
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــــــــــة                             

 مديريــــــــــة التربـيـــة لوالية المسيلة                    وزارة التربيـــة الوطنيــــــة        

 المستوى: السنة الثالثة تسيير واقتصاد                        ثانوية المجاهد طويري محمد   

  2017/2018ساعــــــــــــــــــة                               السنة الدراسية:  02 المـــــــدة:  

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
  االولالموضوع 

نقاط. 06الجزء االول :   

 السؤال االول: 

دج  وانخفض الطلب على السلعة الثانية   60دج الى  120إذا انخفض سعر السلعة  االولى من          

.وحدة 90وحدة الى  150من   
. حدد عالقة السلعة االولى بالسلعة  الثانية  ثم برر االجابة. 1                             

وحدة  120وحدة الى  150. اذا تغير انتاج السلعة االولى من  2                             
هل يعتبر انتاج السلعة االولى مرنا ؟ برر اجابتك .                                       

 السؤال الثاني :      

  ظاهرة البطالة .تعاني الجزائر كغيرها من الدول النامية من تفشي                  

 بعد تعريفك للبطالة ،  بين اإلجراءات المتخذة للتخفيف من حدتها .          

نقاط . 06الجزء الثاني :   

 للتضخم اثار اقتصادية واجتماعية متعددة .
+ عرف ظاهرة التضخم ثم بين وسائل عالجها  دون شرح.        
الظاهرة .بين االثاراالقتصادية واالجتماعية لهذه +         

نقاط. 08الجزء الثالث :   

وضعية :....... " بعد عملية الرقابة التي تمت في مجمع           للمواد الغذائية الحظ رئيس قسم االنتاج انحراف   

االنتاج            فدم تقرير للمدير العام الذي قام في نفس اليوم باستدعاء جميع رؤساء المصالح لعقد اجتماع سلبي في 

 طارئ  لمناقشة  المشكلة وبعد

المناقشة   تم التوصل الى  مايلي :           

عدم االستقرار في المؤسسة والشعور باال امن داخل المؤسسة  للعمال  تسبب في المشكلة لهذا قرر المدير         

من  02باألخذ بالتدابير  الالزمة التي توفر للعمال امنهم واستقرارهم في العمل  كما قرر المدير كذلك أخذ كل سنة 

داء عمرة في شهر رمضان على حساب المؤسسة.العمال أل  

باالعتماد على الوضعية وبناءا على مادرسته اجب عبى مايلي :         

. عرف عملية االتصال. 1                         

. ماشكل واتجاه االتصال الذي تم بين رئيس قسم االنتاج ومدير المؤسسة ؟2                         

المستخدم في هذه المؤسسة ؟ ماهو نوع القيادة عرف القيادة ثم بين  . 3                         

. ماهي العوامل الوقائية  التي لم توفرها المؤسسة  لعمالها حسب نظرية  هيزبيرغ  ؟ 4                         

لمؤسسة لعمالها حسب نظرية هيزبيرغ ؟. ماهي العوامل الدافعية التي وفرتها ا 5                         

 االقتصاد والمناجمنت لمادة   2018 شهادة بكالوريا تجريبي امتحان
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الثانيالموضوع   

     

نقاط . 06االول :  الجزء  

  . إشراح وضائف النقود  1                 

حدد مفهوم الكتلة النقدية . . 2                   

 نقاط. 06الثاني:  الجزء 

في االقتصاد المعاصر ، مثلما ال يمكن االستغناء عن التجارة الخارجية كأحد أقطاب النشاط االقتصادي  

 كذلك االستغناء عن سعر صرف العمالت . ال يمكن 

 اشرح اسباب قيام التجارة الخارجية  -1                

          عرف الصرف و اشرح أهداف سياسة الصرف .   -2                

نقاط . 08الجزء الثالث:   

في مجال  2017السند :    نظرا للضروف المناخية التي عرفتها مدينة وهران خالل بداية سنة      

دج للكغ  الواحد.  520دج الى  430الصيد البحري أدت الى ارتفاع سعرالسمك االبيض من   

كغ . 35كغ الى 20ين على لحم الدجاج من المستهلك احد في المقابل ازدادت مشتريات  

. بين نوع مرونة طلب السمك والدجاج ثم عرفها. 1                 

. أحسب مرونة طلب السمك والدجاج.  2                 

. مانوع السلعتان ؟ ولماذا ؟ 3                  

. ارسم كيف ينتقل منحنى الكلب للسمك والدجاج. 4                  

 

 

 

و النجاح للجميع الاس تاذ البقور ميلود  ابلتوفيق  
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