الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانوية العقيد بوقرة

المستوى  :السنة الثالثة الثانوية

السنة الدراسية 2017 / 2016
المدة  :ساعة

الفرض األول للثالثي األول في اإلقتصاد والمانجمنت
السؤال األول 6( :نقاط) :وضعية اندماجية
الوثيقة ( :)1جدول يمثل الطلب و العرض على سعلة ما .

السعر()DA

20

30

40

50

60

الكمية المطلوبة (وحدة)

20000 30000 40000 50000 60000

الكمية المعروضة (وحدة)

80000 60000 40000 20000 10000

يعتبر السوق مكان تحقق المبادلة و يتحدد فيه سعر مختلف السلع و الخدمات.
باالعتماد على الوثيقة ( )1و على ضوء ما درست أجب على ما يلي:
عرف السعر ؟ ( 1.5ن)
ّ .1
 .2كيف يتحدد السعر في سوق تسوده المنافسة الكاملة ؟ ( 1.5ن)
 .3بين حسابيا ً أثر تغير السعر من  20 DAإلى  30 DAعلى العرض و الطلب مع تفسير ذلك (2ن) .

 .4من خالل الجدول استنتج السعر التوازني 1( .ن)
عرف المقايضة و عدد عيوبها ؟ ( 4ن).
السؤال الثاني ّ :
السؤال الثالث  " :النقود هي أي شيء يؤدي وظيفة النقود و يحظى بالقبول العام ".
 -1اذكر خصائص النقود (4ن).
 -2اشرح وظائفها(.)4

السؤال الرابع  :بما يتميز سوق إحتكار القلة في ظل المنافسة غير الكاملة ؟ (2ن)
بالتوفيق
أستاذ المادة  :شرفاوي
الحياة تجارب إن لم تتعلم من الصفعة األولى فأنت تستحق الثانية
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السؤال األول( :الوضعية اإلدماجية) ( 6نقاط)
 .1تعريف السعر  :هو التعبير النقدي لقيمة سلعة أو خدمة معينة . ,فالسعر يعبّر عن كمية النقود التي يدفعها المشتتري للصوتو
على سلعة أو خدمة معينة .
 .2كيف يتحدد السعر في سوق تسوده المنافسة الكاملة  :يتحدد السعر في السوق بتوافق قوى العرض و الطلب.
 .3لبيان أثر تغير السعر من
أ ـ مرونة الطلب السعرية:
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 :e > -1نقو عن الطلب أنه غير مرن أي أن الطلب ال يتأثر كثيرا ً بالتغير في السعر.

ب ـ مرونة العرض السعرية:
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 :e > 1 نقو عن العرض أنه مرن أي أن العرض يتأثر بالتغير في السعر.
 .4من الجدول نستنتج أن السعر التوازني هو  40 DAألن عنده تتساوى كمية الطلب مع العرض ( 40000وحدة).
السؤال الثاني  :تعريف المقايضة شرح صعوباتها:

أ ـ تعريف المقايضة  :هي عملية مبادلة سلعة أو خدمة بسلعة أو خدمة أخرى.
ب ـ صعوبات المقايضة :هناك عدة صعوبات تتمثل فيما يلي:
ـ عدم التوافق الثنائي لرغبات األفراد.
ـ صعوبة تجزئة بعض األنواع من السلع.
ـ صعوبة معرفة نسب التبادل بين السلع و الخدمات المختلفة
عدم وجود أداة صالحة الختزان القيم.

 .-1خصائص النقود :هي
 تتمتع بالقبو العام من كافة أفراد المجتمع. أن تكون نادرة نسبيا أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض لقيمتها. أن تكون وصداتها متماثلة. أن تتمتع بثبات نسبي في قيمتها ال تبلى بسهولة و ال تتلف نتيجة تداولها. سهلة الصم و االصتفاظ بها.-2وظائف النقود :
أ.
ب.
ج.
د.

وسيط للمبادلة :ليس الهدف من النقود استهالكها مباشرة ،ب هي وسيلة لنق ملكية السلع والخدمات و األوو
المالية من طرف إلى طرف بدون اللجوء إلى المقايضة.
مقياس للقيمة :تستعم النقود كوصدة صساب أو معيار مثله في ذلك مث المتر و اللتر .فالنقود تستعم لقياس قيم
السلع والخدمات ونسبة قيمة ك سلعة إلى غيرها من السلع األخرى.
مستودع (مخزن) للقيم  :تتميز النقود المعاورة بخفة وزنها و سهولة صفظها  ،كما أنها ال تكلف صائزها تكاليف
التخزين و التلف  .و يصتفظ األشخاص بالنقود ال لذاتها ب بغرض ادخارها من اج إنفاقها في المستقب في شراء
السلع االستهالكية أو االستثمارية.
وسيلة للمدفوعات اآلجلة:تستخدم النقود كأداة لدفع جميع المستصقات في المستقب سواء كانت نتيجة االقتراض أو
ناتجة عن عمليات البيع على الصساب.
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