الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية "مستغانم"
المستوى :الثانية ثانوي -تسيير و اقتصاد.
اختبار الفتـرة األولى في مادة :االقتصاد والمناجمنت .

ثانوية محمد باشا محمد أوالد بوغالم"
﴿  04ديسمبر ﴾ 3102
المدة  :ساعتان

يشتمل الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة
الجزء االول  :اشرح المصطلحات التالية :
 االستهالك النهائي . الدخل الوطني . -اإلنتاجية الكلية .

 الفئة غير المنتجة . النشاط االقتصادي . -راس المال القانوني .

الجزء الثاني  :اجب على األسئلة التالية :







بعد تعريفك للعمل تكلم عن ضرورته .
اذكر شروط تنسيق عوامل اإلنتاج .
كيف يمكنك التمييز بين اإلنتاج السلعي وغير السلعي ( ,مثالين لكل شكل ) .
تكلم عن أهمية تقسيم العمل الفني .
اذكر نشاط كل من  :العائالت  ,اإلدارات العمومية  ,المؤسسات المالية .
قدم شكال مبسطا لدورة اقتصادية بين عونين اقتصاديين :الخارج واإلدارات العمومية
( تدفقين من كل عون )

الجزء الثالث :
 قدمت لك المعلومات التالية حول سكان منطقة معينة خالل سنة : 02202 عدد السكان في  0002222 = 0202/00/10نسمة .
 متوسط عدد السكان لسنة  0002222 = 0202نسمة .
 عدد الوالدات خالل سنة  122222 = 0202حالة والدة .
 -المطلوب  :احسب معدل الوفيات لهذه المنطقة في سنة  0202؟

انتهى

بالتوفيق

األستاذ :ميموني عبد القادر
–
ثانوية أوالد بوغالم
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع اختبار الفترة األولى  :ديسمبر 3102
المدة :ساعتان
الشعبة :السنة الثانية التسيير و االقتصاد
اختبار في مادة  :االقتصاد و المناجمنت
عناصر االجابة
الجزء األول :شرح المصطلحات :
االستهالك النهائي  :هو االستعمال المباشر للسلع و الخدنات من اجل اشباع مختلف الحاجيات مثل :
استهالك الكهرباء في المنزل
الفئة غير المنتجة  :تتمثل في السكان الذين هم في سن العمل القانوني وال يشتغلون اي فئة البطالين .
االدخل الوطني  :مجموع االيرادات والمداخيل المحققة والمصرح بها من طرف كل االعوان االقتصاديين
الذين يحملون جنسية نفس البلد بغض النظر عن مكان اقامتهم .
النشاط االقتصادي  :هو سعي الفرد او مجموعة من االفراد الشباع حاجياتهم المختلفة او هو مجموعة
االعمال المنجزة من قبل االشخاص بهدف ضمان تلبية حاجياتهم .
االنتاجية الكلية  :هي كمية االنتاج بالنسبة لكل عناصر االنتاج ’ تقيس مدى كفاءة وفعالية عوامل االنتاج
’ تحسب بالعالقة التالية  :انتاجية تنسيق عوامل االنتاج = كمية االنتاج  /عوامل االنتاج المستخدمة
راس المال القانوني  :هو مجموعة الحقوق التي تدر دخال على صاحبها دون قيامه بعمل مباشر ’ تتمثل
في حقوق الملكية الصناعية والفكرية وحق الدائنية على المدينين .
الجزء الثاني  :اإلجابة على األسئلة :
ج - :0تعريف العمل  :هو كل جهد عضلي او فكري بيذله االنسان عن قصد ووعي بهدف خلق المنافع
االقتصادية او زيادتها .
 ضرورة العمل  :العمل ضروري لكل من العامل والمؤسسة والمجتمع بالنسبة للعامل  :لكي يتحصل العامل على دخل يمكنه من الحصول على متطلباته المختلفة
يجب عليه ان يقدم العمل المناسب لذلك .
 بالنسبة للمؤسسة  :لكي تحقق المؤسسة اهدافها المنشودة المتمثلة في الربح واالستمرارية
والنمو والتطور وجب عليها ان تقوم بعملية االنتاج التي ال يمكن القيام بها بدوع توفر
عنصر العمل .
 بالنسبة للمجتمع  :ان درجة تقدم ورقي المجتمعات تتوقف اساسا على العمل سواء من
الناحية الكمية او النوعية .
ج :3شروط تنسيق عوامل االنتاج :

* تحديد عدد من التوليفات المختلفة بين عوامل االنتاج اي المزج بكميات معينة .
* يجب مراعاة الجانب الفني للعملية االنتاجية عند تحديد التوليفات
* تحديد تكلفة كل توليفة
* تحديد تكاليف تسويق المنتج  ,وفتح منافذ تسويق جديدة .
* المفاضلة واختيار التوليفة المناسبة .
ج :2التمييز بين االنتاج السلعي وغير السلعي :
 اإلنتاج إذا كان بهدف المبادلة في السوق فهو سلعي ’ نجده معروض في السوق مثل  :انتاج
المالبس  ,والخدمة المقدمة من طرف المحامي .
 أما اإلنتاج اذا كان هدفه ليس المبادلة في السوق أي غير موجود في السوق فهو انتاج غير
سلعي مثل الخدمات المقدمة من طرف اإلدارات العمومية ’ تربية الدواجن في المنزل .
ج :4اهمية تقسيم العمل الفني :
 اكتساب مهارة وكفاءة للعامل
 زيادة االتناج وانتاجية عنصر العمل .
 توفير الجهد والوقت .
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ج - :5نشاط العائالت :

 استعمال جزء من دخلها للنفاق االستهالكي تدخر الجزء المتبقي من دخلها . تستثمر مدخراتها -تدفع الضرائب والرسوم للدولة .

 -نشاط االدارات العمومية :

 تقديم خدمات الفراد المجتمع . تتحصل على االبرادات في شكل ضرائب ورسوم من االعواناالقتصاديين
 تستهلك السلع والخدمات . -تقوم باالستثمار في مجاالت مختلفة .

 -نشاط المؤسسات المالية :

 تجميع مدخرات االعوان االقتصاديين اآلخرين . تقدم قروضا لالعوان االقتصاديين مقابل فوائد . تدفع الضرائب والرسوم للدولة . -تستهلك السلع والخدمات .
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ج :6تقديم شكل مبسط لدورة اقتصادية بين العونيين االقتصاديين  :الخارج واإلدارات العمومية .
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الخارج

اإلدارات العمومية

.*5.0

االدارت العمومية  :تقديم خدمة العمل  ,بيع السلع والخدمات
الخارج
الخارج  :تسديد االجور  ,تسديد قيمة السلع والخدمات .
االدارات العمومية
الجزء الثالث :

ايجاد عدد السكان في : .505/50/50
متوسط عدد السكان=(عدد السكان في +.505/50/50عددالسكان في./).5050.//10
س=  0105555نسمة
(=0005555س ./)0005555 +
عدد السكان في  0105555=.505/50/50نسمة .
حساب عدد الوفيات :
لدينا :عدد السكان في=.505/0./10عدد السكان في +.505/50/50عدد المواليد  -عدد الوفيات
 - 155555+0105555=0005555ع ومنه  :ع = 011111نسمة.
معدل الوفيات = عدد الوفيات */0555متوسط عدد السكان
معدل الوفيات=  96 = 0005555 /0555*055555نسمة  0555 /نسمة .
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