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 تبويب أسئلة مبادئ االقتصاد الكلي

 للدكتور : أسامة زغدود

 

 المحاضرة األولى

 

 الكلي بدراسة :يهتم التحليل االقتصادي 

 المنفعة الحدية للمستهلك .أ

 االيراد الحدي للمنتج .ب

 توازن المنشأ في المدى القصير .ج

 معدالت البطالة في الدول النامية .د

 

 عات التالية ماعدا :يهتم التحليل االقتصادي الكلي بالموضو
 مستوى الناتج المحلي اإلجمالي من السلع والخدمات النهائية .أ

 معدل التضخم .ب
 معدل البطالة .ج
 المنفعة الحدية للمستهلك .د

 

ي من : 
 
 يتكون الدخل  المحلي الصاف

 مجموعة من عوائد عناصر اإلنتاج المتاحة في اإلنتاج والت ساهمت في العملية اإلنتاجية .أ
 ائد االنفاق االستثماري الخاصاالنفاق الحكومي ز .ب
 الصادرات ناقص الواردات .ج
 صافي الضرائب الغير مباشرة .د

 

 أي مما يلي ال يعتبر عائدا من عوائد عناصر االنتاج :

 واألجور الرواتب  .أ

 الموزعة  األرباح .ب

 الريع .ج

 مباشرة غير حكومية  أعانات .د

 

 يهتم التحليل االقتصادي الكلي بالموضوعات التالية:

  والخدماتالسلع  منالمحلي  الناتج توىمس .أ

  لألسعارالعام المستوى  .ب

 والخدمات  السلع من القومي الناتج مستوى .ج

 ما ذكر  جميع .د
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 عوائد عناصر االنتاج هي: 

 الرواتب .أ

 األرباح الموزعة .ب

 الريع -ج .ج

 كل ما ذكر -د .د

 

 : ال يهتم التحليل االقتصادي الكلي بالموضوعات التالية

 سلوك المستهلك .أ

 مستوى الناتج المحلي و القومي من السلع والخدمات. .ب

 معدل التضخم .ج

 معدل البطالة .د

 

 ال وجود للمشكلة االقتصادية اذا 

 اختفت البطالة تماما .أ

 كانت األسواق حرة تماما .ب

 لم تكن الموارد االقتصادية نادرة .ج

 تضاعفت دخول المواطنين .د

 
 يؤدي النمو االقتصادي الى 

 ه البطالهزياده نسب .أ
 انخفاض االستثمار  .ب
 التخلص من مشكله الندره .ج
 انتقال منحنى إمكانيات اإلنتاج الى اليمين  .د

 

 واحدة مما يلي ال تمثل أهداف االقتصاد الكلي 

 تحقيق النمو االقتصادي  .أ
 خفض نسبة البطالة .ب
 رفع مستوى تضخم .ج
 تحقيق االستقرار االقتصادي .د

 
 

 لمحاضرة الثانيةا

 الحساب في الناتج المحلي اإلجمالي يتم اتباع :لتجنب مشكله خطأ ازدواج 

 لتجنب خطأ ازدواج الحساب في الناتج المحلي اإلجمالي

 طريقه القيمهالمضافه طريقه المنتجات النهائيه او .أ
 طريقه الرقم القياسي السعار المستهلكين  .ب
 طريقه منخفض الناتج المحلي اإلجمالي .ج
 في الكميات وليس التغير في األسعار .د

 

ي ازدواجية الحساب عند حساب الناتج المحلي 
 
ي الوقوع ف

 يتم تحاش 

 صافي الصادرات .أ
 السلع الوسيطة .ب
 الواردات .ج
 السلع النهائية .د
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 من سلعة ما ، تساويمن مراحل اإلنتاج للوحدة لكل مرحلة  القيمة المضافة

 قيمة اإلنتاج ناقص قيمة السلع الوسيطة .أ

 قيمة اإلنتاج زائد قيمة السلع الوسيطة .ب

 قيمة اإلنتاج مضروب في قيمة السلع الوسيطة .ج

 قيمة اإلنتاج مقسوم على قيمة السلع الوسيطة .د
 

يساوي  Gواالنفاق الحكومي 350,500يساوي  Iو االستثمار الخاص  000،560يساوي  Cإذا كان االستهالك الخاص 

بطريقة االنفاق  GDPفان الناتج المحلي  190.000 تساوي، Mوالواردات  150.000،تساوي  Xوالصادرات  465.000

 الكلي يساوي :

  1.706.500 .أ

 150.700 .ب

 1.335.500 .ج

 1.607.500 .د

 

 
ون لاير ( وان االنفاق ) ملي 950500مليون لاير ( وان االستثمار الخاص        ) 120000يساوي  Cاذا علمت ان االستهالك الخاص 

مليون لاير ( فإن  ) 180000تساوي  M) مليون لاير ( ، وان الواردات  132000) مليون لاير ( وإن    585000يساوي  Gالحكومي 
 االجمال بطريقة االنفاق يساوي

 1706500 .أ
 1507600 .ب
 1809400 .ج
 1607500 .د

 

 التي انتجت خالل سنة هيلكل السلع والخدمات النهائية قة التي تقوم على اساس قياس القيم السوقية الطري

 طريقة االنفاق .أ

 طريقة الناتج .ب

 طريقة الدخل .ج

 طريقة الرقم القياسي ألسعار المستهلكين .د

 

 مجموع القيم المضافة في جميع المراحل اإلنتاجية للوحدة من سلعة ماء
 السوقيقل عن سعر السلعة في  .أ

 يزيد عن سعر السلعة في السوق .ب

 يساوي سعر السلعة في السوق .ج

 يؤدي الى االحتساب المزدوج .د

 

 بطريقة : C+I+G+X-Mوفق المعادلة التالية : يقاس الناتج المحلي اإلجمالي 

 االدخار .أ

 الدخل .ب

 االنفاق .ج

 التوزيع .د

 

 

 القانون باستخدام

 الواردات – الصادرات – الحكومي االنفاق+  الخاص ستثماراال+  الخاص االستهالك

560,000 + 350,500 +  465,000 – 150,000 – 190,000 = 1,035,500 
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ي حساب الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة الدخل
 
ي تدخل ف

 أي من الفقرات الت 
 شراء األسهم .أ

 دخل اإليرادات .ب
 شراء السلع المستعملة .ج
 شراء المستندات .د

 

 هــــــو: اريالتجالميزان 

 االنفاق االستهالكي الخاص مطروحا منها الصادرات .أ
 االنفاق الحكومي مطروحا منها الصادرات .ب
 صافي عوائد عناصر اإلنتاج مطروحا منها الصادرات .ج

 الصادرات مطروحا منها الواردات .د
 

 ا كان الميزان التجاري لبلد ما قد حقق      في سنة معينة فهذا يعني اذ
 قيمة الصادرات قد فاقت قيمة الواردات .أ

 قيمة الواردات قد فاقت قيمة الصادرات .ب
 صافي عوائد عناصر اإلنتاج كان إيجابي .ج
 صافي عوائد اإلنتاج كان سلبي .د

 

 مليون لاير فان الواردات تساوي : 120يساوي  مليون لاير وصافي الصادرات 320اذا كانت الصادرات تساوي 

 مليون لاير 200 .أ

 مليون لاير 300 .ب

 مليون لاير 450 .ج

 مليون لاير 130 .د

 

ائب الدخل      1030اذا كان الدخل    يساوي  ة تساوي  150مليون دينار وكانت ض  ائب الغير مباش  دينار      مليون 200مليون دينار الض 
 المتاح يساوي 

 دينارمليون  730 .أ
 مليون دينار 1080 .ب
 مليون دينار 880 .ج
 مليون دينار 630 .د

 
 ق الكلي بطريقة االنفاالتالي احسب قيمة الناتج المحلي االجمالي  الجدولالموجودة في البيانات االقتصادية سب ح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحل:

