
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية                                                                            مديرية الرتبية لوالية املدية

  2017 مايدورة :           امتحان البكالوراي التجرييب للتعليم الثانوي                                               
 من اعداد:أ.متار أمني                                                  الشعبة تسيري و اقتصاد 

   ونصف ساعات3املدة:                                                                     االقتصاد ومنامجنت : املادة
 ر أحد الموضوعين التاليينعلى المترشح أن يختا

 الموضـــــوع األول

 ( نقاط 60الجزء األول : )

 :عرف المصطلحات التالية اوال 

 االتصال -  التضخم             -         النظام المصرفي   -            الـنـقـود-

 :اجب على االسئلة التاليةثانيا 

أذكر أربع وظائف للبنك المركزي -  

قتصادية واالجتماعية للبطالة ؟ماهي االثار اال-  

؟ قدم مفهوم للقيادة التكنوقراطية -  

 نقاط ( 06الجزء الثاني : ) 
إليك الجدول التالي والذي يتعلق بالكميات املطلوبة واملعروضة من سلعة ما عند كل مستوى من مستويات  الوضعية :

 السعر
 X 50 20 10 السعر

 120 150 250 350 الكمية المطلوبة

 280 250 140 50 كمية المعروضةال

  انطالقا من وضعية و على ضوء ما درست
 .حدد العوامل المؤثرة في كل من الطلب والعرض -1

عند  تغير  ةيالطلب السعر مرونة العلم ان  مع  X  DAالسعر الى  DA 20أحسب مرونة العرض عندما يتغير السعر من  -2

 .  0.4-نفس السعر  تقدر ب 

 لعرض  و الطلب على  هذه السلعة .حدد نوع ا--3

 .كمية التوازن بيانيا سعر والحدد ارسم  منحى الطلب  والعرض  و   -4

 *2من  1الصفحة *
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 نقاط ( 80الجزء الثالث : ) 
 الوضعية :

 صاداالقت على القائم التنموي  النموذج الثمانينات السبعينات و في تبنت التي النامية االقتصاديات من الجزائر تعتبر
من وجود حماية  بالرغم التنموية لبرامجها األولى المراحل في الجيدة بعض النتائج التوجه هذا لها حقق حيث الموجه

 الوطنية  ادى  للعملة فيها  المغالى القيمةوفي ظل   اما في العقد االخير ، الدولية للتجارة تقييدلصناعة الوطنية و  
 نامية ال دول من كثير غرار على حيث  ، للبلد الخارجية التجارة و المحلي القتصادا على كثيرة مساوئ الى ظهور  االمر 

 منظمةال إلى كاالنضمام الوسائل من ثيرالك لذلك متبعة ، التجاري  التحرير سياسة بداية التسعينات  في الجزائر  انتهجت
 تااالجراء من كثير اتخاذها عن فضال ، الثنائية تاالتفاقيا عقد و إقليمية و اقتصادية تكتالت إنشاء و العالمية للتجارة 

التي  التوازنات االقتصادية الكلية  الخارجية   استقرار على المحافظةحيث حاولت   ، الضرائب و الرسوم تخص التي
ر للمحافظة على استقرا  سياسة الصرفانتهاج الى  فتوجهت   المنفتحة القتصادياتجدا خاصة بالنسبة  تعتبر امر مهم 
                                                                                                                                                                                                                                .2011-2004الجدول التالي يوضح تطور ارصدة ميزان المدفوعات للفترة  ، اما ميزان المدفوعات

 الوحدة مليون دوالر       
 ميزان أرصدة

 المدفوعات

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 73489 57053 45194 298 79 163 60 613 54 46001 083 32 الصادرات 

         الواردات 

 26242 16580 5900 39819 32532 33157 25644 14270 الميزان التجاري 

 الحساب ميزان

 الجاري

11120 12180 28950 30540 34540 410 12160 197 

 رأس حساب

 المال

-1870 -4240 -11220 -990 -2540 -3450 3420 400 

  انطالقا من وضعية و على ضوء ما درست
 لما تحته خط في الوضعية  م اعطي مفهمو  -1
 السبعينات . فترة التي انتهجتها الجزائر خاللاشرح السياسة التجارية  -2
 المذكورة بين قوسين بناءا على ما درست ؟ اعط حل االقتصادي للعبارة  -3
 .2007سنة  لو اذكر حاالته خال لجدول ؟ اعطي مفهوم مختصر لحساباته اكمل ا -4
 ول اذكر باقي الحل في ميزان المدفوعات انطالقا من سياسة الصرف ؟ عجزكيف يتم معالجة  -5
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