ملاطػت فشحيىة

العىت الذساظيت 2017-2016 :

البكالوريا التجريبي في مادة الاقتصاد واملناحمنت
املذة  03 :ظاغاث
غلى املترشح ان ًخخاس أحذ املىضىغين الخاليين

املوووو وو
الجسء وو  06(:نقاط) أحب على ما يلي :
 غشف املىظمت الػامليت للخجاسة.
 أركش أظباب البطالت.
 غشف ظىق الصشف.
الجسء الثاني 06( :نقاط)بػذ ظهىس ما ٌػشف باملجخمؼ اضطش الاوعان الى البحث غً مخطلباجه غىذ غيرٍ كىهه ال ٌعخطيؼ جىفير
كل احخياحاجه بىفعه مما ادي الى ظهىس جطىس املبادالث بين الافشاد.
العىذ: 1
امين و غلي صذًلان الاول ًملك ظياسة مً هىع كيا  PICANTOو الثاوي ظياسة مً هىع سوهى CLIO CAMPUSلهما هفغ الليمت
في ظىق العياساث الجضائشٍت .
اكترح أمين الخىاصل لػلي غلى ظياسجه ملابل ظياسة َزا ألاخير،الفكشة التي لم جحض بلبىل غلي كىهه ًظً ان كيمت ظياسجه جفىق
كيمت ظياسة أمين.
العىذ: 2
بػذ اخز و سد بين الصذًلين اجفلا غلى ان ًلىم أمين ببيؼ ظياسجه في ظىق العياساث وَزا ما حذر ،حيث باغها للعيذ بالل
والزي دفؼ زمنها هلذا وباع غلي ظياسجه المين والزي دفؼ كيمتها بشيك بىكي.
اهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دسظذ أحب غلى ألاظئلت الخاليت:
 .1كيف حعمى الػمليت التي اكترحها أمين غلى صذًله ؟
 .2ما َى الػيب املىحىد في َزٍ الػمليت والزي حػل غلي ًشفض اكتراح صذًله أمين ؟
 .3كيف حعمى الػمليت في العىذ  2؟
 .4ما هي أشكال الىلىد املزكىسة في العىذ  2؟.
 .5ما َى هىع العىق املزكىس في العىذ  2؟
الجسء الثالث 08( :نقاط)ال ًمكً ألي مىظمت املض ي كذما في جحليم أَذافها إن لم جضؼ إظتراجيجيت حعييرًت واضحت وهلصذ
بزلك كال مً الليادة الشكابت والاجصال.
العىذ:
ظليم مذًش حذًذ بفشع مؤظعت الجضائشٍت للمياٍ الحظ ان العيذ غبذ املالك رو كفاءة غاليت ،مجتهذ في غمله ممخاص في غالكخه
مؼ صبائً املؤظعت وصمالئه ،وبػذ اطالع املذًش غلى ملف غبذ املالك داسي ،احخمؼ مؼ ممثلي املىظفين وطشح فكشة جكشٍم غبذ
املالك ،الفكشة التي للذ كبىال مً الجميؼ،بػذَا كذم املذًش جلشٍشا للمذًش الجهىي أزنى فيه غلى العيذ غبذ املالك وغمله الجاد،
كامذ املذًشٍت الجهىٍت بئسظال وظام الاظخحلاق للعيذ غبذ املالك هضير غمله الذءوب .
اهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دسظذ أحب غلى ألاظئلت الخاليت:
 .1ما َى ألاظلىب الشكابي الزي اغخمذٍ املذًش؟
 .2ما َى هىع الشكابت التي اظخخذمها املذًش؟
 .3كيف وعمي الطشٍلت الليادًت التي اغذمذ َا املذًش؟
 .4ماهي الحاحت التي أشبػهاالعيذ غبذ املالك حطب هظشٍت راث الػاملين وهظشٍت جذسج الحاحاث؟
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املوووو الثاني
الجسء وو  06(:نقاط) أحب على ما يلي :
 أششح الػىامل املؤزشة في اخخياس اظلىب الليادة.
 غشف الذافػيت.
 أركش مػىكاث الاجصال.
 غذد مصادس الخمىٍل الذاخلي للمؤظعت.
الجسء الثاني 06( :نقاط)ٌػطى لك الجذول الخالي الزي ًبين الكمياث املطلىبت مً ظلغتي الظشدًً و الدحاج غىذ معخىي مػين
مً العػش ( .الىحذة الىلذًت =  10دج ،وحذة الىصن = 01كىطاس)
الكميت (وحدة وزن)
السعر(وحدة نقديت)
البيان
06
32
السردين
08
16
الدحاج
غىذ جاسٍخ مػين ًشجفؼ ظػش الذحاج مً  16الى 24وحذة هلذًت فجخغير الكميت املطلىبت للعلػخين كما َى مىضح أظفله:
الكميت (وحدة وزن)
السعر(وحدة نقديت)
البيان
08
32
السردين
04
24
الدحاج
اهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دسظذ أحب غلى ألاظئلت الخاليت:
 - 1أحعب مشوهت الطلب الخلاطػيت للعشدًً.
ّ
 - 2غلم غلى الىديجت.
 - 3ما هي الػىامل املؤزشة غلى الطلب.
الجسء الثالث 08( :نقاط) كثيرا ما غاهذ الذول مً مشاكل اكخصادًت غصفذ بكيانها ،وكذ شملذ َزٍ املشاكل كال مً الذول
الىاميت واملخطىس غلى حذ ظىاء.
العىذ:
اكخصاد دولت ما اصابٌ مشكل اكخصادي أدي الى اسجفاع حىىوي في اظػاس العلؼ والخذماث وَزا ما حػل الطبلاث الػماليت
جطالب بشفؼ الاحىس ملجابهت َزا الاسجفاع وَزا ما حذر فػال  ،وللخشوج مً الاصمت ألاولى كشسث الذولت غً طشٍم ظلطتها الىلذًت
سفؼ الاحخياطي املىحىد لذيها والخاص باملؤظعاث التي هي جحذ ظلطتها كما كامذ باهتهاج ظياظت تهذف الى حماًت الاكخصاد
الىطني مً الخػىٍم الخاسجي.
اهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دسظذ أحب غلى ألاظئلت الخاليت:
 .1ما َى المشكل الاكخصادي الزي اصاب الذولت؟
 .2ما َى الىىع الزي ًيخمي اليه َزا املشكل؟
 .3ما هي َزٍ العلطت الىلذًت؟
 .4اششح ظياظت الحماًت التي اهخهجتها الذولت.
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الخصحيح الىمىذجي الخخباز البكالىزيا الخجسيبي إلاادة الاكخصاد و اإلاىاحمىذ 2017

