
   اثنوية : غليس محه احلنانشة                        مديرية الرتبية لوالية سوق أهراس 
    2020/2021املوسم الدراسي                   السنة : اثلثة اثنوي تسيري و اقتصاد  

 د 30و  سا 02 املدة:                      اختبار الفصل االول : االقتصاد و املاجنمنت 
 نقاط  06الجزء االول  : 

مثلما ال يمكن االستغناء عن التجارة الخارجية كأحد أقطاب النشاط االقتصادي  في االقتصاد المعاصر ، 

 ال يمكن  كذلك االستغناء عن سعر صرف العمالت .

 اشرح اسباب قيام التجارة الخارجية  (1

 مبزان المدفوعات و اشرح حالته عرف  (2

 

 نقاط  06الجزء الثاني : 

 01السند

 2015 –2010تطور الميزان التجاري للجزائر : السنوات

 القيمة بمليون دوالر امريكي

 2015 2014 2013 2012 2011 2010  البيان

 اجمالي الصادرات

 منها المحروقات

57053 

55527 

73489 

71427 

71866 

70570 

64974 

63506 

62886 

60304 

37787 

35724 

 51501 58580 55028 50376 47247 40473 اجمالي الواردات

       رصيد الميزان التجاري

 CNIS  المصدر: المركز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصاء التابع للجمارك

 اجب على ما يلي: 01اعتمادا على معارفك وبالرجوع الى السند 

 الميزان التجاري. ما هو -1

من خالل رصيد الميزان وهل تعكس وضعية  2015 – 2010حلل وضعية التجارة الخارجية في الفترة  -2

 الميزان التجاري في هذه السنوات توازنااقتصاديا.

 وما هي النتائج التي يرتبها على الوضع االقتصادي للجزائر. 2015فسر العجز في الميزان التجاري فيبما ي -3

 لتغيير الوضع الحالي ؟ماذا تقترح كإجراءات ضرورية  -4
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 : نقاط ( 08)           لجزء الثالثا

 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 

زيادات معتبرة في رواتب الموظفين العاملين في قطاع  الوظيف العمومي حيث قدرت  2008هدت سنة : ش2الظاهرة

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 / 500( ارتفع سعرها في السوق من Aبب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلعة ): بس3الظاهرة

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

 أسبوعيا .

 المطلوب:العمل 

 أوال: 

 تفسيرا اقتصاديا. 1فسر الظاهرة -1

 العالقة الرياضية التي تربط بين تغير الكمية المطلوبة من مادة التفاح وتغير سعرها. حدد -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 )Aيرا اقتصاديا للعالقة التي تجمع بين السلعة )قدم تفس -1

 أحسب مرونة الطلب التقاطعية في هذه الحالة. -2

 (.B( و )Aما نوع السلعتين ) -3

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

 الجزء االول : 

 ن  3          اشرح اسباب قيام التجارة الخارجية  (3

 تحقيق االكتفاء الذاتي(. عدم القدرة على تلبية كل االحتياجات )عدم 

  توسع النشاط االقتصادي الذي أدى إلى زيادة حجم االنتاج االمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق خارجية
 لتصريفها.

 .تقسيم العمل الدولي الذي ادى الى ظهور دول متخصصة في االنتاج الزراعي واخرى في الصناعي 

 يد ديكارت على انه ينبغي على كل بلد ان يتخصص في التكاليف النسبية: بحيث فسرها االقتصادي داف
االنتاج الذي له فيه أكبر كفاءة او تكلفة نسبية أقل من غيره ويستورد االنتاج الذي يكون له فيه تكلفة نسبية 

 اكبر من غيره.

