
 

 الريادة واألعمال.الصف : الثاني عشر                                                                       دولة فلسطين           
 المشاريع الصغيرةالمبحث :                                                                       م عليوزارة التربية والت  

 م.2021 /12  /23التاريخ :                                                             مديرية التربية والتعليم / الخليل  

 عالمة ( 100)  :مجموع العالمات    لفترة األولى والثانية الموحد ل االمتحان     .  (  دقيقة 45ساعتان و  : ) الزمن

 م2021لعام                                                         

 أسئلة كما يأتي : ( ،  5لة التي سيجيب عنها الطالب ) ، ومجموع األسئالحظة : يتكون االمتحان من قسمينم

 

 :  أسئلة، وعلى الطالب اإلجابة عنها جميعا   ( 4األول : عدد األسئلة )القسم 

 

 عالمة (  03)                                   :    تكإجاباختر رمز اإلجابة الصحيحة، ثم انقله إلى ورقة  السؤال األول :

 ؟الخيريةمشاركة المدير في حفل افتتاح جمعية األقصى ضمن  أي نوع من الوقت يعتبر  .1

 .د. اإلنتاجي                         .غير المباشر.                    ج. التحضيري .أ. المباشر.                ب           

 

 ؟أي مكون من مكونات الذات  ي فلسطين، يعتبر منإلمام الفرد ببنود قانون تشجيع االستثمار ف .2

 .د. االجتماعية                          .ج. الوجدانية                          .ب. المهارية               .أ. المعرفية

 

 ؟افة العاملين في المشروعسعي مدير مشروع ما نحو تغيير ثق ف نشاطنماذا تص .3

 . مهم ومستعجلب. غير                                          .       مهم ومستعجلأ.  

 .مهم وغير مستعجلد. غير     .                                      . مهم وغير مستعجلج

  

 مثاالً على أي نوع من سمات المبدع؟، يعتبر والتجريب حب المغامرةالبعد عن األعمال الروتينية و  .4

  . د. النفسية                          ج. االجتماعية                          .ب. العملية                 .أ.الذهنية 

 

  ؟ في اإلبداعاألولى  االنطالقأي مستوى تكون نقطة على  .5

  .د. مستوى فرق العمل         .ج. مستوى جماعات العمل         ب. مستوى المنشأة ككل.      .أ.المستوى الفردي

  

  ودة فيه؟ظهور الج لمهامه، والفرق ارتفاع أداء في أي مرحلة من مراحل تطور فريق العمل يكون  .6

 .مرحلة النزاع -د                    .التكوينمرحلة  -ج                  .ءاألدامرحلة  -ب     .الترابطمرحلة  -أ

 

  ؟( عمال6) في مشروع يتكون من مدير و  عدد العالقات التي تنشأما  .7

 عالقة . 222 -د                        عالقة . 490 -ج                 . عالقة 122 -ب.     عالقة .   360 -أ

 

 ؟فيه االختيار االيجابي المتبادل عدد أزواج فما  %، 20ه( عمال، درجة تماسك5فريق عمل مكون من ) .8

 .زواجأ 5 -د                            .أزواج 4 -ج                       . زواجأ 3 -ب          زوج .   2 -أ

 

 المشروع؟كيف يتخذ فريق العمل قراراته في  .9

 .بالترجيح -د                           .  بالتزكية -ج                .        باألغلبية -ب    .       باإلجماع -أ

 

 لمشاريع األعمال الصغيرة؟  ابعة من خطوات الشراء الفعالالخطوة الرما  .10

 .   التحقق من الحاجة -ب                     .       ادر التوريدالبحث عن مص -أ

 .ة األسعار المقدمةدراس -د                        .                االستالم المبدئي -ج

  2يتبع ص 
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 ؟ السوقفي طرح ألول مرة لشراء مواد ت  أسلوب الشراء المناسب ما  .11

 .     الشراء المباشر  -ب                                 .                الشراء بالتفاوض -أ

 .الشراء بالممارسة -د                               .                الشراء بالمناقصة -ج

 

 في المشاريع التجارية؟ للبضاعة  ما دافع عمليات الشراء .12

 .التصنيع -الستثمار.                   دا -.                جاالستهالك -ب                   . إعادة البيع -أ

