنة 

40 10 100 50 2008 

55 20 150 70 2009 
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 9670و  4500 -أ 

 11600و  5400 -ب 

 11900و  5400 -ج 

 6700و  11600 -د 
 

 نستنتج أن رفاهية المجتمع 2112و  2112من الجدول اعاله ومن خالل التغير الذي طرأ على الناتج المحلي االجمالي النقدي بين عامي  -11

 تدهورت -أ 

 تحسنت -ب 
 NGDP ( Nominal GDP )ما حدث باالعتماد على ال يمكننا الحكم على ، سواء تغيرت أم لم تتغير -ج 

 لم تتغير -د 

 
 

 احملاضرة الثالثة 
 

 ....يزيد الناتج القومي االجمالي عن الناتج القومي الصافي بـ  -1

 .حجم الضرائب المباشرة -أ 
 .المدفوعات التحويلية -ب 

 .لع والخدماتاالنفاق الحكومي على الس -ج 

 .إهالك رأس المال الثابت -د 

 
 الدخل الشخصي المتاح يساوي -2

 .الدخل الشخصي زائداً ضرائب الدخل -أ 

 .اً ضرائب الدخلناقصالدخل الشخصي  -ب 
 .ايرادات االسهمالدخل الشخصي زائداً  -ج 
 .المدفوعات الحكوميةاً ناقصالدخل الشخصي  -د 

 

 .مستوى االسعار........ فاض عندما يبدأ معدل االجر النقدي باالنخ -3

 ينخفض أ 
 يرتفع ب 

 لن يتأثر ج 

 ال شئ مما ذكر د 
 

 بيعي يبدأ معدل األجر النقدي بعندما يزيد الطلب الكلي وتنخفض البطالة الى أقل من المعدل الط          -4

 االنخفاض -أ 

 االرتفاع -ب 

 النقصان -ج 
 االجابة أ وج كلها صحيحة  -د 

 
 

 :  عن  التالية تعبرالمعادلة  -5

 
  ألجر العامل اسيالرقم القي -أ 

 الرقم القياسي السعار المستهلك -ب 
 الرقم القياسي لربح المنتج -ج 

 ال شئ مما ذكر -د 
 

 الناتج القومي السعودي في أي سنة هو مجموع قيم السلع والخدمات النهائية -6
 .المنتجة محلياً بواسطة الموطنين السعوديين -أ 

 .المنتجة محلياً وخارجياً بواسطة السعوديين -ب 

 .اسطة المواطنين السعوديين وغير السعوديينالمنتجة محليا بو -ج 

 .المنتجة محليا بواسطة غير السعوديين -د 
           
         

 -:حساب الدخل المحلي الصافي نستخدم المعادلة التالية    -1

 NID=GDP- (nit+d) -أ 
 NID=GNP-(NIT+D) -ب 

 NDI=GDP-NIT-D -ج 

 االجابة أ وج كلها صحيحة  -د 

 
 

 

 ......معدل األجر ......استنادا الى النظرية الكالسيكية الجديدة فإن انخفاض مستوى األسعار يؤدي الى   -2

 النقدي - انخفاض -أ 

 الحقيقي  - زيادة  -ب 

 النقدي -زيادة  -ج 
  الحقيقي  -انخفاض  -د 

 

هنا بالعان  مجبتها بالطريقتين علشان 

 أغلبكم بيغلط فيها 
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 احملاضرة الرابعة
 

 -:السوق  القتصادياتتعتبر سمة مالزمة      -1

 التقلبات االقتصادية -أ 

 السياسات المالية -ب 
 الفوائد  -ج 

 البطالة  -د 

 
 -:تعتبر ظاهرة صحية في اقتصاد يتسم بالحركة والنمو      -2

 البطالة الطبيعية -أ 

 البطالة االحتكاكية -ب 

 البطالة الدورية  -ج 

 شئ مما سبق  ال -د 
  -ه 

 عندما يزيد الطلب الكلي وتنخفض البطالة الى اقل من المعدل الطبيعي يبدأ معدل األجر النقدي ب    -3

 نخفاضاال -أ 

 االرتفاع -ب 
 النقصان -ج 

 االجابتان أوج صحيحة -د 
         

 
 تقاس قوة العمل الفاعلة بعدد السكان  .1

 .في سن العمل زائداً عدد السكان خارج سن العمل .أ 

 .في سن العمل ناقصاً عدد السكان خارج سن العمل .ب 

 .مشاركة في القوة العاملةفي سن العمل مضروباً في معدل ال .ج 
 .ناقصاً عدد العاطلين عن العمل .د 

 
فإن قوة العمل . مليون 15مليون وعدد العاطلين عن العمل يبلغ  130مليون وعدد العاملين يبلغ  200إذا كان عدد السكان في سن العمل في الوطن العربي يبلغ  .2

 الفاعلة تبلغ
 .مليون 200 .أ 

 .مليون 145 .ب 

 .مليون 130 .ج 

 .مليون 15 .د 
 

 تسمى البطالة في مرحلة الركود االقتصادي .3

 .بطالة احتكاكية .أ 

 .بطالة دورية .ب 
 .بطالة هيكلية .ج 

 بطالة مقنعة .د 

 
 .في االنخفاض....... عندما يبدأ تبدأ مرحلة الركود االقتصادي  .4

 .االنفاق االستهالكي .أ 

 .االستثمار .ب 

 .االنفاق الحكومي .ج 

 .الواردات .د 
 

 توجد هناك بطالة مقنعة في المنشأة إذا أمكن .5

 .خفض عدد العاملين دون نقص في االنتاج -أ 

 .خفض عدد العاملين دون زيادة في االنتاج -ب 
 .زيادة عدد العاملين دون زيادة في االنتاج -ج 

 . و ج أاإلجابتين أ  -د 
 
 
 

