
 النقود والبنوك  أسئلةحل 
 

 
الى االنتقال من نظام االقتصاد المعيشي او االقتصاد االكتفاء  أدتالتي  األسبابيعتبر .....................أحد أهم  /1

 الذاتي الى نظام المقايضة :
 نقص السكان .أ

 الثورة الزراعية .ب
 الثورة الصناعية .ج
 التخصص وتقسيم العمل .د

 
 ضة :نظام المقابماذا يقصد ب /2

 يقصد به التبادل المباشر .أ
 المباشرغير يقصد به التبادل  .ب
 تبادل النقود بالنقوديقصد به  .ج
 تبادل السلع بالنقوديقصد به  .د

 
 احده فقط من بين العبارات التاليه ال تعتبر من ضمن عيوب نظام المقايضه :  /3
  . عدم تعدد األسعار النسبيه -أ

 عدم إمكانية تجزئة بعض السلع .  -ب
 عدم وجود وحدة مشتركه لقياس القيمه .  -ج
 يسمى بالتوافق المزدوج للرغبات الرغبات أو ماعدم توافق  -د
 
 ؟ 2( /  1 –يتم استخدام صيغة المعادلة الرياضية التالية : ن ) ن  األغراضألي غرض من  /4

 تستخدم في حساب معدل التضخم .أ
 تستخدم في حساب سرعة دوران النقود .ب
 تستخدم في حساب قيمة مضاعف النقود .ج
 عار النسبيةتستخدم في حل مشكلة تعدد االس .د

 
 ماذا يقصد بالنقود الرمزية : /5

 يقصد بها النقود التي تتعادل قيمتها السوقية مع قيمتها كنقود .أ
 تستمد قيمتها من براءة القانون يقصد بها النقود التي .ب
 نقدي ما يعرف بالودائع المشتقة إيداعتنتج عن  يقصد بها النقود التي .ج
 االوليةنقدي ما يعرف بالودائع  إيداعتنتج عن  يقصد بها النقود التي .د

 
 أي نوع من أنواع النقود تصدرها البنوك التجارية  /6

 النقود الرمزية .أ
 النقود القانونية .ب
 النقود االئتمانية .ج
 النقود الحسابية .د

 
 
 
 



 
 كيف تغلبت النقود على مشكلة تعدد نسب التبادل التي كانت سائدة في ظل نظام المقايضة /7

 من خالل الوظائف األساسية للنقود .أ

 من خالل وظيفة النقود وسيط للتبادل .ب

 من خالل وظيفة النقود مخزن للقيمة .ج

 من خالل وظيفة النقود وحدة لقياس القيمة .د

 
 تحتفظ بقوتها الشرائية على الوجه االكمل البد ان نقود في تأدية ................. لكي تنجح ال /8

 مخزن للقيمةووظيفتها وسيط للتبادل / وظيفتها  .أ

 ةمعيار للمدفوعات اآلجلووظيفتها لتبادل / وسيط ل وظيفتها  .ب

 ووظيفتها وحدة لقياس القيمة/  مخزن للقيمة وظيفتها  .ج

 معيار للمدفوعات اآلجلة ووظيفتها مخزن للقيمة / وظيفتها  .د

 

 للنقود االساسيةما هي التوليفة الصحيحة التي تعبر عن الوظائف  /9
 النقود مخزن للقيمة + النقود وسيط للتبادل .أ

 النقود وسيط للتبادل + النقود وحدة لقياس القيمة .ب
 النقود معيار للمدفوعات اآلجلة + النقود وسيط للتبادل .ج
 للمدفوعات اآلجلةالنقود مخزن للقيمة + النقود معيار  .د

*  

 ال تعتبر من خصائص النقود الجيدة  /10

 ان تكون سهلة التمييز .أ

 ةان تكون غير قابلة للتجزئ .ب

 محددةان تكون ذات مواصفات  .ج

 ان تكون سهلة الحمل .د

 

 

 تعتبر ...................... أقل درجة من حيث قدرتها على القابلية للتجزئة /11

 النقود السلعية .أ

 النقود الورقية .ب

 د االئتمانيةالنقو .ج

 النقود االلكترونية .د

 

والتشريعات المتبعة في دولة معينة والتي تحكم مجموعة من القوانين ......................  /12

 قرار وحدة النقد في الدولة تعملية تنظيم وضبط اس

 م النقدياالنظ .أ

 نظام المقابضة .ب

 سعر الصرف .ج

 سعر الفائدة .د

 

 

 

 



 

قابلة للتحويل الى ذهب  أخرىفي ظل .................... يتم تحديد قيمة العملة  الوطنية مقابل قيمة عملة دولة  /13

 رة وبين كمية الذهب دصتنقطع العالقة بين كمية .... الموفي ظل ................ 