+ صافي  (G) حكومي+ اإلنفاق ال  (I) + إنفاق االستثماري الخاص  (C)لناتج المحلي االجمالي = االنفاق االستهالكي الخاصا
  (M-X)الصادرات

 لاير 1523000=  )122000–250000 (+ 265000+  380000+  750000الناتج المحلي االجمالي = 

 بنود االنفاق قيمة االنفاق اللاير

 (C)االستهالكي الخاص 000 750

 (I) االستثماري الخاص 000 380

 (G) اإلنفاق الحكومي 000 265

 (X)الصادرات  000 250

 (M)الواردات  000 122

 الصادرات صافي من الصادرات بطرح

320,000,000 - 120,000,000 = 200,000,000 

 السؤال ناقص



 2/39أسئلة     1/39ئلة اس      /38اسئلة الصيفي     2/38أسئلة       38 / 1سئلة ا      14محاضرة       9محاضرة

2 
 

 

 المحاضرة الثالثة

 
 عناصر اإلنتاج ماعدا :كل العناصر التاليه تعتبر عوائد 

 الضرائب الحكومية الغير مباشره  .أ
 األرباح .ب
 األجور .ج
 الريع .د

 

 للفرد هو :الحقيقي الناتج المحلي 

 يقي الحق االجمالي المحلي الناتج علىمقسوم السكان عدد  .أ

 الحقيقي  االجمالي المحليالناتج  علىمقسوم  االسمي االجمالي المحلي الناتج .ب

  السكانعدد  علىمقسوم  الحقيقياإلجمالي  المحلي الناتج .ج

 السكان  عددفي مضروب الحقيقي  االجماليالمحلي  الناتج .د

   

 يساوي :المتاح الدخل الشخصي  

 الشخصي  الدخل ضريبةئدا زاالشخصي  الدخل .أ

 االسهم  ايراداتزائدا  الشخصي الدخل .ب

 الشخصي  الدخل ضريبةناقصا  الشخصيالدخل  .ج

 المباشرةالغير الحكومية  المساعداتناقصا  الشخصي الدخل .د

 بـ: االجماليعن الناتج القومي  الصافي يزيد الناتج القومي 

  المباشرةالغير  الضرائب صافي .أ

 الثابتة  األصولفي اإلهالك  .ب

 مباشرة الغير  الحكومية المساعدات .ج

 اإلنتاج  عناصرعوائد  صافي .د

 الناتج القومي االجمالي السعودي هو مجموع القيم السوقية لكل من السلع والخدمات النهائية ...

 سنةل خال السعوديين بواسطة محليا المنتجة .أ

 سنة خالل لسعوديينا بواسطة وخارجيا محليا المنتجة .ب

 سنة خالل والمقيمين السعوديين بواسطة محليا المنتجة .ج

 سنة خالل السعوديين بواسطة خارجيا المنتجة .د

 

 يعرف الناتج المحلي اإلجمالي بأنه :
 مجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة محليا في سنة معينة  .أ

 المنتجة محليا في سنةمجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية والوسطية  .ب
 مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة محليا في سنة معينة .ج
 مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة محليا وخارجيا في سنة  .د

 

 االقتصادي  النمويقاس معدل 

 بمعدل النمو السكاني .أ

 بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي .ب

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسميب .ج

 بمعدل الناتج القومي االسمي .د
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 النهائية والخدمات يعرف باسمانفاق قطاع العائلي على السلع 

 االستثمار الخاص .أ

 االستهالك الخاص .ب

 الدخل الشخصي المتاح .ج

 الطلب الكلي .د

 

 انفاق قطاع العائلي على السلع النهائية والخدمات يعرف باسم
 ستهالكي الخاصاالنفاق اال .أ

 االنفاق االستثماري الخاص .ب
 الدخل الشخصي المتاح .ج
 صافي اإليرادات .د

 

 اإلجمالي بأنهيعرف الناتج المحلي 

 مجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة محلياً في سنة معينة .أ

 مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية والوسيطة المنتجة محليا في سنة معينة .ب

 يم السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة محليا في سنة معينةمجموع الق .ج

 منتجة محليا وخارجيا في سنة معينمجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية ال .د

 

 أ ( إلى ) د ( ( من  باألسئلة خاص

 

 التالية : األسئلة على أجب لتالي الجدول في الموجودة بالبيانات مستعينا

 (لاير)مليون  القيمة البند

 250 الريع )اإليجار(

 600 أجور العاملين

 230 ضرائب غير مباشرة

 200 اشرةمبإعانات حكومية غير 

 340 الواردات

 80 الك األصول الثابتةااله

 130 صافي الصادرات

 190 عناصر اإلنتاج األجنبية المغادرة من داخل الوطن عوائد

 220 صافي الفائدة

 290 أرباح الشركات

 210 عوائد عناصر اإلنتاج الوطنية المتدفقة من الخارج

 

 أ / الدخل لمحلي الصافي :

 مليون لاير 1360 .أ

 مليون لاير 1560 .ب

 مليون لاير 180 .ج

 مليون لاير 1450 .د

 

 يساوي الصافي المحلي الناتجب/ 

 مليون لاير 1520 .أ

 مليون لاير 1390 .ب

 مليون لاير 150 .ج

 مليون لاير 1490 .د

 يساوي االجمالي المحلي الناتج /ج

 مليون لاير 2500 .أ

 مليون لاير 1850 .ب

 مليون لاير 1470 .ج

 مليون لاير 1660 .د

 

 يساوي اإلجمالي القومي الناتج /د

 مليون لاير 530 .أ

 مليون لاير 990 .ب

 مليون لاير 580 .ج

 مليون لاير 1490 .د
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 تعرف جاريةال باألسعار لمقاسةا وحدود الدولة، داخل السوق في والمباعة محليا المنتجة النهائية والخدمات السلع لجميع السوقية القيمة
 باسم :
 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج .أ

 الحقيقي اإلجمالي القومي الناتج .ب

 االسمي اإلجمالي المحلي الناتج .ج

 االسمي اإلجمالي القومي الناتج .د

 

 
 :باسم  تعرف ةالثابت باألسعار سةالمقا حدود الدولة،و داخل السوق في والمباعة محليا المنتجة النهائية والخدمات السلع لجميع السوقية ةالقيم

 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج .أ

 الحقيقي اإلجمالي القومي الناتج .ب

 االسمي اإلجمالي المحلي الناتج .ج

 االسمي اإلجمالي القومي الناتج .د

 

 الحقيقي يقيس التغيرج المحلي االجمالي النات
 الكميات في التغير وليس السعارا التغير في .أ

 الهيكلية البطالة معدل في .ب
 االحتكاكية البطالة معدل في .ج
 االسعار في التغير وليس الكميات في .د

 

 لة أسفل الجدولعلى األسئ بالجدول التالي يبين بعض البيانات االقتصادية لدولة ما استناداً إلى هذا الجدول أج

 

 (لايرالقيمة )مليون  البند

 200 الريع )اإليجار(

 400 أجور العاملين

 150 ضرائب غير مباشرة

 100 اشرةمبإعانات حكومية غير 

 240 المستوردات

 50 االهتالك في رأس المال

 100 صافي الصادرات

 اخلدعوائدعناصر اإلنتاج األجنبية المغادرة من 
 الوطن

150 

 300 الفائدة صافي

 200 أرباح الشركات

عوائد عناصر اإلنتاج الوطنية المتدفقة من 
 الخارج

200 

 =صافي الالمحلي  الدخل .1

 =ات أرباح الشرك+ صافي الفائدة  + أجور العاملين + اإليجار 

 (مليون لاير) 1100=     300+200+  400+  200

 =الناتج المحلي االجمالي  .2

إعانات حكومية غير  -ضرائب غير مباشرة + صافي الالمحلي  الدخل

 = االهتالك في رأس المال+ مباشرة 

 (مليون لاير) 1200=  50+  100 – 150+  1100

 =الناتج القومي اإلجمالي  .3

 =صافي عوائد عناصر اإلنتاج  +الناتج المحلي االجمالي 

 (مليون لاير) 1250( = 150 - 200+ ) 1200

 

