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 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

التجاريةقــــســــم الــعــلــوم   

   ر: ر. بلعباس.  كتوالد       .                                                                    2مقياس: االقتصاد الكلي                          

 2019/2020السنة الجامعية                                                                   ارية جتثانية علوم المستوى:                          

 

 ( بسيط )النموذج الكينزي في اقتصاد 
 .سسات وأسر(اعين فقط)مؤافتراضات في هذا النموذج أن االقتصاد مطون من قط

 التمرين األول:
 :$وحدة القياس هي مليارفي الحالتين علما أن  *Yأوجد التوازن للدخل  

 وان إنفاق القطاع العائلي معطى بالصيغة التالية: ، dY=Yبافتراض أن قيمة اإلنتاج تساوي الدخل المتاح للقطاع العائلي  .1

  dC= 50 + 0.80Y ،  وأن االستثمار المقررI=50  . 

 C.             -S= Yث :   حي Sوأن االدخار المقرر  ، dY=Y راض أن فتبا .2

S= -50 +0.20Y.        

I= 50.               

 التمرين الثاني:

 .910I=30 $إذا كانت قيمة االستثمار  ،الدخل الوطني Y ،االستهالك الوطني Cحيث  ، C= 20 + 4/5Yلتكن لدينا دالة االستهالك التالية: 

 وب: المطل

 عرف دالة االستهالك؟. .1

 أوجد دالة الطلب الكلي؟. .2

 العرض الكلي؟. -جبريا بطريقة الطلب الكلي  Y*أوجد دخل التوازن  .3

 هندسيا؟. Y*أوجد دخل التوازن  .4

 االستثمار؟. –أوجد مستويات التوازن جبريا بطريقة االدخار  .5

 مثل ذالك بيانيا؟. .6

 هي التغيرات التي يمكن أن تطرأ على وضع التوازن؟. مثل ذلك بيانيا.ما  ، 920.10$إذا ارتفعت قيمة االستثمارات بـ  .7

  :التمرين الثالث

 $C= 60 + 0.6 Y   ، I= 160 Mإليك البيانات التالية:  

 المطلوب: 

 أحسب الدخل الوطني في التوازن؟. .1

 الوطني في التوازن؟.  لى الدخل فما هو األثر ع  ، 920.10$بمقدار  0Cإذا ارتفعت قيمة االستهالك التلقائي  .2

 مثل وضع التوازن بيانيا في كلتا الحالتين. .3

  الرابع:التمرين 

        .C= 20 +0.75Y   لدينا المعطيات التالية:                                                 

         I= 30 + 0.1Y.               

 المطلوب: 

 العرض الكلي؟. -: أ.  الطلب الكلي بطريقة   Y*أوجد الدخل في التوازن  .1

 االستثمار؟. -ب. االدخار                                                         

 . مثل الحالتين بيانيا؟.2

  الخامس:التمرين 

  0.7Y. 30= C+                                  :                               المعطيات

.2Y.= 100 + 0I 

 ؟.      Y*أحسب الدخل في التوازن  .1

 وذلك باستخدام :  Y*أوجد الدخل التوازني الجديد  ، 915.10$بمقدار  0Cإذا ارتفعت قيمة االستهالك التلقائي  .2

 العرض الكلي؟. -أ.  الطلب الكلي                                                                

 االستثمار؟. -ب. االدخار                                                         

 ماذا يحدث للدخل؟.، $مليار 70إلى  0I. إذا انخفضت قيمة 3       

 . مثل األوضاع الثالثة بيانيا؟.4       

(50سلسلة تمارين رقم )  
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–المســـــيلة  –محمد بوضياف جــامــعة   

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

تجاريةلاقــــســــم الــعــلــوم   

     ر. بلعباس.الدكتور:                                                                                      مقياس: االقتصاد الكلي 

 2019/2020السنة الجامعية                                                                            يةتجارثانية علوم المستوى: 

 

 ( بسيط )النموذج الكينزي في اقتصاد 
 هي:افتراضات في هذا النموذج 

 .ون من قطاعين فقط)مؤسسات وأسر(كاالقتصاد م .1

 . (dY=Y)ةقطاع الحكوم عدم وجود  .2

 عدم وجود قطاع العالم الخارجي. .3

 

 التمرين األول:

 كما يلي: Y*أوجد التوازن للدخل  

وان إنفااا   ، dY=Yبافتراض أن قيمة اإلنتاج تساوي الدخل المتااال للقطاااع العااا لي  .1

 القطاع العا لي معطى بالصيغة التالية:

  dC= 50 + 0.80Y ،  وأن االستثمار المقررDaI=50   . 

 C.             -S= Yحيث :    Sوأن االدخار المقرر  ،dY=Y ض أن بافترا .2

S= -50 +0.20Y.         