 ..........ويبدأ االنتعاش عند النقطة .......... يبدأ االنكماش عن النقطة ، في الشكل ادناه -1

 (ة من اليمين الى الشمال تقرأ االجاب) 
 
 

 

 d , a -أ 

 c , b -ب 

 a , b -ج 

 c , b -د 
 
 
 
 

 

 معادلتين عدد العاطلين  ومنها نستطيع أن نستخرج +عدد العاملين = قوة العمل الفاعلة 

 عدد العاملين  -قوة العمل الفاعلة = عدد العاطلين &     العاطلين    -قوة العمل الفاعلة = عدد العاملين 

 عدد غير المشاركين ف  العمل  -عدد السكان ف  سن العمل = وأيضا قوة العمل الفاعلة 
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 .االقتصادية......... المصدر الرئيسي لـ ......... تعتبر ، ........حسب النظرية  -2

 التغيرات –مستويات الطلب   –التوقعات الرشيدة  -أ 

 التقلبات –التوقعات  –الكينزية  -ب 

 التقلبات –االزمات  –الكالسيكية  -ج 
 التنمية  –قود الن –النقدية  -د 

 
 يكون  2111فإن معدل التضخم في سنة  2111سنة  151الى  1221سنة  121من  CPIاذا زاد    -4

 %50 -أ 

 25 -ب 
 40 -ج 

 30 -د 

 
 :هي  مآخذ على استخدام معدل الناتج المحلي كمؤشر للرفاهية     -5

 يتم تداولها في األسواق  تسويقها وال يشمل السلع والخدمات التي ال يمثل القيمة النقدية للسلع والخدمات التي يتم -أ 

 يتجاهل وقت الراحة الذي يستمتع به أفراد المجتمع  -ب 

 لألقطار المختلفة لتباين مستويات الرفاهية اليعكس صورة دقيقة  -ج 

 (نقطة مهمة )يعكس الصورة الحقيقية لنمط توزيع الدخل والثروة في المجتمع  ال -د 
  جميع ماسبق  -ه 

     

 يؤثر بدرجة كبيرة في مستوى النشاط االقتصادي بالتأثير في الطلب الكلي              -1

 االنفاق االستهالكي -أ 
 االنفاق الحكومي -ب 

  االنفاق الخارجي  -ج 

 شئ مما سبق  ال -د 
 

 

 

  ة اخلامسةاحملاضر

 

 
 يتحدد العرض الكلي بالعوامل التالية ما عدا .1

 .كمية الموارد البشرية -أ 

 .كمية رأس المال -ب 

 .ت من السلع الكماليةالواردا -ج 
 .مستوى التقدم التقني -د 

 
 يعتمد الطلب الكلي على .2

 .االسعار -أ 
 .وقعاتتال -ب 

 .السياسات االقتصادية الحكومية -ج 

 .كل ما تقدم -د 
 
 

 يعتمد االنفاق االستهالكي علي .3
 .معدل الفائدة الحقيقي -أ 

 الدخل المتاح -ب 
 الدخل المتوقع في المستقبل -ج 

 .كل ما تقدم -د 

 
 مل التاليةيعتمد االستثمار على العوا .4

 .الكفاءة الحدية لالستثمار -أ 

 .معدل الفائدة -ب 

 .التوقعات -ج 

 .كل ما تقدم -د 
 

 :فأن الزيادة المتوقعة في االستهالك هي. مليون دينار 3,000وكانت الزيادة المستهدفة في الناتج المحلي االجمالي هي  0.7اذا كان الميل الحدي لالستهالك يساوي  .5

 .ميلون دينار 1,700 -أ 

 .ينارميلون د 2,700 -ب 
 .ميلون دينار 2,100 -ج 
 .ميلون دينار 3,300 -د 

 
 تتلخص العوامل المحددة للكفاءة الحدية في .1

 الطلب المتوقع -أ 

 التقدم التقني -ب 
 تكاليف االنتاج ورصيد رأس المال -ج 

 جميع ما ذكر -د 
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 .دينار 1بمقدار . .........يقيس الميل الحدي لالستهالك التغير في االستهالك الناتج عن التغير في  .2

 الدخل -أ 

 االدخار -ب 

 االستهالك -ج 
 الطلب -د 

 
 .دينار 1بمقدار .......... يقيس الميل الحدي لالدخار التغير في االستهالك الناتج عن التغير في  .3

 االستهالك -أ 
 الطلب -ب 

 سعر الفائدة -ج 

 الدخل -د 

 
 .االجمالي في أي دولة........ االكبر من في أي اقتصاد، ويخصص له الجزء ........ يعد االنفاق االستهالكي أكبر مكونات إجمالي  .4

 راإلستثما –االنتاج  -أ 

 االنتاج – راإلستثما -ب 

 الدخل –االنفاق  -ج 
 ال شئ مما ذكر -د 

 
 Y = C + I + G + X – M  الكلي وفق المعادلة التالية.........      يقاس الطلب الكلي ب .5

 االنفاق -أ 

 االدخار -ب 
 االستثمار -ج 

 التوزيع -د 

 
 محددات مكوناته ومن اهمها باألساسوامل هي عدة ع يعتمد الطلب الكلي على .6

 .االسعارمستوى  -أ 

 .وقعاتتال -ب 

 .السياسات االقتصادية الحكومية -ج 

 .جميع ما ذكر -د 
 

 تعتمد كمية الناتج المحلي االجمالي التي ينتجها االقتصاد خالل سنة معينة على .7

 .كمية العمل -أ 

 .كمية رأس المال -ب 
 .المستوى التقني السائد -ج 

 .جميع ما ذكر -د 

 
 ت الكمية المعروضة من النقود على الكمية المطلوبة منهااذا زاد .2

 ارتفع سعر الفائدة -أ 

 انخفض سعر الفائدة -ب 

 لن يتأثر سعر الفائدة -ج 

 ال شئ مما ذكر -د 
 

  عن العالقة بين Y= f(L,K,T)تعبر هذه المعادلة  .2

 .الناتج المحلي االجمالي الحقيقي والعوامل المحددة للعرض الكلي -أ 

 .العوامل المحددة لطلب الكليالناتج القومي االجمالي و -ب 
 الناتج المحلي الصافي والعوامل المؤثرة في حجمة -ج 