 التالي القانون نستخدم الصافي المحليل الدخ إليجاد** 

 ( بالجدول وجدت ان)  االعمال حاباص دخول+  220الفوائد صافي+  290الشركات ارباح+ 600اجورالعاملين+ 250االيجار ريع= 

 التالي القانون نستخدم اإلجمالي المحلي الناتج إليجاد** 
 200 الحكومية االعانات –230غيرالمباشرة الضرائب+ 80ة الثابت األصول اهالك+  1360الصافي لمحليا الدخل= 

 لتالي القانونا نستخدم الصافي المحلي الناتج إليجاد** 

 80 الثابتة األصول اهالك – 1470إلجماليا المحلي الناتج= 

 التالي القانون نستخدم اإلجمالي القومي الناتج إليجاد** 

 (    الداخل من 190 -210 الخارج من)  العناصر عوائد صافي+  1470اإلجمالي المحلي الناتج= 
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 الفرق بين الناتج القومي االجمالي و الناتج القومي الصافي يكمن في: 

       الضرائب الغير المباشرة  .أ

       المساعدات الحكومية الغير مباشرة .ب

 صافي عوائد عناصر اإلنتاج .ج

 األصول الثابتةاإلهالك في  .د

 

 الفرق بين الناتج القومي االجمالي و الناتج المحلي اإلجمالي  يساوي :

  الضرائب الغير المباشرة .أ

 صافي عوائد عناصر اإلنتاج .ب

  اهتالك في األصول الثابتة .ج

 االعانات الحكومية الغير مباشرة  .د

 

 يتم احتساب الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بعد استبعاد أثر 

 في األسعار التغير .أ

 التغير في سعر الصرف .ب

 التغير في اإلنتاج .ج

 التغير في االستهالك .د

 

 عةالمحاضرة الراب

 

 باستعمال : التضخم معدل يقاس

 المستهلكين ألسعار القياسي الرقم .أ

 اإلجمالي المحلي الناتج مخفض .ب

 مئة في مضروب العاملة القوى اجمالي .ج

 )ب ( واالجابة  )أ ( االجابة .د

 

 يعتبر مؤشر هام لقياس :سعار المستهلكين الرقم القياسي ال
 البطاله .أ

 النمو االقتصادي  .ب
 االنتاجيه .ج
 التضخم .د

 

 يمكن قياس معدل التضخم باستعمال 

 اجمالي القوة العاملة الفاعلة مضروب في سنة .أ

 الرقم القياسي ألسعار المستهلكين .ب

 نسبة االستخدام الى السكان  .ج

 نسبة المشاركة في القوة العاملة الفاعلة .د

 

 اإلجمالي مؤشر هام لقياسعتبر منخفض الناتج المحلي ي
 البطاله .أ

 الصادرات .ب
 التضخم .ج
 الواردات .د
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 طبيعي ، فهذا يعنيعندما يكون معدل البطالة 
 صفر يساوي العاطلين عدد .أ

 صفر تساوي الفاعلة العاملة لقوةاجمالي ا .ب
 الهيكلية البطالة معدل زائد الدورية البطالة معدل يساوي البطالة معدل .ج
 بطالةال معدل يساوي البطالة دلمع .د

 
 عندما يتساوى الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي مع الناتج المحلي اإلجمالي 

 عدد العاطلين يساوي صفر .أ
 اجمالي القوة العاملة الفاعلة تساوي صفر .ب
 معدل البطالة يساوي معدل البطالة الدورية زائد معدل البطالة الهيكلية .ج
 بطالة االحتكاكية  زائد معدل البطالة الهيكليةمعدل البطالة يساوي معدل ال .د

 

 هي : البطالة نسبة
 عدد العاطلين عن العمل مقسوم على عدد المشتغلين ضرب مائه .أ

 عدد األشخاص العاملين مقسوم على عدد السكان في سن العمل ضرب مائه  .ب
 الفاعله ضرب مائه العامله عدد العاطلين عن العمل مقسمة على اجمالي القوه .ج
 اتج المحلي اإلجمالي االسمي مقسوم على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ضرب مائهالن .د

 

 على المدى الطويل بــ :تسمى البطالة التي تكون 

 البطالة الهيكلية .أ

 البطالة االحتكاكية .ب

 البطالة الدورية .ج

 البطالة الطبيعية .د

 

 ادني مستوى له ، بــالى اإلجمالي الحقيقي تسمى المرحلة التي يصل فيها الناتج المحلي 

 مرحلة الركود .أ

 مرحلة الكساد .ب

 مرحلة التوسع .ج

 مرحلة الرواج .د

 

 تسمى المرحلة التي يصل فيها الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الفعلي الى اعلى مستوى له ، بــ
 مرحلة التوسع .أ

 مرحلة الكساد .ب
 مرحلة الرواج .ج
 مرحلة الركود .د

 

 يسمى بـ :ما  على تحصل الحقيقي الجماليالمحلي ا الناتج ىعل االسمي االجمالي المحلي الناتج قسمة عند

 المحلي الدخل .أ

 القومي الدخل .ب

 المستهلكين ألسعار القياسي الرقم .ج

 إلجماليا المحلي الناتج  )مثبط (مخفض .د
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 االقتصادي :الركود تسمى البطالة في مرحلة 

 االحتكاكية  البطالة .أ

 الهيكلية  البطالة .ب

 الدورية البطالة  .ج

 الطبيعية  البطالة .د

 

ات سوق العمل نذكر عل سبيل المثال  من مؤش 
 نسبة االستخدام الى السكان .أ

 الرقم القياسي ألسعار المستهلكين .ب
 حلي اإلجماليمخفض الناتج الم .ج
 معدل التضخم .د

 
ي تمر بها الدور االقتصادي

ي ال تعتير من ضمن المراحل األربعة الت 
 
 واحدة فقط من بير  االت

 مرحلة الرواج .أ
 مرحلة الركود .ب
 مرحلة الكساد .ج
 مرحلة االختالل .د

 

لتضخم في سنة عدل ا،فإن م 2015في سنة  150الى  2014في سنة  120) من CPIإذا زاد الرقم القياسي ألسعار المستهلكين (

 :سوف يساوي  2015

 %  50 .أ

 %  21 .ب

 %  25 .ج

 %  72 .د

 

لاير ، فإن مخفض الناتج  بليون 180بليون لاير والناتج المحلي االجمالي االسمي  150إذا كان الناتج المحلي االجمالي الحقيقي 

 المحلي االجمالي يساوي

 120 .أ

 130 .ب

 140 .ج

 150 .د

 

 ان مخفض الناتج المحلي يساويلاير ف نبليو 300بليون لاير والناتج المحلي اإلجمالي االسمي  200 قيالحقي اذا كان الناتج المحلي اإلجمالي

 120 .أ

 130 .ب

 140 .ج

 150 .د

 

خفض الناتج المحلي االجمالي  بليون فان م 200االسمي يساوي بليون لاير والناتج  160ي اذا كان الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يساو
 يساوي
 125 .أ

 130 .ب
 140 .ج
 160 .د

 25% =  100 ×
150 − 120

120
 

 120% = 100 ×
180

150
 

150% = 100 ×
300

200
 

125% = 100 ×
200

160
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 المستهلكين يعتبر مؤشر هام لقياسالرقم القياسي ألسعار 

