
   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل
 2019رة: دو                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 تسيري واقتصاد الشعبة:
 د 03سا و  30 املدة:                         اقتصاد ومنامجنت اختبار يف مادة: 

 4من  1صفحة 

⋑ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 نقاط( 60الجزء األول: )
 أجب عن األسئلة التالية:

 ذكر خصائص النقود.ا  (1
 اشرح أنواع أنظمة الصرف.  (2

 

 (نقاط 60الجزء الثاني: )
أرادت مؤسسة " األوراس لصناعة األحذية " أن تصّوب نشاطها الذي ظهرت فيه مجموعة من 

 ختلاالت كما تيننها السندات التالية:اال
 (:1السند)

المييعات الحقيقية أقل من المتوقعة بسيب ظهور عنب في بعض المنتجات ولم نتم إعلام مسؤول 
 اإلنتاج حاال.  

 (:2السند)
االنخفاض في مستوى المييعات راجع كذلك لنقص مردودية العمال رغم إقدام المؤسسة على تحسنن 

 ظروف العمل.
 (:3سند)ال

القرارات وخطط العمل الخاصة بعملية اإلنتاج المرسلة من طرف إدارة المؤسسة لم تفهم بشكل صحيح 
 من طرف العمال بسيب صعوبة اللغة المستعملة وغموضها. 

 المطلوب:
 (:1أوال: من السند)

 استخلص خصائص عملية الرقابة التي لم توظف.  (1
 .بعتد نوع الرقابة المحدّ   (2
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 4من  2صفحة 

⋑ 

 (:2سند)ثانيا: من ال
 " للدافعية، لماذا لم نتحفز العمال رغم تحسنن ظروف العمل؟Herzbergوفق نظرية " هرزبرغ   (1
 اشرح هذه النظرية. (2

 (:3ثالثا: من السند)
 اشرحه. ،د شكل االتصالحدّ   (1
 متى تكون عملية االتصال ناجحة؟  (2

 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 الوضعية:     

 ب السيارات لعدة علامات، تستعمل أجزاء تركنبمؤسسة صناعية متخصصة في تركن  
 السيارات المستوردة ونظرا لـ:  
 االرتفاع المستمر في سعر أجزاء تركنب السيارات الناتج عن تدهور سعر الصرف.  -
 ارتفاع الرسوم الجمركية. -
 مليار دوالر سنويا الستنراد أجزاء تركنب السيارات. 2القرار الحكومي يتحدند منزانية  -
 رت المؤسسة التخلي عن تركنب إحدى علامات السيارات ونتنجة لذلك قام المدنر يتسريحقر   
 ستشارة أو تفاوض جماعي رغم احتجاجات عمال المؤسسة. اعاملا دون  06 
  
 يناء على الوضعية واعتمادا على ما درست أجب عن األسئلة التالية:         

 لسلع؟ عرفها.كنف نسمي ظاهرة االرتفاع المستمر ألسعار ا (1
 شرح أسباب هذه الظاهرة.ا (2
 ؟ما هي اآلثار االجتماعية لهذه الظاهرة (3
 فها.عاملا؟ عرّ  06ماذا تسمى ظاهرة تسريح  (4
 ؟عاملا( 06ما هي اآلثار االقتصادية لهذه الظاهرة )تسريح  (5
  ؟ما هو أسلوب القيادة المتبع من طرف المدنر (0

 
 

 
 
 

 األولانتهى الموضوع     
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 4من  0صفحة 

⋑ 

 
 

 
 
 
 
 

 الثاني الموضوع
 نقاط( 60الجزء األول: )

 نقاط(  63السؤال األول: )  
 جل ضمان الوصول إلىأتهدف القيادة الى التأثنر اإلنجايي على أعضاء مجموعة العمل من     

 المسّطرة من خلال األسالنب التي ننتهجها القائد.األهداف    
 ذكر مع الشرح أسالنب القيادة.ا -

  نقاط( 60: )السؤال الثاني  
 ُتسّجل القيم النقدية لمختلف المعاملات االقتصادية التي تتم ينن األعوان المقيمنن وغنر المقيمنن    
 في دولة ما )العالم الخارجي( خلال فترة زمنية معننة في منزان المدفوعات.    

