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 بل الدكتور من ق  البث المباشر اسئلة                                   

 :1السؤال 

وعات االتيةآي من العبارات  ة والمتوسطة:  تعتبر خاطئة فيما يتعلق بالجهات الداعمة للمشر  الصغبر

ي التمويل والتسويق لمنتجاتها.  -1
 
وعات ف  تساعد تلك المشر

وعات من تأمينات ومعاشات.  -2  تقديم المساعدات للعاملير  واصحاب المشر

ي عملية خلق وتطوير رواد األ -3
 
 عمال. تساعد ف

ي السوق -4
 
ي الحد من المنافسة ف

 
 ✅تساعد ف

 :2السؤال 

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية يمثل: 

.  -2                             ✅معوقات عىل المستوى الكىلي  -1 ي
 معوقات عىل المستوى الجزئ 

ة.  -4                     معوقات عىل مستوى البيئة الداخلية.  -3 وعات الصغبر  معوقات داعمة للمشر

 :3السؤال 

ة طبقا ل وعات الصغبر ي تهدد المشر
 :W.Gibb Dyer من المخاطر الت 

ي عدم القدرة عىل التفكبر  -1 اتيجر  ادعاء اسباب خارجية للفشل.  -2                  ✅االسب 

وع. عدم المعرفة بك-4                    عدم القدرة عىل توفبر رأس المال.  -3  يفية إدارة وتشغيل المشر

 :4السؤال 

ة من  معادالتيمكن تقليل  وعات الصغبر  :خاللفشل المشر

 الفائدة.  معدالتزيادة  -2                                                    ✅الفائدة معدالتتخفيض  -1

ة.  -3 وعات الصغبر وعات.  -4             زيادة اجراءات منح القروض والمنح للمشر  زيادة المنافسة بير  المشر

 :5السؤال 

:  فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة عىل نجاح خاطئةتعتبر  األتيةأي من العبارات  وع الصغبر  المشر

وع. ال  -1 ة تنافسية لمنتجات المشر  بد من توافر مبر 

 للتكييف مع التكنولوجيا الجديدة.  الالزمةتوافر الموارد  -2

. توافر العمالة المناسب -3  ة عن مستوى اجور تنافسي

 .  ✅توافر مستوى تكنولوجيا مرتفع -4

 :6السؤال 
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ي تحقيق  األعمالفيما يتعلق بأسباب مساهمة منظمات  خاطئة تعتبر  األتيةأي من العبارات 
 
ة ف الصغبر

ة:   مساهمات إبداعية بأكبر مما حققته المنظمات الكببر

وع الصغبر أكبر مرونة. ألنه  -1 . ألنه  -2                           المشر وع الصغبر أكبر جاذبية للمبدعير   المشر

وع الصغبر أكبر جاذبية للمستثمرين. ألنه  -3 وع الصغبر أكبر تكلفة انتاجية -4             المشر  ✅ألنه المشر

 :7السؤال 

ة:  صحيحةتعتبر  األتيةأي من العبارات  وعات الصغبر  فيما يتعلق ببيئة المشر

 م المنظمة كلما كان ذلك أفضل. كلما زاد حج -1

ة تستطيع أن تحقق مزايا اقتصادية تنافسية.  -2  المنظمات الصغبر

اتيجية مع منظمات -3 كات العمالقة تتجه لتخفيض الحجم عن طريق اتحادات اسب  ة الشر  ✅صغبر

ة عىل حساب قطاع الخدمات   بمعدالتنمو القطاع الصناعي  -4  .والمقاوالتكببر

 :8السؤال 

ي أدت إىل نمو قطاع الخدمات  سباباألمن 
وعات والمقاوالتالت  ة  بالنسبة للمشر من  بمعدل أكبر الصغبر

 : ي القطاع الصناعي
 
وعات ف  المشر

وع -1                   ✅صغر رأس المال المطلوب للمشر

 عىل تكنولوجيا ذات مستوى عاىلي ومرتفعة التكلفة.  االعتماد  -2

 الثابتة.  صولواألالحاجة إىل ضخامة المخزون  -3

ي قطاع الصناعة أكبر من القطاع الخدمي  -4
 
وعات ف  ربحية المشر

 :9السؤال 

ة:  خاطئةتعتبر  األتيةأي من العبارات  وعات الصغبر  فيما يتعلق ببيئة أعمال المشر

وعات.  فتح باب المنافسة عىل مرصاعيه واألموالوالخدمات  واألفراد حرية انتقال السلع  -1  بير  المشر

وعات خالليمكن تحقيقها من  االستثمار الشيعة لفرص  جاباتاالست -2 ة.  المشر  الصغبر

ي السوق -3
 
ة ف  ✅المنافسة القاتلة ستكون ذات آثار سالبة عىل المنشآت الصغبر

ة اىل التجمع والتكامل الجماعي يتيح لها الحصول األعمالميل منظمات  -4  عىل قوة تفاوضية.  الصغبر

 :10السؤال 

ة:  خاطئةتعتبر  األتية أي من العبارات وعات الصغبر  فيما يتعلق ببيئة أعمال المشر

.  التطورات التكنولوجية دفعت المنظمات إىل الخروج من الشكل التقليدي اىل الشكل -1  العلمي

2-  .  تضالت أهمية وجود المكاتب، والمديرين والموظفير 
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كات -3 ي الشر
 
