
 2019/  2018الموسم الدراسي :                                    تاوقريت              –ثانوية زروقي الشيخ 
 اعةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــدة : س                              ت إ                                  03القسم : 

 
 في مادة االقتصاد والمانجمنت  األول الفرضض

 
  نقاط )  12(   :  األول السؤال
 :  السند

 قدمت لك وزارة المالية إلحدى البلدان المعلومات التالية : 
  80الصادرات السلعية : -

 60الواردات السلعية : -

  20الخدمات المصدرة : -

 30الخدمات المستوردة : -

 15: التحويالت االتية من الخارج -

  10التحويالت نحو الخارج : -

 : على ضوء السند و بناء على ما درست اجب على مايلي : المطلوب
 هذه المعلومات في جدول . ماذا يمثل هذا الجدول ؟ عرفه  نظم-1

 مكوناته المشار اليها في السنداشرح -2

 اذا كان هذا البلد ال يتدخل في عمليتي التصدير و االستيراد -3

 المنتهجة من طرف هذه الدولة ، مع ذكر أهدافها بين السياسة -
 

 نقاط )  08(  السؤال الثاني :
 :  السند

حسب  Yعند مستويات مختلفة من المتغير   Xمن خالل متابعة مجريات السوق ، استخرجنا تغيرات الكمية من السلعة 
 الجدول التالي : 

 40 30 20 10 بـ دج Yالمتغير 
 300 250 200 150 بالوحدة X الكمية

 
 : على ضوء السند و بناء على ما درست اجب على مايلي : المطلوب

 ؟ مع التعريف  Xو الكمية من السلعة   Yماذا يمثل المتغير -1

 ما نوع السوق المشار اليه ؟ عرفه -2

 ؟  Y ماذا يمثل مؤشر تغير الكمية نتيجة تغير المتغير -3

 مع التعليق على النتيجة دج .   30دج الى  20من   Y ثم أحسب هذا المؤشر عند تغير المتغير
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ت لك وزارة القدمت لك وزارة المالية

الصادرات السالصادرات السلعية-
60دات السلعيةلواردات السلعية : 

200مصدرة : ت المصدرة : 

3030وردة : مستوردة : 

1515:  الخارج  من الخارج 

101ج : 

ى ما درست على ما درست اجب ع
 يمثل هذا الجد ماذا يمثل هذا الجدول

 و االستيراد صدير و االستيراد 
 أهدافها مع ذكر أهدافها 

 مستويات مخعند مستويات مختلفة

e

ss

3as.ency-education.com



 الحل 
1-  

 السنوات                        
 العناصر

Nالسنة 

 الصادرات من السلع
 الواردات من السلع

80 
60  

 20+  رصيد الميزان التجاري -ا
 الصادرات من الخدمات 
 الواردات من الخدمات 

20 
30 

  10- رصيد ميزان الخدمات -ب
 التحويالت اآلتية من الخارج

 نحو من الخارج التحويالت 
15 
10  

 5+  رصيد ميزان التحويالت -ج
 15+  رصيد الحساب الجاري (ا+ب+ج) -1

 يمثل الجدول : ميزان المدفوعات : .............................................................................
 مكوناته : -2
 عناصر هي: ثالثةيتضمن   :الحساب الجاري -

و الواردات من السلع (معامالت دائنة) ويتضمن حركة الصادرات من السلع أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): 
 مدينة).(معامالت

دائنة) و الواردات من ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معامالت ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): 
 (معامالت مدينة) .  الخدمات

ه و يتضمن التحويالت اآلتية من الخارج التي تسجل في جانبج) ميزان التحويالت من طرف واحد (تحويالت دون مقابل): 
التعويضات مثل تحويالت المهاجرين و المعاشات و الدائن، والتحويالت نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين . 

 الحكومات. المقدمة من
 السياسة المنتهجة :  -3
   :مبدأ حرية التجارة  -

السلع االجنبية  و  بين  المعاملةالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المبدأيدعو هذا
 :هداف التاليةاأللتحقيق السلع المحلية  

 الحد من االحتكار�
االستغالل األمثل والعقالني للثروات.�
انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.�

 بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.  ةإنعاش التجارة الخارجي
 الثاني : الجزء 

 : السعر : .................................................    Yالمتغير يمثل -1
 : العرض : ........................................... Xالسلعة من الكميةتمثل     
 :  سوق السلع و الخدمات : .......................................... السوق نوع -2

exex
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xaيد الحساب الجا
msالص

الالواردا

mmmرصبب mmmmالتحويالت التحويالت اآلتية
نحونحو منالتحويالت التحويالت  mmm
xaxaرصيد ميزان الxaxaxaxaex.. : ن المدفوعات : ميزان المدفوعات

عناصر هي: ثالثةمن  عناصر ثالثة
حلتجاري): زن التجاري):    ويتضمويتضمن

 ويتضمن حويتضمن حركة ا:مات):

 و يتضمن التحو يتضمن التحويالل):
ل تحويالت المثل تحويالت المهاج .   

بينبين املةالمعاملة
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 : مرونة العرض Yالمتغير تغير نتيجة الكمية تغير مؤشر يمثل-4
 مرونة العرض = التغير النسبي للكمية المعروضة / التغير النسبي للسعر 

 0.25=  200) /  200 – 250التغير النسبي للكمية المعروضة = (
 0.5=  20) /  20 – 30التغير النسبي للسعر = (

  0.5=  0.5/  0.25مرونة العرض = 
 : العرض قليل المرونة  01التعليق : مرونة العرض أقل من 
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