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مالحظة/ورقة األسئلة تسلم مع دفتر اإلجابة:
(20درجة)

السؤال األول:

ووًال :لديك البيانات اآلتية عن اقتصاد دولة ما:

M=100+.15y

C=300+.75yd
I=100
G=175
T=100
X=200

المطلوب:
 .1صف ىذا االقتصاد

 .2احسب المستوى التوازني لمدخل القومي
 .3احسب االستيالك التوازني
 .4احسب االدخار التوازني

 .5احسب الواردات ند التوازز
 .6حالة الميزانية الحكوميةBS
 .7حالة الميزاز التتاررBT

انياًا :إذا تم فرض حظر تتارر مى ىذه الدولة،وأصبح االقتصاد مغمق احسب الدخل التوازني التديد.
ال اًا :إذا أصبح االقتصاد ذر قطا يز  ،إحسب الدخل التوازني التديد واالستيالك التوازني ،واإلدخار

التوازني.

(10درجات)

السؤال الثاني:
عرف ما يلي:
 .1النمو االقتصادر  .2التنمية االقتصادية .3نسبة االحتياطي القانوني

 .4سر ة دوراز النقود  .5التضخم

.6االست مار  .7االقتصاد المفتوح .8نظام المقايضة .9التضخم الركودر .10سعر الصرف

السؤال الثالث:

وضح مع الشرح خمس فقرات مز اآلتي:
 .1العوامل المحدد لالست مار

 .2الفرق بيز مقاييس النقود  M3/M1مع شرح وظائف النقود
 .3أىم االختالفات بيز البنوك اإلسالمية والبنوك التقميدية.
 .4وظائف البنك المركزر.
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 .5الفرق بيز التتارة المحمية والتتارة الدولية.
 .6آ ار التضخم.
 .7دوافع الطلب على النقود عند كنير
انسؤال انرابع:

(10درجبث)

ضع عاليت(√)أيبو انعببرة انصحيحت وعاليت(×)أيبو انعببرة انخطأ:
 .1إذا كانت اإليرادات الحكومية  Tأكبر مز األنفاق الحكومي Gيوتد تز بالميزانية الحكومية.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

البنك التتارر يستطيع ويقوم بإصدار العممة الوطنية.

(

)

النمو االقتصادر يسبق التنمية االقتصادية لذلك فالنمو االقتصادر أشمل مز التنمية االقتصادية.

(

)

(

)

.2

إذا أرادت الدولة معالتة التضخم تقوم بزيادة االنفاق الحكومي .G

.3

البنك التقميدر يمتمك أصولو خالفاًا لمبنك اإلسالمي.

.5

إذا كانت الواردات Mأكبر مز الصادرات Xيوتد تز بالميزاز التتارر لمدولة.

.4
.6
.7
.8
.9

العالقة بيز سعر الفائدة وحتم االست مار الخاص القة كسية.

مز ميام البنك المركزر مراقبة البنوك التتارية.

العالقة بيز مضا ف الودائع ونسبة االحتياطي القانوني القة طردية.

 .10في حالة حدوث تضخم يستفيد المديز ويتضرر الدائز.

انتيت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنتاح والتوفيق

2

(

(

)

)