 ✅زاد استخدام التدرج الهرمي ف

ي ظل تحالفات المستثمر الحر ي -4
 
اتيجيةعمل من مكتبه ف ه اسب   مع غبر

 :11السؤال 

 من خصائص المستثمر الصغبر كمبادر: 

ة.  المشكالتينتظر حدوث  -1 الوقائية لمواجهة  اإلجراءاتيتخذ  -2                   ثم يحلها مباشر

 .✅المشاكل

 الجودة.  يحرص المستثمر الناجح عىل التأكد من أن عمله عىل أعىل مستوى من -3

ي رفع مستوى الجودة.  -4
 
 يحرص المستثمر عىل استخدام المعلومات المستقاة ف

 :12السؤال 

 :لألعمالمن خصائص المستثمر الصغبر كمنجز 

ي كل وقت ومكان -1
 
يهتم المستثمر الناجح ـ تماما ـ بحاجات ورغبات  -2                     .✅ينتهز الفرصة ف

 .العمالء

ي المستثمر  -3
 قبل حدوثها.  المشكالتيتوقع  -4                   .عمالئهعالقة وطيدة مع  يبت 

 :13السؤال 

:  خاطئةتعتبر  األتيةأي من العبارات   فيما يتعلق قدرة ومهارة المستثمر الصغبر

وع الصغبر  -1 ي المشر
 
 ✅الربحية تضمن موقفا صحيا للتدفق النقدي ف

ي مراحل -2
 
وع.  أهميته التخطيط الماىلي تزداد ف  النمو الشيــــع للمشر

 .األعمال، ونمو المتحصالتيركز المستثمر عىل ايجاد التوازن المناسب بير   -3

ة  -4  يوم.  90بالنسبة للمستثمر هو  االئتمانفيجب أن يكون متوسط فب 

 :14السؤال 

ي  االتصاالتسواء  االتصاالتتعرف عملية بناء وتنمية  
 
وع الص الرسمية أو غبر الرسمية ف : المشر  غبر

التخطيط  -4           إدارة التدفق النقدي.  -3       مراقبة المخزون.  -2         .✅األعمالشبكة  -1

ي  اتيجر  االسب 

 :15السؤال 

.  يعمل.............. عىل تحديد جوانب القوة والضعف، والفرص والتهديدات المحيطة وع الصغبر  بالمشر

التخطيط  -4           إدارة التدفق النقدي.  -3       ون. مراقبة المخز  -2         .األعمالشبكة  -1

ي  اتيجر  ✅االسب 
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 :16السؤال 

وع الصغبر الجديدة، والرؤية الخاصة ي تحديد أهداف المشر
 
 به .  يساهم ............... ف

التخطيط  -4           إدارة التدفق النقدي.  -3       مراقبة المخزون.  -2         .األعمالشبكة  -1

ي ا اتيجر  ✅السب 

 :17السؤال 

ة األتيةأي من العبارات  وع الصغبر مبر   تنافسية:  تمثل مصدر من مصادر تحقيق المشر

يحة محددة -1 كبر  عىل شر
 انتاج منتجات مرتفعة التكلفة.  -2                  ✅الب 

ائح التسويقية المستهدفة.  -4               البحث عن مزيد من الموردين.  -3  تعدد الشر

 :18السؤال 

 ...................... ي
 
ة ف وعات الصغبر  يتمثل أحد أسباب فشل المشر

 ✅الدفاتر إلمساكنقص النظام المناسب  -2                             انتاج منتجات مرتفعة الجودة.  -1

يحة من  -3  .نقص تكلفة انتاج المنتجات -4                  .العمالبناء عالقة وطيدة مع شر

 :19السؤال 

وع األتيةأي من العبارات  :  تعتبر خاطئة فيما يتعلق بالمهارة التسويقية داخل المشر  الصغبر

ي موقعه التنافسي بالسوق.  -1
 
 التسعبر الكفء لوحدة المنتج.  -2                  القدرة عىل وضع المنتج ف

اتيجيةصياغة الخطة  -3 كة االسب  ي وبحوث السوق -4                                   ✅للشر
 التخطيط التسويق 

 :20السؤال 

ي 
 
.  يتوقف جزء كببر من نجاح المستثمر عىل قدرته عىل التخلص من........... ف وع الصغبر             المشر

التخطيط  -4          ✅الروتينية األعمال -3         غبر تقليدية.  األفكار  -2      المنتجات المبتكرة.  -1

ي االس اتيجر  .ب 

 :21السؤال 

ي نموذج 
 
 بينهم ..........  الناجح للمستثمر الصغبر من االستثمار هناك أربعة جوانب رئيسية ف

ي  -1
 
 ✅مدى جاذبية الصناعة -2                            .األسواقسعر المنتجات ف

ي  -3
 
.  واألمان راراالستقالميل إىل  -4                    .األسواقمدى توزيــــع المنتجات ف ي

 الوظيق 

 :22السؤال 

ي يستطيع من 
وع الصغبر أو المتوسط توجيه امكاناته خاللها العملية الت  الداخلية والخارجية لتنفيذ  المشر

 رسالته المحددة بنجاح تعبر عن ....... 
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وع الصغبر  -1 وع -2                             ✅التخطيط داخل المشر ي المشر
 
ـــع المنتجات ف .  التنويـ  الصغبر

3-  . وع الصغبر وع الصغبر  -4                  مدى توافر معلومات داخل المشر ـــج منتجات المشر  .ترويـ

