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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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16

األول )نقاط08: (السؤال

االتصال. 1 :تعریف

والمجموعات األفراد بین نقلها أو إرسالها أو المعلومات تبادل فن ـد, هو جی فهم تحقیق بغیة
األفراد ت.بین مستمرة عملیة هو معینةأو ومعلومات أفكار بتحویل األطراف أحد قیام تضمن

اآلخر الطرف إلى اتصال وسیلة خالل من تنقل مكتوبة، أو شفویة رسالة .إلى

02

االتصال. 2 التي:أغراض األغراض أهم یليمن ما االتصال بواسطة :تتحقق

التعلیمات 01.إصدار

بالشكل للمعنیین المعلومات وصول 01.السلیمضمان

والتقویم التنفیذ 01.متابعة

االتصال. 3 عملیة إنجاح یتم :كیف

أ یجب ناجحة االتصال عملیة تكون عملیةنحتى معوقات كل من :وهيالتصالاتخلو

الجزء

األول

بالمرسل المتعلقة المعوقات ـاء:ـ األخط ـي ف یقع ال أن المرسل على أنیجب ـد یعتق وال
الم یفهمون هواآلخرین یفهمها كما .علومات

01

بالمستقبل المتعلقة المعوقات المرسل:ـ فیها یقع التي األخطاء نفس في المستقبل یقع 01.قد

اإلرسالـ بعملیة المتعلقة ذاتها:المعوقات الرسالة في تقع التي باألخطاء هنا األمر ویتعلق
لغویة أخطاء بها أو وغامضة مفهومة غیر تكون االتصالال...كأن قناة في أو .خ،

01

الثاني )نقاط08: (السؤال

الدافعیة :مفهوم

یحرهيالدافعیة):1(المفهوم الذي الداخلي ینشّالمؤثر و یوجك ثم ـسانيط اإلن ـسلوك ال ه
معینة أهداف تحقیق .نحو

01

ـة):2(المفهوم والرغب ـنقص وال ـتیاق واالش الجامح والشعور القلق من حالة تمثل الدافعیة
ـاالملح م شيء فعل إلى وتدفعه اإلنسان على تسیطر التي والقوة أولة ـل أولللتقلی ـف تخفی
المظاهرل تلك على .لقضاء

01

األهداتنشیطعملیةهيالدافعیة):3(المفهوم النجاز أكبر جهود لبذل المطلوبةالعاملین .ف

للدافعیة التقلیدي اإلداري التعریف هو المفهوم . وهذا
01
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الدافعیة. 2 في المؤثرة :العوامل

المنظمة في المتبع القیادة للقائدأسلوب الشخصیة 01.والمواصفات

ب الفرد المنظمةشعور في وقیمته 01.أهمیته

كعامل كبیرا دورا األجر للعملیلعب 01.محفز

تابع

الجزء

األول

الوظیف االستقرار عملهدرجة منصب ضیاع عدم على العامل واطمئنان 01.ي

بالمنظمة المحیطة والظروف البیئة 01.عوامل

04

النقدیة. 1 الكتلة :تعریف

الجزء

الثاني
وسائ مجموع معینةهي فترة خالل ما بلد اقتصاد في المتاحة الدفع عادةً(ل 01).سنة

النقدیة. 2 الكتلة :مكونات

النقود ـة: ـ الجاری ـسابات الح إلى باإلضافة المساعدة المعدنیة والنقود الورقیة النقود وهي
البریدیة الصكوك ومركز البنوك لدى .لألفراد

1,5

النقود أشباه التوو:ـ قصیرهي ألجل أقصى5(ظیفات كحد 1,5).سنوات


