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انسؤال االول  -ددد اإلجابت انصذُذت فٍ كم فقرة يًا َهٍ;
 -2رائد األعًال ;
ﺏٗ -خعغ للؽزﻕ ﺍلوألْﻓﺔ ﻓٖ ﺍلذل
أ -ﺻؼﺐ ﺍﻻًﻘ٘ﺎﺩ
د -كل ما سبق
ج -يلتزم بالمألوف
َ -3تى تذدَد انفكرة اإلبداعُت تبعا" نكىَها فكرة :
أ -تجذﺏ ﺍﻻًتﺒﺎٍ ّ ،توض ﻓٖ ﺍٙخزٗي دﺎجﺎﺕ ٗتن إشﺒﺎػِﺎ ﺑأطلْﺏ هﺒتكز .
ﺏ -تصلخ للتؽﺒ٘ﻖ ﺑوﺎ ٗظوخ ﺑﺎخت٘ﺎرُﺎ ّتْﺍﻓز ػٌﺎﺻز ﺑِﺎ تظوخ ﺑتﻘدٗوِﺎ ّﻗ٘ﺎص ﻓﺎػل٘تِﺎ
ج -ﻻ تتؼﺎرض هغ ﺍلﻘ٘ن ّﺍلﻘْﺍػد ﺍلوتﺒؼﺔ ّٗوكي تؽﺒ٘ﻘِﺎ ﺑأطﺎل٘ﺐ هتﺎدﺔ
ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ
 -4يٍ دوافع االستثًار ;
ﺏ -ﺍلذوﺎص للؼول
أ -تذﻘ٘ﻖ ﺍﻻهي ﺍلْؾ٘ﻔٖ ّﺍﻻطتﻘزﺍر
ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ
ج -ﺍلزﻏﺒﺔ ﻓٖ هظﺎػدﺓ ﺍٙخزٗي
 -5اإلستراتُجُاث انبدُهت أًاو راﺌد األعًال;
ﺏ -ﺍﻻوت٘ﺎس ﺍلتجﺎرٕ
أ -ﺍلﺒﺩء ﺒوﺸرّع جدٗد
ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ
ج -شزﺍء هﺸزّع ﻗﺎﺌم
 -6تركز اندراست انتسىَقُت نهًشروع عهً تذدُد;
ﺏ– ﻗٌّﺍﺕ ﺍلتّس٘غ ّﺍٛطؼﺎر
أ– ﺍلظّﻕ ﺍلوظتِﺩﻑ
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ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ
ج– ﺍلخصﺎئص ﺍلدٗوْﻏزﺍﻓ٘ﺔ للظْﻕ
 -7تري انًدرست انًعاصر ة أٌ سهوﻙ رائد األعًال َاتﺞ يٍ ;
أ -ﺍٝدطﺎص ﺑﺎلﻔرﺻﺔ ﺍلًﺎتﺞ ػى تﻔﺎػﻝ ﺍلطهﺎﺕ ﺍلشخﺻٗﺔ للهﺑﺩع هغ ﺍلﻘّٓ ﺍلﺑٗئٗﺔ ﺍلهﺅﺛرﺓ
ﺏ -ﺍطتﻐﻼﻝ ﺍلﻔرﺻﺔ ﺍلﺫٕ ٗتغلﺏ ﺍهتﻼﻙ ﺍلؼﺩٗﺩ هى ﺍلهِﺎرﺍﺕ ٝﺩﺍرﺓ ﺍلهّﺍرﺩ ﺍلهتﺎدﺔ.
ج ( -أ ) ّ (ﺏ) ﺻذ٘ذتﺎى
ﺩ( -ﺏ) ﻓﻘػ ﺻذ٘ذﺔ
 -7تظهر الحساسية للمشاكل لدى المبدع في:
ب -القدرة على التحليل واالستدالل
أ -القدرة على تحمل المسؤولية
ج -االستعداد لحل المشكلة مهما كانت معقدة ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ
 -9يٍ يعىقاث بُﺌت انعًم نإلبداع ;
أ -غزٗﻘﺔ ﺍتخﺎﺫ ﺍلﻘزﺍرﺍﺕ ﻓٖ ﺍلوٌظوﺔ ﺑﺸكل ﺑ٘زّﻗزﺍغٖ.
ﺏ -ﺍلظوﺎح لٚخزٗي أى ٗﻘزرّﺍ لٌﺎ هﺎ ُْ ﺻْﺍﺏ ّ هﺎ ُْ خؽأ.
ج -إﺻدﺍر ﺍٛدكﺎم ﺍلوظﺒﻘﺔ ّ ﻏ٘ز ﺍلودرّطﺔّ ،ﻏ٘ز ﺍلوتأً٘ﺔ.
ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ .
 -:يٍ يعىقاث اإلبداع انُفسُت ;
أ -ظؼﻒ ﺍلوﻼدظﺔ ّ ﺍلٌظز لٜهْر ًظزﺓ طؽذ٘ﺔ.
ﺏ -ﺍلٌظزﺓ ﺍلجشئ٘ﺔ ﻏ٘ز ﺍلﺸوْل٘ﺔ لٜهْر.
ج -ﺍلخْﻑ هي ﺍلخؽأ ّ ﺍلتﻘزٗغ ّ ﺍللْم ّ ﺍلظخزٗﺔ.
ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ
 -21يصادر انًعهىياث إلَشاء انًشروع انجدَد
ﺏ -ﺍظتﺸﺍرﺓ ﺍلخﺒرﺍء
أ -ﺍلﻐرﻑ ﺍلتجﺎر٘ﺔ
ﺩ -كل هﺎ طﺒﻖ
ج -ﺍلوجﻼﺕ ﺍلتجﺎر٘ﺔ

