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ثانوي 3المـستوى:   

 ن)6الجزء األول(
 النقود تم بين خصائصها.عرف -1
 عرف النقود المصرفية-2
 بين شروط الواجب توفرها في سوق المنافسة الكاملة-3

 ن)6الجزء الثاني (
 .
 
 
 

 
 مادرست أجب على مايلي: ء) وعلى ضو1باإلعتماد على الوثيقة(�
 عرف مرونة الطلب الدخلية.-1
       DA 1800الى  DA1000أحسب مرونة الطلب الدخلية عندما يتغير دخل المستهلك من -2
 حدد نوع السلعة المطلوبة من المستهلكين.-3

ن)8الجزء الثالث(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) و على ضوء ما درست أجب على ما يلي:2( )1السند(باالعتماد على 
 على سلعة مقابل سلعة؟ عرفها. ما هي المبادلة التي تقتصر. 1
)؟ عرفه.1ماهو السوق الذي اشار له السند(. 2
).عرفه2. يتحدد الطلب والعرض وفق معيار اشار اليه السند (3
.ماهي العوامل المؤثرة في العرض والطلب؟4
 مع التفسير 50DAالى  30DAأحسب مرونة الطلب و العرض السعرية عندما يتغير  السعر من -5
بيانيا . استنتج السعر التوازني6  
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عند  الظهرةة سسوق التجزئة من عمال مؤس): تمثل كمية المواد الغدائية المطلوبة في 1الوثيقة (
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.ما  جدول يمثل الطلب و العرض على سعلة ):2(السند   

بتطور المجتمعات عبر العصور ،عرفت المبادلة مواكبة عصرية تتمشى والتطور ): 1السند(
الفكري لالنسان بعد ما كانت تقتصر على تبادل سلعة مقابل السلعة،مماسمح بظهور سوق رقمية 

 لمختلف السلع والخدمات.
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