
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2021دورة:                                                                 التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

 تسيير واقتصاد  الشعبة:

                                                            جمنتااالقتصاد والمناختبار في مادة: 

 4من  1صفحة 

 

 د 03و سا 30 المدة:

➯ 
 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 
 األول الموضوع

 نقاط( 60الجزء األول: )
 الية:لة الت  جب على األسئ  أ     

 .د مكوناتهاقدية وحد   ف الكتلة الن  عر    -
 .صررح المخت  مع الش  ر أنواعها ك  ف الوديعة واذ  عر    -
 رة في اختيار أسلوب القيادة؟ث   ؤ  ماهي العوامل الم   -

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
 : 60ند الس   

 ن األسعار:ختلفة ملعة )ي(، عند مستويات م  ن الكميات المطلوبة والمعروضة من الس   بي   الي ي  الجدول الت  
 x 055 055 عر )دج(الس   

 055 055 0555 الكميات المطلوبة )طن(
 0055 055 055 الكميات المعروضة )طن(

 .( دجxدج إلى ) 055عر من (، عندما ينتقل الس   سالبة) 02,0-لعة )ي(: عرية للس   تبلغ قيمة مرونة الطلب الس   
 :60ند الس    

       :للمستهلك ديقالن  لعة )ك( عند مستويات مختلفة من الدخل ن الكميات المطلوبة من الس   بي   الي ي  الجدول الت    

 y 00555 05555 الدخل النقدي للمستهلك )دج(
 0,5 005 0055 (كلغالكميات المطلوبة )

 للمستهلك دي)سالبة( عندما ينتقل مستوى الدخل النق   0-لعة )ك(: خلية للس   رونة الطلب الد  م  قيمة غ ل  ب  ت  
 ( دج.yدج إلى ) 05555من 
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 الية: جب على األسئلة الت  ما درست أ   وحسب 60و 60ندين على ضوء الس   المطلوب:
 (.لعتين )ي( و )كرة في الطلب على الس   ندين العوامل المؤث   استخرج من الس   (0
 احسب سعر التوازن. (0
 لعة )ك(، مع التبرير.ج نوع الس   استنت   (3
 .كلغ 005ي للمستهلك عند كمية الطلب احسب مستوى الدخل النقد (4

 

 نقاط( 60) الجزء الثالث:
  الوضعية:

الخمس سنوات  (60) دج خالل 0666666" إلى تحقيق رقم أعمال يقدر بـ القدس العربيعى إدارة مؤسسة "س  ت      
 :اليينين الت  ءجراخذت اإللمدى، ولبلوغ ذلك ات  تيجي طويل ااتر المقبلة كهدف اس  

 إلى تسريح عدد من العمال. ىا أد  م  م   جديدة في اإلنتاج،فنية تماد طرق اقتناء آالت حديثة واع   أوال:
مثلي العمال وأطلعهم على أهداف المؤسسة م  مع د مدير مؤسسة " القدس العربي" جلسة عمل ق  ع   ثانيا:

دفعهم للعمل هم و م  م  قترحاتهم كمسعى الستنهاض ه  في إدارة المؤسسة واالستماع لم   شراكهمبإواستراتيجيتها 
 ن ما يلي: ثلو العمال لمدير المؤسسة عريضة مطالب تتضم  م  ع م  ف  ر   جهة أخرى أكثر. ومن 

 .ية مع جماعة العملتعزيزا للعالقات الود   انية لفائدة العمالتنظيم رحالت سياحية مج   -
 المة واألمن.توفير الحماية والس   -
 لطة.داء العمال وترقيتهم وتفويضهم الس  تنظيم دورات تكوينية لتحسين أ   -
 العمال حق المبادرة لتطوير الذات. نح  م   -
 عيش، نظرا لالرتفاع المستمر لألسعار الناجم عن قيام     األجور لتحسين المستوى الم   فع  ر   -

 شاط االقتصادي. قدية يفوق حجمها متطلبات الن  قدية بطبع كمية من األوراق الن  السلطة الن     
 تحقيق المطالب حسب إمكانات المؤسسة. يكون  أن على رفينالط  فاق بين االت    تم  في نهاية الجلسة 

 