 

، و كانت نسبة التكلفة اإلضافية للتخزين تساوي اً ( دينار30ن تكلفة التخزين إلنتاج سلعة ما )أإذا علمت  .13

ة المادة الخام فإن كميلذا ، دنانير( 3) الواحدة وحدة، و سعر الوحدة (12%(، و كمية اإلنتاج )20)

  ؟المستخدمة تساوي 

 .كغم  600 -د   كغم.             440 -.                 جكغم  240 -ب                    .  كغم 400 -أ

  

( طن، و نسبة كلفة الشراء 100)سمنت في مصنع للباطون الجاهز ستخدام الشهري المتوقع لمادة اإلبلغ اال .14

 ؟ساويي سعر المنتجفإن  لذا  ( طن،400) الواحدة (، و كمية الشراء للطلبية%10المضافة )

 .دينار 2.5 -د                 .ا  دينار 25 -ج            .        شا  قر 25 -ب                  . قرش 2.5 -أ

 

 المشروع الصغير؟ما الذي ي عد من سياسات الشراء في  .15

 .لدفعاتالشراء با -د           .    المستمرالشراء  -ج   .      المقدمالشراء  -ب      .حسب الطلبالشراء  -أ

 

 أي مما يأتي يعتبر من معايير المفاضلة بين الموردين في الخدمات الفندقية؟  .16

 المتانة.       -ب                  .                                       أنش  بلد الم   -أ     

 . خدمات ما بعد البيع -د                         .           مستوى الخدمات المقدمة -ج     

 

 فحصاً ظاهرياً قبل تخزينها؟  ة ما المرحلة التي يتم فيها فحص المواد المشترا .17

 .    استالم المواد -ب               .                                  توصيف المواد -أ

 . حفظ المواد -د                  .                                فحص المواد -ج

  

 ل المخاطرة، و مخاطر نفاد المخزون؟ ما العالقة بين استعداد المشروع لتحم   .18

 .د. خطية                     .. طرديةج                    .عكسية  -.                        بمستقلة -أ

 

 

( قطعة، فكم يبلغ حجم 100( أيام، والطلب اليومي من السلعة يساوي )5إذا علمت أن فترة االنتظار تساوي ) .19

 ؟المخزون الدوري

 قطعة. 500 -د             طعة.ق 105 -ج       .         قطعة 40 -ب                   .قطعة 20 -أ       

 عمال ؟األهم أسلوب من أساليب ابتكار األفكار في ميادين ما أ .20

  .د. تحليل األفكار االبتكارية          .ج. العصف الذهني    .     ب. الخرائط الذهبية             .أ.القبعات الست

  3يتبع ص 
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 عالمة ( 20)                                                                                                 السؤال الثاني : 

 اقرأ الحالة الدراسية التالية  .أ

 مطاعم المستقبل                                                      

بسبب الظروف المادية  ؛لم يكمل دراسته الجامعية ،حد المخيمات الفلسطينيةجميل شاب فلسطيني يسكن أ

ً ، وتقديم الطعام والمطاعم ارتياد وفي صغره كان يهوى ،الصعبة  به، كان يحلم بأن يكون له مطعماً خاصا

ً  وبدأ بتنفيذ فكرة مشروعه وأنشأ وقد كان  ،المرحلة األولى من عمله في ثنينلين ا، ووظف عامصغيراً  مطعما

لقد زاد اإلقبال ولك، من الدورات في ذ وحضر العديد ،جمال يتابع كل ما هو جديد في مجال تقديم الطعام

خرين ليصبح آثنين ا مما شجعه على توظيف عاملين  ،بسبب جودة الخدمة التي يقدمها وتميزها على المطعم 

ً  من العمل، هي المرحلة الثانيةو ،(عمال4عدد العمال )  ؛نه كان يشتري مستلزماته من السوق المحلي بأعلما

ً  ،ي مشروعهوبسبب زيادة أرباحه توسع ف ،من خالل الموردين المناسبين وجبات  يقدم   آخراً وفتح فرعا

لى واحتاج لذلك إ، كبر من الحاجة واتبع سياسة الشراء بكميات أإضافياً  ( عامالً 15وظف )ف ، الطعام للعائالت