 البطالة .أ

 النمو االقتصادي .ب

 اإلنتاجية .ج

 التضخم .د

 

 يساوي :الفاعلة اجمالي القوة العاملة 
 عدد العاطلين زائد عدد المشتغلين .أ

 عدد المشتغلين فقط .ب
 عدد العاطلين ناقص عدد المشتغلين .ج
 عدد العاطلين فقط .د

 

لف نسمة وعدد األشخاص أ 60ألف نسمة وعدد العاطلين عن العمل يساوي  420، أنعدد العاملين يساوي معينةتصاد دولة إذا علمت في اق

 .ألف نسمة 10سنة يساوي  15و 1الذين أعمارهم بين 

 حسب المعطيات السابقة أحتسب كل من:: المطلوب 

 الفاعلة اجمالي القوة العاملة .1

 البطالة نسبة .2

 :الـحـل 

 =عدد العاطلين +عدد المشتغلينالفاعلة قوة العاملةاجمالي ال .1

 ألف نسمة 480=  420+  60=     

 = نستخدم المعادلة التالية:  البطالة نسبة .2

 

 

 

 

 2015في سنة  150لى ا 2014في سنة  120من في اقتصاد دولة ما قد ارتفع ( CPIالرقم القياسي ألسعار المستهلكين ) علمت أنإذا 

 :المطلوب 

 2015معدل التضخم في هذا البلد لسنة أحسب  .1

 :حل التمرين الثاني

 على النحو التالي: (CPIالرقم القياسي ألسعار المستهلكين)يحتسب معدل التضخم  باستعمال   .1

 

 

 خاص باألسئلة ) أ ( ، ) ب(

الف نسمة وعدد  60اوي الف نسمة وعدد العاطلين عن العمل يس 540إذا علمت أن في اقتصاد دولة ما ، عدد العاملين يساوي 

 الف نسمة، فان  :  10سنة يساوي  75و  66األشخاص الذين أعمارهم بين 

 

 العاملة الفاعلة يبلغ :اجمالي القوة أ / 

 نسمة الف  650 .أ

 نسمة  الف 600 .ب

 نسمة  الف 570 .ج

 نسمة  الف 550 .د

%25100
120

120150
100

2014

20142015 





CPI

CPICPI

 العمل عن عاطل او بالفعل يعمل كان سواء العمل على قدره لديه من كل نجمع

540 + 60 = 600 
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 البطالة يبلغ :ب / معدل 

 %  9 .أ

 %  10 .ب

 %  11 .ج

 % 51 .د

 

، فإن معدل التضخم في سنة 2014في سنة  180الى  2013في سنة  140( من CPIم القياسي ألسعار المستهلكين )الرقاذا ارتفع 

 سوف يساوي: 2014

 %25 .أ
 %35 .ب
 %28.6 -ج .ج
 %25 -د .د

 
 لف نسمة وعدد األشخاصأ 60ألف نسمة وعدد العاطلين عن العمل يساوي  420، أنعدد العاملين يساوي معينةاذا علمت في اقتصاد دولة 

 .ألف نسمة 10سنة يساوي  15و 1الذين أعمارهم بين 
 
 يبلغ:الفاعلة  اجمالي القوة العاملة 

   ألف نسمة 250  .أ
 ألف نسمة 800  .ب
       ألف نسمة 480  .ج
 ألف نسمة 250  .د

 
 يبلغ:  لبطالةا معدل
       %13  .أ

 %12.5  .ب
       %10  .ج
 %7  .د

 

 اليين :استنادا الى المعلومات التالية ، أجب على السؤالين الت
 نسمه  الف 50ألف  نسمة وعدد العاطلين عن العمل يساوي  550إذا علمت أن في اقتصاد دولة ما ، عدد العاملين يساوي 

 اجمالي القوة العاملة الفاعلة هي : /33
 ألف نسمة 550 .أ

 ألف نسمة 500 .ب
 ألف نسمة 450 .ج
 ألف نسمة 600 .د

 
 معدل البطالة يبلغ  /34

 %13.333 .أ
 %10 .ب
 %8.333 .ج
 %12 .د

 
 
 
 
 
 
 

 28.6 ≈  100 ×
180 − 140

140
 

%12.5 = 100 ×
60.000

480.000
 

 العمل عن العاطلين وعدد العاملين عدد جمع مجرد

10% = 100 ×
60

600
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 حاضرة الخامسةالم
 

 

 يكون ، )المحتمل أو(  الممكن االجمالي المحلي الناتج الفعلي االجمالي المحلي الناتج يتجاوز عندما

 الطبيعي المعدل من أقل البطالة معدل .أ

 الطبيعي المعدل من أعلى البطالة معدل .ب

 الطبيعي االمعدل مساوي البطالة معدل .ج

 ماذكر كل .د

 

 لالستهالك لحديالميل ا

 الصحيح الواحد من اكبر .أ

 أقل من الصفر .ب

 الصفر من اكبر و الصحيح الواحد من اقل .ج

 ال شيء مما سبق .د

 

 لالدخار الحدي الميل

 الصحيح الواحد من أكبر .أ

 أقل من الصفر .ب

 أكبر من اثنين .ج

 الصفر من أكبر و الصحيح الواحد من أقل .د

 

 عالقة هي التوازن دخل و الضريبة بين العالقة ان

 طردية .أ

 عكسية .ب

 أخرى احيانا وطردية حياناا عكسية .ج

 ذكر مما الشيء .د

 

 العالقة بين :االستهالك توضح دالة 

 المال ورأس المحلي الدخل  .أ

 واالدخار  االستهالك .ب

 واالستهالك الدخل  .ج

 أعاله ذكر مما شيء  ال .د

 

 يعرف الميل الحدي لالستهالك بأنه :

 دخل الفي التغير  علىمقسوما  االستهالكفي التغير  .أ

 الدخل على  مقسومااالستهالك  في التغير .ب

 الدخل على مقسوما االستهالك  .ج

 صحيحة إجابة توجد ال  .د
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 يظهر منحني العرض الكلي في المدى البعيد :

 عمودي  مستقيم كخط .أ

 الميل سالب  كمنحني .ب

 أفقي  مستقيمكخط  .ج

 ما ذكر كل  .د

 

 لدخل التوازني هي عالقة :إن العالقة بين الميل الحدي لالدخار وا

 الصحيح الواحد من أكبر  .أ

 الصفر من وأكبر  الصحيحالواحد  من أقل .ب

 الصفر   من أقل .ج

 ذكر مماشيء ال  .د

   

 لالدخار الحدي الميل

 الصحيح الواحد من أكبر .أ

 الصفر من أكبر و الصحيح الواحد من أقل .ب

 الصفر من أقل .ج

 ذكر مما الشيء .د

 

 االستهالك مع الدخل فإن االدخار يكونعندما يتساوى 
 أكبر من االستهالك .أ

 صفراُ  .ب
 أصغر من االستهالك .ج
 مساوياُ لالستهالك .د

 

 تعتمد كمية الناتج المحلي اإلجمالي التي ينتجها االقتصاد خالل سنة معينة على 

 ثروة قطاع المستهلكين .أ

 كمية العمل .ب

 اذواق المستهلكين .ج

 كمية النقود .د

 

 حيحة لدالة االستهالك : قم باختيار الصيغة الص
 by – 2C= a .أ

 C= a + by .ب
 C= ab – by .ج
 by 2C= b + .د

 

 المستهلك الحدي لالدخار يساوي : فإن  0.65اذا كان الميل الحدي لالستهالك يساوي 

 1.35 .أ
    0.35 .ب
 0.25 .ج
  0.45 .د

 

 

1 − 0.65 = 0.35 
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 الحدي لالدخار يساوي : الميلفان  0.75إذا كان الميل الحدي لالستهالك يساوي 

