
 

 الجزء األول :)06ن(

 أوال:  عرف المصطلحات التالية:_ تكامل الحاجات_العائالت غير العادية_ اإلستهالك.

 ثانيا:

: المخطط التالي ليكإ  

 

  

  

 

.اكمل المخطط اعتمادا على ما درسته.1  

. اشرح عناصر المخطط.2  

 الجزء الثاني:)06ن(

 ليكن لديك المعطيات التالية لمصنعين "أ" و"ب" يبيعان نفس المنتج:

  المصنع "أ" المصنع"ب"

 كمية اإلنتاج 270 420

 كمية العمل المستخدم 11 26

رأس المال المستخدمكمية  13 23  

 المطلوب:

.احسب إنتاجية كل عنصر من عوامل اإلنتاج في المصنعين.1  

دج للوحدة وسعر الوحدة من عنصر رأس  04. إذا علمت أن سعر الوحدة من عنصر العمل 2

دج. 08المال   

احسب انتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج.-  
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 الجزء الثالث:)08ن(

، تستعمل لذلك مواد أولية، ويعمل لديها الحلويات مختصة في صناعة "السالم"شركة دار               

عامل يمارسون أنشطة من خالل عملية تنظيم مدروسة. تمر عملية االنتاج عبر مراحل  50حوالي 

مختلفة: الخلط، الطهي، التعبئة والتغليف، ويستخدم في عملية االنتاج آالت مختلفة، وقررت الشركة 

الطهي لديها فاقترضت مبلغ من البنك الوطني الجزائري لتمويل هذه العملية، ووافق البنك على  آلة تحديث

 طلبها مقابل فوائد سنوية، كما اشترت الشركة أسهم لدى مؤسسة المذاق الحلو لصناعة الحلويات.

تجزئة، وكانت دج الذي يعتبر تاجر  300.000خالل السنة الحالية قدر االنتاج المباع للزبون أيمن بـ * 

دج.185.000المواد االولية واللوازم المستعملة بقيمة    

 التعليمات:

؟"السالم" دارإتجاه شركة  وما طبيعة نشاطه ؟ينتمي البنك الوطني الجزائريإلى أي عون اقتصادي  -1  

مدعما اجابتك من خالل الوضعية اعاله. "السالم"حدد عوامل االنتاج المستخدمة من طرف شركة دار -2  

مدعما اجابتك من خالل الوضعية  "السالم"بين اشكال راس المال المستخدم من طرف شركة دار -3

 اعاله.

حدد نوع تقسيم العمل في العبارة التالية: تمر عملية االنتاج عبر مراحل مختلفة: الخلط، الطهي، التعبئة  -4

 والتغليف.

لبيين للتقدم التقني على البيئة.أثريين س _ أذكر5  
 6. أحسب القيمة المضافة التي حققتها شركة دار "السالم".

 

 

 بالتوفيق
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 اإلجابة:

 إليك التعاريف التالية ألشكال رأس المال والمطلوب منك :تحديد كل شكل او نوع لرأس المال:

 _"القيمة النقدية إلجمالي أموال المؤسسة بما فيها قيمة اإلهتالك".= رأس المال المحاسبي.

 _"مجموعة وسائل اإلنتاج".= رأس المال الثابت.

 _ "مجموع األموال المستخدمة في المضاربة في األوراق المالية،... العمالت". = رأس المال المالي.

فكرية والحقوق الدائنة على المدينين".  = رأس المال القانوني._ "مجموع الحقوق الملكية المادية وال  

 _"مجموع األموال المستعملة في اإلنتاج مرة واحدة". =  رأس المال المتداول.

 

 : آثارا لتقدم التقني -5

 منها :أآلثار اإليجابية -أ

 .زيادة شدة تقسيم العمل و التخصص 

  زيادة اإلنتاج و جودته.زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج مما أدى إلى 

 .اكتشاف بدائل اصطناعية للمواد األولية.و اكتشاف وتطوير مصادر جديدة للطاقة 

 .تقليل الفضالت و المهمالت من المواد األولية في عملية اإلنتاج 

 . االقتصاد في الجهد  و استخدام الطاقة 

 تخفيض تكاليف اإلنتاج مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع و الخدمات. 

 . تسهيل عملية تسويق السلع و الخدمات 

 .زيادة رفاهية المجتمع 
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. 

 أليك المخطط التالي:

 

  

  

 

 

 

 عند دراسة السكان من وجهة نظر اإلنتاج نميز بين فئتين .