العالمت

املوملوع الاول:ل
الجزع الاول:ل
حعسيفع اىظمتع لعاايتعللخجازةع :هي مىظمت جأسسذ عام  1995وهي مىظمت تهخم بلىاهين الخجازة ما بين الدولت وهي مىبر للمفاوضاث الخجازيت الدوليت.
أسبابع لبطالت:
الخباًً اإلاسخمس ة اإلاخىامي بين معدل الىمى السكاوي و معدل الىمى الاكخصاديكلت الاسدثمازاث جؤدي الى عدم فخح مىاصب شغل كافيت إلاجابهت عسض العمل اإلاتزاًدحالت الكساد (عسض اإلاخجاث اكبر مً ظلب عليها ) جؤدي الى غلم بعض اإلاصاوع و حسسيح العمال اعادة هيكلت اإلاؤسساث الاكخصادًت ًؤدي الى حسسيح عدد مً العمال التي ال جخىافم مؤهالتهم مع احخياحاث اإلاؤسست الرًً ال ًلبلىن حغيير مكان عملهمالخعىز الخلني ًؤدي الى شيادة اسخخدام الاالث -فشل بعض السياساث الخىمىيت اإلاىخهجت -جفاكم اإلادًىهيت الخازحيت التي جؤثس على حجم الاسدثمازحعسيفعسملقع لصسف :هى اإلاكان الري جخم فيه عمليت مبادلت العمالث ألاحىبيت
الجزع لثاوي:ل
حسمىع لعمليتع لتيع كترحهاعأمينععلىعصدًله :ملاًضت أي مبادلت سلعت بسلعت أو خدمت بخدمت أو سلعت بخدمت وذالك دون اسخخدام الىلىد
عيملبع الاًضتعفيع لعمليت  :صعىبت جىافس الخىافم اإلابادلت بين العسفين أي صعىبت إًجاد شخصين ًسغب كل منهما في سلعت ألاخس
لعمليتعفيع لسىدع : 2اإلابادلت بىاسعت الىلىد :هي اسخخدام الىلىد كىسيغ في عمليت الخبادل
أشكاوع لىلملدع اركملزةعفيع لسىدع2ل:لالىلىد اإلاعدهيت  ،الىلىد الىزكيت
لسملقع اركملزعفيع لسىدع2ل :سىق السلع والخدماث
الجزع لثالث:ل
سلملبع لسكابيع لريع عخمدهع ادًس:لاإلاالحظت الشخصيت
هملوع لسكابتع لتيع سخخدمهاع ادًس:لالسكابت أثىاء الخىفير
لطسيلتع لليادًتع لتيع عخمدهاع ادًس:للالليادة الدًملساظيتل
احاجتع لتيعأشبعهاععبدع االكعحسبعهظسيتعذ ثع لعاملين:لعامل الخحفيزلل
حسبعهظسيتعحعددع احاجاثع(سلمعماسلمل):لالحاحت إلى الخلدًس مً آلاخسيًل
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املوملوع وثاوي :ل
الجزع الاول:
لعمل ملع اؤثسةعفيع خخيازعأسلملبع للائد:
امل صفاثع لشخصيتعلللائد:وهي جلعب دوزا أساسيا في جحدًد أسلىب الليادة اإلاخبع.
عمل ملعجخصع اسؤالاسين:لألفساد جأثير كبير على ظبيعت أسلىب اإلاخبع ل
عمل ملع لبيئيت :إن فاعليت الليادة جخعلب جعابم أسلىبها مع مععياث الحاالث و ظسوف اإلاحيعت ،حيث ًلعب كل مً اإلاكان والصمان دوزا هاما في جحدًد
ظبيعت أسلىب الليادة.
حعسيفع لد فعيت:لهي جحفيز ألافساد وحشجيعهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصسازهم مً أحل جحليم أهداف اإلاىظمت بأكص ى دزحت مً الكفاءة
معملكاثع جصاو:اإلاعىكاث اإلاخعللت باإلاسسل ،اإلاخعللت باإلاسخلبل ،اإلاخعللت بعمليت ؤلازسال ،ألاخعاء اإلاخعللت بالسسالت ،ألاخعاء اإلاخعللت بلىاة الاجصال
مصادزع لخممليلع لد خليعللمؤسست:لالخمىيل الراحي ،الاحخياظاث ،اإلاؤوهاث ،الاهخالكاثل
الجزع لثاوي:للل
مسوهت العلب الخلاظعيت للسسدًً=
الخغير اليسبي لكميت السسدًً =

الخغيرأخسي
اليسبي للكميت اإلاعلىبت مً سلعت معيىت

01
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4*0.25

01

الخغير اليسبي لسعس سلعت

6−8
6

3*0.5

= ، 0.33الخغير اليسبي لسعس الدحاج=

0.33

16−24
16

= 0.5

مسوهت العلب الخلاظعيت للسسدًً=  0.66 = 0.5لخعليمععلىع لىديجتع:لمسالاهتع لطلبع لخلاطعيتعمملجبتل لسلعخينعبدًلخينعععع
العىامل اإلاؤثسة في العلب  :جىحد مجمىعت مً العىامل التي جؤثس في العلب هىحصها فبما ًلي:سعس سلعت معيىت -اسعاز السلع ألاخسي اإلاكملت و البدًلت -الدخل الىلدي للمستهلكالجزع لثالث:ل
اشكلع كخصاديع لريعأصابع لدالالت :الخضخم
لىملوع لريعًيخميع ليه:لالخضخم الظاهسل
لسلطتع لىلدًتع:لالبىك اإلاسكصي
مبدأع(سياست)ل احماًتعً :دعى هرا اإلابدأ إلى جدخل الدولت عً ظسيم مجمىعت مً ؤلاحساءاث التي جخضمً حملت مً الليىد اإلاخخلفت على الخجازة
الخازحيت لخحليم أهداف معيىت ًمكً إًجاش بعضها في الىلاط الخاليت:
 حماًت الصىاعاث اإلاحليت الىاشئت  -حماًت ألاسىاق اإلاحليت مً سياست ؤلاغساق التي جدبعها بعض الدول اإلاصدزة لسلع زخيصت -شيادة إًساداث الخصيىت العمىميت  -جلليل الىازداث بهدف جخفيف العجص في ميزان اإلادفىعاث
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