 :23السؤال 

وع الصغبر بسبب:  البد  اتيجية للمشر  من صياغة اسب 

 ✅يتحمل اتخاذ الكثبر من القرارات الخاطئةال أن موارده المحدودة تجعله  -1

ى.  االتجاه -3                    .سواقاألالحاجة إىل السيطرة عىل  -2 كات الكبر  للمنافسة مع الشر

اق  -4  .األسواقالتوسع عن طريق اخب 

 :24السؤال 

ي يعد من ضمن الخطوات الرئيسية لعملية التخطيط  اتيجر وع االسب  ي المشر
 
:  ف  الصغبر

جمع البيانات   -4        التسويقية.  األهدافصياغة  -3      ✅مراجعة الموقف -2         التنظيم.  -1

 والمعلومات. 

 :25لسؤال ا

 . ي استقرار الهيكل التنظيمي
 
 تفيد القرارات ........... ف

اتيجية -1  الفنية.  -4                 التشغيلية.  -3                ✅اإلدارية -2                .االسب 

 :26السؤال 

 خرجات. تحدد القرارات .................... مستوي الم

اتيجية -1  المركزية.  -4                   ✅التشغيلية -3              .اإلدارية -2                 .االسب 

 :27السؤال 

وع الصغبر من  األعماليتم التعرف عىل مجال   :خاللالذي يتواجد فيه المشر

         .الهدافتحديد  -2                         ✅ صياغة الرسالة -1

اتيجيةاختيار  -3 اتيجيةاالتعرف عىل الخريطة  -4                       .االسب   السب 

 :28السؤال 

ي قطاع محدد من 
 
ة بأداة قوية لتحديد المنافسة ف  :خاللتزود المنشأة الصغبر

 .        الهداف تحديد -2    صياغة الرسالة                          -1

اتيجية -3 اتيجية -4.                       اختيار االسب   ✅التعرف عىل الخريطة االسب 

 :29السؤال 
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ي فيما يتعلق بالتخطيط  خاطئةتعتبر  األتيةأي من العبارات  اتيجر ي  االسب 
 
ة  ف المنظمات الصغبر

 والمتوسطة: 

كبر  عىل التخطيط قصبر ومتوسط  -1
ة والمتوسطة الب  وع الصغبر  .اآلجليفضل للمشر

 وع الصغبر أو المتوسط دون القيام بالمراجعة يعتبر عمال ناقصا. وضع خطة للمشر  -2

اتيجياتيجب صياغة  -3 وع االسب  ي يمكن تكييفها بما يتناسب مع ظروف المشر
 الصغبر أو المتوسط.  الت 

ة أن تحاول تحقيق  -4 وعات الصغبر ي المشر
 
ي نفس الوقت مثل األهدافمن المعتاد ف

 
الربحية والحصة  ف

 ✅السوقية

 :30ل السؤا

وع الصغبر الذي يستهدف ......... إىل تقليل الفاقد، وزيادة   .اإلنتاجيةيسىع المشر

 المنافسة عىل الجودة.  -2                              ✅المنافسة السعرية -1

 المنافسة عىل شعة تقديم الخدمة.  -4                 المنافسة عىل تشكيلة المنتجات.  -3

 :31السؤال 

وع الصغبر يجب أن تركز عىل: الج  ودة داخل المشر

ي المرتبة  -1
 
 تطوير مستويات الجودة بشكل مؤقت.  -2                  .األوىلتقليل عيوب المنتج ف

ي يفرضها  -4                         ✅أنها تحدد من جانب المستهلك -3
 اآلخرونمواجهة مستويات الجودة الت 

 عليه فقط. 

 :32السؤال 

: ال  مستثمر الذى يخلق أفضل الصور، فهو يفهم أغراضها يعتبر

 المستثمر المدير أو المنسق.  -2                         ✅المستثمر المبدع والمتحمل للمخاطر -1

 المستثمر المقامر -4                                                المستثمر التقليدي.  -3

 :33السؤال 

ض مدخل .  مستقبله  ر االختيا ........أن المستثمر الصغبر توجد لديه خصائص معينة تقودهيفب 

 .االستثماري

.  -2                ✅مدخل السـمات -1 ي
.  -3             المدخل البيت  المدخل  -4          المدخل السلوكي

 المعارص. 

 :34السؤال 

عة  طبقا  ن العوامل الخارجيةللمستثمر الصغبر ترجع لمجموعة م االستثماريةإن الب  

 ل............................. 
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ي  المدخل -2مدخل السـمات                 -1
 المدخل -4          السلوكي  المدخل -3             ✅البيت 

 .المعارص

 :35السؤال 

طبقا  شخص معير   إداريا وليس مجرد سمات يتمتع بها مدخال باعتبارها  االستثمار يتم النظر لعملية 

 ل................. 

