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رقى انًسبقBUSA1307:
اسى انًسبق:اقتصبد كهي
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زيٍ االيتحبٌ:سبعة
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

اسى انًحبضر:أ.د.سبنى درويش
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االيتحبٌ انٍصفي
انفصم انذراسي الثبَي
2014-2013

السؤال األول:
عرف كالً ما يمي:
الندرة النسبية/القيمة المضافة/الطمب الكمي/التدفق/الرصيد/الميل الحدي لالستهالك/مضاعف االستثمار/مخفض
الناتج المحمي/الناتج المحمي الحقيقي/الناتج المحمي النقدي.

السؤال الثاني:

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

إذا كان الميل الحدي لالستهالك  .8يكون مضاعف االستثمار()4

(

)

.3

كمما زاد الميل الحدي لالستهالك ينخفض مضاعف االستثمار.

(

)

إذا كان الميل الحدي لالستهالك .75يكون مضاعف الضريبة الثابتة(.)-3

(

)

(

)

إذا كان الميل الحدي لالستهالك  .75يكون الميل الحدي لالدخار.35

(

)

(

)

(

)

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

(

أسعار المحوم من ضمن إهتمامات االقتصاد الكمي.

إذا كان اإليرادات الضريبية أكبر من اإلنفاق الحكومي يكون هناك فائض بالميزانية الحكومية.
يتحقق شرط التوازن عندما يكون I+S=G+T

إهتالك راس المال يساوي إجمالي االستثمار مطروحاً منه صافي االستثمار.
االقتصاد المغمق هو ذلك االقتصاد الذي ال يقوم باإلستيراد أو التصدير.

 .10الدخل الشخصي يساوي الدخل المتاح مضافاً إليه الضرائب المباشرة.

السؤال الثالث:

لديك البيانات اآلتية عن اقتصاد ما:
50
صافي االستثمار

أرباح موزعة

20

20

اهتالك رأس المال

10

واردات

30

الصادرات

30

ضرائب غير مباشرة

240

الدخل المتاح

60

ضرائب مباشرة

120

االنفاق الحكومي

25

معاشات تقاعد

40

االدخار الخاص

المطموب:أوجد كال مما يمي:
 .1إجمالي االستثمار

.4صافي الدخل المحمي

 .2اجمالي الناتج المحمي  .5الدخل الشخصي
 .3صافي الناتج المحمي
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(

(

)

)

)
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السؤال الرابع:
لديك النموذج اآلتي عن اقتصاد ما:
)C=300+.75(y-T
I=100 G=175 T=100
المطموب:
 .1صف هذا االقتصاد
 .2احسب الدخل التوازني

 .3احسب االستهالك واالدخار عند التوازن
 .4شرطي التوازن
 .5التوازن بيانياً

 .6أيهما أكبر القطاع العام أم القطاع الخاص في هذا االقتصاد موضحاً ذلك باألرقام.
 .7حالة الميزانية الحكومية (عجز أم فائض)

 .8إذا زاد االنفاق الحكومي بـ 100مميون ما أثر ذلك عمى الدخل واالستهالك
 .9إذا لم يعد لمحكومة أي نشاط وأصبح االقتصاد ذي قطاعين أحسب الدخل التوازني الجديد

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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