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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 مديرية التربية لوالية الوادي                                                           ثانويات والية الوادي

 2019: امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبي                   د                        دورة ماي
 التسيير واالقتصاد : الشعبة

  دقيقة30 ساعة و 03: قتصاد و المناجمنت                                       المدةاإل: اختبار في مادة
: ينتيعلى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآل

الموضوع األول 
 ) نقاط06(: الجزء األول
 .تخرج الطلبة من الجامعات بأرقام كبيرة يؤدي إلى خلق أزمات في سوق العمل   ) نقاط 03( :السؤال األول

 .   أسباب البطالة أذكر  –1
  ) نقاط 03( :السؤال الثاني 

.  عرف الصرف – 2
. بين أنواع أنظمة الصرف  – 3

 ) نقاط06:(الجزء الثاني
 :السند

 : عند مستويات مختلفة من األسعار في الجدول التالي  ) X (تظهر الكمية المطلوبة والمعروضة من السلعة 
 

 ماي  أفريل  مارس  فيفري جانفي  الفترة
 49 43 38 32 25 )دج  (السعر 

 42 48 ....... 62 70 )كغ  (الكمية المطلوبة 
 75 63 ....... 47 42 )كغ(الكمية المعروضة 

 12000 15000 18000 20000 22000 )دج  (الدخل 
 

 

  وذلك عندما يتغير السعر 0.602  ، - 0.91ظهرت المرونة السعرية للعرض والطلب على التوالي كاألتي 
 . دج 38 دج إلى 32من 

 : إنطالقا من السند وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي  :المطلوب
 .   عرف مرونة الطلب السعرية  -1
 .  ؟كيف يتحدد السعر في سوق المنافسة الكاملة  -2
 . ؟ماذا تالحظ  .  دج38عند السعر  )x( حدد الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة -3
  . ؟ماذا تستنتج .  دج 18000 دج إلى 20000 أحسب مرونة الطلب الدخلية عندما يتغير الدخل من -4
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 ) نقاط08:(الجزء الثالث
 : وضعيةال

السيد أحمد مدير العام لمؤسسة متخصصة في تركيب الهواتف النقالة وفي نهاية كل سنة يقوم بعقد 

إجتماع مع المدراء التنفيذيين لدراسة الحصيلة السنوية لنشاط الشركة ويتناقش معهم في اآلراء 

حققت المؤسسة تراجعا في ، المطروحة وبعد الدراسة يقوم بالمصادقة عليها وفي إحدى السنوات 

حصيلتها السنوية وفي االجتماع قدم مدير اإلنتاج تقريرا إلى المدير العام يذكر فيه أن سبب التراجع يعود 

حيث أن العمال يعملون ثمانية ساعات وتحت حرارة عالية ، إلى المحيط الذي يؤدي فيه العمال عملهم 

بعدها أصدر ، إضافة إلى ذلك لم يحصلو على منح وعالوات رغم تحقيق المؤسسة أرباح كبيرة سابقة 

 . المدير العام تعليمة إلى العمال تقضي منحهم ساعة عمل راحة يومية مع تركيب مكيفات 

 : إنطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي  :المطلوب

 . برر إجابتك ؟ ما نوع أسلوب القيادة المتبع من طرف السيد أحمد -1

 .ثم عرفه .  حدد شكل اإلتصال الذي تم بين مدير اإلنتاج والمدير العام  -2

 . ثم عرفه ؟ كيف نسمي الطريقة أو األسلوب الذي إتبعه السيد أحمد عند إصداره للتعليمة -3

،  السيد أحمد متحصل على الدكتوراه في المناجمنت وإعتمد على نظرية معينة عند إصدار تعليمات للعمال -4

  .وإشرحها . حدد هذه النظرية 

 . ؟ما نوع األسلوب الرقابي المنتهج من طرف المؤسسة -5

 

 

 
 

                                                
 
 
 

                                                                            انتهى الموضوع األول 
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 ضوء ما درسة وعلى ضوء ما درسة أجب

؟رف السيد أحممن طرف السيد أحمد 

اج والمدير العامير اإلنتاج والمدير العام
سيد أحمد عند إ السيد أحمد عند إصدا

عتمد على نظريةت وإعتمد على نظرية معي
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لموضوع الثاني ا
 ) نقاط06(: الجزء األول
 .تعتبر التجارة الخارجية محور فعال بين دول العالم المتقدمة والنامية   ) نقاط 03( :السؤال األول

.   بين دور المنظمة العالمية للتجارة  –1

 ) نقاط 03( :السؤال الثاني

.  عرف بنك البنوك – 2

.  حدد وظائف بنك البنوك  – 3

 ) نقاط06:(الجزء الثاني
  :01د السن

كليو (والثاني سيارة من نوع رونو  )بيكانتو(السيدان علي وأمين صديقان األول يملك سيارة من نوع كيا 

إقترح أمين التنازل على سيارته مقابل سيارة ، لهما نفس القيمة في سوق السيارات الجزائرية  )كومبيس

 .الفكرة لم تحضى بقبول السيد علي كونه يضن أن قيمة سيارته تفوق قيمة سيارة أمين ، هذا األخير 

  :02د السن
حيث ، بعد أخذ ورد بين الصديقين إتفقا على أن يقوم أمين ببيع سيارته في سوق السيارات وهذا ما حدث 

 .وباع علي سيارته ألمين والذي دفع قيمتها بشيك بنكي   ، باعها للسيد بالل والذي دفع المال نقدا 

 
 :  وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي 02 و 01إنطالقا من السند  :المطلوب

 .؟ كيف تسمي العملية التي إقترحها أمين على صديقه  -1

 .  ؟ ما هو العيب الموجود في هذه العملية والذي جعل علي يرفض إقتراح صديقه أمين   -2

 . 02 عرف الوسيلة المستعملة في السند -3

 .؟  02 ما هي أشكال النقود الذكورة في السند -4

 .؟  02ما هو نوع السوق المذكور في السند -5
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 ) نقاط08:(الجزء الثالث
 : وضعيةال

 إقتصاد بلد جنوبي أصابه مشكل إقتصادي أدى إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات وهذا ما جعل 
وللخروج من األزمة ، الطبقات العَمالية تطالب برفع األجور لمجابهة هذا اإلرتفاع وهذا ما حصل بالفعل 

األولى قررت الدولة عن طريقة السلطة النقدية رفع اإلحتياطي الموجود لديها والخاص بالمؤسسات التي 
 . هي تحت سلطتها كما قامت الدولة بإنتهاج سياسة إلى حماية اإلقتصاد الوطني من التعويم الخارجي   

 : إنطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي  :المطلوب

 .  ؟ ما هو المشكل اإلقتصادي الذي أصاب هذه الدولة  -1

 . ثم عرفه ؟ حدد النوع الذي ينتمي إليه هذا المشكل  -2

 .؟ فيما تتمثل هذه السلطة النقدية -3

  . إشرح سياسة الحماية التي إنتهجتها الدولة-4

 

 
 انتهى الموضوع الثاني                                                                        
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