ي              -2مدخل السـمات                 -1
 المدخل -4          .✅السلوكي  المدخل -3المدخل البيت 

 .المعارص

 :36السؤال 

ات للمستثمر الذي يركز عىل خاطئةتعتبر  األتيةأي من العبارات   :اإلنجاز فيما يتعلق بممبر 

ي حل  -1
 
 القدرة عىل تحمل مخاطرة معقولة.  -2                                .المشكالتالرغبة ف

            كمقياس لما حققوه من نجاح.   اإلثر  إلرجاعالحاجة  -3

ي مضمون الدخل  -4
 ✅واالستقرارالحاجة إىل العمل الروتيت 

 :37السؤال 

 :االمتيازمن مزايا حق 

 محدودية الترصف بالملكية.  -2                          ✅التجارية المةمن قوة الع االستفادة -1

اء بعض المواد والمنتجات.  -3 ورة دفع قيمة  -4            إلزام الممنوح بشر  من المبيعات.  االمتياز رص 

 :38السؤال 

 : وع الصغبر ي المشر
 
 كيف تقلل من مخاطر البدء ف

اجع وترك العمل.  -2                                     اتخاذ القرارات المتشعة.  -1  الخوف من الب 

وع واإلرصار  االحتمالقوة  -4                ومشاركتهم.  اآلشةبالقرارات دون دعم  االنفراد  ي بداية المشر
 
 ✅ف

 :39السؤال 

استخدام  بظاهرتير  رئيسيتير  هما...........، مما يجبر المستثمر الصغبر عىل األعماليتسم مناخ منظمات 

 .ط فعال وغبر مكلفةأساليب تخطي

 ✅عدم التأكد، والتتابع -2                        التأكد، والتتابع.  -1

 المخاطرة، التأكد.  -4                     المخاطرة ،التتابع.  -3

 :40السؤال 

 هو الشخص الذى يقدم منتجات جديدة أو انماط جديدة من المنشئات: 
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ي.  -4                  المسوق.  -3                 بائع. ال -2                 ✅المستثمر -1  المشب 

 :41السؤال 

ة عىل كل ما يىلي ماعدا:  وعات الصغبر  -تعمل المشر

ة.  -2                     اعداد العمالة الفنية المدربة.  -1  خلق روح التكامل الصناعي مع الصناعات الكببر

ة لمنتجات محلية.  -3  ✅ االستثماريةارتفاع التكلفة  -4             خلق اسواق كببر

 :42السؤال 

 تعتبر صحيحة:  األتيةأي من العبارات 

ة يمكن تعميمه عىل جميع المؤسسات.  -1  يوجد تعريف محدد للمؤسسات الصغبر

ة وذلك  -2 ة والمتوسطة والكببر التعاريف من جهة اىل الختالف يوجد حد فاصل بير  المؤسسات الصغبر

 اخرى. 

ى تعادل حجم هناك -3 ي الدول الصناعية الكبر
 
ة ف ي الدول النامية بعض المنشآت الصغبر

 
ة ف  ✅منشآت كببر

ة من دولة ال  -4 وعات الصغبر  .ألخرىيختلف مفهوم المشر

 :43السؤال 

ة اعتمادا عىل عدة معايبر منها:   تعرف منظمة العمل الدولية الصناعات الصغبر

 .✅عدد العمال -4           .االبتكار -3               القيمة المضافة.  -2                الثقافة التنظيمية.  -1

 :44السؤال 

ة عىل عدة معايبر منها:  وعات الصغبر  يعتمد تعريف البنك الدوىلي للمشر

 .✅المبيعات -4              .االبتكار -3            القيمة المضافة.  -2               الثقافة التنظيمية.  -1

 :45ؤال الس

يزيد عدد العمال فيها عن  ال"مؤسسات ذات ملكية فردية وتستوعب نسبة بسيطة من حصة السوق و 

ة طبقا:  عامال  20  " تعريف المؤسسات الصغبر

1-  . جمهورية  -4       ✅مؤسسة النقد السعودية -3         منظمة العمل الدولية.  -2          البنك الدوىلي

 مرص العربية. 

 :46السؤال 

ة بعدة خصائص منها:  وعات الصغبر  تتمبر  المشر

 ارتفاع التكاليف الرأسمالية.  -2                     ارتفاع عدد العاملير  بها.  -1

ي المحدود.  االنتشار  -3
 
ي  -4                 الجغراف  ✅تواضع المستوى التكنولوجر
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 :47السؤال 

ة والمتوسطة:  وعات الصغبر ي تواجه المشر
 من الصعوبات الت 

 انخفاض التكلفة الرأسمالية.  -2                                                ✅التمويل -1

3-  . وع الصغبر ي المشر
 
ي الواسع.  االنتشار  -4               قله عدد العاملير  ف

 
 الجغراف

 :48السؤال 

ة وعات الصغبر  بعدة سمات منها:  تتسم المشر

وع الواحد.  -2                    ✅محدودية متطلبات التكنولوجيا -1 ي المشر
 
ة عدد العاملير  ف  كبر

3-  . ي
ي المحدود.  االنتشار  -4                      عدم موائمتها للعمل النسائ 

 
 الجغراف

 :49السؤال 

ي أو وسيط، فهي 
وع   تخلق قيمة"تعمل عىل تحويل المواد الخام إىل منتج نهائ  مضافة" تعبر عن المشر

 :  الصغبر

1-  . ي ال ا -2               الخدمي  االوىلي  -4التجاري               -3               ✅نتاجر

 :50السؤال 

ي تدعيم 
 
ة دورا هاما ف وعات الصغبر  نها: أل  االقتصادتلعب المشر

ي اعداد العاملير  متوسىطي  -2                      ✅تغىط جزء كببر من احتياجات السوق المحىلي  -1
 
تساهم ف

 المهارة. 

