
 2019-2018السنة الدراسية:                                                  ثانوية الشهيد طيبي محمد                  

 ساعة   1: المدة ��                      *                       ت اق 2* القسم:                                ثانوي 2: المستوى

 ﴾للثالثي االول في مادة االقتصاد والمناجمنتالفرض األول ﴿
 

 ن) أجب على االسئلة التالية:6الجزء االول (
 النشاط االقتصادي-عرف : الحاجات-1
 اشرح مضمون النشاط االقتصادي-2
 بين أهمية االنتاج-3

 ن):6الجزء الثاني(
 االلكترونية"): اليك البطاقة الفنية لمؤسسة" االجهزة 1السند (

 دج 250000االقتراضات: -دج    5000000راس مال الشركة:-عامل   40عدد العمال: -
 دج 25000قيمة الفوائد الناتجة عن توظيف: -دج    80000قيمة الضرائب المسددة الى الدولة: -
 دج 20000قيمة الفوائد الناتجة عن االقتراض:-

 " بتركيب وبيع االجهزة للمؤسسات  التالية:):تقوم مؤسسة" االجهزة االلكترونية2السند(
مصلحة الضمان االجتماعي: –دج  820000االسواق العامة:–دج  300000البنك الوطني الجزائري ماقيمة 

 ، بحيث منتجاتها لها جودة واستحسان من طرف الزبائنمنافسين السوق المحلية  ةدج، للمؤسسة عد 100000
 وعلى ضوء مادرست اجب عن االسئلة التالية: )2و 1المطلوب: اعتماد على السند(

 ) تم عرفهم؟1من هم االعوان االقتصاديين المشار اليهم في السند(-1
 مع تحديد نوع التدفقات..ارسم مخطط لعونين اقتصاديين المشار اليهم سابقا -2
 )؟2ماهو شكل االنتاج المشار اليه في السند(-3

 ن)8الجزء الثالث(
 2018والمعلومات المتعلقة لشهر ماي  M2و  M1باستعمال مادتين  P2و  P1تنتج المؤسسة الوئام منتجين 

 موضحة كمايلي:
 دج /كغ 120كغ  بسعر  M1  :200مشتريات الشهر: 
                   M2  :300  دج/كغ 150كغ بسعر 

 P2دج لـ  500ة بسعر بيع للوحدة وحد 1000و P1دج لـ 400وحدة بسعر بيع للوحدة  900انتاج الشهر: 
 M2كغ من  1.2و  M1كغ من  P1  :0.9استعماالت الشهر: إلنتاج وحدة واحدة من 

                                              P2  :0.8  كغ منM1 كغ من  0.7وM2 
 العمل المطلوب:

 عرف االنتاج-1
 عرف القيمة المضافة-2
 احسب االنتاج الخام واالستهالكات الوسيطية-3
 تم للمؤسسة. P2و  P1احسب القيمة المضافة لـ-4
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عرف--11
اشرحاشرح مض--22
بين أهمبين أهمية االن--33

ن):6الجزء الثاني(الجزء الثاني(
(السند ( ): اليك الب): اليك البطاقة11د

رر--عامل  عامل  4040ال: دد العمال: 
ئب المسددة الضرائب المسددة الى الدو

 عن االقترد الناتجة عن االقتراض:
سة" االجهزة االمؤسسة" االجهزة االلكترو

3000000000ماقيمة ئري ماقيمة 
منافسين السمنافسين السوق المةةة عد

وعلى ضوعلى ضوء ما))22و1د(
1ر اليهم في المشار اليهم في السند(
مع تح..ر اليهم سابقا المشار اليهم سابقا 

؟)؟2سند(

واM2M2و و M1M1تين ل مادتين 

ة بسعر بيعة بسعر بيع للوحدوحد10
MM2كغ من كغ من 1.21

MM22نكغ من 

2as.ency-education.com



 2019-2018السنة الدراسية:                                                  ثانوية الشهيد طيبي محمد                  

 ساعة   1: المدة ��              *                       ت اق 2* القسم:                           ثانوي 2: المستوى

 ﴾للثالثي االول في مادة االقتصاد والمناجمنتالفرض األول ﴿
 ن) أجب على االسئلة التالية:6الجزء االول (

 العون االقتصادي-عرف : الخيرات-1
 اشرح تصنيف الخيرات-2
 اشرح اشكال االنتاج-3

 ن):6الثاني( الجزء
 ): اليك البطاقة الفنية لمؤسسة" االجهزة االلكترونية"1السند (

 دج 250000االقتراضات: -دج    5000000راس مال الشركة:-عامل   40عدد العمال: -
 دج 25000قيمة الفوائد الناتجة عن توظيف: -دج    80000قيمة الضرائب المسددة الى الدولة: -
 دج 20000ن االقتراض:قيمة الفوائد الناتجة ع-

 ):تقوم مؤسسة" االجهزة االلكترونية" بتركيب وبيع االجهزة للمؤسسات  التالية:2السند(
مصلحة الضمان االجتماعي: –دج  820000االسواق العامة:–دج  300000البنك الوطني الجزائري ماقيمة 

 جودة واستحسان من طرف الزبائندج، للمؤسسة عدة منافسين السوق المحلية ، بحيث منتجاتها لها  100000
 ) وعلى ضوء مادرست اجب عن االسئلة التالية:2و 1المطلوب: اعتماد على السند(

 ) تم عرفهم؟1من هم االعوان االقتصاديين المشار اليهم في السند(-1
 ارسم مخطط لعونين اقتصاديين المشار اليهم سابقا ومع تحديد نوع التدفقات.-2
 )؟2المشار اليه في السند(ماهو شكل االنتاج -3

 ن)8الجزء الثالث(
 2018والمعلومات المتعلقة لشهر ماي  M2و  M1باستعمال مادتين  P2و  P1تنتج المؤسسة الوئام منتجين 

 موضحة كمايلي:
 دج /كغ 250كغ  بسعر  M1  :300مشتريات الشهر: 
                   M2  :450  دج/كغ 230كغ بسعر 

 P2دج لـ  400وحدة بسعر بيع للوحدة  800و P1دج لـ 250وحدة بسعر بيع للوحدة  700انتاج الشهر: 
 M2كغ من  0.6و  M1كغ من  P1  :1.2استعماالت الشهر: إلنتاج وحدة واحدة من 

                                              P2  :0.4  كغ منM1 كغ من  0.5وM2 
 العمل المطلوب:

 عرف االنتاج-1
 القيمة المضافةعرف -2
 احسب االنتاج الخام واالستهالكات الوسيطية-3
 تم للمؤسسة. P2و  P1احسب القيمة المضافة لـ-4
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اشرح--22
اشرحاشرح اشك--33

ن6الثاالثاني(الجزءالجزء
): الي): اليك البط11لسند (السند (

عامل4040العمال: عدد العمال: 
ضرائب المسددة الىمة الضرائب المسددة الى

عن ان االقتراضالناتجة عفوائد الناتجة ع
سة" االجهزوم مؤسسة" االجهزة االل

0000000ئري ماقيمة جزائري ماقيمة 
 عدة منافسين السسة عدة منافسين السوق

عل) وعلى ضوء22وو11(لسند(
لمشار اليهم فييين المشار اليهم في السن

مشار اليهيين المشار اليهم سابقا وم
))؟22ي السند(

M2M2و M1M1مادتين تعمال مادتين 

/كغ

وحدة بسعر بيوحدة بسعر بيع للو8008
M غ من كغ من .0.60وM22

MM22غ من كغ من 0

c

2as.ency-education.com


