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 الجــزء األول: )13 نقطة( 

 السـؤال األول: )7 نقاط(

اديــصــتــالنشاط االقيل ــعـفـوامل تــم عــود من أهــقـر النـتبــتع   

 ـ ماهي خـصــائـصــهـا ؟1

.إشـــرح وظــائــفــهــا   -2  

 الســؤال الثاني: ) 4 نقاط(

. يةــمليات المصرفــم العــودائع من أهـول الـبـملية قــد عــتع   

.  ةــوديعــف الر  ــع -1  

.مـنــهــا    وعـل نـصر لكـتـرح المخـها ؟ مع الشـواعــماهي أن -2  

 الســؤال الثـالث: )2 نقاط(

نة من األسعـارـد مستـروضة من سلعـة ما عـنـيات المعـمـل الكـالجــدول التالي يمث   .ويات معـيـَـّ  

     11       7          4        2            (10² DA) السعر 

     22       11         11       4         (kg) الكمية المعروضة 

 المطـلـوب:

.7إلى  4احسب مرونة العــرض السعــرية عـنـدما يتغـير السعـر من  -1  

 

 الجــزء الثاني: )77 نقاط(

.للتجارة الخارجية أهمية كبيرة يستفيد منها كل بلد يقيم عالقات تجارية مع بلدان أخرى   

 .أذكر أسباب قيامها -1

 .واذكر أهدافهماسياسة التجارة الخارجية تقوم على مبدأين اشرحهما،  -2

 

 بالتوفيق

 

 

 

 5102نومفرب(                3ASGE  واقتصاد تس يري)الثالثة   اثنوي    :   املس توى 

 اختبار  الفصل الأول  يف مادة   الاقتصاد واملنامجنت  11سا3: الــمدة 

1/1الصفحة   



الجزائر -برج البحري –حي قـعلول   

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89  الفاكس : - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 اإلجــابـة النـمـوذجـية لـمـادة اإلقــتـصــاد 

 ( نقطة 13) :الجــزء األول

 

 (نقاط 77) :ؤال األولـالس

 (نقاط 4): وظــائــف الـنـقــود هــي شــرح 

 .هـي الــوسـيـلــة المـسـتـخــدمــة  للـحـصــول عـلى الـسـلـع والـخــدمــات  :ــ وســيـط للــمــبـادلــة 

 .تـســتـخــدم الـنـقــود كــوحــدة حـســاب لـقـيـاس الـسـلـع والـخــدمـات : ــ مــقـيــاس للـقـيـمــة  

 .ـا ، وتــخـزيـنـهـا إلنـفـاقـهــا في الـمـستـقـبــل وذلــك لـخـفــة وزنــهـا وســهـولـة حـفــظــه: ــ مـســتــودع للــقــيــم 

 .تـسـتـخــدم الـنـقــود كـأداة لـتـســديــد الــتـزامـات الـمـؤسسـة في الـمـسـتـقـبــل : ــ وســيــلــة للـمــدفــوعــات اآلجــلــة 

 ( نقاط 3) :خـصــائــص الـنــقــود هــي 

 .ـام مـن كـافــة أفــراد الـمـجـتـمـع ــ تـتـمــتـع بـالقـبـول الـع

 . ــ أن تــكـون نــادرة نـسـبـيـا 

 .ــ أن تــتــمــتــع بـثــبـات نـسـبـي في قـيـمـتـهـا 

 .ــ أن تـكـون وحــداتـهـا مــتـمــاثــلــة 

 .ــ أن تــكـون سـهـلــة الحــمـل واالحــتـفـاظ بـهـا 

 .أي ال تـتـلــف نــتـيـجــة تــداولـهــا ــ ال تــبــلى بـســهــولــة 

 