ي هيكل  -3
 
ي ب واالقتصاد  اإلنتاجتعد المكون الثانوي ف

 
ات السوق  -4          العالم.  الد ف تستجيب لمتغبر

 ببطء شديد. 

 :51السؤال

ي  اإلنتاجعىل وفورات  االعتماد عدم القدرة عىل 
وعات الكببر من المشاكل .....الت  ة تواجهها المشر  الصغبر

 لفنية. ا-4                       ✅التنافسية -3              التسويقية.  -2                التمويلية.  -1

 :52السؤال 

ة  وعات الصغبر ي تؤثر المشر
 
وعات اإلنتاجيةدعم ورفع الكفاءة  ف ة عن طريق كل ما يىل ما   للمشر الكببر

                       -عدا: 

 انشاء نظام التعاقد من الباطن.  -2                  ملة الماهر. اعداد العا -1

 ✅نقل التكنولوجيا -4                 .اإلنتاجخفض تكاليف  -3

 :53السؤال 
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ي رئيسية  األسبابيعد كل ما يىل من 
 ما عدا:  األنسبهو  تجعل من فكرة المستثمر الشاب الت 

عىل التكنولوجيا، أو كثافة العمالة ـ حسب  االعتماد  -2                           صغر رأس المال المطلوب .  -1

 الظروف. 

 تكنولوجيا المعلومات ـ كشبكة  -3
 
نتالتقدم الحادث ف نحو الوظائف  االتجاه -4              اإلنب 

 .✅الروتينية

 :54السؤال 

ي من المعلومات  االستفادةتنظيم  ألساليبازدادت الحاجة 
 
 :ف

.  -2                            .األوليةد عرص الموار  -1  عرص الصناعي

 عرص الحكمة.  -4                ✅عرص التكنولوجيا أو المعرفة -3

 :55السؤال 

وعات ة و المشر وعات الصغبر ة كل ما يىل ماعدا:  أهم المعايبر المستخدمة للتميبر  بير  المشر  -الكببر

1-  .  معيار رأس المال.  -2                   معيار عدد العاملير 

 ✅معيار الثقافة التنظيمية -4                معيار مستوى التكنولوجيا.  -3

 :56السؤال 

 -كل ما يىل ما عدا:  يتمتع المستثمر الحر بمجموعة من السمات المتصلة بتحمل المخاطرة وىه

ـــة.  -4             الثقة الذاتية.  -3           .واالبتكار األبداع -2                ✅واألمانالضمان  -1  الواقعيـ

 :57السؤال 

ي تحمل المخاطر عىل كل ما يىل ماعدا: 
 
 يتوقف نمط المستثمر الصغبر ف

ي  -1
 .باآلخرينمدى استعدادك للتأثر  -2                ✅الجانب الورائر

اتك السابقــة.  -3  توقعاتك المستقبلية.  -4                 خبر

 :58السؤال 

ي كل ما يىل ماعدا: 
 
ة ف وعات الصغبر ي المشر

 
 -تكمن مشكلة نقص التخطيط ف

 .األهدافوضع  -4         تخصيص الوقت.  -3                بداية النشاط.  -2            ✅ اتمام النشاط -1

 :59السؤال 

ي تحمل المخاطر عىل كل ما يىل ماعدا: 
 
 يتوقف نمطك ف

ي  -1
 . باآلخرينمدى استعدادك للتأثر  -2                     ✅الجانب العاطق 

اتك السابقــة.  -3  توقعاتك المستقبلية.  -4                      خبر
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 :60السؤال 

وعات خاطئةتعتبر  األتيةآي من العبارات  ة والمتوسطة:  فيما يتعلق بالجهات الداعمة للمشر  الصغبر

ي السوق -1
 
ي الحد من المنافسة ف

 
 ✅تساعد ف

ي التمويل والتسويق لمنتجاتها. تساع -2
 
وعات ف  د تلك المشر

وعات من تأمينات ومعاشات.  -3  تقديم المساعدات للعاملير  واصحاب المشر

ي عملية خلق وتطوير رواد  -4
 
 .األعمالتساعد ف

 :61السؤال 

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية يمثل: 

ي  -2                             ✅معوقات عىل المستوى الكىلي  -1
 معوقات عىل المستوى الجزئ 

ة.  -4                        معوقات عىل مستوى البيئة الداخلية.  -3 وعات الصغبر  معوقات داعمة للمشر

 :62السؤال 

ة طبقا ل وعات الصغبر ي تهدد المشر
 :W.Gibb Dyer من المخاطر الت 

ي عدم القدرة عىل التفكبر  -1 اتيجر  ادعاء اسباب خارجية للفشل.  -2                     ✅االسب 

وع.  -4                عدم القدرة عىل توفبر رأس المال.  -3  عدم المعرفة بكيفية إدارة وتشغيل المشر

 :63السؤال 

ة من  معدالتيمكن تقليل  وعات الصغبر  :خاللفشل المشر

 الفائدة.  معدالتزيادة  -2                                                   ✅الفائدة معدالتتخفيض  -1

ة.  -3 وعات الصغبر وعات.  -4            زيادة اجراءات منح القروض والمنح للمشر  زيادة المنافسة بير  المشر

 :64السؤال 

:  فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة عىل نجاح خاطئةتعتبر  األتيةأي من العبارات  وع الصغبر  المشر

وع. البد  -2                   ✅تكنولوجيا مرتفعتوافر مستوى  -1 ة تنافسية لمنتجات المشر  من توافر مبر 

