
 ( BERHE)  مراجعة مشروع التخرج اسئلة
 
 ٌوجد تعرٌف محدد للمإسسات الصغٌرة ٌمكن تعمٌمه على جمٌع المإسسات.  -1

 خطؤ
 المإسسات جمٌع على تعمٌمه ٌمكن الصغٌرة للمإسسات محدد تعرٌف ٌوجد الالتصحٌح : 

 
 فً الدول النامٌة.هناك بعض المنشآت الصغٌرة فً الدول الصناعٌة الكبرى تعادل حجم منشآت كبٌرة  -2

 صح 
 
 تتمٌز المشروعات الصغٌرة بعدة خصائص كل ما ٌلً ماعدا :  -3

 ارتفاع التكالٌف الرأسمالٌة نسبٌا.
 استقطاب العنصر النسائً للعمل فٌها.

 التخصص النسبً فً اإلدارة.
 تواضع المستوى التكنولوجً واآلالت المستخدمة.  

 
 المشروعات الصغٌرة.الصناعات التحوٌلٌة هً أحد أنواع  -4

 صح
 
 ٌعتبر كل ما ٌلً من معوقات البٌئة الخارجٌة للمشروعات الصغٌرة ماعدا : -5

 ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة فً مجاالت دعم المشروعات الصغٌرة.
 واآلالتقتصادٌة الخاصة بالمواد عدم المام نسبة كبٌرة من أصحاب المشروعات الصغٌرة بالمعلومات الفنٌة واال

 والجودة.
 عدم ارتباط المشروعات الصغٌرة باتحادات ترعى مصالحها.

 عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصغٌرة ٌحدد تعرٌفا لها وٌنظم عملها.
 
 ال ٌوجد اختالف بٌن المنشآت الصغٌرة فً الدول الصناعٌة الكبرى والدول النامٌة.  -6

 خطؤ
 . النامٌة الدول فً كبٌرة منشآت حجم تعادل الكبرى الصناعٌة الدول فً الصغٌرة المنشآت بعض هناكالتصحٌح : 

 
ٌختلف مفهوم المشارٌع الصغٌرة من دولة ألخرى وفقا الختالف إمكانٌاتها وظروفها االقتصادٌة واالجتماعٌة التً  -7

 تحدد مالمح وطبٌعة الصناعات القائمة فٌها.
 صح 

 
 البطالة فً الوطن العربً.تمثل المشروعات الصغٌرة أحد أدوات مكافحة  -8

 صح 
 
 المستثمر القائد هو الذي ٌدٌر الناس معتمدا على قوته وسٌطرته الوظٌفٌة. -9

 خطؤ 
 الذي ٌحرك كل األنشطة وكل جهود اآلخرٌن من أجل إنجاز األهداف هو المستثمر القائدالتصحٌح : 

 
 تلعب الخلفٌة األسرٌة دورا واضحا فً تكوٌن المستثمر الصغٌر. -11

 صح 
 
 



 الى اهتماما بصٌانة التجانس فً المنظمة السلوك الموجه بالعملٌمٌل الشخص ذو  -11
 خطؤ

 المنظمة  ًالى اهتماما بصٌانة التجانس ف السلوك الموجه بالبشرٌمٌل الشخص ذو التصحٌح : 
 

 المستثمر القائد هو الذي ٌقود وٌوجه اآلخرٌن لتحقٌق األهداف. -12
 صح

 
 المواقف التً تتسم بانخفاض المخاطر ألنها تتضمن القدر الكافً من النجاح.ٌقبل المستثمر الشاب على  -13
 خطؤ

 ٌتجنب المستثمر الشاب تلك المواقف التً تتسم بانخفاض المخاطر ألنها ـ ببساطة ـ ال تتضمن القدر الكافً: التصحٌح 
 من التحدي المثٌر.

 
 ٌتسم المستثمر الصغٌر بؤنه مقامر بالدرجة األولى. -14
 خطؤ

 ال ٌتسم المستثمر الصغٌر بؤنه مقامر بالدرجة االولى:  التصحٌح
 

 وٌتمتع المستثمر الحر بمجموعة من السمات المتصلة بتحمل المخاطرة وهً كل ما ٌلً ماعدا : -15
 االبداع واالبتكار.

