


١ 
 

  )اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال فإنك تجعل الحزن إذا شئت سهال ( بدئي الحل مستعينة با مرددة ا                            

  

 ﷽  

  :  السؤاالألول

 :ضعي المفهوم العلمي في المكان المناسب   - أ

  ) أخالقيات العمل  – - القوى العاملة  -الميزان التجاري  - الملكية الفكرية –بيئة العمل  –الندرة  –الترقية الوظيفية  –الراتب واالجور  –التسويق (   

  

  ..............عدم وجود موارد كافية لتلبية جميع الحاجات  -١

  ............... عبارة عن قواعد تحدد آلية التي يجب ان تتصرف الشركات وموظفيها وفقا لهذا األسس - ٢

  .................مجموعة من األنشطة الموجهة نحو توفير السلع والخدمات التي يردها العمالء-٣

  ...................... المبلغ الذي يدفع مباشرة الى الموظف مقابل العمل الذي ينجزة   -٤

  ................... نقل الموظف إلى مرتبه أعلى بمسؤوليات اكبر -٥

  .................... لملموسة والمناخ النفسي الذي يعمل ضمنة الموظفيناألوضاع المادية ا-٦

  ...................... حقوققانونيةتحمياالبتكاراتواالختراعاتالصادرةعننشاطفكريفيالمجاالتالصناعيةوالعلميةواألدبيةوالفني -٧

  ...................... الفرق بين اجمالي صادرات الدولة وواردتها -٨

  ....................مجموع  األفراد المؤهلين الذين لديهم وظيفة او يبحثون عن العمل  -٩

  

  اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي  ؟  -ب

  مثال على الموارد الطبيعية -١

  المال  -برامج الحاسب اآللي         د    -شبكة الصيد              ج   -ضوء الشمس                ب  -ا

  مثال على المهارة الفنية -٢

  الموثوقية  -اإلبداع في المشكالت       د  -تطوير برمجيات األعمال         ج - العمل بروح الفريق      ب    -ا

  تتضمن الخطوة األولى في اتخاذ القرار -٣

  تقييم البديل  -د    تحديد البدائل         - تحديد الهدف               ج -تحديد المشكلة               ب -ا

  الشخص الذي يقوم بأعمال ذهنية اكثر من البدنية  -٤

  مدير الموارد البشرية  -رواد اإلعمال          د  -الياقات الزرقاء             ج -الياقات البيضاء              ب -ا

  يعد الموظف الذي تلتزم تجاهه الشركة بعقد طويل األمد موظفا -٥

  موقتا  -دائما                  د -دوام جزئي                    ج -دوام كامل                    ب -ا

  تنتهي العالقة المهنية بين الشركة والموظف مع  -٦

  تقييم  - دعوى قضية               د -المقابلة                 ج -إنهاء الخدمة                 ب -ا

  رضها الحكومة على بعض المنتجات المستوردة ضربية تف -٧

  المشروع المشترك  -الحظر                  د  -الحصص                ج -التعرفية الجمركية          ب -ا

  

  

  

  



٢ 
 

  السؤااللثاني

  :عددي أثنين لكل من  - أ

  أنواع الوسطاء شيوعا   :أ

  .……………………و     ………      .......………

  األساسية لألعمال التجاريةاألنشطة :ب

  ...........…………………و    …     ....………………

   ٢٠٣٠ أهدافرؤيةالمملكة:  د

  ..............     ......................و      ..............................

  أنواع األعمال التجارية  :و

  ......        ……………………و       …………    .....………

  بيئة األعمال التجارية الدولية مقومات : م

  .        ………...........…………و         …………     ......………

  أنواعالملكيةالفكرية: ن

  .............              ..........................و        ..........     ......................

  اتفاقياتالتجارةالحرة:  ز

  ....................................و       ..........    ......................