 1.35 .أ

 0.35 .ب

 50.2 .ج

 0.45 .د

 

 مجموع الميل الحدي لالستهالك والميل الحدي لالدخار يساوي

 2 .أ

 0 .ب

 1 .ج

 0.5 .د

 

 : بـ  الكلي ال يتأثرالطلب

 الحقيقي الفائدة سعر .أ

 التضخم بمعدل و بالدخل الخاصة التوقعات .ب

 الحكومية القتصاديةالسياسات ا .ج

 المنفعة الحدية للمستهلك .د

 

 في المدى الطويليعكس منحنى العرض الكلي 

 تج المحلي اإلجمالي عندما تكون كل عناصر اإلنتاج موظفة بشكل كاملالنا .أ

 اقصى مستوى الناتج المحلي اإلجمالي يمكن لالقتصاد تحقيقه في المدى القصير .ب

 الناتج المحلي اإلجمالي الذي يمكن انتاجه عند ثبات مستوى األسعار .ج

 الرقم القياس ألسعار المستهلكين .د

 

 لاير 1االدخار الناتج عن التغير في ............. بمقدار تغير في يقيس الميل الحدي لالدخار ال

 االستهالك .أ

 الطلب الكلي .ب

 سعر الفائدة .ج

 الدخل .د

 

 أحد العناض التالية ال يعتمد عل الدخل
 الميل المتوسط لالستهالك .أ

 االستهالك المستقل .ب
 االستهالك .ج
 االدخار .د

 

 المحاضرة السادسة

 
 جزءا من الطلب الكليتعتبر  اي من المكونات التالية ال

 االستهالكي االنفاق .أ
 البيوت ربات انتاج .ب
 الخاص االستثماري االنفاق .ج
 الحكومي االنفاق .د

  1 من لالستهالك الحدي الميل نطرح

 1  -  0,75= 0,25 
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 : بـ  الكلي تأثر الطلبي

 الحقيقي الفائدة سعر .أ

 التضخم بمعدل و بالدخل الخاصة التوقعات .ب

 الحكومية االقتصادية السياسات .ج

 ركل ما ذك .د

 

 لاير  1بمقدار …........في  التغير عن الدخار ، الناتجلالدخار التغير في ا الحدي الميل يقيس
 االستهالك .أ

 الكلي الطلب .ب
 الفائدة سعر .ج
 الدخل .د

 
 داله االدخار العالقه بين توضح 

 الدخل واالستهالك .أ
 الدخل واالستثمار .ب
 الدخل والواردات  .ج
 الدخل واالدخار .د

 

 مجموع الميل الحدي  لالستهالك و الميل الحدي  لالدخار يساوي
 2 .أ

 0 .ب
 1 .ج
 0.5 .د

 

 ، فان دالة االدخار هي : 0.85والميل الحدي لالستهالك هو  300إذا كان االستهالك المستقل يساوي 

 S= 300-0.25Y .أ

  =0.15Y-S+300 .ب

 S = 300+0.15Y .ج

 S = -300+0.85Y .د

  

 يعرف الميل المتوسط لالدخار بأنه :

 الدخل على مقسوما االدخار  .أ

 الدخل في التغير  علىمقسوما االدخار  في التغير .ب

 االدخار على  مقسوما الدخل .ج

 صحيحة جابة اتوجد ال  .د

 

 بأنه : يعرف الميل المتوسط لالدخار
 التغير في االستهالك مقسوما على التغير في الدخل .أ

 الدخل مقسوما على االدخار .ب
 االستهالك مقسوما على الدخل .ج
 االدخار مقسوما على الدخل .د

 

 

 

S  =𝟑𝟎𝟎االدخار دالة  ×y( 1 من طروحام 0,85 لالستهالك الحدي الميل)  +الستهالكا −
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ي المستقبل فإن هذا االمر يشجع عل 
 
 اذا توقع االفراد ارتفاع معدالت التضخم ف

 االدخار .أ
 االستثمار .ب
 انخفاض الطلب الكلي .ج
 االستهالك .د

 

 باسم يعرف الرأسمالية السلع شراء على المنتجين قطاع نفاقإ

 الخاص االستثماري االنفاق .أ

 الخاص االستهالكي االنفاق .ب

 المتاحالشخصي  الدخل .ج

 الكلي الطلب .د

 

  الكلي في حالةيرتفع الطلب 

 زيادة الضرائب  .أ

 زيادة االنفاق الحكومي .ب

 انخفاض الصادرات .ج

 زيادة الواردات .د

 

 ن تقضي على الفجوة التضخمية باتباع ما يلي يمكن للسياسة المالية ا

 تخفيض الضرائب .أ

 زيادة االنفاق الحكومي .ب

 تخفيض االنفاق الحكومي .ج

ً  .د  زيادة االنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب معا

 

 السياسة المالية التوسعية  تعتمد عل : 
 خفض االنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب أو االثنين معا .أ

 خفض االنفاق الحكومي فقط .ب
 زيادة االنفاق الحكومي او خفض الضرائب او االثنين معا .ج
 زيادة الضرائب فقط .د

 

 يعرف الميل الحدي لالدخار بأنه :

 االدخار مقسوماً على الدخل .أ

 التغير في االدخار مقسوماً على التغير في الدخل .ب

 االستهالك مقسوماً على االدخار .ج

 التغير في االستهالك مقسوماً على التغير في الدخل .د

 

 لعالقة بين سعر الفائدة وحجم االستثمار :ا

 االستثمار حجم  يرتفعالفائدة سعر ارتفع كلما  :طردية .أ

 االستثمار  حجمينخفض  الفائدة سعر ارتفع كلما :عكسية .ب

 اخرى أحيانا وطردية أحيانا  عكسية .ج

 سبق مما  شيءال  .د
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 ر :االستثماوحجم العالقة بين سعر الفائدة 

 طردية .أ

 عكسية .ب

 اخرى أحيانا وطردية أحيانا  عكسية .ج

 ال توجد عالقة بين سعر الفائدة وحجم االستثمار .د

 

 ذا كان لديك دالة االدخار التالية:إ

S= -40+0.2Y 

 

 :المطلوب

 صفر.(S) الذي يبلغ عنده االدخار  (Y) أوجد قيمة الدخل .1

 .Cأوجد دالة االستهالك .2

 الـحــل :

 يعني أن: (S = 0) الذي يبلغ عنده االدخار  (Y) لقيمة الدخ .1

 

 

 

 ( فإن :Y = C + Sبما أن الدخل يساوي االستهالك زائد االدخار ) .2

 

 

 

 

 

 هي: (S)، فان دالة االدخار كاآلتي                            االستهالك دالة كان  إذا

        = 0.25Y-S + 200 .أ

 S = -200 + 0.15Y .ب

 S = 200 + 0.15Y .ت

 S = -200 + 0.85Y .ث

 

 ( تساوي  Sفإن دالة  االدخار )  C= 400 + 0.85Yاذا كانت دالة االستهالك كاآلتي : 
  =0.15Y-S + 400 .أ

 S= -400 + 0.25 Y .ب
 S= 400 – 0.15Y .ج
  S= 300 + 0.85 Y .د

 

 

 

 

 

200
2.0

40

402.002.040





Y

YYS

 

YC

YYC

YYCSYC

8.040

2.040

2.040







YC 75.0200

 1 من  0.75 طرح و سالب إلى 200 لعددا إشارة بتغيير

 1من  0.85إلى سالب و طرح  400بتغيير إشارة العدد 
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 المحاضرة السابعة 

 

 

 للتوازن االقتصاد الكلي وهو
ً
 بديال

ً
طا  هناك ش 

 ستهالك الوطني تعادل الدخل الوطني مع اال .أ
 تعادل اإلعانات مع االقتطاعات .ب
 تعادل الترسبات مع الحقن .ج
 تعادل الصادرات مع الواردات  .د

