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اختبار يف مادة :اإلقتصاد والمناجمنت

على المترشح أن يختار أحد الموضوعيه التالييه
الموضـــــوع األول
الجزء األول ( 61نقطة):
السؤال األول 4(:نقاط)
الجدول التالً ٌتضمن الكمٌات المعروضة والكمٌات المطلوبة من السلعة ( )xعند مستوٌات مختلفة من السعر:
السعر ( )DA
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اعتمادا على الجدول وعلى ضوء مادرست :
-1عرف مرونة الطلب والعرض السعرٌة.
 -1مثل معطٌات الجدول بمنحنى بٌانً للعرض والطلب
 -2ماذا تمثل نمطة تماطع المنحنٌٌن؟ وماذا تمثل إحداثٌاتها  ،حددها ( علمها ).
 أحسب الكمٌة المطلوبة والمعروضة من السلعة ( )Xعلما أن مرونة الطلب السعرٌة = Edومرونة العرض السعرٌة Es=عندما ٌتغٌر السعر من  DA 16إلى  .DA 18ماذا تستنتج ؟
 -3بٌن نوع العاللة التً تربط السعر بالكمٌة المطلوبة وفسرها.

السؤال الثاني( 4نقاط)
تموم البنون التجارٌة بعدة عملٌات مصرفٌة من بٌنها لبول الودائع وتوظٌف األموال.
-1عرف الودٌعة تم اشرح انواعها.
-2عرف اإلئتمان وإشرح صوره.
السؤال الثالث( 4نقاط)
الصرف بأنه مبادلة عملة دولة ما ممابل عملة دولة أخرى.كما له سوق ٌنظمه.
-1عرف سوق الصرف تم اشرح أنواعه.
-2عرف سعر الصرف تم اشرح أنظمته.
السؤال الرابع ( 4نقاط)
أنهى سمٌر دراسته الجامعٌة فً تخصص العلوم التجارٌة فرع محاسبة ومالٌة وبعد فترة 3سنوات من البحث عن العمل
وظف فً ملحمة البلدٌة كمتصرف إداري لمدة سنة وبعدها وظف كمسٌر مخزونات فً مؤسسة التصادٌة.
ماهً المشكلة التً كان ٌعانً منها سمٌر لبل توظٌفه؟ عرفها؟ تم بٌن أسبابها؟
مانوع المشكلة تنمل بٌن الوظائف؟ عرفها؟
ماهً الحلول الممترحة للحد من هذه المشكلة .
الجزء الثاني ( 4نقاط)
للوظٌفة المالٌة أهمٌة بالغة فً تسٌٌر موارد المؤسسة كما تساعد المسٌر فً عملٌة الرلابة .
-1إشرح أنواع الرلابة
-2اشرح مصادر تموٌل المؤسسة.
صفحة  6من 2

الموضوع الثاني
الجزء األول ( 61نقطة):
السؤال األول 4(:نقاط)
تعتبر المنظمة العالمٌة للتجارة المنظمة الوحٌدة التً تهتم بالشؤون التجارٌة وتعد منبرا للمفاوضات.
-1عرف المنظمة العالمٌة للتجارة
-2اشرح دورها؟
السؤال الثاني 4(:نقاط)
جدول ٌمثل الكمٌة المطلوبة من السلعتٌن  Xو Y
بعد
لبل
السلعة
Q 1الكمٌة
p 1السعر
الكمٌة Q0
السعر p0
كٌلوغرام/شهر
كٌلوغرام/شهر
/كٌلوغرامDA
/DAكٌلوغرام
6
600
10
200
X
10
150
6
150
Y
إعتماد على الجدول ومادرست:
-1عرف مرونة الطلب التماطعٌة.
-2أحسب مرونة الطب التماطعٌة (عندما ارتفع سعر السلعة  Xارتفعت كمٌة  )Yتم استنتج العاللة بٌن السلعتٌن.
السؤال الثالث 4(:نقاط)
التضخم هو حركة صعودٌة لألسعار تتمٌز باالستمرار الذاتً كما تتمٌز بإختالف أنواعها.
-1اشرح أنواع التضخم.
-2إشرح الوسائل المتبعة من طرف الدولة لمعالة التضخم.
السؤال الرابع 4(:نقاط)
ٌحمك المسٌر أهداف المنظمة عن طرٌك التواصل اإلٌجابً بٌن أفراد.
-1عرف اإلتصال تم اشرح مكوناته.
-2إشرح نظرٌات الدافعٌة لماسلو وهنزبرغ.
الجزء الثاني ( 4نقاط):
ٌعتبر البنن الجزائر لمة البنون الجزائرٌة كما له عدة وظائف.
-1عرف بنن الجزائر(البنن المركزي سابما)
-2اشرح وظائفه.

صفحة  2من 2

