ثانوية :بادي مكي

التاريخ2017/12/07 :

المدة 01:سا

السنة االولى 1:ج.م.ع2.

اإلختبار األول للفصل األول في مادة التكنولوجيا في مجال التسير واإلقتصاد

الجزء األول:
أوال:أجب على مايلي04(:ن)
.1ما الفرق بين الذمة المالية و الميزانية.؟
 .2اذكر المراحل المتبعة في حالة قيام المؤسسة بعملية الشراء .
ثانيا :أجب ب(:صحيح) أو (خطأ) على مايلي مع تصحيح الخطأ (05ن)
.1العالقة التي تربط النشاط اإلقتصادي والنشاط غير اإلقتصادي هي عالقة عكسية.
.2ترتبط العائالت بالمؤسسات اإلقتصادية بعالقات نقدية فقط.
.3المؤسسة اإلقتصادية هي وحدة إقتصادية منظمة لها شخصية طبيعية.
.4دفع قيمة شراء السلع هو تدفق حقيقي.
.5اإلستهالك هو عملية توصيل المنتجات للمستهلك.

الجزء

الثاني05( :ن) مؤسسة بيمو تتكون من المديرية العامة باإلضافة إلى المصالح التالية:

مصلحة المالية،مصلحة التموين،مصلحة اإلنتاج ،مصلحة البيع،و تتكون مصلحة التموين من فرعين هما
مصلحة الشراء و مصلحة التخزين
أما مصلحة البيع فهي تتكون من  3نقاط بيع متواجدة في وهران ،مستغانم ،عين تموشنت
 قم برسم مخطط الهيكل التنظيمي لمؤسسة بيمو.

الجزء

الثالث06(:ن)

بتاريخ  2014/01/01تأسست مؤسسة "السالم"إلنتاج األسمدة الفالحية للسيد عمار وشركائه بعناصر
اإلستخدامات والمصادر(األصول والخصوم) التالية:
_ أراضي2.000.000:دج،بناءات3.000.000:دج ،معدات صناعية1.500.000:دج ،معدات
النقل2.000.000:دج،معدات مكتب1.000.000 :دج .مخزونات البضائع1.500.000:دج،مواد أولية
ولوازم 300.000:دج .الزبائن150.000:دج ،البنك350.000:دج ،الصندوق 100.000:دج
-

موردو التثبيتات900.000:دج ،موردو المخزونات 400.000:دج.

التعليمة:
 .1صنف هذه المؤسسة حسب طبيعة النشاط والشكل القانوني لها.
 .2حساب مبلغ األموال الخاصة التي ساهم بها الشركاء .ثم القيام بإعداد ميزانية مؤسسة "السالم"
( بالتــــوفيق )
بتاريخ .2014/01/01

1as.ency-education.com

اإلجابة النموذجية لإلختبار األول للفصل األول في مادة التكنولوجيا في مجال التسير واإلقتصاد

الجزء االول:
أوال:
.1الفرق بين الذمة المالية والميزانية:

.2المراحل المتبعة في حالة قيام المؤسسة بعملية الشراء:
 وصل الطلب  :تعده المؤسسة باعتبارها زبونا .
 وصل اإلستالم :يعده البائع باعتباره موردا وتوقعه المؤسسة .
 الفاتورة  :يعدها المورد و تسددها المؤسسة .
ثانيا:
.1صحيح
.2خطأ :ترتبط العائالت بالمؤسسات االقتصادية بعالقات نقدية او مادية.
.3خطأ:المؤسسة االقتصادية هي وحدة اقتصادية منظمة لها شخصية معنوية.
.4خطأ :دفع قيمة السلع هو تدفق مالي.
.5خطأ :االستهالك هو عملية استعمال االفراد للسلع والخدمات من اجل اشباع حاجاتهم.

الجزء الثاني:
الهيكل التنظيمي لمؤسسة بيمو :
المديرية العامة

مصلحة التموين

مصلحة الشراء

مصلحة اإلنتاج

مصلحة التخزين

مصلحة البيع

مصلحة المالية

نقاط البيع :
وهران،مستغانم  ،عين
تموشنت.
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1ج.م.ع2

الجزء الثالث:
.1مؤسسة انتاجية وشركة خاصة.
.2حساب مبلغ االموال الخاصة:
االموال الخاصة= مجموع االصول – مجموع الديون
االموال
الخاصة=(+1.000.000+2.000.000+1.500.000+3.000.000+2.000.000
)400.000+900.000(-)100.000+350.000+150.000+300.000+1.500.000
=10.600.000=1.300.000- 11.900.000دج
الميزانية االفتتاحية لمؤسسة "السالم"بتاريخ:2014/01/01:
االستخدمات
التثبيتات:
االراضي
بناءات
معدات صناعية
معدات نقل
معدات مكتب
المخزونات:
مخزونات الضائع
مواداولية ولوازم
الحقوق(اموال الغير):
الزبائن
البنك
الصندوق
المجموع

المبالغ
2.000.000
3.000.000
1.500.000
2000.000
1.500.000

المصادر
االموال الخاصة:
الديـــــــــــون:
موردو التثبيتات
موردو المخزونات

المبالغ
10.600.000
900.000
400.000

1.500.000
3.000.000
150.000
350.000
100.000
11.900.000

المجموع

11.900.000
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 تتم عمليات الشراء و عمليات البيع وفقا ملراحل متتابعة و منظمة تسهل القيام هبذه العمليات .
يف حالة قيام املؤسسة ابلشراء :
 وصل الطلب  :تعده املؤسسة ابعتبارها زبوان .
 وصل التسليم  :يعده البائع ابعتباره موردا وتوقعه املؤسسة .
 الفاتورة  :يعدها املورد و تسددها املؤسسة .
يف حالة قيام المؤسسة بالبيع :
* وصل الطلب  :يعده الزبون و توافق عليه املؤسسة .
* وصل التسليم  :تعده املؤسسة عند إرسال السلعة للزبون .
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الفاتورة  :تعدها املؤسسة ابعتبارها املورد و ترسلها لل
زبون الذي يقوم بتسديده

الجواب الرابع  :الهيكل التنظيمي لمؤسسة بيمو :
المديرية العامة

 5نقاط
مصلحة التموين

مصلحة الشراء

مصلحة اإلنتاج

مصلحة التخزين

مصلحة البيع

مصلحة المالية

نقاط البيع :
وهران،مستغانم  ،عين
تموشنت،سيدي بلعباس
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 .1ضع عالمة (×) في الخانة المناسبة لتصنيف األنشطة التالية حسب مكونات مضمون
النشاط االقتصادي
النشاط
إستعمال السيالة في كتابة الدروس
شراء األدوات المدرسية
بناء جدار من طرف البناء
عمل المدرس بالثانوية
نجارة الخشب

اإلنتاج المبادلة االستهالك
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