
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية                                               

   -توسمولين-عليوي جلولالثانوية :                                                       البيضمديرية التربية لوالية 

  2018/  2017السنة الدراسية :                                    المستوى والشعبة :الثانية تسيير وإقتصاد   

  28/02/2018ساعة                                                                    يوم:  02المدة: 

في مادة االقتصاد و المناجمت الثانياختبار الثالثي   

لكن عندما تسقط ... ستعرف من هم أصدقاؤك  !ما ترتفع... سيعرف أصدقاؤك من أنتعند  

 

  نقاط) 06الجزء األول:(

كيف يمكن للمؤسسة أن تستمر في اإلنتاج بدون انقطاع؟ - 1   

  صنف األنشطة التالية إلى أي وظيفة تنتمي: – 2

التخطيط –اختيار التجهيزات  –تنظيم العمل  –التخزين  –تسيير األموال  –خدمات ما بعد البيع   

؟دراسة السوق كيف تكون اشرح – 3  

نقاط) 06الجزء الثاني:(  

الجدول التالي يوضح دخل ثالث موظفين علما أن الوحدة دج: 01الوثيقة  

 

  معلومات إضافية: 02الوثيقة 

دج 270.000يساوي  مجموع مداخيل -  
هي حدود متعاقبة لمتتالية حسابية   Y3و Y2 و   Y1 - 
Y 2و  1يتناسبان مع األعداد   3و   Y1- 

 المطلوب:

أحسب قيمة المداخيل  – 1  

أحسب قيمة االستهالك،و قيمة االدخار  – 2  

الميل المتوسط لالدخار  أحسب -3  

ما هي العوامل الذاتية المؤثرة في الدخل  – 4  

 

 

S ادخار C استهالك Y الدخل   البيان
؟ 80℅   Y1  خديجة

؟      70℅      Y2 لخضر
؟    80℅      Y3 مخطارية
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نقاط) 08الجزء الثالث:(  

بطاقة وصفية لمؤسسة"عصير برتقال": 01سند   

02/01/2011   تاريخ التأسيس عصير برتقال اسم المؤسسة
  00.000.0000.3دج  رأس مالها مساهمين 4 المؤسسون

توسمولين السالمحي  المقر
   الوسائل المادية: مخازن للتبريد

 آالت،سيارتان .....
 عامل و مسير عام 500الموارد البشرية:

 مراقبي نظافة و أمن
 
 

 معلومات اضافية:

* مؤسسة"عصير برتقال" تنتج عدت منتجات ذات أحجام مختلفة تقوم باقتناء البرتقال من موردي 
اسبانية.برتقال من السوق المحلي و مواد معطرة من شركة   

للدعاية و اإلشهار بهدف زيادة المبيعات ℅0.5دج خصصت منها  350.000.000* مبيعاتها السنوية:   

مؤسسة  14* عدد المنافسين :   07ي المؤسسة :د* عدد مور   في الجودة 2005* لديها شهادة إيزو   

موزع وكالء البيع بين المؤسسة و المستهلك 300* عدد الزبائن :   

 * منتجاتها : قارورات زجاجية ذات أحجام مختلفة ، علب 

أذواق   مسايرة التغير فيو  و مواكبة التطور*قررت إضافة عمال و آالت من أجل توسيع نشاطها 
 المستهلكين

 * دفعت للدولة ضرائب على أرباحها 

 المطلوب:

ما نوع المؤسسة حسب كل معيار؟ – 1  

التقييس؟كيف عرف المشرع الجزائري  – 2  

ما الدور االجتماعي الذي تقوم به المؤسسة حسب الوضعية؟ – 3  

ما نوع المحيط المشار إليه في الوضعية؟ – 4  

ما هو القانون الذي يحمي المستهلك؟ – 5  

رتب في جدول ما ينتمي إلى عالقة التقييس باإلنتاج و عالقة التقييس بالتوزيع: - 6  

و مقاييس دولية خاصة بنظم الجودة  * المعرفة الجيدة للموردين  *يجب أن تتوفر في المنتوج مواصفات
و العمل على تحقيق استقالليتها عنهم * القضاء على التكاليف الزائدة * إلزام مؤسسات بإدخال معايير 

 حماية البيئة. 

 انتهى بالتوفيق
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