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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الفصل الدراسي                كلية العلوم االدارية

  االمتحان النهائي ملادة                       قسم االقتصاد   
  )قصد  ١٠١( مبادئ االقتصاد اجلزئي 

  الرقم            االسم
  :ضع دائرة حول رقم االجابة الصحيحة :السؤال األول 

  :صفر فإنعندما يكون االنتاج احلدي يساوي ال .١
  .االنتاج املتوسط يكون عند أعلى قيمة له  .أ 
  .االنتاج الكلي يبدأ بالتزايد مبعدل متناقص  .ب 
  .االنتاج الكلي يكون عند أعلى قيمة له  .ج 
 .االنتاج احلدي قد وصل إىل أقل قيمة وسيبدأ بالتزايد  .د 

 

  :قانون تناقص الغلة يبدأ يف السريان عندما .٢
  .االنتاج املتوسط يبدأ بالتناقص  .أ 
  .اج احلدي يبدأ يف التناقصاالنت  .ب 
  .االنتاج الكلي يبدأ بالتزايد مبعدل متناقص  .ج 
 .ب، ج صحيحتان  .د 

  

  :مرونة الطلب على سلعة املنشأة يف ظل املنافسة الكاملة .٣
  .ختتلف باختالف النقطة على منحىن الطلب  .أ 
  .تساوي الصفر  .ب 
  .تساوي ما ال اية  .ج 
 .تساوي واحد صحيح  .د 

  

  :املتوسطة الكلية وأكرب من التكاليف املتوسطة املتغرية فإن عندما يكون السعر أقل من التكاليف .٤
  .املنشأة حتقق ارباحا عادية فقط  .أ 
  .االيراد الكلي للمنشأة يغطي تكاليفها الثابتة فقط  .ب 
  .املنشأة حتقق خسارة متثل جزء من تكاليفها الثابتة  .ج 
 .مجيع االجابات السابقة خطأ  .د 

  

  :بسبب تزايد تكلفة الفرصة البديلة فإن .٥
  . الطلب ينحدر من أعلى إىل أسفلمنحىن  .أ 
  .منحىن امكانيات االنتاج يكون حمدباً  .ب 
  .منحىن السواء يكون ذو احندار سالب  .ج 
 .ليس لدينا معلومات كافية ملعرفة االجابة الصحيحة  .د 

  

  :عندما تصل املنفعة الكلية إىل أعلى قيمة هلا فإن .٦
  .املنفعة احلدية تبدأ بالتناقص  .أ 
  .املنفعة احلدية تساوي الصفر  .ب 
  .املنفعة احلدية تكون بالسالب  .ج 
  .املنفعة احلدية تتناقص مبعدل متزايد  .د 



٢ 
 

  :إذا كان منحىن االيراد الكلي خطا مستقيما فإن .٧
  .السعر يكون أكرب من االيراد احلدي  .أ 
  .املنشأة تعمل يف ظل املنافسة الكاملة  .ب 
  .املنشأة تكون حمتكرة  .ج 
 .أ، ج صحيحتان  .د 

  

  :االحتكار املطلق يتحقق عندما .٨
  .تج على حق امتياز انتاج السلعةحيصل املن  .أ 
  .تنخفض التكاليف املتوسطة الكلية للمنتج كلما زاد انتاجه حىت يصبح انتاجه كافياً حلاجة السوق من السلعة  .ب 
  .يسيطر املنتج على املواد اخلام الرئيسية النتاج السلعة  .ج 
 .مجيع االجابات السابقة صحيحة  .د 

  

  :يف االحتكار املطلق .٩
  .واحداملنشأة والصناعة شيء   .أ 
  .منحىن الطلب ينحدر من أعلى إىل أسفل  .ب 
  .املنشأة هي اليت حتدد السعر  .ج 
 .مجيع االجابات السابقة صحيحة  .د 

  

  :الرشد االقتصادي يعين أن .١٠
  .املستهلك حياول توفري أكرب قدر ممكن من دخله لالستفادة منه يف املستقبل  .أ 
  .ع املختلفةاملستهلك حياول حتقيق أعلى أشباع ممكن يف حدود دخله وأسعار السل  .ب 
  .السلع متساوية من حيث درجة التفصيل بالنسبة للمستهلك  .ج 
 .أ، ج صحيحتان  .د 

  

  :منحى السواء .١١
  .يعطي اشباعا متساويا بالنسبة للمستهلك  .أ 
  .يكون ذو احندار سالب  .ب 
  .ميثل العالقة بني دخل املستهلك واسعار السلع  .ج 
 .أ، ب صحيحتان  .د 

