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   ـــــانــــــالمـــــــــدة : ساعتــــــ                                         ت إ                                              03المستوى : 

 في مادة االقتصاد و المانجمنت  لثانياختبار الفصل ا

 

 ( نقـــــاطا 06)  : الجزء األول

 اليك المعطيات التالية : -1

 54 45 38 30 (دج )       السعر  

 400 480 520 600 ( kg)الكمية المعروضة 

 دج  45دج الى  30أحسب مرونة  العرض عندما يتغبر السعر من   -أ

 فسرهــــا  -ب

 اشرح نظام الصرف الثابت -2

 للنظام المصرفي أهمية بالغة  في اقتصاد أي بلد  -3

 عرفـــــه -أ

 ماهو دور البنوك  المتخصصة  ؟     -ب

 نقـــــاطا ( 06) الجزء الثاني : 
الى االندماج في االقتصاد العالمي  و عدم البقاء بمعزل عن التطورات االقتصادية العالمية  ، و يبرر ذلك  تسعى الجزائر      

من خالل توقيعها اتفاق شراكة  مع االتحاد  األوروبي  و محاولتها االنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة  لدعم االصالحات 

 االقتصادية  و  تحرير التجارة الخارجية  

 :  المطلوب

 الجزائر ؟ تنتهجهاماهي السياسة التجارية التي  -1

 عرفـــها -أ

 أهــــدافها بين -ب

 من ميزان  المدفوعات  استخرجنا مايلي : ) الوحدة  مليار دوالر ( :   السند

 2016 البيان

 صادرات  السلع

 واردات  السلع

34,57 

52,65 - 

 .... .............  -أ

 صادرات الخدمات

 الخدمات واردات  

3,48 

11 - 

 .... ...........  -ب

 : بنك الجزائر المصدر                                     

 : المطلوب  

 عرف ميزان المدفوعات -1

 ماذا يمثل  العنصر  )أ(  و العنصر )ب( ؟ برر اجابتك -2

 الى أي حساب ينتميان  ؟         

 أحسب  رصيد كل منهما   -3

 أدكر حالة الرصيد ) أ(  مع التعليل  -4

 نقـــــاطا ( 08)  الجزء الثالث :
تعرف الجزائر فترة انكماش  في  اقتصادها الوطني بسبب تداعيات جائحة  " كورونا "  من جهة  و االرتفاع في    

لألسعار  من جهة أخرى الناتج عن تدهور سعر الصرف  و ارتفاع  أسعار المواد االولية  و النقل و غيرها   المستوى العام

 ، مما أدى بالمؤسسات االقتصادية  الى تقليص عدد العمال  .

 : المطلوب

 كيف نسمي ظاهرة ارتفاع االسعار ؟ عرفها  -1

 السبب المباشر لهذه الظاهرة ؟ برر اجابتكحدد  -2

 ثر اجتماعي  لهذه الظاهرة مع الشرح األثر اقتصادي  و األاستخرج  -3

 هذه الظاهرة ؟ ةالمركزي لمعالج كماهي السياسة التي يتخذها البن -4

 عرفها كيف نسمي ظاهرة تقليص العمال ؟  -5

 نوعــــها مع الشرح  حدد 
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