
 2021 – 2020 السنة الدراسية:                            .                                   : لوصيف رشيد ثـــــــانوية

                                                                                                   االسم و اللقب:                                                     الفوج:تسيير و اقتصــــاد       02القسم: 

 .دقيقة 45 المدة:

 . الفرض المحروس األول في االقتصاد و المناجمنت

 الجـــــــــــــــزء األول:

    الطبيعي في العملية االنتاجية؟بين دور العامل  -2قتصادية.   الدورة االعرف  -1 : يلي أجب على ما1

 صحح الخطأ الموجود في العبارات التالية:  -2

  عدم التوافق بين الحاجات المتعددة و الموارد الناذرة بشكل مطلق.المشكلة االقتصادية تتمثل في 

.................................................................................................................................... 

 أو خدمة بخدمة المبادلة هي عملية مبادلة سلعة بسلعة أو سلعة بخدمة. 

.................................................................................................................................... 

 .عملية تخزين الخضر و الفواكه لتستهلك طوال أيام السنة تؤدي الى خلق منفعة مكانية 

.................................................................................................................................... 

 .العالم الخارجي  هو مجموعة من االعوان المتجانسين المتواجدين خارج الوطن 

....................................................................................................................................  

  الجـــــــزء الثـــــاني:

 2020شهر جوان خالل    لوازم أخرى  .جلود الحيوانات و دباغة الجلود انطالقا من " متخصصة في األمل مــؤسسة " 

  :قامت بالعمليات التالية

كمت تحصلت على السجل   التنمية المحلية دج من بنك  2000000تحصلت على قرض بقيمة عامل ، 80قامت بتوظيف 

و وقامت باقتناء آالت انتاجية  الرسوم و المصاريف الملحقة ،التجاري من المركز الوطني للسجل التجاري  مقابل دفع 

   .......الخ. معدات نقل . مواد أولية

          محققا  الجلددج . تم استخدامها إلنتاج  20000لوازم مختلفة ال دج و  400000  المشتراة الجلود  قدرت قيمة  

 باعت كل انتاجها لمؤسسة " الندى". دج. 180000ب  قيمة مضافة

قيمة االنتاج اضافة الى مستلزمات أخرى بقيمة  1/3استعملت  في انتاج الحقائب النسائية متخصصة  "الندى "مؤسسة

 .دج للوحدة الواحدة 1000وحدة ب  300و أنتجت  دج  50000

 :من خالل الوضعية و مكتسباتك القبلية أجب على مايليالعمـــل المطلوب:

 العون االقتصادي الذي تنتمي اليه مؤسسة االمل.حدد  (1

  االقتصادية.ن المذكورين في الوضعية مبينا مختلف التدفقات األعوان االقتصاديي مخططبمثل  (2

 المؤسستين مع التعريف.حدد نوع االنتاج في  (3

  . حدد قيمة االنتاج في مؤسسة األمل (4

  أحسب القيمة المضافة في مؤسسة "الندى". (5

 األستاذة: صليلع آسيا                                                                        . موفقون بإذن هللا تعالى
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 2021 – 2020 السنة الدراسية:.                                                               : لوصيف رشيد ثـــــــانوية

                                                                                                   تسيير و اقتصــــاد      االسم و اللقب:                                                     الفوج: 02القسم: 

 دقيقة. 45 المدة:

 الجـــــــــــــــزء األول:

 ؟   في ماذا يتمثل نشاط االدارات العمومية) دورها( -2.   القيمة المضافةعرف  -1 أجب على ما يلي :1

 الموجود في العبارات التالية:صحح الخطأ   -2

  المتعددةو الموارد  المحدودةالمشكلة االقتصادية تتمثل في عدم التوافق بين الحاجات. 

.................................................................................................................................... 

  و أشعة الشمس من الخيرات االقتصادية .يعتبر الهواء 

.................................................................................................................................... 

 عملية نقل األشخاص و البضائع تؤدي الى تحقيق منفعة شكلية. 

.................................................................................................................................... 

 التدفقات النقدية هي حركة السلع و الخدمات و عنصر العمل  بين األعوان االقتصاديين. 

........................................... ......................................................................................... 

   الجـــــــزء الثـــــاني

 دج.  00040و يتقاضى أجرا و قدره   "رويال توليب"" يعمل بفندق عبد المالكالسيد ":  01السند 

  دج. 2500خالل فصل الصيف يذهب الى حظيرة التسلية التابعة للفندق من أجل االستجمام  و يدفع خالل اليوم 

البرتقال  إلنتاجيمتلك عبد المالك قطعة زراعية بها منبع للمياه الجوفية  في بلدية الحدائق تتمثل في بستان  :2السند 

 من البرتقال.كغ  200و كل شجرة تنتج  فقط . شجرة مثمرة  %75شجرة  منها  2000، يحتوي على  هكتار 10مساحته 

 من خالل الوضعية و مكتسباتك القبلية أجب على مايلي:المطلوب: 

 : 01من خالل السند 

  مع التعريف."رويال توليب"؟ و فندق  "عبد المالك"ماذا يمثل كل من  .1

 ما شكل االنتاج الذي يقدمه فندق رويال توليب؟ .2

 ارسم مخطط توضح فيه العالقة بينهما ثم وضح مختلف التدفقات مع شرح طبيعة العالقة بينهما؟  .3

 :2من خالل السند 

 مع اشرح؟2السند  استخرج مكونات العامل الطبيعي المذكور في  (1

  ؟ عرفه.القطعة الزراعية ماهو المؤشر المستعمل لقياس كفاءة  (2

 النتاج البرتقال؟ بالنسبة للمساحة المخصصة احسب قيمته  (3

          أيهما أفضل قنطار/الهكتار 25 هي بستان آخراذا علمت أن كفاءة المساحة المخصصة النتاج البرتقال في  (4

 و لماذا؟

 

 .  األستاذة: صليلع آسيا                                                                           . موفقون بإذن هللا تعالى
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 في مادة االقتصاد و المناجمنت للفرض االولمذكرة بيداغوجية 
 االقتصاد و المناجمنتادة : ـــــــــــــــــــــــــــــالم ثانوي  انيةالمستوى : الث

 : الختبارتاريخ ا
14/ 01/ 2021 

ةــــــــــــــــــــــــساع:دةـــــــــــــــــــــالم

 

 التصحيح:تاريخ المناقشةو 
......./....../.... 

األول: النشاط  المجال المفاهيمي
 االقتصادي.

المجال المفاهيمى الثاني:االنتاج 
 و عوامل االنتاج

 .  03الى  01من 
 

  04الوحدة:
 : عوامل االنتاج و تنسيقها )العامل الطبيعي(05الوحدة 

موضوع الوحدات المدرجة في 
 ختباراال

 نشاط المتعلم نشاط المعلم
موضوع الفرض مع مراعاة  إعداد -

 الدروس المقدمة و مستوى التالميذ
سلم  قإنجاز اإلجابة النموذجية وف -

 التنقيط
تصحيح األوراق و تشخيص نقاط  -

 القوة و الضعف لدى التالميذ
في األجل ختبار مناقشة و تصويب اال -

 جوبة الخاطئة فقط(المحدد)األ
بعد  على التالميذ األوراقتوزيع  -

 التصحيح
 

عتماد على المكتسبات التي تم التطرق باال -
لها يحاول اإلجابة على األسئلة المطرحة في 

بشكل منهجي و مدروس و  ختبارموضوع اال
 في إطار زمني محدد 

 

 

 

      2االقتصاد و المانجمنت  في الفرض االول
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