
 تمارين وتطبيقات حول المحاضرات السابقة

 سنة أولى ماستر معامالت مالية معاصرة السداسي الثاني: 2019-2020م

 التمرين األول؟:- ما هو الفرق بين المفاهيم التالية؟ 

النظرية االقتصادية والسياسة االقتصادية-  

النظرية االقتصادية الجزئية والنظرية االقتصادية الكلية-  

المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية-  

المعادالت التعريفية والمعادالت السلوكية-  

التحليل االقتصادي الساكن والتحليل االقتصادي الديناميكي-  

 التمرين الثاني:- أجب بنعم أو ال ثم اشرح إجابتك.

  .تختص النظرية االقتصادية الكلية بالمستوى العام لألسعار ال-

  .في بناء النماذج في نظرية االقتصاد الكلي األساسمعياري هو االقتصاد ال-

كان أحد المتغيرين موجبا فان  إذاالعالقة الطردية أو الموجبة بين متغيرين تعني أنه -

  .المتغير اآلخر يكون موجبا أيضا

.يوجد عدم التوازن ومن ثم اختالل اذا وجدت قوى متباينة في النموذج-  

.النظرية االقتصادية الكلية مكملة للنظرية االقتصادية الجزئية تعتبر ال-  

بقدر ما تهتم بالطلب االستهالكي على  اإلنتاجتهتم النظرية االقتصادية الكلية بمجموع  ال-

  .المستوى الوطني

للمعادالت  اإلحصائية األساليبالنموذج االقتصادي الوصفي هو الدراسة الكمية باستخدام -

 الرياضية 

مستقلة. صف التغيرات في المتغيرات الخارجية بأنها متغيراتتت-  

 

 

 



 اإلجابة:

الفرق بين المفاهيم التالية -الجواب األول:  

النظرية االقتصادية والسياسية االقتصادية-1  

هي ما يطلق عليها بمنهج التحليل االقتصادي، وتعرف بأنها عبارة  -النظرية االقتصادية:

أنها تقوم على تفسير  إذعن تحليل العالقات الفرضية بين المتغيرات الكلية في االقتصاد، 

.الظواهر االقتصادية وذلك بطريقة تبسيطية وتجريدية  

التأثير في  إلىا تهدف الدولة من خالله اإلجراءاتهي مجموعة من  -السياسة االقتصادية:

 المتغيرات االقتصادية الكلية 

أنها قد تتعارض مع النظرية  إذوتختلف النظرية االقتصادية عن السياسة االقتصادية، -

  .االقتصادية أو تتفق معها، ولكنها تكون أكثر مالئمة للظروف السياسية واالجتماعية

:يةالنظرية االقتصادية الجزئية والنظرية القتصادية الكل-2  

كونة ك الوحدات االقتصادية الفردية المحيث تدرس سلو -النظرية االقتصادية الجزئية:

أنها  إذاألسواق الفردية، لالقتصاد مثل: المستهلكين، المنتجين، المؤسسات، الصناعات، 

تهتم بدراسة العالقات بين األفراد والمؤسسات والمنتجات فهي تهتم بدراسة المشاكل 

.وى الوحدات االقتصادية وعلى مستولى األفرادوالمسائل على مست  

حيث تدرس عمل االقتصاد ككل، فهي تتناول دراسة المواضيع  -النظرية االقتصادية الكلية:

االقتصادية على مستوى الوطن، فهي تسعى الى توضيح وشرح المشاكل االقتصادية التي 

الحلول المالئمة، وتشمل هذه الدراسة مواضيع عديدة  وإعطاءيواجهها االقتصاد الوطني، 

منها: الدخل الوطني )القومي(، النقود، البطالة، المستوى العام لألسعار، أسعار الصرف، 

 ميزان المدفوعات، التضخم، الكساد،......الخ

:المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية-3  

ي تحدد قيمتها داخل النموذج، ويفترض قيها هي تلك المتغيرات الت -المتغيرات الداخلية:

  .تؤثر فيها بأنها تؤثر في بعضها البعض وتتأثر بالمتغيرات الخارجية لكنها ال

هي تلك المتغيرات التي تتحدد خارج النموذج، والتي تأثر على  -متغيرات الخارجية:ال

ت الخارجية تغيرا مستقال المتغيرات الداخلية وال يتأثر بها، وعلى اعتبار التغير في المتغيرا

.)ذاتيا(  

  



:المعادالت التعريفية والمعادالت السلوكية-4  

مثال: الدخل  أخرىوهي تعريف متغير معين باستخدام متغيرات  -المعادالت التعريفية:

 يمكن تقسيمه بين ادخار واستهالك 

، مثل: شرح وهي التي تشرح سلوك متغير بداللة عدد من المتغيرات -المعادالت السلوكية:

 سلوك االستهالك بداللة الدخل

:التحليل االقتصادي الساكن والتحليل االقتصادي الديناميكي-5  

هو التحليل الذي ال يكون لعامل الزمن أي أثر في الدراسة،  -التحليل االقتصادي الساكن:

.فهو التحليل القائم على أساس الدراسة في لحظة معينة ويهمل عامل الوقت  

هو التحليل الذي يأخذ عند تحليله لظواهر معينة عامل  -دي الديناميكي:االقتصاالتحليل 

  .الزمن، وينقسم الى تحليل اقتصادي منقطع وتحليل اقتصادي مستمر

  -الجواب الثاني:

 -ال تختص النظرية االقتصادية الكلية بالمستوى العام لألسعار: 

تهتم  إنماتهتم فقط بالمستوى العام لألسعار، خاطئة، النظرية االقتصادية الكلية ال  -الجواب:

بجميع الظواهر االقتصادية على المستوى الكلي مثل: البطالة، النمو االقتصادي، الدخل 

.، الكساد، التوازن الخارجي، أسعار الصرف،.....الخالوطني  

 -االقتصاد المعياري هو األساس في بناء النماذج في نظرية االقتصاد الكلي: 

خاطئة، االقتصاد الموضوعي هو األساس في بناء النماذج في نظرية االقتصاد  -الجواب:

  .الكلي

-العالقة الطردية أو الموجبة بين متغيرين تعني أنه إذا كان أحد المتغيرين موجبا فان 

 المتغير اآلخر يكون موجبا أيضا: 

زاد  إذاالتجاه، يعني صحيحة، أي أن التغير في المتغيرين يسيران في نفس ا -الجواب:

  .أحدهما فان المتغير اآلخر سيزداد في نفس االتجاه و العكس صحيح

 -يوجد عدم التوازن ومن ثم اختالل إذا وجدت قوى متباينة في النموذج: 

  .وجدت وتعادلت أهداف قوى متباينة في النموذج إذاخاطئة، يتم التوازن  -:اإلجابة

 -ال تعتبر النظرية االقتصادية الكلية مكملة للنظرية االقتصادية الجزئية: 



االقتصاد الوطني  يتأثربين النظريتين حيث  خاطئة، هناك ترابط وتداخل كبير -الجواب:

.بفعاليات وحداته االقتصادية الموجودة داخل الوطن ويؤثر فيها آن واحد  

-ال تهتم النظرية االقتصادية الكلية بمجموعة اإلنتاج بقدر ما تهتم بالطلب االستهالكي 

 على المستوى الوطني: 

بقدر ما تهتم بالطلب  اإلنتاجخاطئة، تهتم النظرية االقتصادية الكلية بمجموع  -الجواب:

  .االستهالكي على المستوى الوطني

-النموذج االقتصادي الوصفي هو الدراسة الكمية باستخدام األساليب اإلحصائية للمعادالت 

 الرياضية: 

خاطئة، النموذج االقتصادي الوصفي هو تحليل وصفي الختالف العالقات  -الجواب:

 الموجودة بين المتغيرات االقتصادية بطريقة كالمية دون صياغتها في معادالت دقيقة 

 -توصف التغيرات في المتغيرات الخارجية بأنها تغيرات مستقلة: 

صحيحة -الجواب:  

 

 


