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 إداسح انًٕاسد انجششٚخ

انًشزهخ انزٙ يشد ثٓب رطٕس إداسح انمٕٖ انجششٚخ ٔانزٙ رى فٛٓب رشكٛم انزُظًٛبد انُمبثٛخ نهًطبنجخ ثزسغٍٛ   .1 
 :ظشٔف انؼًم ٔاألخٕس، ْٙ يشزهخ

   ِب لجً اٌثٛسح اٌظٕبػ١خ  -ا  

  اٌثٛسح اٌظٕبػ١خ  -ة  

  اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ -ج  

  ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٚثذا٠خ اٌمشْ اٌسبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ -د  

يب انزسذٚبد انزبنٛخ انزٙ رٕاخّ إداسح انًٕاسد انجششٚخ يٍ خالل يغبًْخ انؼبيهٍٛ ثئػطبئٓى انًدبل نهزطٕٚش   .2 
 انًغزًش فٙ يخزهف انًدبالد ؟

  اٌؼٌّٛخ اٌزٕبفغ١خ -ة ئداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ -ا  

  اٌج١ئ١خ -د اٌزىٌٕٛٛخ١خ -ج  

يب ْٙ خطٕاد انزخطٛؾ نهًٕاسد انجششٚخ انزٙ ٚزطهت فٛٓب رسذٚذ ٔرسهٛم انفشص ٔانزٓذٚذاد انخبسخٛخ َٔمبؽ   .3 
 :انمٕح ٔانؼؼف انذاخهٛخ نهًُظًخ؟ ْٙ

 

  رٕف١ز االعزشار١د١خ  -ة ط١بغخ االعزشار١د١خ -ا  

  اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ -د رم١١ُ االعزشار١د١خ -ج  

إزذٖ انٕعبئم انزبنٛخ رغزخذو فٙ رسذٚذ االززٛبخبد نهًٕاسد انجششٚخ، ْٔٙ رًثم زدى أٔ كًٛخ انؼًم انًطهٕة   .4 
 :إَدبصِ يٍ كم ٔظٛفخ فٙ انفزشح انضيُٛخ انسبنٛخ أٔ انًغزمجهٛخ فٙ رخطٛؾ االززٛبخبد انًطهٕثخ يٍ انمٕٖ انؼبيهخ

  رس١ًٍ لٛح اٌؼًّ  -ة رس١ًٍ ػتء اٌؼًّ -ا  

  رس١ًٍ اٌٛلذ اٌّزبذ اٌفؼٍٟ  -د اٌغالعً اٌض١ِٕخ -ج  

أ٘ يٍ ػُبطش رظًٛى انٕظٛفخ انز٘ ٚغبْى ثزسمٛك انكفبءح انؼبنٛخ نإلَدبص يٍ خالل رمهٛض اندٓذ انًجزٔل ،   .5 
 :ٔانٕلذ انًطهٕة ، نألداء ٔكهفخ اإلَدبص؟ ْٙ انؼُبطش

 

  اٌغٍٛو١خ  -ة اٌزٕظ١ّ١خ -ا  

  اٌشخظ١خ  -د اٌج١ئ١خ -ج  

يب ْٕ األعهٕة انز٘ ٚسمك دسخخ ػبنٛخ يٍ انشػٗ زٕل انؼًم يٍ لجم األفشاد ٔرنك ثئػبفخ يٓبو ٔظٛفٛخ   .6 
 :خذٚذح ثأعهٕة انزسًٛم انؼًٕد٘ نألداء؟ ْٕ أعهٕة

 

  رٛع١غ اٌؼًّ  -ة رجغ١ؾ اٌؼًّ  -ا  

  ئثشاء اٌؼًّ  -د اٌزٕبٚة فٟ اٌؼًّ -ج  

إٌ رسهٛم انًٕلغ ْٕ يٍ أعبنٛت رسهٛم انٕظبئف، ٔفّٛ ٚزى خًغ انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثًٕاطفبد األػًبل فٙ   .7 
 :انًُظًخ، ٔ ٚؼزًذ أزذ أثؼبدِ ػهٗ يزطهجبد انًٓبسح إلَدبص األػًبل، فٕٓ ًٚثم

 

 رٛػ١ر إٌشبؽبد اٌّزؼٍمخ ثّؼبٍِخ اٌّؼٍِٛبد ، ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب ِٓ لجً األفشاد اٌّغإ١ٌٚٓ -ا  

