
 2021/ 2020الموسم :                               تاوقريت                                –ثانوية زروقي الشيخ 
 ـــــاعة   ــــــــــــــــــــــالمـــــــــدة : ســـــــــــ                                                                        ت إ 02المستوى : 

 االقتصاد و المانجمنتفرض للفصل الثاني  في مادة 
 السؤال األول :

 للتموين دور هام في توفير احسن السلع و الخدمات 
 اشرح انشطة التموين     

 السؤال الثاني :
 المعطيات التالية متعلقة باقتصاد بلد ما ) الوحدة مليار وحدة نقدية (   

 N+1السنة  Nالسنة  البيان
 ..؟.. 4000 الدخل

 3600 3000 االستهالك
 % 75الميل الحدي لالستهالك =  

 :  بناء  على السند  أجب على ما يلي : المطلوب
 عرف االستهالك -1
 ماذا يمثل الفرق بين الدخل و االستهالك ؟ عرفه  -2

 Nأحسب هذا الفرق للسنة 
 N+1السنة احسب قيمة الدخل  -3
 ماذا تالحظ من خالل الجدول ؟  -4
 ما عالقة االسعار باالستهالك ؟ اشرحها  -5
 السؤال الثالث   -6

يملك توفيق مؤسسة صغيرة متخصصة في تصليح المحركات الكهربائية  ، و في اطار تشجيع المؤسسات الصغيرة من 
 سنوات . 03طرف الدولة ، استفادت المؤسسة من اعفاء ضريبي لمدة 

 بناء  على السند  أجب على ما يلي:  المطلوب
 .ف هذه المؤسسة حسب باقي المعايير مع التعليل صن -1
 ما نوع المحيط المشار اليه ؟ عرفه واذكر مثال عنه -2
 ما نوع مصدر التمويل الذي تلقته المؤسسة ؟ برر اجابتك  -3
 ادكر وظائف المؤسسة االقتصادية  -4
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 السؤال االول :
 انشطة التموين     

 ...................................................... عملية الشراء :  -1
 ......................................................تسيير المخزون :  -2

 
 السؤال الثاني :

 : ................................................................................. ف االستهالكيعر ت   
 فرق بين الدخل و االستهالك : االدخاريمثل ال  -7

 تعريفه : ..............................................................................................
 : Nالفرق للسنة حساب 

 مليار و ن  1000=  3000 – 4000االدخار =  
 N+1السنة قيمة الدخل  حساب -8

 = التغير في االستهالك / التغير في الدخل الميل الحدي للدخار
 0.75=   4000 – 1( / الدخل ن+3000 – 3600)

  مليار و ن 4800=  1الدخل السنة ن+
 تالحظ من خالل الجدول :  -9

  أدت الى زيادة االستهالك   1زيادة الدخل من السنة ن الى السنة ن+
 زادت االسعار نقص االستهالك و العكسالقة االسعار باالستهالك : عالقة عكسية أي كلما عال 

 
 السؤال الثالث  

 : نف المؤسسة يصت -1
 دم خدمات التصليح بمقابلتق : : مؤسسة خدماتية  معيار النشاط

 : مؤسسة خاصة : يملكها اخد الخواص )توفيق( المعيار القانوني
 : المحيط االقتصادي نوع المحيط المشار اليه  -2

 يتمثل في قرارات السياسة االقتصادية مثل سياسة االستثمار
 الذي تلقته المؤسسة  : االعاناتنوع مصدر التمويل  -3

 : في صورة غير مباشرة تتمثل في االعفاء الضريبي التبرير
 :وظائف المؤسسة االقتصادية  -4
 وظيفة االنتاج  -
 الوظيفة التجارية  -
 الوظيفة المالية -
 الوظيفة االدارية  -
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