 .كل ما ذكر -د 

 
 :عن Y = C + I + G + X – Mتعبر هذه المعادلة  .11

 العرض الكلي -أ 

 الطلب الكلي -ب 

 الدخل الكلي -ج 

 ال شئ مما ذكر -د 
 

 القريب يعكس عند ثبات االجور النقدية وباقي اسعار االنتاج فإن منحنى العرض الكلي في المدى .11

 .العالقة العكسية بين العرض الكلي والطلب الكلي -أ 

 .العالقة الموجبة بين مستوى االسعار والناتج القومي االجمالي -ب 
 .العالقة الموجبة بين مستوى االسعار والناتج المحلي االجمالي الحقيقي -ج 

 .العالقة العكسية بين مستوى االستخدام الكامل والناتج المحلي االجمالي -د 
 

 

 احملاضرة السادسة 
 يعني التضخم الركودي جميع الحاالت التالية ماعدا-1          

 ارتفاع معدل البطالة -أ 

 خفاض معدل البطالةنا -ب 

 انخفاض الناتج المحلي االجمالي -ج 

 .ارتفاع كل من معدل التضخم ومعدل البطالة في ان واحد -د 
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 ز العرض الكلي باقتصاد جانب العرض التي تشمل جميع االجراءات التالية ما عدايقصد بالسياسات االقتصادية لتحفي -1

 تخفيض الضرائب على العائدات االستثمار -أ 

 تخفيض اسعار الفائدة -ب 

 تخفيض الرسوم الجمركية على السلع االستثمارية -ج 
 زيادة الضرائب على عائدات االستثمار -د 

 
 

  ( LAS )يعكس منحنى العرض في المدى البعيد  -2

 اتج المحلي االجمالي عند االستخدام الكاملالن -أ 
 القصير أقصى مستوى للناتج المحلي االجمالي يمكن لالقتصاد تحقيقه في المدى -ب 

 الناتج المحلي االجمالي الذي يمكن انتاجه عند ثبات مستوى االسعار -ج 

 مستوى الناتج المحلي االجمالي النقدي الذي يتعادل مع معدل البطالة -د 

 
 فأي العبارات التالية تكون صحيحة، سن في تقنيات االنتاجاذا شهد القطر تح -3

 الى جهة اليمين ( AD)ينتقل منحنى الطلب الكلي   -أ 

 ينتقل منحنى العرض الكلي في المدى البعيد الى جهة اليمين -ب 

 يزيد الناتج المحلي االجمالي الكامن -ج 
 كالهما صحيح( ج ) و ( ب )  -د 

 
 .فأي التغيرات التالية يمكن ان تحدث في المدى القريب. وتوقع رجال االعمال بعض الخسائر في المستقبل ،اذا كان االقتصاد في توازن المدى البعيد -4

 .انخفاض الناتج المحلي الحقيقي -أ 
 .زيادة في مستوى االسعار -ب 

 .انخفاض البطالة -ج 

 .زيادة معدل االستخدام -د 

 
 .في الطلب على السلع الرأسمالية ......... جمالي الى تغيرات وفقاً لنظرية المعجل تؤدي التغيرات في الدخل المحلي اال -1

 .أقل -أ 

 .أكبر -ب 

 .متساوية -ج 
 .معاكسة -د 

 
 .يولد العرض الكلي الطلب الكلي المعادل له.......... تبعاً لقانون  -2

 العرض والطلب -أ 
 كينز -ب 

 ساي -ج 

 التوازن -د 
 

 -:بيبدأ فائض جانب الطلب  -3

 تناقص العرض الكلي في المدى القصير      -أ

 زيادة مستمرة في الطلب الكلي - ب

 تناقص مستمر في الطلب الكلي     -ج
 تزايد العرض الكلي في المدى القصير      -د

 
 يعد االستثمار المكون الرئيسي لــ  -4

 االدخار المستقل -أ 
 االستهالك المستقل -ب 

 نفاق المستقلاال -ج 

 االنتاج المستقل -د 

 
 المستقل الى تؤدي الزيادة في االستثمار -5

 زيادة أقل في الدخل واالنتاج -أ 

 زيادة متساوية في الدخل واالنتاج -ب 

 زياد أكبر في الدخل واالنتاج -ج 
 زيادة متناقصة في الدخل واالنتاج -د 

 
 :عن    تعبر المعادلة                                                      -6

 

 مضاعف االستثمار -أ 

 مضاعف الدخل -ب 

 معجل الدخل -ج 

 معجل االستثمار -د 
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 احملاضرة السابعة 
 5و3و2متارين على احملاضرة 

 
 : التمرين األول

 
 لاير ،  50.000في إقتصاد بلد ما يساوي  Yإذا كان الدخل الكلي 

 . 0.35يساوي   MPSالحدي لالدخار و إذا كان الميل 
 

 :باستعمال المعطيات السابقة أوجد كل من  :المطلوب
  MPCالميل الحدي لالستهالك   •
 Yمن مجموع الدخل الكلي  Sقيمة ما يدخره أفراد هذا البلد  •
 Yمن مجموع الدخل الكلي   Cقيمة ما يستهلكه أفراد هذا البلد  •
 APSالميل المتوسط لالدخار  •

