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   IS/LMبنموذج   خاص العمل الموجھ الرابع
  في اقتصاد مغلقوفعالیة السیاسات االقتصادیة 

. ، حیث األسعار ثابتة)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(نعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان : التمرین األول
  .Tx=100  G=300، M =1000 ,اإلنفاق الحكومي، الضرائب، و عرض النقود متغیرات خارجیة

    I=400-500i: دالة االستثمار. ھو الدخل المتاح Ydحیث  C=0.75Yd+125: دالة االستھالك الكلي
  . ھو سعر الفائدة iحیث  L=0.2Y-400i+440الطلب علة النقد 

  :المطلوب
 .LMو  ISقدم تعریفا لمنحنیي  -1

 :اشرح  العالقة بین الدخل و سعر الفائدة في -2

 ISعالقة  -

 LM عالقة -

 .ISمنحنى ) دون قیم عددیة(مثل بیانیا  -3

أرسم منحنى . ISبعد تحدید عبارة مضاعف اإلنفاق، اشرح أثر السیاسة الجبائیة التوسعیة على منحنى  -4

IS الجدید. 

 .أحسب التوازن العام و مثلھ بیانیا على منحنى جدید -5

زیادة اإلنفاق الحكومي قررت الحكومة إنعاش االقتصاد عن طریق سیاسة جبائیة توسعیة من خالل  -6

مثل ھذه الوضعیة على المنحنى . ، أحسب القیم الجدیدة للدخل و سعر الفائدة التوازنیین50بمقدار 

 .السابق

 .احسب و مثل بیانیا أثر الطرد. بین آلیات التعدیل في أسواق السلع و الخدمات و النقد -7

یاسة نقدیة انكماشیة من خالل تخفیض انطالقا من الوضعیة األولیة، قررت السلطة النقدیة إتباع س -8

مثل ھذه الوضعیة . ، أحسب القیم الجدیدة للدخل و سعر الفائدة التوازنیین24المعروض النقدي بمقدار 

  .على منحنى جدید

. ، حیث األسعار ثابتة)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(نعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان : التمرین الثاني
 و العرض الحقیق للنقود متغیرین خارجیین اإلنفاق الحكومي

 G=400، M =800.  
 ، C=0.75Yd+100: دالة االستھالك الكلي

 . Tx=(1/3)Y+100الضرائب في تناسب مع الدخل 
  .L=0.25Y-500i+550الطلب على النقد 

  .I2=275-1000iو    I1=200-250i: توجد عبارتین لالستثمار
  :المطلوب

 . I2و  I1في كال الحالتین ) الدخل و سعر الفائدة(كلي أحسب التوازن االقتصادي ال -1

 مثل التوازن على منحنى واحد -2

انعاش االقتصاد عن طریق ) البنك المركزي(انطالقا من الوضعیتین السابقتین، قررت السلطة النقدیة  -3

ي أحسب الدخل التوازني الجدید ف. 50إتباع سیاسة نقدیة توسعیة بزیادة المعروض النقدي بمقدار 

 .الحالتین

 .مثل في منحنى جدید أثر السیاسة النقدیة التوسعیة في الحالتین -4

قارن بین تغیرات الدخل في الحالتین واشرح االختالفات الناتجة من خالل تحلیل میكانزمات التعدیل  -5

 .على مستوى سوق السلع و الخدمات و سوق النقد
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. ، حیث األسعار ثابتة)عائالت، المؤسسات، و الحكومةال(نعتبر اقتصاد مغلق بثالث قطاعات : التمرین الثالث
  :اإلنفاق الحكومي، الضرائب، و عرض النقود متغیرات خارجیة حیث

, Tx=60  G=60، M/P=400.  
   I=135-500i: دالة االستثمار. C=0.75Yd+100: دالة االستھالك الكلي

  . L=0.2Y-400i+240الطلب على النقد 
  :المطلوب

 .(Y,i,C,I)ثم أحسب التوازن العام  LM و ISأوجد معادلتي  -1

. ، حدد عبارة مضاعف اإلنفاق البسیط ثم أحسبھ20قررت الحكومة زیادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -2

ھل سوق . ، أحسب قیمة الناتج المحقق لتوازن سوق السلع و الخدماتISأحسب مقدار انتقال منحنى 

ر ذلك كیف یمكن یعود إلى وضعھ التوازني؟ و ما ھو النقد في ھذه الحالة في حالة توازن؟ إذا كان غی

أثر ذلك على سوق السلع و الخدمات؟ أحسب القیم الجدیدة للدخل و سعر الفائدة المحققین للتوازن العام 

 .في كال السوقین

، حدد عبارة 8انطالقا من الوضعیة األولیة، قررت السلطة النقدیة زیادة المعروض النقدي بمقدار  -3