               للتكييف مع التكنولوجيا الجديدة. االزمة توافر الموارد  -3

4-  .  توافر العمالة المناسبة عن مستوى اجور تنافسي

 :65السؤال 

ي تحقيق  األعمالبأسباب مساهمة منظمات فيما يتعلق  خاطئةتعتبر  األتيةأي من العبارات 
 
ة ف الصغبر

ة:   مساهمات إبداعية بأكبر مما حققته المنظمات الكببر
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وع الصغبر أكبر مرونة. ألنه  -1 . ألنه  -2                        المشر وع الصغبر أكبر جاذبية للمبدعير   المشر

وع الصغبر أكبر جاذبية للمستثمرين. ألنه  -3 وع الصغبر أكبر تكلفة انتاجية -4           المشر  ✅ألنه المشر

 :66السؤال 

ة:  صحيحةتعتبر  األتيةأي من العبارات  وعات الصغبر  فيما يتعلق ببيئة المشر

اتيجية مع منظمات -1 كات العمالقة تتجه لتخفيض الحجم عن طريق اتحادات اسب  ة الشر  ✅صغبر

 كلما زاد حجم المنظمة كلما كان ذلك أفضل.  -2

ة تستطيع أن تحقق مزايا اقتصادية تنافسية. المن -3  ظمات الصغبر

ة عىل حساب قطاع الخدمات   بمعدالتنمو القطاع الصناعي  -4  .والمقاوالتكببر

 :67السؤال 

وعات ي أدت إىل نمو قطاع الخدمات والمقاوالت بالنسبة للمشر
ة بمعدل أكبر من  من األسباب الت  الصغبر

 : ي القطاع الصناعي
 
وعات ف  المشر

وع -1                 ✅صغر رأس المال المطلوب للمشر

 االعتماد عىل تكنولوجيا ذات مستوى عاىلي ومرتفعة التكلفة.  -2

         الحاجة إىل ضخامة المخزون واالصول الثابتة.  -3

4-  . ي قطاع الصناعة أكبر من القطاع الخدمي
 
وعات ف  ربحية المشر

 :68السؤال 

ة بعدة  وعات الصغبر  -خصائص كل ما يىل ماعدا: تتمبر  المشر

 رتفاع التكاليف الرأسمالية نسبيا -1
 
ي للعمل فيها.  -2                     ✅ا

 استقطاب العنرص النسائ 

ي  -3 ي التخصص النستر
 
ي واآلالت المستخدمة.  -4                           اإلدارة.  ف  تواضع المستوى التكنولوجر

 :69السؤال 

ة ماعدايعتبر كل ما يىل من معوق وعات الصغبر  :ات البيئة الخارجية للمشر

كات المساعدة المتخصصة  -1 ي ضعف تواجد الشر
 
وعات ف ة.  مجاالت دعم المشر  الصغبر

ة بالمعلومات الفنية -2 وعات الصغبر ة من أصحاب المشر واالقتصادية الخاصة  عدم المام نسبة كببر

 ✅ بالمواد واآلالت والجودة

وعات ال -3 ة باتحادات ترع مصالحها. عدم ارتباط المشر  صغبر

ة يحدد تعريفا لها وينظم عملها.  -4 وعات الصغبر  عدم وجود قانون موحد للمشر

 :70السؤال 
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ة  وعات الصغبر  المشر
 
ي تكمن مشكلة نقص التخطيط ف

 
 -ماعدا:  كل ما يىل  ف

 ✅اتمام النشاط -4            وضع األهداف.  -3          تخصيص الوقت.  -2              بداية النشاط.  -1

 :71السؤال 

ة بكل الخصائص االتية ماعدا :  وعات الصغبر  -تتمبر  المشر

ي الواسع.  -1
 
ي للعمل فيها.  -2                      االنتشار الجغراف

 استقطاب العنرص النسائ 

 اإلدارة.  -3
 
ي ف ي واآلالت المستخ -4                  التخصص النستر  ✅دمةارتفاع مستوى التكنولوجر

 :72السؤال 

ة حيث انه وع الصغبر أهمية كببر  :للمشر

ي يساهم  -1
 
ي يساهم  -2                        اعداد العمالة الماهرة . .  ف

 
 حل مشكلة البطالة.  ف

 ✅كل االجابات تعتبر صحيحة -4                     يغىط جزء من االحتياجات المحلية .  -3

 :73السؤال 

ة عىل كل من :  الدوىلي يعتمد تعريف البنك  وعات الصغبر  -للمشر

                    معيار راس المال و التكنولوجيا واأليدي العاملة.  -1

 ✅معيار العمالة واالصول ومبيعات -2 

ي معيار القيمة المضافة ودرجة التخصص، والمستوى  -3         .التكنولوجر

 معيار راس المال ودرجة التخصص، التكنولوجيا.  -4

 :74سؤال ال

ة والمتوسطة وعات الصغبر  ماعدا:  كل مما يىل من أهداف مقرر إدارة المشر

ة والمتوسطة .  -1 وعات الصغبر  التعرف عىل مفهوم واهمية المشر

ة والمتوسطة .  -2 وعات الصغبر  التعرف عىل خصائص المشر

ي تحديد وحل المعوقات والمشاكل  -3
ة والمتوسطة .  الت  وعات الصغبر  تواجه المشر

ة والمتوسطة -4 وعات الصغبر  المشر
 
 ✅التعرف عىل أنواع التكنولوجيا المستخدمة ف

 :75السؤال 

 كل ما يىل ماعدا
 
ة ألنها تساعد ف وعات الصغبر  :اهتمت الدولة بالمشر

ج بمختلف مظاهر الحياة والعمران .  -1  توفر فرص عمل جديدة .  -2                 تمب  

