
 2021/ 2020الموسم :                               تاوقريت                                –ثانوية زروقي الشيخ 
 ـــــاعة   ــــــــــــــــــــــالمـــــــــدة : ســـــــــــ                                                                        ت إ 03المستوى : 

 االقتصاد و المانجمنتفرض للفصل الثاني  في مادة 
 السؤال األول :

 تعتبر نظرية هزربرغ احدى نظريات حاجات الدافعية    
 :  المطلوب

 اشرح هذه النظرية   -1
 صنف العناصر التالية حس هذه النظرية  -2

توفير وسائل التدفئة و التهوية  ، شهادة تقدير للعامل المجتهد   ،  توفير وسائل العمل  ، الترقية  ، دفع االجر بانتظام ،  
 استشارة العمال في اتخاذ القرار 

 
 السؤال الثاني :

 بتخفيض انتاجها بسبب ركود في مبيعاتها مما دفعها الى تسريح عدد من عمالها  امت مؤسسةق     
 :  بناء  على السند  أجب على ما يلي : المطلوب

 كيف تسمى طاهرة التسريح ؟ عرفها -1
 ماهو السبب المباشر لهذه الظاهرة ؟ اشرحه  -2
 ماهو االثر االقتصادي المباشر لهذه الظاهرة ؟ اشرحه  -3
 ماهي االثار االجتماعية لهذه الطاهرة   -4

 
 الثالث السؤال
  :  الســند
عندما تقوم الدولة باإلفراط في اصدار النقود دون ان يصاحبها زيادة في حجم االنتاج يؤدي الى ارتفاع االسعار     

 بمعدالت كبيرة 
 :  بناء  على السند  أجب على ما يلي : المطلوب

 كيف تسمى طاهرة ارتفاع االسعار ؟ عرفها  -1
  اشرحه ؟ الظاهرة لهذه المباشر السبب ماهو -2
 الطاهرة من السند ؟ اشرح حدد نوع  -3
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 جابةاال

 السؤال األول :

 النظرية ذات العاملين  : قام هزربرغ بتصنيف حاجات الدفعية الى عاملين : -1

 .................................................................. : عامل الصحة 

  : عامل التحفيز................................................................. 

 صنف العناصر حسب النظرية  -2

توفير وسائل التدفئة و التهوية  ، شهادة تقدير للعامل المجتهد   ،  توفير وسائل العمل  ، الترقية  ، دفع االجر بانتظام ،  

 استشارة العمال في اتخاذ القرار 

 التحفيز عامل عامل الصحة

 توفير وسائل التدفئة و التهوية   -

 توفير وسائل العمل   -

 دفع االجر بانتظام -

 شهادة تقدير للعامل المجتهد   -

 الترقية   -

 استشارة العمال في اتخاذ القرار -

 

 السؤال الثاني :

 سمى طاهرة التسريح  : البطالة ت -1

 .............................................................تعريفها : 

 بب المباشر لهذه الظاهرة : الس -2

 حالة الكساد ) عرض المنتجات اكبر من الطلب عليها ( تؤدي الى غلق المؤسسات و تسرسح العمال

 المباشر لهذه الظاهرة :  االثر االقتصادي -3

 ضعف االنتاج : تسريح العمال يؤدي الى انخفاض في حجم االنتاج 

 :االثار االجتماعية لهذه الطاهرة   -4

 .......................... : تفشي االفات االجتماعية 

 ....................................... : الهجرة 

 السؤال الثالث

 : التضخم تسمى طاهرة ارتفاع االسعار   -1

 ...........................................تعريفه : ..

 :السبب المباشر لهذه الظاهرة  -2

 تضخم ناشيء عن اصدار النقود تفوق متطلبات االقتصاد الوطني : ..............................................

 نوع الطاهرة من السند : التضخم الجامح   -3

 ...................................................................تعريفه : ..............................
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