  الذهبيةالمسكوكات نظام السبائك الذهبية / نظام  .أ

 الذهبيةالمسكوكات نظام نظام الضرف بالذهب /  .ب

 الورقي النقدينظام الصرف بالذهب / النظام  .ج

 نظام الصرف بالذهب/  الذهبيةالمسكوكات نظام  .د

 

 استبعد ما ال يعتبر من ضمن مزايا النظام النقدي السلعي  /14

 باألمانتحقيق الشعور  .أ

 الصرف أسعاراستقرار  .ب

 انخفاض معدالت البطالة .ج

 األسعاراستقرار مستوى  .د

 

 بالمرونة في مواجهة الظروفام النقدي الذي يمتاز هذا النظام ما هو النظ /15

 نظام المعدنين .أ

 النظام النقدي السلعي .ب

 النظام النقدي الورقي .ج

 النظام النقدي الحر .د

 

 سباب نشأة النظام النقدي والورقي في االتي عدا واحدة فقطتتمثل أ /16

 النقدي اإلصدارالتنمية االقتصادية عن طريق زيادة ل عملية تموي .أ

 ة التويع في التجارية الدوليةافشل نظام قاعدة الذهب مجار .ب

 التنافس بين دول العالم في مختلف الغارات وتطلعها ألحداث ايجارات اقتصادية .ج

 االزمات والحروب وجدت الحكومات انها ال تستطيع تحويل نقودها الى ذهب أوقاتفي  .د

 

 يرجع الفضل الى ........ في القيام بالدور الرئيسي والتمهيد لنشأة البنوك التجارية /17

 وحدات العجز .أ

 وحدات الفائض .ب

 مؤسسات الوساطة المالية  .ج

 التجارة والصناعة .د

 

جية ، بينم يتم استخدام يتم استخدام .................. لسداد االلتزامات المالية الناجمة عن عمليات التجارة الخار /18

 .......... في عقد عقود المناقصات ) المقاوالت (

 خطابات الضمان / خدمات الخزن االمنة .أ

 خطابات االعتماد المستندية / السحب على المكشوف .ب

 خطابات الضمان / خطابات االعتماد المستندية  .ج

 خطابات االعتماد المستندية / خطابات الضمان .د

 

 

 

 



 يتقاضى البنك التجاري فائدة من الغير عن ....................... /19

 التجارية  األوراقخصم  .أ

 الودائع تحت الطلب ) الجارية ( .ب

 الودائع ألجل از الزمنية ) الثابتة ( .ج

 القيام بعمليات الوكالة مثل سداد الفواتير .د

 

 

 البنك التجاري فائدة من الغير عن ....................... يدفع /20

 تياطي القانونياالح .أ

 الودائع تحت الطلب ) الجارية ( .ب

 الودائع ألجل از الزمنية ) الثابتة ( .ج

 عمليات السحب على المكشوف .د

 

 

 الثاني بينما يسمى ...........بخط الدفاع األوليسمى ................ بخط الدفاع  /21

 األوليةاالحتياطي الخاص / الودائع  .أ

 تياطي القانوني/ االح األوليةالودائع  .ب

 القانونياالحتياطي /  االحتياطي الخاص .ج

 االحتياطي الخاصالقانوني / االحتياطي  .د

 

 يعتبر ............... من احد وظائف البنوك التجارية بينما يعتبر .............. احد وظائف البنك المركزي /22

 نقود / اكتناز النقودطباعة ال .أ

 خلق النقود / اكتناز النقود .ب

 خلق النقود / طباعة النقود .ج

 طباعة النقود / خلق النقود .د

 

