اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديرية الرتبية لوالية سطيف

وزارة الرتبية الوطنية

دورة 2018 :

امتحان البكالوراي التجرييب للتعليم الثانوي

الشعبة تسيري و اقتصاد

اختبار يف مادة :االقتصاد واملاجنمنت

s

املدة 03 :سا و 30د

am

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

الجزء األول ( 06نقاط):

/e
x

السؤال األول 03(:نقاط)

تسعى التجارة الخارجية إلى تحقيق أهداف التنمية االقتصادية باإلتباع سياسة تجارية محددة.

n.
co

السؤال الثاني 03(:نقاط)

m

 .1اشرح مبدأ سياسة حماية التجارة الخارجية موضحا أهدافه.

تعتبر البطالة ظاهرة اجتماعية واقتصادية تعاني منها العديد من الدول بما فيها الجزائر .
 .1عرف البطالة.
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 .2اشرح االجراءات التي يمكن اتخذها من أجل التخفيف من حدتها.
الجزءالثاني ( 06نقاط):

يتم مبادلة السلع والخدمات في األسواق  ،فكل شخص له حاجيات ال بد من تلبيتها،لكن لشراء هذه السلع والخدمات ال بد من توفر
وسيلة لتلبية الرغبات ،تؤدي هذه الوسيلة دورا هاما في حياة األفراد وتحظى بالقبول العام،ومن بين السلع المتداولة فاكهة التفاح

الـــبــيــان

نوفمبر2017

ed
u

والبرتقال حيث يوضح الجدول أدناه الكميات المطلوبة من مادة البرتقال و التفاح تبعا لتغير سعرها في السوق:
ديسمبر2017

الــسـعـر الـكـمـيـة الــسـعـر

الـكـمـيـة

العمل المطلوب :انطالقا من السند ومن خالل مادرست:
 .1ماهي هذه الوسيلة التي تتحدث عنها الوضعية ،اشرحها ،واذكر خصائصها؟

y-

الـــتــفــاح

120

140

130

130
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الـبـرتـقـال

100

80

100

90

 .2عرف مرونة ّ
الطلب التقاطعية و أحسبها بالنسبة للبرتقال إذا ارتفع سعر التفاح من 120إلى 130معلقا على النتيجة.
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الجزء الثالث ( 08نقاط):
الوضعية:
مؤسسة رونو لصناعة السيارات بوهران ،خططت إلنتاج 500سيارة من نوع سيمبول للفترة الممتدة من جانفي  2015إلى
ديسمبر  ، 2015وبعد نهاية هذه الفترة رفع رئيس مصلحة اإلنتاج تقريرا إلى مدير المؤسسة يوضح فيه أن المصلحة قامت
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بإنتاج  400وحدة فقط وهذا راجع لألسباب التالية :تعطل اآلالت وتغيب العمال ونقص اليد العاملة المؤهلة ،مما استدعى

am

بمدير المؤسسة لعقد اجتماع مع رؤساء المصالح وبعد التشاور معهم ومناقشة االنحرافات أصدرت اإلدارة مجموعة من

القرارات والتي من بينها :

/e
x

 عدم دفع مستحقات العمال في األيام المتغيب فيها بدون مبرر .
 القيام بصيانة دورية لآلالت.

m

 القيام بدورات تكوينية للعمال الغير مؤهلين.
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المطلوب:انطالقا من الوضعية وعلى ضوء مادرست أجب على مايلي:

 .1ما هي مراحل الرقابة التي مر بها رئيس مصلحة اإلنتاج إلى غاية الوصول إلى القرار المتخذ من طرف المدير؟
 .2ماهو نوع وأسلوب الرقابة الذي اتبعه رئيس مصلحة اإلنتاج مع الشرح؟
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 .3ما شكل االتصال الذي تم بين رئيس المصلحة ومدير المؤسسة؟ وما هو الغرض منه؟
 .4ما هو أسلوب القيادة الذي اتبعه المدير؟ عرفه
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انتهى الموضوع األول

الصفحة  02من 04
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الموضوع الثاني:
الجزء األول ( 06نقاط)
السؤال األول ( 02نقاط)
للنقود خصائص متعددة .أذكر أربعة منها.

s

السؤال الثاني ( 02نقاط)

am

أذكر أربعة وظائف لبنك الجزائر (البنك المركزي)

السؤال الثالث ( 02نقاط)

الجزء الثاني ( 06نقاط)
الوضعية:
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/e
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اشرح المعوقات المتعلقة بعملية اإلرسال.

...كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حول االقتصاد الجزائري ،أن تسيير المنظومة المصرفية الجزائرية يتم بطريقة
غير عقالنية ،مضيفا أن الطريقة المنتهجة تهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية ،في حالة عدم اعادة النظر السريع في آليات
تسييرها ،مضيفا أن بنك الجزائر فشل في تحمل مسؤولية تسيير التضخم الذي يعتبر سرطان االقتصاد ،واليتحمل
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مسؤولية كبح جماحه سوى البنك المركزي المخول له صالحية تحديد السياسة النقدية والتحكم في التسيير الجيد لمعدالت
التضخم "...

...المصدر :جريدة الشروق....

 -1ما هو الجهاز الذي يتحدث عنه النص؟ عرفه.

y-

 -2ماذا يمثل البنك المسطر تحته في النص بالنسبة للبنوك األخرى؟ علل.
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المطلوب  :انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:

... " -3واليتحمل مسؤولية كبح جماحه سوى البنك المركزي المخول له صالحية تحديد السياسة النقدية والتحكم في
 اشرح العالقة بين السياسة النقدية للبنك المركزي ومعدالت التضخم.

الصفحة  03من 04
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التسيير الجيد لمعدالت التضخم "...

الجزء الثالث( 08نقاط)
الوضعية:
يملك السيد أحمد مؤسسة لصناعة األلبسة العصرية ،التي تستعمل القماش كمادة أولية أساسية ،من أجل تقدير الحصة
السوقية للمؤسسة أمام االرتفاع المستمر لألسعار(سعر مادة القماش)  ،و ضمان التموين الالزم بهذه المادة في المستقبل قام
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بما يلي:
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 .1االجتماع مع إطارات المؤسسة و عرض تقريرا صادرا عن الديوان الوطني للديوان و االحصائيات  onsخالل شهر
مارس  2015يبين ارتفاع المستوى العام لألسعار بنسبة  ، % 8,5مما قد يشكل تذبذبا في التموين بمادة القماش وبعد
المناقشة و التشاور ،قرر اتخاذ اإلجراءات التالية:
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أ -تخفيض اإلنتاج.

ب -إذا استمر ارتفاع األسعار خالل السداسي الثاني من  ،2015يتم تسريح بعض العمال تناسبا مع حجم
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الطلب على منتوج المؤسسة.

 .2تكليف مدير قسم المبيعات بإرسال تقرير كتابي كل أسبوع يبلغه فيه تطور حجم المبيعات.
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المطلوب :انطالقا من الوضعية و اعتمادا على ما درست:
 .1فسر ظاهرة ارتفاع األسعار؟ مع الشرح.

أ -أذكر أهم أنواع هذه الظاهرة(.بدون شرح)
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ب -ما هو األثر االقتصادي لهذه الظاهرة؟.

 .2اإلجراء الثاني الذي اتخذه السيد أحمد يفسر ظاهرة اقتصادية ،اشرحها ،و ما نوعها؟ مع التبرير.
 .3اشرح العالقة الموجودة بين الظاهرتين.

 .4ما هو أسلوب القيادة الذي اتبعه السيد أحمد عند اتخاذه تلك اإلجراءات ؟  ،عرفه.
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 .5اشرح مكونات عملية االتصال التي يقوم بها مدير قسم المبيعات كل أسبوع.

انتهى الموضوع الثاني.
رمضان مبارك و بالتوفيق للجميع في شهادة البكالوريا أستاذ المادة:ب.قادري
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