جامــــعـة فــــلســـطين

رقم المساقBUSA1307 :
اسم المساق :اقتصاد كلي
تاريخ االمتحان6500 /50/62 :
عدد األسئلة  )3(:أسئلة
زمن االمتحان:ساعة
استخدام اآللة الحاسبة(ال)

االمتحان النصفي
الفصل الدراسي الثاني
6500- 6504

اسم المحاضر :أ.د.سالم درويش
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:كلية اإلدارة
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

مالحظة/يجب تسليم ورقة األسئلة مع دفتر اإلجابة :
السؤال األول :
عرف ما يلي:

التدفق ،الرصيد ،القيمة المضافة ،الند ةر النسبية ،مضاعف االستثمار ،مخفض الناتج المحلي ،الناتج المحلي
الحقيقي ،الناتج المحلي النقدي.

السؤال الثاني :

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

إذا كان الميل الحدي لالستهالك  .57يكون مضاعف االستثمار(.)7

(

)

.2

أسعار الخضار من ضمن اهتمامات االقتصاد الكلي .

(

)

.4

إذا كانت اإليرادات الضريبية أكبر من اإلنف اق الحكومي يكون هناك فائض بالميزانية الحكومية .

(

)

الدخل الشخصي المتاح يساوي الدخل الشخصي مطروح ًا منه الضرائب المباشرة.

(

)

.3
.7
.6

كلما زاد الميل الحدي لالستهالك ينخفض مضاعف االستثمار.

يتحقق شرط التوازن عندما يكون I+G=S+T

السؤال الثالث:

لديك البيانات اآلتية عن اقتصاد ما:

 242الدخل المتاح

 42االدخار الخاص

 32الصادرات
 12الواردات

 122االنفاق الحكومي

 22أرباح موزعة

 22إهتالك رأس المال

 62ضرائب مباشرة

 72صافي اإلستثمار

 32ضرائب غير مباشرة
 27معاشات

المطلوب:

كال ما يلي:
أوجد ً
 .1إجمالي االستثمار

 .2إجمالي الناتج المحلي
 .3صافي الناتج المحلي

 .4صافي الدخل المحلي
1
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(

)
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السؤال الثالث:
لديك المنوذج اآلتي عن اقتصاد ما:
)C=200+.8(Y-T
I=100
G=180
T=100
المطلوب:
 .1احسب الدخل التوازني

 .2احسب االستهالك واالدخار عند التوازن
 .3شرطي التوازن

 .4أيهما أكبر القطاع العام أم القطاع الخاص في هذا االقتصاد ولماذا؟
 .7حالة الميزانية الحكومية (عجز أم فائض).

 .6إذا لم يعد للحكومة أي نشاط إقتصادي وأصبح االقتصاد ذي قطاعين.
أ .إحسب الدخل التوازني

ج .وضح التوازن بيانيًا

ب .احسب االستهالك التوازني

انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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