 توجد عالقة عكسية بين نسبة االحتياطي القانوني هو ................ /23

 ومخاطر البنوك التجارية .أ

 ومقدرة البنوك التجارية على عتق البنوك .ب

 ومقدرة البنوك التجارية على قبول الودائع .ج

 االحتياطي الخاص ) السيولة الداخلية (ونسبة  .د

 

 ت التالية تعتبر صحيحة اعبارة بين العبار أي /24

 على موارد البنوك التجارية إيجابيةيؤثر التسرب النقدي بصورة  .أ

 على موارد البنوك التجارية سلبيةيؤثر التسرب النقدي بصورة  .ب

 البنوك التجاريةأصول على  إيجابيةيؤثر التسرب النقدي بصورة  .ج

 على موارد البنوك التجارية إيجابيةيؤثر التسرب النقدي بصورة ال  .د

 

 

 

 

 



 

 يقصد بمعضلة البنوك التجارية ........................... /25

 التعارض بين الموارد واالستخدامات  .أ

 التعارض بين الربحية والسيولة .ب

  والمستثمرينالتعارض بين المستهلكين  .ج

 التعارض بين الودائع الجارية واالدخارية  .د

 

 ....................بين :في الغائب تشكل غير الموارد الذاتية ما  /26

 %85% الى 90ما بين  .أ

 %80% الى 95بين ما .ب

 %20% الى 15 ما بين .ج

 %25% الى 20ما بين  .د

 

 ( في الشكل ادناه سياسة يتبعها البنك التجاري تهدف الى ................. Dتوضح النقطة )   /27

 تغليب مصلحة المالك .أ

 لةاآلجالودائع  أصحابتغليب مصلحة  .ب

 الودائع الجارية  أصحابتغليب مصلحة  .ج

  االدخاريةالودائع  أصحابتغليب مصلحة  .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك المتخصص هو مؤسسة مالية وسيطة تسعى ................. /28

 لتحقيق الربح والتنمية االقتصادية .أ

 لتحقيق الربح وقبول الودائع .ب

 لتحقيق التنمية االقتصادية والربح .ج

 التنمية االقتصادية وقبول الودائعلتحقيق  .د

 

 

  المستهدفةماهي البنوك التي تنتشر فروعها في المناطق الريفية كي تكون قريبة من الشرائح  /29

 بنوك الدم .أ

 بنوك االستثمار .ب

 البنوك العقارية .ج

 البنوك الزراعية .د



 

ما هي البنوك التي يعول عليها في احداث دفعة قوية للتنمية االقتصادية من خالل تعزيز عالقة التربط / التشابك ما  /30

 بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي

 البنوك التجارية .أ

 البنوك االفتراضية .ب

 البنوك الزراعية .ج

 البنوك الصناعية .د

 

 البنوك التي تقوم بوظائف البنوك التجارية ووظائف البنوك المتخصصة معاً : ما هي /31

 بنوك المعلومات  .أ

 االستثماربنوك  .ب

 البنوك الشاملة .ج

 البنوك المركزية .د

 

بينما  إعادة هيكلة الشركات والدمج واالستحواذ والخصخصة. االستشارات المتعلقة ب.................... تقدم  /32
 البناء والتشييد من خالل شركات مملوكة لهاباالستثمار المباشر في قطاع تقوم ............................ 

 البنوك الصناعية / بنوك االستثمار  .أ

 البنوك العقارية / بنوك االستثمار .ب

 بنوك االستثمار / البنوك العقارية .ج

 البنوك الصناعية/  البنوك العقارية .د

 

  اإلسالميةاستبعد ما ال يعتبر من المبادئ التي تحكم طبيعة عمل البنوك  /33

 اباحة الغرز .أ

 تحريم التعامل بالربا .ب

 اباحة المشاركة في الربح .ج

 ة في الخسارة اباحة المشارك .د

 

  المساقاةيندرج عقد  اإلسالميةضمن أي صيغة من صيغ المعامالت  /34

 صيغ البيوع .أ

 صيغ التأجير  .ب

 صيغ المشاركات .ج

 صيغ الديون .د

 

