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اسى انًسبق :االقخصبد انكهً
حبرٌخ االيخحبٌ2018/05/27:
ػذد األسئهت)5(:أسئهت
زيٍ االيخحبٌ:سبعحٍٍ
اسخخذاو اَنت انحبسبت(َؼى)

جبيــــؼـت فــــهســـطٍٍ
االيخحبٌ الَهبئً
انفصم انذراسً انثبًَ
2017-2018

اسى انًحبضر:جًٍغ انًحبضرٌٍ
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهٍـت:كهٍت إدارة انًبل واألػًبل
انقسى  /انخخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
يالحظت :حسهٍى ورقت االسئهت يغ دفخر االجببت

أجب عن األسئمة التالية:
السؤال األول :ضع/ي عالمة (√) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً

(  10درجات)

 - 1النقود المعدنية هي أول نقود ظهرت بعد نظام المقايضة

(

)

- 2تزداد سرعة دوران النقود في فترات االنكماش االقتصادي

(

)

- 3هناك عالقة عكسية بين سعر الفائدة والطمب عمى النقود بدافع المعامالت

(

)

 - 4يدخل البنك المركزي بائع لمسندات الحكومية في حال التضخم

(

)

- 5ينص منحنى فيمبس عمى وجود عالقة طردية بين التضخم والبطالة

(

)

- 6يكون العجز في الميزان التجاري عندما تكون الصادرات أقل من الواردات

(

)

- 7يمثل االنفاق الحكومي واالستثمار حقن من االقتصاد

(

)

- 8يحدث التضخم عندما يكون الطمب الكمي أكبر من العرض الكمي

(

)

- 9شراء البنك المركزي لمسندات الحكومية يمثل سياسة انكماشية مناسبة لمقضاء عمىالتضخم.

(

)

(

)

 - 10تعبر زبادة الدخل القومي في المدى القصير عن النمو االقتصادي الحقيقي.

السؤال الثاني :اخخر/ي االجببت انصحٍحت ( 5درجات)
 - 1إرا ػهًج أٌ َسبت االحخٍبطً انقبَىًَ هً  25%فٍكىٌ يضبػف انىدائغ:
ج3 -
ب 5-
أ4 -
ٌ - 2ىضح يُحُى فٍهبس:
ج -حذوث التضخم
ب  -عاللت طرديت
أ  -عاللت عكسيت
الركىدي
بين التضخم
بين التضخم
والبطالت
والبطالت
 - 3يقٍبس ػرض انُقىد  M3انُىسغ هى :
ب  -الىدائع ألجل  +ج -أ+ب
أ  -النمىد المتذاولت
ودائع حساباث
خارج الجهاز
التىفير
المصرفي +
الحساباث
الجاريت
 - 4يٍ وظبئف انبُىك انخجبرٌت:
ج -االستثمار بالعمالث
ب  -خلك االوراق
أ  -تحصيل الشيكاث
األجنبيت
التجاريت
والكمبياالث
 -5اَخفبض سؼر انؼًهت انًحهٍت ٌؤدي إنى:
ج -انخفاض
ب  -انخفاض
أ  -زيادة الصادراث
الصادراث والىارداث
الصادراث فمظ
فمظ

1

د -الشئ مما سبك
د -الشئ مما سبك

د +M2 -أشباه النمىد

د -جميع ما سبك

د -زيادة الصادراث
وانخفاض الىارداث
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السؤال الثالث 15( :درجة)
إذا علمت أن دالة االستهالك فً اقتصاد قطاع غزة كانت على النحو التالً:
 ،والصادرات  ، 150واالنفاق

و دالة الواردات
الحكومً  ، 200واالستثمار T= 0,25y ،100

أوجد ما ٌلً :اوصف هذا االقتصاد  ،واٌهما أكبر القطاع العام ام القطاع الخاص
 - 1المستوى التوازنً للدخل القومً
 - 2المستوى التوازنً لالستهالك
 - 3المستوى التوازنً لالدخار
 - 4المستوى التوازنً للواردات
 - 5وضع كل من المٌزان التجاري والمٌزانٌة الحكومٌة
 - 6إذا تم فرض حظر اقتصادي على هذه الدولة احسب كل من الدخل التوازنً والمٌزانٌة الحكومٌة

انسؤال انرابغ  10(:درجبث)
 - 1اذكر أنواع التضخم ،ونوع التضخم فً فلسطٌن  ،مع ذكر االثار االقتصادٌة للتضخم
 - 2بلغت معدالت البطالة فً قطاع غزة ما ٌقارب  ،%49من خالل دراستك لالقتصاد الكلً كٌف ٌمكننا الحد من
ظاهرة البطالة فً قطاع غزة  ،باستخدام السٌاسة المالٌة والنقدٌة؟
 - 3اذكر وظائف البنك المركزي؟

انسؤال انخبيس  10( :درجبث)
 - 1اشرح العوامل المؤثرة على النمو االقتصادي (مصادر النمو االقتصادي) ؟
 - 2قارن بٌن التنمٌة االقتصادٌة والنمو االقتصادي؟ .
 - 3بٌن الفرق بٌن سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المعوم؟
انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
2