  

  :عند نقطة االغالق .١٢
  .نتاج ألن خسارا ستنخفض إذا فعلت ذلكجيب على املنشأة التوقف عن اال  .أ 
  .حتقق املنشأة أرباحاُ عادية فقط  .ب 
  .االيراد الكلي للمنشأة يساوي تكاليفها املتغرية  .ج 
 .التكاليف املتوسطة الكلية تكون متزايدة  .د 

  

  :الندره االقتصادية تعين .١٣
  .أن املوارد مستغلة بصورة سيئة  .أ 
  .أن املوارد غري مستغلة على الوجه املطلوب  .ب 
  .املوارد موجودة بكميات حمدودةأن   .ج 
 .أن بعض املوارد غري متورة للمجتمع على االطالق  .د 

  



٣ 
 

  : زيادة الطلب على سلعة ما يعين .١٤
  .زيادة الكمية املطلوبة من السعلة نتيجة الخنفاض سعرها  .أ 
  )زيادة الدخل مثالً ( انتقال منحىن الطلب إىل اليمني نتيجة لتغري أحد العوامل اخلارجية   .ب 
  .ر مع بقاء الكمية املطلوبة ثابتةزيادة السع  .ج 
 .االنتقال من نقطة على منحىن الطلب إىل نقطة أعلى منها على نفس املنحىن  .د 

  

  :عندما يكون السعر مساوياً للتكاليف احلدية عند أدىن قيمة للتكاليف املتوسطة الكلية فإن .١٥
  .ةهذا ميثل وضع التوازن بالنسبة للمنشأة اليت تعمل يف ظل املنافسة الكامل  .أ 
  .االيراد الكلي يساوي التكاليف الكلية  .ب 
  .املنشأة ال حتقق خسائر أو أرباح غري عادية  .ج 
 .مجيع االجابات السابقة صحيحة  .د 

  

  :منحىن العرض يف األجل القصري ملنشأة تعمل يف ظل املنافسة الكاملة هو عبارة عن .١٦
  .منحىن التكاليف املتوسطة املتغرية فوق نقطة االغالق  .أ 
  .دية فوق نقطة التعادلمنحىن التكاليف احل  .ب 
  .اجلزء من منحىن التكاليف احلدية الواقع إىل أعلى من منحىن التكاليف املتوسطة املتغرية  .ج 
 .منحىن التكاليف احلدية  .د 

  

  :دالة االنتاج تعين .١٧
  .العالقة بني الكمية املستخدمة من العنصر االنتاجي وسعر ذلك العنصر  .أ 
  .العالقة بني الكمية املستخدمة من العنصر االنتاجي وكمية االنتاج  .ب 
  .نسب العناصر االنتاجية إىل بعضها البعض  .ج 
 .العالقة بني الكمية املستخدمة من العنصر االنتاجي وسعر السلعة اليت يتم انتاجها  .د 

  

  :وضع التوازن بالنسبة للمنشأة هو .١٨
  .الوضع الذي حتقق فيه أعلى سعر ممكن  .أ 
  .ذي حتقق فيه أعلى انتاج ممكنالوضع ال  .ب 
  .الوضع الذي حتقق فيه أعلى االرباح املمكنة أو أقل اخلسائر املمكنة  .ج 
 .الوضع الذي يكون فيه السعر مساويا للتكاليف املتوسطة الكلية  .د 

  

  :عندما يكون االنتاج احلدي متزايد فإن .١٩
  .التكاليف احلدية تتزايد  .أ 
  .التكاليف احلدية تتناقص  .ب 
  .تسقلة عن االنتاج احلديالتكاليف احلدية م  .ج 
 .االنتاج الكلي يتزايد مبعدل متناقص  .د 

  

  :توازن املستهلك يعين .٢٠
  .تساوي انفاقه على مجيع السلع واخلدمات  .أ 
  .انه حصل على مجيع السلع واخلدمات اليت حيتاج إليها  .ب 
  .أنه حقق أفضل وضع ممكن على ضوء دخله واسعار السلع واخلدمات  .ج 
  .مأنه وصل إىل درجة االشباع التا  .د 

  



٤ 
 

  )درجات  ١٠: ( السؤال الثاين 
  .أجب على ما يلي اجابات خمتصرة

  ملاذا يقترب منحىن التكاليف املتوسطة املتغرية من منحىن التكاليف املتوسطة الكلية كلما زاد االنتاج؟ .١
  .ألن التكاليف املتوسطة الثابتة تتناقص بزيادة االنتاج