 (نقاط 4)  :ؤال الثانيــالس

 :ــ تــعــريـف الــوديــعــة

 .، أي رصــيــد مــوجــب للــبــنــك  هــي ديــن بـــذمــة الــبـنــك 

 :  ــ أنــواع الــودائـــع مــع الـشــرح الـمـخــتـصــر هـي 

 .هـي ودائـع يـحــق للــمـودعــيــن إســتـردادهــا مــتى أرادوا بــدون إعــالم مـســبــ ق: الــطــلـب أ ــ الــودائـــع تـحــت 

 .هــي ودائــع لــدى الــبــنـوك ألجــل قـصــيــر ، وال تـسـتـرجـع قـبـل مـوعــد إستـحـقـاقـهـا : ب ــ الــودائــع ألجــل 

 .هــي ودائــع طــويــلــة األجــل لــدى الــبـنـوك تـسـحــب بـإشــعـار مـسـبــ ق وبـشــروط  :ج ــ الــودائــع اإلدخــاريــة 

 

 

 (نقاط 72) :الثـؤال الثــالس

: 7إلى  4ــ حتســاب مرونة العــرض السعــرية عـنـدما يتغـير السعـر من   

= مـرونــة الــعــرض الـســعــريــة 
التــغــيـر الـنـسـبي للـكـمــيـة المـطـلـوبـة

 التـغـيــر الـنـسـبي للـسـعـر المـطـلـوب
   

= الـتـغــيـر الـنـسـبي للـكـمـيـة المـطـلـوبـة  
  كـمــيـة الـمـقـارنــة ــ كـمـيــة  األســاس

 كـمـيــة األسـاس
  =

    ــ   

  
   + =1  . 

= الـتـغــيـر الـنـسـبي للـســعــر 
 ســعـر الـمـقـارنـة ــ سـعـر األسـاس

 ســعـر األســاس
   =

   ــ  

  
    + =1770   . 

=  مـرونــة الــعــرض الـســعــريــة
   

     
   + =1711   . 
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 الجــزء الثاني: )77 نقاط(

:دفــوعــات ــتـــعــريـف مـيــزان الم -1  

ـد فـيـه الـقـيــم الـنـقــديــة لـجــمـيـع الـمـعــامـالت اإلقــتـصــاديــة الـتي تـمــت بـيـن  هــو سـجــل تـقـيـــ 

األعــوان اإلقــتـصـاديـيـن الـمـقـيمــيـن في دولــة مــا ، وغـيـر الـمـقـيمـيـن فـيـهـا خــالل فــتـرة زمـنـيــة 

. ة مـعــيـنــة عــادة ســنــ  

:ذكـــر مـكـــّونـــات مـيــزان الـمــدفـــوعــات  -2  

.أ ــ الـحــســاب الجــاري   

.ب ــ حـســاب رأس   

.ج ــ حـسـاب اإلحــتـيــاطـات الــرســمـيــة    

 

 : شـــرح حــاالت تــوازن ميزان المدفــوعات  -3

أي أن حـقــوق الــدولــة عـلى الـعـالـم الخــارجـي مـسـاويــة اللـتـزامـاتـهـا تـجـاه الـعـالـم : ا ــ حــالــة الــتـوازن 

 . الخـارجي ، وهــذا يــدل عـلى كــفـاءة إقـتـصــاد الـبـلــد 

 

مـاتـهـا تجـاه الـعـالـم ، ـوق الــدولــة عـلى الـعـالم الخـارجي أكـبـر مـن إلـتـزاأي أن حـقـ: ب ــ حــالــة وجــود فــائــض

 . وهـي حـالـة غـيـر مـرغــوب فيـهـا وخـاصــة عـنـدمـا يـسـتـمـر الـفـائــض 

 

ـوق الــدولــة عـلى الـعـالم الخـارجي أصــغـر مـن إلـتـزامـاتـهـا تجـاه الـعـالـم أي أن حـقـ: ج ــ حــالــة وجــود عــجـــز 

 . خـطــر واألكـثــر شـيوعــا في الـعـالــم الخـارجـي وهـي الـحـالـة األ

 

 

 

 


