
 

في مقياس المنهجيةالثالث امتحان السداسي اإلجابة النموذجية عن            

 السؤال األول :) 21 نقاط(

، حٌث تخلت  8811هٌمنت الدولة على تسٌٌر المؤسسة العمومٌة االقتصادٌة منذ االستقالل إلى غاٌة    

، غٌر أن هذا التحول خلف العدٌد عن تلك الهٌمنة نتٌجة تحوالت سٌاسٌة اقتصادٌة نحو النظام اللٌبرالً  

نتٌجة االختالل الجوهري بٌن النظرٌة والتطبٌق .    من السلبٌات اجتماعٌا واقتصادٌا ،  

نقاط(  3على ضوء ما درست : ضع عنوانا مناسبا للفقرة أعاله ، محترما الدقة ، الوضوح واإلٌجاز ) -أ   

   أزمة المؤسسة العمومٌة فً ظل التحول االقتصادي

  ب-  حاول أن تصغ اشكالٌة تدور حولها الفقرة السابقة تتناسب مع العنوان الذي اقترحته )55 نقاط(  

، فهل حافظت على  8811المؤسسة العمومٌة االقتصادٌة بمكانة مهمة فً االقتصاد الوطنً قبل  حضت

واالقتصادٌة ؟ االجتماعٌةوما مدى تأثٌر ذلك من الناحتٌن  8811نفس المكانة بعد   

دون تفصٌل عدم ذكر   )تتضمن الفقرة أعاله فكرتٌن أساسٌتٌن ، أعد صٌاغتهما فً مبحثٌن  -ج 

                                                                                      نقاط( 4( ) المطالب والفروع

 المبحث األول : ماهٌة المؤسسة العمومٌة االقتصادٌة 

 المبحث الثانً : أثر التحول االقتصادي على المؤسسة العمومٌة 

 السؤال الثاني : )80 نقاط(

نقاط( 4) .أعد ترتٌب الهوامش التالٌة وفقا للقواعد المتبعة فً المنهجٌة  -أ   

سٌاسة تخطٌط التنمٌة وإعادة تنظٌم مسارها فً الجزائر ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الطبعة  -8

، الجزائر . 085، ص  8888، دمحم بلقاسم بهلول ، الجزء الثانً ، األولى   

 الطبعة دمحم بلقاسم ، سٌاسة تخطٌط التنمٌة وإعادة تنظٌم مسارها فً الجزائر ، الجزء الثانً ، بهلول

. 085، ص   8888 الجزائر. األولى ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  

أثر تعدٌل سعر الفائدة على اقتصادٌات الدول النامٌة ، بن  ، 0554أطروحة دكتوراه فً االقتصاد ،  -0

 علً بلعزوز، جامعة الجزائر .

بلعزوز بن علً، أثر تعدٌل سعر الفائدة على اقتصادٌات الدول النامٌة ، أطروحة دكتوراه فً االقتصاد ، 

. 0554جامعة الجزائر ،   

نقاط( 4) ث ؟ما معنى االقتباس غٌر المباشر ومتى ٌلجأ الٌه الباح -ب   



االقتباس غٌر المباشر ، ٌستخدم عندما ٌتعذر على الباحث الوصول إلى المعلومة مباشرة ، وإنما عبر 

وسٌط ما ، بعبارة أخرى ٌقوم الباحث بنقل من مرجع ما ، وهذا المرجع بدوره ناقل عن الغٌر ، 

مرجع االصلً فً الهامش للداللة وٌذكر ال -نقال عن  -ولاللتزام باألمانة العلمٌة ٌضٌف الباحث عبارة 

على أن اقتباسه غٌر مباشر، كأن ٌعتمد على تعرٌف من مرجع سبقه آخرون ، هنا ٌشٌر الباحث الى 

التعرٌف األقدم ، وٌشٌر إلٌه فً الهامش ، حتى الٌبخس  السابقون حقهم من ناحٌة ، وٌحقق األمانة 

.العلمٌة من ناحٌة أخرى  

 

 

   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


