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 :  الجزء األول
 لتكن المعطيات التالية لمؤسسة  تنتج المنتج " أ " 

 كمية راس المال كمية العمل كمية االنتاج

290 10 07 

 دج  8دج ، و سعر الوحدة  من رأس المال   6سعر الوحدة من  العمل      

 : المطلوب
 عرف انتاجية العمل  ثم أحسبها  -1
 بعد تعريف تنسيق عوامل االنتاج ، أحسب  انتاجيتـــــه  -2
 أذكر أشكال رأس المال  مع مثال لكل شكــــل -3

 الجزء الثاني  :
تنتج مؤسسة السالم  الصابون العطري في ثالث ورشات  ) التحضير ، االتمام و التعليب (    

بشراء   دج ، قام 60000، يعمل السيد " يونس " في ورشة التعليب براتب شهري قيمته 

 دج من راتبه  . 38520ثالجة  ألسرته  بمبلغ 

 : المطلوب
 مؤسسة السالم  ؟ عرفها ماهي العملية التي تقوم  بها -1
 ؟  عرفـــه" يونس  "ما نوع تقسيم العمل الذي يمارسه  -2

 و ماهي الفة التي ينتمي اليها ؟ برر اجابتك          
 كيف نسمي العملية التي قام بها  يونس ؟  عرفها -3

 حدد أنواعــــها بالنسبة للثالجة  مبررا اجابتك          
 العملية  ؟  أحسبه  و فسره  كيف نسمي  الميل المتوسط  لهذه -4

 الجزء الثالث 
 السيد " عمار " موظف  بالمؤسسة  الوطنية للكهرباء و الغاز ، تحصل في شهر جانفي   

% في البنك الوطني إلنفاقه  في شهر 40منه   بإيداعدج ، قام  80000على  دخل قيمته 

 في البنك  . ادة  ودائعه % مما أدى الى زي25رمضان  ،  في شهر مارس ارتفع دخله بنسبة 

 :  المطلوب
 حدد نوعــــــها  مع التبرير، ثم   كيف تسمى العملية  التي قام بها عمار ؟ عرفها -1

 أحسب قيمة الدخل في شهر مـــــارس -2
 ، % 55اذا كان الميل الحدي لهذه العملية  يساوي   -3

   مـــــارس شهرفي  أحسب قيمة ودائعه     
 على هذه العملية  ينمؤثرالموضوعي  العامل الذاتي و ال العاملاستخرج من السند  -4
 ما عالقة هذه العملية  باالستثمـــار ؟ - 5

  : األول الجزء
 لتكن المعطيات التالية لمؤسسة  تنتج المنتج " أ " 

 كمية راس المال كمية العمل كمية االنتاج

290 10 07 

 دج  8دج ، و سعر الوحدة  من رأس المال   6سعر الوحدة من  العمل      

 : المطلوب
 عرف انتاجية العمل  ثم أحسبها  -1
 بعد تعريف تنسيق عوامل االنتاج ، أحسب  انتاجيتـــــه  -2
 أذكر أشكال رأس المال  مع مثال لكل شكــــل -3

 : الجزء الثاني 
تنتج مؤسسة السالم  الصابون العطري في ثالث ورشات  ) التحضير ، االتمام و التعليب ( ،    

بشراء ثالجة    دج ، قام 60000يعمل السيد " يونس " في ورشة التعليب براتب شهري قيمته 

 دج من راتبه  . 38520ألسرته  بمبلغ 

 : المطلوب
 عرفها ماهي العملية التي تقوم  بها مؤسسة السالم  ؟ -1
 ؟  عرفـــه" يونس  "ما نوع تقسيم العمل الذي يمارسه  -2

 و ماهي الفة التي ينتمي اليها ؟ برر اجابتك                
 كيف نسمي العملية التي قام بها  يونس ؟  عرفها -3

 حدد أنواعــــها بالنسبة للثالجة  مبررا اجابتك                
 الميل المتوسط  لهذه العملية  ؟  أحسبه  و فسره   كيف نسمي -4

  الثالث الجزء
على   في شهر جانفي ، تحصل السيد " عمار " موظف  بالمؤسسة  الوطنية للكهرباء و الغاز   

،  في  % في البنك الوطني إلنفاقه  في شهر رمضان 40منه   بإيداع، قام دج  80000دخل قيمته 

 . في البنك  الى زيادة  ودائعه  مما أدى %25بنسبة  شهر مارس ارتفع دخله

 :  المطلوب
 حدد نوعــــــها  مع التبرير، ثم   كيف تسمى العملية  التي قام بها عمار ؟ عرفها -1

 أحسب قيمة الدخل في شهر مـــــارس -2
 ، % 55اذا كان الميل الحدي لهذه العملية  يساوي   -3

   مـــــارس شهرفي  أحسب قيمة ودائعه     
 على هذه العملية  ينمؤثرالموضوعي  العامل الذاتي و ال العاملاستخرج من السند  -4
 ما عالقة هذه العملية  باالستثمـــار ؟ -5
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