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 والمانجمنتاالقتصاد لفرض األول للفصل األول في ا

 يحتوي الموضوع على ثالث أجزاء مستقلة 
 نقاط 06الجزء األول :

 بعد تعريفك لإلنتاج بين اشكاله مدعما اجابتك بمثال عن كل شكل-1
 للعمل أهمية كبرى في حياة المجتمعات بينها -2
عرف المؤسسات المالية موضحا اهم أنشطتها االقتصادية -3
 

 نقاط 06الجزء الثاني :
نرى االنسان يعمل يوميا ويجتهد ويسعى للوصول الى سد  العلم؟ إننا(لماذا علم االقتصاد؟ أي لماذا وجد هذا 

وتعترضه في ذلك عراقيل وصعوبات موضوعية او ذاتية يعمل على مواجهتها ,والمالحظ  حاجياته وتلبية رغباته
كثيرة ومتنوعة وهو  حاجات ...إن لإلنسان ان االنسان يواجه مشكلة عويصة هي محدودية الموارد التي يطلبها

 يعمل يوميا لسدها ويستعمل من اجل ذلك نشاطه االقتصادي)
 االقتصاد السياسي  ولعلو:فتح هللا 

 يلي: انطالقا من السند أعاله ومما درست اجب عما
السند؟ وكيف نستطيع مواجهتها هي المشكلة التي استعرضها ما -1
اهم خصائص الحاجات اشرحها  أحدتمت اإلشارة في السند الى -2
 اقتصادية؟ علل هل تعد كل وسائل اشباع الحاجات خيرات -3
 

 نقاط  08الجزء الثالث 
دج 87000سنة أستاذا محاضرا بجامعة بن عكنون مقابل راتب شهري يقدر بـ 40يعمل أحمد البالغ من العمر 

السوبر ماركت واشترى الئحة  ىمرعل.كوندوروبمناسبة حلول فصل الشتاء اقتنى مدفأة غاز طبيعي انتاج شركة 
مشتريات أعدتها له زوجته والمتمثلة في دقيق قهوة سكر شكوال الحلويات عصير وشاحن للهاتف كلفه ذلك 

 دج3000
خيالي  نكا سعرهاالمحالت لكن  أحدة هأثناء ذهابه الى المنزل اعجبته بدلة رياضية كانت معروضة على واج

لدى البنك الوطني  له ما تبقىكمصروف لباقي الشهر وادخر دج30000احتفظ احمد ب بالنسبة له في األخير
 الجزائري من اجل شراء سيارة في المستقبل

 انطالقا من الوضعية أعاله واعتمادا على مادرست اجب عما يلي :
الى أي فئة اقتصادية ينتمي األشخاص المذكورين في الوضعية -1
على مواردها وفيم تستخدمها من اين تتحصل شركة كوندور-2
صنف الخيرات المذكورة في الوضعية حسب معياري طبيعة االستخدام ومدته-3
التدفقات التي ذكرت في الوضعية مبينا طبيعتهاوضح -4
 سقط عناصر المشكلة االقتصادية على الوضعية أ-5
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06الجزء الثانيالجزء الثاني :
ماذا علم االقتص(لماذا علم االقتصاد؟ أ
وتوتعوتلبية رغباتجياته وتلبية رغباته

يواجه مشكلة عسان يواجه مشكلة عويص
ويستعمل منلسدها ويستعمل من اجل

مما درست اجاله ومما درست اجب ع
السند؟السند؟ وكيفرضها استعرضها 

اهم خصاهم خصائص الحأحدى
اقتصاقتصاديةخيرات جات خيرات 

را بجامعة بن عاضرا بجامعة بن عكنون
.كونكوندورتاج شركة ي انتاج شركة 

كوال الحلوياتر شكوال الحلويات عص

المحالتالمحالتأحأحدهههة ة جههى واج
لدلهما تبقىما تبقىوادخرشهر وادخر
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