I= 50 Da.               

 

 التمرين األول:حل 

 :($مليار)وحدة القياس هي كما يلي Y*أوجد التوازن للدخل  

  وان إنفااا ، dY=Yبافتراض أن قيمة اإلنتاج تساوي الدخل المتااال للقطاااع العااا لي  .1

 العا لي معطى بالصيغة التالية:القطاع 

  dC= 50 + 0.80Y ،  وأن االستثمار المقررI=50  . 

 Y = Dلدينا: عند التوازن يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي في االقتصاد أي: 

     D = C + I = 50 +0.80Y + 50 = 100 + 0.80Yحيث: 

 Y=D               Y = C + I = 100 + 0.8Y 

(1-0.8)Y = 100 

0.2Y = 100              Y = 100/0.2 = 500 

   

 

 

 C.             -S= Yحيث :    Sوأن االدخار المقرر  ، dY=Y بافتراض أن  .2

S= -50 +0.20Y.         

I= 50 Da.               

(05سلسلة تمارين رقم )حل    
 

  d(Miliar500=  *Y$(الدخل في التوازن يساوي: 
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 S = Iأو    D = Yعند التوازن يكون لدينا: 

S = I               -50 + 0.2Y = 50 

0.2Y = 100 

            Y=100/0.2 = 500            

 

 

 التمرين الثاني:

الدخل  Y ،االستهالك الوطني Cحيث  ، C= 20 + 4/5Yلتكن لدينا دالة االستهالك التالية: 

 I=30.10 9$إذا كانت قيمة االستثمار  ،الوطني

 المطلوب: 

 عرف دالة االستهالك؟. .1

 الكلي؟.أوجد دالة الطلب  .2

 العرض الكلي؟. -جبريا بطريقة الطلب الكلي  Y*التوازن  دخل أوجد .3

 هندسيا؟. Y*أوجد دخل التوازن  .4

 االستثمار؟. –أوجد مستويات التوازن جبريا بطريقة االدخار  .5

 مثل ذالك بيانيا؟. .6

ما هي التغياارات التااي يمكاان أن  ، 920.10$إذا ارتفعت قيمة االستثمارات با  .7

 ذلك بيانيا.توازن؟. مثل تطرأ على وضع ال

 التمرين الثاني:حل 

$9 I=30.10;          C= 20 + 4/5Y 

 ف دالة االستهالك؟.يعرت .1

دالة االستهالك الكينزية هي عبارة عن معادلة سلوكية تفسر السلوك الذي ينتهجه االستهالك  

 .b >0<1و   00C<حيث  bY 0C = C +تكتب من الشكل: ، بداللة تغيرات الدخل 

0=20C الدخل أو االستهالك عند انعدام الدخل)مع أن الدخل ال   المستقل عن  : االستهالك

 يمكن أن ينعدم( وهو االستهالك الذي يفسر بداللة العوامل األخرى عدا الدخل. 

b=4/5=0.8  يسمى الميل الحدي لالستهالك وهو التغير في االستهالك الناتج عن التغير في :

 . بوحدة واحدة الدخل

 لي؟.لة الطلب الكدا إيجاد .2

فااي هااذا النمااوذج نفتاارض أن االقتصاااد مكااون ماان قطاااعين فقط)القطاااع العااا لي وقطاااع 

المؤسسات(، وعليه يكون الطلب الكلي هو مجموع الطلب االستهالكي والطلب االسااتثماري 

 D = C + Iأي: 

D = 20 + 4/5Y + 30 

D = 50 + 0.8Y 

 

 

 عرض الكلي؟.ال -ب الكلي جبريا بطريقة الطل Y*دخل التوازن  ايجاد .3

 D = Yشرط التوازن هو الطلب الكلي يساوي العرض الكلي أي:  

D = Y         Y = 50+0.8Y 

0.2Y = 50 

  Y* ($Miliard)500 =الدخل في التوازن يساوي: 

 D = 50 + 0.8Yدالة الطلب الكلي هي: 
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Y= 50/0.2 =250 

 

 هندسيا؟. Y*دخل التوازن  ايجاد .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثمار؟. –أوجد مستويات التوازن جبريا بطريقة االدخار  .5

 S = Iتثمار أي:  ر يساوي االس شرط التوازن هو االدخا

S = I         -20 + 0.2Y = 30 

0.2Y = 50 

Y= 50/0.2 =250 

 

 

 .البيانيل يمثالت .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y* 250.10 =9$الدخل في التوازن هو: 

 
D, C, I 

C=20+0.8Y 

I=30 

D=50+0.8Y 

Y*=250*109 

50 

20 

Y 

45° 

Y 
 نقطة التوازن

 Y* 250.10 =9$الدخل في التوازن هو: 

 
C, S, I 

C=20+0.8Y 

I=30 

S=-20+0.2Y 

Y*=250*109 

20 

-20 

Y 

 نقطة التوازن
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، ما هي التغيرات التــي يمكــن أن تطــرأ علــ   920.10$إذا ارتفعت قيمة االستثمارات بـ  .7

 وضع التوازن؟. مثل ذلك بيانيا.