 .تفاوت الدول في الموارد الطبيعية واختالف درجة التقدم التكنولوجي 

  اإلقتصادي.تباين النمو السكاني والنمو 

 عرف الصرف و اشرح أهداف سياسة الصرف :  (4

 1   هو مبادلة عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى. مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدوالر األمريكي: التعريف  

 ن 

 ن  2  االهداف :  

 .تنمية الصناعات المحلية 

 .تشجيع الصادرات 

 .التحكم في الواردات 

 .معالجة التضخم 

  التوازن في ميزان المدفوعات.تحقيق 
 

 الجزء الثاني 

 

 

 

 

 ن 1.5

 

الميزان التجاري احدى العناصر االساسية للحساب الجاري  وهو الوثيقة التي تسجل تدفق السلع  -1
الواردات(يسمى رصيد الميزان التجاري  أو رصيد   -)الواردات والصادرات(. ان  رصيدها)الصادرات 

ل النقد األجنبي التجارة الخارجية  يكون فائضا اذا كانت صادرات  الدولة أكبر من وارداتها ويمثل مداخي
للدولة  ويكون في حالة عجز اذا زادت واردات الدولة عن صادراتها مما يرتب خروج النقداألجنبي من 

 ....ن1.5   .الدولة 

حقق الميزان التجاري  خالل السنوات  الخمس فائضا  :2015 -2010تحليل رصيد الميزان التجاري خالل الفترة  
 وقدو ما انعكس  ايجابا على  رصيد  الحساب الجاري ايجابيا مستمرا  لكنه متذبذباوه

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان
 اجمالي الصادرات
 منها المحروقات

57053 
55527 

73489 
71427 

71866 
70570 

64974 
63506 

62886 
60304 

37787 
35724 

 51501 58580 55028 50376 47247 40473 اجمالي الواردات
 -13714 4306 9946 21490 26242 16583 التجاري رصيد الميزان 
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التي سجل فيها عجز كبير. ارتبط  رصيد  2015حتى بقي مستوى فائض الميزان التجاري  إيجابيا  -2
الميزان التجاري الجزائري بشكل كبير  بتغيرات عائدات المحروقات وبالتالي فان ارصدته  االيجابية تبقى 

الجزائري اقتصاد  توازنا اقتصاديا حقيقيا فاالقتصاد بالنتيجة وهي ال تعكس ومضللة واقعا  لكنها مؤقتة
هش يعتمد على مداخيل البترول في تمويل التنمية ) بنية الصادرات توضح ذلك ( وتقلبات اسعاره في 

 ن 01     السوق العالمي ترهن هذه العملية.
يظهر العجز وهبان  قيمة واردات البلد اكبر من صادرات  2015يفسر العجز المالحظ في سنة  -3

،  ويؤكد التبعية االقتصادية للجزائر للخارجو افتقار اقتصادها نعدام وجود ديناميكية  اقتصاديةالتجاري ا
و يمكن أن يؤدي  والنتيجة انخفاض المستوى النسبي للمعيشة اذ تصدر مادة اولية للقدرة التنافسية 

  .كون دعامة للنموتالتجارة الخارجية للجزائر يمكن أن إلى خفض في الوظائف وانتشار البطالة  . 
 ن 01

اتباع سياسة الحماية التجارية عبر اجراءات مختلفة منها تقليص مستوى الواردات ورفع الرسوم  -4
وتضطر البلدان التي تعرف عجزا  الناشئةالجمركية حماية للمنتوج الداخلي وتشجيع الصناعة المحلية 

تجاريا هيكليا إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية أمال في كبح جماح الواردات وتحفيز الصادرات، من 
 ن 01.................التوازن إلى موازينها التجارية أجل إعادة بعض

 

 الجزء الثالث 

الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض الطلب على التفاح وفق العالقة انخفاض إنتاج محصول التفاح نتج عنه ارتفاع السعر و-
 ن  0.5ن    +    0.5        العكسية بين السعر والكمية المطلوبة.

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

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

 ن  0.5

 ن  0.5    طلب قليل المرونة. -4

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

      هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك . بعبارة أخرى
 ن  0.5

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

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

 ن 1      0.156

 ن  0.5   سلعة 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  1      التي 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 -= )                       
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