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استخدام اآللة الحاسبة(ال)
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االمتحان النهائي
الفصل الدراسي الثاني
5500- 5504

مالحظة/يجب تسليم ورقة األسئلة مع ورقة اإلجابة:

(05درجات )

السؤال األول :

ضع عالمة (صح)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(خطأ)أمام العبارة الخطأ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

(

النمو االقتصادي يسبق التنمية االقتصادية لذلك فالنمو اإلقتصادي أهم وأشمل من التنمية االقتصادية .

(

إذا ارتفع معدل الفائدة يزيد حجم اإلستثمار الخاص.

(

البنك التقليدي يمتلك أصوله خالف ًا للبنك اإلسالمي.
إذا كانت الصادرات أكبر الضريبة يكون هناك فائض بالميزان التجاري .

(
(

لمعالجة التضخم تقوم الحكومة بزيادة الرواتب.

(

في حالة حدوث التضخم يستفيد المدين ويتضرر الدائن .

(

من مهام البنك المركزي متابعة السياسة النقدية.

(

إذا انخفضت نسبة االحتياطي القانوني يزداد مضاعف الودائع .
إذا كان اإلنفاق الحكومي أكبر من الضرائب يكون هناك عجز الحكومة بالميزانية

(
(

 . 11إذا زاد االدخار يزيد االستثمار الخاص.

السؤال الثاني:
عرف ما يلي :

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(00درجة)

 1سرعة دوران النقود

 2التنمية االقتصادية

 3االستثمار

 4التضخم الركودي

 5سياسة التسوق المفتوحة

 6نسبة االحتياطي القانوني

 7النمو االقتصادي

 8النقود

 9االقتصاد المفتوح

 11التضخم

السؤال الثالث:

لديك البيانات اآلتية عن اقتصاد ما:
C=300+.75 y
I=200
أو ال:

 .1إحسب الدخل التوازني

 .2االستهالك واالدخار عند التوازن
 .3التوازن بياني ًا

ثانيا :

تم إدخال القطاع الحكومي لالقتصاد السابق كاآلتي:
G=175
T=100
1

(50درجة)
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المطلوب:

 .1احسب الدخل التوازني الجديد

 .2االستهالك واالدخار التوازني الجديد

 .3حالة الميزانية الحكومية BSعجز أم فائض
ثالثا :

أصبح االقتصاد مفتوحاً على العالم الخارجي بحيث كانت
X=200
M=100+.15y
المطلوب:
 .1احسب الدخل التوازني الجديد

 .2احسب حجم الواردات عند التوازن

 .3حالة الميزان التجاري للدولة BTعجز أم فائض
(00درجة)

السؤال الرابع:
اشرح بالتفصيل خمس فقرات مما يلي:

 .1العوامل المحددة للنمو االقتصادي
 .2العوامل المحددة لالستثمار

 .3آثار التضخم وكيفية معالجة التضخم بالسياسة المالية
 .4وظائف البنك المركزي

 .5الفرق بين البنوك االسالمية والبنوك التقليدية
 .6وظائف النقود وسبب قبولها في التعامل

انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

2

