جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقBUSA1307:
اسى انًسبق:اقتصبد كهي
تبريخ االيتحبٌ2014/05/24 :
عذد األسئهت)4(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتبٌ
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

االيتحبٌ الَهبئي
انفصم انذراسي انثبَي
2014-2013

اسى انًحبضر:أ.د.سبنى درويش
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انكهيـت:كهيت إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)
(10درجات)

األول
السؤال :
عرف ما يمي:

 1نسبة االحتياطي القانوني
 6التنمية االقتصادية

 2االستثمار

 7التضخم الركودي

 3سرعة دوران النقود
 8التجارة الخارجية

 4التضخم

 9نظام المقايضة

السؤال الثاني:

5النمو االقتصادي
 10النقود

(10درجات)

ضع عالمة(صح)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(خطأ)أمام العبارة الخطأ:
.1

إذا كانت الواردات Mأكبر من الصادرات Xوجد اائ بالم زان التجاري.

(

)

.3

البنك التقم دي يمتمك أصولو خال اً لمبنك اإلسالمي.

(

)

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

(

إذا أرادت الدولة معالجة التضخم تقوم بزيادة االنفاق الحكومي.G

(

ي حالة حدوث تضخم تزيد الواردات وتقل الصادرات.

إذا كان االنفاق الحكومي  Gأكبر من الضرااب Tإنو وجد عجز بالم زانية الحكومية .BS

(

العالقة ب ن حجم االستثمار وسعر الفاادة عالقة طردية.

(

(

العالقة ب ن مضاعف الودااع ونسبة االحتياطي القانوني عالقة عكسية.

(

النمو االقتصادي يسبق التنمية االقتصادية لذلك النمو االقتصادي أشمل من التنمية اإلقتصادية.

من ميام البنك المركزي مراقبة البنوك التجارية.

(

 .10شرط التوازن ي االقتصاد المفتوح S+T+M=I+G+X

(

(20درجة)

السؤال الثاني:
لدية البيانات اآلتية عن اقصاد دولة ما:
)C=200+.8(y-T
I=180 G=200 T=100
X=200 M=100+.05y
المطموب:

 .1صف ىذا االقتصاد.

 .2احسب المستوى التوازني لمدخل القومي.
 .3احسب المستوى التوازني لالستيالك.
 .4احسب المستوى التوازني لإلدخار.

 .5احسب المستوى التوازني لمواردات.
 .6أ يما أكبر القطاع العام أم القطاع الخاص وباألرقام.
 .7حالة الم زانية الحكومية  BSعجز أم اائ.

 .8حالة الم زان التجاري لمدولة  BTعجز أم اائ.

 .9إذا تم رئ خطر تجاري عمى ىذه الدولة وأصبح االقتصاد مغمق احسب الدخل التوازني الجد د وأ يما أ ضل لمدولة
سياسة االنفتاح أم سياسة اإلغالق.

1

)
)
)
)
)
)
)
)
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 .10إذا تخمت الحكومة عن دورىا ولم يعود ليا أي نشاط احسب الدخل التوازني الجد د واالستيالك التوازني واإلدخار
التوازني.
(20درجة)

السؤال الرابع:
اشرح خمسة مما يمي:

 .1وظااف البنك المركزي.
 .2العوامل المحددة لإلستثمار.
 .3أىم االختال ات ب ن البنوك اإلسالمية والبنوك التقم دية.
 .4عالج التضخم.
 .5آثار التضخم.

 .6الفرق ب ن التجارة المحمية والتجارة الدولية.

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

2