 الثقة الذاتٌة.
 الضمان واالمان.

 الواقعٌة.
 

 ضرورٌتٌن للمستثمر الحر.ان االبتكارٌة، وتحمل المخاطرة ٌعدان خاصٌتان غٌر  -16
 خطؤ

 إن االبتكارٌة وتحمل المخاطرة ٌعدان خاصٌتٌن ضرورتٌن من خصائص المستثمر الحر.:  التصحٌح
 

 ٌتوقف نمطك فً تحمل المخاطر على كل ما ٌلً ماعدا : -17
 مدى استعدادك للتأثر باآلخرٌن.

 خبراتك السابقة.
 الجانب الوراثً.

 توقعاتك المستقبلٌة.
 

 كلما ٌلً ما عدا : المعاٌٌر المستخدمة للتمٌٌز بٌن المشروعات الصغٌرة و المشروعات الكبٌرةأهم  -18
 معٌار عدد العاملٌن.
 معٌار رأس المال.

 معٌار مستوى التكنولوجٌا.
 معٌار الثقافة التنظٌمٌة.

 
 ٌعد كل ما ٌلً من أسباب فشل المشروعات الصغٌرة ما عدا : -19

 القواعد والقوانٌن الحكومٌة.
 المنافسة.

 الضرائب.
 توفر الخبرة.



 كل ما ٌلً من األسباب الداخلٌة لفشل المشروعات الصغٌرة ما عدا : -21
 عدم توفر الخبرة فً مجال العمل.

 عدم توازن الخبرة.
 ضعف القدرات اإلدارٌة.

 التضخم.
 

الخاصة ٌعتبر من المعوقات  عدم المام نسبة كبٌرة من أصحاب المشروعات الصغٌرة بالمعلمات الفنٌة واالقتصادٌة -21
 التً تواجه المشروعات الصغٌرة. الخارجٌة

 خطؤ
 .(ًالجزئ المستوى) الداخلٌة البٌئة معوقات مجموعةالتصحٌح : من 

 
 ٌعد كل ما ٌلً من المعوقات الداخلٌة التً تواجهها المشروعات الصغٌرة والمتوسطة ما عدا : -22

  ضعف القدرات اإلدارٌة والتنظٌمٌة.
 التسوٌقً المنخفض.األداء 

 انخفاض إنتاجٌة.
 توافر الوعً المحاسبً.

 
 ٌعد كل ما ٌلً من المعوقات التً تواجهها المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً دول التعاون الخلٌجً ما عدا : -23

 عدم استكمال األطر التشرٌعٌة والهٌكلٌة.
 نمو المشروعات. تتبع عدم توفر قاعدة بٌانات إحصائٌة

 والتأهٌل. ضعف التدرٌب
 تشجٌع واتجاه الحكومات.

 
 ٌعتبر كل ما ٌلً من المعوقات الخارجٌة التً تواجه المشروعات الصغٌرة ما عدا : -24

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنٌة التحتٌة.
 اقتصار دعم المصارف على الدعم المالً دون الدعم الفنً.

 الصغٌرة.توازن فً التوزٌع اإلقلٌمً للمشروعات  وجود
 عدم ارتباط المشروعات باتحادات ترعى مصالحها.

 
قصور المعلومات المنشورة عن المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وتقادمها ٌعتبر من المعوقات على المستوى  -25

 الجزئً.
 خطؤ

 .(ًالكل المستوى) الخارجٌة البٌئة معوقات مجموعةالتصحٌح : من 
 

وتطوٌر المشروعات الصغٌرة ادارٌا وفنٌا من حٌث توفٌر االستشارات من الضروري توافر جهة تتولى تنمٌة  -26
 والتدرٌب.

 صح 
 

تعتبر االزمات التموٌلٌة والتسوٌقٌة من أشد االزمات التً تواجه المشروعات الصغٌرة، لذلك البد من توافر جهات  -27
 متخصصة لدعمها.

 صح 
 



المساعدات للعاملٌن وأصحاب المشروعات من تؤمٌنات لجهة تتولى مسئولٌة تقدٌم  ال تحتاج المشروعات الصغٌرة -28
 ومعاشات.

