
 االسم و اللقب:.......................... باتنة          -التسييركلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 الفوج:................                                                                                

 (2018\2017مدخل لالقتصاد )لسداسي األول لطلبة الديون في مقياس اامتحان 

 نقاط لكل سؤال( 2نقاط( ) 10) :باختصار أجب عن األسئلة التالية   العمل األول:

االقتصاد على كل من مستوى التحليل االقتصادي علم أهمية  على ضوء ما درست اشرح .1

 الكلي. االقتصادي الجزئي و على مستوى التحليل 

 النظامين االقتصاديين: الرأسمالي و االشتراكي.قارن بين تقسيم عوامل االنتاج في  .2

 أيّهما يسبق اآلخر، االستهالك االنتاجي أم االستهالك النهائي. اشرح إجابتك. .3

 .صنّف المؤسسات االقتصادية حسب طبيعة نشاطها .4

 من محدّدات االستثمار معدل الفائدة. حلّل.  .5

 :العمل األولب اإلجابات الخاصة
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بين  ختاللالاة بغرض التقليل من حدّ  تنظيم االنتاجكيفية بنوع من التفصيل شرح إ العمل الثاني:

 نقاط( 5) الموارد المتاحة و الحاجات المتعددة و المتزايدة.

 :العمل الثانيب اإلجابة الخاصة
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 نقاط( 5) في ضوء ما درست: جمل ذات معنى اقتصادي( 5)كّون خمس باستخدام الكلمات التالية  العمل الثالث:

في النظام، يمكن التمييز، تصنّف،  ،من  خصائص المؤسسات، في التحليل، مؤسسات، من أنواع،

، ، االقتصادية االنتاج، قوة، عمومية لإلحالل، ،مختلطة، وسائل، النهائي، مستوى، و مستوى، الكلي 

ومؤسسات، الجزئي، االستهالك،  ،القابلية إلى، و االنتاج، و االستهالك، بين مستويين، هما، االشتراكي،

 ،لإلشباع خاصة، االستهالك، عوامل، ،الحاجة االنتاجي، االقتصادي، و القابلية، التحليل، حسب، الملكية،

 ل، تنقسم، العمل، إلى، مؤسسات.االقتصادي، التحلي

 :لعمل الثالثالخاصة با اإلجابة
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 بالتوفيق



 باتنة -كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 (2018\2017في مقياس مدخل لالقتصاد )لطلبة الديون لسداسي األول ااالجابة النموذجية المتحان 

 نقاط لكل سؤال( 2نقاط( ) 10) أجب عن األسئلة التالية:   العمل األول:

االقتصاد على كل من مستوى التحليل علم على ضوء ما درست اشرح باختصار أهمية  .1

 االقتصادي الجزئي و على مستوى التحليل الكلي. 

 قارن بين تقسيم عوامل االنتاج في النظامين االقتصاديين: الرأسمالي و االشتراكي. .2

 االستهالك االنتاجي أم االستهالك النهائي. اشرح إجابتك. :أيّهما يسبق اآلخربصفة عامة،  .3

 .صنّف المؤسسات حسب معيار النشاط االقتصادي .4

 من محدّدات االستثمار معدل الفائدة. حلّل.  .5

 :عن العمل األول اإلجابة

تبرز أهمية علم االقتصاد على مستوى التحليل الجزئي  من خالل اهتمامه بدراسة الوحدات االقتصادية  .1

ـ: المستهلك )لتعظيم منفعته(، و المنتج )لتعظيم ربحه(، بينما يهتم على مستوى التحليل الكلي بدراسة ك

النشاط االقتصادي على مستوى البلد ومن ذلك دراسة االنتاج و االستهالك الوطنيين مثال و كذا دراسة 

 معدالت البطالة و التضخم و مواضيع االزمات و التنمية  االقتصادية.

 م عوامل االنتاج حسب الرأسماليين إلى كل من: العمل و رأس المال، باإلضافة إلى عواملل ارر،،تقسّ   .2

بينمللا تقسللم فللي النظللام االشللتراكي إلللى: قللوة العمللل و وسللائل اإلنتللاج التللي تنقسللم   ،التنظلليم و التكنولوجيللا

 بدورها إلى: موضوع العمل و أدوات العمل.

