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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2011دورة
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األول )نقاط08: (السؤال

وأشكالها. 1 المبادلة :تعریف

الحصالمبادلة مقابل شيء عن التنازل عملیة وهيوهي أخر، شيء على ـةل بمثاب
ومسته السلعة منتج بین تربط التي الوصل ـر. لكهاهمزة عب ـة المبادل شهدت ولقد

هما شكلین :العصور

0,50

المقایضة األول أخرى:الشكل خدمة أو بسعلة خدمة أو سلعة تبادل 0,50.وتهني

الجزء

األول

النقود باستعمال المبادلة الثاني كوسیط:الشكل السلع بعض أوالً استخدمت حیث
التبادل، عملیة ذلكفي بعد كنقودوخاصةالنفیسةالمعادناستخدمتثم والفضة .الذهب

0,50

المبادلة. 2 أشكال أحد تعترض كانت التي :الصعوبات

یلي فیما نوجزها صعوبات عدة المقایضة عملیة :واجهت

المتبا التوافق توافر الطرفیندصعوبة بین 0,50.ل

تجز التجزئصعوبة تقبل ال التي السلع بعض طبیعتهائة حیث من 0,50.هاحجمأوة

وأخرى سلعة بین للتبادل موحد معدل وجود 0,50.صعوبة

بالسلع الخدمات مقایضة 0,50.صعوبة

یتطلب السلعي المخزون ألن وذلك باالدخار تسمح ال المقایضة لتخزینهتكلفةإن
معرض وهو جهة، والضیاتلللمن ثانیةعف جهة .من

0,50

النقود. 3 وظائف :شرح

عملیةوسیطـأ السل:لمبادلةافي على للحصول المستخدمة الوسیلة عهي
المقایضةواألصولوالخدمات إلى اللجوء بدون .المالیة

01

ـ كل:للقیمةمقیاسب قیمة ونسبة والخدمات السلع قیم لقیاس النقود تستخدم
األخرى السلع من غیرها إلى .سلعة

01

بغرضاألشخاصیحتفظ:للقیم)مخزن(مستودعـ بل لذاتها ال بالنقود
.االستثماریةأوستهالكیةاالالسلعشراءفيالمستقبلفيإنفاقهاأجلمنادخارها

01

اآلجلةوسیلةـد كافة:للمدفوعات لتسدید كأداة النقود سواءااللتزاماتتستخدم
نتیجة البئناشأومعینالقتراضكانت عملیات عن الحسابیعة .الخ...على

01
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)نقاط08: (الثانيالسؤال

:التقییسوظیفةمفهوم. 1

تالتقییس وظیفة أو نشاط القیاسیةىعنهو المواصفات ـة(بوضع ـي)المعیاری ـددالت تح
وئخصا الجودة ومعاییر والخدماتاألداءص مراعاة،للسلع فدبه،میطنوالتالتبسیطمع

جودة الكفاءةجاتالمنتتحسین ـالیفواجیةاإلنتوزیادة التك البیوتخفیض ـة ـحمای ةئ

المستهلكو .حمایة

04

والمستهلك. 2 البیئة بحمایة وعالقتها الجودة .مفهوم

بالجودة الخدمة(المنتجمالئمةمدىیقصد أو تحقستعماللال)السلعة ومدى ـاتیقه، لرغب
سلفاللمواتهومطابق،المستعمل الموضوعة .صفات

والمستهلك البیئة بحمایة الجودة عالقة ـاییستإن للمق ـسات المؤس ـرام احت ـي ف ـن كم
مثل باإلنتاج المتعلقة ـصحة: والمواصفات ال ـد قواع الغش، منع والسالمة، األمن قواعد

العالیة...العمومیة بالجودة یتمتع منتج على للحصول .الخ

04

04

نظریتيممفهو حسب :" هرزبرغ" و"  ماسلو" الدافعیة

نظریة حسب ـ ـىناإلنساحاجاتبتصنیف'' Maslowماسلو'' قام" :ماسلو" أ إل
هرمي شكل على بوضعها وقام أصناف إلخمسة ـىیشیر إل ـفل أس من الحاجات تدرج ى

الطبیعیة:وهيأعلى األمن،الحاجات إلى االجتم،الحاجة ـدیر،اعیةالحاجات التق إلى ،الحاجة

ـاهأنفماسلوفحسب.الذاتتحقیق یعلوه ـذي ال ـصنف ال برز منها صنف إشباع تم كلما
ا. مباشرة یفقدلإن إشباعه تم الذي یمكنللسلوكحافزكمفعولهصنف ال أنه أي ـأ، یرثالت

سلوك مناإلنسانفي بعدخاللإال إشباعها یتم لم التي .األصناف

02

لجزءا

الثاني

حسب ـ الدافعیة"Herzberg هرزبرغ" قام":هرزبرغ" نظریةب الحاجات بتصنیف
اثنین عاملین :إلى

األول الصحة: العامل العناصربهیقصد: )الوقایة(عامل ـوفرتمجموعة ت إذا ـي الت
المرؤیذلكفإنالمالئمةبالكیفیة رضا إلى یؤدي ال ولكن تحفیزهمؤوسین إلى لم. دي أما
التتوفر بالكیفیةهذه یالمالئمةعناصر ذلك إؤدفإن هذه،همئرضاعدموتذمرهمىلي ومن

نذكرعنال وظروف: اصر والمرتب، العمل .لخا .. العملضمان

الثاني التحفیزالعامل به: عامل الویقصد ـعنمجموعة الت باياصر ـوفرت ت ـةإذا لكیفی
تشديؤتالمالئمة وتحؤالمرجیعإلى لفوسین ودفعهم ا. أكثرلعملیزهم هذه ـرلعنومن اص

والتقدیرعتاال: نذكر .خال...لیةمسؤووالوالترقیة،راف
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