
 2020/  2019الموسم الدراسي :                                      تاوقريت              –ثانوية زروقي الشيخ 
 انــاعتـــــــــــــــــــــــــــدة : ســــــــــــــــــــــالمــ                                ت إ                                  02القسم : 

 في مادة االقتصاد والمانجمنت  األولاختبار الفصل 
 :  األولالسؤال ا
 اليك المعطيات التالية الخاصة بدولة معينة : 

 %12معدل المواليد : ،     نسمة  1260000عدد المواليد :  -
 % 7معدل الزيادة الطبيعية :  -

 :  المطلوب
 أحسب متوسط عدد السكان -1
 أحسب معدل الوفيات و عدد الوفيات  -2
 ؟ عرفها عناصر الدراسة النوعية للسكانماهي  -3

    السؤال الثاني
 تنتج شركة  النور المالبس الشتوية باستعمال القطن و لوازم أخرى المستوردة من دولة الصين الشعبية 

حيث بدج للوحدة  4700لباس بسعر  1400أنتجت دج للطن ،  3000قطن بسعر من الطن  2000اشترت  -
 خرى .األخدمات ال من دج 300000مختلفة و اللوازم ال من دج 900000 طن من القطن  و 1500 استهلكت

 ، دج للوحدة  5900لباس من شركة النور باعته لتاجر الجملة بسعر  1050قامت شركة النجاح بشراء  -
 دج كاستهالكات أخرى . 1065000و استخدمت في ذلك ما قيمته    

 يلي : على ضوء السند أجب على ما : المطلوب
 احسب القيمة المضافة المحققة لدى كل طرف . -1
 ؟ عرفها مينا نشاطها االعوان االقتصادية المشار اليها في السند  ماهي -2
 هو  صنف الخيرات التي ينتمي اليها القطن ؟ و لماذا  ما -3

 ثم حدد نوع هذه الخيرات من حيث االستخدام مبررا اجابتك .
 كيف تسمى العالقات االقتصادية التي تكون بين االعوان االقتصادية ؟ عرفها   -4

 اعط مثال عن هذه العالقة بين عونين اقتصاديين 
 : السؤال الثالث
الفواكه و الماء و الملون الصناعي و علب  باستعمال في االسواق المحلية مؤسسة  االوراس عصير الفواكهتنتج و تبيع 

.... الخ ، تتم عملية االنتاج في عدة ورشات ) ورشة الغسل ، ورشة التحويل ، ....( من خالل آالت و عمال 
 كل ورشة ، و من اجل زيادة أرباحها قامت بشراء أسهم من شركة العطور . متخصصون في

 : على ضوء السند أجب على ما يلي : المطلوب
 حدد مكونات العامل الطبيعي المشار اليها مع التعريف -1
 ماهي اشكال راس المال المشار اليها ؟ عرفها -2
 ما نوع تقسيم العمل المشار اليه ؟ عرفه  مع مثال  -3
 ما هو معيار تقييم عوامل االنتاج ؟ عرفه  – 4
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