 

ي اقتصاد مغلق يتكون من قطاعير  هو : 
 
ط التوازن ف  ش 

 أن يتساوى االدخار مع االستثمار .أ
 أن تتساوى الصادرات مع الواردات .ب
 ان يتساوى االستهالك مع االستثمار .ج
 ان تتساوى اإليرادات العامة مع المصروفات العامة .د

 

يون لاير زيادة في مل 50 بمقدار (، إذا ترتب على زيادة االستثمار في اقتصاد مكون من قطاعين ) قطاع استهالكي وقطاع انتاجي

 لحدي لالدخار يساوي :مليون لاير فان الميل ا 250الدخل قدرها 

 0.3 .أ

 0.8 .ب

 0.2 .ج

 0.4 .د

 

 لتحقيق التوازن في اقتصاد يتكون من قطاعين استهالكي وانتاجي البد : 

  I+G+Xمع  S+Tيتساوى أن .أ

  Iمع  Sيتساوى  أن .ب

 I+Gمع  S+T+Mيتساوى  أن .ج

 ذكر ما  كل .د

 

 إذا كان لديك النموذج االقتصادي التالي: 

C= 50+0.8Y 

=200aI 

 

 : حسب المعطيات السابقة أوجد كل من:المطلوب

 الدخل التوازني .1

 قيمة المضاعف .2

 الدخل التوازني فما هو تأثير ذلك على قيمة60ـإذا زاد االنفاق االستثماري المستقل ب .3

 

 

 

 

 

0.2 =
50

250
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 :الــحــل 

ه فإن معادلة الدخل التوازني قطاع عائلي و قطاع األعمال، و علي قطاعين فقطحسب المعطيات السابقة فإن االقتصاد يتكون من  .1

 تكون كاآلتي: 

 

 :Yاذا فإن الدخل التوازني

 

 قيمة المضاعف : .2

 

 مالحظة: 

وحجم المضاعف         ، فكلما زاد الميل الحدي لالدخار تقل قيمة  (b - 1)هناك عالقة عكسية بين الميل الحدي لالدخار •

 والعكس صحيح . المضاعف وبالتالي يكون مقدار التغير في الدخل قليل

زاد الميل الحدي لالستهالك  وحجم المضاعف          فكلما (b)بينما توجد عالقة طردية )موجبة( بين بين الميل الحدي لالستهالك •

 زادت قيمة المضاعف وبالتالي يكون مقدار التغير في الدخل كبيرا والعكس صحيح 

 

 الجديدة يمكن احتسابها باالستعانة بالمعادلة التالية: الدخل التوازني فان قيمة60ـإذا زاد االنفاق االستثماري المستقل ب .3

 

 

 

 

 و عليه فإن القيمة الجديدة للدخل التوازني هي:  300أي أن الدخل التوازني ارتفع بـ 

 

 

 االقتصادي التالي:إذا كان لديك النموذج 

C= 20+0.6Y 

 =100aI 

 

 :التوازني يساويالدخل 

 325 .أ

 300 .ب

 30 .ج

 130 .د

 

 

 

)(
1

1
aa IC

b
Y 




12502505

)250(
2.0

1
)20050(

8.01

1

* 






Y

Y

5
2.0

1

8.01

1

1

1





b

b1

1

b1

1

300

300605)60(
8.01

1

)(
1

1













Y

Y

I
b

Y a

15503001250*

1 Y

300 =
120

0.4
=

100 + 20

1 − 0.6
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 ( تساوي Sفان قيمة االدخار ) C=200+0.25Yوان دالة االستهالك  7000( يساوي yعلمت ان الدخل )اذا 

 650 .أ

 5050 .ب

 1300 .ج

 2566 .د

 

 فإن قيمة االدخار هي :  0.75Y وان دالة االستهالك     7000( يساوي yاذا علمت ان الدخل المتاح لإلنفاق ) 
 1350 .أ

 5200 .ب
 8200 .ج
 6120 .د

 

 الحدي لالستهالك يساويفان الميل  160الى  80االستهالك من وارتفع  300ى ال 200اذا ارتفع الدخل من 
 0.8 .أ
 0.5 .أ

 0.2 .ب

 0.3 .ج

 

 

 المحاضرة الثامنة

 

 البد : قطاعات أربعة من يتكون اقتصاد في التوازن لتحقيق

 الكلي االنفاق مع االجمالي المحلي الدخل يتساوى أن .أ

 التسربات مجموع مع الحقن مجموع يتساوى أن .ب

 I+G+X مع S+T+M وييتسا أن .ج

 سبق كلما .د

 

 لتحقيق التوازن في اقتصاد يتكون من أربعة قطاعات ال بد 
 أن يكون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي  .أ

 أن يكون مجموع الحقن أكبر من مجموع التسربات .ب
 أن يكون مجموع التسربات أكبر من مجموع الحقن .ج
 I+G+Xمع   S+T+M أن يتساوى  .د

 

 . ليةلرأسمااالسلع  تغيرات ........ في الطلب على جل تودي التغيرات في الدخل المحلي االجمالي الىوفقا لنظرية المع

 أقل  .أ

 أكبر .ب

 متساوية  .ج

 متعاكسة  .د

 

 

 

 

1 - 0.25 = 0.75 

 5050 = 200 − (0.75 × 7000) 

 160 = 80 + 80ارتفع الضعف  

.𝟎والستخراج الميل الحدي نقسم   𝟖 =
𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

 قصالسؤال نا
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 االستثمار الصافي هو :

 االستثمار معجل على مقسوما  االنتاج فيالتغير  .أ

 االستثمار  معجل زائد االنتاج في التغير .ب

 االستثمار  معجل ناقص االنتاج في غيرالت .ج

 االستثمار معجلفي مضروب  االنتاجفي  التغير .د

 
 

 ية تعنيالفجوة التضخم
 الكلي العرض على الكلي الطلب زيادة .أ

 الكلي لطلبعلى ا الكلي العرض زيادة .ب
 البطالة معدالت زيادة .ج
 الدورية البطالة ظهور .د

 

 التضخمية :تحدث الفجوة 

 الكامل االستخدام  مستوىعندى الكلي  العرض علىالكلي  الطلبيزيد  عندما القريب ىالمد في .أ

 الكامل االستخدام  مستوى عندى الكلي العرضعلى  الكلي الطلبيزيد  عندماالبعيد  المدى في .ب

 الكامل االستخدام  مستوى عندى الكلي الطلبعلى  الكلي العرضيزيد  عندماالقريب  المدى في .ج

 الكامل االستخدام مستوى  عندىالكلي الطلب مع الكلي  العرض يتساوىعندما  البعيد المدى في .د

 

 االنكماشية  : تحدث الفجوة

 الكامل االستخدام  مستوىعندى الكلي  العرض علىالكلي  الطلبيزيد  عندما القريب المدى في .أ

 الكامل االستخدام  مستوى عندى الكلي العرضعلى  الكلي الطلبيزيد  عندماالبعيد  ىالمد في .ب

 الكامل االستخدام  مستوى عندى الكلي الطلبعلى  الكلي العرضيزيد  عندماالقريب  المدى في .ج

 الكامل االستخدام مستوى  عندىالكلي الطلب مع الكلي  العرض يتساوىعندما  القريب المدى في .د

 
 

 عندما يكون االقتصاد في حالة توازن عند مستوى االستخدام الكامل فان البطالة تكون 
 بطالة احتكاكية زائد بطالة دورية .أ

 بطالة دورية .ب
 بطالة دورية زائد بطالة هيكلية .ج
 بطالة احتكاكية زائد بطالة هيكلية .د

 

 

 

تالية يمكن ان لتغيرات الاي من افرجال االعمال بعض الخسائر في المستقبل ، في المدى البعيد ، وتوقع  اذا كان االقتصاد في حالة التوازن
 تحدث في المدى القريب