 خطؤ
 .ومعاشات تؤمٌنات من المشروعات واصحاب للعاملٌن المساعدات تقدٌم مسئولٌة تتولى جهةالتصحٌح : تحتاج 

 
 تساعد الجامعات والمعاهد فً عملٌة خلق وتطوٌر رواد األعمال مما ٌدعم االتجاه نحو المشروعات الصغٌرة. -29

 صح 
 

حتى ٌتم توفٌر البٌئة الصالحة والمتطلبات الالزمة لعمل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة ال ٌشترط توافر الجهات  -31
 لتقدٌم المساعدات الالزمة.

 
 خطؤ

 الالزمة المساعدات لتقدٌم الجهات توافر من البدالتصحٌح : 
 

 تعمل بها المشروعات الصغٌرة.ٌعتبر تؤسٌس جمعٌة خٌرٌة من المجاالت المتاحة التً ٌمكن ان  -31
 صح 

 
 عدم الرغبة فً الوظٌفة الحكومٌة ٌعتبر من الدوافع االٌجابٌة إلنشاء مشروع صغٌر. -32

 خطؤ
 التصحٌح : من الدوافع السلبٌة

 
 ٌعتبر كل ما ٌلً من دوافع االتجاه للمشروعات الصغٌرة ماعدا : -33

 خلق ودعم مجاالت للتصدٌر غٌر المجاالت التقلٌدٌة.
 رافد لالبتكار والتجدٌد. توفٌر

 انخفاض دعم والتشجٌع الحكومً.
 تولٌد االنتاج، والدخل، والفرص.

 
 تتسبب المشروعات الصغٌرة فً اثار سلبٌة على المرافق والبنٌة األساسٌة، وٌنتج عنها خسارة مادٌة ضخمة. -34

 صح 
 

 ٌعتبر كل ما ٌلً من عوامل زٌادة فرص العمل الحر ما عدا : -35
  د لقطاع الخدمات فً االقتصاد.النمو المتزاٌ

  العولمة.
 مٌل الفرد لألعمال الروتٌنٌة.

 التجارة االلكترونٌة.
 

 تلعب المشروعات الصغٌرة دورا رئٌسٌا من خالل تقدٌم افكار حدٌثة، مبتكرة، او تطوٌر افكار قائمة. -36
 صح 

 
 االقتصادي.التوجه عالمٌا نحو الخصخصة، تمثل المشروعات الصغٌرة عائق امام النمو  -37

 خطؤ
 دي.االقتصا للنمو ساسؤك المتوسطة و الصغٌرة للمشروعات واضحا تطورا ٌشهدالتصحٌح : 

 
 



 مع التقدم االقتصادي وتطوره تقل فعالٌة المشروعات الصغٌرة فً التنمٌة. -38
 خطؤ

 .التنمٌة فً الصغٌرة المشروعات فعالٌة تزدادالتصحٌح : 
 

 الفئات المنتجة الى فئات محتاجة.تعمل المشروعات الصغٌرة على تحوٌل  -39
 خطؤ

 منتجة فئات الى محتاجة فئات من وتحوٌلهمالتصحٌح : 
 

 تدعم المشروعات الصغٌرة المشروعات الكبٌرة بكل ما ٌلً ما عدا : -41
 اعداد العاملة الماهر.

 انشاء نظام التعاقد من الباطن.
 خفض تكالٌف اإلنتاج.
 التكنولوجٌا المتقدمة.

 
 البطالة، والضرائب المرتفعة. الداخلٌةمن أهم أسباب فشل المشروعات الصغٌرة  -41
 خطؤ

 التصحٌح : الخارجٌة
 

عمال، ٌستخدمون معدات  11هو ورشة ذات ملكٌة فردٌة أو تضامن، ٌعمل بها أقل من  المنزلًالمشروع الصغٌر  -42
 بسٌطة ومستلزمات انتاج محلٌة، وتسوق منتجاته بالمنطقة المحٌطة بها.

 خطؤ
 المشروع الصغٌر الحرفًالتصحٌح : 

 
االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌختلف مفهوم المشارٌع الصغٌرة من دولة ألخرى وفقا الختالف إمكانٌاتها وظروفها  -43

 تحدد مالمح وطبٌعة الصناعات القائمة فٌها.
 صح 

 
 تعرف المشروعات الصغٌرة طبقا لمإسسة النقد السعودي اعتمادا على كل المعاٌٌر االتٌة ما عدا : -44

 معٌار التكنولوجٌا.
 معٌار العمالة.
 معٌار الملكٌة.