 APCمتوسط لالستهالك الميل ال •
 

 حل التمرين األول
1- MPC = 1 – MPS   

MPC = 1 - 0.35 = 0.65   
   

2-    S = MPS * Y 

S = 0.35 * 50000 

S = 17500  

 
3- C = MPC * Y  

 C = 0.65 * 50000 

 C = 32500 
 

4- APS = S / Y  

APS = 17500 / 50000 
 APS = 0.35 

 

5- APC = C / Y 

APC = 32500 / 50000 

 APC = 0.65 
 

 

 التمرين الثاني 
 يتكون إقتصاد بلد ما من ثالث قطاعات هي قطاع الصناعة و قطاع الزراعة و قطاع الخدمات ، 

 بحيث قدم كل قطاع مساهمته في اإلنتاج الوطني مقيمة بماليين الرياالت
 :دول التالي و ذلك وفقا لمعطيات الج 
 
 
 
 
 

 

 :المطلوب
 :باستعمالك لمعطيات الجدول السابق، يطلب منك إيجاد مالي     

 TPقيمة اإلنتاج الكلي  .1
 TPنسبة مساهمة كل قطاع في اإلنتاج الكلي  .2

 إنتاج القطاع القطاع

 50.000 الصناعة

 70.000 الزراعة

 80.000 الخدمات
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 :القيمة المضافة لكل قطاع إذا علمت أن .3

 من قيمة إنتاج القطاع الثاني% 25لقطاع األول إستهلك ا -أ 
 من قيمة إنتاج القطاع الثالث% 15القطاع الثاني إستهلك  -ب 
 من قيمة إنتاج القطاع األول% 5القطاع الثالث إستهلك  -ج 

 القيمة المضافة اإلجمالية   .4
 بطريقة  القيمة المضافة اإلجمالية   GDPالناتج المحلي اإلجمالي  .5

 

 الثاني حل التمرين 
 

 TPقيمة اإلنتاج الكلي  .1

TP = 50000 + 70000 + 80000   

TP = 200000 
 

 TPنسبة مساهمة كل قطاع في اإلنتاج الكلي  .2
 %25= 50000/200000= الصناعة 
 %35= 70000/200000= الزراعة 

   %40= 80000/200000= الخدمات 
 
 
 
 
 
 
 

 القيمة المضافة لكل قطاع .3
 32500%( = 25*70000) -50000= القيمة المضافة للصناعة -أ 
 58000%( = 15*80000) -70000= القيمة المضافة للزراعة  -ب 
 77500%( = 5*50000) -80000= القيمة المضافة للخدمات  -ج 

 
 168000=   77500+58000+32500= القيمة المضافة اإلجمالية  .4

 168000=  بطريقة  القيمة المضافة اإلجمالية  GDPالناتج المحلي اإلجمالي  .5
 

 الثالث  التمرين
 

 :يطلب منك إيجاد ما يلي
 .بطريقة اإلنفاق الكلي  GDPالناتج المحلي اإلجمالي  -1
 GDPنسبة إنفاق كل قطاع من الناتج المحلي اإلجمالي  -2

 (مقيمة بماليين الرياالت:)و ذلك وفقا للمعطيات التالية 
 

      000 120وي يسا  C االستهالك الخاص •
   500 950يساوي     Iاالستثمار الخاص  •

     000 585يساوي    Gاإلنفاق الحكومي  •
  132000تساوي    Xالصادرات  •
      180000تساوي    Mالواردات   •

 حل التمرين الثالث
 

1- GDP=C+I+G+(X-M) 

 

GDP = 120000 + 950500 + 585000 + ( 132000 – 180000 ) 

GDP = 1607500         
 

 GDPنسبة إنفاق كل قطاع من الناتج المحلي اإلجمالي  -2
 

 Y  =120000/1607500 =7.4%من  Cلـ % 

 طةیالسلع الوس ةمیق –اإلنتاج  مةیق: القاعدة

 من الخدمات ،%  15من الزراعة ، والزراعة استخدمت %  25الصناعة استخدمت / موجودة في السؤال  طةیالسلع الوس مةیق
 من الصناعة،% 5استخدمت  والخدمات
 7٧٧٧٧( من الزراعة%  25الن الصناعة استھلكت )في انتاج الزراعة %  25المضافة للصناعة نضرب  مةیالق ولمعرفة
 طةیالسلع الوس مةیالمضافة للصناعة أي استبعدنا ق مةیالق نایعطی 175٧٧من  5٧٧٧٧ثم نطرح انتاج الصناعة  175٧٧

 



                     1٧ 

 

 Y  =950500/1607500= 59.2%من  Iلـ % 
 

 Y  =585000/1607500 =36.3%من  Gلـ % 
 

 Y  =132000/1607500 =8.2%من  Xلـ % 

 

  %-Y  =180000/1607500 =11.1من  Mلـ % 
 

  التمرين الرابع

 :توفرت لديك المعطيات التالية و المتعلقة باقتصاد بلد ما و المقيمة بماليين الرياالت
 800 23دخول العاملين  •
   12300صافي الفائدة  •

 8600دخل اإليجارات  •
 14600أرباح الشركات  •
 7500دخول مالكي األعمال الصغيرة  •
 6400رائب غير مباشرة ض •

 7400إعانات غير المباشرة  •
  5200إهتالكات األصول الثابتة   •

 

 المطلوب
 .بطريقة الدخل  GDPإيجاد الناتج المحلي اإلجمالي  -1
  GDPإيجاد نسبة مساهمة كل عنصر في الناتج المحلي اإلجمالي  -2

 

 حل التمرين الرابع 
 

 %المئويةالنسبة  المبلغ العنصر

 33.5 800 23 عامليندخول ال

 17.5 12300 صافي الفائدة+ 

 12.1 8600 دخل اإليجارات+ 

 20.8 14600 أرباح الشركات+ 

 10.5 7500 دخول مالكي األعمال الصغيرة+ 

 9 6400 ضرائب غير مباشرة+ 

 10.4- 7400 إعانات غير المباشرة -

 7.3 5200 إهتالكات األصول الثابتة+ 

 100 71000 المجموع= 
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 Cوقيمة االستهالك  Sوقيمة االدخار  MPCفإن الميل الحدي لالستهالك  0,35يساوي  MPSلاير واذا كان الميل الحدي لالدخار  50.000يساوي  Yاذا كان الدخل الكلي  .1
 ... هم على التوالي APCوالميل المتوسط لالستهالك  APSوالميل المتوسط لالدخار 

