
                                                                                                                                         

 ونصف اعتان: س  الزمن                          الفصل الدراسي األول نهاية امتحان                                                        

    اإلدارة واالقتصاد المبحث :                              م2021/2022لعام                                                                  

 
 

 2021/ 12 / 27 االثنيناليوم /التاريخ :     ( عالمة       100مجموع العالمات )               فرع : الريادة وإدارة األعمال      

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عدد أسئلة الورقة ) ستة ( أسئلة أجب عن خمسة أسئلة فقط    مالحظة :                             

 القسم األول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة ، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعًا .   
 عالمة ( 30)  السؤال األول :

 اإلجابة الصحيحة في كل من العبارات اآلتية :رمز اختر 

 ؟ عني الوصف الوظيفي ماذا ي  .  1
 توصيف لشاغل الوظيفة                               ب. توضيح لمهام الوظيفة    أ.    
 د. توصيف مؤهالت شاغل الوظيفة                                ج. وصف الوظيفة وشاغلها    

 د للطن الواحد،   800 بقيمة  ما مجموع القيمة المضافة لكل المراحل االنتاجية لعملية قطف الجوافا حيث تبدأ عملية القطف. 2
 د  1500د،  1300د للطن وتنتهي بعمليتي التعبئة والتوزيع بقيمة  1050عملية الجمع والنقل لتصبح قيمة االنتاج ثم    
   ؟للطن الواحد على الترتيب    

 د    1500د.               د 4650د                   ج.  800د               ب.  250أ.           

 ؟ (4P’s)     . االم يشير مصطلح3
 ، توزيع   ترويج ، تسعير  اسم تجاري ، ب.                          اعالن،   توزيعأ. منتج ، تسعير ،        
 دعاية ، اعالن ، عالقات عامة ، تنشيط المبيعات د.     ج. منتج ، تسعير ، ترويج ، توزيع                           
 :  المزيج الترويجيدي كجزء من عناصر أين يصنف البريد العا. 4

 التسويق المباشر د.  الدعاية              ج.                  االعالنب.             البيع الشخصي أ.        
 ؟أي من االتية ال تعتبر من مزايا االستقطاب الخارجي للعاملين . 5

 ب. يجعل مجال االختيار اكثر اتساعا         أ. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع                       
 وكفايات جديدة  بأفكار د. رفد المنشأة          ج. ي سُهل تحديد كلفة االستقطاب للعاملين                
 ؟ باألهداف أي من االتية تعد من ضوابط العملية اإلنتاجية ، التي ترتبط . 6

 د. النظم اإلنتاجية      معدل كفاءة اإلنتاج        ج.       ب. الفاعلية                        أ. الكفاءة                 
 ؟  ة  هذه النسبانخفاض المدخالت بنفس  %( ، و 8ارتفاع المخرجات بنسبة )   الى ماذا سيؤدي . 7

 د. اإلنتاجية تساوي واحد صحيحثبات االنتاجية         ج.     ب. انخفاض اإلنتاجية          ارتفاع اإلنتاجية    أ.     
 ؟ ما العنصر الترويجي الذي يرتبط بجميع األنشطة الهادفة الى تحسين صورة المنشأة لدى الجمهور . 8

 د. العالقات العامة            ج. ترويج المبيعات         ب. البيع الشخصي                أ. التسويق المباشر      

 ؟ ماذا تمثل خطوات القرار الشرائي في سلوك المستهلك كنظام لتفسير قرارات الشراء االستهالكي او الصناعي . 9
 د. التغذية الراجعة للنظام            ج. مخرجات النظام         ب. عمليات النظام            أ. مدخالت النظام       

 ؟ مواصفات التصميم لعبر درجة تطابق المنتج او الخدمة المقدمة . االم تُ 10
 د. جودة المنتج             ج. جودة المنشأة              ب. جودة التنفيذ            أ. جودة التصميم            

 

 ( 2يتبع صفحة )                                                                                   الحظ الصفحة التالية                       

 



 ــــــ                               فرع : الريادة وإدارة األعمال  2ـــــــ                          أسئلة مبحث : اإلدارة واالقتصاد  
 ؟ أي من مكونات إدارة التسويق التي تهتم بالترويج لمنتجات المشروع . 11

العملية االدارية د.        ب. حاجة المستهلك             ج. رغبة المستهلك                 المزيج التسويقي  أ.   
 كم يجب أن تكون القدرة االنتاجية لعملية عنق الزجاجة ، حتى تحقق االنتاجية المثلى في النظام االنتاجي ؟   . 12