 تقوم بوظائف اقتصادية واجتماعية .  -4                             ✅تخفض من مستوى المعيشة  -3
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 :76السؤال 

ة:  وعات الصغبر  -يعد من أنواع المشر

وعات إنتاجية .  -1 وعات خدمية.  -2                        مشر  مشر

وعات تجارية.  -3  ✅جميع االجابات تعتبر صحيحة -4                        مشر

 :77السؤال 

ة يعتمد   :تعريف المؤسسات الكببر

 10إىل  1عىل أن عدد العاملير  بها من  -2                     عامل.  50إىل  20عىل أن عدد العاملير  بها من  -1

 عامل. 

 ✅كل العبارات تعتبر خاطئة -4                     عامل.  20إىل  11عىل أن عدد العاملير  بها من  -3

 :78السؤال 

وعات الصغبر   .ة نشاط اجتماعي له مكانة خاصةالمشر

جميع االجابات تعتبر  -4               الدولة.  -3              المواطنير  .  -2           لدى الحرفيير  .  -1

 ✅صحيحة

 :79السؤال 

ي يعد كل ما يىل من المعوقات الداخلية 
ة الت  وعات الصغبر  والمتوسطة ماعدا:  تواجهها المشر

 انخفاض انتاجية.  -2                      رية والتنظيمية . ضعف القدرات االدا -1

ي  -3 ي االداء  -4                                    ✅توافر الوع المحاستر
 المنخفض.  التسويق 

 :80السؤال 

ة ماعدا:  وعات الصغبر  -يعد كل ما يىل من االسباب الداخلية لفشل المشر

ة.  -2                         ضعف القدرات االدارية.  -1  عدم توازن الخبر

ة  -4                                          ✅التضخم -3 ي عدم توفر الخبر
 
 مجال العمل.  ف

 :81السؤال 

وع الصغبر صعوبة  ي يواجه المشر
 
 التغيبر والتطوير اإلداري بسبب :  ف

ام باستكمال االجراءات الرسمية من جانب االهتم -2                        . الداخىلي االهتمام بالنظام  -1

 .  ✅الشكل

ات.  -3 وع وفريقه للتغيبر .  -4                     شعة االستجابة للمتغبر  تقبل مؤسس المشر

 :82السؤال 
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ة :  وعات الصغبر  -من سلبيات المشر

وع .  -1  ✅روته الشخصية استخدام المؤسس ث -2         سهولة الحصول عىل التمويل الالزم إلقامة المشر

 امكانية زيادة الدخل .  -4                                                     استقاللية العمل.  -3

 :83السؤال 

 :يعتبر كل ما يىل من عوامل زيادة فرص العمل الحر ماعدا

ايد لقطاع الخدمات  -1 ي النمو المب  
 
 العولمة .  -2                االقتصاد.  ف

ونيةالتج -3  ✅ميل الفرد لألعمال الروتينية -4                                           ارة االلكب 

 :84السؤال

ة ماعدا وعات الصغبر  :يعتبر كل ما يىل من حوافز االتجاه للمشر

 . توفبر رافد لالبتكار والتجديد  -2                 خلق ودعم مجاالت للتصدير غبر المجاالت التقليدية -1

 توليد االنتاج، والدخل، والفرص.  -4                                     ✅الحكومي انخفاض دعم والتشجيع  -3

 :85السؤال 

ة طبقا لمؤسسة النقد  وعات الصغبر  -المعايبر االتية ماعدا:  اعتمادا عىل كل السعوديتعرف المشر

معيار  -4                   ✅معيار التكنولوجيا -3            معيار العمالة.  -2          معيار رأس المال.  -1

 الملكية. 

 :86السؤال 

ة بكل مايىل ماعدا وعات الكببر ة المشر وعات الصغبر  :تدعم المشر

 انشاء نظام التعاقد من الباطن .  -2                اعداد العاملة الماهر .  -1

 ✅وجيا المتقدمةالتكنول -4                خفض تكاليف االنتاج.  -3

 :87السؤال 

ة :  وعات الصغبر ي المشر
 
 أهم صفات المستثمر ف

ي االستجابة لسيطرة االخرين.  -1
 
 اتباع الروتير  .  -2                 الرغبة ف

3-  .  ✅حب المخاطرة -4                                   التساهل مع الموظفير 

 :88السؤال 

ة  : ليست من مزايا المؤسسات الصغبر

داد رأس المال المستثمر -1 ة اسب  .  -2                    ✅قرص فب   االعتماد عىل السوق المحىلي و العالمي



وع                                                                                                                        ه1440التخرج مشر