 رشغ١ً األخٙضح اٌّغزخذِخ فٟ األداء ِٚذٜ اػزّبد٘ب ػٍٝ اٌدٙٛد اٌفىش٠خ أٚ اٌجذ١ٔخ اٌزٟ ٠زطٍجٙب اٌؼًّ -ة  

 اٌمذساد ٚاٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ِٓ األفشاد إلٔدبص األػّبي ٚاعزخذاُِٙ األدٚاد اٌزىٌٕٛٛخ١خ  -ج  

 خ١ّغ اٌفؼب١ٌبد اٌزٟ رزؼٍك ثسشوخ اٌدغُ أٚ أخضائٗ اٌّخزٍفخ ٚاٌزٟ ٠مزؼ١ٙب أداء اٌؼًّ  -د  

 :رؤثش يضاٚب رٕفٛش انؼًبٌ االخزًبػٙ ٔانظسٙ نهؼبيهٍٛ ػهٗ فبػهٛخ اعزمطبة انمٕٖ انجششٚخ، رؼشف ثؼبيم  .8 

  اٌظشٚف االلزظبد٠خ  -ة عّؼخ إٌّظّخ  -ا  

  االردب٘بد اٌغ١بع١خ  -د االردب٘بد االخزّبػ١خ اٌغبئذح  -ج  

أ٘ يٍ انًظبدس انذاخهٛخ انزبنٛخ انزٙ ٚزى فٛٓب انسظٕل ػهٗ انًٕاسد انجششٚخ نهًُظًخ، ٔ انزٙ رؼزًذ أعهٕة رغزٚخ   .9 
 :انًُظًخ ثأفؼم انكفبءاد انًزبزخ نذٚٓب فٙ اخزٛبس أفشاد ٚزًزؼٌٕ ثشٔذ انزًٛض ٔاإلثذاع؟ ْٕ

  (اٌزشف١غ)اٌزشل١خ  -ة إٌمً ث١ٓ اٌٛظبئف اٌّخزٍفخ  -ا  

 (ثبالخزجبس)اٌزشل١خ  -د (ثبإللذ١ِخ)اٌزشل١خ  -ج  

 

 

ظهم ثمهى انشطبص ثشكم . عؤال يٕػٕػٙ يٍ َٕع االخزٛبس يٍ يزؼذد، اإلخبثخ ػُٓب إخجبسٚخ (100)ٚزكٌٕ ْزا االخزجبس يٍ 
. غبيك انذائشح انزٙ رشٛش إنٗ اإلخبثخ انظسٛسخ فٙ انًكبٌ انًخظض نزنك فٙ ًَٕرج اإلخبثخ انًشفك
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ْٙ عًبد أزذ انًؼبٚٛش انزٙ ٚزى اػزًبدْب  (انزظشفبد انغهٕكٛخ انغهًٛخ ٔانزفبْى ٔانزؼبٌٔ ٔاالثزغبيخ)إٌ   .10 
 :نالخزٛبس ٔفمبً العزًبسح انزؼٍٛٛ، ْٕ يؼٛبس

 

  ا١ٌٍبلخ اٌدغ١ّخ  -ة اٌّغزٜٛ األوبد٠ّٟ  -ا  

  اٌّؼبسف ٚاٌخجشاد اٌّزشاوّخ  -د اٌّٛاطفبد اٌشخظ١خ  -ج  

 أ٘ يٍ انؼجبساد انزبنٛخ رؼذ يٍ انًشركضاد انفكشٚخ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب انزذسٚت ثشكم ػبو؟  .11 

  ٠شىً ػظب عسش٠خ فٟ ِٛاخٙخ خ١ّغ اٌّشىالد ٚلبدساً ػٍٝ اٌّؼبٌدخ  -ا  

  ٠مزظش ػٍٝ ئٌمبء اٌّسبػشاد إٌظش٠خ فمؾ  -ة  

  ٠ؼذ  ٚع١ٍخ ١ٌٚظ غب٠خ ثزارٗ  -ج  

  ٠ؼذ ِٓ اٌسبخبد اٌثب٠ٛٔخ فٟ رسغ١ٓ األداء  -د  

ْٙ إزذٖ خطٕاد إػذاد انجشَبيح انزذسٚجٙ، ٔفٛٓب ٚزى رسذٚذ انُمض انًؼشفٙ أٔ انًٓبس٘ انًشاد ثهٕغّ يًب   .12 

