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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

فیه. 1 الفاعلة والقوى السوق :تعریف

السوق تعریف ـ :ا

البائعین رغبة فیه تلتقي الذي المكان هو والخدماتوالسوق السلع تبادل بشأن أو. المشترین
والطلب العرض فیه یلتقي الذي المكان .هو

01

العرض ـ وعند:أ معینة سلعة من بیعها في البائع أو المنتج یقبل التي الكمیة عن عبارة هو
معینة فترة خالل معین .سعر

0,5

الجزء
األول

الطلب ـ من:ب علیها الحصول في المشتري أو المستهلك یرغب التي الكمیة عن عبارة هو
معینة معینةسلعة فترة خالل محدد سعر 0,5وعند

األسواق. 2 :أنواع

للخیراتأ االقتصادیة للطبیعة تبعاً األسواق أنواع ـ

االستهالكیةاسوق  النهائي:لخیرات لالستهالك الموجهة الخدمات و السلع سوق 0,5.أي

التجهیزیة  الخیرات تح:سوق التي والتجهیزات المعدات سوق ولهذاوهي المشاریع تاجها
الثابت المال رأس تمثل التي االستثماریة الخیرات بسوق البعض .یسمیها

0,5

الوسیط  االستهالك خیرات ـرض:سوق بغ ـسات المؤس ـستخدمها ت التي الخیرات وهي
المتغیر المال رأس تمثل فهي تامة نصف أو تامة منتجات إلى .تحویلها

0,5

ـة  النقدی سوق:السوق األجلهو القصیرة ـات, القروض عملی ـوك البن ـین ب ـتم ت حیث
وجیزة لمدة ـة, االقتراض لتغطی أو الفائض المتصاص سواء المركزي البنك فیه ویتدخل

السیولة, العجز بسوق أیضاً السوق هذا یدعى .ولهذا

0,5

المالي  األجل:السوق والطویلة المتوسطة القروض سوق ـی, هو الق ـداول ت یتم فیه محیث
واألسهم(المنقولة السوق) السندات هذه أعمدة أحد البورصة .وتشكل

0,5

العمل  العمل:سوق قوة فیه تعرض الذي السوق العاملة(وهو 0,5)الید

المنافسةب لمعیار تبعاً األسواق أنواع :ـ

التامة  المنافسة و:)الكاملة(سوق النظریة الناحیة من مثالي السوق هذا لهیعتبر وجود ال
الواقع أرض .على

0,5

االحتكاري  المشتري:السوق أو البائع جهة من وسواء النسبي أو المطلق االحتكار 0,5.سواء
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السوق. 3 في السعر :تحدید

تابع

الجزء
األول

والطلب العرض قوى بتوافق السوق في السعر مایتحدد سلعة سعر ارتفع إذا للطلب فبالنسبة ،
صحیح والعكس السلعة هذه من المطلوبة الكمیات ـاع. انخفضت ارتف فإن للعرض بالنسبة أما

صحیح والعكس العرض ارتفاع إلى یؤدي ـرض. السعر الع ـانوني بق یعرف المیكانیزم هذا
دو یؤدي وهو ـسعروالطلب بال یعرف ما تحدید طریق عن السوق في التوازن حدوث إلى ما

.التوازني

02

الثاني )نقاط08: (السؤال

الجودة. 1 :مفهوم

ـا ومطابقته ـستعمل الم ـات لرغب وتحقیقها لالستعمال السلعة أو المنتج مالئمة تعني الجودة
سلفًا الموضوعة .للمواصفات

02

التالیة:الجودةبالتقییسعالقة.2 المجاالت في بالنوعیة التقییس عالقة :تتمثل

الفنیة الخصائص مثل المختلفة الجودة خصائص ضبط ـ ـة(أ ـتج) التقنی ـصائصللمن والخ
.االقتصادیة

02

الجودةب تحسین مجاالت تحدید ـات) النوعیة(ـ احتیاج ـد وتحدی السوق دراسة خالل من
بص أي للمنتج الجودةالمستعملین معاییر تحدید عامة .فة

02

للمواصفا المنتج مطابقة من للتأكد التقییس لمتطلبات وفقًا الجودة مراقبة المحددةتـ
وجدت إن االنحرافات مستوى.وتصحیح وعلى المؤسسة مستوى على ذلك ویكون

المستهلكتالمؤسسا حمایة أجل من المنتج مستعملي مستوى وعلى .المنافسة

02

04

ـ : الرقابةتعریفأ

الجزء
الثاني

المرؤوسینهي أداء وتصحیح قیاس عن ـط،عبارة والخط ـة المنظم ـداف أه أن من للتأكد
مقبول بشكل تنفیذها تم قد األهداف هذه لبلوغ .الموضوعة

01

ـ الرقابةب :مراحل

الرقابیة  المعاییر تحدید المرحلة الوصفیة أو قیاسالكمیة أو الجودة بقیاس تسمح تي
األداء .مستوى

0,75

الفعلي  األداء قیاس الفعلیة(مرحلة المنظمة) المردودیة طرف من 0,75.المنجز

سواء  االنحرافات على الوقوف أجل من سابقًا والمخطط الفعلي األداء بین المقارنة مرحلة
السالبة أو .الموجبة

0,75

ا  أسباب تحلیل حالةمرحلة كل حسب المناسبة القرارات واتخاذ 0,75.النحرافات


