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 اختبار الفصل االول في مادة االقتصاد و المانجمنت
 نقاط ( 06الجزء االول. ) 

 يصادف االنسان في سعيه لتلبية حاجاته المتعددة و المتزايدة صعوبات تتمثل في ندرة الموارد االقتصادية .
 عرف الحاجات و الخيرات  -1
 أذكر خصائص الحاجات مدعما اجابتك بمثال عن كل منها  -2
 بين انواع الخيرات مدعما اجابتك بامثلة  -3

 نقاط ( 06الجزء الثاني : ) 
 السند : 

مقابل راتب االشهار  وسنة محاسب لدى الشركة الوطنية للنشر  30يعمل السيد " عبد الغفور " البلغ من العمر 
 دج ، و بمناسبة حلول فصل الشتاء اقتنى مدفأة غاز طبيعي ألسرته . 45000شهري قيمته 

 المطلوب : بناء على السند و على ضوء ما درست أجب على مايلي : .
 االعوان االقتصاديين ينتمي السيد عبد الغفور ؟ اشرحها بايجاز الى اي فئة من -1
 بين نوع تقسيم العمل للسيد عبد الغفور  -2
 ماهي الفئة التي ينتمي اليها عبد الغفور حسب الدراسة النوعية للسكان ؟  -3
 صنف المدفأة المقتناة حسب انواع االستهالك مع التعليل  -4

 نقاط (  08الجزء الثالث ) 
 لسند : ا

، توظف خمسون عامال و تستخدم آالت  الفواكه عصيرعة شركة البركة لالخوة بن يمينة متخصصة في صنا
تمر عملية االنتاج بثالث مراحل أساسية : غسل الفواكه ، ة مختلفة في العملية االنتاجية ، انتاجية ومواد اولي

ل تحديث آالت التعبئة اقترضت من البنك قرض . و من أجالعصر ، و التعبئة في قارورات ذات احجام مختلفة 
 لتمويل العملية .

 لى ضوء ما درست أجب على مايلي : المطلوب : بناء على السند و ع
 اذكر فئة االعوان االقتصاديين التي تنتمي اليها الشركة .  -1

 عرف نشاطها االساسي       
 الشرحماهو شكل رأس المال المستخدم من طرف الشركة ؟ مع  -2
 بين نوع تقسيم العمل لهذه الشركة .  -3
 ارسم مخطط تبين فيه العالقة بين الشركة و البنك مبينا مختلف التدفقات .  -4

 ما اسم المخطط ؟
 مع تحيات االستاذ : زيان محمد                                                                              

2as.ency-education.com