 معٌار رأس المال.
 

 بكل الخصائص االتٌة ما عدا :تتمٌز المشروعات الصغٌرة  -45
 استقطاب العنصر النسائً للعمل فٌها.

 االنتشار الجغرافً الواسع.
 ارتفاع المستوى التكنولوجً واآلالت المستخدمة.

 التخصص النسبً فً اإلدارة.
 

 ٌعتمد تعرٌف البنك الدولً للمشروعات الصغٌرة على كل من : -46
 عاملة.معٌار راس المال و التكنولوجٌا واألٌدي ال

 معٌار العمالة واألصول ومبٌعات.
 معٌار القٌمة المضافة ودرجة التخصص، والمستوى التكنولوجً.

 معٌار راس المال ودرجة التخصص، التكنولوجٌا.



 تعتبر عالقة الوساطة بٌن المدٌرٌن، والعمال، والعمالء، والموردٌن من ممٌزات المشروعات الصغٌرة. -47
 صح

 
 المشروعات الصغٌرة بعدم قابلٌته للتطور والتنمٌة.ٌتمٌز العامل فً  -48

 خطؤ 
 .والتنمٌة للتطور العاملة القوى قابلٌةالتصحٌح : 

 
ٌتمٌز المشروع الصغٌر بؤن استثماراته محدودة كما أن تكلفة رأس المال المستثمر فً أصوله الثابتة والمتغٌرة  -49

 مرتفعة نسبٌاً.
 خطؤ

 منخفضة نسبٌاالثابتة والمتغٌرة التصحٌح : 
 

 ال ٌحتاج المشروع الصغٌر إلى عدد كبٌر من العمال لٌبدأ نشاطه بقدر ما ٌحتاج إلى مهارة أولئك العمال. -51
 صح

 
 على الرغم من قلة عدد العاملٌن فً المشروع الواحد إال أن تعدادها الكبٌر وانتشارها الواسع ٌجعلها كثٌفة العمالة. -51

 صح
 

 بقدرتها على امتصاص األٌدي العاطلة عن العمل مقارنة بالمشروعات الصغٌرة.تتمٌز المشروعات الكبٌرة  -52
 خطؤ

 أن العمال، أولئك مهارة إلى ٌحتاج ما بقدر نشاطه لٌبدأ العمال  من كبٌر عدد إلى الصغٌر المشروع ٌحتاج الالتصحٌح : 
 على قدرتها وبالتالً العاملة، األٌدي استقطاب فً ٌمٌزها ما العمالة كثٌفة ٌجعلها الواسع وانتشارها الكبٌر تعدادها

 .اإلنسان عن باآللة فٌها ٌستعاض التً الكبٌرة بالمشروعات مقارنة العمل عن العاطلة األٌدي امتصاص
 

 تتمٌز المشروعات الصغٌرة فً قدرتها على توفٌر المزٌد من فرص العمل. -53
 صح 

 
 التكنولوجٌا.تتسم المشروعات الصغٌرة بمحدودٌة متطلبات  -54
 صح

 
 تعتمد المشروعات الصغٌرة إلى حد كبٌر على اإلمكانٌات المحلٌة المتاحة والتً بدورها تعتمد على مهارة العمال. -55

 صح 
 

 أن طبٌعة المشروعات الصغٌرة ال توائم بشكل أكبر متطلبات عمل المرأة سٌما فً المناطق األكثر احتٌاجا. -56
 خطؤ

 .احتٌاجا األكثر المناطق فً سٌما المرأة عمل متطلبات أكبر بشكل توائم الصغٌرة المشروعاتالتصحٌح : 
 
 

 للمشروع الصغٌر أهمٌة كبٌرة حٌث انه : -57
 ٌساهم فً اعداد العمالة الماهرة.

 ٌساهم فً حل مشكلة البطالة.
 ٌغطى جزء من االحتٌاجات المحلٌة.

 جمٌع ما سبق.
 



