
أطئهخ انًزاخعخيجبدا االقزظبد اندشئٍ

ظهم )اختار( اإلخابت انصحُحت يًا َهٍ:

% زَادة فٍ انكًُت انًعروظت، تكىٌ انًروَت انسعرَت 3% فٍ انسعر إنً 5إرا أدث زَادة   (1)

 :نهعرض

06.0 )أ( 

..36 )ة( 

36.0 )ج( 

 0610 )د( 

:انسهع انتٍ نها يروَت دخهُت سانبت هٍ سهع  (2)

ثذَهخ )أ( 

عبدَخ )ة( 

يزكبيهخ )ج( 

 ردَئخ )د( 

، تصبح انكًُت انًطهىبت 7. وعُذيا َكىٌ انسعر 11انكًُت انًطهىبت  تصبح، 5ر عُذيا َكىٌ انسع  (3)

انسعر عُذ َقطتٍُ أٌ يروَت انًتىسط؟ -. يا هٍ يروَت انطهب9

06.0 )أ( 

. )ة( 

068.0 )ج( 

3 )د( 

نكهُت عُذيا تكىٌ يروَت انطهب نسهعت يا يرتفعت، فئٌ تخفُط انسعر سُؤدٌ......... اإلَراداث ا  (4)

نشَبدح )أ( 

نُقض )ة(  

نزذهىر )ج( 

نثجبد )د(  

وفقا نقاَىٌ تُاقص انًُفعت انحذَت، كهًا زادث انكًُت انًستههكت يٍ سهعت يا فئٌ انًُفعت انحذَت   (5)

نتهك انسهعت:

رأخذ فٍ انزُبقض )أ( 

رأخذ فٍ انزشاَذ )ة( 

رظم ثبثزخ )ج( 

رظجح طبنجخ )د( 

ؤدٌ قىاٍَُ تحذَذ انحذ األدًَ نألخىر إنً:ت  (6) 

سَبدح أخىر انعًبل غُز انًبهزٍَ )أ(   

سَبدح اطزخذاو انعًبل )ة( 

اَخفبع أخىر انعًبل انًبهزٍَ )ج(  
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 سَبدح انحىافش نهعًبل نشَبدح اإلَزبج )د( 

تتحذد كُفُت تقسُى ظرَبت انًبُعاث بٍُ انًشترٍَ وانبائعٍُ بىاسطت:  (7)

يزوَخ انطهت فقط )أ( 

يزوَخ انعزع فقط )ة( 

ال يزوَخ انطهت وال يزوَخ انعزع )ج( 

يزوَخ انطهت ويزوَخ انعزع )د( 

َتحًم انًشتروٌ ظرَبت انًبُعاث بانكايم إرا كاٌ:  (8)

انطهت غُز يزٌ رًبيب   )أ( 

انعزع أحبدٌ انًزوَخ )ة( 

انطهت أحبدٌ انًزوَخ )ج( 

انعزع غُز يزٌ رًبيب   ()د 

َقصذ بانكفاءة االقتصادَت فٍ اإلَتاج   (9)

أٌ َزى اإلَزبج ثطزَقخ فُُخ غُز رقهُذَخ )أ( 

رحقُق قذر يعٍُ يٍ اإلَزبج ثأقم ركهفخ )ة( 

رحقُق أقظٍ إَزبج يًكٍ ثبطزخذاو قذر يعٍُ يٍ عُبطز اإلَزبج )ج( 

 أقم قذر يٍ عُبطز اإلَزبج رحقُق قذر يعٍُ يٍ اإلَزبج ثبطزخذاو )د( 

وحدات 

العمل

اإلنتاج 

الكلي

الناتج 

الحدي 

الناتج 

المتوسط

02112

02152

02172

:وحذة هى 32إنً  02انُاتح انحذٌ نهعايم عُذ زَادة وحذاث انعًم يٍ يٍ اندذول أعالِ,   (10)

وحذاد 0 )أ( 

وحذاد 060 )ة( 

وحذاد . )ج( 

 ذادوح 3 )د( 

:وحذة عًم هى 32يٍ اندذول أعالِ, انُاتح انًتىسط نهعايم عُذ استخذاو   (11)