و الذي يسبق االستهالك النهائي، رنه السلع التي تستهلك في بصفة عامة، االستهالك االنتاجي ه .3

االستهالك النهائي تنتج في الغالب عن استهالك إنتاجي للمواد ارولية و اآلالت و المعدات و البذور و ما 

 شابهها. 

                                                           تصنف المؤسسات حسب طبيعة النشاط االقتصادي إلى:                                               .4

        *مؤسسللللللات القطللللللاع ارولللللللي )المؤسسللللللات الفالحيللللللة، مؤسسللللللات الصلللللليد، الغابللللللات، و المنللللللاجم(                                                  

 البناء(   *مؤسسات  القطاع الثانوي)مؤسسات صناعية، مؤسسات ارشغال العمومية و

 *مؤسسات القطاع الثالثي )مؤسسات خدمية( 

 *مؤسسات القطاع الرابع )المؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال (.

من محدّدات االستثمار معدل الفائدة، و ذلك رن معدّل الفائدة يؤثر على حجم االستثمار في البلد، حيث  .5

ائدة ارتفعت تكلفة االستثمار و قلَّ الميل نحو االستثمار، و كلما قلَّ معدّل الفائدة حدث كلما ارتفع معدّل الف

  العكس.



ختالل بين الة ابغرض التقليل من حدّ  نتاجكيفية تنظيم االبنوع من التفصيل شرح إ العمل الثاني:

 نقاط( 5) الموارد المتاحة و الحاجات المتعددة و المتزايدة.

 :عن العمل الثاني اإلجابة

، تنظيم اإلنتاج بغر، التقليل من حدة االختالل بين الموارد المتاحة و الحاجات المتعددة و المتزايدة يتم

 وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالين: ماذا ننتج؟ و كيف ننتج؟

 و يستدعي تحديد:ماذا ننتج؟:  .1

 اليها؟( ما هو الالزم إنتاجه؟)أي ما هي الحاجات التي نحتاج  -

 ما هو الممكن إنتاجه؟)أي ما هي الموارد أو العوامل اإلنتاجية المتاحة؟(   -

 و ما هي الكمية الواجب إنتاجها؟)و تتحدد من خالل دراسات إحصائية للسكان و حاجاتهم(. -

 :يتطلب بدوره اإلجابة عن ارسئلة التاليةو كيف ننتج؟:  .2

 واص، أم الدولة، أم بالشراكة بين الطرفين(؟ما هي الجهة التي ستقوم بعملية االنتاج )الخ -

 المناسبة لإلنتاج؟)التقنيات( ماهي الطرق و التكنولوجيا  -

 استعمالها في عملية اإلنتاج؟  سيتمماهي الوسائل )عوامل اإلنتاج(التي  -

 ؟وكيف يتم توزيع مختلف العمال و الموظفين على هذه الوظائف؟ ماهي الوظائف الالزمة  -

 نقاط( 5) ( جمل ذات معنى اقتصادي في ضوء ما درست:5باستخدام الكلمات التالية كّون خمس )العمل الثالث: 

في النظام، يمكن التمييز، تصنّف،  ،من  خصائص المؤسسات، في التحليل، مؤسسات، من أنواع،

االنتاج، قوة، عمومية، االقتصادية ،  لإلحالل، مختلطة، وسائل، النهائي، مستوى، و مستوى، الكلي ،

ومؤسسات، الجزئي، االستهالك،  ،القابلية إلى، و االنتاج، و االستهالك، بين مستويين، هما، االشتراكي،

 ،لإلشباع خاصة، االستهالك، عوامل، ،الحاجة االنتاجي، االقتصادي، و القابلية، التحليل، حسب، الملكية،

 العمل، إلى، مؤسسات.االقتصادي، التحليل، تنقسم، 

 نقاط( 5) :ثالثاإلجابة الخاصة بالعمل ال

في التحليل االقتصادي يمكن التمييز بين مستويين هما مستوى التحليل االقتصادي الجزئي و مستوى  .1

 التحليل الكلي.

 .من أنواع االستهالك: االستهالك االنتاجي و االستهالك النهائي .2

 و القابلية لإلحالل. لإلشباعالقابلية : من  خصائص الحاجة .3

 في النظام االشتراكي، تنقسم عوامل االنتاج إلى: قوة العمل و وسائل االنتاج. .4

تصنف المؤسسات االقتصادية حسب الملكية إلى: مؤسسات خاصة، مؤسسات عمومية ومؤسسات  .5

 مختلطة.