بسبب زيادة العاملين عن  ،نخفاض، إال أن أرباحه أخذت باالمخازن لتخزين المواد والمستلزماتتوفير 

، كما بالمسائل الروتينية على حساب جوهر العمل ، وبسبب اهتمامهالعالقات بين العاملين وتعقد شبكة ،الحاجة

 .ومتابعة المخزون هاالم المواد وفحصمشاكل في است ، لذا حصلتن مخازن المواد غير مرتبةأ

 عالمات ( 8)                                    :   جب عن األسئلة اآلتية، أة السابقةمن واقع الحالة الدراسي

 من عمل المشروع.عدد حاالت االتصال والتواصل في المرحلة األولى  سباح .1

  ؟ما مضيعات الوقت الواردة في الحالة .2

  ؟المؤثرة في اختيار معايير المفاضلة بين الموردينما العوامل  .3

  ؟هلمخزون وحل مشكلة الفوضى فيتنصح جمال لمتابعة ا  بم .4

  .ب. وقت عام    .سمة إبداعية حدد من الحالة : أ. .5

 عالمات (  6)                                    .مرحلة المناولة  -مخزون األمان.  -مضيع الوقت.  -:  فعر   .ب

 عالمات (  3)                                                                          ؟ ما مزايا نظام الشراء الكفؤ ج.

 عالمات (  3)                                                                 .د. وضح آلية عمل المناقصة اإللكترونية

 عالمة ( 20)                                                                                              السؤال الثالث : 

من حيث سعر الوحدة  ،حدى الشركات الصناعيةمثل بعض البيانات عن المخزون في إالجدول اآلتي ي   .أ

مر ، وتكلفة أ(الشراء ط ثمن كمية% من سعر الشراء) متوس 15هي فما تكلفة التخزين ، أوتكلفة الطلبية

  .دينار 200الشراء الواحد 

عدد مرات 
 الشراء

لوحدة سعر ا كمية الشراء

 اً دينار 20الواحدة 

ثمن كمية 
 الشراء

متوسط ثمن 
 كمية الشراء

تكلفة 
 التخزين

المجموع  تكلفة الطلبية
 الكلي للنفقات

1        

2        

3 400       

4        

 عالمات ( 7)                                                                                            المطلوب :

  .كمل الجدول السابق.أ1

  .عدد مرات الشراء األمثل حدد.2

  4يتبع ص                                                      الجبرية.الحجم االقتصادي للطلبية بالطريقة  جد. 3
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 عالمات (  4)                    األعمال.مؤسسات إدارة متخصصة ألعمال الشراء في وضح مبررات وجود  .ب

                                         عالمات ( 4)                                                                                    :  علل لكل مما يأتي ج.

  .رباك في العملالرئيس لإل . يعد التأجيل السبب 1

  .إلى بعض المخازن الفرعية الراكدة  . نقل المنتجات2

   .عمال بمخزون األمان. احتفاظ منشآت األ3

)الوقت  :صنف األنشطة التي يقوم بها مدير المدرسة خالل وقت عمله الرسمي إلى أنواع الوقت اآلتيةد. 

 عالمات (  5)              اإلنتاجي، الوقت التحضيري، الوقت العام، الوقت اإلبداعي(.                          

 عالمة( 20)                                                                                               السؤال الرابع : 

 عالمات (  6)                                                     .المعيارية لنظام التخزين الدوريالشروط عدد  .أ

 عالمات(  3)                                                                     ما متطلبات فريق العمل الفاعل ؟ .ب

بربط الشرط  ؛تحديد مدلول شروط العمل اإلبداعي الواردة في الجدول :والمطلوب، الجدول التاليج. لديك 

 عالمات ( 6)                                                                          اإلبداعي بالمدلول الدال عليه : 

 المدلول جابةاإل بداعشروط اإل

فكار المفهومة والواضحة لحل كبر عدد ممكن من المقترحات واألطرح أ  صالة.األ1
  .المشكلة

 .عراضعلى األ ارتكاز فكرة الحل المقترح على جوهر المشكلة وليس  .الطالقة2

  .فراد المجتمعسهام فكرة الحل في قبول أإ  .المرونة3

، بحيث تكون مبنية على حتواء فكرة الحل على تفاصيل دقيقة للحلا  .الحساسية4
 خبرة من قدمها.