وحذاد 0 )أ( 

وحذاد 060 )ة( 

وحذاد . )ج( 

 وحذاد 3 )د( 
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أٌ يٍ انعىايم اِتُت يٍ انًحتًم أٌ َؤدٌ إنً َقم يُحًُ إيكاَُاث اإلَتاج إنً انًٍُُ:  (12)

َزبج طهعخ )ص( إنً إَزبج طهعخ )ص(رحىَم عىايم اإلَزبج يٍ إ )أ( 

اَخفبع عذد انظكبٌ واَخفبع حدى انقىح انعبيهخ )ة( 

رحظٍُ انًظزىي انعبو نهزعهُى وانزذرَت، وانزقذو انزقٍُ )ج( 

سَبدح كجُزح ويفبخئخ فٍ حبخبد انًظزههكٍُ )د( 

تشُر دانت اإلَتاج إنً:  (13)

اطزخذاو اِالد فٍ اإلَزبج )أ( 

انعالقخ ثٍُ عُبطز اإلَزبج واإلَزبج )ة( 

دور َقبثبد انعًبل فٍ انظُبعخ )ج( 

 أثز انزقذو انزقٍُ عهً اإلَزبخُخ )د( 

عايالً يٍ عىايم اإلَتاج: ال َعتبرأٌ يًا َهٍ   (14)

األرع )أ( 

انعًم )ة( 

يب رًهكه انًُشأح يٍ أيىال )ج( 

 رأص انًبل )د( 

:نقرَب هى انفترة انسيُُت انتٍ انًذي انقصُر أو ا  (15)

رًزذ إنً طُخ واحذح أو أقم )أ( 

ركىٌ فُهب خًُع عُبطز اإلَزبج يزغُزح  )ة( 

ركىٌ فُهب خًُع عُبطز اإلَزبج ثبثزخ )ج( 

 َكىٌ فُهب عُظز واحذ عهً األقم ثبثذ)د( 

:فٍ انًذي انطىَم أو انبعُذ   (16)

زب  َكىٌ عُظز رأص انًبل فقط ثبث)أ( 

ركىٌ فُهب خًُع عُبطز اإلَزبج يزغُزح )ة( 

ركىٌ فُهب خًُع عُبطز اإلَزبج ثبثزخ )ج( 

رعبٍَ انًُشأح يٍ طهجُبد انحدى انكجُز )د( 

َحذث تُاقص انغهت أو تُاقص انُاتح انحذٌ عُذيا (17)

َزُبقض اإلَزبج يع سَبدح خًُع عُبطز اإلَزبج)أ( 

 شاَذ عُبطز اإلَزبج انًزغُزحَزُبقض اإلَزبج يع ر)ة( 

َشَذ اإلَزبج ثُظجخ أقم يٍ َظجخ انشَبدح فٍ خًُع عُبطز اإلَزبج)ج( 

َزُبقض انُبرح انحذٌ نعُظز اإلَزبج انًزغُز عُذ سَبدره)د( 

انتكانُف انثابتت انكهُت هٍ: (18)

انزكبنُف انظبهزح )أ(   

انزكبنُف انًظزقهخ عٍ يظزىي اإلَزبج )ة( 

انزكبنُف انزٍ رشداد ثشَبدح اإلَزبج )ج( 

انزكبنُف انًزعهقخ ثئَزبج انظهع )د( 
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:انًروَت انذخهُت نهطهب تكىٌ أكبر قًُت فٍ حانت  (19)

انًالثض )أ( 

انطعبو )ة( 

انظكٍ )ج( 

 انكًبنُبد )د( 

تكىٌ يروَت انطهب عهً انساعاث انُذوَت أحادَت، عُذيا :   (20)

%3% إنً اَخفبع انطهت ثُظجخ 3سَبدح األطعبر ثًعذل  رؤدٌ )أ( 

%6.% وَززاخع اإلَزاد انكهٍ ثُظجخ .رزرفع األطعبر ثًعذل  )ة( 

%16% إنً رزاخع انطهت ثًعذل 1َؤدٌ رزاخع األطعبر ثُظجخ )ج( 

رزغُز انكًُخ انًطهىثخ ثُظجخ أكجز يٍ انزغُز فٍ األطعبر )د( 


