
 

 

 
 

 

 : نقطة ( 06 )االول  ءالجز

 .بين أهمية اإلنتاج  

 .عرف القيمة المضافة 

 .ما هي خصائص الحاجات دون شرح 

 : نقطة ( 06 )الثاني  ءالجز

 السند :

 

 

 

 

 العمل المطلوب:

 في السند مع تحديد الفئة التي ينتمون لها. بعد تعريفك للعون االقتصادي. حدد األعوان المذكورين -1

 .المذكورين مثل في مخطط تدفقات اقتصادية العالقة بين األعوان االقتصاديين -2

 عرف المشكلة االقتصادية ثم حددها من خالل السند.  -3

 : نقطة ( 08 )الثالث  ءالجز

 الوضعية :

 األطفال . حيث تستعمل في نشاطها مواد أولية متمثلة في " متخصصة في انتاج البسةديالنمؤسسة "

القماش و لوازم أخرى )خيط، أزرار، ملصقات ....الخ(. تمر عملية انتاج األلبسة انطالقا من ورشة التفصيل 

آلة انتاجية متطورة في كل  50عامل مؤهل، و  100الخياطة  و في األخير ورشة االنهاء. تضم  ثم ورشة 

 الورشات.

 معلومات االستغالل للمؤسسة:

دج من اللوازم 100000دج و  ما قيمته 250متر من القماش حيث تكلفة المتر الواحد  8000اشترت 

 المختلفة .

 دج. 1200وحدة جاهزة و كان سعر بيع الوحدة الواحدة  2000كان انتاج الشهر 

دج للوحدة. و تحمل 1350زئة بسعر و الذي قام بإعادة بيعها لمحالت التج منيسوحدة للزبون  1200باعت 

 دج.80000اعباء ب:

دج.و حقق قيمة مضافة  40000" و الذي تحمل أعباء تقدر بـ:مليسةأما باقي الكمية تم بيعه لمؤسسة "

  دج.200000

 انطالقا من الوضعية و بناءا على مادرست:العمل المطلوب:

 ثم حدد شكله.  ديالنعرف النشاط األساسي لمؤسسة  -1

 :ديالنحدد بالنسبة لمؤسسة    -2

 القيمة المضافة المحققة .وحجم االنتاج وتكلفة االستخدامات الوسيطية 

 .مليسة.  و سعر بيع الوحدة لمؤسسة منيساحسب القيمة المضافة التي حققها الزبون  -3

 

 أستاذ المادة : بلهوان منير

 
 

 

 

.  1202/2202السنة الدراسية:                   مديرية التّربية لوالية بجاية                                             

سا 2المّدة:             فاتح نباالثانوية: شي ثانوي تسيير واقتصاد        نيةالمستوى: الثا  

 

 قتصاداالفي مادة  األول الفصل اختبار 

 

دج. لغرض تجهيز قاعة 70000السيد "عبد القـادر" يعمل  مدير ثانوية يتقاضى راتب شهري يقدر بـ: 

حاسوب. هذه  30لألجهزة االلكترونية من اجل اقتناء  MICROMASSاإلعالم اآللي اتصل بمؤسسة 

بالصين. لكن العملية لم تتم بسبب نقص  CHINASOFTاألخيرة تقوم باستيراد منتجاتها من شركة 

 الموارد األولية للثانوية. 
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 نقطة ( : 06الجزء االول ) 

  :أهمية اإلنتاج 

 : اإلنتاج يسمح لهم بتلبية حاجاتهم المختلفة من السلع و الخدمات. بالنسبة لألفراد -

 : اإلنتاج يسمح للمؤسسة بتحقيق هدفها المنشود والمتمثل في تحقيق أقصى ربح ممكن. بالنسبة للمؤسسة    -

 حجم وجودة اإلنتاج وتنوعه يعكس الصورة الحقيقية لرفاهية وتطور المجتمع. إن بالنسبة للمجتمع: -

 :القيمة المضافة 

 وسيطية لإلنتاج داخل العملية اإلنتاجية.مات هي القيمة التي تضيفها المؤسسة االقتصادية إلى قيمة ما تم استخدامه من مستلز

 خصائص الحاجات : 

 إمكانية تكاملها*     قابليتها لالستبدال *       إمكانية إشباعها*      تعدد الحاجات*                  

 نقطة ( : 06الجزء الثاني ) 

 :هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا. العون االقتصادي 

 األعوان المذكورين في السند مع تحديد الفئة التي ينتمون لها: 

 اإلدارات العموميةثانوية:  -

ٍٍ  MICROMASSبمؤسسة  -  المؤسسات االقتصادية :ٍ

 : العالم الخارجي CHINASOFTمن شركة  -

 العائالت"عبد القـادر" :  -

 : مخطط تدفقات اقتصادية 

 دفع نقود    

  

 

 

 

  : المشكلة االقتصادية 

 هي عدم التوفيق بين تعدد و تزايد حاجات اإلنسان من جهة و الندرة النسبية للخيرات من جهة ثانية. -

 : بسبب نقص الموارد األولية للثانوية.العملية لم تتم    -تحديدها من خالل السند  

 نقطة ( : 08الجزء الثالث ) 

 : عرف النشاط األساسي لمؤسسة ديالن 

 االنتاج هو عملية مركبة يتم فيها المزج بين عوامل اإلنتاج المختلفة لخلق منفعة أو إضافة منفعة جديدة -

  : حدد شكله 

 اإلنتاج السلعي -

 حدد بالنسبة لمؤسسة ديالن 

 دج 2 100 000= 100 000+  2 000 000=  100 000( + 250*  8000= )  تكلفة االستخدامات الوسيطية

 دج 2 400 000=  1 200*  2 000=  حجم االنتاج

 حجم االنتاج -= تكلفة االستخدامات الوسيطية  القيمة المضافة المحققة

 دج 300 000=  2 100 000 – 2 400 000=  القيمة المضافة المحققة

 : القيمة المضافة التي حققها الزبون منيس 

 دج 1 520 000=  80 000+  1 440 000=  80 000( +  1200*  1200=)  تكلفة االستخدامات الوسيطية

 دج 1 620 000=  1 350*  1200=  حجم االنتاج

 دج 100 000=  1 520 000 – 1 620 000=  القيمة المضافة المحققة

  مليسة :سعر بيع الوحدة لمؤسسة 

 وحدة 800=  1 200 – 2 000=  باقي الكمية

 حجم االنتاج -القيمة المضافة المحققة = تكلفة االستخدامات الوسيطية 

 * سعر البيع 800  -( 40 000( +  1200*  800 ))= 200 000

 * سعر البيع 800 – 1 000 000=  200 000

 1 000 000+  200 000* سعر البيع =  800

 دج 1 500=  800:  1 200 000=  سعر البيع

  ثانوية:  العمومية االدارات

  CHINASOFTمن شركة  : العالم الخارجي

 

ٍٍ  العـائالت ""عبد القـادر:ٍ  
 : القتصاديةاالمؤسسات 

MICROMASS 

 

 دفع نقود

 سلع و خدمات

حاسوب. 30  

 تقديم عمل

  دج70000دفع أجور

 سلع و خدمات
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