
 2022/ 2021الموسم :                                                         تاوقريت                 –ثانوية زروقي الشيخ 

 ـــــــاعة ـــــالمـــــــــدة : س                                                                   ت إ                  02:  القســــــــــم

 انجمنتفرض في مادة االقتصاد  و الم

 : الجزء األول

 الحاجة الستعمال السيارة  ال يتم  اال بوجود البنزين  -1

 ماهي الخاصية  المشار اليها ؟ عرفها

 اليك الخيرات التالية : -2

 الكتب المدرسية -الشمس            ب -أ

 صنف هذه الخيرات  مبررا اجابتك        

السيد " عبد الحميد " أب لخمسة أوالد ، اقترض من البنك الوطني الجزائري مبلغ مالي لتلبية احتياجاته  -3

 الخاصة 

 مخطط  شامل للدورة االقتصادية  بين العونين االقتصاديين المشار اليهما  مثل  -أ

 ؟ السيد " عبد الحميد "انتقال القرض  من البنك الى عملية كيف نسمي   -ب

 

 الثاني الجزء

  المتزايدة عراقيل و صعوبات . ه حاجاتيصادف االنسان في سعيه لتلبية :   01 السند

 : االنشطة االقتصادية التالية:  اليك  02السند 

 االنارة العمومية لشوارع المدينة  -أ

 التنازل عن سيارة مقابل مخزن للبضائع    -ب

 نقل المسافرين  من الشلف الى العاصمة   -ج    

 :  المطلوب

  :  01بناء على السند 

 يماذا تتمثل هذه الصعوبات ؟ ـف -1

 يشير السند الى احدى خصائص الحاجات ، حددها مع الشرح  -2

 :  02بناء على السند 

  التعليلقتصادي مع كل نشاط ا مضمون  حدد

 

  : الثالث الجزء

 :  السند

لتحسين جودة منتجاتها ، أدى ذلك الى تحقيق أرباح قامت شركة " الصومام " باستيراد من ايطاليا آلة متطورة     

 %  الى  ادارة الضرائب .19دج بمعدل  950000معتبرة  دفعت عليها ضرائب  قيمتها 

 :  المطلوب

 رباح المحققة من الشركة أحسب األ -1

 استخرج من السند االعوان االقتصاديين  مع التعريف -2

  رويجب أن يختلف من عون آلخ  اقتصادي ــونحدد النشاط االساسي و نشاط ثانوي واحد لكل عـ -3

  لكل عون اقتصادي حدد  شكل االنتاج  -4

دج للطن ، و استهلكت في ذلــك ما  450( بسعر  Pطن سنويا من المنتج )  2000تنتج شركة " الصومام   -5

 دج من الخدمات  285000دج من المواد االولية  و  300000قيمته  

 أحسب القيمة المضافة    
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 : الجزء األول

 : الخاصية  المشار اليها  -1

 إمكانية تكامل الحاجات : .................................................................................................

 اليك الخيرات التالية : -2

 الشباع الحاجة : خيرات حرة  النها توجد في الطبيعة  و ال تتطلب بذل جهداو تكلفة الشمس   -ب

 : خيرات اقتصادية   النها خيرات نادرة  و ا تتطلب بذل جهد او تكلفة الشباع الحاجة الكتب المدرسية -ت

 مخطط  شامل للدورة االقتصادية   -3

 العمل +  ودائع                                                         

 أجور                                                              

 

 تسديد قروض                                                 

 سحب  الودائع  قروض +                                                            

 

 تدفق مالي:  السيد " عبد الحميد "نسمي عملية انتقال القرض  من البنك الى  -4

 الجزء الثاني

 :  01بناء على السند  

 في ندرة الموارد االقتصادية تتمثل هذه الصعوبات  -1

 الخاصية  هي : تعدد الحاجات  : .................................................................................... -2

 :  02بناء على السند 

 :  قتصادي مع التعليل االنشاط االمضمون  

 االستهالك : استعمال الكهرباء  لتلبية حاجات االنارة  -أ

 المبادلة  ) المقايضة ( : مبادلة سلعة )سيارة ( بسلعة أخرى )مخزن(  -ب

 االنتاج : تقديم خدمة النقل  للمسافرين -ت

 :  الجزء الثالث

 دج  5000000=  0.19/   950000 = األرباح المحققة  -1

 :استخرج االعوان االقتصاديين   -2

 المؤسسات االفتصادية ) شركة الصومام( : .................................................................................  -

 .............................................................الخارج ) ايطاليا ( : .................................................  -

 االدارات العمومية )ادارة الضرائب( : ........................................................................................ -

 : ثانوي  النشاط االساسي و نشاط  -3

 الثانويالنشاط  النشاط االساسي العون االتصادي

 المؤسسات االفتصادية  -

 الخارج   -

 االدارات العمومية  -

 انتاج السلع و الخدمات

 تصدير و استيراد السلع و الخدمات

 تقديم خدمات مجانية

 دفغ ضرائب و رسوم للدولة

 تحويالت أموال

 استهالك السلع و الخدمات 

 : شكل االنتاج لكل عون اقتصادي   -4

 : انتاج  غير سوقي االدارات العمومية،              :  انتاج سوقي  الخارج،               :  انتاج سوقي االفتصاديةالمؤسسات 

 ب القيمة المضافة احس  -5

 االستهالكات الوسيطية  –القيمة المضافة = االنتاج الخام 

 دج 900000=   450*  2000االنتاج الخام  = 

 دج  585000=  285000+  300000=   االستهالكات الوسيطية

 دج  315000=   585000 – 900000القيمة المضافة =  

الماليةالمؤسسات  العائالت  
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