16 
 

ي السوق والخروج منه -3
 
 سهولة الدخول ف

ات انشاء نظام التعاقد من الباطن .  -4  المرونة العالية والتكيف مع المتغبر

 :89السؤال 

ي ة يعتبر كل ما يىل من المعوقات الخارجي
ة الت  وعات الصغبر  ماعدا:  تواجه المشر

وعات باتحادات ترع مصالحها.  -1  عدم ارتباط المشر

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية.  -2

ي وجود توازن  -3
 
ة ف وعات الصغبر ـــع اإلقليمي للمشر  ✅التوزيـ

. -دون الدعم ال الماىلي اقتصار دعم المصارف عىل الدعم  -4  فت 

 :90السؤال 

ي يعد كل ما يىل من المعوقات 
ة الت  وعات الصغبر ي والمتوسطة  تواجهها المشر

 
ي دول التعاون  ف  الخليجر

 ماعدا: 

 ضعف التدريب والتأهيل.  -2                            ✅تشجيع واتجاه الحكومات -1

يعية والهيكلية -3 ائية تتبع نمو عدم توفر قاعدة بيانات إحص -4           عدم استكمال األطر التشر

وعات  المشر

 :91السؤال 

ة ماعدا:  وعات الصغبر  يعد كل ما يىل من أسباب فشل المشر

ائب -3           المنافسة -2           القواعد والقوانير  الحكومية.  -1 ة -4            الرص   ✅توفر الخبر

 :92السؤال 

ي 
 
ة ف وعات الصغبر  :يتمثل أحد أسباب فشل المشر

 . ✅نقص النظام المناسب إلمساك الدفاتر -2                             مرتفعة الجودة. انتاج منتجات  -1

يحة من العمالء .  -3  نقص تكلفة انتاج المنتجات.  -4              بناء عالقة وطيدة مع شر

 :93السؤال 

 :اعتمدت المدرسة المعارصة لتفسبر سلوك رائد األعمال عىل

ي المنظمة.  -2                        خصائص رائد األعمال.  -1
 
ي ف  اختالف أداء المبدع االنتاجر

 ✅السمات البيئية باإلضافة إىل المهارات اإلدارية -4                             السمات البيئية فقط.  -3

 :94السؤال 

 فيما يتعلق بارتباط االبتكار بريادة األعمال:  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 
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ة.  -1  االبتكار يعتبر مفتاح رئيسي لمواجهة التحديات النابعة عن البيئة المتغبر

2-  . كات عىل السيطرة عىل االسواق والحفاظ عىل المستهلكير   االبتكار يساعد الشر

 االبتكار هو الخروج عن المألوف، وتقديم ما هو جديد.  -3

ي  -4
 
ة عىل المنافسة ف وعات الصغبر  ✅االسواق االبتكار يخفض قدرة المشر

 :95السؤال 

 فيما يتعلق بارتباط المبادرة وريادة األعمال:  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 ✅ينتظر الريادي وقوع المشاكل ثم يبادر لحلها -1

2-  . وع الصغبر  البحث عن استخدام أساليب جديدة وأفكار متجددة يقوي فرص المشر

 بت  عىل تحمل المسئولية. المبادرة الناجحة ت -3

 الريادي ينتهز الفرص المناسبة للنمو والتطور.  -4

 :96السؤال 

ي تحد من قدرة المستثمر الصغبر عىل االبتكار. 
 تعتبر ...............من عوائق الت 

.  -3           ✅التحىلي بالروتير   -2             المثابرة كافية.  -1 ي
 
ي النفس.  -4            توفر وقت كاف

 
 الثقة ف

 :97السؤال 

ي تساعد المستثمر الصغبر عىل االبتك
 ار .................. من األمور الت 

ي أن يعمل كل  -1
االكتفاء بفكرة أو فكرتير  عن البحث عن  -2                    وينجز كل أعماله بنفسه.  ءشر

 بدائل. 

 العمل بشكل منفرد.  -4                              ✅مراقبة االحداث ورصد الفرص -3

 :98السؤال 

ي زمن من قبل
 
المستثمر يعبر عن  إصدار أكبر عدد ممكن من االستنتاجات الصحيحة والمختلفة ف

 امتالكه............ 

 الحساسية للمشكالت.  -4            ✅المرونة -3              االصالة.  -2               قة. الطال -1

 :99السؤال 

ي زمن من قبل المستثمر يعبر 
 
 عن امتالكه............  إصدار أكبر عدد ممكن من االستجابات الصحيحة ف

 الحساسية للمشكالت.  -4المرونة.             -3االصالة.               -2               ✅الطالقة -1

 :100السؤال 

، ويتجاوب معه، ويستغل  الفرص.  ................هو الشخص الذى يبحث دائما عن التغيبر
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 المدير.  -3                       المسوق.  -2                     ✅رائد األعمال -1

 :101 السؤال

 من خطوات التفكبر االبداعي الجماعي لدى مايك فانس ............. 

 وضع السياسات واالجراءات المناسبة.  -2                                        تحديد المشكلة بدقة.  -1

 اعطاء األوامر والتعليمات لفريق العمل.  -4                 ✅تنظيم االعمال والمهام وتوزيــــع االدوار -3

 :102السؤال 

 المشكالت:  خاطئة فيما يتعلق بالعالقة بير  االبتكار وحل أي من العبارات األتية تعتبر 

 جوهر االبتكار إدراك عالقات جديدة بير  مجموعة من المعلومات والبيانات المتاحة.  -1

 المبتكر يحاول إيجاد حلول متنوعة وغبر نمطية للموقف المشكل الذي يتعرض له .  -2

 إيجاد أكبر عدد ممكن من البدائل للحل أو المشكلة -3

ي الحياةتقديم  -4
 
 ✅صور للمشكالت مختلفة لما هو واقع ف