 وبموجبه تؤول ملكية المشروع اإلسالميةستخدمه البنوك ما هو العقد الذي ت /35

 عقد الممالكة .أ

 عقد الغدم بالغرم .ب

 عقد الضمان بالخراج .ج

 عقد المشاركة المنهية بالتمليك .د

 

  

 

 



 

 الية :الثة التالث باألسئلةخاص 

 التالية  األسئلةيفرض توفر بيانات عن القيم النقدية للبنود التالية المطلوب حل 

 لاير مليون 3300ودائع اجلة طويلة االجل ،  -

 مليون لاير 9900عمالت معدنية وورقية متداولة خارج الجهاز المصرفي  -

 مليون لاير 4400ودائع اجلة قصيرة االجل  -

 مليون لاير 8800ودائع جارية  -

 

 ( ستكون ............M1فان قيمة عرض النقود بالمفهوم الضيق )  أعالهوفقا للمعيطات  /42

 مليون لاير 7700 .أ

 مليون لاير 9900 .ب

 مليون لاير 18700 .ج

 مليون لاير 17800 .د

 

 ( ستكون ............M2فان قيمة عرض النقود بالمفهوم الضيق )  أعالهوفقا للمعيطات  /43

 مليون لاير 9900 .أ

 مليون لاير 31200 .ب

 مليون لاير 21300 .ج

 مليون لاير 23100 .د

 

 ( ستكون ............M3فان قيمة عرض النقود بالمفهوم الضيق )  أعالهوفقا للمعيطات  /44

 مليون لاير 24600 .أ

 مليون لاير 26400 .ب

 مليون لاير 21300 .ج

 مليون لاير 23100 .د

 

 تتمثل خصائص البنوك الدولية او البنوك متعددة الجنسية في االتي عدا واحدة /45

 تتبع من حيث ملكيتها للدولة .أ

 ألجنبيةلها شبكة من الفروع في األقطار ا .ب

 تتعامل بالعمالت األجنبية الى جانب عملتها المحلية .ج

 في عملياتها البنكية itcاالستخدام المكثف لتقنية المعلومات الحديثة  .د

 

تستفيد .................. من المزايا التي توفرها البلد المستضيفة ممثلة انخفاض نسبة الضرائب او عدم وجودها  /46

 بينما تظهر .................. امام عمالئها في الدول المستضيفة بصفة محلية وتتعامل مع االقتصاد المحلي باألساس

 مثيلبنوك االوفشور / مكاتب الت .أ

 / البنوك المشتركة بنوك االوفشور .ب

 / البنوك المراسلة بنوك االوفشور .ج

 بنوك االوفشورالبنوك المراسلة /  .د

 

 

 
 



 

 حسابيا(  Vسرعة دوران النقود ) كيف نتوصل الى قيمة /  47
 على عدد السكان (PY )لمحلي اإلجمالي بقسمة الدخل او الناتج ا .أ

 ( على السكان الذين يتعاملون بالنقود الورقيةMبقسمة كمية النقود ) .ب
 )M(على كمية النقود   )PY(بقسمة الدخل أو الناتج المحلي اإلجمالي  .ج
  )PY(( على الدخل أو الناتج المحلي اإلجمالي Mكمية النقود ) قسمة .د

 
 : ................في صدة النقدية) مدرسة كامبريدج (صيغة معادلة االرتبحث  /48
  اسباب انفاق النقودأ. 

  اسباب االحتفاظ بالنقودب. 
  دوران النقود ثبات سرعة اسباب ج. 
 اثر سعر الفائدة على سرعة دوران النقودد. 
 
 

 ....... .....بدافع المبادالت ) المعامالت ( الطلب على النقود  كينز يتأثرحسب نظرية  /49
 بدافع النحوط ) االحتياط ( للطوارئالنقود الطلب على  يتأثر

  الدخل-أ
 أسعار السلع -ب
 مأسعار األسه -ج
 أسعار الفائدة-د 
 

 واحد فقط من بين االتي يعتبر من محدد الطلب على النقود حسب نظرية ميلتون فريدمان /50
 الدخل الدائم .أ

 رعة دوران النقودس .ب
 اإلجماليالناتج المحلي  .ج
 الكلي والطلب الكلي التوازن بين العرض .د

 