 سنة و  16و هي السكان الذين هم خارج سن العمل أي الفئات العمرية أقل من  غير النشطة: الفئة

  سنة. 60الفئات العمرية أكبر من 

 :سنة و تنقسم  60إلى أقل من  16و هي السكان الذين هم في سن العمل أي الفئات من   الفئة النشطة

 إلى:.

 :و هي السكان الذين هم في سن العمل و يشتغلون  الفئة المنتجة 

 :هم السكان الذين هم في سن العمل و ال يزاولون أي نشاط إنتاجي. الفئة غير المنتجة 

 :أخرى و هناك نوعان. إلىو يقصد بها انتقال السكان من منطقة  حركة السكان 

 و هي الهجرة الداخلية المتمثلة في النزوح الريفي نحو المدن داخل نفس  :حركة السكان الداخلية

 البلد.

 و هي الهجرة الخارجية المتمثلة في انتقال السكان من البلد األصلي إلى  الخارجية: حركة السكان

 بلد آخر بغرض اإلقامة لمدة ال تقل عن سنة.

 

 الجزء الثاني:

 

 .2 ÷ السنة( نهاية في السكان عدد + السنة بداية في السكان )عدد = السكان عدد متوسط

 

 

 

. وحدة القياس هي عدد المواليد السكان عدد متوسط (÷1000×الوالدات الوالدات=)عدد معدل

 نسمة. 1000لكل

 

 

 1000وحدة القياس هي عدد الوفيات لكل . السكان عدد متوسط (÷1000×الوفيات =)عدد الوفيات معدل  

 نسمة.

 

 

 السكان

 الفئة غير النشطة الفئة النشطة

المنتجة .الفئة  الفئة غير المنتجة 

2as.ency-education.com



 .الوفيات عدد -المواليد عدد = السكانية الزيادة

 

 

 . السكان عدد متوسط (÷1000×السكانية الزيادة السكاني=) النمو معدل

نسمة. 1000وحدة القياس هي الزيادة السكانية لكل             

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث:

 

 :"ن  1    المصنع" أ 

 =270/11إنتاجية عنصر العمل = كمية اإلنتاج / كمية العمل المستخدمة=

 =270/13اإلنتاج/ رأس المال المستخدم=إنتاجية عنصر رأس المال = كمية 

 :"المصنع"ب    

 =420/26إنتاجية عنصر العمل = كمية اإلنتاج / كمية العمل المستخدمة=

 =420/23إنتاجية عنصر رأس المال = كمية اإلنتاج/ رأس المال المستخدم=

 اإلنتاجية النوعية في المصنع "ب" أفضل منها في المصنع"أ".

 االنتاج: انتاجية تنسيق عوامل

 :"المصنع"أ    

 .158=  114+   44(= 08×13(+)04×11قيمة عوامل اإلنتاج المستخدمة= )

 =270/158إنتاجية التنسيق=

 :"المصنع"ب      

 .308= 204+  104(=08×23(+)04×26قيمة عوامل اإلنتاج المستخدمة= )

 =420/308إنتاجية التنسيق=

 المصنع"ب"أفضل منها في المصنع "أ".إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج في 
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ن(0.5تنتمي شركة دار النعمة لعون املؤسسات االقتصادية. )-1  
عامل" وعامل راس املال "االالت"  وعامل التنظيم "عملية تنظيم 50العامل الطبيعي "املواد األولية" والعامل البشري " -2

ن(2مدروسة" )  
ن(1.5مال اثبت "االالت"  وراس مال مايل " شراء االسهم" )راس مال متداول "املواد االولية" وراس -3  
(0.5راس املال الفين )-4  
ن( 0.5استثمار جتديدي أو حتديثي ) -5  
ن( للعناوين.0.5ن( +)1ن( + )2ن( +)2.5العالقة  بني املؤسسة والبنك وبني املؤسسة والزبون: )-6  

سسات االقتصادية وعون املؤسسات املاليةالعالقة بني عون املؤ   

 

 العالقة بني عون املؤسسات االقتصادية 

 

ن(1) 115.000قيمة االستهالكات الوسيطية=  –القيمة املضافة= قيمة االنتاج -7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات االقتصادية 

 شركة دار النعمة 
 

 

 المؤسسات المالية

 البنك الوطني الجزائري

 المؤسسات االقتصادية
 الزبون أيمن

 

 المؤسسات االقتصادية 

 شركة دار النعمة 
 

 

