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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2010دورة

الشعبة و اقتصاد3: المستوى و تسییر المانجمنتاالقتصاد: المادةثانوي و
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األول )نقاط08: (السؤال

التضخم. 1 أسباب توضیح مع الرأي :شرح

أن ترى التي للنقود الكمیة النظریة إلى السابق الرأي النقودیشیر إصدار في الزیادة

النقد( الكتلة التضخمهو)یةزیادة الكتلةألن،سبب في والكبیر المستمر التزاید

والخدمات السلع إنتاج في زیادة یصاحبها أن دون ارتفاعالنقدیة إلى المستوىیؤدي

. سعارلألالعام

01,5

الجزء

األول

یلي فیما نجملها أخرى أسبابا هناك أن :غیر

العرضـ عن الطلب 01.زیادة

01.نتاجاإلتكالیففيارتفاعـ

االقتصادیة البنیة بضعف 0,5.ـ

االحتكاریة األسواق ظهور 0,5.ـ

العقالنیةوظهورـ إلى استهالكها یفتقر استهالكیة 0,5.مجتمعات

العمال نقابات بین الموجودة الصراعات العملةـ األجورأرباب رفع 0,5.حول

التضخم. 2 :آثار

االقت اآلثار ـ 0,25:صادیةأ

العملة قیمة 0,25انخفاض

الفائدة معدل 0,25انخفاض

االستهالك وزیادة االدخار 0,25انخفاض

اإلنتاج 0,25انخفاض

االستثمارات وقلة 0,25محدودیة

االجتماعیة اآلثار ـ :ب

البطالة نسبة 0,25ارتفاع

الفقر معدل 0,25ارتفاع

ا االجتماعیةظهور 0,25آلفات

والمحدودة الثابتة المداخیل أصحاب على السلبي 0,25.التأثیر
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الثاني )نقاط08: (السؤال

في. 1 تتسبب ألنها األول بالدرجة اقتصادیة مشكلة البطالة :تعتبر

اإلنتاج مستعملةالوطنيضعف غیر بشریة طاقات 0,75.لوجود

تابع

الجزء

األول
استغاللهدر دون للمجتمع المتاحة 0,75.اإلمكانات

توزیعه على و الدخل حجم على البطالة 0,75.تؤثر

والواردات الصادرات على و االستهالك على مباشرة غیر بصفة 0,75.تؤثر

ا إشباع تحقیق مستوى على الجماعیةتؤثر و الفردیة 0,75.لحاجات

الجزائرا في البطالة على القضاء أجل من المتخذة :إلجراءات

شغل مناصب فتح على المؤسسات لتشجیع والضرائب االجتماعیة األعباء 0,75. تخفیض

للعمال البطالة منحة عملهمتقدیم مناصب فقدوا 0,75.الذین

الم التكوین منظومة الجدیدةتحسین الشغل لمتطلبات لتستجیب 0,75. هني

الشغل حمایة أجل من قوانین 0,75.وضع

الشغل مناصب لخلق الشراكة طریق عن واألجنبیة الوطنیة االستثمارات 0,75.تشجیع

الصغیرة المؤسسات إنشاء في الشباب بمساعدة تتكفل هیئة 0,5.إنشاء

04

ـ : االتصالریفتعأ

الجزء

الثاني
أحد قیام مناهي تنقل مكتوبة، أو شفویة رسالة إلى معینة ومعلومات أفكار بتحویل ألطراف

اتصا وسیلة اآلخرلخالل الطرف .إلى
01,5

االتصال مكونات ـ :ب

الجه:المرسل الرسالةةوهو صیاغة عن المسؤول وهو المعلومات وترسل تبعث التي

ذ برموز كتابيالمقصودة أو لفظي غیر أو لفظي معنى .ات
0,5

االتصال تعلیماته:قناة لنقل مناسبة المرسل یراها التي الوسیلة 0,5.وهي

المرسلة:المستقبل المعلومة أو الرسالة یتلقى الذي الطرف 0,5.وهو

للمستقبل: الرسالة المرسل یرسلها التي المعاني مجموعة االووتعني موضوع 0,5.تصالهي

العكسیة التغذیة أو المرسل:االستجابة رسالة على المستقبل فعل رد .وهي
0,5


