
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية                                           

  الشرفة -العقيد بوقرة الثانوية :                      مديرية الرتبية لوالية الشلف                     
 2019/  2018  :السنة الدراسية                          واقتصادتسيري املستوى: السنة الثانية 

الجزء  املدة : ساعة                        املاجنمنت       و االقتصاديف  ولللثالثي األ لثاينالفرض ا
 نقاط )  06(    األول :

 .اشرح أشكال اإلنتاج )1
  .فيما يتلخص نشاط العائالت)2
 اذكر أنواع الخيرات االقتصادية )3

 نقاط )  06(      الثاني:الجزء 
والمعلومات التالية تخص شهر ماي  (M1.  M2)باستعمال مادتين   (P2. P1)منتجينتنتج مؤسسة الوئام �

 موضحة كما يلي :  2016
 M2 من  دج / كلغ  150كلغ بسعر  M1  ,300 من دج / كلغ  120كلغ بسعر  200مشتريات الشهر �
 P2دج للوحدة من  500وحدة بسعر بيع  P1 , 1000دج للوحدة من  400وحدة بسعر بيع   900 إنتاج الشهر �
 M2كلغ من  0.7و M1 كلغ من  M2  ,0.8كلغ من  1.2و M1 كلغ من  0.9 استعماالت الشهر �

 العمل المطلوب : 
 عرف القيمة المضافة )1
 أحسب القيمة المضافة المحققة في كل منتج )2
 نقاط )  008(       الجزء الثالث 

ـاعـة � ـع منتج شـركة " جرجرة " ـمخــتصـة ـفي صـن ــسـت ـة ت ـف ـل خـت ـواع ـم ـأن ــت ب وي ــســك ـب ـةاـل ـي واد األول ــم ــك ال ـذل  ـمل ـل
ـية ـتال   : ال

ـدقـيق ، السكر ، مواد  ح دال رة ، مـل ـيب ، الخمــي حـل ـة نباتية ، مسحوق الكاكاو ، اـل ـي يعمل داخل الشركة  مستحـلب ، نسبة من الماء.هـن
ـة طهي ذات تكنولوجيا مـتطـورة،  عامال يمارسون أنشطة مختلفة من خالل عملية تنظيم مدروسة.  50 ــشركـة شـراء آل قــررت ال

ـة. ــي ـمـل ـع ـذه ال ل  هـ ـموـي ـت ـا ( البنك الوطني الجزائري) ـقرض ل ـه ـك ـن ــبت ـمن ب ــن فطـل ـب ـه وافــق ال ــع ـل ــ ـدـف ـبها، عـلى أن ـت ى طـل ك عــل
ـة   سـب ــن ـة ـب ــوـي ـن ـد سـ ــواـئ  %. 3ـف

دج بغرض بيعها  245000دج. اشترت سندات بمبلغ  90000أشهر بمبلغ  3قامت الشركة بتأجير شاحنة لمؤسسة " الصفاء" لمدة 
ـ في السوق. خالل السنة المالية  قدر اإلنتاج المباع من طرف الشركة لل ـد  3000000زبون " حسان " ب سـدي ــت ـة ال ـي ـل دج وكانت عـم

ـا ــب ــم ـة واللوازم المستعملة في إنتاج المنتوج اـل ــي ــواد األوـل ـم ع.  إن اـل ــي ـة ب ـي ـل ـة عن كل عـم ـي ـك ـن ـات ب ـك شـي ـم ـب ـت ـ ـت ـدرت ب ــ ع ق
 دج. 1850000

ـاد عـلى وضعية شـركة  ـم ـاالعـت ــوب : ـب ـل ــطـ ـم  يلي:عما درست أجـب  "جرجرة "  ، وعــلى ما اـل
 عرف العون االقتصادي.                                                                                         )1
مـي شـركـة "جرجرة ".                                               )2 ــت ـن  إلى اي فئة من األعوان االقتصاديين ت
                                            العون.بعد تعريفك للنشاط االقتصادي حدد حسب معيار النشاط طبيعة هذا )3
.                                   من السند  مختلف المنافع التي تحققها مبررا ذلك بأمثلة مبين اإلنتاج،عرف عملية )4
 ؟                      مثل لذلك من السند  في نشاطها حدد أنواع التدفقات التي تعتمد عليها شـركـة "جرجرة ")5
هـا شـركـة   "جرجرة "  ؟ و على ماذا تعبر اقتصاديا.         )6 ــت ـق ـتي حـق ـة ال مـضـاف مـة اـل ــي ـق  أحـسـب ال
 بين أهمية آلة الطهي الجديدة على النشاط االقتصادي للشركة.                                              )7

 .حياة فـإنّنا نواجه االمتحانات وبعدها نتعلم الّدروسفي المدرسة نتعلم ثّم نواجه االمتحانات، أّما في ال
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نقاطنقاط )e66/ex/00( (       ني:
 (منمنتجينسة الوئام مؤسسة الوئام 

كما يلي : ضحة كما يلي : 
120كلغ بسعركلغ بسعر 2002ر

4000 بسعر بيع وحدة بسعر بيع 
ك1.22و و M1Mمن كلغ من 

ة
ة في كل منتجلمحققة في كل منتج 

ـأنـومنتج ــت ب وي ــســك ـب ـأـناـل ــت ب وي ــســك ـب ـل

ح  رة ، مـل رة ، مـلحب ، الخمــي  مستحخمــي
ــشركـة شـراء ــشركـة شقــررت ال رت ال

ـة. ــي ــنة.عـمـل ـب ــنوافــق ال ـب ـك عـلوافــق ال

 2450000ات بمبلغ ت سندات بمبلغ 
دج وكادج وكانت عـم3000003000

ـا ــب ــم ــج المنتوج اـل ـب ــم ـدرتوج اـل ــ اع ق
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