
 

 

 

 

 

 

 

 ( منها فقط.خمسة ( أسئلة ، أجب عن )  سبعةمالحظة يتكون االمتحان من )      

 

 أسئلة على الطالب أن يجيب عنها جميعاً. ثالثة القسم األول : يتكون هذا القسم من 

 عالمة ( 30)السؤال األول : 

 ( فقرة من نوع اختيار من متعدد ، اختر االجابة الصحيحة : 15يتكون هذا السؤال من )

 أي من اآلتية يعتبر مضيع للوقت :  (1

 ب( التفكير في المهام قبل البدء بتنفيذها       عدم االهتمام بالتفصيالت الجانبية بالعمل (أ

 د( استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألغراض العمل      عقد المدير اجتماعات في نهاية كل يوم   ج( 

 (  الوقت الذي يبذله المدير في التخطيط السنوي او االستراتيجي  لمستقبل المشروع : 2

 ب( الوقت التحضيري    ج( الوقت العام     د( الوقت االنتاجي  أ(  الوقت اإلبداعي        

 النفسية للشخص المبدع: ما السمة ( 3

  ب( المثابرة وعدم االستسالم        أ( البحث والتحليل                       

 د( حب التجريب        ج( التعاون وتحمل المسؤولية      

 القليلة في تحقيق أهداف المشروع :  اإلسهامات ستحوذ على الجزء األكبر من وقت األفراد رغمما اإلجراء الذي ي(4

 ب( أنشطة مهمة وغير مستعجلة       والمستعجلة  أ( األنشطة المهمة     

 د( أنشطة غير مهمة ومستعجلة       ج( أنشطة غير مهمة وغير مستعجلة     

، فكم يبلغ عدد أزواج  %30أفراد  من المرؤوسين  ورئيس عمل  5( بلغت درجة التماسك لفريق عمل مكون من 5

 االختيار اإليجابي المتبادل في فريق العمل : 

 6د(    8ج(        4ب(      3أ(     

 لماذا يستخدم اسلوب العصف الذهني في مؤسسات األعمال :  (6

 ب(  لحل مشكالت العمل بطريقة  إبداعية    أ( لعصف مشكالت العمل وفحصها

 د( لحل المشكالت بطريقة عادية ومألوفة     ج( إلمطار الفكر باألفكار 

 الت الجانب الوجداني للذات : من دال ما المؤشر الذي يعد ( 7

 د( المهارات  ج( االتجاهات    ب( الخبرات         أ( المفاهيم

 

 2يتبع صفحة ...           

 دولة فلسطين
 وزارة التربية والتعليم

 مديرية التربية والتعليم/ قلقيلية
 الفرع الريادة واألعمال

 المبحث : المشاريع الصغيرة
 

 
 
 
 
 

االمتحان الموحد نهاية الفصل 
 االول

 عشر ريادة وأعمال  ثانيالصف : ال
 م2021| 12|  23التاريخ :             

 الخميساليوم :
 ( ساعتان ونصف) : دة االمتحانم

 عالمة ( 100مجموع العالمات: )



 قوة التماسك: لالحتفاظ باتجاه عامل نبذته جماعة  العمل الصحيح ( ما اإلجراء 8

 خدماتهب( االستغناء عن                أ( نقله لجماعة عمل أخرى

 تحذيره بضرورة االنسجام مع جماعة العمليره بين البقاء في المشروع أو ترك العمل                   د(  يج( تخ  

 ؟ينوجود عدد محدد من المورد ما أسلوب الشراء األكثر مالئمة عن في حالة ( 9

 ج( التفاوض       د( المناقصة اإللكترونية   ب( بالمناقصة    أ( المباشر 

في تحقيق  راة من حيث الكفاءةالمشتوضع المواد  خطوة الشراء التي يتم فيها أخذ تصور حقيقي عن ا هي م(  10

 ؟أهداف المشروع 

   د( التحقق من الحاجة  ج( الفحص   ب( المتابعة   أ( إصدار أمر الشراء 

 ،دينار 5و سعر المنتج  ،دينار 1.5إذا علمت أن كلفة التخزين ألحد  المنتجات  ما كمية المادة الخام المستخدمة (11

 : %10ونسبة الكلفة المضافة وحدة  2كمية المنتج  

  6د(   9ج(   7.5ب(     10أ(   

 يعد من متطلبات الشراء حسب الحاجة :  أي من اآلتية( 12

 ب( ندرة المواد الداخلة في االنتاج     أ( العمل في بيئة مستقرة 

 د( توفر قدرات تخزينية        ج( توفر السيولة

 عطاء كل صنف من أصناف المخزون رقماً خاصاً لتسهيل المناولة : اإلجراء المناسب إل ما (13

 ف المواد المخزنةصرج( المناولة     د(    أ( الترميز                      ب( تهيئة الظروف الالزمة للمخزون

 : 30والحد األعلى  مرة20التخزين  ورةبلغ متوسط د ما االستخدام اليومي للمخزون إذا (14

