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مالحظة :تسليم ورقة األسئلة مع دفتر اإلجابة:

السؤال األول:

كال مما يلي:
عرف ً
.1النمو االقتصادي .2التجا ةر الدولية

(71درجات)

 .3التنمية االقتصادية .4التضخم .5سعر الصرف

.6ميزان المدفوعات . 7الميزان التجاري .8التضخم الركودي .9سرعة دوران النقود
.71االستثمار

(51درجة)

السؤال الثاني:
لديك البيانات اآلتية عن إقتصاد ما
C=200+.8Y
I=100
أوالا:
.1احسب الدخل التوازني.

.2االستهالك واإلدخار عند التوازن.
.3التوازن بيانيا.
.4مضاعف االستثمار.

ثانيا تم إدخال القطاع الحكومي لالقتصاد السابق كاآلتي األنفاق الحكومي G=200
T=100
والضريبة
المطلوب:

.1احسب الدخل التوازني الجديد.

.2االستهالك واإلدخار التوازني الجديد.

.3حالة الميزانية الحكومية BSعجز أم فائض

.4مضاعف االنفاق الحكومي ومضاعف الضريبة

ثالثا:أصبح االقتصاد مفتوحا على العالم الخارجي بحيث كانت الصادراتX=200
والواردات M=100+.05y
المطلوب:

.1احسب الدخل التوازني الجديد
.2احسب حجم الواردات

.3حالة الميزان التجاري للدولة  BTعجز أم فائض
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السؤال الثالث:
ضع عالمة(صح)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(خطأ)أمام العبارة الخطأ:

 .1إذا كانت الصادرات أكبر من اإلنفاق الحكومي يكون هناك عجز بالميزان التجاري للدولة .

(

)

 .3العالقة بين مضاعف النقود( خلق الودائع) وبين نسة االحتياطي القانوني عالقة طردية .

(

)

(

)

 .2العالقة بين سعر الفائدة ( )iوحجم االستثمار الخاص( )Iعالقة طردية .

(

 .4مقياس النقود الموسع M3يتكون من  M2مضاف ا إليه شبه النقود .

 .5دافع النقود بغرض المضاربة يقول بوجود عالقة عكسية بين سعر الفائدة ( )iوالطلب على النقود بدافع

(

 .6الميزان التجاري هو جزء من ميزان المدفوعات للدولة .

(

المضاربة.

(51درجة)

السؤال الرابع:
كال مما يلي:
أ.اشرح بالتفصيل ً
 .1تعريف النقود وأهم وظائفها وسبب قبولها في التعامل .
.2العوامل المحددة لالستثمار .

 .3آثار التضخم وكيفية معالجة التضخم وأنواع التضخم.
.4وظائف البنك المركزي.

.5الفرق بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية.
انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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