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    )2013/2014(االمتحان النصفي للفصل الثاني من العام الجامعي   
  -------------- :   الرقم الجامعي----------------------------- : ةـ/اسم الطالب

          :     في المكان المناسب) û(أو) ü(ضع عالمة : السؤال األول
ــة لمعــامالت العالقــات االقتــصادیة والتــي   )  (   .1 ــى لالقتــصاد القیاســي هــي أن یمــد الباحــث بتقــدیرات رقمی الوظیفــة األول

 .تعتبر أساسیة عند اتخاذ القرار
العالقــات بــین المتغیــرات االقتــصادیة هــي عالقــات غیــر دقیقــة لــذلك یــتم إضــافة حــد الخطــأ لهــذه العالقــات التــي   )  (   .2

 .القتصادیةتفترضها النظریة ا
 .بحوث االقتصاد القیاسي یمكن أن تؤدي إلى قبول أو رفض أو إعادة صیاغة النظریات االقتصادیة  )  (   3.
التوقعـات النظریـة المـسببة إلشـارة وحجـم المعـالم فـي دالـة الطلـب یفتـرض أن جمیعهـا أكبـر مـن الـصفر وأقـل مـن   )  (   4.

 .الواحد الصحیح
 .عند تقدیر دالة االستثمار لمجموعة من الشركات عند نقطة زمنیة معینة فإننا نحتاج إلى بیانات سالسل زمنیة  )  (   .5
 .R2, F, tتتضمن المعاییر القیاسیة في تقییم النموذج المقدر استخدام اختیارات الدرجة الثانیة مثل   )  (   .6
بعض النظریات االقتصادیة تكون غیر قابلة للتشكیل بصیغة ریاضیة مما یتطلب استخدام اإلحصاء الختیار   )  (   .7

 .الدالة الریاضیة المعبرة عن النظریة
الفروض هي استنتاج مبني على معلومات تكون منسجمة مع الحقائق العلمیة المعروفة والتي یحتاج فیها   )  (   .8

 .اسعةالباحث إلى المعرفة الو
 من نوع بیانات السالسل 2013-1995تعتبر البیانات الخاصة بإجمالي الناتج المحلي لفلسطین في الفترة   )  (   .9

 .الزمنیة
 .فقط) الثنائیة، الصماء(یصلح تحلیل االنحدار البسیط إذا كان المتغیر المستقل من نوع المتغیرات الوهمیة   )  (   .10
تفترض نظریة التوازن العنكبوتي أن الكمیة المعروضة هذا العام دالة في السعر للعام الماضي مما یجعل   )  (   .11

ًالتذبذب في السعر دائما متناقصا حتى نصل إلى سعر التوازن ً. 
 .إن عالقة االرتباط بین متغیرین اقتصادیین ال یعني وجود عالقة سببیة أو عالقة تبعیة بینهما  )  (   .12
تعتبر سیاسة اإلغراق لبعض السلع والخدمات هي مثال على التوازن العنكبوتي غیر المستقر ألن منحنى   )  (   .13

 .العرض لهذه السلع یكون سالب المیل
 .تقدیر القدرة التنبؤیة للمعالم یتم من خالل إعادة تقدیر المعالم مرة أخرى  )  (   .14
 .اتساق المعالم المقدرة یعني أن هذه المقدرات تؤدي إلى التوزیع الطبیعي كلما زادت حجم البیانات  )  (   .15
  

  زة بغــــــــــــــــــــــةالجامعــــــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــــــالمی
  ارةكلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــسیاسیة ــــــــــوم ال ــــــــــصاد والعل   قــــــــــسم االقت
  

  

ــــــــــــــــــــــصاد القیاســــــــــــــــــــــي : المــــــــــــــــــــــساق   االقت
   ســــــــــــــــــــــــمیر صــــــــــــــــــــــــافي.  د:المــــــــــــــــــــــــدرس

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن
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          :الثانيالسؤال 
ي ذلك /وضح. تعتبر مرحلة تحدید النموذج من أهم مراحل البحث القیاسي ألنها تشتمل على خطوات هامة للباحث

  .بمثال اقتصادي
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          :الثالثالسؤال 
 ٕ بملیارات الدوالرات واجمالي الدخل المتاحًمقاسا إجمالي اإلنفاق االستهالكيتختص ببیانات النتائج التالیة حول 

  ..2000 – 2012 بملیارات الدوالرات القتصاد معین في الفترة ًمقاسا
  :المطلوب

 .تاحعبر عن العالقة بین اإلنفاق االستهالكي والدخل المالتي تاالنحدار خط معادلة اكتب  .1
  
 
 %.5وذلك عند مستوى داللة  Tباستخدام اختبار میل خط االنحدار اختبر معنویة  .2
  
  
  
  
 
 .میل خط االنحدار، مع تفسیر نتیجتكل% 95أوجد فترة ثقة  .3
  
  
  
  
 .أوجد قیمة معامل التحدید مع تفسیر النتیجة .4
  
  
 
 .؟ وضح ذلك االنحدار المقدر یصلح للتنبؤ ومناسب للبیاناتنموذجهل  .5
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  .مع أطيب متنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح
 
 
 
 
 
 

Model Summary

.944 .891 .881 8.08100
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
 

ANOVA

5363.975 1 5363.975 82.140 .000
653.025 10 65.303

6017.000 11

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Coefficients

50.305 7.878 6.386 .000 32.752 67.857
.434 .048 .944 9.063 .000 .328 .541

(Constant)
إجمالي الدخل المتاح

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

 
 


