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  خاص بتوازن سوق النقد وتوازن سوق السلع والخدماتالثالث العمل الموجھ 
  أجب بصحیح أو خطأ مع تصحیح الخطأ :األول تمرینال

ثابتة، فال یمكن ارتفاع الناتج التوازني إال إذا انخفض  ISإذا كانت كل المتغیرات المستقلة في معادلة  -
 دةسعر الفائ

 فإن زیادة الضرائب الجزافیة تؤدي إلى انخفاض مستوى الناتج التوازني ISعلى مستوى منحنى  -
إذا حدثت زیادة في اإلنفاق الحكومي مصحوبة بزیادة بنفس المقدار من الضرائب، ال یؤدي ذلك إلى  -

 ISانتقال منحنى 
 الناتج فإن زیادة المعروض النقدي تؤدي إلى زیادة مستوى LMعلى مستوى منحنى  -

وبافتراض أن الدخل  L=Y (0.25-i): إذا كانت دالة الطلب على النقد معطاة بالعالقة التالیة :الثاني تمرینال
Y=100  كما أن المعروض النقديM=20  
  :المطلوب

 أحسب سعر الفائدة المحقق للتوازن في السوق المالي  -
 تغییر الواجب في المعروض النقدي، ما ھو ال%10إذا أراد البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى  -

  :من خالل  عبارة التوازن في السوق النقدي، وبین كیف سیتأثر المنحنى عند LMأرسم منحنى  :الثالث تمرینال
 )األسعار ثابتة(زیادة اإلنتاج  -                                                   زیادة المعروض النقدي  -

، حیث األسعار ثابتة، )العائالت، المؤسسات، و الحكومة(اقتصاد مغلق بثالث أعوان نعتبر  :الرابع تمرینال
  :وممیز بالعالقات التالیة

C=100+0.8Yd                              I=120-500i                        G=200           Tx=20+0.1Y 
  :المطلوب

 السلع و الخدمات بداللة سعر الفائدة الوطني المحقق لتوازن سوق) الناتج(أوجد الدخل  -
 إشرح اثر ارتفاع سعر الفائدة على الدخل التوازني -
 من خالل معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات ISأرسم منحنى  -
 أحسب مضاعف اإلنفاق المستقل  -
أحسب الدخل التوازني  %5وإذا انخفض إلى . فأحسب الدخل التوازني %10بافتراض أن سعر الفائدة  -

 .الجدید مبینا أثر ھذا االنخفاض

  :إلیك المعلومات التالیة حول اقتصاد بلد ما :الخامسالتمرین 
C=0.6Y+120     I=400-1000i     G=300      M/P=525      L=0.5Y-1500i 

  :المطلوب
 LMو  ISأوجد معادلتي منحني  .1
 أحسب الدخل و سعر الفائدة التوازنیین .2
  :لتكن لدینا المعلومات التالیة :السادسن التمری

C=20+0.8Yd       I=100-400i      G=100       Tx=120      M/P=80      L=0.2Y-150i 
  :المطلوب

 ISأوجد معادلة  -1
 LMأوجد معادلة  -2
 .حدد سعر الفائدة و مستوى الدخل اللذان یحققان التوازن اآلني في سوقي السلع و النقود -3
  :الدخل التي تحقق التوازن في سوق السلع عند أسعار الفائدة التالیةما ھي مستویات  -4

            15% , 10%  , 5%  
 ما ھو التمثیل البیاني لذلك و ما تعلیقك علیھ؟ -5

اشرح أثر الزیادة في اإلنفاق . ISعلى منحى  250بمقدار  Gما ھو أثر الزیادة في اإلنفاق الحكومي  -6

  ISالحكومي و الضرائب على منحنى 
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  بتوازن سوق النقد وتوازن سوق السلع والخدمات خاصحل العمل الموجھ الثالث 
  أجب بصحیح أو خطأ مع تصحیح الخطأ :1تمرین
 صحیحثابتة، فال یمكن ارتفاع الناتج التوازني إال إذا انخفض سعر الفائدة  ISإذا كانت كل المتغیرات المستقلة في معادلة  -
تكون العبارة : خطأالضرائب الجزافیة تؤدي إلى انخفاض مستوى الناتج التوازني فإن زیادة  ISعلى مستوى منحنى  -

 .نحو الیسار ISأما زیادة الضرائب الجزافیة فتؤدي إلى انتقال منحنى . بسعر الفائدة" الضرائب"صحیحة إذا استبدلنا 
 ISیؤدي ذلك إلى انتقال منحنى  إذا حدثت زیادة في اإلنفاق الحكومي مصحوبة بزیادة بنفس المقدار من الضرائب، ال -