 فً ربوع المجتمع. اإلقلٌمًتساهم المشروعات الصغٌرة فً تحقٌق التوازن  -58
 صح

 
باتت المشروعات الصغٌرة واحدة من أدوات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً الدول الصناعٌة والنامٌة على حد  -59

 سواء.
 صح

 
 تقوم المشروعات الصغٌرة بدور مإثر فً دعم ورفع الكفاءة اإلنتاجٌة للمشروعات الكبٌرة. -61

 صح
 

 دعم ورفع الكفاءة اإلنتاجٌة للمشروعات الكبٌرة عن طرٌق كل ما ٌلً ما عدا :تإثر المشروعات الصغٌرة فً  -61
 نقل التكنولوجٌا.

 خفض تكالٌف اإلنتاج.
 انشاء نظام التعاقد من الباطن.

 اعداد العاملة الماهر.
 

 تحصل المشروعات الصغٌرة على جزء من القٌمة المضافة عن طرٌق المشروعات الكبٌرة. -62
 خطؤ 

 
 .المضافة القٌمة من جزء على الكبٌرة المشروعات تحصلالتصحٌح : 

 
فً كثٌر من المشاكل شدٌدة االرتباط بالمواطن، مثل االمن الغذائً  تتسبب المشروعات الصغٌرة والمتوسطة -63

 والكسائً.
 خطؤ

 .ًوالكسائ ًالغذائ االمن مثل بالمواطن، االرتباط شدٌدة المشاكل من كثٌرة حلالتصحٌح : 
 

 المشروعات الصغٌرة على كل ما ٌلً ما عدا :تعمل  -64
 ارتفاع التكلفة االستثمارٌة.

 خلق أسواق كبٌرة لمنتجات محلٌة.
 خلق روح التكامل الصناعً مع الصناعات الكبٌرة.

 اعداد العمالة الفنٌة المدربة.
 

 ازدادت الحاجة ألسالٌب تنظٌم االستفادة من المعلومات فً : -65
 عصر الصناعً.

 وجٌا أو المعرفة.عصر التكنول
 عصر الموارد األولٌة.

 عصر الحكمة.
 

 أن منظمات األعمال الصغٌرة نجحت فً تحقٌق مساهمات إبداعٌة بؤكثر مما حققته المنظمات الكبٌرة. -66
 صح

 
 تتجه المنظمات العمالقة الى خفض حجمها فٌما ٌسمى الحجم األصغر للمنشآت اجمل. -67

 صح
 



 
 التً تجعل من فكرة المستثمر الشاب هً األنسب ما عدا :األسباب رئٌسٌة  ٌعد كل ما ٌلً من -68

 االتجاه نحو الوظائف الروتٌنٌة.
 التقدم الحادث فً تكنولوجٌا المعلومات ـ كشبكة اإلنترنت.

 االعتماد على التكنولوجٌا.
 صغر رأس المال المطلوب.

 
 الصغٌرة على ضوء اتجاهات العولمة.أصبح مفهوم السوق المحدودة قضٌة جوهرٌة بالنسبة لمنظمات األعمال  -69
 صح

 
 المنافسة القاتلة فً األسواق تمثل خطرا كبٌرا بالنسبة للمشروع الصغٌر. -71

 خطؤ
 لن تمثل خطرا كبٌرا بالنسبة للمشروع الصغٌر.التصحٌح : 

 
 الشراء.قوة تفاوضٌة فً عملٌة  ان مٌل منظمات األعمال الصغٌرة الى التجمع والتكامل الجماعً ٌتٌح لها -71

 صح
 

أدت التطورات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات الى وجود قوى دافعة للخروج بالمنظمات من الشكل التقلٌدي إلى  -72
 الشكل العلمً.

 
 صح

 
 ٌوجد تعرٌف واحد متفق علٌه عالمٌا لتحدٌد من هو المستثمر الصغٌر. -73

 خطؤ 
 .المستثمر الصغٌر ال ٌوجد تعرٌف واحد متفق علٌه عالمٌا لتحدٌد من هوالتصحٌح : 

 
 ٌختص المستثمر الحر بكل ما ٌلً ماعدا : -74

 ٌتوقعون المشكالت قبل حدوثها.
 ٌتخذون االجراءات الوقائٌة.

 ٌنتهزون الفرصة حٌنما وأٌنما وجدت.
 ٌمٌلون الى المقامرة بدرجة كبٌرة.