  

  

  

  ) ب(  أمامالعبارةالمناسبةمنالمجموعة)  أ(  أكتبالرقمالمناسبمنالمجموعة-ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب (   اإلجابة   )ا (   م 

  االقتصاد الموجه    االقتصاد الذي تمتلك فيه الحكومة الموارد وتتحكم فيه   ١

  االقتصاد المختلط    االقتصاد الذي يملك فيه األفراد الموارد ويتحكمون فيها   ٢

االقتصاد الذي يجمع بين عناصر االقتصاد الموجه واقتصاد   ٣
  السوق  

  اقتصاد السوق  

االقتصاد الذي يتم فية إنتاج السلع والخدمات بالطريقة  التى   ٤
  كانت تتم بها في الماضي 

  االقتصاد التقليدي   



٣ 
 

  

  :السؤااللثالث

  : وضحي دورة األعمال التجارية   - أ

  

  

  

  

  

  

  

 :رة الخاطئة خطاامامالعباامام العبارة الصحيحة وكلمة صحكلمةضعي  - ب
  

  ( )تمثل مرحلة الركود ذروة األعمال التجارية  -١
  

  )        (يريدها المستهلك   العرض هو كمية المنتج او الخدمة التى -٢
  

  ( )االنكماش هو ارتفاع المستوى العام لألسعار   -٣
  

  )          (بين أكبر االقتصادات في العالم ٢٢تحتل السعودية في الوقت الحالي المرتبة  -٤
  

  (          )  من اجمالي القوى العاملة السعودية تعمل االن في االعمال اإلنتاجية% ٧٠أكثر من  -٥
  

  ()ايا هي التعويضات بغير مبلغ مباشر عن العمل      المز -٦
  

  ( )القطاعات منتجة لسلع مثل تجار الجملة والجزئية   -٧
  

  ( )يعد التصدير افضل لدولة من االستيراد    -٨
  

  ( )منظمة التجارة  العالمية تأسست لتعزيز التجارة حول العالم     -٩
  

 
 

 

  ..نتهت األسئلةا

  ثم استغلي لحظات االنتظار بذكر هللا واالستغفـارطالبتي الغالية راجعي إجابتك  

 

    

 دورة األعمال التجارية



١ 
 

  )اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال فإنك تجعل الحزن إذا شئت سهال ( بدئي الحل مستعينة با مرددة ا        

  

 ﷽  

  :  السؤاالألول

 :ضعي المفهوم العلمي في المكان المناسب   - أ

  ) أخالقيات العمل –القوى العاملة  -  الميزان التجاري - الملكية الفكرية –بيئة العمل  –الندرة –الترقية الوظيفية–الراتب واالجور  –التسويق (

  

  الندرة ..............الحاجاتجميع وجود موارد كافية لتلبية عدم  -١

  العمل أخالقيات  ...............األسسوفقا لهذا يجب ان تتصرف الشركات وموظفيها التي آليةقواعد تحدد عبارة عن - ٢

  التسويق .................األنشطة الموجهة نحو توفير السلع والخدمات التي يردها العمالءمجموعة من -٣

  الراتب واالجور ... ...................ينجزة  مقابل العمل الذي مباشرة الى الموظف المبلغ الذي يدفع  -٤

  الوظيفيةالترقية ..... ..............اكبر بمسؤوليات إلى مرتبه أعلى نقل الموظف -٥

  بيئة العمل .. ..................الذي يعمل ضمنة الموظفينوالمناخ النفسي الملموسة  األوضاع المادية-٦

  الملكية الفكرية .. ....................حقوققانونيةتحمياالبتكاراتواالختراعاتالصادرةعننشاطفكريفيالمجاالتالصناعيةوالعلميةواألدبيةوالفني-٧

  الميزان التجاري ... ...................وواردتها الفرق بين اجمالي صادرات الدولة -٨

  القوى العاملة ....................او يبحثون عن العمل لديهم وظيفة المؤهلين الذين مجموع  األفراد -٩

  

  ؟  فيما يلي الصحيحة اختاري اإلجابة  -ب

  مثال على الموارد الطبيعية -١

  المال  - د        برامج الحاسب اآللي     - جشبكة الصيد    -ب               الشمسضوء -ا

  الفنية مهارة المثال على -٢

  الموثيقية -دالمشكالت في اإلبداع   -ج        األعمالتطوير برمجيات  - ب     العمل بروح الفريق     -ا

  تتضمن الخطوة األولى في اتخاذ القرار -٣

  تقييم البديل  -تحديد البدائل   د -تحديد الهدف    ج -ب  تحديد المشكلة  -ا

  اكثر من البدنية يقوم بأعمال ذهنية الشخص الذي  -٤

  الموارد البشرية مدير  - رواد اإلعمال   د  -الزرقاء  جالياقات  -بالياقات البيضاء  -ا