 انخفاض الناتج المحلي االجمالي  الحقيقي .أ
 االسعار مستوى في زيادة .ب
 البطالة انخفاض .ج
 الحقيقي االجمالي المحلي الناتج ارتفاع .د

 

 

 

 

 



 2/39أسئلة     1/39ئلة اس      /38اسئلة الصيفي     2/38أسئلة       38 / 1سئلة ا      14محاضرة       9محاضرة

2 
 

 

 قتصادي التالي: إذا كان لديك النموذج اال

C= 50+0.8Y 

 =200aI 

 

 :الدخل التوازني يساوي

 500 .أ

 200 .ب

    1000 .ج

  1250 .د

 

 

 قيمة المضاعف يساوي:

 5 .أ

 2.5 .ب

  4 .ج

 3.5 .د

 

 :الدخل التوازني فما فإن قيمة60ـإذا زاد االنفاق االستثماري المستقل ب

    250ترتفع بمقدار   .أ

 350تنخفض بمقدار   .ب

 لم تتغير  .ج

 300ترتفع بمقدار   .د

 

 

 

زيادة  نتيجةمليون لاير  125 بمقدار ارتفع الدخل التوازني، إذا )انتاجيوقطاع قطاع استهالكي  (من قطاعين يتكوناقتصاد  اذا كان لديك

 يساوي: لالستهالكفان الميل الحدي  ،مليون لاير 50االستثمار بمقدار 

 0.3 .أ

 0.5 .ب

 -0.8 .ج

    0.6 .د

 

 

 

 

 

 

0.2 = 1 − 0.8 

1250 =
200 + 50

0.2
 

5 =
1

0.2
=

1

1 − 0.8
 

0.2 = 1 − 0.8 

1550هنا ارتفع عن السابق =
200 + 60 + 50

0.2
 

1550 – 1250 = 300 

 

 نستخرج الميل الحدي لالدخار لنتمكن من معرفة الميل الحدي لالستهالك 

0.4 =
50

125
 

 

 0.4=  0.6 – 1لميل الحدي لالدخار يساوي فإن ا 0.6اذا كان الميل الحدي لالستهالك يساوي  مالحظة:
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 المحاضرة التاسعة

 ) ب ( خاص باألسئلة ) أ ( ، 

 إذا كان لديك النموذج االقتصادي التالي : 

C=30+0.6y             ,              Ia=100                                      

 الدخل التوازني يساوي :أ / 

 325 .أ

 300 .ب

 30 .ج

 130 .د

 

 فإن الدخل التوازني : 50ب / إذا كان زاد االنفاق االستثماري المستقل بــ 

 125مقدار بارتفع  .أ

 50بمقدارانخفض  .ب

 يتغير  لم .ج

 50بمقدار ارتفع .د

 

 

 

 إذا كان لديك النموذج التالي :

 Y=C+ Ia            ,             C=500+0.2Y             ,              Ia=500      

 

 فإنمقدارالدخاللتوازنييبلغ

 6200 .أ

 1250 .ب

 1750 .ج

 4700 .د

 

 ي لالدخار كلماالحدكلما ارتفعت قيمة الميل   

 ارتفع حجم المضاعف .أ

 انخفض حجم المضاعف .ب

 ارتفع الميل الحدي لالستيراد .ج

 انخفض الميل الحدي لالستيراد .د

 

 كلما لالستيراد الحدي الميل قيمة ارتفعت كلما

 المضاعف حجم ارتفع .أ

 المضاعف حجم انخفض .ب

 لالستيراد الحدي والميل المضاعف بين العالقة .ج

 لالدخار الحدي الميل ارتفع .د

 

 

1 − 0.6 = 0.4 

325 =
30 + 100

0.4
 

450 ارتفع =
30 + 50 + 100

0.4
 

 بمقدار ارتفع125 = 450 – 325

1 − 0.2 = 0.8 

1250 =
500 + 500

0.8
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 كلما:   لالستيراد الحدي الميلقيمة  ارتفعت كلما

 ارتفع حجم المضاعف .أ
 انخفض حجم المضاعف  .ب
 ارتفع الميل الحدي لالستيراد  .ج
 لالستيراد الحدي الميل انخفض .د

 
 كلما ارتفعت قيمة الميل الحدي االستهالك كلما

 ارتفع حجم المضاعف .أ
 انخفض حجم المضاعف .ب
 ارتفع الميل الحدي لالستيراد .ج
 نخفض الميل الحدي لالستيرادا .د

  

 المحاضرة العاشرة

 

 القانوني االحتياطي نسبة في المركزي البنك يرفع عندما

 النقود عرض ينخفض .أ

 البنوك لدى السيولة ترتفع .ب

 النقود عرض يزداد .ج

 سعرالفائدة ينخفض .د

ي 
 
ي نسبة االحتياطي القانوت

 
 عندما بخفض البنك المركزي ف

 ترتفع سعر الفائدة .أ
 لنقوديرتفع عرض ا .ب
 تنخفض السيولة لدى البنوك .ج
 ينخفض عرض النقود .د

 
 على ما يلي باستثناء تشتمل مهام البنك المركزي

 واحدة مما يلي ال يعد من مهام البنك المركزي

 العملة اصدار .أ
 التجارية البنوك على االشراف .ب
 النقود عرض تنظيم .ج
 قبول ودائع الجمهور .د

 
 يشتمل عرض النقد بمفهومه الضيق

 ئتمانيةاال البطاقات .أ
 الطلب اوتحت الجارية الودائع .ب
 التداول في العملة .ج
 الجمهور ودائع قبول .د
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 ( عل مايلي باستثناء M2يشتمل عرض النقد بمفهومه الضيق )

 البطاقات االئتمانية .أ
 الودائع الجارية  .ب
 العملة في التداول .ج
 الودائع الجارية قصيرة األجل .د

 

 ماهو مجال السياسة النقدية
 االقتصاد في دالنقو حركة ادارة .أ

 للدولة العامة الموازنة ادارة .ب
 والواردات الصادرات حركة تدفق ادارة .ج
 العمل وساعات االجور ادارة .د

 
 ما هو مجال السياسة المالية 

 إدارة الموازنة العامة للدولة .أ
 إدارة حركة النقود في االقتصاد .ب
 إدارة تدفق حركة الصادرات والواردات .ج
 إدارة ساعات العمل .د

 

 لسياسة النقدية:من أهداف ا

 استقرار مستوى األسعار أي خفض معدل التضخم  .أ

 أي خفض معدل البطالة االستخدام الكامل .ب

 تحقيق معدل نمو حقيقي يفوق معدل نمو السكان. .ج

 كل ما ذكر .د

 

 من أهداف السياسة النقدية : 

 خفض معدل التضخم .أ

 زيادة معدل البطالة .ب

 وجود اختالل في ميزان المدفوعات .ج

 ات الضريبيةزيادة اإليراد .د

 

 واحدة مما يلي ال تمثل اهداف السياسة المالية :

 التخصيص األمثل للموارد االقتصادية .أ

 االستقرار االقتصادي .ب

 النمو االقتصادي وتحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة .ج

 تخفيض مستويات التلوث الصناعي .د

 

 
 النقدية ماعدا : كل العناصر التاليه تعتبر أدوات السياسة

 حتياطي القانونينسبه اال .أ
 معدل الخصم .ب
 عمليات السوق المفتوحه .ج
 الضرائب  .د

 

 

 



 2/39أسئلة     1/39ئلة اس      /38اسئلة الصيفي     2/38أسئلة       38 / 1سئلة ا      14محاضرة       9محاضرة

2 
 

 

 

