
 

 

 نقاط(6) الجزء األول:

.... .........................................................................  م التكنولوجيالتقد - الديمغرافيا -قدم تعريف لكل من:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................... .ل أذكرها مع الشرحاملاال التقني الى نوعين من رأس م سينقسم رأ

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 .........................اىل.......... وتنقسمالسكان الذين هم يف سن العمل وهي متثل الفئة النشطة: -

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 نقاط( 6التمرين الثاني: )

لى أنس َو   نور اإلسالم شابين طموحين، يريدان القيام بمشروع إنتاجي فاعتمدا على ما يملكانه من رأسمال باإلضافة إ

ل وخالل الثالثي األو  لعب األطفال البالستيكية"الحصول على إعانة من الدولة وقاما بتكوين شركة مختصة في إنتاج "

للكيلوغرام الواحد وما قيمته  150DAبالستيك بتكلفة  10000KGلكا في العملية اإلنتاجية استه 2015من سنة 

620000DA  200لعبة بيعت بـ  15000استهالكات أخرى. في حين تم إنتاجDA .للعبة الواحدة 

 املطلوب:

   احسب القيمة املضافة املحققة.-1

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 للوحدة: 45DAوحدة بتكلفة  30للوحدة، ورأس املال  100DAوحدة بتكلفة  45مل إذا علمت أن عدد وحدات الع

 ................................................................................. احسب إنتاجية عوامل اإلنتاج.أ.

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
-مستغامن–اثنوية أوكراف حممد   

 االختبار األول يف مادة االقتصاد و املنامجنت

ساعة 2املدة:  األستاذة: أوغاري 0202-2019املوسم الدراسي:   تسيري و اقتصاد 2القسم:    
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 احسب إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاجب.

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 نقطة( 8: )الجزء الثالث

يتكون أي مجتمع من مجموعة من األعوان االقتصاديين باختالف أصنافهم، بحيث أن كل عون اقتصادي 

 .االستهالك، املبادلة، إلنتاجيحقق إيرادات يساهم بها في زيادة الّدخل الوطني ويمارس نشاطات اقتصادية مثل: ا

مجموعة من العوامل وفق شروط معينة بطريقة مدروسة وذلك  فيها تمزجإن عملية اإلنتاج هي عملية مركبة 

رة.
ّ
 لتحقيق األهداف املسط

 انطالقا من الفقرة أعاله واعتمادا على ما درست، أجب على األسئلة التالية: املطلوب:

 اشرح الكلمات التي تحتها خط. .1

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 من هم األعوان االقتصاديين؟ دون شرح. .2

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 ما ملقصود بعبارة "شروط معينة"؟ .3

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 ما ملقصود بالعوامل؟ )يجب إدراج مفهوم كل عامل(. .4

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
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 اإلجــــــــــابــة النمـــــــــوذجيـــــــــــة

 الجزء األول: 

افيا ة قوم بدراسة السكان من خالل املواليد،الوفيات، الزواج ،الهجرة،بنوعيتها الداخليهو العلم الذي ي  : الديمغر

 ن1    .والخارجية و توزيع السكان حسب السن و الجنس والنشاط االقتصادي... الخ.

يق بيقصد به مدى تطبيق نتائج البحث العلمي في إنتاج  املنتجات بمختلف أشكالها يقصد به مدى تط التقدم التقني:  -

 ن1         نتائج البحث العلمي في إنتاج  املنتجات بمختلف أشكالها.

