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 لينونة حامضة

 :الواجب األول

 

 المعادلة هذه تعبر Y=C+l+G+X-M عن : 

a) الكلً العرض 

b) الكلً الطلب 

c) الكلً الدخل 

d) ماذكر كل من شًء ال 

 

 االقتصادي النمو معدل ٌقاس ..... 

a) السكانً النمو بمعدل 

b) النقدي االجمالً المحلً الناتج نمو بمعدل 

c) النقدي القومً الناتج نمو بمعدل 

d) الحقٌقً االجمالً المحلً الناتج نمو بمعدل 

 

 النهائٌة والخدمات السلع قٌم مجموع هو سنة أي فً السعودي القومً الناتج : 

a) السعودٌن المواطنٌن بواسطة محلٌا المنتجة 

b) السعودٌٌن المواطنٌن بواسطة وخارجٌا محلٌا المنتجة 

c) سعودٌٌن وغٌر السعودٌن المواطنٌن بواسطة محلٌا المنتجه 

d) المواطنٌن غٌر بواسطة محلٌا المنتجة النهائٌة 
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 :الواجب الثانً

 

 ً  و 2008 سنة فً النقدي المحلً الناتج ،2 و 1 سلعتٌن ٌنتج اقتصاد بافتراض و أدناه الجدول ف

 ... التوالً على هما 2009

 

Q2  P2  Q1  P1     السنة 

40  10   100 50   2008 

55 2 0  150  70   2009 

 

a) 4500 9670 و 

b) 5400 11600 و 

c) 5400 11900 و 

d) 11600 6700 و 

 

 االقتصادٌة...  لـ الرئٌسً المصدر...  تعتبر ،...  النظرٌة حسب 

a) التغٌرات  –الطلب مستوٌات  –الرشٌدة التوقعات 

b) التقلبات  –التوقعات  –الكٌنزٌة 

c) التقلبات  –األزمات -الكالسكٌة 

d) التنمٌة  –النقود  –النقدٌة 

 

 عالقة هً التوازن دخل و الضرٌبة بٌن العالقة إن ... 

a) طردٌة 

b) عكسٌة 

c) أخرى أحٌانا طردٌة و أحٌانا عكسٌة 

d) ذكر مما شًء ال 
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 إلى النامٌة الدول فً اإلنتاجٌة انخفاض ٌعزى ... 

a) المكملة اإلنتاج عوامل فً الحاد النقص 

b) السكان عدد فً الحاد النقص 

c) الطبٌعٌة الثروات فً الحاد النقص 

d) أعاله ذكر مما شًء ال 

 

 النامٌة األقطار فً المعٌشة مستوٌات انخفاض أسباب أهم من.... ظاهرة تعتبر. 

a) الطبٌعٌة الموارد ارتفاع 

b) القومً الدخل زٌادة 

c) المستهلكٌن عدد إرتقاع 

d) البشرٌة الموارد استغالل سوء 

 

 بٌن تمت التً المبادالت لجمٌع النقدٌة بالقٌمة كشف عن عبارة هو المدفوعات مٌزان... 

a) الخارجً والعالم معٌن بلد 

b) السوق و معٌنة مؤسسة 

c) البنك و معٌنة شركة 

d) المؤسسات باقً و السوق 

 

 بانخفاض المعٌشة، مستوى النخفاض إضافة النامٌة األقطار تتسم... 

a) السكان عدد 

b) العمل إنتاجٌة 

c) الطبٌعٌة مواردها 

d) مساحتها 