، أحسب سعر الفائدة المحقق LMأحسب مقدار انتقال منحنى . لنقدي البسیط ثم أحسبھالمضاعف ا

ھل سوق السلع و الخدمات في ھذه الحالة في حالة توازن؟ إذا كان غیر ذلك كیف . لتوازن سوق النقد

یمكن یعود إلى وضعھ التوازني؟ و ما ھو أثر ذلك على سوق النقد؟ أحسب القیم الجدیدة للدخل و سعر 

 .الفائدة المحققین للتوازن العام في كال السوقین

، مرافقة لھا زیادة في المعروض النقدي بمقدار 20اشرح لماذا یكون لزیادة في اإلنفاق الحكومي بمقدار  -4

 ).اختفاء أثر المزاحمة. (، أن یكون لھا األثر األكبر على الناتج16

صاد أن ینتقل إلى مستوى التشغیل الكامل عن طریق سیاسة بناءا على الشكل التالي، یمكن لالقت: التمرین الرابع
  . نقدیة توسعیة  أو سیاسة جبائیة توسعیة

  ؟ E2و أیھما تؤدي إلى  E1فأي السیاستین تؤدي إلى  -1
  :إذا توافرت لك المعلومات التالیة حول ھذا االقتصاد -2

  
  
 
 
 
 
  
 
  
C=0.8Yd +50,   I=160-200i,   G=140,   Tx=0.25Y,   TR=0,    
M =250,   Lt=0.25Y,    Ls=50-200i,      Yf=1246  

  .بكم یجب زیادة اإلنفاق الحكومي للوصول إلى مستوى التشغیل التام  - أ

  .بكم یجب زیادة المعروض النقدي للوصول إلى مستوى التشغیل التام  - ب
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   IS/LMبنموذج   خاص العمل الموجھ الرابعحل 
  مغلق في اقتصادوفعالیة السیاسات االقتصادیة 

. ، حیث األسعار ثابتة)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(نعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان : التمرین األول
  .Tx=100  G=300، M =1000 ,اإلنفاق الحكومي، الضرائب، و عرض النقود متغیرات خارجیة

    I=400-500i :دالة االستثمار. ھو الدخل المتاح Ydحیث  C=0.75Yd+125: دالة االستھالك الكلي
  . ھو سعر الفائدة iحیث  L=0.2Y-400i+440الطلب علة النقد 

  :المطلوب
  :LMو  ISتعریفا لمنحنیي 

تمثل كلھا توازن في سوق السلع  (Y,i)من الدخل وسعر الفائدة ) ثنائیات(یمثل تولیفات  ISمنحنى  -

 .والخدمات

 تمثل كلھا توازن في سوق (Y,i)من الدخل وسعر الفائدة ) ثنائیات(یمثل تولیفات  LMمنحنى  -

 .النقود

 :اشرح  العالقة بین الدخل و سعر الفائدة في

انطالقا من وضعیة توازن، فإن ارتفاع سعر الفائدة سؤدي إلى انخفاض االستثمار الخاص، وھذا : ISعالقة 

حدث فھذا سی) الطلب یخلق العرض(یؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب الكلي، وحسب النظریة الكینزیة 

 .وسعر الفائدة) اإلنتاج(ومنھ العلقة عكسیة بین الدخل . انخفاض في اإلنتاج

ھو في عالقة (طلب على النقود من أجل المعامالت : الطلب على النقود ینقسم إلى قسمین: LMعالقة 

دخل ، فإذا زاد ال)في عالقة عكسیة مع سعر الفائدة(وطلب على النقود من أجل المضاربة ) طردیة مع الدخل

ھذا یؤدي إلى ارتفاع الطلب على النقود من أجل المعامالت، وبما أن عرض النقود متغیر خارجي مستقل 

، وعلیھ حتى یعود السوق إلى وضع )الطلب أكبر من العرض(فغن ذلك یحدث اختالل في سوق النقد ) ثابت(

 جل المضاربة،التوازن البد ان یرتفع سعر الفائدة من أجل تخفیض الطلب على النقود من أ

 .ISمنحنى ) دون قیم عددیة(مثل بیانیا 

 ISأرسم منحنى . ISبعد تحدید عبارة مضاعف اإلنفاق، اشرح أثر السیاسة الجبائیة التوسعیة على منحنى 

 .الجدید

 .أحسب التوازن العام و مثلھ بیانیا على منحنى جدید

من خالل زیادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  قررت الحكومة إنعاش االقتصاد عن طریق سیاسة جبائیة توسعیة

 .مثل ھذه الوضعیة على المنحنى السابق. ، أحسب القیم الجدیدة للدخل و سعر الفائدة التوازنیین50

 .احسب و مثل بیانیا أثر الطرد. بین آلیات التعدیل في أسواق السلع و الخدمات و النقد

ة إتباع سیاسة نقدیة انكماشیة من خالل تخفیض انطالقا من الوضعیة األولیة، قررت السلطة النقدی

