
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                                                                           
  "املشرية"  نوية محدان خوجة                                       مديرية الرتبية لوالية النعامة       

  تسيري و اقتصاد 3املستوى :                                             تحان الفصل الثاين ام       
  ساعات  03املدة :                                  د       الشعبة : تسيري و اقتصا       

 القتصاد و املنامجنت اختبار يف مادة :  ا
  

  نقاط) 06( اجلـــزء األول :
  نقاط) 02األول : (السؤال 

  الصرف هو مبالة عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى يف سوق يسمى سوق الصرف.             
 .عرف سوق الصرف 
 .ماهي أنواع سوق الصرف 

  نقاط) 02السؤال الثاين : (
  يدعو مبدأ احلماية إىل تدخل الدولة يف التجارة اخلارجية.         
 ماهي أهداف هذا املبدأ ؟ 

  نقاط) 02( السؤال الثالث :
  احلاجات يف الدافعية. إشرح نظرية تدرج

  
  نقاط) 06( اجلزء الثاين :

 السند:
البطالة ظاهرة تتميز بعدم توفر مناصب الشغل الكافية يف ظل االرتفاع املستمر واملتزايد للنمو 

خنفاض يف قيمة االنتاج احمللي، لكن ليس من السهل حتديد مىت يكون  الدميغرايف، مصحوبة 
ر اقتصادية واجتماعية  إذا كانت البطالة  وخيمة خاصةالشخص بطاال.ويرتتب عن البطالة أ

، مما يستدعي تدخل احلكومات عرب سياسات اقتصادية خمتلفة لعالج هذه الظاهرة. من  هيكلية
  البطالة. ه السياسات إنشاء صندوق وطين للتأمني علىبني هذ
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  من السند وعلى ضوء ما درست:  املطلوب:
 مىت يعترب الشخص بطاال. -1
 أين تكمن خطورة هذا النوع من البطالة. -2
 وردت سياسة إقتصادية ملعاجلة هذه الظاهرة -3
 .أذكرها 
 .بني بعض االجراءات االخرى املعتمدة لعالج هذه الظاهرة  

  نقاط ) 08( اجلزء الثالث :
  :وضعيةال

على وقع أزمة حادة يف حليب يف شهر رمضان الكرمي  ، "املشرية"أحياء مدينة تعيش العديد من 
عة هذه املادة جيدون صعوبة يف بيعها  األكياس، ما أدى إىل تشكيل طوابري ال متناهية، كما أصبح 

  .إذا كانت الكمية احملصل عليها حمدودة خاصة للمواطنني بسبب التدافع
تعليمة ألصحاب الشاحنات املوزعة هلذه  سبدومبدينة  " املروج " وكحل من احللول أصدر مدير ملبنة

بيوم ، إال أن هذا احلل مل يالقي استحسان التجار  احلليب يوم "املشرية"املادة بضرورة تزويد مدينة 
لتوقيع على  نظرا لكرب املدينة من جهة وخصوصية شهر رمضان من جهة أخرى ، فقام أغلبية التجار 

عريضة يطالبون فيها املدير بتزويدهم مبادة احلليب يوميا ، وبعد انعقاده جمللس االدارة والتشاور مع 
حلليب متاحا يوميا.الرؤساء التنفيذيني وافق املدير على طلب الباعة و أصب    ح التزود 

  
  ومن خالل مادرست: على ضوء ماسبق املطلوب:العمل 

 ما شكل االتصال الذي مت بني املدير و أصحاب الشاحنات ؟ وماهو الغرض منه؟ -1
 إستنتج أشكال أخرى لالتصال متت يف الوضعية السابقة. -2
هل كان صائبا يف  ؟عرفه املدير يف ما خيص التزويد مبادة احلليب يوما بيوم؟ اهو أسلوب القيادة املنتهج منم -3

 قراره؟ ملاذا؟
 بني نوعه مع التعريف. األول؟اتبع املدير أسلو جديدا يف اصدار التعليمات بعد تذمر التجار من قراره هل  -4

       
 

  -لتوفيق  –األستاذ بن يونس طاهر                                                                                                                                     

3as.ency-education.com




