
 2021/ 2020السنــــة الدراسيـــــة:                                                خ * تاوقريت *  يشثانوية زروقي ال

  المــــــــــــــــدة : ســــــــــــــــاعتان                                    تسيير و اقتصــــاد          الثالثةالمستـــوى : 

 االقتصاد و المانجمنت الفصل االول في مادة  اختبار

 

 (  نقـــــــــــاط 6: )  الجزء األول

 خالل سنتين :  في السوق و سعرهما   Bو  Aالجدول التالي يبين الكمية المطلوبة من السلعتين 

 

 المطلوب

 ما نوع السوق المشار اليه في السند ؟ عرفه -1

 ثم فسرها  B  للسلعةأحسب مرونة الطلب السعرية   -2

  أحسب مرونة الطلب التقاطعية ثم فسرها  -3

    التوازن ؟  سعر و يحدد كيف يتحقق -4

  

 نقـــــــــــاط ( 6) :  الجزء الثاني

 : السند

 احدى البلدان بمرحلة كساد مما اضطر أرباب العمل الى بسبب تخفيض االنتاج نتج عنه  يمر اقتصاد

 تقليص عدد من العمال فاضطروا الى البحث عن عمل آخر لالسترزاق .

 واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : : انطالقا من السند المطلوب

 كيف تسمى ظاهرة تقليص العمال ؟ عرفها -1

 مع الشرح .حدد نوعها من السند  -2

 علل ثر االقتصادي المشار اليه ؟ ماهو األ -3

 ما نوع السوق الذي يتجه اليه هؤالء العمال ؟ عرفه -4

 

 نقـــــــــــاط ( 8) :  الجزء الثالث

 : السند

قامت احدى الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على استيراد بعض السلع االجنبية التي يمكن انتاجها       

االحتياطات من العملة االجنبية و معالجة االختالل في ميزان المدفوعات ، كما محليا من أجل الحفاظ على 

 قررت طبع مزيد من النقود لمعالجة العجز في ميزانيتها العامة . 

 واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : : انطالقا من السند المطلوب

 ماهو مبدأ السياسة التجارية الذي اتبعته هذه الدولة ؟ عرفه  -1

 ماهي أهدافه  -2

 ما نوع حالة االختالل في ميزان المدفوعات ؟ اشرحها  -3

 ؟ النقود المشار اليها في السند  أذكر  -4

 ماهي الجهة التي تقوم بإصدار هذه النقود ؟ عرفها  -5

 N+1اللسنة   Nالسنة 

 الكمية )وحدة( السعر )دج( البيان  الكمية )وحدة( السعر )دج( البيان

 A 80 22000السلعة   A 90 20000السلعة 

 B        70 30000 السلعة   B        80 25000 السلعة 
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