 65,0،  35,0،  32500،  17500،  65,0 -أ 

 65,0، 053،  23500،  17500، 65,0 -ب 
 65,0، 48,0،  26500،  12400، 33,0 -ج 

 33,0،  77,0،  58200، 45600، 87,0 -د 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 هي  TPاعاله فإن قيمة االنتاج الكلي وفقاً لمعطيات الجدول  .2

 2000 -أ 

 20000 -ب 

 200000 -ج 
 2000000 -د 

 

 132.000تساوي  Xوالصادرات  585.000يساوي  Gواالنفاق الحكومي  950.500يساوي  Iواالستثمار الخاص  120.000يساوي  Cاذا كان االستهالك الخاص  .3
 ...فاق الكلي يساوي بطريقة االن GDPفإن الناتج االجمالي  180.000تساوي  Mوالواردات 

 1.706.500 -أ 

 1.607.500 -ب 

 1.506.700 -ج 

 1.507.600 -د 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 .....إكمال فراغات الجدول على التوالي بـيتم  .4

 .دخل المنشئات ـــ زائد االقتطاعات غير المباشرة ـــ الناتج القومي االجمالي -أ 

 .الصافي دخل البنوك ـــ ناقصاً االقتطاعات المباشرة ـــ الناتج المحلي -ب 

 .دخل االيجارات ــ ناقصاً االعانات غير المباشرة ــ الناتج المحلي االجمالي -ج 
 .دخل االسر ــ زائد مداخيل االفراد ــ الناتج االجمالي الصافي -د 

 

 

 احملاضرة الثامنة 
 

 تشمل مهام البنك المركزي على ما يلي باستثناء (1
a.  اصدار العملة 
b. االشراف على البنوك التجارية 

c. تنظيم عرض النقود 

d. ائع الجمهورقبول ود 

 
 استناداً الى منحنى فليبس يؤدي ارتفاع معدل التضخم الى (2

a. انخفاض نسبة البطالة 

b. ارتفاع نسبة البطالة 

c. عدم تغير معدل البطالة 
d. انخفاض معدل الفائدة  

 
 
 

 إنتاج القطاع القطاع

 50.000 الصناعة

 70.000 الزراعة

 80.000 الخدمات
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 -:  أدوات السياسة النقدية      -6

 االنفاق الحكومي ةسعر الفائدة  -أ 

 سعر الفائدة وعرض النقود  -ب 

 ئدة الضرائب والفا -ج 
 شئ مما سبق  ال -د 

 
 :من اهداف السياسة النقدية (1

a. االستخدام الكامل أي خفض معدل البطالة 
b. عار أي خفض معدل التضخماستقرار مستوى االس 

c. تحقيق معدل نمو حقيقي يفوق معدل نمو السكان 

d.  جميع ما ذكر 

 
 المنحنى اعاله هو منحنى (2

a. الطلب 

b. العرض 

c. التكلفة 

d. فليبس 
 

 يوضح المنحى أعاله  (3
a. العالقة الطردية بين البطالة والتضخم 

b. العالقة العكسية بين البطالة والتضخم 
c. متهاالعالقة الطردية بين كمية النقود وقي 

d. النقود وكميتها العالقة العكسية بين قيمة 

 
 
 
 

 
 احملاضرة التاسعة 

 
 عندما تقوم البنوك التجارية بشراء السندات الحكومية فإن القروض التي يمكن للبنك تقديها .1

 ستزيد بمقدار قيمة السندات -أ 

 ستنخفض بمقدار السندات -ب 

 ستنخفض بأضعاف قيمة السندات -ج 

 قيمة السندات ستزيد بأضعاف -د 
 

 أي من االجراءات التالية من قبل البنك المركزي يمثل سياسة نقدية .2

 زيادة معدل الخصم -أ 

 تخفيض متطلبات االحتياطي القانوني -ب 
 بيع السندات الحكومية -ج 

 تخفيض عرض النقود -د 
 
 

 
 يوضح الشكل اعاله (1

 من أهداف السياسة النقدية تحقيق معدل نمو يفوق نمو السكان 

 ويسير ف  الطريق الصحيح فاالقتصاد مجيدمن معدل النمو السكان   أكثرإذا كان معدل النمو االقتصادي  -1

  متوقف النمويعتبر معدل النمو السكان  فاالقتصاد ل مساويإذا كان معدل النمو االقتصادي  -2

 ويسير ف  الطريق الخطأ يتدهورفاالقتصاد من معدل النمو السكان    أقلإذا كان معدل النمو االقتصادي  -3
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 .السياسة النقدية وبزيادة استقاللية البنك المركزي ان النمو االقتصادي مرهون بقلة التدخل الحكومي في -أ 

 .ان معدل التضخم يكون قليل التأثر بخفض معدالت البطالة المرتفعة لوجود طاقات إنتاجية فائضة -ب 

 .أصاٍل لقلة االنتاجية الفائضة المنخفضةأن معدل التضخم يكون شديد بخفض معدالت البطالة  -ج 

 .دخل الحكومي في السياسة المالية وبزيادة استقاللية البنك المركزيأن النمو االقتصادي مرهون بكثرة الت -د 
 