 I= I + /Iو مستوى االستثمار الجديد ه يصبح

= 30 +20 =50 /I 

 C /= I /D +وتصبح دالة الطلب الجديدة هي: 

= 50 + 20 + 0.8Y = 70 + 0.8Y /D 

 b)-)/(1/+ I 0Y=(Cأما التوازن الجديد فيصبح:  

Y = 70/0.2 =350 

 

   Y=350-100.10=9250$هي زيادة الدخل با  9.1020$محصلة زيادة االستثمار با 

Y=(1/(1-b))*I =(1/0.2)*20=(5)*20=100 

 علة التوازن: 20التمثيل البياني لتأثير زيادة االستثمار با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التمرين الثالث:

 $C= 60 + 0.6 Y   ، I= 160 Mإليك البيانات التالية:  

 المطلوب: 

 أحسب الدخل الوطني في التوازن؟. .1

علااى مااا هااو األثاار ، ف 920.10$بمقدار  0Cإذا ارتفعت قيمة االستهالك التلقا ي  .2

 وطني في التوازن؟. الدخل ال

 مثل وضع التوازن بيانيا في كلتا الحالتين. .3

 Y/* 350.10 =9$مستوى الدخل التوازني الجديد هو: 

 
D, C, I 

C=20+0.8Y 

I=30 

D=50+0.8Y 

Y*=250*109 

50 

20 

Y 
45° 

Y الجديد نقطة التوازن  

D/=70+0.8Y 

Y/*=350*109 

Y=100 

 نقطة التوازن  

I/=50 

70 

30 
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  التمرين الثالث:حل 

  C= 60 + 0.6 Y   ;      I= 160 M$ 

 الدخل الوطني في التوازن؟. حساب .1

0.6) = 220/0.4 = 550 -1b) = (60 +160)/(-)/(10+ I 0Y=(C 

 

 

فما هو األثر عل  الدخل  ، 920.10$دار مقب 0Cلتلقائي إذا ارتفعت قيمة االستهالك ا .2

 الوطني في التوازن؟. 

$950.105)*20=2.)*20=(4=(1/0. 0Cb))*-Y=(1/(1 

9$.10= 550 +50 = 600 Y= Y +  /Y 

 

 

 ل وضع التوازن بيانيا في كلتا الحالتين.يمثت .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التمرين الرابع

        .C= 20 +0.75Y   الية:                                                عطيات التلدينا الم

         I= 30 + 0.1Y.               

 المطلوب: 

 العرض الكلي؟. -بطريقة : أ.  الطلب الكلي   Y*أوجد الدخل في التوازن  .1

 االستثمار؟. -ب. االدخار                                                         

 . مثل الحالتين بيانيا؟.2

 

 

 M$ *Y 550 =مستوى الدخل الوطني في التوازن هو:  

 Y/* 350.10 =9$مستوى الدخل التوازني الجديد هو: 

 
D, C, I 

C=60+0.6Y 

I=160 

D=220+0.6Y 

Y*=550*109 

220 

60 

Y 
45° 

Y نقطة التوازن الجديد 

D/=240+0.8Y 

Y/*=600*109 

Y=50 

 نقطة التوازن  

240 

160 

80 

C=80+0.6Y 
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  التمرين الرابع:حل 

        C= 20 +0.75Y.        

         I= 30 + 0.1Y.               

 بطريقة :  Y*أوجد الدخل في التوازن  .1

 العرض الكلي؟. -الطلب الكلي  .أ

 Y = Dكلي أي:  شرط التوازن هو الطلب الكلي يساوي العرض ال

 Y = D         Y = C + I =  20+0.75Y +30 +0.1Y 

Y -0.75Y -0.1Y = 20 +30 

0.15Y=50         Y = 50/0.15 = 333.33 

 

 

 االستثمار؟. -االدخار  .ب

 S = Y –C = Y – 20 – 0.75Yحساب دالة االدخار:   

S = -20 + 0.25Y 

 S = I  شرط التوازن هو االدخار يساوي االستثمار أي:

S = I         -20 + 0.25Y = 30 + 0.1Y 

0.15Y = 50 

Y= 50/0.15 =333.33 

 

 

 

 . مثل الحالتين بيانيا؟.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ون Y* 333.33 =الدخل في التوازن هو: 

 ون Y* 333.33 =الدخل في التوازن هو: 

 
S, C, I 

C=20+0.75Y 

-30 
Y*=333.33 

30 
20 

 نقطة التوازن

I=30+0.1Y 

S= -20+0.25Y 

 الحالة األول  الحالة الثانية

 
D, C, I 

C=20+0.75Y 

30 

Y*=333.33 

50 

20 
Y لدخلا  45° 

Y نقطة التوازن 

I=30+0.1Y 

D=50+0.85Y 

Yالدخل 
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  التمرين الخامس:

   0.7Y.       30= C+          :                                                المعطيات

I= 100 + 0.2Y.   

