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( 11عالمة)
السؤال األول:
ضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة:
 )1منحنى إمكانية اإلنتاج هو وسيلة إيضاحية لتصوير اإلمكانات التي يرغب مجتمع ما بإنتاجها عندم ا
يوظف عناصر اإلنتاج فيه توظيفا ً كاملً .
 )2عند التوازن ال يوجد في السوق ال فائض طالب وال فائض عرض.
 ) )3الدخل الشخصي المتاح = االستهلك  +االدخار .
 )4الناتج المحلي النقدي هو مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها باألسعار الجارية
 )5تعتبر حسابات الناتج ا لمحلي من أهم أدوات التحليل لبناء الخطط االقتصادية.
 )6االستهلك التبعي هو الحد األدنى لمستوى المعيشة والبد من إنفاقه سواء كان هناك دخل موجود أم ال .
 )7العوامل التي تؤدي إلى زيادة االستهلك تؤدي في نفس الوقت إلى خفض االدخار.
 )8إذا كان  G < Tفإن الميزانية الحكومية يوجد بها فائض.
 )9إذا لم يكن هناك دخل فإن الواردات التبعية = صفر.
الميزان التجاري هو الميزان الذي يوضح فائض وعجز الميزانية الحكومية.
)11

( 5عالمة)

السؤال الثاني :
اختر اإلجابة الصحيحة:

 )1النق طة داخل منحنى إمكانيات اإلنتاج تعني:
 )aأنها أكبر من اإلمكانيات المتاحة للمجتمع .
 )bأن المجتمع في مرحلة التوظيف الكامل .
 )cأن المجتمع فاشل في استغلل موارده استغلال ً أمثل ً.
 )dجميع اإلجابات خاطئة .
 )2العالقة بين السعر والكمية المعروضة :
 )aطردية .
 )bعكسية .
 )cثابتة.
 )dال توجد علقة.
 )3مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها المجتمع خالل فترة زمنية معينة عادة
ما تكون سنة هو :
 )aالدخل المحلي
 )bالناتج المحلي
 )cالناتج القومي
 )dاإلنفاق الكلي

1

جامــــعـة فــــلســـطين

رقم المساقBUSA 1307 :
اسم المساق :اقتصاد كلي
تاريخ االمتحان7112/11 /72 :
عدد األسئلة  )2(:أسئلة
زمن االمتحان1 :ساعة
استخدام اآللة الحاسبة(ال)

االمتحان النصفي
الفصل الدراسي األول
2015- 2014

اسم المحاضر :نادر سماره
رقم الطالب:
اسم الطالب:
الكليـة :إدارة المال واألعمال
القسم  /التخصص :
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

 )4صافي الناتج المحلي =
 )aصافي الناتج المحلي  +اهتلك رأس المال .
 )bإجمالي الناتج المحلي – اهتلك رأس المال .
 )cالدخل الشخصي المتاح – االستهلك .
 )dالدخل الشخصي المتاح – االدخار
 )5إذا علمت أن الرقم القياسي لسنة المقارنة أك بر من الرقم القياسي لسنة األساس ،فإن
الناتج الحقيقي يكون :
 )aأصغر من الناتج النقدي.
 )bأكبر من الناتج النقدي .
 )cيتساوى مع الناتج النقدي .
 )dال توجد إجابة صحيحة .
السؤال الثالث :

( 5عالمة )

تحدث عن االقتصاد المفتوح متنا والً النقاط التالية :

 الصاد رات والواردات بنوعيها وتأثر كل منهما بالدخل .
 الميزان التجاري وحاالته .

السؤال الرابع:

( 5عالمة )

مثال ( : )2أُعطيت المعلومات اآلتية
M = 25 +.15 Y

) C = 100 + .75 ( Y – T
Io = 200 Go = 100 T = .25Y X = 100

والمطلوب :
 .1إيجاد المستوى التوازني للدخل القومي .
 .2إيجاد المستوى التوازني لالستهالك .
 .3إيجاد المستوى التوازني لالدخار .
 .4إيجاد المستوى التوازني للواردات .
 .5وضع الميزانية الحكومية .
انتهت األسئلة
تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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