 
 ال ٌعبئ المستثمر الصغٌر بتكوٌن وبناء عالقة وطٌدة مع عمالئه. -78
 خطؤ

 .هو ٌبذل قصارى جهده فً بناء عالقة وطٌدة مع عمالئهالتصحٌح : 
 

 ال ٌإدي نقص المهارات االدارٌة إلى فشل المستثمر الصغٌر. -79
 خطؤ

 .تعد القدرة والمهارة اإلدارٌة هً الركٌزة الثانٌة فً بناء المستثمر الناجحالتصحٌح : 
 

 وخاصة بالنسبة للمنظمة التً تنمو بشكل سرٌع.الربحٌة ال تضمن موقفا صحٌا للتدفق النقدي  -81
 صح 

 
 



 ٌسعى المستثمر الى بناء سمعة جٌدة لمنشؤة : -81
 فً مرحلة البداٌة.
 فً مرحلة النمو.

 فً مرحلة النضج.
 فً مرحلة االنحدار.

 
 االدارة الكفء لحساب المصروفات واالٌرادات تتٌح للمنظمة أن تعمل فً المراحل الصعبة برأسمال تشغٌلً ذاتً:   -82

 فً مرحلة البداٌة.
 فً مرحلة النمو.

 فً مرحلة النضج.
 فً مرحلة االنحدار.  

 
 1التكلفة فً المشروعات الصغٌرة زٌادةإن تقلٌل المخزون الى أدنى مستوى ممكن ٌعمل على  -83
 خطؤ

 1فً المشروعات الصغٌرة التصحٌح : ان تقلٌل المخزون الى ادنى مستوى ممكن ال ٌزٌد التكلفة
 

الرسمٌة بٌن المشروع الصغٌر والبنوك واالجهزة والوحدات المحلٌة والخبراء القانونٌٌن  غٌرتنشؤ االتصاالت  -84
 والمالٌٌن حتى ٌجنى المشروع ثمار بناء العالقات القوٌة.

 خطؤ
 الرسمٌةاالتصاالت التصحٌح : 

 
 تشمل المهارة التسوٌقٌة للمستثمر الصغٌر كل ما ٌلً ماعدا : -85

 موقعه التنافسً بالسوق.القدرة على وضع المنتج فً 
 التسعٌر الكفء لوحدة المنتج.

 صٌاغة االستراتٌجٌة، الرإٌة، والرسالة.
 بحوث السوق.

 
 ٌتوقف نجاح المستثمر على قدرته على التركٌز على األعمال الروتٌنٌة الٌومٌة. -86
 خطؤ

الروتٌنٌة الٌومٌة والتركٌز على  ٌتوقف جزء كبٌر من نجاح المستثمر على قدرته على التخلص من األعمالالتصحٌح : 
 النمط االستراتٌجً للقرار.

 
 هناك أربعة جوانب رئٌسٌة فً نموذج االستثمار الناجح وهً كل ما ٌلً ماعدا : -87

 قبول المنتج )سلعة / خدمة( فً السوق.
 جاذبٌة الصناعة.

 تسعٌر المنتج فً السوق.
 خصائص المستثمر الحر.

 الفرص التً ال ٌراها اآلخرون، وٌوجه موارده الستغالل هذه الفرص :هو الفرد الذي ٌرى  -88
 المستثمر الحر.

 المدٌر.
 القائد.

 المسوق.
 
 



 هو الذي ٌخلق أفضل الصور، فهو ٌفهم أغراضها : -89
 المستثمر الحر.

 المستثمر المبدع.
 المستثمر المدٌر.

 المستثمر المسوق.
 

 المنظمة واختٌار هٌكلها المناسب :ٌقوم المستثمر بصٌاغة استراتٌجٌة  -91
 المستثمر الحر.

 المستثمر المبدع.
 المستثمر المدٌر.

 المستثمر المسوق. 
 

 ٌفترض أن المستثمر الصغٌر توجد لدٌه خصائص شخصٌة معٌنة تقوده الختٌار مستقبله االستثماري : -91
 مدخل السمات.
 المدخل البٌئً.

 المدخل السلوكً.
 المدخل المعاصر.

 
 النزعة االستثمارٌة للمستثمر الصغٌر ترجع التعلٌم والخبرة والخلفٌة االسرٌة : -92

 مدخل السمات.