 الية:انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب على األسئلة الت   :المطلوب
 .عل  لبع من طرف مدير المؤسسة؟ ت  ما هو أسلوب القيادة الم   (0
 ."براهام ما سلوأ" لــ  ف مطالب العمال حسب نظرية تدرج الحاجات صن    (0
 ؟ حينالمسر  العمال  تمس  ما نوع البطالة التي  (3
 فه.ع بالعمال للمطالبة برفع أجورهم؟ عر   ما نوع التضخم الذي دف   (4
 ضخم.ن اآلثار االقتصادية للت  بي    (0

 
 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع
 

 نقاط( 60)الجزء األول: 
 

 الية:أجب على األسئلة الت   
 .هاوظائف رقود واذكف الن  عر    -
 رة في العرض.ف السعر واذكر العوامل المؤث   عر    -
 ضخم؟ماهي اآلثار االجتماعية للت   -

 

نقاط( 60الجزء الثاني: )  
 :ندالس  

    

وعلى هذا  5,0, الثي األول من سنةوحدة منتجة خالل الث   5555," إلى بلوغ األوراسف مؤسسة "تهد   
شاور معهم واالستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم باعتبارهم المصالح للت  األساس استدعى مدير المؤسسة رؤساء 

 ر ما يلي:مجموعة عمل مستقرة وتملك الخبرة الكافية، حيث تقر  
 االلتزام بدفع أجور العمال بانتظام دون تأخير. -
 تحسين ظروف العمل من نظافة وأمن... -

فيز وهذا حق بسبب عدم شعور العمال بالت  لم يتحق   ضح أن الهدف المسطرالثي األول، ات  بعد انقضاء الث    
 خذ قرارات جديدة منها:ات   ، لذلكبناًء على التقارير الواردة إلى المدير

 رقية على أساس الكفاءة.مجال الت   ح  فت   -
 منحة المردودية الفردية والجماعية. ع  رف   -

 

.ضوء ما درست وعلى ندالس  باالعتماد على لمطلوب: ا  
 

 ل.عل    ،بع من طرف المديرت  أسلوب القيادة الم  ج استنت    (0
 ل.عل   بع من طرف المدير؟ ت  رة في تحديد أسلوب القيادة الم  ما هي العوامل المؤث     (0
 افعية.د المدير على إحدى نظريتي الحاجات الد  اعتم    (3

 عليل.د هذه النظرية مع الت  حد    -أ
 .ندالس  افعية غير الواردة في شرح النظرية األخرى لحاجات الد  ا  -ب
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نقاط( 06: )الثالثالجزء   
 الوضعية:

 
 

 مباشرة علىرت ( التي أث  00-كوفيد شبح جائحة كورونا ) ع  على وق   500,يعيش العالم منذ ديسمبر  (0
التي  اإلغالق ض العديد من الدول لمجموعة من اإلجراءات وتدابيرنتيجة فر   الدولي،جاري بادل الت   الت  
د الكثير من الموظ  ت بدورها إلى خل  أد    عالم وذلكالحول  فين لوظائفهمق اختالالت اقتصادية، منها فق 

 :منهاقرارات عدة بعد لجوء العديد من الشركات إلى اتخاذ 
 وين.مى إلى تذبذب في الت  جارة الذي أد  عف حركة الت   سريح المباشر للعمال نتيجة ض  الت   -
 الطلب على منتجاتها. لتراجعتخفيض عدد ساعات العمل  -

وتبعاتها االقتصادية محليا  (00-مرتبطة بانتشار جائحة كورونا )كوفيد جةزدو  ف الجزائر أزمة م  ر  ع  ت   (0
لية و فط نتيجة انهيار أسعاره في األسواق الد  ودوليا، إلى جانب استمرار تهاوي عائدات البالد من الن   

 اجم عن العجز في الميزانالمدفوعات الن   ى إلى عجز في ميزانا أد  الجزائر منه، مم  وتراجع صادرات 
 .جاري الت   

 
 

 ضوء ما درست: وعلى الوضعيةباالعتماد على المطلوب: 
 

 فه.عر    ؟وضعيةالوارد في ال جاري الدوليبادل الت   ق على الت  طل  ما هو المصطلح الذي ي    (0
 ل.عل    الوضعية؟االختالل االقتصادي الوارد في ب المقصود ما  (0
 هما.فعر    مركات نوعين لهذا االختالل االقتصادي، ث  ن اتخذتهما الش  ذي  ج من القرارين الل  تنت  اس    (3
 أسباب عجز ميزان المدفوعات. الوضعيةج من تخر  اس    (4
   ولة إلعادة توازن ميزان مدفوعاتها في حالة العجز؟  ماهي الحلول التي تقوم بها الد    (0
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