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يالحظت/يجب تسهيى ورقت األسئهت يع دفتر اإلجببت:
انسؤال األول:

( 8درجبث)

ضع عاليت(صح)أيبو انعببرة انصحيحت وعاليت(خطأ)أيبو انعببرة انخطأ:
 .1الميل المتوسط لإلستهالك يتزايد كمما زاد الدخل.

 .2الميل المتوسط لالدخار+الميل الحدي لالدخار يساوي واحد صحيح.

(

)

 .3االستهالك التمقائي يزيد كمما زاد االستهالك.

(

)

(

)

 .4إن عمميات شراء االسهم والسندات ألول مرة يعتبر استثمار من وجهة نظر المجتمع.

(

 .6الدخل المتاح يساوي الدخل الشخصي مطروحاً الضرائب المباشرة.

(

)

 .8صافي الدخل المحمي يساوي صافي الناتج المحمي مطروحاً منه الضرائب غير المباشرة.

(

)

 .5إذا كان الحقن يساوي التسرب فإن الدخل التوازني يساوي اإلنفاق.

(

 .7القيمة المضافة تساوي اإلنتاج مضافاً إليها مستمزمات اإلنتاج.
السؤال الثاني:

)

)

(  6درجبث)

لديك البيانات اآلتية عن إقتصاد ما:
صافي اإلستثمار

60

عوائد عناصر اإلنتاج الخارجية

الصادرات

50

أرباح موزعة

80

الدخل المتاح

200

واردات

40

االدخار الخاص

30

ضرائب غير مباشرة

50

اإلنفاق الحكومي

100

ضرائب مباشرة

40

استهالك رأس المال

70

المطموب:
 .1احسب إجمالي الناتج المحمي.
 .2صافي الناتج المحمي.

 .3صافي الدخل المحمي.
 .4الدخل الشخصي.

 .5إحسب إجمالي الناتج القومي.
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السؤال الثالث:

( 9درجبث)

لديك البيانات اآلتية عن إقتصاد مبسط:

C=300+.75Y
I=200

المطموب:
 .1احسب المستوى التوازني لمدخل.

 .2احسب مقدار االستهالك واالدخار عند التوازن.
 .3شرطي التوازن.
 .4التوازن بيانياً.

 .5الميل المتوسط لإلستهالك والميل المتوسط لإلدخار.
 .6إذا زاد االستثمار بمقدار  50مميون ما أثر ذلك عمى الدخل واالستهالك واالدخار.

السؤال الرابع:

(  7درجبث)

اشرح بإختصار كال مما يمي:
 .1طريقة الناتج كإحدى طرق حساب الناتج المحمي.

 .2المشكالت والعيوب التي تواجه حسابات الناتج المحمي.
 .3االستهالك التمقائي واالستهالك التبعي.

 .4الفرق بين الناتج المحمي النقدي والناتج المحمي الحقيقي.
 .5العوامل التي تؤثر عمى االستهالك.

إنتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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