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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية                                           

  الشرفة - العقيد بوقرة:الثانوية                       مديرية التربية لوالية الشلف                     
  2018/  2017:السنة الدراسية                    واقتصادتسيير السنة الثانية :ةبعشلاو  المستوى
 ساعة:   المدة                      المانجمنت       و  االقتصادفي  ولللثالثي األ يناثلالفرض ا

  ةلقتسم ءازجأ ثالث ىلع عوضوملا لمشی
  ) نقاط  06(    الجزء األول 
  ) نقاط  03(  السؤال األول 

 كیف یمكن أن یؤثر التقدم التقني على العملیة اإلنتاجیة ؟  )1

  ) نقاط  03( السؤال الثاني 
  عرف رأس المال ؟  )1
  فیما تتمثل أھمیة رأس المال ؟  )2

  ) نقاط  06(   الجزء الثاني 
  :یبیعان نفس المنتج" ب "  و " أ "لیكن لدیك المعطیات التالیة لمصنعین 

  المصنع ب  المصنع أ        
  420  270  كمیة اإلنتاج

  26  11  كمیة العمل المستخدم
  23  13  كمیة رأس المال المستخدم

  : العمل المطلوب 
 ر من عوامل اإلنتاج في المصنعین؟احسب إنتاجیة كل عنص )1
دج للوحدة وسعر الوحدة من عنصر رأس المال  04لوحدة من عنصر العمل إذا علمت أن سعر ا )2

 .دج للوحدة 08
  احسب إنتاجیة تنسیق عوامل اإلنتاج؟ )3

  "وضعیة مركبة "   ) نقاط  08(  الجزء الثالث 
  ـاعـة منتوج"  جرجرة" شـركة ــت  " ـمخــتصـة ـفي صـن ــسـكـوی ـب عـمل " اـل ــســت ـة ت ـف ـل خـت واع ـم ـأـن ب

ـیة ـتال ـة ال ـی مـواد األول ــك اـل ـذل ـدقـیق ، السكر ، مواد  :ـل ـیب ، دال حـل ـة نباتیة ، مسحوق الكاكاو ، اـل ـی ـن ھ
رة لفة من ال یمارسون أنشطة مختعام 50یعمل داخل الشركة ,  ، مـلح مستحـلب ، نسبة من الماء الخمــی

ع : تمر عملیة اإلنتاج عبر مراحل مختلفة و ھي ,  خالل عملیة تنظیم مدروسة طــی ــق ـت ط ، اـل مرحلة اـلخــل
طــھي ـیــف ، اـل ـل غ ــت ة و ال ــئ عـب ــت ـاج آالت مختلفة,  ، ال ـت ـة : تستخدم في عملیة اإلن خــلط ، آـل ـة اـل آـل

ـة اـل ع ، آـل طــی ــق ـت ــفطــھي ، آلاـل ـی ـل غ ــت ـة و ال ـئ عـب ــت   ـة ال
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  كـھـا ــن ــبت مـن ب ـة طھي ذات تكنولوجیا مـتطـورة، فطـل ــشركـة شـراء آل البنك الوطني ( قــررت ال
ـة) الجزائري ــی عـمـل ـذه اـل ـموـیل  ھـ ـت ـد او .ـقرض ل ــواـئ ــھ ـف ــع ل ــ ـدـف ـبھا، عـلى أن ـت ــنك عــلى طـل ـب ــق ال ف

ة   ســب ــن ـة ـب ــوـی ـن    % 3سـ
  دج 90000أشھر بمبلغ  3لمدة " الصفاء" قامت الشركة بتأجیر شاحنة لمؤسسة.  
  دج بغرض بیعھا في السوق 245000اشترت سندات بمبلغ.  
  ـ " حسان " خالل السنة المالیة  قدر اإلنتاج المباع من طرف الشركة للزبون دج وكانت  3000000ب

ــیع ـة ب ـی ـل ـة عن كل عـم ـی ك ــن كـات ب شــی ـم ـب ـت ـد ـت سـدی ــت ـة ال ـی ـل  . عـم
  ـ ـدرت ب ــ ـاع ق ــب ــمـ ـة واللوازم المستعملة في إنتاج المنتوج ال ــی ــمــواد األوـل   .دج 1850000إن ال

ــوب ـل ــطـ ـم مـاد عـلى وضعیة شـركة   : اـل ـاالعــت   :، وعــلى مادرست أجـب عـن مایلي"   جرجرة"ـب

ــتصـادي حدد  )1 ــون اق ي أي عـ مـي شـركـةإـل ــت ـن  .                                               " جرجرة" ت
مدعما إجابتك من خالل  " جرجرة" شـركـة حدد عوامل اإلنتاج المستخدمة من طرف )2