 احملاضرة العاشرة 
 

 
 تؤدي زيادة الضرائب على الدخول وأرباح الشركات الى .1

 زيادة االستثمار -أ 
 انخفاض االستثمار -ب 

 زيادة االدخار -ج 

 زيادة النمو -د 

 
 تستخدم السياسة المالية التوسعية (2

 االقتصادي في فترة االنتعاش -أ 

 في فترة الركود االقتصادي -ب 

 لمحاربة التضخم -ج 
 ليس أي مما تقدم -د 

 
 تستطيع الحكومة معالجة العجز في الموازنة عن طريق االقتراض من  (3

 البنوك التجارية -أ 
 منظمات المالية الدوليةال -ب 

 المنظمات المالية االقليمية -ج 

 كل ما تقدم -د 
 

 من أهم وسائل السياسة المالية هي (4

 الضرائب والرسوم -أ 

 االنفاق الحكومي -ب 

 معدل الفائدة -ج 
 (ب ) و ( أ )  -د 

 

 من أهم مصادر االيرادات الحكومية في االقطار المتقدمة هي (5

 الضرائب على الدخول واالرباح -أ 
 الرسوم الجمركية -ب 

 بة المبيعاتضري -ج 

 ضريبة االنتاج -د 

 
 -:أدوات السياسة المالية المخططة  -7

 الضرائب واالنفاق الحكومي  -أ 

 الضرائب واالنفاق الحكومي والموازنة العامة  -ب 

 سعر الفائدة وعرض النقود  -ج 
 شئ مما سبق  ال -د 

 

 

 
 اهداف السياسة المالية من  -1

 للموارد االقتصادية األمثل التخصيص -أ 
 االستقرار االقتصادي أي خفض التضخم والبطالة -ب 

 النمو االقتصادي وتحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة -ج 

 كل ما ذكر اعاله -د 

 

 
 يبين الشكل اعاله  -2

 الضريبة على دخل توازن االقتصادكيفية تأثير خفض  -أ 

 كيفية تأثير رفع الضريبة على دخل توازن االقتصاد -ب 
 كيفية تأثير خفض دخل التوازن على مقدار الضريبة -ج 
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 ال شئ مما ذكر -د 

 
 

 تمثل هذه المعادلة  -3

 
 مضاعف الضريبة الثابتة -أ 

 مضاعف االنفاق الحكومي -ب 

 مضاعف الضريبة النسبية -ج 
 الحكومي االستثمارمضاعف  -د 

 
 

 :بين الضريبة ودخل التوازن هي عالقة  العالقةان  -4

 طردية -أ 

 عكسية -ب 

 عكسية احيانا وطردية احيانا -ج 

 ال شئ مما سبق -د 
 
 

 .... الدخل المتاح ل...... تؤدي زيادة الضريبة على الدخول الى  -5

 االنفاق –خفض  -أ 
 االستثمار –رفع  -ب 

 االستثمار –خفض  -ج 

 االنفاق –رفع  -د 

 
 

 تمثل هذه المعادلة -6

  

 الثابتة مضاعف الضريبة -أ 
 مضاعف االنفاق الحكومي -ب 

 مضاعف الضريبة النسبية -ج 

 مضاعف االستثمار الحكومي -د 
 
 
 :تقوم الحكومة بتمويل انفاقاتها العامة عن طريق  -7

 المالية الداخلية والخارجية المساعدات -أ 

 االيرادات الضريبية -ب 
 االقتراض الداخلي والخارجي -ج 

 كلتاهما صحيحة( ج ) و ( ب ) االجابتين  -د 

 

 
 

 ......الطلب الكلي بمقدار....... مليون دينار ........ بمقدار ........ كل اعاله، يزيد في الش -2

 250 –انخفاض  – 50 –الضريبة  -أ 

 250 –زاد  – 50 –الدخل  -ب 
 50 –زاد  – 250 –االنفاق الحكومي  -ج 

  250 –زاد  – 50 –االنفاق الحكومي  -د 
 

 E2، وارتفاع البطالة الى ........حيث  E1في الشكل اعاله انتقل توازن االقتصاد من  -2

 الرواج ، التضخم -أ 

 الكساد ، االستخدام الكامل -ب 

 الالتوازن ، التوازن -ج 

 الفائض ، العجز -د 
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 احملاضرة احلادية عشر 
 

 هويجب اال يكون هدف الحكومة دائماً هو تحقيق التوازن في الموازنة العامة بأي ثمن بل يجب ان يكون الهدف  .1

 تحقيق االستقرار االقتصادي -أ 

 تحقيق الربح االقتصادي -ب 
 تحقيق الفائض االقتصادي -ج 

 جميع ما ذكر اعاله -د 

 
 
 .....دلة تمثل هذه المعا                                                                                               .2

 

 مضاعف الموازنة المتوازنة -أ 

 كوميمضاعف االنفاق الح -ب 
 مضاعف الضريبة النسبية -ج 

 ال شئ مما ذكر -د 

 

 
 . ........وتكون الموازنة ....... مع ....... يتعادل  ( YB )في الشكل اعاله  .3

 فائض –االنفاق  –الدخل        -أ 
 متوازنة -ايراد الضريبة  –االنفاق  -ب 

 عاجزة -الدخل  –االنفاق  -ج 

 متوازنة  -االستهالك  –الدخل  -د 

 
 تمثل هذه المعادلة -11

  

 الثابتة مضاعف الضريبة -ه 

 مضاعف االنفاق الحكومي -و 

 مضاعف الضريبة النسبية -ز 

 مضاعف االستثمار الحكومي              
 

 
 تمثل هذه المعادلة -11

  

 الثابتة مضاعف الضريبة -ح 
 مضاعف االنفاق الحكومي -ط 

 مضاعف الضريبة النسبية -ي 

 مضاعف االستثمار الحكومي              
 
 

 انية عشراحملاضرة الث 
 

 

  عندما يقوم بلد معين بشراء السلع والخدمات من بلدان أخرى تسمى هذه ب .1
 الواردات -أ 

