
 

 

 الجزء األول: 6نقاط

 أذكرها.للنقود وظائف متعددة،  .1

 بتفاعل قوى العرض و الطلب. ()التامةيتحدد السعر في السوق تسوده المنافسة الكاملة  .2

 عرف السوق. -أ

 .(أذكر شروط المنافسة الكاملة)التامة -ب

 نقاط 6الجزء الثاني:

 

، و نظرا للركود االقتصادي في هذه الفترة  األواني الزجاجية" مختصة في صناعة  الياسمين"مؤسسة 
فقررت أسعار السلع و الخدمات و ضعف القدرة الشرائية ،  ارتفاع جائحة كرونا أدى إلى بسبب

 :   مايلي المؤسسة 

 . أ تسريح عدد من العمال في انتظار تحسن الوضع االقتصادي للبلد -

 . ب تخفيض ساعات العمل لعدد آخر من العمال-

 : من السند و على ضوء ما درست أجب على مايلي :المطلوب 
 مع التعريفماذا ينتج عن هذا القرار؟ -1

  كل قرار ؟ عرفها من خالل  هاما نوع -2

 ؟ عرفها األسعاركيف تسمى ظاهرة ارتفاع  -3
 

 نقاط8الجزء الثالث:

بمختلف أنواعها قامت بفتح حساب بنكي لدى القرض  قمشة" متخصصة في إنتاج وبيع األتسنيممؤسسة "

ورد مليون دج، تقوم بشراء المواد األولية من شركة ذ م م "ال30فيه مبلغ  الشعبي الجزائري وأودعت

حساباتهم البنكية المفتوحة لدى الصندوق  " وذلك بضمان من بنكها. كما تقوم بتسديد أجور عمالها فيالبنفسجي

وإلتمام الصفقة يتدخل  يابانيالشركة ذ م م تقوم باستيراد المواد األولية من مصدر  .حتياطالوطني للتوفير واال

 .البنك الخارجي الجزائري كطرف إلنهاء العملية

 :المطلوب

 .؟ عرفهاياباني" والمصدر ورد البنفسجيلالمعاملة المبرمة بين ش ذ م م "ماذا نسمي ا1 .

لصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، البنك من: القرض الشعبي الجزائري، ا إلى أي جهاز تنتمي كل2 .

 (الخارجي الجزائري؟ )عرف الجهاز

 مع الشركة ذ م م؟تسنيم كيف يقوم القرض الشعبي الجزائري بضمان المعامالت التي تبرمها مؤسسة 3 .

 الستيراد )اشرح(؟ما هو اإلجراء الذي يقوم به البنك الخارجي الجزائري إلتمام صفقة ا4 .

 ما هي أنواع الودائع المذكورة في الفقرة؟ وما هي أهم الفروقات بينها؟5 .

                                                                                                

 
 
 
 

1202فيفري                    لثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد  المستوى : ا  

سا  2المدة :          في مادة االقتصاد و المناجمنت   األولاختبار الفصل   

أصول النجاح أربعة: التخطيط، 

 العمل، الصبر و التوكل على الله

 "بالتوفيق للجميع"



 

 اإلجابة النموذجية العالمة
 مجزأة  الكلية

   
 الجزء األول:

 النقود:ذكر وظائف  .1
 مقياس للقيمة  -وسيط للمبادلة                  -
 وسيلة للمدفوعات األجلة -                    مخزن للقيمة  -
 
2.   

   
تعريف السوق: هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون و المشترون بصفة  -أ

 مباشرة أو عن طريق الوسطاء لتبادل السلع و الخدمات.....
 
 الكاملة:ذكر شروط المتنافسة  -ب

 من البائعين والمشترين لنفس السلعة.وجود عدد كبير 

   صغر حجم عرض كل البائع وكذلك صغر طلب كل
 مشتري،بحيث ال يمكن ألي فرد أن يؤثر على السوق.

  .)المعرفة التامة بظروف السوق)عرض،طلب،األسعار 

 .تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة 

  السوقحرية دخول والخروج من 
 الجزء الثاني:

هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب ينتج عن هذا القرار البطالة:  -1
 فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى.

 ها من خالل كل قرار:نوع -2
 :البطالة الدورية أ-

 يرتبط هذا النوع بالدورة االقتصادية حيث أنه في حالة

ي يؤدي إلى الذ األمر اإلنتاجإلى تخفيض  العملاالنكماش يضطر أرباب 
تصل إلى أعلى مستوياتها ثم تبدأ  تسريح العمال و تزداد البطالة إلى أن

 .البطالة في التقلص مرحلة االنتعاش و تبدأ

 :البطالة الجزئيةب -

نسبة من  ضتخفي د ساعات العمل لكل عامل مقابلعد ضتتمثل في تخفي
 مؤقتا اإلنتاجاألجر بسبب تخفيض 

 األسعارتسمى ظاهرة ارتفاع  -3
 :التضخم

ناتجة عن فائض  هو حركة تصاعدية لألسعار تتميز باالستمرار الذاتي
 ".الطلب على قدرة العرض

 
 :ثالجزء الثال

جيةوالشركة ذ م م هي تجارة خار يابانيالمعاملة التي تمت بين المصدر ال1  

يين أو هي عملية مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيع :التجارة الخارجية
.معنويين يقيمون في دول مختلفة . 

ير نتمي كل من: القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفي 2 .
يإلى الجهاز المصرف واالحتياط، البنك الخارجي الجزائري  

مان في باالئت هو مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل :الجهاز المصرفي



 

تمل على: بلد ما ويختلف من بلد آلخربسبب اختالف األنظمة االقتصادية. ويش
 البنك المركزي، البنوك التجارية، البنوك المتخصصة

 تسنيمسة الشعبي الجزائري بضمان المعامالت التي تبرمها مؤسيقوم القرض  3

هد كتابي يتعخطابات )كفاالت( الضمان، وهو عقد  مع الشركة ذ م م بواسطة
 بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه
 طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل

ثيقة تسمى يقوم البنك الخارجي الجزائري بإتمام صفقة االستيراد عن طريق و 4

ع عن تعهد من المصرف بتسديد قيمة السل االعتماد المستندي وهو عبارة
دة للمصّدر األجنبي في حال قيام هذا األخير بتجهيز السلعالمستور  

نك المحليويتسلم المصدر المبلغ في بلده عن طريق بنك أجنبي ينوب عن الب . 

ي: الودائع الجارية )تحت الطلب( و هي ودائع يمكن ه الودائع المذكورة 5

 ألصحابها استردادها في أي وقت

:دون إعالم مسبق وهي نوعان  

فع ك: يستخدمه عادة الموظفون يكون رصيده دوما دائنا وال يدحساب الصكو
وفي  الحسابات بل يتلقى أتعابا عند اإليداع والسحب البنك فوائد على هذه

 الوضعية حساب الصكوك يمثل حسابات العمال
 .المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

لكه ساب الذي تمتالحساب الجاري: يشبه حساب الصكوك في الوضعية الح
 الشركة ذ م م لدى القرض

 .الشعبي الجزائري
 :أوجه االختالف

ك الحساب الجاري يستخدمه رجال األعمال والمؤسسات بينما حساب الصكو
 يستخدمه في غالب األحيان

 .الموظفون

فائدة  الحساب الجاري يكون دائنا وقد يكون مدينا وفي هذه الحالة يدفع المودع
يبقى فيها الحساب على الفترة التي  

 .مدينا بينما حساب الصكوك يكون رصيده دوما دائنا

 

   

 