  الوضعیة      
خـدم ـفي شـركـة  بین )3 ـمـســت ـال ال ـم ـال رأس ال ــلف أشـك                     .مدعما إجابتك من خالل الوضعیة " جرجرة"ـمخـت
ھ  ھو ما )4 ــی ـدت عـل ـم ـذي اعـت ـمـل ال ـع ـم ال سـی ــق وع ت ر ذـلك "جرجرة ”شـركـة ـن رـی ــب             . مع ت
                      ؟ما تتمثلوفی. في نشاطھا " جرجرة"شـركـة التي تعتمد علیھا التدفقات  عانوحدد أ )5
ـا شـركـة   )6 ـھ ـت ـق ـتي حـق ة ال مـضـاـف ـمـة اـل ـی ـق          .تعبر اقتصادیاماذا  ى؟ و عل"   جرجرة" أحـسـب ال
                                               .بین أھمیة آلة الطھي الجدیدة على النشاط االقتصادي للشركة )7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من تجاهل اإلساءة ليس بعا جز عن ر دها و لكنه عر ف قدر المسيء فتجاهله

 

      قیفوتلاب                             ج . يوافرش : ةداملا ذاتسأ                                         
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  تصحيح الفرض الثاني للثالثي األول في اإلقتصاد والمانجمنت
  الجزء االول 

  ن  3   الجواب األول 

  : يمكن أن يؤثر التقدم التقني على عملية االنتاج ايجابيا او سلبيا كما يلي - 1

  :  ايجابيا

 .زيادة شدة تقسيم العمل و التخصص 
  اإلنتاج و جودته.زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج مما أدى إلى زيادة 
 .اكتشاف بدائل اصطناعية للمواد األولية.و اكتشاف وتطوير مصادر جديدة للطاقة 
 .تقليل الفضالت و المھمالت من المواد األولية في عملية اإلنتاج 
 . االقتصاد في الجھد  و استخدام الطاقة 
 .تخفيض تكاليف اإلنتاج مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع و الخدمات 
 . تسھيل عملية تسويق السلع و الخدمات 
 .زيادة رفاھية المجتمع 

  : سلبيا

 .ارتفاع نسبة البطالة بسبب إحالل اآلالت محل عمل اإلنسان 
 . اإلخالل بالتوازن البيئي نتيجة لالستغالل المفرط للموارد الطبيعية 
 انتشار التلوث البيئي على نطاق و اسع بسبب المخلفات الصناعية  

  ن  3   اني  الجواب الث

 ھو المال الناتج عن عمل سابق والذي يساھم في إنتاج أموال أخرى .  تعريف رأس المال : )1
  أھمية رأس المال  )2

 . زيادة اإلنتاج و تحسين اإلنتاجية  
 .القدرة على المنافسة و البقاء في السوق  
 . مقياس التطور و التخلف  
 . تحسين ظروف العمل 
  يؤدي إلى زيادة قوة ورفاھية المجتمع .يساھم في زيادة الثروة مما  
 .المحافظة على رأس المال الحالي 
 .المحافظة على استمرارية نشاط المؤسسة 

  الجزء الثاني 

 :"ن  1    المصنع" أ  

  =270/11إنتاجية عنصر العمل = كمية اإلنتاج / كمية العمل المستخدمة=

  =270/13المستخدم=إنتاجية عنصر رأس المال = كمية اإلنتاج/ رأس المال 

 :"ن  1     المصنع"ب  

  =420/26إنتاجية عنصر العمل = كمية اإلنتاج / كمية العمل المستخدمة=

  =420/23إنتاجية عنصر رأس المال = كمية اإلنتاج/ رأس المال المستخدم=

  اإلنتاجية النوعية في المصنع "ب" أفضل منھا في المصنع"أ".

2as.ency-education.com



  انتاجية تنسيق عوامل االنتاج:

 :"ن  2   المصنع"أ  

  .158=  114+   44)= 08×13)+(04×11قيمة عوامل اإلنتاج المستخدمة= (

  =270/158إنتاجية التنسيق=

 :"ن  2     المصنع"ب  

  .308= 204+  104)=08×23)+(04×26قيمة عوامل اإلنتاج المستخدمة= (

  =420/308إنتاجية التنسيق=

  ضل منھا في المصنع "أ".إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج في المصنع"ب"أف

  الجزء الثالث 

ه  شـركـة " جرجرة " : )1 ــي مـي إـل ــت ـن صـادي الذي ت ــت ــون االق ة العـ صـادـي ــت   ن  0.5 مـؤسـسـة اق
  ن  1.5عوامل اإلنتاج المستخدمة في شـركـة "جرجرة " تتمثل في :     )2