 أ. أكبر من القدرة االنتاجية لآلالت المغذية لها                  ب. أقل من القدرة االنتاجية لآلالت المغذية لها       
 تساوية مع مجموع القدرة االنتاجية لآلالت المغذية لها       د. أقل أو اكبر من القدرة االنتاجية لآلالت المغذية لها  ج. م      

 ؟الربحية  تؤثر بشكل مباشر على المؤسساتأي من االتية يعد احد االثار لتحسين اإلنتاجية التي  . 13
 ب. تحسين مستوى المعيشة                               أ. تعزيز الموقع التنافسي                    
 ثبات تكاليف العمليات االنتاجية د.                                         معدالت التضخمج. تقليل          
 ؟للمنشاة ي نها في مواقع التسويق االلكترونتم تدوييالترويج االلكتروني المتمثلة بتقييم الزبائن للمنتجات ، والتي  ما أداة . 14

 أ. مراجعات الزبائن                                     ب. التسويق بالخرائط االلكترونية           
 د. التسويق بالوسائط االجتماعية             ج. اإلعالن بالهاتف المحمول                          
 ؟ مكمالت الراتب ، وتحسب بنسب محددة من الراتب األساسي ، بناء على المستوى العام لألسعار أي من. 15

 د. عالوة دورية        ج. مكافأة نهاية الخدمة            ب. عالوة غالء المعيشة            العالوة السنوية   أ.     

 ؟ عناصر الجودة التي تختص بالسلعة التي يطلبها الزبائن  أي من. 16
 ج. سهولة الصيانة        د. حسن التعامل      ب. سرعة االستجابة عند الطلب           أ. مراعاة الخصوصية        

 ؟ مقابل حصوله على خدمة معينة  ما النموذج الذي يقوم على دفع الزبون لمبلغ قد يكون شهرياً . 17
 ج. المعامالت              د. االشتراكات             ب. اإلحالة                      أ. اإلعالنات               

 ( ساعة لكل موظف ،  180افترضنا ان عدد ساعات العمل الشهرية ) اذا  بالدقائق عبء العمل اإلجمالي كم يبلغ . 18
 ؟ ( موظفين 8)  لتحقيق الهدف المرسوم المطلوب  وكان عدد العاملين        

 دقيقة   1440د.                دقيقة 86400ج.                دقيقة 1400ب.            دقيقة  800أ.      
 ؟ الوقت  يادة المفاجئة للطلب ومعالجة هدرماذا تسمى الطاقة المحجوزة لمواجهة الز . 19

 د. المتحركة                      مصممة  ج. ال                ية أ. الخامدة               ب. االحتياط     

 ؟ دينار 900دينار ، والمحاسب  1500االم يشير السبب وراء إعطاء المدير العام راتب . . 20
 د. عمل إضافي                   ائف  ج. تقييم الوظ    ب. مكافأة                 أ. غالء المعيشة             

 عالمة (  20)   السؤال الثاني : 
 عالمات ( 4: ) له وفق بين وظائف إدارة الموارد البشرية ومدلوالتها من خالل وضع رقم الوظيفة في المكان المناسب  . أ

 طبيعة المهام ) مدلول الوظيفة (  رقم الوظيفة  الوظيفة  الرقم

 قياس انجاز العاملين واتخاذ االجراءات المالئمة   تحفيز العاملين  1

 استقطاب األفراد المؤهلين ، واختيار األنسب وتعيينه     العاملينتدريب وتطوير  2

 استثارة همة القوى العاملة في المنشأة إلنجاز العمل المطلوب   التوظيف   3

 تعديل سلوك العاملين بهدف انجاز العمل كما هو مطلوب   تقييم اداء العاملين  4
 

 ( 3يتبع صفحة )                                                       ــ 2ــ         الحظ الصفحة التالية                                        



 

 ــــــ                               فرع : الريادة وإدارة األعمال  3ـــــــ                          أسئلة مبحث : اإلدارة واالقتصاد  
 حالة دراسية                                                      ب. 

 (  Student-ps.comموقع ) 
 عندما كان كريم طالبا في السنة الثالثة في احدى الجامعات الفلسطينية ، الحظ اقبال زمالئه على شراء متطلباتهم عبر     
 االنترنت ، فأراد اغتنام الفرصة والدخول الى عالم التجارة االلكترونية ، لتوفير أقساط دراسته الجامعية فبدأ باستخدام    
 موقع الكتروني ، بهدف بيع اجهزة وقطع الحاسوب الجديدة والمستعملة ، وقد نجح موقعه  ءمهارته الحاسوبية  إلنشا  
 عن طريق استهدافه طالب الجامعات الفلسطينية وتقديم عروض سعرية متنوعة .  

