
 2021/ 2020الموسم :                          تاوقريت                            –ثانوية زروقي الشيخ 

 االقتصاد و المانجمنت          المدة : ساعة و نصففرض في مادة       ت إ       02المستوى : 
 2021/ 2020الموسم :                                                 تاوقريت     –ثانوية زروقي الشيخ 

  االقتصاد و المانجمنت          المدة : ساعة و نصففرض في مادة       ت إ       02المستوى : 

 : الجزء األول

:   تعتبر الحاجة المحرك االساسي  للنشاط االقتصادي ، ان حاجات االنسان تتطور و 01 السند

 تتنوع و تتجدد باستمرار  مما يجد صعوبة في شباع هذه الحاجات .

 :  اليك االنشطة االقتصادية التالية : 02السند 

 الركوب في القطار من وهران الى العاصمة  -1

 النقل  التمور من  الجنوب الى الشم -2

 دج 2500شراء قميص بمبلغ  -3

 :   01بناء على السند  -1 :  المطلوب
 ما المشكلة المشار اليها ؟  علل اجابتك -أ

 حدد عناصرها مع الشرح  دعم اجابتك بمثال لكل عنصر -ب

 حدد مضمون  كل نشاط اقتصادي مع التعليل   :     02بناء على السند  -2

  : الجزء الثاني

  علبة  من صحون بالستيكية  تحتوي كل  600تقوم مؤسسة " البالستيك الرفيع " بانتاج

دج  150دج للصحن الواحد  ،  استهلكت ما قيمته  250صحن بسعر  20علبة على 

 دج كاستهالكات أخرى   200000كمواد أولية إلنتاج الصحن الواحد  و  ما قيمته 

   " ؤسسة " البالستيك الرفيع "   باعتها علبة من م 215اشترت مؤسسة " البهجة

دج  45000دج للصحن الواحد ، و استهلكت في ذلك ما قيمته   325للمستهلكين بسعر 

 كاستهالكات اخرى .

 المطلوب :
 ما أهمية االنتاج بالنسبة  للمؤسسة  ؟  -1

 حدد  شكل االنتاج بالنسبة  لمؤسسة " البهجة " مع التعليل  -2

 اذكر الشكل االخر مع مثال

 أحسب القيمة المضافة لدى كل مؤسسة  -3

 :   الثالث الجزء

 تقوم مؤسسة " الجنوب الكبير " بزراعة النخيل على مساحة قدرها  :      السند       

% منه نحو أوروبا 40طن من التمور سنويا ، تصدر  800هكتار ، تنتج سنويا حوالي    20     

 أورو       800000بقيمة  تقدر بـ 

 : انطالقا من السند و على ضوء ما درست أجب على ما يلي :  المطلوب

 ما هو العامل االنتاجي المشار اليه  ؟ عرفه  .1

 استخرج من السند مكوناته   .2

 حدد  من السند االعوان االقتصادية  ؟ عرفها  ثم بين نشاطها األساسي  .3

 االقتصادية التي تضمنها السند  التدفقاتبين انواع  .4

 أرسم مخطط دورة حقيقية بين االعوان المشار اليهم  .5

 : األول الجزء

:   تعتبر الحاجة المحرك االساسي  للنشاط االقتصادي ، ان حاجات االنسان تتطور و 01 السند

 تتنوع و تتجدد باستمرار  مما يجد صعوبة في شباع هذه الحاجات .

 :  اليك االنشطة االقتصادية التالية : 02السند 

 الركوب في القطار من وهران الى العاصمة  -1

 الجنوب الى الشمالنقل  التمور من   -2

 دج 2500شراء قميص بمبلغ  -3

 :   01بناء على السند  -1 :  المطلوب
 ما المشكلة المشار اليها ؟  علل اجابتك -أ

 حدد عناصرها مع الشرح  دعم اجابتك بمثال لكل عنصر -ت

 :      حدد مضمون  كل نشاط اقتصادي مع التعليل  02بناء على السند   -2

  : الجزء الثاني

  علبة  من صحون بالستيكية  تحتوي  600تقوم مؤسسة " البالستيك الرفيع " بانتاج

دج  150دج للصحن الواحد  ،  استهلكت ما قيمته  250صحن بسعر  20كل علبة على 

 دج كاستهالكات أخرى   200000كمواد أولية إلنتاج الصحن الواحد  و  ما قيمته 

   " ؤسسة " البالستيك الرفيع "   باعتها علبة من م 215اشترت مؤسسة " البهجة

 45000دج للصحن الواحد ، و استهلكت في ذلك ما قيمته   325للمستهلكين بسعر 

 دج كاستهالكات اخرى .