  موظفابعقد طويل األمد تجاهه الشركة الذي تلتزميعد الموظف  -٥

  موقتا  -د  دائما -دوام جزئي    ج -دوام كامل   ب -ا

  تنتهي العالقة المهنية بين الشركة والموظف مع  -٦

  تقييم  -دعوى قضية  د -المقابلة   ج - بإنهاء الخدمة  -ا

  المستوردة على بعض المنتجات  الحكومةضربية تفرضها  -٧

  المشروع المشترك -الحظر د  -الحصص ج -بلتعرفية الجمركيةا -ا

  

  

  

  



٢ 
 

  السؤااللثاني

  :عددي أثنين لكل من  - أ

  أنواع الوسطاء شيوعا   :أ

  .…………تجار الجملة …………و     ……………      تجار التجزئة ……

  األنشطة األساسية لألعمال التجارية:ب

  ……شراء السلع والخدمات …………المالدة راس زيا………و    …………     توليد االفكار ………

  ؟ ٢٠٣٠ رؤيةالمملكةأهداف: د

  .المراةزيادةنسبةمشاركة....لتوطينا     .............. خفضمعداللبطالة..............و..........التنويعاالقتصادي...........

  أنواع األعمال التجارية :و

  .........األعمال الخدمية......…………الوسطاء …………و       …………    المنتجون ………

  الدولية مقومات بيئة األعمال التجارية : م

  القيود السياسية  .....النمو االقتصادي .………الموثرات الثقافية …………و         …………     الجغرافيا ………

  أنواعالملكيةالفكرية: ن

  المؤشرات الجغرافية ... التصميم الصناعي .... العالمة التجاريه  ................براءات االختراع.............و             ...................المؤلف..........

  اتفاقياتالتجارةالحرة:  ز

  ............اتفاقياتمتعددة...................و       .......... تفاقياتثنائيةبيندولتين............

  

  

  

  ) ب(  أمامالعبارةالمناسبةمنالمجموعة)  أ(  أكتبالرقمالمناسبمنالمجموعة-ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب (   اإلجابة   )ا (   م 

  االقتصاد الموجه  ١       وتتحكم فيه الحكومة الموارد تمتلك فيه االقتصاد الذي   ١

  المختلطاالقتصاد   ٣  ويتحكمون فيها الموارد الذي يملك فيه األفراد االقتصاد   ٢

الموجه واقتصاد االقتصاد بين عناصر االقتصاد الذي يجمع   ٣
  السوق 

  اقتصاد السوق  ٢

التى بالطريقة  السلع والخدماتالذي يتم فية إنتاج االقتصاد   ٤
  بها في الماضي كانت تتم 

  االقتصاد التقليدي   ٤



٣ 
 

  

  :السؤااللثالث

  : دورة األعمال التجارية وضحي  - أ

  

  

  

  

  

  

  

 :رة الخاطئة خطاامامالعباكلمة امام العبارة الصحيحة وصحكلمةضعي  - ب
  

  ) خطا (ذروة األعمال التجارية تمثل مرحلة الركود  -١
  

  )      خطا(المنتج او الخدمة التى يريدها المستهلك العرض هو كمية  -٢
  

  )خطا( لألسعار االنكماش هو ارتفاع المستوى العام  -٣
  

  )       خطا(بين أكبر االقتصادات في العالم ٢٢المرتبة تحتل السعودية في الوقت الحالي  -٤
  

  )    خطا(        االعمال اإلنتاجيةمن اجمالي القوى العاملة السعودية تعمل االن في % ٧٠أكثر من  -٥
  

  )خطا(عن العمل  بغير مبلغ مباشرهي التعويضات  المزايا -٦
  

  ) خطا(تجار الجملة والجزئية منتجة لسلع مثل القطاعات  -٧
  

  )صح( افضل لدولة من االستيراد  يعد التصدير -٨
  

  )صح( التجارة حول العالم  لتعزيزالعالمية تأسست منظمة التجارة  -٩
  

 
 

  ..نتهت األسئلةا

  طالبتي الغالية راجعي إجابتك ثم استغلي لحظات االنتظار بذكر هللا واالستغفـار

 

 االنكماش الكساد االزدهار الركود

 دورة األعمال التجارية