 والقرطاسية تخرج كريم من الجامعة ثم قام بتوسيع نطاق عمله ، عن طريق عرض منتجات اضافية من الكتب الرقمية   
 شركة توصيل  المنتجات الكترونيا ، والتعاقد مع وبرمجيات الحاسوب ، االمر الذي تطلب منه استقبال الطلبيات لجميع    

 محلية لتوصيل المنتجات المادية للزبائن ، بينما يتم تسليم المنتجات الرقمية الكترونيًا ، بعد االتفاق على شروط الدفع .  
 قع معروفًا وموثوقًا به لدى فئة واسعة من الزبائن ، وخاصة بعد توظيفه شبكات تطور المشروع بثبات واصبح المو   
 التواصل االجتماعي ، لتسويق منجاته وتوسيع قاعدة زبائنه ، ونظرًا لزيادة خبرة كريم وشهرة موقعه في مجال البيع  
 ى موقعه كما بدأ بتقديم استشارات بالتجزئة االلكترونية ، وقد بدأ بعرض استضافات اعالنية لمنشآت اعمال اخرى عل  
 ما أسهم في زيادة حجم أرباح مشروعه .في مجال البيع والتسويق االلكتروني عبر الموقع ، م  
 (عالمات 9)                                     قراءة الحالة الدراسية السابقة ، اجب عن التساؤالت االتية :  : بعد  المطلوب  

 سعى اليها كريم ، من دخوله عالم التجارة االلكترونية ؟  التيما األهداف . 1
 . ما المنتجات التي قدمها كريم ، ضمن موقعه االلكتروني ؟ 2  
 . ما العالقة بين انواع المنتجات ودرجة الرقمنة ؟3  
 . ما الفرق بين التجارة االلكترونية و األعمال الكترونية .4  
      . في التجارة االلكترونية نموذج االيرادات  . 1: كل من  على مثاال السابقة من الحالة  حدد. 5  

   .  لموقعه ويجللتر كريم مها استخدالتي اداة من االدوات االلكترونية . 2                                                    
 سببًا واحدا من اسباب نجاح التسويق االلكتروني . بين.  6    

 عالمات ( 7. ) إلنتاج المكيفات عمليات االنتاج في مصنع ياسمين  فيما يأتي مجموعة من البيانات التي تصفج. 
 

 :  المطلوب احسب كال من 
 سعر بيع المكيف الواحد   .   3                   عدد المكيفات المنتجة. 2                   االنتاجية الكلية   . 1      

         مكيف واحد جساعة عمل نحتاج لإلنتاكم . 5                  لكل من العمل والطاقة     ةاالنتاجية المتعدد. 4        
 (1لتي حصلت عليها في البند ) فسر النتيجة ا. 6       

 

 (  4يتبع صفحة )                            ــ                3ــ                 الحظ الصفحة التالية                     

 القيمة / الكمية   البيان  القيمة / الكمية  البيان 
 ساعة  9000 عدد ساعات العمل  360000 قيمة المخرجات 

 دينار  74000 تكلفة العمل المباشر  مكيف /كغم 0,3 انتاجية المواد األولية 
 كيلوواط 15000 الطاقة المستخدمة كغم  8000 المواد األولية المستخدمة

 دينار 2800 تكلفة الطاقة المستخدمة دينار  40000 تكلفة المواد األولية المستخدمة
 دينار  16000 ( كمية األموال المستخدمة تكاليف أخرى )  عامل  90    عدد العمال  



 ــــــ                               فرع : الريادة وإدارة األعمال  4ـــــــ          أسئلة مبحث : اإلدارة واالقتصاد                  
  السؤال الثالث : ) 20 عالمة (

  المناسبةألداء اطريقة التقييم   حدد:  المطلوب  تقييم االداء للعامليناليك مجموعة من العبارات التي تدل على طرق  .أ
 عالمات (4)                                                                                      للعبارات أدناه :

 طريقة تقييم االداء العبارات  الرقم 
  اداء  أاألسو من االحسن الى  تنازلياً  يقوم بموجبها الرئيس المباشر بترتيب مرؤوسيه 1
  .استخداما تعتبر اوسع انتشارا واسهل تصميما وابسط  2
    . تعتمد على ظاهرة التوزيع الطبيعي االحصائي ألداء العاملين 3
     .تعتمد على النتائج اكثر من اعتمادها على السلوك  4

) عالمتان (                                                                     علل كل من العبارات االتية : .ب     
 .توسيع دائرة المشاركة ألكثر من طرف في عملية تقييم األداء .  1     

دراسة سلوك المستهلك وربطه بسبب محدد .  يصعب على المنشآت . 2       
 عالمات (3)                ، وهي كما يأتي :   بأجهزة الحواسيب المحمولةفيما ما يأتي بيانات التكاليف المرتبطة   .ج    