السؤال الثاني – أجب عن األسئلة التالية:
 -1من سمات اإلبداع:
أ......................................-
ج.................................... -

ب....................................... -
د........................................ -

 -3يرادم اإلبداع عُد والس و ياركسبرٌ ;
أ........................................-
ج..................................... -

ب...................................... -
د....................................... -

 -4يٍ سًاث رائد األعًال انُاجخ ;
أ........................................-
ج..................................... -

ب...................................... -
د....................................... -
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انسؤال انثانث –ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×)
أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
 .1هْﺍﺻلﺔ ﺍﻻتجﺎٍ تؼٌٖ ﺍلتزك٘ش لﻔتزﺍﺕ ؼْٗلﺔ ﻓٖ هجﺎﻝ ﺍﻻُتوﺎم ﺑﺎلزﻏن هي ﺍلوﺸتتﺎﺕ
ّﺍلوؼْﻗﺎﺕ) ( .
 .2ﺑوْجﺐ ٌؾز٘ﺔ ﺍلجﺫﺏ ّﺍلﺩﻓغ ﻓﺈى طلّﻙ رﺍئد ﺍٛػوﺎﻝ ٗدﺩﺙ ﺑطﺑﺏ ػّﺍهﻝ ﺍٗجﺎﺑٗﺔ ﻓٖ
.3
ﺍلﺑٗئﺔ أّ ﻻ ٗدﺩﺙ ﺑطﺑﺏ ػّﺍهﻝ طلﺑٗﺔ ) (.
رﺍئد ﺍٛػوﺎﻝ ُّ ّلٗﺩ ﺍلﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍلتٖ ٗؼٗشِﺎ ﻓٖ ﺑٗئتَ ّػّﺍهﻝ ُﺫٍ ﺍلﺛﻘﺎﻓﺔ تﺅﺛر ػلٔ شخﺻٗتَ
 .4هي
ّطلّكَ) ( .
طوﺎﺕ رﺍئد ﺍٛػوﺎﻝ ﺍلٌﺎجخ ﺍلﻘدرﺓ ػلٔ ﺍلتْﺍﺻل ّﺑٌﺎء ﺍلؼﻼﻗﺎﺕ ﺍًٝظﺎً٘ﺔ) ( .
.5ﺍلؽﻼﻗﺔ تؼٌٖ ﻗدرﺓ ﺍلﺸخص ػلٔ تﻐ٘٘ز دﺎلتَ ﺍلذٌُ٘ﺔ ﺑتﻐ٘ز ﺍلوْﻗﻒ) ( .
 .6هي هذﻔشﺍﺕ ﺍٝﺑدﺍع ﺍلؼشلﺔ ّػدم ﺍﻻًﻔتﺎح ػلٔ ﺍٙخزٗي) ( .
 .7هي هؼْﻗﺎﺕ ﺍٝﺑدﺍع تﻔْٗط ﺍلظلؽﺎﺕ ّﺍﻻتصﺎﻝ ﺍلج٘د ﻏ٘ز ﺍلزطوٖ) ( .
 .8ﺑذظﺐ هدرطﺔ ﺍلظوﺎﺕ ﻓﺈى ًجﺎح رﺍئد ﺍٛػوﺎﻝ ٗؼتهﺩ ػلٔ ػهلَ ﺩﺍخﻝ ﺍلهًؾهﺔ ّﺍهتﻼكَ
لهجهّػﺔ هى ﺍلهِﺎرﺍﺕ ﺍلطلّكٗﺔ ) ( .
 .9ﺍٛﺻﺎلﺔ تؼٌٖ إًتﺎج هﺎ ُْ ﻏﲑ هألْﻑ ّﺍلتﻔزﺩ ﺑﺎلﻔكزﺓ ) ( .
 .11هي هؼْﻗﺎﺕ ﺍٝﺑدﺍع ﺍلتذدٕ ﺑﺈتﺎدﺔ ﺍلﻔزﺻﺔ للوْؾﻒ ل٘ﻘْم ﺑؼولَ ﺑؽزٗﻘﺔ هختلﻔﺔ) (.

انسؤال انرابع – أجب عٍ سؤانٍُ يٍ األسﺌهت انتانُت ;( 5درجاث)
 -1تذدﺙ ػي ﺍلؼْﺍهل ﺍلدﺍػوﺔ لظِْر رّﺍﺩ ﺍٛػوﺎﻝ
 -2تذدﺙ ػي ﻓْﺍئد رٗﺎﺩﺓ ﺍٛػوﺎﻝ
 -3تذدﺙ ػي هدرطﺔ ﺍلظوﺎﺕ
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