  .مقترح الحل مبني على التفكير بالمشاكل بطرق وبدائل مختلفة  .االستنباطية5

  .قيام فكرة الحل على توليد أفكار جديدة مفيدة وعملية ومبتكرة  .القبول6

 اإلجابة اإلجراءات الالزمة إلدارة المدرسةالتدابير و الرقم

  األعمال الخاصة بالتخطيط االستراتيجي لعمل المدرسة. 1

  الوقت المخصص لحضور الحصص عند المعلمين. 2

  وقت حضور مدير المدرسة لندوات عمل في فن القيادة الفاعلة للمدرسة. 3

  للمدرسة ، قبل بدء عمليات التدريس الفعلية.عمل مناقصات لشراء القرطاسية الالزمة  4

  ثناء الدوام الرسمي.لعمل صيانة بسيطة للغرف الصفية أ توقيف بعض الحصص 5

 

 

  



  5يتبع ص 
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وضع حيث  ،فضل الموردين، لذا سعى الختيار أ حد األشخاص بعمل مشروع مكتبة للخدمات الطالبيةأ يرغب د.

 عالمات ( 5)                                والجدول التالي يوضح ذلك :  ، فضلهممصفوفة من المعايير الختيار أ

الوزن  معايير المفاضلة
 النسبي

شركة 
 الفرقان

مجموع 
 النقاط

شركة 
 المميزون

مجموع 
 النقاط

 شركة 
 الهدف

مجموع 
 النقاط

  6  9  8 %50 الجودة 

  7  7  5 %س السعر 

  8  6  9 %20 تسهيالت الدفع 

  

 المطلوب : 

  .مجموع النقاط لكل مورد من الموردين احسب .1

 ؟ ردين تنصح صاحب المشروع باختياره؟ ولماذاأي مورد من المو .2

 ؟ استخدمتها للمفاضلة بين الموردينما اسم الطريقة التي  .3

 

 الثاني: عدد األسئلة سؤالين ، وعلى الطالب اإلجابة عن سؤال واحد فقط القسم 

 عالمات (  10)                                                                                        السؤال الخامس : 

 عالمات (  6)                                                                        نسانية.اإلمكونات الذات  وضح .أ

في حين حجم  ( وحدة يومياً،500)تيكية بلغ على منتجات مصنع عبوات بالسن حجم الطلب إذا علمت أ .ب

لى ليومي إارتفاع حجم الطلب اويتوقع مدير المبيعات  ،وحدة( 8000)المخزون الدوري  في حالة الثبات 

(800)  ً    .                                                                                    وحدة يوميا

 عالمات ( 4)                                                                                                   المطلوب :

 .لشراء في حالة ثبات الطلب اليوميمر ااحسب فترة إصدار أ .1

  .وحدة (800)صبح حجم الطلب اليومي في حالة أ الجديدة مر الشراءأصدار احسب فترة إ .2

 ر الشراء؟ في حالة استمرار سياسة ثبات فترة إصدار أم ،ما مقدار االنحراف في المخزون .3

                                                                                       سادس : لالسؤال ا                                                       

 عالمات( 10) 

 عالمات (  6)                                           وضحها .  ،يتمتع الشخص المبدع بمجموعة من السمات .أ

ً اإل اً منكيس( 40)يستخدم مصنع الغانم لصناعة الطوب    .ب ، وتبلغ كمية ( كغم50)سعة كل كيس  ،سمنت يوميا

  .%20سمنت ، علماً أن تكلفة الشراء اإلضافية بلغت اً من اإلكيس (100)الشراء في الطلبية الواحدة 

 مات (عال 4) المطلوب :                                                                                                  

 . اإلضافية على الكيس الواحد من اإلسمنتجد تكلفة الشراء  .1

 . ، مع افتراض ثبات معدل االستخدامالتكلفة الشهرية لعملية الشراء اإلضافية احسب .2

 مع تحيات لجنة المبحث                       ،،،،،،،انتهت األسئلة،،،،،،