ٚغبػذ انًذسة ٔانًزذسة يؼشفخ يب ُٚجغٙ أٌ ٚزؼهًّ ، ٔٚؼهًّ انًذسة ، ٔيب ُٚجغٙ ثهٕغّ يٍ انًٓبساد 

 :انًشاد رسمٛمٓب، رؼشف ثـ

 

 رسذ٠ذ األ٘ذاف اٌّطٍٛثخ ٌٍجشٔبِح اٌزذس٠جٟ  -ة رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ -ا  

  اخز١بس أعب١ٌت اٌزذس٠ت إٌّبعجخ -د ٚػغ ِسزٜٛ اٌجشٔبِح اٌزذس٠جٟ  -ج  

ٚؼشف رمٛٛى انجشَبيح انزذسٚجٙ فٙ َٓبٚزّ يٍ خالل لٛبط دسخخ انشػب انًسممخ نهًشبسكٍٛ ػٍ انجشَبيح انزذسٚجٙ،   .13 
 : ثـ

  اٌزؼٍُ  -ة سدٚد اٌفؼً  -ا  

  إٌزبئح  -د اٌغٍٛن -ج  

ْٕ أزذ إَٔاع انزذسٚت ٔفك انًغزٕٖ انزُظًٛٙ، ٔٚزى فّٛ يؼبندخ انًشبكم ٔعجم ارخبر انمشاساد ٔاندٕاَت   .14 
 :انغهٕكٛخ ٔاإلَغبَٛخ ، نزسغٍٛ انًٓبساد اإلَغبَٛخ ٔانًؼشفٛخ نألفشاد، ٚؼشف ثبنزذسٚت

  اإلداسٞ -ة إٌّٟٙ  -ا  

  اٌزخظظٟ  -د اإلششافٟ  -ج  

  :ؽشٚمخ انشرت يٍ انطشق انزمهٛذٚخ فٙ رمٛٛى أداء انؼبيهٍٛ ٔٚزى فّٛ  .15 

ِمبسٔخ أداء فشد٠ٓ أٚ أوثش ٚفك ط١غ ِؼ١ٕخ ، ٠ٚؼذ األداء اٌؼبَ ٌٍّٛظف ف١ٙب ِٓ أوثش األعب١ٌت  -ا  

 اٌّؼزّذح ٌٍّمبسٔخ 

 

  رسذ٠ذ ػذد ِٓ اٌظفبد اٌزٟ ٠ّىٓ ِالزظزٙب ِٓ لجً اٌّذ٠ش فٟ أداء اٌؼب١ٍِٓ  -ة  

  رسذ٠ذ ِؼب١٠ش اإلٔزبج اٌّشاد رسم١مٙب ، ثُ ِمبسٔزٙب ِغ األداء اٌفؼٍٟ اٌّزسمك  -ج  

  ٚطف اٌّم١ُّ ألداء اٌفشد ِٓ خالي اػزّبد ّٔٛرج ِؼ١ٓ ٌٙزا اٌغشع -د  

ٚفؼم لطبع انخذيبد اعزخذاو إزذٖ انطشق انسذٚثخ انزبنٛخ فٙ رمٛٛى األداء ، ألَٓب عٓهخ ٔال رغزغشق ٔلزبً   .16 

 :ؽٕٚالً فٙ انزمٛٛى 

 

  رم١١ُ األزذاس اٌسشخخ  -ة اإلداسح ثبأل٘ذاف  -ا  

  ِم١بط االخز١بس اإلٌضاِٟ  -د لٛائُ اٌّشاخؼخ  -ج  

رؼشف خطؾ انذفغ ثبنمطؼخ ثأَٓب يٍ أَظًخ انسٕافض انفشدٚخ ، انزٙ ٚزى فٛٓب ٔػغ أخش يؼًٌٕ ُٚذفغ نهؼبيم ،   .17 

 :ززٗ ٔإٌ نى ٚغزطغ إَدبص انؼًم فٙ انٕلذ انمٛبعٙ، ثخطخ

 