 المطلوب :
 ما أهمية االنتاج بالنسبة  للمؤسسة  ؟  -1

 ،حدد  شكل االنتاج بالنسبة  لمؤسسة " البهجة " مع التعليل  -2

 اذكر الشكل االخر مع مثال 

 أحسب القيمة المضافة لدى كل مؤسسة  -3

 :   الثالث الجزء

  20تقوم مؤسسة " الجنوب الكبير " بزراعة النخيل على مساحة قدرها   :      السند       

% منه نحو أوروبا بقيمة  40طن من التمور سنويا ، تصدر  800هكتار ، تنتج سنويا حوالي  

 أورو       800000تقدر بـ 

 : انطالقا من السند و على ضوء ما درست أجب على ما يلي :  المطلوب

 ما هو العامل االنتاجي المشار اليه  ؟ عرفه  -6

 استخرج من السند مكوناته   -7

 حدد  من السند االعوان االقتصادية  ؟ عرفها  ثم بين نشاطها األساسي  -8

 االقتصادية التي تضمنها السند  التدفقاتع بين انو -9
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  : الثالثالجزء  

 مل االنتاجي المشار اليه  : العامل الطبيعي العا  -1

 تعريفه : .............................

 من السند مكوناته    -2

 االرض : زراعة النخيل 

 نشاطها األساسي تحدد  االعوان االقتصادية   و  -3

 االقتصادية )م الجنوب الكبير( : هي ............................... المؤسسة  -

 نشاطها االساسي : انتاج السلع و الخدمات    

 العالم الخارجي ) أوروبا ( : هو ................................................  -

 نشاطه االساسي : تصدير و استيراد السلع و الخدمات 

 االقتصادية التي تضمنها السند  التدفقاتع انو -4

 التدفقات الحقيقية : تصدير التمور نحو اوربا  -

 اوروبااورو ( من  800000التدفقات المالية : تحصيل أموال )  -

  م االقتصادية و العالم الخارجيطط الدورة الحقيقية بين خم -5
 

 )تصدير( سلع و خدمات                                        

                                                     

 

                                         

 )استيراد (  سلع و خدمات                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الجزء األول

 :   01بناء على السند  -1
 المشكلة االقتصادية  :المشكلة المشار اليها  -ب

 التبرير : قلة  الموارد  و تعدد الحاجات 

 : عناصرها  -ث

 الحاجات :  ............................................... مثل حاجة الجوع ، العطش .. -

 ............................................... مثل  السيارات ، االلبسةالخيرات :   -

 :      تحديد مضمون  كل نشاط اقتصادي مع التعليل 02بناء على السند   -2

 االتهالك : استخدام القطار في تلبية حاجة السفر -1

 االنتاج : انتاج خدمة النقل  -2

 المبادلة : التنازل عن سلعة مقابل نقود   -3

 

  : الجزء الثاني

 أهمية االنتاج بالنسبة  للمؤسسة  : -1

 تحقيق هدفها المنشود المتمثل في تحقيق الربح 

 ة  لمؤسسة " البهجة " :شكل االنتاج بالنسب -2

 يباع في السوق  ألنهانتاج سوقي 

 : االنتاج غير السوقي  مثل خدمات الحالة المدنية  ، خدمات العدالة .. الشكل األخر

 القيمة المضافة ابحس -3

 مؤسسة  البالستيك   -

 االستهالكات الوسيطية –القيمة المضافة = االنتاج الخام  

 دج 300000=   250*  20*  600االنتاج الخام = 

 دج 2000000=   200000+   150*  20*  600االستهالكات الوسيطية =  

 دج  1000000=  2000000 -  3000000القيمة المضافة = 

 مؤسسة  البهجة    -

 دج 1397500=   325*  20*  215االنتاج الخام = 

 دج 1120000=   45000+   250*  20*  215االستهالكات الوسيطية =  

 دج 277500=  1120000 -  1397500القيمة المضافة = 
 

المؤسسة 

 االقتصادية
الخارجي لعالما  
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