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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 مان: المادةثانوي و جمنتاقتصاد

العالمة محاور

الموضوع
اإلجابة عناصر

كاملةمجزأة

األول )16(الجزء

األول 08:السؤال

المدفوعات. 1 میزان :تعریف

معینة دولة بین تمت التي االقتصادیة المعامالت جمیع فیه یسجل حسابي سجل هو
معینة زمنیة فترة خالل األخرى الدول بین .و

01

مك. 2 المدفوعاتحدد میزان :ونات

I (الجاریة العملیات میزان التالیة: ـ الفرعیة الموازین على 01:یحتوى

التجاري)أ المیزان السلع: ـ من الواردات و الصادرات قیمة فیه یطلق. یسجل و
المنظورة التجارة میزان .علیه

01

الخدمات)ب میزان ال: ـ غیر التجارة میزان علیه یطلق یسجلو حیث منظورة،
الخارج من علیها تحصلت التي و للخارج الدولة قدمتها التي الخدمات قیمة .فیه

01

األرباح)ج و الفوائد میزان ـن: ـ ع الناتجة األرباح و الفوائد قیمة فیه یسجل و
الخارج من جاءت التي أو للخارج قدمت التي سواء واالستثمارات .القروض

01

II(الم میزان ـمالیةـ الرأس ـة: عامالت حرك ـه فی ـسجل ی ـوالرؤوسو األم
األجنبیة االستثمارات و الخارجیة .كالقروض

01

(IIIالذهب حركة میزان ـصدریسجلو:ـ الم أو ـستورد الم الذهب قیمة فیه
ـامالت المع ـزان می و ـة الجاری ـات العملی میزان في العجز أو الفائض لتسویة

.الرأسمالیة

01

م. 3 المدفوعاتتوازن 01:یزان

عجزاً ال و فائضاً ال یحقق لم المدفوعات میزان أن ذلك. یعني یتحقق حتى و
میزان في العجز مع الرأسمالیة المعامالت میزان في الفائض یتساوى أن یجب

الذهب حركة میزان و الجاریة المعامالت. العملیات میزان في العجز كذلك و
ت یساوي أن یجب العملالرأسمالیة میزان في الفائض میزانماماً و الجاریة یات

الذهب .حركة
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العالمة محاور

الموضوع
اإلجابة عناصر

كاملةمجزأة

الثاني 08:السؤال

التضخم. 1 :تعریف

فائض عن ناتجة هي و الذاتي باالستمرار تتمیز لألسعار صعودیة حركة هو
العرض قدرة على الزائد المتداولة<< أو. الطلب النقود كمیة في زیادة كل هو

في الخدمات و للسلع الكلي العرض عن الكلي الطلب في زیادة علیها یترتب

لألسع العام المستوى زیادة إلى یؤدي معینة زمنیة .>>ارفترة

02

التضخم. 2 یلي:أسباب فیما نجملها التضخم ألسباب تفسیرات عدة هناك
النقود إصدار في الزیادة ـ النقدیة(أ الكتلة حسب):زیادة التضخم سبب یرجع

أن دون النقدیة الكتلة في الكبیر و المستمر التزاید إلى للنقود الكمیة النظریة
السلع إنتاج في زیادة الخدماتیصاحبها . و

1,5

الطلب زیادة عن الناجم التضخم ـ ـسبة:ب بالن االستهالكي الطلب فائض یؤدي
االختالل إلى ـات. للعرض للنفق ـستمر الم التزاید نتیجة االختالل هذا یحدث قد و

ـتثماري االس ـاق اإلنف ـد تزای أو للعائالت االستهالكي اإلنفاق تزاید أو العمومیة
ال. للمؤسسات دام الطلبوما ارتفاع فإن للمؤسسات اإلنتاجیة بالقدرة محدداً عرض

ارتفاع إلى یؤدي الطلب(األسعارقد و العرض ).قانون

1,5

التكالیف عن الناجم التضخم ـ ـ ـواد:ج الم ـن م ـاً أساس اإلنتاج تكالیف تتكون
األسعار ارتفاع إلى یؤدي التكالیف لهذه المستمر والتزاید ، األجور و .األولیة

1,5

الهیكلیة األسباب ـ ـذ):البنیویة(د من التضخم وتیرة تسارع و 1965استمرار

سلوكات و الحیاة نمط و االقتصاد بنیة أو هیكل على تعتمد جدیدة تفسیرات أحدث
منتجین أو مستهلكین كانوا سواء .األفراد

1,5

الثاني المستهلكالجزء و البیئة حمایة في التقییس 04دور

البیئی حمایة في كبیراً دور التقییس احترامةلعب خالل من المستهلك و
مثل باإلنتاج المتعلقة المواصفات و للمقاییس السالمة: المؤسسات و األمن قواعد

العمومیة الصحة قواعد ، الغش منع الخ...،
04