  

  الكلي لبائعها نتيجة الخنفاض سعرها؟ما نوع مرونة الطلب على سلعة ارتفع االيراد  .٢
  ١> طلب مرن م 

  

  ما و أثر تناقص االنتاج احلدي على االنتاج الكلي؟ .٣
  .أن االنتاج الكلي يتزايد مبعدل متناقص

  

  ماذا حيدث خلط الدخل ملوظف حصل على عالوة؟ .٤
  .ند ثبات االسعارمعرباً عن إمكانية زيادة املستهلك من السلعة ع. ينتقل خط اجلخل بأكمله جهة اليمني

  

  ما نوع مرونة الطلب على سلعة منشأة تعمل يف ظل املنافسة الكاملة؟ .٥
  .مرونة الطلب الائية ألن السعر بالنسبة للمنشأة وال تستطيع تغريه ألنه مفروض عليها من قبل الصناعة

  

  ملاذا مسي منحىن السواء ذا االسم؟ .٦
  )واء س( ألن أي نقطة عليه متثل اشباعاً متساوياً 

  

  ملاذا يتساوى السعر مع االيراد احلدي للمنشأة اليت تعمل يف ظل املنافسة الكاملة؟ .٧
  االيراد الكلي= السعر هو االيراد املتوسط 

  عدد الوحدات         
  .االيراد احلدي هو معدل    االيراد الكلي

  .د الكلي وهو االيراد احلدي تساوي السعروفيما أن السعر معطاة للمنشأة ال تستطيع تغريه فإن معدل التغري يف االيرا
  

 ملاذا. شرط توازن املنشأة يف ظل املنافسة الكاملة هو أن يتساوى السعر مع التكاليف احلدية، بشرط أن تكون التكاليف احلدية متزايدة .٨
  .نشترط أن تكون التكاليف احلدية متزايدة

= أح ا< املا أن تكلفة الوحدة االضافية تقل عن ايرادها أي طاملا أن ت ح ألن حالة التناقض يكون من مصلحة املنتج زيادة االنتاج ط
  .السعر

  

  ؟)س ( هي أحدى السلع البديلة للسلعة ) ص ( علماً بأن السلعة ) ص ( اذا ارتفع سعر السلعة ) س ( ماذا حيدث ملنحىن طلب السلعة  .٩
  .عن زيادة الطلب عليها سينتقل منحىن الطلب مع السلعة س بأكمله إىل جهة اليمني معرباً

  

  ما الفرق بني املنشأة والصناعة يف سوق االحتكار املطلق؟ .١٠
  .هي الصناعة يف ظل االحتكار الطلقاملنشأة 

  
  )درجات  ١٠: ( السؤال الثالث

) ص ( سلعة ريال وسعر ال ٢٥٠يساوي ) س ( وسعر السلعة ) س، ص ( ريال شهرياً ينفقه على سلعتني  ٥٠٠٠إذا كان دخل مستهلك ما هو 
  : ريال فأجب على ما يلي ٢٥٠٠عند وضع التوازن يساوي ) س ( فإذا علمت أن ما ينفقه على السلعة . ريال ٢٠٠يساوي 

  ما هي كمية التوازن من كال السلعتني؟) أ 
  .على الرسم البياين نقطة توازن هذا املستهلك) وضحي ( وضح ) ب 
  .ميل خط الدخل) أوجدي ( أوجد ) ج 



٥ 
 

  يستهلكه من السلعة س عند نقطة التوازن خط الفصل عند التوازنما  )أ 
  وحدات ١٠=   ٢٥٠٠=     ١د

   ٢٥٠ع س     
  عند التوازن 

  الفصل= ك ص × ع ص + ك س × ع س 
  ٥٠٠٠= ك ص ×  ٢٠٠+  ١٠×  ٢٥٠

  ٥٠٠٠=ك ص  ٢٠٠× ٢٥٠٠
  ٢٥٠٠= ك ص  ٢٠٠

  وحدة ١٢.٥=  ٢٥٠٠= ك ص 
          ٢٠٠   

   ٢٥=   ٥٠٠٠ =د       )ب 
   ٢٠٠ع ص           

   ٢٠=   ٥٠٠٠=  د             
  ٢٥٠ع س             

  
  
  
  
  

  ١.٢٥=     ٢٥٠= ع س      = د      =    ميل خط الدخل     د      )ج 
 ٢٠٠ع ص      ع س       ع ص            