 اشرح يإنجاز مكونات منزان المدفوعات. -
 (نقاط 60الجزء الثاني: )

 السند: 
دج نقدا مقايل ييع سكنا له بالعاصمة، وحرصًا منه على تأمنن  06 666 666يم " ميلغ استلم " إيراه 

الميلغ اتجه إلى أقرب ينك إلنداعه، أخيره أحد الموظفنن أن الينك ال نتعامل مع األفراد وقام يتوجنهه إلى 
 ينك آخر.

 بعد ما ُعرضت عليه عدة معاملات في هذا المجال.توجه " إيراهيم " إلى الينك الثاني وأودع الميلغ  
 " سحب جزء من الميلغ فأخيره أمنن الصندوق أن تاريخ االستحقاق لم يحن بعد.إيراهيمبعد سنتنن أراد "

 
 العمل المطلوب: 

 على ما درست: انطلاقا من السند وبناء  
 ما نوع الينك األول الذي قصده " إيراهيم "؟ (1
 لب " إيراهيم"؟لماذا رفض هذا الينك ط (2
 ذكر مهام هذا الينك.ا (3
 ما نوع الينك الثاني الذي أودع فيه " إيراهيم " الميلغ؟ (4
 فه.كنف نسمي هذا الميلغ بعد انداعه؟ عرّ  (5
 ذكر أنواع المعاملات التي عرضها الينك الثاني على" إيراهيم"، ما نوع المعاملة التي اختارها؟ا (0
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 4من  4صفحة 

⋑ 

 (نقاط 60الجزء الثالث: )
 الوضعية:   

..." مجهزة بمختلف  GPLالّسند " مختار" مدنر محطة للتزود بالوقود " ينزين، مازوت، غاز 
وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للزبائن، وبهدف دراسة الطلب على مادتي الينزين  المرافق
 تم استخراج المعطيات التالية: GPLوالغاز 

 :61الوثيقة    
 الينزين والغاز:الكميات المطلوبة من              

 2602معطيات   2602معطيات 
السعر الييان

 )دج(
 الكمية المطلوبة

 باللتر 
السعر الييان

 )دج(
الكمية المطلوبة 

 باللتر
 GPL 9 026666الغاز GPL 9 120000الغاز
 366666 22 ينزين 226666 03 ينزين

 : 62الوثيقة    
 " مختار " تعليمة لمصالحه التقنية يإعداد يهدف عصرنة نظام تسننر المحطة أعطى المدنر     

 حول نظام الدفع اآللي يواسطة البطاقة الممغنطة عند التزود بالوقود. دراسة      
 وصلته نتائج الدراسة المطلوبة من المصالح التقنية، على إثرها قرر ما نلي:        

 الوقود.اعتماد نظام الدفع اآللي يواسطة البطاقة الممغنطة عند التزود ب (1
 إعادة تهنئة مرافق المحطة. (2

 

 العمل المطلوب:   
 على ما درست: ضعية وما جاء في الوثيقتنن وبناءانطلاقا من الو  
 ، عّرفه، ثم أذكر باقي أنواع األسواق.60د نوع السوق في الوثيقة حدّ  (1
هي  GPLلغاز ُتستعمل أداة مهمة في قياس أثر تّغنر سعر الينزين على الكمية المطلوبة من ا (2

 حسيها مع التفسنر.امرونة الطلب التقاطعية، 
 .ُيعير الدفع يواسطة البطاقة الممغنطة عن شكل من أشكال النقود، اشرح ذلك (3
  .62ف االتصال وحدد أشكاله من الوثيقة عرّ  (4

 ثانيانتهى الموضوع ال    




