
  2018/2019: الموسم الدراسي                                   -عين ازال   – سعد دحلب: ثانوية
 ساعة  1: المدة                             تسيير وإقتصاد        2السنة : المستوى

 في مادة اإلقتصاد والمناجمنت الفرض األول للثالثي الثاني
 نقاط03  ........ : عرف ما يلي : األول الجزء
 اإلدخار   -                  اإلستهالك   -                        الدخل الوطين-
 نقاط 04 .........  :إشرح العبارات التالية  : الثاني الجزء

                               .من العوامل املؤثرة يف اإلستهالك إشباع غريزة البخل  -1     
وكلما اخنفض التفاوت كلما ارتفع امليل  ،توزيع الدخل كلما قل امليل املتوسط لالستهالكزاد التفاوت يف  كلما  -2    

 .املتوسط لالستهالك
   .االحاليل واالستثمار الصايف االستثماريتضمن  )اخلام( االستثمار اإلمجايل -3

 نقاط 05.........  :أجب بصحح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد : الثالثالجزء 
 .العون االقتصادي اضغط علىهو االدخار الذي يكون ب االدخار االختياري  -    
 .دخلن ذلك سيؤثر على زيادة الإف ستهالكعند زيادة الضريبة التصاعدية على اإل  -    
 . الناجتة عن اإلعانات املقدمة هلا من طرف الدولة لهايبسبب الزيادة يف مداخاستهالك الطبقة الغنية زداد ي  -    
 .دخارنتيجة للتغيري الذي حدث يف اإلالدخلهو التغيري الذي يطرأ على امليل احلدي لالدخار  -    
 .تاجيةزيادة االستثمارات تؤدي إىل زيادة اإلن -    

 نقاط08  ........... وضعية:  الرابع الجزء
  
 
 
 
 
 

 : المطلوب
 :ومكتسباتك القبلية أجب على مايلي إعتماد على هذه الوضعية، وعلى 

 .اماهي العملية اليت قامت @ا السيدة سارة؟ عرفه )1
 .كيف ميكن القول عن املشروع الذي قامت به السيدة؟ عرفه، مث أذكر خصائصه  )2
 ؟يف الوضعية مصادر لتمويل هذه العملية، إستخرجها مع الشرح )3
  .مع التعليل صنف هذا املشروع حسب نوع واحد من املعايري، )4
  .أشارت الوضعية إىل أن هلذا املشوع عالقة باحمليط، أذكره مستدال من الوضعية)5

 لجريدي ع: بالتوفيق                              أ                                       

الوريثة  هاقطعة أرض من والدها بإعتبار  ، ورثتسطيفوالية ب عين آزالدائرة  تقطن يف عائلة ةرب كتفي سارةة السيد      
 .هذه األخرية قامت بإستغالله بإنشاء مشروع إقتصادي، يتمثل يف جتارة مواد البناء، الشرعية

دى @ا للجوء إىل عليه من الدولة،  أ تمع الدعم الذي حتصل مل متلك املبلغ الكايف الذي كان حبوز�ا من عملها السابق،     
   .بنك القرض الشعيب اجلزائري إلقرتاض مبلغ من املال

 .قائما نظرا للخدمات املتعددة اليت تقدمها لزئاXا سارةوبالرغم من املنافسة مازال مشروع السيدة     
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