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﴾2013دیسمبر﴿ .تسییر و اقتصاد-المستوى :الثالثة ثانوي
ساعتانالمدة : االقتصاد و المناجمنت: األولى في مادةرة ـالفتاختبار

ينمستقلجزأينالموضوع على يشتمل
نقطة).16: (زء األولـــالج

: )طانق50(ؤال األولــالس
""العام .بالقبولیحظىوالنقودیؤدي وظیفةشيءأيهيالنقود""- 

.ئص النقوداذكر خصا- 1
ها.اشرح وظائف- 2

.نقاط) 50(:الثانيالســؤال 
األمرالتجارة هي الشكل التنظیمي للمبادلة , ولم تعد مقتصرة على افراد البلد الواحد بل تعدى -

الى التبادل التجاري بین الدول وهذا ما یعرف بالتجارة الخارجیة .
عرف التجارة الخارجیة -1
قیامها .أسباباذكر -2

:ط)انق60: (الثالثالســؤال 
.بین الفرق بینهما من حساب الصكوك و الحساب الجاري ،(الجاریة)تتكون الودائع تحت الطلب- 1

.األعمالبنوكبین الفرق بین بنوك الودائع و - 2
(دون شرح) صوره.كر اذاالئتمان,منحتقوم البنوك بتوظیف أموالها عن طریق- 3

نقاط).04: (زء الثانيــــالج
.) و مستوى أسعارھما yو xسلعتین( الكمیات المطلوبة من الیمثل التالي الذيجدولاللدینا 

 فإذا ارتفع سعر السلعة"y  " منDA250  إلىDA305:تتغیر الكمیات المطلوبة من السلعتین كما یلي

لمطلوب:العمل 
؟استنتجماذا، "xللسلعة "احسب مرونة الطلب التقاطعیة -1
كیف یتحدد السعر في السوق .-2

(كلغ)الكمیة)DA(السعرالسلع
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یة(كلغ)الكم)DA(السعرالسلع
x502,5
y30505



رالقادمیموني عبد األستاذ:ثانویة محمد باشا محمد اوالد بوغالم                                                                    
2013الفترة األولى : دیسمبر اختباراإلجابة النموذجیة وسلم التنقیط لموضوع 

تاناختبار في مادة : االقتصاد و المناجمنت                الشعبة : التسییر و االقتصاد                   المدة: ساع

العالمةعناصر االجابة
مجمجزأة

نقطة:16الجزء األول: 
نقاط05: ب األولالجوا
ھي: خصائص النقود. -1
تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع.-
أن تكون نادرة نسبیا-
أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض لقیمتھا.-
أن تكون وحداتھا متماثلة.-
أن تتمتع بثبات نسبي في قیمتھا-
ال تبلى بسھولة و ال تتلف نتیجة تداولھا.-
االحتفاظ بھا.سھلة الحمل و -

:وظائف النقود-2
لیس الھدف من النقود استھالكھا مباشرة، بل ھي وسیلة لنقل ملكیة السلع والخدمات :للمبادلةوسیط.أ

و األصول المالیة من طرف إلى طرف بدون اللجوء إلى المقایضة.
ر. فالنقود تستعمل تستعمل النقود كوحدة حساب أو معیار مثلھ في ذلك مثل المتر و اللت:مقیاس للقیمة.ب

لقیاس قیم السلع والخدمات ونسبة قیمة كل سلعة إلى غیرھا من السلع األخرى. 
: تتمیز النقود المعاصرة بخفة وزنھا و سھولة حفظھا ، كما أنھا ال تكلف مستودع (مخزن) للقیم.ج

رھا من اجل حائزھا تكالیف التخزین و التلف . و یحتفظ األشخاص بالنقود ال لذاتھا بل بغرض ادخا
إنفاقھا في المستقبل في شراء السلع االستھالكیة أو االستثماریة.