 مايلي تباعبإ النكماشيةا الفجوة على تقضي أن المالية للسياسة يمكن

 الضرائب زيادة .أ

 الحكومي االنفاق زيادة .ب

 الحكومي االنفاق تخفيض .ج

 معا الضرائب زيادة و الحكومي االنفاق تخفيض .د

 

 تؤدي السياسة النقدية دورها من خالل
 التأثير على االنفاق الحكومي .أ

 التأثير على الموازنة العامة للدولة  .ب
 التأثير على الكمية المعروضة من النقود .ج
 المضاربة في سوق األوراق المالية .د

 

 ض في عرض النقود فعليه :إذا أراد البنك المركزي التخفي

 الترفيع في نسبة االحتياطي القانوني .أ

 التخفيض في نسبة االحتياطي القانوني .ب

 تثبيت نسبة االحتياطي القانوني .ج

 زيادة طبع النقود جديدة .د

 
 المركزي يمثل سياسة نقدية التوسعية اي من االجراءات التالية من قبل البنك

 التضخم معدل زيادة -أ
 لقانونيي ااالحتياط نسبة تخفيض -ب
 الحكومية السندات بيع -ت
 النقد عرض تخفيض -ث

 
 قتصاداال ةيعتبر / تعتبر ....................... هو / هي الجهة المسئولة عن إدارة السياسة النقدي

 الجهة المسئولة عن إدارة السياسة النقدية االقتصاد
 وزارة العمل .أ

 وزارة المالية .ب
 البنك المركزي .ج
 وزارة التجارة الخارجية .د

 

 تعتير عملية تخفيض عرض النقود
 سياسة مالية توسعية .أ

 سياسة مالية انكماشية  .ب
 سياسة نقدية انكماشية .ج
 سياسة نقدية توسعية .د
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 المحاضرة الحادي عشرة

 
 المتوقعة لزيادةا لاير،فإن يونمل 4 هي الجماليلناتج المحلي اا في المستهدفة الزيادة وكانت 0.7 يساوي لالستهالك الحدي الميل كان إذا
 هي االستهالك في

 مليون لاير 7 .أ

 مليون لاير 8,2 .ب

 مليون لاير 1,2 .ج

 مليون لاير 3.2 .د

 
مليون لاير فإن الزيادة  3000وكانت الزيادة المستهدفة في الناتج المحلي اإلجمالي هي  0.7ك يساوي اذا كان الميل الحدي لالستهال
 :المتوقعة في االستهالك هي 

 مليون لاير 1.8000 .أ
 مليون لاير    2.8000 .ب
 مليون لاير 2.100 .ج
 مليون لاير  3.800 .د

 

 من أدوات السياسة المالية نذكر على سبيل المثال :

 لحكوميااالنفاق  .أ

  القانوني االحتياط نسبة .ب

 المفتوحة السوق عمليات  .ج

 اإلجابة )ب( واالجابة )ج(  .د

 
 من أدوات السياسة المالية نذكر على سبيل المثال

 التعريفة  .أ
 االنفاق الحكومي .ب
 نسبة االحتياط القانوني .ج
 عمليات السوق المفتوحة .د

 

 من أدوات السياسة المالية تذكر على سبيل المثال :
 سبة االحتياطي القانونين .أ

 عمليات السوق المفتوحة .ب
 معدل التضخم .ج
 الضرائب .د

 
 التوازني الدخل لمقدار،فانا بنفس الثابتة الجماليةالضرائب ا بزيادة تمويله وتم لاير مليون 100 بمقدار الحكومي اإلنفاق ارتفع إذا

 لاير مليون 200 بمقدارد يزي .أ

 لاير مليون 100 بمقدار ينخفض .ب

 لاير مليون 100 بمقدار يزيد .ج

 لاير مليون 200 بمقدارض ينخف .د

 

 

 

 

 

0.7 × 4 = 2.8 

2.100 = 0.7 × 3000 
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 إذا انخفض سعر اليورو مقابل الدوالر اي انه يمكن مبادلة اليورو بكمية أقل من الدوالر فإن :

 ترتفع االمريكية  الصادرات .أ

  ترتفعاالوربية  الصادرات .ب

  ترتفع االوربية الواردات .ج

  تتأثرال االوربية الصادرات  .د

 
 الدخول و ارباح الشركات الىزيادة الضرائب على تؤدي 
 االدخار زيادة .أ

 انخفاض االستثمار .ب
 االستثمار زيادة .ج
 االقتصاديالنمو  زيادة .د

 

 

 و/أو االنفاق الحكومي لتحقيق أهداف االقتصاد الكلي:السياسة.............. تشير الى استخدام الضرائب 

 المالية .أ

 التجارية .ب

 النقدية  .ج

 السلع العامة  .د

 

 هو مجال السياسة المالية  ما

 إدارة حركة النقود  .أ

 إدارة تدفق حركة الصادرات  .ب

 إدارة تدفق حركة الواردات .ج

 إدارة الموازنة العامة للدولة  .د

 
 تستخدم السياسة المالية التوسعية 

 في فترة االنتعاش االقتصادي .أ
 لمحاربة التضخم .ب
 في فترة الركود االقتصادي .ج
 يلتقليص الطلب الكل .د

 

 ة الثانية عشرةالمحاضر

 

 بلدان أخرى تسمى هذه السلع والخدمات بــعندما يقوم بلد معين بشراء السلع والخدمات من 

 الواردات .أ

 الصادرات .ب

 المساعدات .ج

 القروض .د

 

 قدية لجميع المبادالت التي تمت بينميزان المدفوعات هو عبارة عن كشف بالقيمة الن

 بلد معين والعالم الخارجي .أ

 مؤسسة معينة والسوق .ب

 شركة معينة والبنك .ج

 السوق وباقي المؤسسات .د
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 مت حبمد هللا
 هـ1438تبويب منوذج اختبار االقتصاد الكلي للفصل الدراسي األول لعام 

 (أجماد  jojo( مت التدقيق للحلول بواسطة ) صـدى األمـلبواسطة ) 
 هـ1438وتبويب منوذج اختبار االقتصاد الكلي للفصل الدراسي الثاين لعام 

 ( فيالرك،  صدى األمل،  أم جهادكتابة وحل أسئلة الفصل الدراسي الثاين بواسطة ) 
 (  الندى خالد( )  رموجة حب( )  صـدى األمـل) بواسطة تم تحديث الملف 

 هـ1438وتبويب منوذج اختبار االقتصاد الكلي للفصل الدراسي االصيفي  لعام 
 (Zarina  ،Shime،  جوري القرين،  وسيندآ العصامية، ل جنون إحساس) 

 (Shime&  صدى األملبواسطة )   1439كتابة وحل وحتديث أسئلة الفصل الدراسي األول 
 (صدى األمل)  بواسطة  1439 الثاينكتابة وحل وحتديث أسئلة الفصل الدراسي 

 

 

 السجل المستخدم بالكشف بالقيمة النقدية لجميع المبادالت التي تمت بين بلد معين خالل سنة معينة :
 الودائع .أ

 ميزان المدفوعات .ب
 الميزان .ج
 االنفاق االستثماري الخاص .د

 

 الرسوم التي تفرضها الحكومات على يقصد بالتعريفة الجمركية 

 الواردات .أ

 الصادرات .ب

 األجانب .ج

 السياح .د

 المحاضرة الثالثة عشرة

 

 من : الت مرتفعةيقي معداالقتصاد القومي على تحقمفهوم التنمية االقتصادية حسب المؤشرات االقتصادية التقليدية يتمثل في قدرة 

ي 
ات االقتصادية التقليدية قدرة االقتصاد القومي عل تحقيق  ي التنمية االقتصادية وفقا المؤش 

  معدالت مرتفعة من : تعت 

 
 الربح االقتصادي .أ

 التوازن االقتصادي .ب
 النمو االقتصادي  .ج
 النمو السكاني .د

 

 

 

 
 