 المدخل البٌئً.
 المدخل السلوكً.
 المدخل المعاصر.

 
 وجود خصائص االستثمار لدى البعض، دون البعض األخر، ٌرجع الى ان المستثمر ٌتؤثر بالثقافة : -93

 مدخل السمات.
 البٌئً.المدخل 

 المدخل السلوكً.
 المدخل المعاصر.

 
 تم النظر لعملٌة االستثمار باعتبارها مدخال إدارٌا ولٌس مجرد خصائص ٌتمتع بها المستثمر : -94

 مدخل السمات.
 المدخل البٌئً.

 المدخل السلوكً.
 المدخل المعاصر.

 
 من استغالل الفرص المتاحة طبقا :المستثمر الصغٌر هو الشخص الذي ٌوجه بكفاءة الموارد بما ٌمكن  -95

 مدخل السمات.
 المدخل البٌئً.

 المدخل السلوكً.
 المدخل المعاصر.

 
 
 



 أن نجاح المستثمر ٌعنى محورٌن رئٌسٌٌن هما؛ اإلحساس بالفرصة واغتنام الفرصة : -96
 مدخل السمات.
 المدخل البٌئً.

 المدخل السلوكً.
 المدخل المعاصر.

 
 الختٌار االستثمار الحر كمهنة :الدوافع الشخصٌة  -97

 الحاجة لإلنجاز.
 الحاجة لالستقالل.

 المٌل لتحمل قدر معقول من المخاطرة.
 المٌل للضبط الداخلً.

 
 ٌمٌز بٌن المستثمر، والمدٌر التنفٌذي للشركة، وبٌن المستثمر الناجح واالقل نجاحا : -98

 الحاجة لإلنجاز.
 الحاجة لالستقالل.
 معقول من المخاطرة.المٌل لتحمل قدر 

 المٌل للضبط الداخلً.
 

 ٌعتبر جوهرة جودة عملٌة االستثمار : -99
 الحاجة لإلنجاز.

 الحاجة لالستقالل.
 االبداع.

 المٌل لتحمل قدر معقول من المخاطرة.
 

 ان المستثمر ٌسٌطر على األحداث، وٌعتمد على حدسه وبدٌهٌته فً حل المشكالت : -111
 الحاجة لإلنجاز.

 الحاجة لالستقالل.
 االبداع.

 المبادرة.
 

 ٌعد التخطٌط هو الجزء الحٌوي من أي مشروع صغٌر ناجح بسبب :  -111
 أنه وسٌلة اكتشاف المشكالت. 

 ٌساعد على توقع الفرص المتاحة. 
 مساعد فً الحصول على رأس المال المطلوب. 

 كل ما سبق.
 

 تتضمن خطة العمل للمشروع الصغٌر : -112
 التفاصٌل المالٌة.

 تفاصٌل مخاطرة استثمارٌة.
 قدراته ومهاراته اإلدارٌة.

 كل ما سبق.
 
 
 



 أو االستثمار المشروع المرحلة االخٌرة إلعداد دراسة جدوى المشروع. مرحلة التنفٌذتعد  -113
 خطؤ

 مرحلة التشغٌل )حٌث تبدأ مهمة إدارة الشركة(.التصحٌح : 
 

 عدم نجاح أي مشروع ماعدا : ٌعد كل ما ٌلً من اسباب -114
 تقدٌر تكالٌف المشروع أقل من القٌمة الفعلٌة.

 وضع جدول متفائل جدا لتنفٌذ المشروع.
 االخذ فً االعتبار احتمال التؤخٌر فً تنفٌذ المشروع.

 التنبؤ المسرف فً ناتج المشروع أو األسعار.
 

 تبار كل من :عند اعداد مٌزانٌة المشروع الصغٌر ٌجب االخذ فً االع -115
 تكالٌف البداٌة فقط.

 تكالٌف التشغٌل فقط.
 أ، ب.

 ال شًء مما سبق.  
 

 تركز الخطة التسوٌقٌة للمشروع الصغٌر على كل ما ٌلً ماعدا : -116
 دراسة المستهلكٌن.
 دراسة المنافسٌن.

 دراسة احتٌاجات العاملٌن.
 التنبؤ بالمبٌعات.

 


