السنــــة الدراسيـــــة2021/ 2020 :
ثانوية زروقي الشيخ * تاوقريت *
المــــــــــــــــدة  03 :ساعات و نصف
المستـــوى  :الثالثة تسيير و اقتصــــاد
االختبار التجريبي في مادة االقتصاد و المانجمنت
الموضوع األول
الجزء األول  6 ( :نقـــــــــــاط )
 -1اشرح انواع الودائع
 -2اشرح نظرية ماسلو لحاجات الدافعية

s

الجزء الثاني  6 ( :نقـــــــــــاط )
الجدول التالي يبين الكمية من السلعة  Aعند مستويات من الدخل
السند:
72000 60000 55000 45000 40000
الدخـــــــــــل
……X
800
750 600
الكمية ( .......وحدة) 500
 عندما يتغير الدخل من  60000دج الى  72000دج تكون المرونة 1,25المطلوب
 -1ماذا تمثل الكمية ؟ برر اجابتك
 -2اشرح العوامل المؤثرة في هذه الكمية
 -3كيف تسمى هذه المرونة ؟ عرفها ثم فسرها حسب السند
اذكر الحاالت االخرى لهذه المرونة
 -4أحسب الكمية X
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الجزء الثالث  8 ( :نقـــــــــــاط )
السند:
استدعى مدير الشركة رؤساء المصالح للتشاور حول استيراد تجهيزات انتاجية من أجل مضاعفة
االنتاج  ،مع العلم ان الدولة تفرض رسوم جمركية على استيراد هذه التجهيزات و غيرها من السلع و
الخدمات لمعالجة االختالل في ميزان المدفوعات .
المطلوب  :انطالقا من السند واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية :
 -1ماهو مبدأ السياسة التجارية الذي اتبعته هذه الدولة ؟ عرفه مبينا أهدافه
 -2ما نوع حالة االختالل في ميزان المدفوعات ؟ اشرحها
 -3اشرح اسلوب القيادة المتبع
 -4اشرح تأثير عوامل البيئة في اختيار اسلوب القيادة
 -5ما شكل االتصال الوارد في السند ؟ علل اجابتك
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الموضوع الثاني
الجزء األول  6 ( :نقـــــــــــاط )
 -1اشرح خصائص النقود
 -2اشرح نظرية هرزبرغ لحاجات الدافعية
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الجزء الثاني  6 ( :نقـــــــــــاط )
السند :01من ميزان المدفوعات إلحدى الدول استخرجنا المعلومات التالية :
الوحدة  :مليار دوالر
السنة N
البيان
52
الصادرات من السلع
30
الواردات من السلع
.......
أ -ميزان ............
.......
الصادرات من الخدمات
25
الواردات من الخدمات
8ب -ميزان .............
10
التحويالت اآلتية من الخارج
7
التحويالت نحو الخارج
......
ج -ميزان .............
 ( .............. -1أ  +ب  +ج ) ......
السند  : 02ألغت الدولة الرسوم الجمركية على واردتها من السلع للحد من االحتكار
المطلوب
 -1أكمل الجدول
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 -2عرف العنصر – أ –
 -3اشرح حالة الفائض في ميزان المدفوعات
 -6انطالقا من السند : 02
ماهو مبدأ السياسة التجارية الذي اتبعته هذه الدولة ؟ عرفه مبينا أهدافه
الجزء الثالث  8 ( :نقـــــــــــاط )
السند:
قرر السيد " سليمان " مدير مؤسسة انتاج مواد التجميل تخفيض ساعات العمل لعمال قسم االنتاج دون
استشارة أحد  ،طلب السيد سليمان من رئيس قسم الموارد البشرية تقديم تقرير حول الوضعية االجتماعية
لعمال المؤسسة .
يقوم السيد سليمان بإيداع جزء من راتبه الشهري لدى احد البنوك يسحب منه متى شاء
المطلوب  :انطالقا من السند واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية :
 -1اشرح اسلوب القيادة المتبع
 -2بين مكونات عملية االتصال بين مدير المؤسسة و رئيس قسم الموارد البشرية
 -3ما نوع البطالة الواردة في السند ؟ عرفها
 -4ما نوع البنك الوارد في السند ؟ عرفه
 -5ما نوع الوديعة التي يودعها السيد سليمان ؟ اشرحها
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