األثر اإلیجابي من خالل زیادة اإلنفاق العام ، في حالة وجود سیاسة مالیة توسعیة متوازنة، ھناك نوعان من اآلثار: خطأ
ومع ذلك، فإن . ،ستھالك بسبب زیادة الضرائب مما یقلل من الدخل القابل للتصرفاالتقلیل  وتأثیر سلبي من خالل

 إلى الیمین ISمنحنى یحرك ، مما لنشاطامتوازنة تأثیر إیجابي على الیة التوسعیة لسیاسة المالل
زیادة المعروض النقدي تؤدي : خطأفإن زیادة المعروض النقدي تؤدي إلى زیادة مستوى الناتج  LMعلى مستوى منحنى  -

  .نحو الیمین LMإلى انتقال منحنى 

كما أن المعروض  Y=100وبافتراض أن الدخل  L=Y (0.25-i): العالقة التالیةإذا كانت دالة الطلب على النقد معطاة ب :2تمرین
  M=20النقدي 

  :المطلوب
  سعر الفائدة المحقق للتوازن في السوق المالي -

 شرط توازن سوق النقد

� = � ⇒ 20= 100(0.25 − �) ⇒ � =
(100(0.25)) − 20

100
= 0.05= 5% 

تخفیض المعروض (، ما ھو التغییر الواجب في المعروض النقدي %10 إذا أراد البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى -
 )15لیصبح  5النقدي بمقدار 

  :من خالل  عبارة التوازن في السوق النقدي، وبین كیف سیتأثر المنحنى عند LMأرسم منحنى  :3تمرین
 زیادة المعروض النقدي  -
 ) األسعار ثابتة(زیادة اإلنتاج  -

  دثا إنخفاض في سعر الفائدةتحرك المنحنى نحو الیمین مح
للحفاظ على التوازن في سوق النقد، ھناك حاجة إلى . زیادة اإلنتاج یزید من الطلب على النقود بھدف المعاملة: LMعلى طول 

  .زیادة في أسعار الفائدة
  :یز بالعالقات التاللیة، ومم، حیث األسعار ثابتة)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(نعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان  :4تمرین

C=100+0.8Yd 
I=120-500i 
G=200 
Tx=20+0.1Y 

  :المطلوب
 الوطني المحقق لتوازن سوق السلع و الخدمات بداللة سعر الفائدة) الناتج(أوجد الدخل  -
 إشرح اثر ارتفاع سعر الفائدة على الدخل التوازني -
 تمن خالل معادلة التوازن في سوق السلع والخدما ISأرسم منحنى  -
 أحسب مضاعف اإلنفاق المستقل  -
أحس بالدخل التوازني الجدید مبینا أثر  %5وإذا انخفض إلى . فأحسب الدخل التوازني %10بافتراض أن سعر الفائدة  -

 ھذا االنخفاض
��شرط توازن سوق السلع والخدمات  = �� ⇒ � = �+ � + � ⇒ � =

��̅ç�������ç���������̅�̅

��ç�ç�
−

�

��ç�ç�
� = 1442.85 − 1785.4� 

الذي یحدث ھذا التأثیر من خالل االستثمار . الخدمات سوق السلع والتوازن في سعر الفائدة لھ تأثیر سلبي على دخل 
  .یتناسب عكسیا مع سعر الفائدة

�مضاعف االنفاق المستقل  =
�

��ç�ç�
=

�

���.���.�(�.�)
= 3.57  

Y=1442.85-1785.4(0.1)=1264.31 
Y2=1442.85-1785.4(0.05)=1353.58  

  ارتفع الناتج التوازني بسبب انخفاض سعر الفائدة الذي أدى غلى زیادة االستثمار بسبب انخفاض تكلفة التمویل
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  :إلیك المعلومات التالیة حول اقتصاد بلد ما :5التمرین 

C=0.6Y+120     I=400-1000i     G=300      M =525      L=0.5Y-1500i 
  :طلوبالم

 LMو  ISأوجد معادلتي منحني 
��شرط توازن سوق السلع والخدمات : ISمعادلة  = �� ⇒ � = �+ � + � ⇒ � =

��̅ç�������ç���������̅�̅

��ç�ç�
−

�

��ç�ç�
� = 2050− 2500.4�  

  : من شرط توزن سوق النقد: LMمعادلة 

� = � ⇒ 525 = 0.5� − 1500� ⇒ � =
0.5

1500
� +

525

1500
= 0.0003� + 0.35 

  
��یتحقق  التوازن اآلني عند : الدخل و سعر الفائدة التوازنیین حساب ∩ ��  

 : بحل جملة معادلتین نجد

� = 2050− 2500(0.0003� + 0.35) ⇒ � =
1175

1.75
= �	ومنھ	672.42 = 0.0003(672.42) + 0.35 = 0.5514 = 55.14% 

 

  للطلبة واجب :6التمرین 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