مثل ھذه الوضعیة على . ، أحسب القیم الجدیدة للدخل و سعر الفائدة التوازنیین24المعروض النقدي بمقدار 

  .منحنى جدید

. ، حیث األسعار ثابتة)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(نعتبر اقتصاد مغلق بثالث أعوان : التمرین الثاني
 ق الحكومي و العرض الحقیق للنقود متغیرین خارجییناإلنفا
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 G=400، M =800.  
 ، C=0.75Yd+100: دالة االستھالك الكلي

 . Tx=(1/3)Y+100الضرائب في تناسب مع الدخل 
  .L=0.25Y-500i+550الطلب على النقد 

  .I2=275-1000iو    I1=200-250i: توجد عبارتین لالستثمار
  :المطلوب

 . I2و  I1في كال الحالتین ) الدخل و سعر الفائدة(قتصادي الكلي أحسب التوازن اال -6

 مثل التوازن على منحنى واحد -7

انعاش االقتصاد عن طریق ) البنك المركزي(انطالقا من الوضعیتین السابقتین، قررت السلطة النقدیة  -8

الجدید في  أحسب الدخل التوازني. 50إتباع سیاسة نقدیة توسعیة بزیادة المعروض النقدي بمقدار 

 .الحالتین

 .مثل في منحنى جدید أثر السیاسة النقدیة التوسعیة في الحالتین -9

قارن بین تغیرات الدخل في الحالتین واشرح االختالفات الناتجة من خالل تحلیل میكانزمات  -10

 .التعدیل على مستوى سوق السلع و الخدمات و سوق النقد

. ، حیث األسعار ثابتة)العائالت، المؤسسات، و الحكومة(طاعات نعتبر اقتصاد مغلق بثالث ق: التمرین الثالث
  :اإلنفاق الحكومي، الضرائب، و عرض النقود متغیرات خارجیة حیث

, Tx=60  G=60، M/P=400.  
   I=135-500i: دالة االستثمار. C=0.75Yd+100: دالة االستھالك الكلي

  . L=0.2Y-400i+240الطلب على النقد 
  :المطلوب

 .(Y,i,C,I)ثم أحسب التوازن العام  LMو  ISدلتي أوجد معا -5

. ، حدد عبارة مضاعف اإلنفاق البسیط ثم أحسبھ20قررت الحكومة زیادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  -6

ھل سوق . ، أحسب قیمة الناتج المحقق لتوازن سوق السلع و الخدماتISأحسب مقدار انتقال منحنى 

ذا كان غیر ذلك كیف یمكن یعود إلى وضعھ التوازني؟ و ما ھو النقد في ھذه الحالة في حالة توازن؟ إ

أثر ذلك على سوق السلع و الخدمات؟ أحسب القیم الجدیدة للدخل و سعر الفائدة المحققین للتوازن العام 

 .في كال السوقین

، حدد عبارة 8انطالقا من الوضعیة األولیة، قررت السلطة النقدیة زیادة المعروض النقدي بمقدار  -7

، أحسب سعر الفائدة المحقق LMأحسب مقدار انتقال منحنى . المضاعف النقدي البسیط ثم أحسبھ

ھل سوق السلع و الخدمات في ھذه الحالة في حالة توازن؟ إذا كان غیر ذلك كیف . لتوازن سوق النقد

خل و سعر یمكن یعود إلى وضعھ التوازني؟ و ما ھو أثر ذلك على سوق النقد؟ أحسب القیم الجدیدة للد

 .الفائدة المحققین للتوازن العام في كال السوقین

، مرافقة لھا زیادة في المعروض النقدي بمقدار 20اشرح لماذا یكون لزیادة في اإلنفاق الحكومي بمقدار  -8

 ).اختفاء أثر المزاحمة. (، أن یكون لھا األثر األكبر على الناتج16
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مكن لالقتصاد أن ینتقل إلى مستوى التشغیل الكامل عن طریق سیاسة بناءا على الشكل التالي، ی: التمرین الرابع
  . نقدیة توسعیة  أو سیاسة جبائیة توسعیة

  ؟ E2و أیھما تؤدي إلى  E1فأي السیاستین تؤدي إلى  -3
  :إذا توافرت لك المعلومات التالیة حول ھذا االقتصاد -4

  
  
 
 
 
 
  
 
  
C=0.8Yd +50,   I=160-200i,   G=140,   Tx=0.25Y,   TR=0,    
M =250,   Lt=0.25Y,    Ls=50-200i,      Yf=1246  

  .بكم یجب زیادة اإلنفاق الحكومي للوصول إلى مستوى التشغیل التام  - ت

  .بكم یجب زیادة المعروض النقدي للوصول إلى مستوى التشغیل التام  - ث
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