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 الكلي االقتصادمبادئ                                    

 

 الجامعي/م الرق                                  االسم/                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -السؤال االول:

 عرف كل من

 -:الطلب الكلي والعرض الكلي 

 الحل

 .لكافة المشترين في اقتصاد معين اجمالي اإلنفاق المخطط”الطلب الكلي هو 

. المجتمع خالل فترة زمنية معينة  مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها” أما العرض الكلي فهو  

 في االقتصاد بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي   Equilibriumويتحقق التوازن 

 -:رصيدالتدفق وال

 الحل

 . التغير خالل فترة زمنية معينةن التدفق )التيار( عبارة ع

 .كمية ثابتة في لحظة معينة فهو  Stockأما الرصيد 

وعلى ذلك فإن الدخل ، الناتج ، االنفاق واالستهالك وغير ذلك كلها متغيرات تنتمي إلى فئة التدفقات  

ة يمكن تحديدها في لحظة أو التيارات، أما الثروة ورأس المال ومستوى التوظيف عبارة عن أرصد

 معينة .

 

 -السؤال الثاني:

-مع شرح مبسط لكل منها: قياس الناتج القومي أذكر طرق  

 الحل 

 أوالً : طريقة الناتج 

تقوم هذه الطريقة على أساس قياس كل السلع النهائية والخدمات التي أنتجت خالل العام. ولكي يتم تجميع 

ن كافة المنتجات من سلع وخدمات البد من جمع القيم السوقية لتلك المنتجات، فإنه من غير ذي معنى أ

 يكون الجمع على أساس الكميات.

 ثانياً : طريقة اإلنفاق 

الالزم للحصول على السلع والخدمات النهائية أو تامة  اإلنفاقتقتضي هذه الطريقة بجمع كافة أنواع 

 الصنع .

 ثالثاً: طريقة الدخل 

مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي ساهمت في العملية اإلنتاجية ”عرفنا الدخل القومي بأنه عبارة عن 

.خالل فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة  
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 -السؤال الثالث:

-:يالناتج المحلي اإلجمالي االسمي والحقيقماهو الفرق بين   
 الحل 

الناتج االسمي :هو حاصل ضرب الكميات المنتجة بصفة نهائية في أسعارها ،ولكن تغير السعر  —
 جعل هذا المقياس غير دقيق .

تج الحقيقي :هو حاصل ضرب الكميات المنتجة بصفة نهائية في أسعارها الحقيقية في السوقالنا  
 

-السؤال الرابع:  
-:الرقم القياسي ألسعار المستهلكين  اذكر كيفية حساب 

 الحل

 مجموع أسعار السلع والخدمات في سنة المقارنة                                    �

 x  100ـــــــــــــــــــــــــــــــــ=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمستهلكين الرقم القياسي ألسعار 

 مجموع أسعار السلع والخدمات في سنة األساس                                 �

 

 -:السؤال الخامس

-:مخفض أو مثبط الناتج المحلى اإلجمالي عرف  

 الحل

100هو عبارة عن نسبة الناتج المحلى االسمي )أو النقدي(إلى الناتج المحلى الحقيقي مضروبا في   

                                 الناتج المحلى اإلجمالي االسمي                                         

 100Xــــــــــــــــــــــــــــــمخــفض الناتج المحلــى اإلجمالي =  ـــــــــــــــــــ

 الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي                                 �

 

 -:السؤال السادس

 العوامل المؤثرة في اإلنفاق االستهالكي: أذكر 

 الحل �

حيث تمثل هذه الثروة التي يحصل عليها المستهلك خالف الدخل مثل  ثروة المستهلك: -1

الحصول على الميراث أو امتالك أسهم أو أي دخل آخر، حيث تعتبر هذه الثروة مصدرا للقوة 

 الشرائية،وعليه فالشخص ينفق أكثر في هذه الحالة .

إن الزيادة في المستوى العام لألسعار يؤدى إلى تآكل القوة الشرائية  المستوى العام لألسعار: -2

د مستوى محدد للدخل الحقيقي للدخل والثروة ومن ثم خفض الطلب على السلع والخدمات عن

ومن ثم تحرك دالة االستهالك إلى أسفل،وعلى العكس فان انخفاض األسعار يؤدى إلى زيادة 

 الطلب على السلع والخدمات ومن ثم تحرك دالة االستهالك إلى أعلى .  
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رغم إن االعتقاد  بأن زيادة سعر الفائدة يشجع على االدخار ويقلل  لفائدة الحقيقي:معدل سعر ا -3

من معدالت اإلنفاق االستهالكي ،إال أن الدراسات أثبتت أن هذه العالقة ليس لها تأثير قوى على 

  ال يؤثر في تحرك منحنى دالة االستهالك.   اإلنفاق ،وبالتالي

 

 -:السؤال السابع

:لكاًل منها تفصيلي مع شرح أنواع البطالةأذكر  —  

 الحل —

البطالة الدورية :-1 —  

دث أثناء فترة الركود االقتصادي وقبل أن يبلغ الناتج الحقيقي مستوى الطاقة وهى البطالة التي تح —

 الكاملة أي مستوى التشغيل الكامل.

البطالة الهيكلية : -ب —  

وهى بطالة اختيارية تحدث نتيجة لعوامل مختلفة :     —  

تتوافق مع طموحاتهم .استمرار األشخاص العاطلين في البحث عن وظيفة أفضل  - —  

تشريعات الحد األدنى لألجور وضغوط نقابات العمل ،تفرض على المؤسسات ضرورة أن تكون  - —

 الوظيفة مالئمة للمؤهل .

توافر بعض الوظائف الشاغرة في أقاليم أو مواقع جغرافية من الصعوبة اإلقامة فيها ألسباب  - —

 اقتصادية أو اجتماعية.

رة الدوران في العمل تفاوت األجور بين المناطق أو بين المؤسسات مما يدفع العاملين إلى ظاه - —

 واالنتقال إلى عمل آخر.

التغيرات التي تحدث في أذواق المستهلكين ، أو في تقنية اإلنتاج ،أو حتى في المنافسة فتؤثر  - —

 تحديد نوعية الطلب على مهارات معينة من األيدي العاملة.

إدخال تحوالت هيكلية في التنظيمات اإلدارية والعسكرية كتقليص عدد العاملين في الجيش بقرار - —

 سياسي .

: البطالة االحتكاكية-ج —  

وهى بطالة اختيارية أيضاً ألشخاص يمتلكون مؤهالت أو خبرات مهنية معينة ولكن ال يجدون  —

 حالياً العرض المناسب للعمل.

وتختلف البطالة االحتكاكية عن البطالة الهيكلية في أن العمال في البطالة االحتكاكية يملكون    —

 الخبرات المطلوبة لشغل هذه الوظائف ،أما في البطالة الهيكلية فال تتوفر مثل هذه الخبرات.

البطالة المقنعة :  -د —  

ويختلف هذا النوع من البطالة عن األنواع األخرى في أنها تعطل غير ملموس وغير قابل    —

تلقى العمال دخولهم المحدودة ، في حين ال يزيد الناتج اإلجمالي ،ومن أهم للقياس الكمي ،حيث ي

 القطاعات التي يكثر فيها هذا النوع من البطالة القطاع الزراعي والقطاع الحكومي.

البطالة الموسمية :  -هـ  —  
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وهذه البطالة غالبا ما تكثر في نشاطات البناء واإلنشاءات والزراعة والسياحة خاصة في فصل    —

ت شديدة في المناخ .الشتاء في األقاليم التي تعاني من تقلبا  

 

 

 

 مع خالص االمنيات بالتوفيق؛؛


