
 الجمهوريـــة  الجزائريـــة الديمقراطية الشعبية

 ثانوية هواري  بومدين

  التربية لوالية اليزي مديرية                                                         وزارة التربية الوطنية

 2017دورة ماي   امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبي 

 شعبة تسير اقتصاد 

 امتحان البكالوريا التجريبي في مادة االقتصاد والمناجمنت
 على المترشح ان يختار احد الموضوعين التاليين

 

 أجزاء مستقلة(03)يشتمل الموضوع على 

 

 (نقطة 16):  الجزء االول 

  (نقاط 07):  السؤال االول      

 للتجارة الخارجية دورا اساسي في تدعيم وتطوير العالقات الدولية       

 ?عرف التجارة الخارجية  .1

 ?ماهي اسباب قيام التجارة الخارجية  .2

 ( نقاط 05):  السؤال الثاني      

 يعد النظام المصرفي الجهاز الذي يوفر الموارد المالية الالزمة لتمويل المشاريع االقتصادية 

 ?المصرفيعرف النظام  .3

 ?اشرح العمليات المصرفية المتعلقة بقبول الودائع .4

 (  نقاط 04 ): السؤال الثالث      

 حتى تكون عملية الرقابة فعالة على كل المستويات يجب ان تمر عدة مراحل رئيسية . 

 ? حدد مراحل الرقابة , مع الشرح ........ .1

 (نقاط 04) : الجزء الثاني 

                                                                  ?   عرف الكتلة النقدية وحدد مكوناتها 
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 الموضوع الثاني

                        نقطة 16  الجزء االول :  

 

 ( نقاط 05)    السؤال األول :

يتدخل البنك المركزي ممثل السلطة النقدية مستخدما وسائل وقائية وعالجية من اجل مواجهة ظاهرة 

 :التصخم في بلد ما 

 عرف التضخــــم .1
 المركزي لمعالجة التضخماشرح االجراءات المعتمدة من طرف البنك  .2

 
 نقاط ( 06)  السؤال الثاني : 

 

الجدول التالي يتضمن الكميات المطلوبة والمعروضة من مادة البطاطا تبعا لتغير سعرها في  -

 السوق 

 

 DA       20 30 40 50 60السعر 

الكميات 

 المطلوبة 

40 35 25 20 10 

الكميات 

 المعروضة

10 15 30 35 50 

 
 :  المطلوب

 ماهي المالحظات التي يمكن ان نستنتجها من الجدول  .1

 عرف المرونة السعرية لكل من طلب والعرض  .2

 مع التعليق  60الى  50احسب مرونة الطلب السعرية عندما يتغير السعر من  .3

 مع التعليق 50الى  40احسب مرونة العرض السعرية عندما يتغير السعر من  .4

 

 نقاط (  05)  السؤال الثالث : 

 

 تبر الحساب الجاري من المكونات االساسية لميزان المدفوعاتيع

 ميزان المدفوعات  عرف .1

 حدد عناصر الحساب الجاري . مع الشرح المختصر . .2

 

 نقاط (  04الجزء الثاني  :  ) 

 

 استعرض اهم صفات كل بطال 
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