
 

 4 من 1الصفحة 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ديرية الرتبية لوالية الشلف    م                                             وزارة الرتبية الوطنية  

  2018 ماي :ةور د                        بكالوراي التجرييب للتعليم الثانوي          امتحان
 الشرفة   - وية :العقيد بوقرةالثان                                     واقتصاد تسيري الشعبة:

  د 30و سا 03املدة:                              االقتصاد واملاجنمنت :اختبار يف مادة
  اآلتيينأحد الموضوعين  أن يختار رشحتالمعلى 

مستقلينثالثة أجزاء  على الموضوع يحتوي  

  الموضوع األول

  نقاط (  06)            الجزء األول 

 عرف النظام المصرفي وذكر أهميته  (1

 عرف المنظمة العالمية للتجارة وذكر دورها ) دون شرح (  (2

 إشرح وظائف النقود  (3

 نقاط ( 06)             الجزء الثاني

اجتماع  السيد أحمد مدير عام لمؤسسة متخصصة في تركيب الهواتف النقالة وفي نهاية كل سنة يقوم بعقد

دمة وبعد مع المدراء التنفيذيين لدراسة الحصيلة السنوية لنشاط الشركة ويتناقش معهم في اآلراء المق

في وحققت المؤسسة تراجعا في حصيلتها السنوية الدراسة يقوم بالمصادقة عليها وفي إحدى السنوات 

 محيط الذياالجتماع قدم مدير اإلنتاج تقريرا إلى المدير العام يذكر فيه أن سبب التراجع يعود إلى ال

لك أنهم ساعات يوميا وتحت حرارة عالية إضافة إلى ذ 8يؤدي فيه العمال عملهم حيث أن العمال يعملون 

مة إلى رغم تحقيق المؤسسة أرباحا كبيرة بعدها اصدر المدير العام تعلي لم يتحصلو على منح وعالوات

العمال تتضمن منح العمال ساعة راحة يوميا مع تركيب مكيفات وصرف مكافأة لكل عامل في حال 

 تحقيق المؤسسة مكاسب نهاية السنة .

 

 العمل المطلوب : من خالل الوضعية وما درست أجب عما يلي : 

 .ما نوع أسلوب القيادة المتبع من طرف السيد أحمد ؟ برر إجابتك  (1

 هي مكوناته ؟ الذي تم بين مدير اإلنتاج والمدير العام وما االتصالحدد شكل  (2

  السيد أحمد حين إصداره للتعليمة ؟ عرفه ؟ اتبعهالذي  األسلوب أوكيف تسمى الطريقة  (3

على نظرية معينة عند إصداره  اعتمدوالسيد أحمد متحصل على دكتوراه في المانجمنت  (4

  .سبق حسب ما واشرحهاتعليمات للعمال حدد هذه النظرية 
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 4 من 2الصفحة 

  نقاط ( 08)            الجزء الثالث 

 إليك الوثيقة التالية 

 DA 100 120 125 X 150 180السعر 

 X 2000 1400 1000 900 800 500الكمية المطلوبة من السلعة 

 2000 1400 ؟ X 500 700 850الكمية المعروضة من السلعة 

 DA 25000 30000 34000 Y 38000 42000 الدخل الفردي

 : العمل المطلوب اعتمادا على الوثيقة وما درست أجب عما يلي

 حلل الوثيقة  (1

 كيف يتحدد السعر في السوق  (2

مع  DA 125إلى  DA 120احسب مرونتي الطلب السعرية والعرض عندما يتغير السعر من  (3

 التعليق 

ة مع العلم أن مرونتي الطلب السعرية والدخليY, وقيمة الدخل Xأحسب ما يلي: سعر التوازن  (4

 .  1-و  0.625 - تساوي على التوالي  Xإلى  DA 125عندما يتغير السعر من 

 حدد سعر التوازن وكمية التوازن بيانيا ) الرسم في منحنى بياني واحد (  (5
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 4 من 3الصفحة 

 الموضوع الثاني

 نقاط (    06)             الجزء األول 

 نقاط (  04)  السؤال األول

مختلف ، حيث من خاللها يمكن القيام ب االقتصاديةتلعب وظيفة التمويل دوراُ مهماُ  داخل المؤسسة 

 الوظائف.       

