
         2018/  2017ال��س� ال�راسي:                                                  تاوق��     –ثان�ة زروقي ال��خ 
 انـــــ�ة : ساع�ـــال�   ت���� واق��اد                                                     02ال����� : 

                وال�ان,�+� االق��اد مادة في' لاخ�%ار ال#الثي ال#ا                          

نقا4 )06( : ألولال,.ء 
 أج9 على االس7لة ال�ال�ة : 

 الع+اص� ال�ي B,9 مع�ف�ها ع+� دراسة ال��ق ؟ماهي )1

 ماهي م�اصفات االداء ؟)2

 اش�ح ق+�ات ال��زع )3
 

 نقا4 ) 06( ال,.ء ال#اني : 
�ة في ص+اعة " االثاث ال�+.لي " ، ت���Mم ال9�M الL%�عي في ص+اعة االثاث و ت�Jف�Mس�ة ص+اع�ة م�Q100م 

�ات .�Mلف ال��Mم Sعامل م 
 دج Yاس�هالكات وس��Lة  2600000دج لل�ح�ة Uاس��Mام  35000وح�ة �Uع�  100أن�,� 

 و مS اجل ال��وج ل�+�,اتها شار�Y في ال�ع�ض ال�Z+ي ل�+اعة االثاث 
 انLالقا مS ال�ضع�ة و على ض�ء ما درس� أج9 على ما يلي ::    ال�Lل�ب

 .ص+ف هdه ال�Qس�ة ح�9 مع�ار الb,� مع ال�عل�ل -1
 ع�ف ع�امل االن�اج ال��ار ال�ها في ال�ضع�ة -2
 اح�9 الق��ة ال�hافة -3
 .ماهي م�حلة ال���j ال��ار ال�ها في ال�ضع�ة ؟ ع�فها -4

 
 نقا4 )  08ال,.ء ال#ال': ( 

، وnغ�ض زادة  ن�ر ال�يS " م�ي� مQس�ة ان�اج�ة ي���. ب�وح ال�%ادرة و ال�,اعة ، له شهادة في ال�ان,�+�ال��� " 
 الق�رة االن�اج�ة لل�Qس�ة وضع خLة ل��ة س+��Y Sا وع� الع�ال o�Uافاة مال�ة  ل�bق�j هdا اله�ف .

 انLالقا مS ال�ضع�ة و على ض�ء ما درس� أج9 على ما يلي ::   ال�Lل�ب
 ؟ ع�فه ال��� " ن�ر ال�يS " مS ه� -1

 ع�فها ؟ ح�9 ال�ضع�ةال��� " ن�ر ال�يS " ال�هارات ال�ي ي���ع بها ماهي -2

 . اش�ح ان�اع ال�q�LM مS خالل ال�ضع�ة ح�9 مع�ارp ال.مS و ال+�ا4 -3

 .   ال��� " ن�ر ال�يS " ات,اه الع�ال ال��Jفة ال�ي قام بها اش�ح -4
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