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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2011دورة

الشعبة و اقتصاد3: المستوى و تسییر مانج: المادةثانوي و منتاقتصاد
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األول )نقاط10: (السؤال

التضخم. 1 :تعریف

بأنهیعرف صعودیة<<التضخم ناتجةلألسعارحركة وهي الذاتي، باالستمرار تتمیز

فا الزائعن الطلب قدرةئض على >>العرضد
.

نتحدث یجبولكي التضخم معینةتوفرعن :وهيعناصر

مستمر ارتفاع أيلألسعاروجود وقتیاال، االرتفاع هذا .یكون

ذاتیا، االرتفاع هذا یكون عنأن ناتج طارئوظروغیر ـلةف ـوارثمث الك

.الطبیعیة

الكليئفادوجو العرض على الكلي الطلب في .ض

02

التضخم. 2 :أنواع

الظاه. 1.2 في:)الطلیق(رالتضخم وجلي مباشر بشكل أثره یظهر الذي ارتفاعهو

.األسعار
01

المكبوت. 2.2 ومستت: التضخم خفي تضخم وهو مرتفعةتكونر، غیر بسبباألسعار

إداریة بصفة والخدمات السلع أسعار تحدید في الدولة .تدخل
01

الكامن. 3.2 ا:التضخم هذا 01.الحرباالتحفيالتضخممنعنولینتشر

:الجامحالتضخم4.2

السوق في النقود تداول في سرعة تصاحبها عالیة بمعدالت التضخم بارتفاع . ویتمیز
01

التضخمیعد:الزاحفالتضخم. 5.2 یتسمخطورأنواع حیث الوطني، االقتصاد على ة

بمعدالت األسعار بارتفاع التضخم من النوع .ةئبطیهذا
01

الجزء

األول

التضخم. 3 :أسباب

العرضـ عن الطلب 0,50.زیادة

األولیةاإلنتاجتكالیففيارتفاعـ المواد وأسعار األجور 0,50.مثل

االقتصادیة البنیة ضعف القاعدیةـ البنیة هزالة أو انعدام مثل 0,50.عموما

االحتكاریة األسواق ظهور االحتكاریةـ 0,50.والمؤسسات

العقالنیةظهورـ إلى استهالكها یفتقر استهالكیة 0,50.مجتمعات

نقابات بین الموجودة الصراعات العملوالعمالـ األجورأرباب رفع 0,50.حول
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الثاني )نقاط06: (السؤال

البشریة الموارد تسییر وظیفة :مهام

اإلداریة. 1 بمخلف: المهام اإلداریة المهام الصلاألمورتتعلق ـیم : مثلبالعملةذات تنظ

األ دفع ء العطل،العمل برمجة .الغاباتتسییرجور،
02

لجزءلتابع
األول

التسییر. 2 مها:مهام امإن ـة االجتماعی ـسیاسة ال بتحدید تتعلق ـةالتسییر ـدافلمالئم أله

الفعالیةؤالم تحسین مثل العمل،سسة ظروف النقاباتوالتفاوض،والتكوین،وتحسین .مع
02

اإل. 3 الم:عالمیةالمهام بإعؤتقوم بمخالمسسة التيتلعمالها المستجدات ـاتحدثف ،داخله

وسا طریق عن ـئوذلك اإلع ـلالل مث ـة الداخلی ـة:م ـسةؤالممجل ـات،س ،واالجتماع

.والملصقات

02

04

االقتصادیة. 1 البطالة :آثار
لجزءا

الثاني
اإل الم:نتاجضعف تقوم اؤعندما بـتصادیةالقسسات تعمد كبیرشالتي العمعكل ـلى ل

العم من عدد فابتسریح یإل ذلك حجميدؤن في انخفاض .اإلنتاجإلى
01

االستهالك ت:ضعف إلىؤالبطانة الشراضعفدي لفئالقدرة البطالینئیة زادت،ة ـا وكلم

كلما المستواالستهالكضعفالبطالة الوطنيعلى هذه،ى .وبتفاقم
01

االجتماعیة. 2 :اآلثار

االجتماعیةتفشي فالتودي:اآلفات ظهور إلى عدیميئبطالة الناس من ـدة ـرال األم خل

ی وؤالذي منهم البعض وانزواء فقرهم إلى بفقدشعودي ـتمرارهمكرانارهم اس نتیجة متهم

االعتماد إلىعلفي أسرهم مع وانحدارهم أسرهم اهوى ـول،فقرلة دخ ـبعضأو ـيال ف

األسرة تدمیر إلى تودي قد أسریة اظ،صراعات أبناء بین والتمییز المحسوبیة وطنلهور

للا وفقا االجتمافئواحد ععاتهم االقایة بأصحاب ذویهم ـسرقةلت ال ـاهرة ظ ـشي وتف نفوذ،

الممنوعاتواالخلقينحاللواال في .لمتاجرة

01

للبطالة: الهجرة اوكنتیجة یقوم بلبعضوالفقر الخارج إلى ـوالعیةغبالهجرة ول ـى حت مل

غیر بشروط ظالئكانت وفي مهینة أو لروفقة آثاراإفكشوبال.دیةوعبلأقرب للهجرة ن

سی واجتماعیة وعلىئنفسیة المهاجر على .ویهذة

01


