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تنشط في مجال االتصاالت و الهاتف النقال   مؤسسة اقتصاديةهي MOBILIS:مؤسسة "موبيليس" 01السند 

و تعتبر أول شبكة جزائرية للهاتف  2003تأسست سنة  %100تمتلكها مؤسسة اتصاالت الجزائر بنسبة 

بنفسها للزبون من خالل وكاالتها التجارية المنتشرة عبر التراب  خدماتهاالمحمول.تتولى المؤسسة تقديم 

  .كما تتعامل مع مديريات الوالئية والبنوك  ودول خارج الوطن الوطني لتكون دائما قريبة منه، 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية

 وزارة التربية الوطنية 
  20202019-السنة الدراسية                                                                    مديرية التربية لوالية تبسة  

ت إ ق                     2المستوى :     ثانوية حردي محمد                                                                              
 توالمناجمن االقتصادفي مادة لفرض األول للفصل األول ل التصحيح النموذجي

 األستاذة لعور المايسة 

العالمة االجابة 

 ن3

 3ن

 ن2

 3ن*0.5

 

 الجزء 
 ن) 6الجزء األول  : (

 حدد الفرق بين  :
 الخيرات الحرة والخيرات االقتصادية -3

 أوجه االختالف أوجه الشبه
 
 
  أموالعبارة عن �
شباع الوسائل �

 الحاجات
 

 الخيرات االقتصادية  الخيرات الحرة
 تتوفر بكثرة في الطبيعة �
 التتطلب  جهد للحصول عليها �
التحتاج الى تكلفة للحصول �

 عليها 
 مثل الهواء والشمس �

 نادرة نسبيا �
 تتطلب  جهد للحصول عليها �
 تحتاج الى تكلفة للحصول عليها �
  إليها اإلنسانحاجة �

 
 الحاجات األساسية والحاجات الثانوية  : -4

  
 أوجه االختالف أوجه الشبه

شعور الفرد �
 بالحرمان 

 أوتتطلب جهد �
 مال لالشباعها 

 
 
 

 الحاجات الثانوية  الحاجات األساسية
يمكن االستغناء  ال�

 عنها 
والشرب  األكلمثل
 باس لوال

 يمكن االستغناء عنها �
 الرحالت السياحية مثل �

 
 ن) 6الجزء الثاني : (

حدد خصائص الحاجات مع ذكر مثال  .1
األكل والشرب ووسائل النقل ووسائل الترفية  تعدد الحاجات مثل�

الحاجة إلى شرب الماء مثل  إلشباعقابلة �

قابلة لالستبدال القهوة والشاي�

قابلة للتكامل مثل القهوة والسكر �

لإلنتاج أهمية بالغة وحيوية بالنسبة .2
 تلبية مختلف حاجات من السلع والخدمات  الفرد�

 المؤسسة تحقيق الربح �

يساعد على زيادة رفاهية المجتمع  المجتمع�
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ارسم مخطط الدورة االقتصادية بين قطاعي المؤسسات االقتصادية وبين المؤسسات المالية  .3
 

 منح قروض 
 

تقديم سلع وخدمات 
 

 دفع ثمن السلع والخدمات 
 

 تسديد القروض مع الفوائد 
 مخطط يمثل الدورة االقتصادية بين قطاعي المؤسسات االقتصادية وبين المؤسسات المالية  

 ن) 8الجزء الثالث : (
 
تحته خط  حدد مفهوم مات.1

 المالية والبشرية والمادية بغرض اإلنتاجمختلف عوامل  هي كيان تقوم بتجميع وتنسيق المؤسسة االقتصادية

 سلعة او خدمة بهدف تحقيق الربح انتاج  

يقدمه طرف للطرف األخر  ملموسكل نشاط اقتصادي غير  هي لخدمةا

هي األنشطة التي تقوم بها المؤسسات االقتصادية .2

 سلع وخدمات  إنتاج�

 االستثمار من اجل تجديد الوسائل �

دفع الرسوم والضرائب للدولة �

األعوان االقتصاديين التي تتعامل معهم  وماهي عالقاتهم بهم .3

قطاع العائالت وهم الزبائن تبيع لهم الخدمة �

 المؤسسات المالية وهم البنوك تقترض منهم �

 العمومية وهم المديريات الوالئية تبيع لهم الخدمة وتسدد الضرائب والرسوم  اإلدارات�

منهم السلع والخدمات التي تحتاجها  تستوردالعالم الخارجي وهم دول العالم الخارجي �

 أويخلق منفعة زمنية  غير سلعي وهو كل ما إنتاجهي  شكل  الخدمات المنتجة  من طرف مؤسسة موبليس.4

 مكانية وهي  ليست بهدف المبادلة في السوق 

 

المؤسسات االقتصادية

 

 المؤسسات المالية

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ن)88 الثالث : (الجزء الثالث : ( amتحتحته خط مفهوم ماحدد مفهوم ما

ف تحقيقخدمة بهدف تحقيق الربحeهي كيانهي كيان تقوصاديةاالقتصادية

ملمملموسصادي غير اقتصادي غير 
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وتسدد الضرخدمة وتسدد الضرائب و

خدمات التي تحع والخدمات التي تحتاجه

يخلق ميخلق منفعةو كل ما وهو كل ما
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