 الصادرات -ب 

 داتالمساع -ج 
 القروض -د 

 

  إن السلع والخدمات التي يتم بيعها إلى األقطار األخرى تسمى ب .2
 الواردات -أ 
 الصادرات -ب 

 المساعدات -ج 

 القروض -د 
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 .يراد وتصدير سلع وخدمات مختلفةتقوم باست........... إن  .3
 الدول النامية -أ 

 الدول المختلفة -ب 

 الدول المتقدمة -ج 
 الدولجميع  -د 

 

 ........الرسوم التي تفرضها الحكومات على  Tariffيقصد بالتعريفة الجمركية  .4

 الواردات -أ 
 الصادرات -ب 

 االجانب -ج 

 السياح -د 
 

 ....المنحنيين التاليين يبينان  .5
 الك في كل من سوريا والعراقمنحنيات إمكانيات اإلنتاج واالسته -أ 

 واالستهالك في كل من سوريا والعراق االدخارمنحنيات إمكانيات  -ب 

 واالستهالك في كل من سوريا والعراق الدخلمنحنيات إمكانيات  -ج 
 في كل من سوريا والعراق واالستثمارمنحنيات إمكانيات اإلنتاج  -د 

  -ه 

 
 

 ........والعراقي في حالة  أن كل من االقتصاد السوري المنحنيين السابقين يبينان .6
 الفائض التجاري -أ 

 العجز المالي -ب 

 التضخم النقدي -ج 

 االكتفاء الذاتي -د 
 

 ..........من خالل المنحنيين السابقين نستنتج أنه هناك  .7
 غياب للبنوك في عملية التمويل في البلدين -أ 
 غياب التدخل الحكومي في اقتصاد البلدين -ب 

 غياب التبادل التجاري في اقتصاد البلدين -ج 

 غياب االقراض واالقتراض بين البلدين -د 
 

 .....من خالل المنحنيين السابقين نستنتج أن  .8
 .ألف متر من المنسوجات 20آالف طن من القمح و  10آالف متر من المنسوجات، بينما ينتج العراق ويستهلك  6آالف طن من القمح و  8سوريا تنتج وتستهلك  -أ 

 .ألف متر من المنسوجات 20الف طن من القمح و آ 10ستهلك سوريا وتنتج متر من المنسوجات، بينما ت آالف 6و  الف طن من القمحآ 8ستهلك ينتج وي العراق -ب 
 .ألف متر من المنسوجات 6الف طن من القمح و آ 8آالف متر من المنسوجات، بينما ينتج العراق ويستهلك  20الف طن من القمح و آ 10سوريا تنتج وتستهلك  -ج 

 .القمحألف متر من  20و  المنسوجاتالف طن من آ 10، بينما ينتج العراق ويستهلك القمحآالف متر من  6و  المنسوجاتالف طن من آ 8 سوريا تنتج وتستهلك -د 
 
 

 

 

  إنتاج إستهالك إنتاج إستهالك

 سوريا 30 6 00 8

 العراق 00 20 30 10

 المجموع 30 26 30 18

 مكاسب التجارة الخانة  أ الخانة  ب

 
 

 ..دول أعاله فإن مكاسب التجارة بين البلدين هيفي الج .9
 (بالنسبة للخانة  ب )  12=  18 – 30و ( بالنسبة للخانة  أ )  4=  26 – 30 -أ 
 (بالنسبة للخانة  ب )  12-=  30 – 18و ( بالنسبة للخانة  أ )  4-=  30 – 23 -ب 

 (ب  بالنسبة للخانة )  48=  18+  30و ( بالنسبة للخانة  أ )  56=  26+  30 -ج 

 ال شئ صحيح مما ذكر أعاله -د 
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 احملاضرة الثالثة عشر 
 

 

 
 من أهم مساوئ القيود الحكومية على الواردات أن هذه الواردات تؤدي إالى .1

 ارتفاع اسعار السلع المستوردة -أ 

 .ارتفاع اسعار السلع المنتجة محلياً  -ب 
 انخفاض الصادرات المحلية وحدوث عجز في ميزان المدفوعات -ج 

 كل ما تقدم -د 

 
 ن طريقيمكن لقطر معين معالجة االختالل في ميزان المدفوعات ع .2

 تخفيض سعر صرف العملة المحلية -أ 

 تقليل تكاليف االنتاج وتحسين النوعية -ب 

 تقليل الواردات من السلع الكمالية -ج 

 كل ما تقدم -د 
 
 تؤدي رقابة الدولة على تحويل النقود الى الخارج الى .3

 ظهور السوق السوداء -أ 

 انخفاض حجم التجارة مع االقطار االخرى -ب 
 انخفاض اسعار السلع االستهالكية -ج 

 (ب ) و ( أ )  -د 

 
 التجارة الحرة الى تؤدي .4

 تحقيق فائض في الميزان التجاري -أ 

 ارتفاع معدالت التضخم -ب 

 زيادة المنافسة وانخفاض اسعار السلع -ج 

 حماية الصناعة الناشئة -د 
 
 أي مما يلي يعكس إتمام عملية صادرات غير منظورة بالنسبة لالقتصاد .5

 صادرات القطن -أ 

 تحويالت العاملين المصريين في الخارج -ب 
 عوائد السياحة -ج 

 (ج ) و ( ب )  -د 

 
 
 .تكاليف إنتاجها وذلك بهدف تثبيت موقعها التنافسي........ عندما تقوم شركة أجنبية ببيع إنتاجها في األسواق الخارجية بأسعار  Dumpingيحدث اإلغراق  .1

