
 

 

 
 
 

 األول: جزءال
 :عرف المصطلحات التالية

 
 السوق االحتكارية     -النقود اإللكترونية                -                   الكتلة النقدية -

 سعر التوازن -
 

 الجزء الثاني:
 

بادل للبحث عن وسائل تحقيقها، فاهتدي اإلنسان أوال إلى المبادلة دون استخدام وسيط في الحاجة إلى الت دفعت
ا يحتاج إليه األخرون. و بعد تطوير عملية المبادلة، و فيها وجد ما يحتاج إليه من سلع كما أنه يعرض م

اإلنسان ألشكال المبادلة أي استعمال وسيط فيها و هو نفسه مقياس لقيمة مختلف السلع و الخدمات، حيث أصبح 
 معلوما لدى الجميع مقدار ما يدفع للحصول على سلعة أو خدمة معينة.

 
 المطلوب:من خالل الوضعية أجب على مايلى:

 . ثم استخرج وظائفه من الوضعية مع التعليل.في عملية المبادلةعرف الوسيط المستخدم  -1

 )من الوضعية(استخرج أشكال المبادلة الموجودة في الوضعية مع التعليل. -2

 الجزء الثالث: 
 

 .( و مستوى أسعارهما yو  xسلعتين) الكميات المطلوبة من اليمثل  التالي الذي جدولاللدينا   

 

 

 

  

 " فإذا ارتفع سعر السلعةy  من  "DA 052    إلىDA525 :تتغير الكميات المطلوبة من السلعتين كما يلي 

 

 

 

 

 العمل لمطلوب:

 كيف يتحدد السعر في السوق، مع الشرخ ؟ -1
 أذكر أنواع السواق ؟ -0
 بالتوفيق                          ؟استنتج  ماذا،  "x للسلعة "احسب مرونة الطلب التقاطعية   -5

 )كلغ( الكمية (DA)السعر السلع

x 52 25 

y 052 20 

 الكمية)كلغ( (DA)السعر السلع

x 52 2,5 

y 525 25 

 0202/0201السنة الدراسية:                            اقتصادالمستوي : الثالثة تسيير و 
 

 في مادة االقتصاد و المناجمنت األول فرضال
  

 



   التصحيح

 األول: جزءال
 
هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة : الكتلة النقدية  

 ن1.1.مختلف األعوان االقتصاديين
 

ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على : اإللكترونيةالنقود 

 ن1.1وسائط الكترونية
 

واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون  أو منتج وهي السوق التي يكون فيها بائع السوق اإلحتكارية:

 ن1.1 فيها مشتري واحد ويتحكم في طلب السلعة وسعرها.
 

هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة  مع الكمية المطلوبة عن نفس سعر التوازن:

 ن1.1 السلعة.

 الجزء الثاني: 

 ن1هو النقود الوسيط المستخدم في عملية المبادلة -1

 ن1النقود هي كل ما تفعله النقودتعريف النقود: 

 هي:وطائف النقود الواردة في الوضعية 

 ن1وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات بدون اللجوء إلى المقايضةوسيط للمبادلة: -

 ن1تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار لقياس قيمة السلع و الخدمات: مقياس القيمة 

 أشكال المبادلة الموجودة في المقايضة هي:   -2

 ن1المقايضة: المبادلة دون إستخدام وسيط -أ

 ن1اسطة النقود: أي استعمال وسيط فيهاالمبادلة بو -ب

 الجزء الثالث:

                                                                                  ن1يتحدد السعر في السوق بتوافق قوى العرض والطلب . -1
سعر معين في وحدة  يعرف الطلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عندالطلب:

 ن1 زمنية معينة.

يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن كمية المعروضة من هذه السلعة عدد سعر معين في العرض : 
 ن1 وحدة زمنية معينة.

 أنواع السوق: -2
 ن1سوق السلع و الخدمات ، سوق العمل، سوق األوراق المالية.

 : حساب مرونة الطلب التقاطعية  -3

 نy1التغير النسبي لسعر  السلعة÷  xمرونة الطلب  التقاطعية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة  -

 ن5.0 كمية األساس( ÷ كمية األساس -كمية المقارنة  = )xمن السلعة التغير النسبي للكمية المطلوبة  -

 ن5.100-5.0= 3 ÷(  3  - 2.0= )                                       

  سعر األساس( ÷ سعر األساس -سعر المقارنة  )=   yالسلعة  سعرالتغير النسبي ل -

 ن5.0 5.22=  205 ÷(  205  - 350= )                                    

 ن5.0– 0..5=  5.22 ÷ 5.100 -التقاطعية =  مرونة الطلب

أنهما  yو xالسلعتين   نقول عن إذن ،سالبة   yو xمرونة الطلب التقاطعية للسلعتين  إشارة :  جاالستنتا

 ن1ن.ان متكاملتاسلعت



 