 أذكر مهام وظيفة التمويل ؟ (1

 المؤسسة ؟ما هي مصادر التمويل المعتمدة من طرف  (2

 نقطة (  02) السؤال الثاني 

  عرف ميزان المدفوعات وذكر مكوناته دون شرح 

  نقاط ( 06)             يالجزء الثان

 (:1السند )

ول أللخروج من الوضعية المالية الصعبة التي تعانيها الجزائر والنهوض باالقتصاد الوطني، كانت 

 راد.اقتصادي حر بفتح المجال لعملية التصدير واالستيمبادرة للخروج من األزمة هو تبنيها لنظام 

اد قيمة وبتطور هذه العالقات ظهرت معها الحاجة لوجود أدوات دفع ضمانا لسداد قيمة الواردات واسترد

 دية.الصادرات وهنا برز دور البنوك التجارية في الوقوف على ضمان السير الحسن للعالقات االقتصا

 (:2السند)

لطات االقتصادية واالجتماعية المزرية التي تمر بها إحدى الدول النامية، قامت الس بسبب األوضاع

بها النقدية وبأمر من الحكومة بإصدار كمية من النقود تفوق احتياجات البلد بهدف امتصاص غضب شع

 والهروب إلى األمام وهو مانتج عنه ارتفاع أسعار السلع والخدمات  الضرورية بصورة مذهلة.

 ( وعلى ضوء ما درست:1عتماد على السند )باال

 هي أسباب قيامها. (؟ عرفها وما1هي العملية التي تناولها السند) ما (1

 هي الوسيلة المعتمدة في تسوية وتسهيل تلك المعامالت؟ عرفها. ما (2

 النقود. تعتمد البنوك على النقود اإللكترونية كوسيلة دفع لتسهيل المعامالت. عرف هذا النوع من (3

 ( وعلى ضوء ما درست:2باالعتماد على السند)

 عرف الظاهرة االقتصادية التي تتولد عن اإلفراط في اإلصدار النقدي. (1

 اذكر سببين آخرين يؤديان إلى نفس الظاهرة (2
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 4 من 4الصفحة 

 نقاط (  08)             الجزء الثالث

 السند 

عامال تعاني في الفترة األخيرة من تذبذب في عملية  80توظف  PMEمؤسسة صغيرة ومتوسطة 

ن الكثير م التموين نظرا لإلرتفاع المستمر ألسعار المواد األولية إن استمرار هذه الوضعية جعلها تفقد

يا ساعات يوم 5إلى  8الزبائن ) تراجع حصتها في السوق ( فقررت اإلدارة تخفيض ساعات العمل من 

 له تخفيض في أجور العمال كإجراء أولي وتسريح عدد من العمال في نفس الوقت األمر الذي يقاب

 العمل المطلوب : انطالقا من السند واعتمادا على ما درست اجب عما يلي: 

 ما هو التفسير االقتصادي لالرتفاع المستمر في أسعار المواد األولية ؟  (1

 عرفه. -أ

 الظاهرة.أذكر األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه  -ب

 العمال تسريح و العمل ساعات لتخفيض االجتماعي و االقتصادي التفسير هو ما (2

 عرفه . -أ

 صنفها حسب ما ورد في الوضعية مع الشرح .  -ب

 ما هو األثر السياسي الذي قد ينجر عن هذه الظاهرة . -ت

 هل عملية التمويل في هذه الحالة تكون ناجعة ؟ ولماذا ؟  (3

 ارتفاع أسعار المواد األولية وانخفاض ساعات العمل.اشرح العالقة الموجودة بين  (4

 ماهو اسلوب القيادة المتبع ؟ اشرحه .  (5

 

 

 

 

 

 .وأنجح ألتحدى وأفعله ذلك، تفعل أن تستطيع ال أنك الناس لي يقول أن دائما أحب

 

 

 2018 للجميع يف إمتحان شهادة البكالوراي ابلتوفيق

  : شرفاوي جياليلأستاذ املادة
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