   .   دينار 650الواحد جهاز التكلفة األولية لل .1
   جهاز.لل% من التكلفة األولية 3الواحد  جهاز للتكلفة برمجة  .2
 .    جهازلل% من التكلفة األولية 1الواحد  جهازللتكلفة نقل  .3
   جهاز . لل% من التكلفة األولية 1لشبكة وتوصيلة با جهاز للتكلفة تركيب  .4
   . الواحد  جهازلل% من التكلفة الكلية 80نسبة هامش الربح  .5

 اس التكلفة .بطريقة التسعير على أسشبكة ، الللبرمجة والنقل والتركيب والربط ب  شامل جهازلااحسب سعر بيع :  المطلوب

 عالمات (6 :                                                            (. قارن بين الوكالء والموزعون من حيث د   
   . مثلها  . الجهة التي يُ 3                    .. العائد  2                 .  .  امتالك البضاعة1    

 فيما اذا كان من العوامل  للتصنيع الزراعي ،  طيط للموارد البشرية لمصنع زرعينهـ. صنف العوامل االتية المؤثرة في التخ 
 عالمات (  5)                  لكل منها : ( في المكان المناسب   الخارجية ، من خالل وضع اشارة ) الداخلية أو      

 العامل المؤثر في تخطيط الموارد البشرية  الرقم 
 تصنيف العوامل 

 خارجية داخلية
   .  في البلد توفير أيدي عاملة خبيرة في التصنيع الزراعي  1
   .ارتفاع مؤشرات انتاجية ساعة العمل في المصنع   2
   .التغيرات في الهيكل التنظيمي   3
   .السلع والخدمات في سلة المستهلك  ارتفاع مؤشر اسعار 4
   وجود قوانين حكومية تنظم قطاع التصنيع الزراعي . 5

 
  

 ( 5يتبع صفحة )                                                      ــ     4ــ                                        حظ الصفحة التاليةال

 



 ــــــ                               فرع : الريادة وإدارة األعمال  5ـــــــ                          أسئلة مبحث : اإلدارة واالقتصاد  
 عالمة ( 20)  :  رابعالسؤال ال

 بمعدل  الورشة تعمل   ،  مالتي تمتاز بالجودة والمتانة واألمان وسهولة االستخدااألفران الكهربائية   جبل النارورشة تنتج  أ.    
 اآلالت علما أن وقت تهيئة ،   الساعة أفران في (   4)  للورشة إلنتاجوحددت الطاقة المصممة  ، ( ساعات يومياً  10)      

 ( ساعة يوميا . 1,7)   ، ووقت الصيانة  يومياً ساعة (  0,3) يبلغ للعمل       
 عالمات( 4)                                                                            : كال من جد   المطلوب       

    . . الطاقة الفعلية اليومية للورشة  2                          .   . الطاقة المصممة اليومية للورشة1     
   فرنًا.  ( 28) . معدل كفاءة الطاقة االنتاجية ، علما ان االنتاج الفعلي اليومي للورشة بلغ 3     

 عالمات (6)                                           ما مراحل تطور التسويق .                                 ب.  
   عالمات ( 6)                                                                     ترتبط تكلفة الجودة بخيارين وضحهما .  ج.    
 عالمات (4) المذكورة في الجدول أدناه: قارن بين القرار الشرائي للمستهلك النهائي والمستهلك الصناعي من حيث المعايير د.   

 معايير التقييم 
 القرار الشرائي 

 للمستهلك الصناعي  للمستهلك النهائي 
   الهدف من الشراء 

   اتخاذ القرار  
 

 القسم الثاني : ) يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن احدهما فقط ( 
 (  اتعالم  01)  : خامسالسؤال ال

 عالمات (3)                                              ف ( ر  ص  حلل نظام االنتاج للنشاط االنتاجي االتي :  ) الم   أ.  
   عالمات ( 3)                                                                               . اذكر خطوات التعيين    ب.  

 عالمات (  4)                                   وضح األساس الذي تقوم عليه مسميات التسويق االلكتروني االتية :  ج. 
 . التسويق االلكتروني  2                   باإلنترنت. التسويق  1       

 

 (  اتعالم 01)  : سادسالسؤال ال
 )عالمتان(     .                                                                الراتب االسمي والراتب الحقيقي ميز بين أ.  
 عالمات ( 4)                                                 ؟                         تتبع أثر االنتاجية في التضخمب.   
 عالمات ( 4)    .                                                                 ما الخصائص الشخصية للمستهلك  ج.  

 
 

 
 انتهت االسئلة 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتفوق 
 


