
 صفحة 1 

 ة الدميقـــــــــــراطية الشعبـــــــــــــــيةاجلمـــــــــــــهورية اجلزائــــــــــــــــري
 مديرية الرتبية لوالية اجلزائر غرب                                                                 وزارة الرتبية الوطنية             
              2019دورة : ماي                                                                   امتحان بكالور+ جترييب       

 `نوية شريف صباحي _عني النعجة                                                               شعبة : التسيري و االقتصاد       
 نوية سعيد ملية _عني النعجة`                                                                                                   

 `نوية الشهيد مصطفى اوراري _بئر خادم                                                                                                   
                    نوية ديدوش مراد _بئر مراد رايس`                                                                                                   

         د 30سا و3 ملدة  :ا                                        مــــــــادة :  االقتصاد و املنامجنت                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني
 املوضوع األول

 
 أجب عن األسئلة التالية ن)06( :اجلزء االول 

اسة هداف سيأحدد ر بغية تحقيق أهداف، راءات و تدابيإج تتخذ السلطات النقدية في مجال الصرف عدة السؤال األول:
 ؟الصرف

 عرف التجارة الخارجية ثم بين أهميتها االقتصادية ؟السؤال الثاني:
؟ . عرفها و أذكر خصائصهاتعتبر الرقابة أداة هامة للتسيير السؤال الثالث:

 
 ن)06( :اجلزء الثاين 
 :رين ( الموز و التفاح ) عند مستوى من السعإليك الجدول التالي الذي يبين الكميات المطلوبة من السلعت 

 (كغ) الكمية (دج) السعر البيان
 5 200 التفاح
 6 300 الموز

 
 تتغير الكميات المطلوبة من السلعتين كالتالي : 04الى  03فإذا ارتفع سعر الموز من 

 

 
 من خالل الوثيقة  و على ضوء ما درست اجب على مايلي :     المطلوب:

 عرفها ؟المرونة المناسبة لهذه الحالة.  ما نوع -/ 1
؟لمرونة لسلعة التفاح مع التفسيراحسب ا -/2
 ثرة في السعر؟أذكر العوامل المؤ -/3
 ذكر العوامل المؤثرة في الطلب؟أ -/4
 
 
 
 
 
 

 (كغ) الكمية (دج) السعر البيان
 6 200 لتفاحا
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مــــــــادة :مــــــــادة :  االقتص     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب عن األسئلة اجب عن األسئلة التالية

omية في مجالت النقدية في مجال الص

ة ثم بين أهميرجية ثم بين أهميتها االق
. عرفها و أ. عرفها و أذكريير للتسيير

تتتين ( الموز و الين ( الموز و التفاتالسلعت
الكميةدج)(دج)سعر tititioati205 atatatat66caaacaaaa: كالتالي :تين كالتالي

ddud(كغ)(كغ)كمية 6ddudddd
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 صفحة 2 

 ن)08(لث: اجلزء الثا 
 

ما  كان راجعت لالحظ رئيس قسم اإلنتاج آن إنتاجية المؤسسة ت ،تمت في مؤسسة " السجاد " الرقابة التيبعد عملية 
ة هذه لح لمناقشالمصا مما أدى به إلى  تقديم تقرير إلى المدير العام و الذي بدوره قام باستدعاء جميع رؤساء .مخطط له
 م التقديرسة و عدمن داخل المؤسالستقرار في العمل و الشعور باال أعدم  ا أنالتشاور توصلوا  إلى  . و بعدالوضعية

لي  هي كالتا دية  ور توفير مجموعة من العناصر لتحسين المردوو عليه قرر المدي .النحرافا كانوا  السبب في وجود هذا
 ل.ر النقتوفي، تنظيم رحالت مجانية إلى مدن سياحية االعتراف و التقدير ، ضمان العمل و الراتب ،الترقية ،

 
 على ضوء ما درست اجب على مايلي :المطلوب: 

 
مع الشرح ؟ إليهاأذكر مرحلة الرقابة المشار   -/1
ما شكل االتصال المستخدم و اتجاهاته المذكورة  في الوضعية مع التبرير ؟ -/2
سسة مع التعريف ؟ما أسلوب القيادة المستخدم من طرف المؤ  -/3
حسب نظرية هرزبرغ صنف العناصر التي وفرتها المؤسسة للعمال ؟      -/4
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ععلى ضالمطلوب: المطلوب: 

كر مرحلة الرقأذكر مرحلة الرقابة ا
ل االتصال الما شكل االتصال المستخد

ب القيادة المستخدم مسلوب القيادة المستخدم م
 هرزبرغ صنفظرية هرزبرغ صنف الع
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