
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016 دورة:                                                            امتحان بكالوريا التعليم الثانوي       
تسيري واقتصادالشعبة:   

 د 33سا و 33املدة:                                                    االقتصاد واملنامجنت اختبار يف مادة: 

 2من  1صفحة 

 :على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 الموضوع األول

 نقطة(  61) :الجزء األول
 نقاط( 50) :السؤال األول

 حاضرا لمحصول عمى احتياجاتيم المالية".  لمصرفي حلً جياز ان لميقتصاديال"يعد لجوء األعوان ا   
 عّرف النظام المصرفي.  -1
 اشرح الوديعة ومختمف أنواعيا. -2
 نقاط( 50) :الثاني السؤال

تتدخل الدولة في التجارة الخارجية لتحقيق أىداف معينة منيا حماية األسواق المحمية من سياسة اإلغراق". "   
 بّين في ىذا الّصدد: 

 ماىية سياسة التجارة الخارجية. -1
 اشرح مبدأ حرية التجارة محّدًدا أىدافو.  -2

 نقاط( 51) :السؤال الثالث
أراد توسيع نشاط مؤسستو بإنتاج منتج ثانوي، اقترح الفكرة عمى العمال  "النجاح"سة ر مؤسمسيّ  محمد"    

وقّرر بشروطيم  المسّير ل  ب  فرّحبوا بيا بشروط معّينة أىّميا تزويدىم بمنحة إضافية مقابل زيادة ساعات العمل، ق  
 توسيع النشاط".

 اتبعو المسّير؟ما ىو أسموب القيادة الذي  -1
 ييم؟فا العوامل التي أّثرت مبّين ،اع العمالإقن رلمسيّ اىذا كيف استطاع  -2

 نقاط(  50) :الجزء الثاني
 دول العالم من اآلثار السمبية لظاىرتي البطالة والتضخم". تعاني  "   

 فّسر البطالة الييكمية. -1
 ما ىو التضّخم الجامح؟ -2
 اشرح اآلثار االجتماعية لمبطالة والتضّخم. -3
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 2من  2صفحة 

 الموضوع الثاني
 

 نقطة( 61: )لالجزء األو
 (نقاط 50: )السؤال األول

 :تعتبر الدافعية من الميام األساسية لمقيادة      
 .الدافعيةو  القيادةكًل من ف عرّ  -1      
 ومرؤوسيو. التي ليا علقة بالقائداذكر بالشرح العوامل المؤثرة في اختيار أسموب القيادة و  -2      

 ( نقاط 50: )ؤال الثانيالس
 لمدول يؤدي إلى تعدد أنظمة الصرف. االقتصاديةالظروف  اختلف إنّ       

                          من: كلً  اشرح      
 .أنظمة الصرف -1      
 وسائل سياسة الصرف.  -2      
 (نقاط 51: )السؤال الثالث 

" عند كل مستوى من مستويات   xإليك البيانات اإلحصائية المتعمقة بالكميات المعروضة من السمعة "      
 التالية: األسعار

 
 

 : المطلوب
 ل المعطيات السابقة عمى منحنى بياني.مثّ  -1       

 يمثل ىذا المنحنى؟ ماذا  -2       
 ".  xذكر واشرح العلقة التي تربط بين الكمية المعروضة وسعر السمعة "ا -3       

                 

  نقاط( 50: )الجزء الثاني
)البنك المركزي الجزائري سابقا(  من بين الوسائل الوقائية لمعالجة ظاىرة التضخم، يقوم بنك الجزائر       

 النقدي. بمراقبة اإلصدار 
                       ف بنك الجزائر.                                                                                                               عرّ  -1

 ذكر مع الشرح األدوات التي يستعمميا ىذا البنك لمواجية ىذه الظاىرة. ا -2      

 6 5 4 3 2 1 )دج( 102السعر
 5.5 2 3.5 5 7 15 (kg) الكمية المعروضة
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