
 

 

 -المسيلة –ثانوية أحمد بن محمد يحيى المقري 
 2017نوفمبر  30                                                المستوى: ثانية تسيير واقتصاد                     

 المدة: ساعتان

 متحان الثالثي األولا            مادة: االقتصاد والمانجمنت                                                        
 يحتوي االمتحان ثالثة تمارين مستقلة

 نقاط ( 4التمرين األول: ) 

حاجات هة، وإن سبب المشكلة االقتصادية يتمحور حول الندرة النسبية للخيرات االقتصادية من ج

 اإلنسان المتزايدة من جهة ثانية والتي يسعى الفرد جاهدا إلشباعها.

 المطلوب:

 اشرح أركان المشكلة االقتصادية. .1

 ما هي خصائص الحاجات؟ .2

 نقاط( 7التمرين الثاني: )

ما  ستثماراإلى أنس َو   نور اإلسالم شابين طموحين، يريدان القيام بمشروع إنتاجي فاعتمدا 

نتاج إة في يملكانه من رأسمال باإلضافة إلى الحصول على إعانة من الدولة وقاما بتكوين شركة مختص

نتاجية استهلكا في العملية اإل 2015وخالل الثالثي األول من سنة  لعب األطفال البالستيكية""

10000KG  150بالستيك بتكلفةDA  620000للكيلوغرام الواحد وما قيمتهDA في استهالكات أخرى .

 للعبة الواحدة. 200DAلعبة بيعت بـ  15000حين تم إنتاج 

 المطلوب:

 .مع الشرح وبين أنواعهاشرح مفهوم االستثمار  .1

 .2015في الثالثي األول من سنة  احسب القيمة المضافة المحققة .2

بتكلفة  وحدة 30للوحدة، ورأس المال  100DAوحدة بتكلفة  45إذا علمت أن عدد وحدات العمل  .3

45DA :للوحدة 

 احسب إنتاجية عوامل اإلنتاج. .أ

                   احسب إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج.                                           .ب

 نقاط ( 9)  التمرين الثالث:

 أوال: 

لدخل يلعب الدخل الوطني دورا أساسيا في زيادة النمو االقتصادي للبلد، يخصص جزء من ا

لمتبقي االجزء والخدمات من طرف األعوان االقتصاديين، ولعملية االستهالك والتي تعني استعمال السلع 

 يوجه لالدخار والذي بدوره يجمع ليتم استثماره في مشاريع إنتاجية.

هناك عوامل عديدة تتحكم في االستهالك إما بالزيادة أو النقصان وهي نفسها العوامل المؤثرة في 

 هالك واالدخار هي عالقة عكسية.االدخار لكن بصورة عكسية باعتبار أن العالقة بين االست
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 المطلوب:

 :مما سبق واعتمادا على ما درست أجب على األسئلة التالية 

 بيّن أنواع االدخار. .1

 المؤثرة في االستهالك؟الموضوعية ما هي العوامل  .2

 لتكن لديك المعطيات التالية الخاصة باقتصاد بلد ما: ثانيا:

 2016سنة  2015سنة  2014سنة  البيان

 24000 .......... 25000 الدخل

 ......... 18900 ............ االستهالك

 8400 ......... ............ االدخار

 ......... % 70 % 60 الميل المتوسط لالستهالك

 المطلوب:

 أكمل الجدول أعاله. .1

 استنتج الميل المتوسط لالدخار لكل سنة. .2

 (2016و   2015لالدخار ) تؤخذ معطيات سنتي احسب الميل الحدي لالستهالك والميل الحدي  .3

 انتهى

 بالتوفيق للجميع أستاذ المادة: د . إ
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