
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية                                           
  صاحلي عبد القادر الثانوية :                         مديرية الرتبية لوالية الشلف         

 2020/  2019املستوى : السنة الثالثة اثنوية                           السنة الدراسية  

 للثالثي األول يف اإلقتصاد واملاجنمنت                املدة : ساعة  ألولالفرض ا

 نقاط (  08)ألول ا الجزء

 أجب على األسئلة التالية:

 ؟ مكوناتها إشرح؟ ثم  عرف الكتلة النقدية .1

 عرف سوق االحتكار؟ .2

 هل زيادة الطلب ونقصان العرض يؤدي إلى حدوث توازن في السوق؟ دعم إجابتك بمثال واقعي. .3
  ( نقاط 12)  نيالجزء الثا

 إليك مجموعة من الظواهر االقتصادية التي حدثت على مستوى العديد من األسواق:

 300دج/ كغ  إلى  150بسبب انخفاض محصول التفاح في الموسم الفالحي ارتفع سعره في السوق من  :1الظاهرة

 طن سنويا. 4500طن إلى  6000دج/كغ مما أدى إلى انخفاض الطلب على هذه المادة من 

قدرت زيادات معتبرة في رواتب الموظفين العاملين في قطاع  الوظيف العمومي حيث  2008: شهدت سنة 2الظاهرة

دج إلى ........ دج شهريا، وبسبب ذلك ارتفع  30000، مما أدى إلى ارتفاع معدل األجور من %20الزيادة بنسبة 

 وحدة شهريا. 16000وحدة إلى  9000( من Xالطلب على السلعة )

دج / كغ 005( ارتفع سعرها في السوق من A: بسبب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلعة )3الظاهرة

وحدة  4800وحدة إلى  6000( من B، وقد نتج عن ذلك انخفاض ملحوظ في الطلب على السلعة )دج/ كغ 600إلى 

 أسبوعيا .

 العمل المطلوب:
 أوال: 

 تفسيرا اقتصاديا. 1فسر الظاهرة -1

 حدد العالقة الرياضية التي تربط بين تغير الكمية المطلوبة من مادة التفاح وتغير سعرها. -2

 أحسب مرونة الطلب السعرية لمادة التفاح. -3

 حدد درجة المرونة . -4

 ثانيا:
 عرف مرونة الطلب الدخلية. -1
 احسب معدل األجور الجديد . -2

 احسب مرونة الطلب الدخلية. -3

 . (X)ما نوع السلعة -4

 ثالثا:
 (.B( والسلعة )Aقدم تفسيرا اقتصاديا للعالقة التي تجمع بين السلعة ) -1

 التقاطعية في هذه الحالة.أحسب مرونة الطلب  -2

 (.B( و )Aما نوع السلعتين ) -3

 (؟B( هي القهوة . ما هي السلعة )Aإذا كانت السلعة ) -4

 

 بالتوفيق

 استاذ المادة : شرفاوي.ج 
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 2020/  2019ت اق      3تصحيح الفرض االول في االقتصاد    

 الجزء االول 

الوحدات القائمة بوظائف النقود والتي هي في حيازة األعوان هي مجموعة الوحدات النقدية أو  .الكتلة النقدية:1

ن  1.5  االقتصاديين.  
ن   3   مكونات الكتلة النقدية  

 أ.النقود القانونية
 ب.نقود االئتمان

وهي السوق التي يكون فيها بائع أو منتج واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون  .سوق االحتكار:2

ن  1.5 في طلب السلعة و سعرها. فيها مشتري يتحكم  
3.زيادة الطلب ونقصان العرض ال يؤدي إلى حدوث توازن في السوق بل يرتفع سعر السلعة المطلوبة، فلتحقيق 

مثل زيادة الطلب على الدواء المستور ونقص العرض  التوازن يجب أن تتساوى كمية الطلب مع كمية العرض،

ن  2   بسبب مبدأ حماية التجارة سيؤدي حتما إلى زيادة سعره في سوق األدوية.  
 

 نيالجزء الثا
انخفاض إنتاج محصول التفاح نتج عنه ارتفاع السعر والذي بدوره يؤدي إلى انخفاض الطلب على التفاح وفق العالقة -1

 ن  1العكسية بين السعر والكمية المطلوبة.        

÷ المطلوبةهي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها  كما يلي: التغير النسبي للكمية -2

 ن  1    التغير النسبي للسعر.

     0.25 -=1( ÷- 0.25)  =  150(/150-300÷  )  6000(/6000-4500مرونة الطلب السعرية لمادة التفاح= )-3

 ن  1

 ن  1   طلب قليل المرونة.     -4

 ثانيا:
طرأ الدخل النقدي المستهلك و مرونة الطب الدخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي ي -1

 ن 1خل النقدي للمستهلك .  بعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للد

 ن  1دج .       360000=6000+30000=  %20× 30000+  30000مستوى األجور الجديد =  -2

=  0.2÷ 0.78=            30000(/30000-36000÷  )   9000(/9000-16000مرونة الطلب الدخلية = )  -3

  ن1      0.156

 ن  1سلعة عادية  ضرورية .     (X)نوع السلعة -4

 ثالثا:
مما يعني  وجود عالقة   Bيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على الكمية المطلوبة من السلعة  Aارتفاع سعر السلعة  -1

 ن  1التي تكمل منفعتها.       Bإال بوجود السلعة  Aتكامل بين السلعتين حيث ال يمكن استعمال السلعة 

   500(/500-600÷  )   6000(/6000-4800مرونة الطلب التقاطعية = ) -2

 ن  1            1 -=  0.2÷0.2 -( = 100/500(  ÷   )1200/6000 -= )                       

 ن  1( سلعتين متكاملتين         B( و )Aالسلعتين ) -3  

 ن  1( هي السكر.     B( هي القهوة  فان السلعة )Aإذا كانت السلعة ) -4  
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