
 4  من  1 صفحة 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وهرانالرتبية لوالية  مديرية                                               ية الوطنيةوزارة الرتب

 19/05/2022 اخلميسالجراء:ااتريخ                                               بكالوراي جترييباختبار 
     دتسيري واقتصا اث. 3الشعبة: املستوى/

  )الكرمة(حمري عبد الق ادر-)البرية(شامي لعرابي-قوديد احمد-مصطفى لشرف-جف ال ميلود-طيبي محمدت:  الثانواي

 د30ساعات و 3ملدة: ا                                             اإلقتصاد واملنامجنتاختبار يف مادة: 

 نقاط (  06)        الجزء األول

 عرف الكتلة النقدية واشرح مكوناتها. (1

 عرف القيادة واشرح نظرية ماسلو للحاجات (2

 اشرح مكونات عملية االتصال (3

 نقاط ( 06)      الثانيلجزء ا

 السند

تفاع جائحة"كورونا" من جهة واالر تتداعياتعرف الجزائر فترة انكماش في اقتصادها الوطني بسبب 
ولية المواد األ أسعارمن جهة أخرى الناتج عن تدهور سعر الصرف وارتفاع  لألسعارالمستوى العام 

 تقليص عدد العمال إلىبالمؤسسات االقتصادية  أدىوالنقل وغيرها، مما 

 يلي: درست اجب على ما اعتمادا على السند وماالمطلوب: 

 كيف نسمي ظاهرة ارتفاع األسعار؟ عرفها-1

 إجابتكحدد السبب المباشر لهذه الظاهرة؟ برر -2

 االقتصادي واالجتماعي لهذه الظاهرة مع الشرح األثراستخرج -3

 البنك المركزي لمعالجة هذه الظاهرة؟ يتخذهاهي السياسة التي  ما-4

لة المتبعة من طرف الدو اإلجراءاتثم بين  نسمي ظاهرة تقليص العمل؟ عرفها وحدد نوعهاكيف -5

 للحد منها.

 نقاط ( 08)        الثالثالجزء 

 (01السند)

يه الخزف والسيراميك وقام بفتح حساب بنكي خاص بمؤسسته أودع ف إلنتاجأسس السيد "محمد" مؤسسة 

 آلةلشراء  أجنبيدج(.أراد إبرام صفقة مع متعامل  50.000.000مبلغ خمسين مليون دينار جزائري)

نة ساورو(.بعد  310.000حيث تحصل على تعهد من البنك بتسديد قيمة ثالثة مائة وعشرون أالف أورو)

 ؤسسة بسبب المنافسة مع المنتجات المستوردة.ونصف تراجعت ربحية الم
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 4  من  2 صفحة 

 (:02السند)

"...قال رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك منصف بوضربة أن قرار رئيس الجمهورية بمنع 

 استيراد هاتين المادتين في شكلها النهائي هو قرار شجاع وسينقد القطاع.."

 سا 12:03-2021ماي  17المصدر: موقع النهار أون الين .                     

 :03السند

 دج 161.84أورو= 1حدد بنك الجزائر بتاريخ ابرام الصفقة أن: 

 www.bank-of-algeria.dzالمصدر:                     

 : وما درست أجب عما يلي 02و 01السنديناعتمادا على  المطلوب:

 الحساب البنكي الذي فتحه السيد محمد. بين نوع-1

 ماذا يمثل المبلغ الذي قام بإيداعه في البنك؟ عرفه.-2

ذا هتجارية التي يجسدها رئيس الجمهورية؟ اشرحها مبرزا الهدف من وراء تطبيق ماهي السياسة ال-3

 القرار.

 : وما درست أجب عما يلي 03و 01السنديناعتمادا على 

 ؟03المذكورة في السند ماذا تمثل العالقة -1

 المراد استيرادها بالعملة الوطنية. اآللةحدد قيمة -2

 إجابتكهل يمكن للمؤسسة تمويل هذه الصفقة؟ برر -3

ذه بافتراض أن المؤسسة قامت بإبرام الصفقة مع المتعامل األجنبي؟ استخرج صور االئتمان في ه-4

 الحالة.

 

 

 

 

 

 األول انتهى الموضوع
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 4  من  3 صفحة 

 

 الثانيالموضوع 

 نقاط 6الجزء األول: 

 .عرف النقود واشرح وظائفها-1

 اذكر العوامل المؤثرة في العرض والطلب.-2

 أسبابهعرف الصرف وبين -3

 نقاط 6   الجزء الثاني:

مختلفة من  عند مستويات A:الجدول التالي يبين الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة 01السند 

 األسعار

 DA 100 120 125 145 150السعر 

 A 2000 1400 1000 ..... 800من السلعة  .………    (01)الكمية

 A 500 550 800 ...... 1400من السلعة  ………… (02)الكمية

 R 38000 34000 30000 25000 الدخل النقدي)دج(

 :02السند

 1-تساوي  R إلىدج  34000عندما يتغير الدخل من  Aالطلب الدخلية للسلعة مرونة 
 0.78125دج تساوي: 145دج الى  125عندما يتغير السعر من  Aمرونة العرض السعرية للسلعة 

 

 : وما درست أجب عما يلي (2( و)1السند )العمل المطلوب اعتمادا على 

 مع التبرير 02و 01حدد نوع الكمية  (1

 .دج  145دج الى  125عندما يتغير السعر من  الكمية المعروضةاحسب  (2

 دج، استنتج الكمية المطلوبة. 145التوازن اذا كان سعر  (3

 Rاحسب قيمة الدخل  (4

 Aاستنتج نوع السلعة  (5

 

 نقاط( 8):   الجزء الثالث

 01السند

 "أحمد" مدير لشركة يحب التميز وال يحب النقد من قبل األخرين، يصدر قرارته لوحده دون أن

 المدير بشكل مفاجئ، فأمر يشاركه أحد من عماله، في احدى المرات نشب حريق في احدى الورشات

 عبر الهاتف رئيس الورشة بالتوقف الفوري عن العمل وتقديم تقرير مفصل عن أسباب الحادث.
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 4  من  4 صفحة 

 :02السند

تسببته جائحة كورونا في صعوبة التسويق  وما 2021"عبد الرحمان" مسير مؤسسة ، وخالل سنة 

سين الظرفية مع التشاور مع المرؤو اإلجراءاتاتبع مجموعة من  األوليةوارتفاع في أسعار المواد 

 )رؤساء المصالح( وكانت كتالي:

عدا و –توسيع عملية التوزيع إلى الزبائن  -من العمال %2تسريح  - %10العمال بنسبة  أجور تخفيض-

 العمال بتعويضات ومنح حين تسمح الظروف االقتصادية

 لى مايلي:درست اجب ع وعلى ما 01المطلوب: اعتمادا على السند

 هو أسلوب القيادة المتبع من طرف أحمد؟ عرفه. ما-1

 القيادة؟اشرح أسلوبهي العوامل المؤثرة في اختيار  ما-2

 هو شكل االتصال الذي قام به مدير الشركة؟ اشرحه ما-3

 حدد مع الشرح مكونات عملية االتصال التي قام بها مدير الشركة.-4

 يلي: اجب على ما درست وعلى ما 02اعتمادا على السند

 القيادة المتبع من طرف عبد الرحمان؟ علل أسلوبهو  ما-1

 ؟ عرفهاألوليةالمواد  أسعارلمقصود بارتفاع ا ما-2

 ؟ اشرحها.المتخذة اإلجراءاتبين النظرية المتبعة من خالل -3

 لمقصود بتسريح العمال؟ عرفها.ا ما-4
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