 قروض    )تدفق نقدي أو مالي(

 قروض + فوائد  )تدفق نقدي أو مالي(

سلع           )تدفق مادي او حقيقي(              

 نقود مقابل السلع  )تدفق نقدي اومالي(
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 اإلجابة النموذجية لإلختبار األول للفصل األول في مادة اإلقتصاد والمناجمنت            المستوى:2ت.ا

 الجزء األول:

 أوال:تعريفات

حاجة ما يتطلب حاجة أخرى تكملتها مثل حاجة البنزين تكمل  الحاجات قابلة للتكامل فيما بينها. فإشباع :*تكامل الحاجات
 .حاجة السيارة الن اإلشباع التام الستعمال السيارة ال يتحقق إال بتحقق وجود البنزين

وهي مجموعة من األشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد وال تربطهم أواصر القرابة مثل الجنود  العائالت غير العادية
 في الثكنات.

اإلستهالك:  وهي المرحلة األخيرة من النشاط اإلقتصادي و االستهالك يسمح للفرد أو الجماعة باستعمال السلع والخدمات 

.بهدف إشباع حاجاتهم  

  ثانيا:

 

  

  

 

 عند دراسة السكان من وجهة نظر اإلنتاج نميز بين فئتين .

 سنة و  16و هي السكان الذين هم خارج سن العمل أي الفئات العمرية أقل من  غير النشطة: الفئة

  سنة. 60الفئات العمرية أكبر من 

 :سنة و تنقسم  60إلى أقل من  16و هي السكان الذين هم في سن العمل أي الفئات من   الفئة النشطة

 إلى:.

 :و هي السكان الذين هم في سن العمل و يشتغلون  الفئة المنتجة 

 :هم السكان الذين هم في سن العمل و ال يزاولون أي نشاط إنتاجي. الفئة غير المنتجة 

 الجزء الثاني:

 :"المصنع" أ     

 24.54=270/11إنتاجية عنصر العمل = كمية اإلنتاج / كمية العمل المستخدمة=

 20.76=270/13إنتاجية عنصر رأس المال = كمية اإلنتاج/ رأس المال المستخدم=

 :"المصنع"ب    

 16.15=420/26إنتاجية عنصر العمل = كمية اإلنتاج / كمية العمل المستخدمة=

 18.26=420/23إلنتاج/ رأس المال المستخدم=إنتاجية عنصر رأس المال = كمية ا

 ".ب" أفضل منها في المصنع"أاإلنتاجية النوعية في المصنع "

 انتاجية تنسيق عوامل االنتاج:

 :"المصنع"أ   

 .148=  104+   44(= 08×13(+)04×11قيمة عوامل اإلنتاج المستخدمة= )

 1.82=270/148إنتاجية التنسيق=

 السكان

 الفئة غير النشطة الفئة النشطة

 الفئة غير المنتجة الفئة. المنتجة
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 :"المصنع"ب      

 .288= 184+  104(=08×23(+)04×26قيمة عوامل اإلنتاج المستخدمة= )

 1.45=420/288إنتاجية التنسيق=

 ".ب"أفضل منها في المصنع "أإنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج في المصنع"

 

 الجزء الثالث:

"السالم  ينتمي البنك الوطني الجزائري الى عون : المؤسسات المالية، وطبيعة نشاطه اتجاه شركة دار-1

 " هي تقديم قروض مقابل فائدة.

عوامل االنتاج -2  

 العامل الطبيعي "المواد األولية"

عامل" 50والعامل البشري "    

 وعامل راس المال "االالت" 

.لتنظيم "عملية تنظيم مدروسة" وعامل ا   

راس المال المستخدم -3  

 راس مال متداول "المواد االولية" 

 وراس مال ثابت "االالت" 

وراس مال مالي " شراء االسهم"،    

  "راس المال القانوني:اسم الشركة دار "السالم

(.الفني نوع تقسيم العمل في العبارة هو:تقسيم العمل من الناحية الفنية) التقسيم -4  

اثريين سلبيين للتقدم التقني على البيئة: -5  

اإلخالل بالتوازن البيئي نتيجة لالستغالل المفرط للموارد الطبيعية                                                         -

  _انتشار التلوث البيئي على نطاق و اسع بسبب المخلفات الصناعية

 حساب القيمة المضافة لشركة دار "السالم": -6

 االستهالكات الوسيطة. –باع القيمة المضافة= قيمة االنتاج الم

 دج 1.150.000=1.850.0000-3000.000القيمة المضافة= 
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