      3د(    1.5ج(       120ب(        30أ( 

 ( ما الهدف من قيام صاحب محل أجهزة خلوية  بشراء كميات كبيرة لتخزينها: 15

 

 د( تذبذب تدقيق عمليات الشراء        ب( تدقيق عمليات الشراء         ج( تحقيق كلفة البيع   أ( المضاربة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة ( 20السؤال الثاني: ) 

 عالمة 2        .الذات وإدارة الذات مفهوم  (1: العالقة بين   (أ

 عالمة 2      والعملية اإلبداعية .  ياإلبداعالمنتج (2             

 

 عالمات 3            :  حدد المصطلح  المناسب لكل مفهوم من المفاهيم الواردة في الجدول أدناه (ب

 المفهوم المصطلح

 البيئة التي تتيح الفرصة لتالقح الفكر وتوليد  األفكار اإلبداعية . 

 المقترحات  واألفكار المفهومة الواضحة لحل المشاكل . طرح أكبر عدد ممكن من  

 تطبيق ناجح لألفكار اإلبداعية والذي تمثل في إضافة ميزة أو تعديل االقتراح السابق. 
 

 3يتبع صفحة ...            



ياد الطلب على عامالت وبسبب ازد 3تملك ايمان معماًل للمطرزات الفلسطينية في مدينة الخليل حيث بدأت العمل بـ ج( 
  عالمات 3         . تينمنتجاتها عملت على توظيف عامل

 ( عدد العالقات قبل التوسع . 1: احسبالمطلوب 

 .نسبة الزيادة في عدد العالقات  (2                 

 عالمات 10      د( أكمل الجدول اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
عدد مرات 

 الشراء
ثمن كمية  عر الس     كمية الشراء

 الشراء
متوسط ثمن 
 كمية الشراء

تكلفة 
التخزين 

10% 

تكلفة إعداد 
 الطلبية

المجموع 
الكلي 
 للنفقات

1   120000   100  

2 3000 20      

3    20000    

4     1500   

 جد  عدد مرات الشراء األمثل .  (1
 ما الحجم االقتصادي للطلبية . (2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (عالمة02ثالث: ) السؤال ال

 عالمات 3       إلبداع .عملية اوضح مراحل  (أ

 عالمة 2     ( تتزايد أهمية وظيفة الشراء للمشروع . 1علل :  ب( 

 عالمة 2     ( احتفاظ  منشآت األعمال بمخزون األمان.2           

 عالمة 2     ( اإلبداع واالفكار اإلبداعية غير كافية بحد ذاتها.3           

يشير  منها االبتكار ، المطلوب : تحديد أي وأيتضمن الجدول  اآلتي مؤشرات محتملة الداللة على معنى اإلبداع  ج(
 عالمات 5     ( في المكان المناسب:   √لالبتكار ، بوضع إشارة )  أولإلبداع 

 اإلجابة المؤشرات المحتملة الداللة على اإلبداع أو االبتكار الرقم

 االبتكار  اإلبداع 

   تحويل فكرة إنتاج طائرة استطالع زراعية إلى نماذج تجريبية ملموسة 1

طرح فكرة إضافة قطعة الكترونية  على منتج المشروع من الثالجات ، تسهم في توفير  2
 الطاقة المستخدمة .

  

   االهتداء لفكرة حل مشكالت السير في الشوارع المؤدية لمدينة رام هللا بطريقة ملفتة للنظر  3

   فكرة إنتاج شاشات اللمس ، في أجهزة الهاتف الخلوي 4

   عن حمل النقود. داألفرااستخدام بطاقة ذكية لتسهيل أعمال الصرافة ، وتغني  5

 
 4يتبع صفحة ....     

 



 

  عالمات 6  لمدرجة:قارن بين النظام المركزي والنظام الالمركزي في الشراء وفقًا للمجاالت اد( 

 النظام الالمركزي  النظام المركزي  مجال المقارنة
   اساس العمل 

   االقتصادية  الوفورات
   كلفة الشراء

 ( عالمة 15السؤال الرابع: ) 

 عالمات 9           أفراد: 3فيما يأتي تفريغ استبانة ، تم تطبيقها بهدف تشكيل فريق مكون من ( أ   

االختبار 
الشخصي 

 لآلخرين

 مهدي هيثم  ابراهيم  محمد اسم العامل 
 +   +  محمد 
 ـــ +  + ابراهيم 
 ـــ  + + هيثم 
  +  + مهدي

  
 ( من هو العامل الذي حصل على أكبر عدد من االختبارات االيجابية ؟1المطلوب : 

 ؟احسب مكان االختيار اإليجابي للعامل هيثم( 2             
 .  عهم شبكة العالقات بين أفراد الجما( ارس3             

( يحتوي الجدول اآلتي على مجموعة من دوافع الشراء لفندق النصر ، في مدينة الناصرة الفلسطينية: ) االستهالك ، ب 
البيع  ، التصنيع ( ، والمطلوب : تحديد دافع الشراء لكل نشاط من أنشطة الفندق اآلتية ، بوضع الدافع أمام النشاط 

  عالمات 6           المناسب:

 الدافع شراء في الفندقأنشطة ال الرقم
  شراء كميات من مواد التنظيف ، فلسطينية الصنع. 1
  .شراء كميات من اللحوم الطازجة ، فلسطينية المنشأ 2
  ت الطازجة من المزارع الفلسطينية.او اشراء قسم الطعام والشراب كميات من الخضر  3
  شراء كميات من مستلزمات السباحة ) أطواق نجاه ..... ( 4
 

 5يتبع صفحة .......          

