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 السؤال االول: اختر رمز االجابة الصحيحة في كا مما يلي 

 يعرف الدخل بانه  : .1

  ا. مبلغ من المال يحصل عليه الشخص من مزوالة عمل ما 
 ب.الثمن النقدي الذي تدفعه مقابل سلعة ما  

 د. ال شي مما ذكر              ج.القيمة مقابل النقود   

 . يقيس الدخل  :2   

 ح. نوعية الخدمة    د. ا + ب ائية للشخص    ب.حجم السعلةا.القدرة الشر 

 . السلع البديلة هي  :3  

 ا. السلع المغشوشة   ب. السلع الرخيصة الثمن     ج. السلع غير الضرورية       

 د. ال شي مما ذكر      

 . من انواع قرارات الشراء :4 

 ة         د. ا + ب ا. المعقدة        ب. المحدودة       ج.العاطفي    

5.   ً  المنافع الحقيقة التي يحصل عليها اإلنسان عند امتالكه شيئاً معيّنا

 مما ذكرد. الشي  ج.المال  ب. السعر  ا. القيمة   

  :يشمل ترشيد االستهالك مجموعة من الموارد ، هي  . 6

 ب.الموارد السلعية مثل السيارة  ا,الموارد المالية مثل الدخل    

 ج. جميع ما ذكر  ب. الموارد الطبيعية مثل الماء   

 من صفات المستهلك الرشيد   .7

 ج. الموازنة بين القيمة و التقود ب. عدم التردد  ا.تجنب الشراء العاطفي

 د. جميع ما ذكر 

 . تمييز السلع الجيدة من السلع الرديئة8

 د. ال شي مما ذكر   ج. ا + ب  ب. شراء عاطفي  ا. من صفات المستهلك الرشيد

 . توعية المستهلك بحقوقه و واجباته من واجبات  9

 د. جميع ما ذكر  ج. االسرة  ب. المشتري   ا. البائع



 .عدد مراحل عملية الشراء 10

 د. ال شي مما ذكر    4ج.  5ب.    6ا. 

 . تبدا مراحل الشراء ب 11

 د. ال شي مما ذكر    ج. تحديد البدئل   لي ب.الشراء الفع ا. الشعور بالحاجة 

 

 

 الشؤال الثاني  : اجب بنعم او ال عن كل مما يلي : 

 من اسباب اختالف القيمة مقابل النقود الغش في التصنيع                  )    ( .1

 السعر و القيمة وجهان لعملة واحدة )ال اختالف بينهما (                  )    ( .2
 لعاطفي من قرارت الشراء المعقدة                          )    ( تجنب الشراء ا .3
 )    (     فوة ثقافة المشترين  من أسباب اختالف القيمة مقابل النقود  .4
 )   (          كلما انخفضت األسعار انخفضت القوة الشرائية .5
 )   (    يعد الغش احد اسباب تفاوت  القيمة مقابل النقود المدفوعة .6
 )    (      يوجد اي ارتباط بين الدخل و القوة الشرائية ال  .7
 )    (      البائع هو من يحدد البدائل في عملية الشراء   .8
 )     (              الشراء العاطفي احد مراحل عملية الشراء .9
 )     (     االحتكار يعني تحديد البديل االنسب عند الشراء  .10

 لشراء حسب المخطط التالي :السؤال الثالث  : اكمل مراخل ا

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 السؤال الرابع : وضح الفرق بين الدخل و القوة الشرائية ؟

 

 

 

 

 لم المادةعم

 سامر الكايد

 تحديد البدائل

 

 قرار الشراء  

   

 تقييم ما قبل الشراء  