:تستخدم النقود كأداة لدفع جمیع المستحقات في المستقبل سواء كانت نتیجة وسیلة للمدفوعات اآلجلة.د
.االقتراض أو ناتجة عن عملیات البیع على الحساب

نقاط05الجواب الثاني :
التجارة الخارجیة تعني مبادلة السلع و الخدمات بین أشخاص طبیعیین :تعریف التجارة الخارجیة-1

أو معنویین یقیمون في دول مختلفة
اسباب قیام التجارة الخارجیة :-2

عدم استطاعة أي دولة تحقیق االكتفاء الذاتي من جمیع السلع و الخدمات-
إن توسیع نشاط المؤسسات االقتصادیة أدى إلى زیادة حجم اإلنتاج األمر الذي أدى إلى البحت -

عن أسواق جدیدة لتصریف منتجاتھا عن طریق التصدیر و الحصول على منتجات الدول األخرى 
االستیراد

إن تقسیم العمل الدولي أدى إلى ظھور دول متخصصة في اإلنتاج الزراعي و أخرى متخصصة-
.في اإلنتاج الصناعي

التكالیف النسبیة : وھي ان یتخصص البلد في االنتاج الذي لھ فیھ اكبر كفاءة واقل تكلفة -
ویستورد االنتاج الذي لھ فیھ اقل كفاءة واكبر تكلفة 

اختالف درجة التقدم التكنولوجي بین الدول .-
عدم التساوي في توزیع عدد  السكان .-
سھولة المواصالت .-

نقاط60الجواب الثالث: 
الفرق بین حساب الصكوك و الحساب الجاري :-1

: ھو حساب شاع استخدامھ من طرف األفراد ( الموظفین) ، ویجب ان یكون رصیده حساب الصكوكأ. 
دائما دائنا ،ال تدفع علیھ المصارف فائدة و إنما تقتطع مصاریف عن مسكھ.

: یشبھ حساب الصك ولكنھ خاص برجال األعمال والمؤسسات االقتصادیة و یمكن أن ساب الجاريالح-ب
تسحب منھ حتى و لو لم یكن لھا رصید دائن و یعتبر في ھذه الحالة قرضا بفائدة.
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الفرق بین بنوك الودائع و بنوك األعمال :-2
قوم بصفة معتادة بقبول الودائع من األفراد و ھي تلك البنوك التي ت):البنوك التجاریة (بنوك الودائع-أ

الھیئات و تلتزم بدفعھا عند الطلب أوفي موعد متفق علیھ .
كما تقوم بعملیات القروض .-
كما تضع تحت تصرف الزبائن مختلف وسائل الدفع لتحویل األموال مثل النقود، الشیك، السفتجة.... -
وك حدیثة النشأة ظھرت لتلبیة حاجات التطور في مجاالت ھي بن:البنوك المتخصصة (بنوك األعمال)-ب

مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن ....وھذه المجاالت تحتاج استثمارات طویلة لذا فھذه البنوك 
تعتمد أساسا على أموالھا في المقام األول ثم و على الودائع طویلة األجل و االقتراض من الغیر في شكل 

د تتحملھا. سندات مقابل فوائ
إقراض المؤسسات قروضا متوسطة و طویلة األجل مقابل فوائد.-
تمویل المشاریع المختلفة عن طریق االشتراك في رأسمالھا.-
صور االئتمان :  -3

االعتماد المستندي .-
القرض بضمان اوراق مالیة او تجاریة .-
الخصم واعادة الخصم .-
خطابات (كفاالت) الضمان .-
اعتمادات الصندوق .-

:نقاط04الجزء الثاني :
یتحدد السعر في السوق بتوافق قوى العرض والطلب .-1

: حساب مرونة الطلب التقاطعیة-2
التغیر النسبي لسعر  ÷ xمرونة الطلب  التقاطعیة = التغیر النسبي للكمیة المطلوبة من سلعة -

yالسلعة
كمیة األساس) ÷ كمیة األساس-كمیة المقارنة = (xمن السلعة لمطلوبة التغیر النسبي للكمیة ا-

  ) =2.5-3 (÷3 =0.166-
سعر األساس) ÷ سعر األساس- سعر المقارنة (=  yالسلعة سعرالتغیر النسبي ل-

) =305-250 (÷250 =0.22
–0.75= 0.22÷0.166-مرونة الطلب  التقاطعیة = 

yوxالسلعتین  نقول عناذن ،سالبة yوxمرونة الطلب التقاطعیة للسلعتین  اشارة االستناج : 
ن.ان متكاملتاأنھما سلعت

........................................................انتھى 
......................................................................
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