الموسم 2021/ 2020 :
المـــــــــدة  :ساعة و نصف

ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
المستوى  03 :ت إ
فرض في مادة االقتصاد و المانجمنت

s

الجزء األول :
السند : 01
كان الناس قديما يتبادلون السلع فيما بينهم  ،مثل استبدال القمح بالقماش أو باألغنام و غيرها
السند : 02
اشترى السيد " سليمان " أواني منزلية  ،أعطى للبائع ورقة نقدية قيمتها  1000دج فأرجع له قطعة نقدية قيمتها  200دج
المطلوب  :على ضوء السندين  01و  02أجب على ما يلي :
 -1ما نوع المبادلة المشار اليها في السند  01؟ علل
 -2ماهي المشاكل التي واجهت هذه المبادلة ؟
 -3كيف تم التغلب على هذه الصعوبات ؟
 -4ماهي أشكال النقود المشار اليها في السند  02؟ عرفها
 -5حدد الجهة التي تصدر هذه النقود ثم اذكر وظائف هذه الجهة .
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الجزء الثاني :
اليك الشكل التالي :
المطلوب  :على ضوء السند أجب على ما يلي :
 -1مادا يمثل المنحنى (أ) و المحنى (ب)
 -2حول معطيات التمثيل البياني الى جدول
 -3استنتج سعر التوازن و كمية التوازن
 -4يستخدم في قياس تغير الطلب على السلعة نتيجة تغير سعرها أداه هامة
أ -عرفها
ب -أحسبها عندما يتغير السعر من  20دج الى  60دج ثم فسرها
 -5أحسب الكمية المناسبة عندما يتغير السعر من  20دج الى  35دج ،
مع العلم ان مرونة العرض 0,40 :
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الجزء الثالث :
السند :
السيد " صالح الدين " رجل أعمال في تجارة المواد الصيدالنية .
 قام بإيداع مبلغ  600000دج في البنك الوطني الجزائري  ،نصفه له حق السحب في أي وقت و الباقي لمدة  06أشهر . أرسل الى البنك كمبياالت قبل تاريخ استحقاقها من أجل تحصيلها استورد مواد من تركيا حيث قدم البنك تعهد بتسديد قيمة المواد المستوردةالمطلوب  :على ضوء السند أجب على ما يلي :
 -1ما نوع البنك ؟ عرفه
 -2ما شكل النقود المشار اليها ؟ عرفها
 -3اشرح انواع الودائع التي أودعها السيد " صالح الدين "
 -4ماهي صور االئتمان المذكورة في السند ؟ عرفها
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الموسم 2021/ 2020 :
المـــــــــدة  :ساعة و نصف

ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
المستوى  02 :ت إ
فرض في مادة التسيير المحاسبي و المــــالي
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التمرين األول :
 -1اليك مؤسستين :
ب) محالت " الباهية " أللبسة االطفال
أ) مؤسسة " البهجة " للدعاية و االشهار
المطلوب :
 حدد نوع كل مؤسسة مع التعليل -2اليك العبارات التالية :
 تسجيل الخسائر قبل حدوثها تسبيقات المورد يجب ان تسجل منفصلة و ال يتم انقاصها من ديون هذا المورد كل دورة محاسبية يجب ان تتحمل االعباء و المنتوجات الخاصة بهاالمطلوب :
 -1أذكر المبدأ المحاسبي لكل عبارة
 -2ماهي اهداف المحاسبة ؟
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التمرين الثاني :
قامت مؤسسة " االوراس " بالعمليات التالية :
 -1اشترت مواد أولية بمبلغ  12000دج  ،سددت منه  %25نقدا و الباقي على الحساب .
 -2تحصيل شيك بنكي من الزبون " سمير " قيمته  42000دج .
 -3باعت منتجات مصنعة بمبلغ  80000دج  ،النصف بشيك بنكي و الباقي على الحساب .
 -4سددت للمورد " مراد " مبلغ  50000دج نقدا .
المطلوب
 -1ما نوع هذه المؤسسة ؟ برر اجابتك
 -2مثل العمليتين ( )1و ( )2بمخططات
 -3حلل العمليات الى مصدر و استخدام
 -4أذكر الوثائق التي تثبت تدفقات العملية (. )3
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التمرين الثالث :
قامت مؤسسة " الونشريس " بالعمليات التالية :
 N /03/10تحصلت على قرض بنكي بمبلغ  400000دج  ،حولت منه  % 60الى حسابها البنكي و الباقي نقدا .
 N /03/15سددت فاتورة هاتف بمبلغ  85000دج بشيك بنكي .
 N / 03/20تحويل مبلغ  65000دج من البنك الى الصندوق .
 N / 03 /25سددت أجور العمال بمبلغ  100000دج  % 45 ،منه نقدا و الباقي بشيك بنكي .
 N / 03/30سددت قرض بنكي قيمته  28000دج نقدا
المطلوب
 -1سجل العمليات في حساباتها المعنية مع تحديد ارصدتها .
 -2سجل العملية  N / 03 / 25في الدفتر اليومي .
ما نوع القيد المحاسبي ؟ برر اجابتك .
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