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 يبادئ األقتصاد انجزئٍ
 

 

 3واجب عدد 
 

 يقرر رَادة االعًال

  263شعبت رقى

 79شعبت رقى 

 288شعبت رقى 
                                                 

  ;ددد اإلجابت انصذُذت فٍ كم فقرة يًا َهٍ -انسؤال االول 

               رائد األعًال ;                                                                        -2 
                          ٗخعغ للؽزق الوألْفة فٖ الذل -ب                                     صؼب االًق٘اد -أ

                                  كل ما سبق -د       يلتزم بالمألوف                           -ج

  : فكرة تبعا" نكىَهاَتى تذدَد انفكرة اإلبداعُت  -3

  .، ّتوض فٖ اٙخزٗي داجات ٗتن إشباػِا بأطلْب هبتكز تجذب االًتباٍ -أ

     تصلخ للتؽب٘ق بوا ٗظوخ باخت٘ارُا ّتْافز ػٌاصز بِا تظوخ بتقدٗوِا ّق٘اص فاػل٘تِا -ب

                      هتادة ال تتؼارض هغ الق٘ن ّالقْاػد الوتبؼة ّٗوكي تؽب٘قِا بأطال٘ب -ج

 كل ها طبق  -د

 
                                                                                      االستثًار ;يٍ دوافع  -4
للؼول                         الذواص  -ب                 ّاالطتقزارالْؾ٘فٖ االهي تذق٘ق   -أ

                                 كل ها طبق  -دهظاػدة اٙخزٗي                       فٖ الزغبة  -ج

                                                       ;ألعًالد ائرا   وًاأُهت دنبث اتُجُاراإلستا -5 
                                                                                     رٕ                                                         لتجاس االوت٘اا -ب                    جدٗد                رّعبوشدء لبا   -أ

                                 كل ها طبق -د                    م               قائع  شزاء هشزّ -ج  

                                              د;ُدتذنهًشروع عهً تسىَقُت دراست انانتركز  -6
ّاٛطؼار                    ٘غّسلتّات اقٌ –ب                             دفلوظتِّق الظا –أ

 جايعت انًجًعت

 كهُت انعهىو و اندراساث االَساَُت برياح

 قسى ادارة األعًال
 انفصم اندراسٍ انثاٍَ
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                                   كل ها طبق -د            الخصائص الدٗوْغزاف٘ة للظْق –ج

                                  يٍ ; َاتج رائد األعًالأٌ سهوك ر ة نًعاصاست درنًاتري  -7  

                                                                                                القّٓ البٗئٗة الهؤثرةهغ الطهات الشخصٗة للهبدع   اٝدطاص بالفرصة الًاتج ػى تفاػل -أ 

                                                                                                  الهِارات ٝدارة الهّارد الهتادة.   هىاطتغالل الفرصة الذٕ ٗتغلب اهتالك الؼدٗد  -ب 

) أ ( ّ )ب( صذ٘ذتاى                                                                             -ج

                                                                          )ب( فقػ صذ٘ذة -د
                                                     تظهر الحساسية للمشاكل لدى المبدع في: -7
                                                     القدرة على التحليل واالستدالل -ب                   القدرة على تحمل المسؤولية -أ

                                          كل ها طبق  -د     لحل المشكلة مهما كانت معقدة االستعداد -ج

                                                                      يٍ يعىقاث بُئت انعًم نإلبداع ; -9

                                       .القزارات فٖ الوٌظوة بشكل ب٘زّقزاغٖ غزٗقة اتخاذ -أ 

                              .لٚخزٗي أى ٗقزرّا لٌا ها ُْ صْاب ّ ها ُْ خؽأ الظواح -ب

                                   .اٛدكام الوظبقة ّ غ٘ز الودرّطة، ّغ٘ز الوتأً٘ة إصدار -ج

                                                                                             ا طبق .كل ه -د

                                                                     يٍ يعىقاث اإلبداع انُفسُت ; -:
                                             .ّ الٌظز لٜهْر ًظزة طؽذ٘ة ظؼف الوالدظة -أ

                                                         .الجشئ٘ة غ٘ز الشوْل٘ة لٜهْر الٌظزة -ب

                                                   .الخؽأ ّ التقزٗغ ّ اللْم ّ الظخزٗة الخْف هي -ج

                                                                                               كل ها طبق -د

                                                   انًشروع انجدَدء إلَشاانًعهىياث يصادر  -21 
          راء                                                                                 لخبارة اظتشا -ب                                   ٘ة رلتجارف الغا -أ

                                                              كل ها طبق -د                              ٘ة   رلتجات الوجالا -ج

 
  ة:التالي األسئلة أجب عن – الثانيالسؤال 

 

 :من سمات اإلبداع -1
 .......................................  -......................................     ب-أ

 ........................................  -....................................     د -ج
 

 يرادم اإلبداع عُد والس و ياركسبرٌ  ;  -3

 ......................................  -........................................    ب-أ
 .......................................  -.....................................     د -ج

 

 يٍ سًاث رائد األعًال انُاجخ ; -4

 ......................................  -........................................    ب-أ
 .......................................  -.....................................     د -ج
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)×( صحيحة، وعالمة أمام العبارة ال)√( ضع عالمة – انثانثانسؤال 
  أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

الوشتتات بالزغن هي فٖ هجال االُتوام ؼْٗلة االتجاٍ تؼٌٖ التزك٘ش لفتزات هْاصلة   .1

                                                                                        )     (. ّالوؼْقات

 فٖ اٗجابٗة  ػّاهل  بطبب ٗددث رائد اٛػوال طلّك فإى فغدلذب ّالجا٘ة ؾزٌبوْجب . 2

. 3                                                      طلبٗة .)     (    ػّاهل بطبب ٗددث ال أّ البٗئة

الثقافة تؤثر ػلٔ شخصٗتَ     ُذٍ ّػّاهل بٗئتَ فٖ ٗؼٗشِا التٖ الثقافة ّلٗد ُّ رائد اٛػوال

. هي 4                                                                                )     (. لّكَّط

                                                                                                  )     ( .طوات رائد اٛػوال الٌاجخ القدرة ػلٔ التْاصل ّبٌاء الؼالقات اًٝظاً٘ة

                    قدرة الشخص ػلٔ تغ٘٘ز دالتَ الذٌُ٘ة بتغ٘ز الوْقف. )     ( تؼٌٖ.الؽالقة 5

                               )     ( .االًفتاح ػلٔ اٙخزٗي الؼشلة ّػدم. هي هذفشات اٝبداع 6

               )     ( . هي هؼْقات اٝبداع تفْٗط الظلؽات ّاالتصال الج٘د غ٘ز الزطوٖ.7

 ّاهتالكَ الهًؾهة داخل ػهلَ ػلٔ ٗؼتهد رائد اٛػوال ًجاح. بذظب هدرطة الظوات فإى 8

                                                            )     ( . الطلّكٗة الهِارات  هى  لهجهّػة

                              )     ( .التفزد بالفكزة ّ  هألْف ريإًتاج ها ُْ غتؼٌٖ اٛصالة  .9 

 )     (.بإتادة الفزصة للوْؾف ل٘قْم بؼولَ بؽزٗقة هختلفة التذدٕ. هي هؼْقات اٝبداع 11

 
 

 درجاث( 5;)أجب عٍ سؤانٍُ يٍ األسئهت انتانُت  –انسؤال انرابع 
 

 تذدث ػي الؼْاهل الداػوة لظِْر رّاد اٛػوال  -1

 تذدث ػي فْائد رٗادة اٛػوال -2

 تذدث ػي هدرطة الظوات  -3

 


