
  2021-2020الشهيد طيبي محمد النجمة                                السنة الدراسية:ثانوية 

د 45ثانوي                      المدة: الثانيةالشعبة: التسيير واإلقتصاد                   المستوى:   

  الفرض االول للثالثي األول في مادة اإلقتصاد والمناجمنت
 الجزء األول)6ن(: أجب على األسئلة التالية:

 1.عرف المشكلة االقتصادية .  
 .عرف العون االقتصادي2

 .اذكر انواع التدفقات االقتصادية مع الشرح3

 ن(6الجزء الثاني)

كلغ من المادة  0.8الى Bبينما يحتاج المنتوج M1كلغ من المادة  1الى Aيحتاج المنتوج BوAمنتوجين  السالمتنتج مؤسسة 

M1 كلغ من المادة  1.2وM2. 

 دج للكغ الواحد. 30كلغ بسعر M2:250دج للكغ الواحد بينما المادة  45كلغ بسعر M1:200مشتريات من المواد: -

 M2كلغ من المادة ؟و M1كلغ من المادة  ؟استهالكات)استعماالت( في العملية انتاج:-

 وحدة B:1500وحدة من  A:2000الكمية المنتجة من -

 دج.160دج،140على التوالي  BوAع الوحدة من سعر بي-

 عرف القيمة المضافة-1المطلوب:

 حدد اإلنتاج الخام تم حدد مبلغ اإلستهالكات الوسيطية-2            

 حدد القيمة المضافة للمنتوجين معا.-3          

 ن8الجزء الثالث 

 بمايلي: 2020قامت مؤسسة "العطور الغرب" خالل شهر افريل الوضعية:  

 دج 3000000طلب مواد اولية من مؤسسة أجنبية بقيمة 

 دج 120000والمقدرة ب CPAتسديد القروض المستحقة  للثالثي االول للقرض الشعبي الجزائري 

 دج 80000تسديد الضرائب السنوية المستحقة لمصلحة الضرائب بقيمة 

 دج خالل الثالثي في المعارض الوطنية 7000000بيع ماقيمة 

 وين عمالها على التكم في االالت لمدة اسبوع.تك

 المواد االولية في فصل الشتاء بسبب جني بعض الزهور  نتعاني مؤسسة "العطور الغرب" من نقص في تموي

 العمل المطلوب:

 اذكر االعوان االقتصاديين المشار اليهم في الوضعية ؟-1

 اعط أمثلة من الوضعية عن كل عون اقتصادي-2

 ل( االنتاج في الوضعية؟ برر اجابتكمانوع )شك-3

 مانوع المشكلة االقتصادية في الوضعية؟ برر اجابنك-4

 انطالقا من الوضعية بمثال واحد فقطاملئ الجدول التالي:-5

 تدفق مالي تدفق حقيقي مبادلة انتاج استهالك

     

 

 

 االستاذ يوسي قادة

 

 

 

  2021-2020طيبي محمد النجمة                                السنة الدراسية: ثانوية الشهيد

د 45الشعبة: التسيير واإلقتصاد                   المستوى: الثانية ثانوي                      المدة:  

  الفرض االول للثالثي األول في مادة اإلقتصاد والمناجمنت
 الجزء األول)6ن(: أجب على األسئلة التالية:
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 1.. عرف الدورة االقتصادية 
 .عرف النشاط االقتصادي2

 .اذكر مضمون النشاط االقتصادي مع الشرح3

 ن(6الجزء الثاني)

غرام من المادة  800الى Bبينما يحتاج المنتوج M1كلغ من المادة  1الى Aيحتاج المنتوج BوAتنتج مؤسسة السالم منتوجين 

M1 غ من المادة  0.9وM2. 

 دج للكغ الواحد. 30كلغ بسعر M2:250دج للكغ الواحد بينما المادة  45كلغ بسعر M1:200مشتريات من المواد: -

 M2و؟كلغ من المادة  M1استهالكات)استعماالت( في العملية انتاج:؟ كلغ من المادة -

 وحدة B:1200وحدة من  A:1800الكمية المنتجة من -

 دج.2500دج،200على التوالي  BوAسعر بيع الوحدة من -

 عرف القيمة المضافة-1المطلوب:

 حدد اإلنتاج الخام تم حدد مبلغ اإلستهالكات الوسيطية-2            

 حدد القيمة المضافة للمنتوجين معا.-3          

 ن8الجزء الثالث 

 بمايلي: 2020 الوضعية: قامت مؤسسة "اثاث الغرب" خالل شهر افريل 

 دج 1200000طلب" الخشب االحمر" من مؤسسة أجنبية بقيمة 

 دج 120000والمقدرة ب CPAتسديد القروض المستحقة  للثالثي االول للقرض الشعبي الجزائري 

 دج 80000تسديد الضرائب السنوية المستحقة لمصلحة الضرائب بقيمة 

 الوطنيةدج خالل الثالثي في المعارض  7000000بيع ماقيمة 

 تكوين عمالها على التكم في االالت لمدة اسبوع.

  نقص وصعوبة قطع االشجار في السوق االجنبي المواد االولية  السباب نتعاني مؤسسة "اثاث الغرب" من نقص في تموي

 العمل المطلوب:

 اذكر االعوان االقتصاديين المشار اليهم في الوضعية ؟-1

 ون اقتصادياعط أمثلة من الوضعية عن كل ع-2

 مانوع )شكل( االنتاج في الوضعية؟ برر اجابتك-3

 مانوع المشكلة االقتصادية في الوضعية؟ برر اجابنك-4

 املئ الجدول التالي:انطالقا من الوضعية بمثال واحد فقط-5

 تدفق مالي تدفق حقيقي مبادلة انتاج استهالك

     

 

  االستاذ يوسي قادة
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