 ن2   نقسم رأس مال التقني الى نوعين من رأس املال أذكرها مع الشرحي-2

ذا هو عبارة عن األموال التي يتم استخدامها خالل عملية اإلنتاج للعديد من املرات ويؤدي ه:رأسمال الثابت.أ

 ى تغيير طفيف عليها، ويطلق عليها مصطلح وسائل اإلنتاج مثل اآلالت و التجهيزات.االستخدام املتكرر إل

ية،و هو عبارة عن األموال التي يتم استخدامها خالل عملية اإلنتاج ملرة واحدة وبصفة نهائ :رأسمال املتداول .ب

 .تجة مثل املواد األوليةيؤدي استخدامها إلى تغيير عميق في مادتها و تنتقل قيمتها الكلية إلى السلعة املن

،وتنقسم سنة 60 -16ئات من السكان الذين هم يف سن العمل أي أهنا تشمل الفوهي متثل :الفئة النشطة - -3
 ن2 إىل فئتني:

 نتاجي.إشاط ومتثل خمتلف األشخاص يف سن العمل و ال يزاولون أي ن:الفئة غري املنتجة -
 يف سن العمل ويشتغلون. ومتثل خمتلف األشخاص الذين هم الفئة املنتجة: -

 الجزء الثاني:

 احسب القيمة املضافة املحققة. .1

 ن0.25     يمة االستهالكات الوسيطةق -القيمة املضافة= قيمة اإلنتاج

 ن0.25                      سعر الوحدة×ّ قيمة اإلنتاج= الكمية املنتجة 

         ن0.5           1500000=150*10.000ق ا = 

1500.000+620000=2120.000 

 ن0.5  3000.000= 200*15000قيمة االنتاج=

 ن1    880.000=2120.000-3000.000م=  ق

 احسب إنتاجية عوامل اإلنتاج. -أ

 إنتاجية عنصر العمل= كمية االنتاج/ كمية العمل املستخدمة 0.25ن

 إنتاجية عنصر رأس املال= كمية االنتاج/ كمية رأس املال املستخدم0.25ن

 ن0.5       333.33=01500/45 -1

 ن0.5        005=2-01500/30

 

 احسب إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج.                                                            
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 إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج=كمية اإلنتاج ÷عوامل اإلنتاج املستخدمة  0.5ن

 ن0.5 5850=40+20=45*30+100*45صنع أ= قيمة عوامل االنتاج املستخدمة في امل -

 ن1  2.56= 15000/5850انتاجية تنسيق عوامل االنتاج في املصنع أ= 

 : لثالثالجزء ا

 ن1.5  اشرح الكلمات التي تحتها خط.-1

 املبادلة: -أ

اج بهدف اإلنتاج هو محور كل نشاط اقتصادي.فهو عملية مركبة يتم فيها استخدام عوامل اإلنتتعريف اإلنتاج:  -ب

 خلق منفعة أو زيادتها.

 هو استعمال السلع و الخدمات من طرف االعوان االقتصاديين لتلبية مختلف حاجاتهم . االستهالك:-ج

 ن1   رح.من هم األعوان االقتصاديين؟ دون ش-2

 االدارات العمومية –ملؤسسات االقتصادية ا–املؤسسات املالية  –العائالت -

 ن2.5  ط معينة"؟ما ملقصود بعبارة "شرو -3

 ختلفة بين عوامل اإلنتاجتحديد عدد من التوليفات ) االقتراحات( امل -

 لتقني( للعملية اإلنتاجية عند تحديد مختلف التوليفات.يجب مراعاة الجانب الفني) ا -

 تحديد تكلفة كل توليفة. -

 تحديد تكاليف تسويق املنتج،فتح منافذ تسويق جديدة -

 لتوليفة املناسبة.املفاضلة واختيار ا-

 ن3 د بالعوامل؟ )يجب إدراج مفهوم كل عامل(.ما ملقصو  -4

 ن.ونقصد به كل املوارد الطبيعية التي خلقها هللا سبحانه وتعالى وسخرها لخدمة اإلنساتعريف العامل الطبيعي:  -1

 قتصادية.افع االهو كل جهد عضلي وذهني يبذله اإلنسان عن قصد ووعي بهدف خلق منتعريف العمل: -2

 :يعرف بأنه املال الناتج عن عمل سابق و الذي يساهم في إنتاج أموال أخرى.رأسمال تعريف-3
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