  التنظيم  العمل   رأس  المال  العامل الطبيعي

ـدقـيق ، السكر   ال

ة نباتية  ــي ـن   مواد ذھ

  مسحوق الكاكاو  

رة   ــي ـيب ، الخم حـل اـل
ح مستحـلب    مـل

  نسبة من الماء  

ط   خــل ــة اـل   آل

ع    طــي ــق ـت ــة اـل   آل

طـھـي    ــة اـل   آل

ة و   ــئ ـب ع ــت ة ال آـل
ــف. ـي ـل غ ــت   ال

ة طھي جديدة   آـل

عملية تنظيم مدروسة  يمارس العمل عمال 
من طرف منظم 

  العمل 

ل في: ) 3 مــث ــت خـدم ـفي شـركـة " جرجرة  " ي مـســت مـال اـل ــلف أشـكـال رأس اـل   ن  1.5 مـخـت

  راس المال المالي    راس المال القانوني  رأس  المال الثابت  رأس المال المتداول

ـدقـيق ، السكر   ال

ة نباتية ــي ـن   مواد ذھ

  مسحوق الكاكاو

رة   ــي ـيب ، الخم حـل اـل
ح مستحـلب   مـل

  من الماء نسبة

ط   خــل ــة اـل   آل

ع   طــي ــق ـت ــة اـل   آل

طـھـي   ــة اـل   آل

ة و  ــئ ـب ع ــت ة ال آـل
ــف. ـي ـل غ ــت   ال

ة طھي جديدة   آـل

سندات التوظيف   مبلغ اإليجار 
 المشتراة بھدف بيعھا

ه شـركـة " جرجرة " ) 4 ــي مـدت عـل عـمـل الـذي اعــت م اـل ســي ــق ي. ـنوع ت ــن ـف عـمـل ال  حــيث ھـو اـل
ـا ف ـي ـن ــن ـف ـي ــ ـل ــ ـاج عـمـال مـؤھ ـت ـة اإلن ـي ـل عـم وم ـب ــق ـاج ـي ـت خـدام آالت اإلن وظـاـئف. ـي اســت ـددة اـل ع ــت و  م

ــة: ــي ـاـل ــت ــة مـن اآلالت اـل ر آـل ــي سـي ـتخـصـصـة ـفي ـت عـمـال م ــة  كــل مـجـمـوعـة مـن اـل آل
ــة ع، آل طــي ــق ـت ــة اـل ط، آل خــل ــف. اـل ـي ـل غ ــت ة و ال ــئ ـب ع ــت ة ال طـھـي، آـل  ن  1  اـل

  ن  1  أنواع التدفقات تتمثل في: ) 5

: و تتمثل في حركة بيع المنتجات إلي الزبائن أو شراء المواد األولية من الموردين أو لتدفقات الحقيقيةا
 اآللة الجديدة.
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  تتمثل في: التدفقات النقدية

  .استالم الشيكات من الزبون حسان  
  .الحصول على قرض من البنك  
 .الحصول على مبلغ تأجير الشاحنة  
 .شراء سندات لبيعھا 
ـا شـركـة  "  ) 6 ــھـ ـت ــق ــق ـتي حـ ة ال مـضـاـف ــة اـل ــم ـي ــ ـق ـد اـل حـدي   ن 1.5   ": جرجرةـت

ة =  اإلنتاج المباع  مـضـاـف مـة اـل ــي ـق   االستخدامات الوسيطية - ال

ة =    مـضـاـف مـة اـل ــي ـق    1850000   -  3000000ال

ة =  مـضـاـف مـة اـل ــي ـق   دج 1150000ال

  ىتعبر القيمة الـمـضـافـة ـا عــل صـادي ــت الـقـيـمــة الـتــي أضـفـتـھــا المؤسسة لنشاطھا   اق
  اإلنتاجي.

  أو ھـي قـيـمـة النـشـاط الـفـعـلي للـمـؤسـسـة خـالل فـتـرة زمـنـيـة مـحـددة

شـاط شــركـة " ) 7 ــن ة ل ســب ــن ـال ـدة ب جـدي ة اـل ة اآلـل ــي   ن 1  ":جرجرة أھـم

 .ه ــن حـسـي ـاج و ـت ــت ــ ـم  اإلن ـادة حــجـ   زـي
 .ـاج ــت ــف اإلـن ـي ـاـل ــكـ ـفــيض ت ــخـ   ت
 .عـات ــي ـب م مـة اـل ــي ــع مــن ـق ــر ف   اـل
 .ربـح الـوقـت وتقليل الجھد المبذول  
  أثناء عملية اإلنتاج ( مرحلة الطھي ).التـقـليل من الفضالت 
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