 ؟.      Y*التوازن  أحسب الدخل في .1

أوجااد الاادخل التااوازني  ، 915.10$بمقاادار  0Cإذا ارتفعت قيمة االسااتهالك التلقااا ي  .2

 وذلك باستخدام :  Y*الجديد 

 العرض الكلي؟. -أ.  الطلب الكلي                                                                

 االستثمار؟. -ب. االدخار                                                         

 ، ماذا يحدث للدخل؟.$مليار 70إلى  0I. إذا انخفضت قيمة 3       

 . مثل األوضاع الثالثة بيانيا؟.4       

 

  التمرين الخامس:حل 

           C= 30 +0.7Y.         

I= 100 + 0.2Y.   

 ؟.      Y*أحسب الدخل في التوازن  .1

 Y = Dادلة شرط التوازن لدينا:  من مع

 Y = D         Y = C + I =  30+0.7Y +100 +0.2Y 

Y = 130 +0.9Y 

Y – 0.9Y=130            0.1Y = 130 

Y = 130/0.1 = 1300 

 

 

ــائي  .2 ــوازني ،  915.10$بمقــدار  0Cإذا ارتفعــت قيمــة االســتهالك التلق ــدخل الت أوجــد ال

 وذلك باستخدام :  Y*الجديد 

 العرض الكلي؟. -لب الكلي الط .أ

 0.7Y40 +0.7Y +15 = 3C = = C +  /C+ 5دالة االستهالك الجديدة تصبح:  

 0.7Y +100 + 0.2Y 4+ I =  /= C /D+ 5دالة الطلب الجديدة تصبح:   

5 +0.9Y4= 1 /D 

  2D =Yالجديد لدينا:   شرط التوازن

Y 9+0.541Y =          2D =Y   

Y – 0.9Y=145            0.1Y = 145          Y = 145/0.1 = 1450 

 

 

$9.1015000 = 13 –0 145=  *Y - *2Y = Y 

   9.10150$هو  915.10$التغير في الدخل الناتج عن التغير في االستهالك التلقا ي با 

 االستثمار؟. -ب. االدخار  

 0.7Y – 45 –C = Y –= Y  2S:   الجديدة حساب دالة االدخار

+ 0.3Y 45-=  2S 

 Y*  =9.100013$الدخل في التوازن هو: 

 2Y*  =90.10145$الدخل التوازني الجديد هو: 
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 I 2S =شرط التوازن هو االدخار يساوي االستثمار أي:  

+ 0.3Y = 100 + 0.2Y 45-= I          2S 

0.1Y = 145 

Y= 145/0.1 =1450 

 

 

 ، ماذا يحدث للدخل؟.$مليار 70إل   0Iإذا انخفضت قيمة  .3

 b)-)/(10I+0+ I 0= (C *3Yمستوى التوازن الجديد هو: 

0.7-70)/1-= (30 +100 *3Y 

= 60/0.3 =200 *3Y 

 

 

$9.101100- 0 =301 -00 2=  *Y - *3Y = Y 

 91100.10$فانخفض الدخل با  970.10$انخفض االستثمار با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2Y*  =9.101450$الدخل في التوازن هو: 

 3Y* 200.10 =9$الدخل في التوازن الجديد هو: 
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 مثل األوضاع الثالثة بيانيا؟. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة األول 

 
D, C, I 

C=30+0.7Y 

100 

Y*=1300 

130 

30 
Y45 الدخل° 

Y نقطة التوازن 

I=100+0.2Y 

D=130+0.9Y 

 الوضع األول 

 الحالة األول 

 
D, C, I 

C=30+0.7Y 100 

Y2*=1450 

130 

30 Y45 الدخل° 

Y 
 نقطة التوازن

I=100+0.2Y 

D=130+0.9Y 

الثانيالوضع   

45 

C2=45+0.7Y 

D2=145+0.9Y 

145 

Y*=1300 

Y=150 

 الحالة األول 

 
D, C, I 

C=30+0.7Y 

100 

Y*=1300 

130 

30 Y45 الدخل° 

Y 
 نقطة التوازن

I=100+0.2Y 

D=130+0.9Y 

الثالثالوضع   

I2=30+0.2Y 

D3=60+0.9Y 

Y*=200 

60 
Y= - 1100 

 نقطة التوازن الجديد