 من أعال -أ 

 أقل من -ب 

  مساوية ل -ج 

 ال شئ مما ذكر  -د 
 
 بارة عن كشف بالقيمة لجميع المبادالت التي تمت بينميزان المدفوعات هو ع .2

 .بلد معين والعالم الخارجي -أ 

 .مؤسسة معينة والسوق -ب 
 .شركة معينة والبنك -ج 

 .السوق وباقي المؤسسات -د 

 
 هناك شرطاً بديالً لتوازن االقتصاد الكلي هو .3

 تعادل الدخل الوطني مع االستهالك الوطني -أ 

 .تعادل االعانات مع االقتطاعات -ب 

 .لتسربات مع الحقنتعادل ا -ج 

 كل ما ذكر -د 

  احملاضرة الرابعة عشر 

 
 :ل كامل تعني وجود نسبة من االيدي العاملة غير مستغلة استغال

 البطالة الدورية  -1      
 البطالة المقنعة  -2       
 البطالة االحتكاكية  -3      

 الشئ مماسبق   -4       
 
 

 قانون الميزة المطلقة
 .سبب قیام التجارة الدولیة هو قانون المیزة المطلقة الذي جاء به آدم سمیث، والذي یستند إلى مبدأ تقسیم العمل والتخصص بین األقطار

 (ديفيد ريكاردو ) مبدأ الميزة النسبية• 
 .جمیع األقطار حتى في حالة وجود قطر معین یستطیع اانتاج أكثر من سلعة بتكالیف أقل من تكلفة إنتاجھا في قطر آخرتكون التجارة مربحة ل
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 م الى أن الفجوة بين المستوى المعيشي لسكان االقطار المتقدمة واالقطار النامية2025توقعات نمو السكان في العالم في سنة  تشير .1
 ستبقى ثابتة -أ 

 ستتقلص بسرعة -ب 

 ستتقلص تدريجياً  -ج 
 ستزداد اتساعاً  -د 

 
 أي من السياسات االقتصادية التالية تعتبر غير مقبولة بالنسبة لألقطار النامية .2

 ر في البنى التحتيةاالستثما -أ 

 تشجيع المواطنين على االدخار -ب 

 زيادة االستثمار في التعليم -ج 
 تخصيص نسبة كبيرة من االيرادات الحكومية لالنفاق العسكري -د 

 
 تبلغ نسبة االمية بين الكبار في العالم العربي .3

 %20قل من ا -أ 

 %30اقل من  -ب 
 %40من اعال  -ج 

 %70اعال من  -د 

 
 مجموع سكان العالم أكثر منتبلغ نسبة سكان االقطار النامية من  .4

 %50 -أ 

 %60 -ب 
 %70 -ج 

 %80 -د 

 
 تعزى ظاهرة الحلقة المفرغة للفقر الى االسباب التالية ماعدا .5

 انخفاض الدخل القومي -أ 
 انخفاض االستثمار -ب 

 انخفاض نمو السكان -ج 

 انخفاض االنتاجية -د 

 
 بانخفاض، تتسم االقطار النامية اضافة النخفاض مستوى المعيشة .1

 دد السكانع -أ 
 إنتاجية العمل -ب 

 مواردها الطبيعية -ج 

 مساحتها -د 

 
 
 
 .من أهم اسباب انخفاض مستويات المعيشة في االقطار النامية.......... تعتبر ظاهرة  .2

 ارتفاع الموارد الطبيعية -أ 

 زيادة الدخل القومي -ب 
 ارتفاع عدد المستهلكين -ج 

 سوء استغالل الموارد البشرية -د 

 

 
 

 يعبر الشكل اعاله عن .3
 لدائري للدخلالتدفق ا -أ 

 الحلقة المفرغة للفقر -ب 

 توزيع الثروة بين القطاعات -ج 
 التوازن االقتصادي الكلي -د 
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 :يعزى انخفاض االنتاجية في الدول النامية الى  .4

 النقص الحاد في عوامل االنتاج المكملة -أ 

 النقص الحاد في عدد السكان -ب 

 النقص الحاد في الثروات الطبيعية -ج 

 ال شئ مما ذكر -د 

 
 ......سي لتركز السكان واالنتاج في االنشطة الزراعية واالولية في معظم االقطار النامية الى يعزى السبب الرئي .5

 .أنه عند المستويات المرتفعة للدخل تكون االولوية بالنسبة للسكان هي محاولة إشباع الحاجات االساسية وفي مقدمتها الترفيه -أ 

 .سبة للسكان هي محاولة إشباع الحاجات الثانوية وفي مقدمتها الغذاءأنه عند المستويات المرتفعة للدخل تكون االولوية بالن -ب 

 .الغذاءللدخل تكون االولوية بالنسبة للسكان هي محاولة إشباع الحاجات االساسية وفي مقدمتها  المنخفضةأنه عند المستويات  -ج 
 .الغذاءالحاجات االساسية وفي مقدمتها  أنه عند المستويات المرتفعة للدخل تكون االولوية بالنسبة للسكان هي محاولة إشباع -د 

 
 ......تعني التنمية االقتصادية وفقاً للمؤشرات االقتصادية التقليدية قدرة االقتصاد القومي على تحقيق معدالت مرتفعة من  .6

 النمو االقتصادي -أ 

 الربح االقتصادي -ب 

 التوازن االقتصادي -ج 
 ال شئ مما ذكر -د 

 
 
 
 
 

بدون أي ضغوط وال كثرة املراجع  االقتصادهذا امللخص عبارة عن ناتج جمهود اجلميع رتبته وخلصته ومجعته يف مكان واحد ليسهل عليكم مذاكرة 

م وأضفت فقط عليه األشياء اليت ذكر الدكتور أمهيتها وجعلتها على طريق أسئلة ألن النفس متل من الكالم الكثري وأرجو من اهلل أن يساعدك

دل مرتفع وأن مينحكم النجاح يف الدارين وأطلب فقط منكم الدعاء باهلداية وصالح الذرية والصحة وبالتوفيق ز املادة مبعويعينكم على جتاو

 للجميع  أمكم وأختكم أم جهاد 

 




