
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                                                                                  
  "املشرية"  اثنوية محدان خوجة                                       مديرية الرتبية لوالية النعامة       
 تسيري و اقتصاد 3املستوى :                                               اختبار الثالثي األول       
 ساعات  03املدة :                                  د       الشعبة : تسيري و اقتصا       

 القتصاد و املنامجنت اختبار يف مادة :  ا
 

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

 عرف املقايضة واذكر صعوابهتا .             
 نقاط( 04السؤال الثاين : )

 يتأثر بطبيعة النظام املصريف لديها املطبق ومدى فعاليته وجناعته.إن تطور منو اقتصادايت الدول    
 عرف النظام املصريف. (1
 د الوظائف األساسية لبنك اجلزائرحد (2

 نقاط( 06)اجلزء الثاين : 
 :1السند
 " عند مستوايت خمتلفة من األسعار يف اجلدول التايل:Xالكمية املعروضة واملطلوبة من السلعة"تظهر 

 52 45 36 28 20 السعر
 200 240 ....... 315 360 ( ............Kgالكمية )
  400 340 ....... 200 160 ( ............Kgالكمية )

 :2السند 
 دج يف اجلدول التايل: 36دج إىل 20عندما يتغري السعر من  "Xتظهر مرونة السلعة "

 0.5 مرونة العرض
 0.375 مرونة الطلب السعرية

 مالحظة: املرونة معرب عنها ابلقيمة املطلقة.
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 و وفق ما درست : 2و  1على السندين املطلوب: اعتمادا 
 عرف قانوين العرض والطلب. -1
 دج.28دج و 20حدد الكمية املعروضة والكمية املطلوبة عند مستوى السعر  -2
 دج ، ماذا تستنتج؟ 36احسب الكميات املعروضة واملطلوبة عند مستوى السعر  -3
 مثل املعطيات يف منحىن بياين. -4

 نقاط( 08اجلزء الثالث: )
 :الوضعية

دج ، ومل 800عر الكيلوغرام الواحد إىل أكثر من سجل سعر املوز هذه األايم ارتفاعا كبريا يف األسواق حيث وصل س
 يسبق وأن وصل إىل هذا السعر منذ سنوات عديدة.

ويرجع السبب حسب بعض الباعة إىل أن البواخر املستوردة هلذا النوع من الفاكهة مل تدخل سلعها بعد ألرض الوطن ، 
رياد املعتمد من طرف الدولة وهو ما جعله انذر فيما بررت وزارة التجارة إىل إن املوز خيضع إىل منح تراخيص االست

 .نسبيا
للعديد من املواد ما جعل أسعارها ترتفع مقارنة ابلسنوات املاضية وهذا من  دوتعتمد الدولة على منح تراخيص االستريا

 الناتج عن االهنيار امللحوظ يف أسعار النفط.العجز احلاصل يف ميزان املدفوعات  ختفيفأجل 
 

 اعتمادا على الوضعية السابقة ومن خالل ما درست: املطلوب:
 ماذا متثل عملية استرياد املوز؟ عرفها واذكر أسباهبا. -1
 ماهي السياسة التجارية اليت اعتمدهتا الدولة يف وضع هذه االجراءات والتدابري؟  -2

 اشرحها مربزا أهدافها.
 اليت يكون عليها ميزان املدفوعات. اشرحها ؟وردت يف الوضعية حالة من احلاالت  -3

 وماهي احلالة اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها من أجل اقتصاد قوي ومتكامل.

 
 

      
 

 -ابلتوفيق  –األستاذ بن يونس طاهر                                                                                                                                     
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