 .منها فقط اثنينأن يجيب عن  مشتركعلى ال أسئلة  أربعة القسم الثاني : يتكون هذا القسم من



 عالمة( 15السؤال الخامس: )

 عالمات 6       لبناء فريق العمل عدة متطلبات ، اذكرها. (أ

 عالمات 9        أقرأ الحالة الدراسية اآلتية :  (ب    

تخصص ميكانيك سيارات ، وبعد تخرجه قام  التحق فارس بفرع التعليم الصناعي بمدرسة الخليل الصناعية ، 
بتأسيس ورشة لتصليح المركبات ، محققًا أرباحًا غير عادية في السنوات األخيرة من عمله ، نظرًا لخبرته وخدمته للزبائن 

إضافة قسم لبيع قطع غيار السيارات وهذا اقتضى  منه البحث عن ما استدعاه للتفكير في توسيع نشاطه ، عبر  ،بكفاءة
، ألغراض التمويل واإلفادة من خبراتهم ، كما قام بالبحث عبر الشبكة العنكبوتية  عن يجينشراكه مع زمالءه من الخر 

 مصادر مختلفة لتوريد جميع أنواع وموديالت المركبات.

الساحة ، إضافة  إلى استخدام صا يملكه فارس خان على تخزين قطع الغيار في مخزن لقد كان فارس وشركاه ، يعملو 
الخلفية للورشة ، إال أن حجم مستورداته ازدادت في اآلونة األخيرة ، بسبب الحاجة لمواجهة الطلب المتزايد ، في ظل 

سياسة فارس اللينة في التعامل مع الزبائن وانخفاض أسعاره مقارنه بالمنافسين ، على الرغم من إنه كان ينتج بعض القطع 
شروع ، طول فترة انتظار الزبائن للحصول على طلباتهم من القطع ، كما أن هناك كمدير للم بدقة ، لقد الحظ فارس

 زبائن يطلبون قطعا معينة، يتم االعتذار منهم بعدم توفرها ، إال أنه اكتشف بعد فترة وجودها بين القطع األخرى 

 .بالستك بسبب تقادمهاالمصنوعة من ال مستلزماتوالحظ أن الزبائن يقومون بإرجاع بعض المواد، كالزيوت وبعض 

 اآلتية: ألسئلىالمطلوب : أجب عن ا

 ما المشكلة  الرئيسية التي تعاني منها محالت فارس وشركاه. (1
 ما أهمية وجود إدارة متخصصة للتخزين .  (2
 على عاتق إدارة التخزين. الملقاةما المهام  (3

 (عالمة 15: ) سادسالسؤال ال

 عالمات6           عدد خطوات الشراء بالترتيب . (أ
فاكهة التنين بمختلف أنواعها لبيع األشتال بكافة أنواعها، فإذا علمت أن حجم الطلب  إلنتاجتمتلك زهور محل  (ب

شتلة ، ومن المتوقع زيادة  200شتلة يوميًا ،في حين بلغ المخزون الدوري في المشروع  50على األشتال بلغ 
 ماتعال 9               شتلة يوميًا . 60الطلب ليصل إلى 

 ( احسب فترة إصدار أمر الشراء  في حال ثبات الطلب. 1المطلوب :  
 ( احسب فترة اصدار أمر الشراء في حال التغير في حجم الطلب اليومي .2              
 ( ما مقدار االنحراف في المخزون في حال ثبات مواعيد إصدار أمر الشراء وتغير حجم الطلب.3              

 
 6يتبع صفحة ...          



 

 (عالمة 15) :  سابعالسؤال ال
 عالمات 6                رتب مراحل تكوين فريق العمل ترتيبًا منطقيًا. (أ

 الترتيب المرحلة  الرقم
  األداء  1
  النزاع  2
  التكوين   3
  الترابط 4
  ما قبل التكوين 5
  الحل 6

 
 عالمات 9 : المفاضلة بين ثالثة موردون لشركة فلسطين للكهربائيات يتضمن الجدول اآلتي  بيانات (ب

 (0.2السعر ) (0.3مزايا إضافية) (0.5سهولة االستخدام) المورد
 7 8 8 أحمد 1المورد
 7 8 9 محمد 2المورد 
 6 9 6 هيثم 3المورد 

 
 جدول المفاضلة بين الموردين. إنشاء( 1المطلوب : 

 شركة فلسطين باتخاذه ؟و لماذا؟ تنصحالقرار الذي ما ( 2             
 
 

 انتهت األسئلة       