  سٚاْ  -ة ٘بٌغٟ  -ا  

  ا١ِشعْٛ -د خبٔذ  -ج  

ػمٕد عبػبد انؼًم انغُٕٚخ ، ٔػمٕد انؼًم انغُٕٚخ ، : رؼشف ػمٕد انؼًم انًؼبطشح ٔانزٙ رزؼًٍ فٛٓب   .18 

 :ٔػمٕد انؼًم راد انغبػبد انظفشٚخ ، ٔزفع عبػبد انؼًم، ثؼمٕد

 

  اٌؼًّ اٌّإلزخ  -ة أعبث١غ اٌؼًّ االػز١بد٠خ  -ا  

 عبػبد اٌؼًّ اٌّشٔخ  -د اٌزٛظ١ف -ج  
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  :إٌ دساعبد اندذٖٔ ْٙ يشزهخ يٍ يشازم رطٕس َظبو يؼهٕيبد انًٕاسد انجششٚخ، ٔرزؼًٍ  .19 

  رشخ١ض اٌّشىالد ٚرسذ٠ذ٘ب ثذلخ ػب١ٌخ -ا  

  ػشػبً رفظ١ٍ١بً ٌظٛسح إٌظبَ ٚاٌزٛلؼبد اٌزٟ ع١ىْٛ ػ١ٍٙب  -ة  

  اخزجبس األٔظّخ اٌفشػ١خ  -ج  

  ل١بط ٚرم٠ُٛ األداء إٌّدض  -د  

رؼشف رطجٛمبد َظى يؼهٕيبد انًٕاسد انجششٚخ ٔ انزٙ رؼزًذ ػهٗ يؼهٕيبد يثم اإلثذاع، انزؼبٌٔ ٔانًٓبساد   .20 

 :انفكشٚخ انًطهٕثخ ، نهؼًم فٙ لبػذح انجٛبَبد ألغشاع رطجٛمٓب، ثزطجٛمبد

  ئداسح األداء  -ة اٌزٛظ١ف -ا  

  اٌزؼ٠ٛؼبد -د اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش إٌّٟٙ -ج  

 إداسح اندٕدح  انشبيهخ

  :يٍ ْٕ انؼبنى انز٘ سكض ػهٗ أٌ انًؼٛجبد رغبٔ٘ طفش فٙ إؽبس انؼًهٛبد اإلَزبخٛخ  .21 

  خٛساْ  -ة وشٚعجٟ -ا  

  ربخٛرشٟ -د دا٠ّٕغ -ج  

  :يب ْٙ انًشزهخ انزٙ ٚزى فٛٓب انُظش نهدٕدح يٍ خالل دلخ انزظًٛى، دلخ األداء، دلخ انًطبثمخ؟ يشزهخ  .22 

  رى٠ٛٓ زٍمبد اٌغ١طشح إٌٛػ١خ  -ة ئداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ -ا  

  ِشزٍخ اٌفسض ٚاٌزفز١ش  -د رأو١ذ اٌدٛدح  -ج  

يب ْٙ األدٔاد اإلزظبئٛخ انزٙ رؼطٙ فكشح ػبيخ زٕل يغبس انؼًهٛبد اإلَزبخٛخ ٔانزشغٛهٛخ ثشأٌ خٕدح   .23 

 :انًُزدبد

 

  اٌٙغزٛوشاَ، ػظُ اٌغّىخ، شىً اٌغجت  -ا  

  رس١ًٍ ثبس٠زٛ، ِخططبد اٌؼ١ٍّبد  -ة  

  خبسؽخ اٌزذفك، خشائؾ اٌّشالجخ اإلزظبئ١خ  -ج  

  اعزّبسح اٌزذل١ك، شىً االٔزشبس، ػظُ اٌغّىخ  -د  

أ٘ يًب ٚهٙ ْٙ يٍ انخشائؾ انزٙ ٚزى اعزخذايٓب نهغٛطشح ػهٗ انًٕاطفبد أٔ انغًبد غٛش انمبثهخ نهمٛبط   .24 

 كًٛبً؟

 

  خشائؾ اٌغ١طشح اٌز١ّض٠خ  -ة خشائؾ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌشٛائت  -ا  

  ػ١ٕبد اٌمجٛي  -د خشائؾ اٌغ١طشح ٌٍّزغ١شاد  -ج  

 ؟ The Father of Quality Control (أثٕ اندٕدح)يٍ ْٕ انؼبنى انز٘ أؽهك ػهّٛ   .25 

  وشٚعٟ -ة اعز١ىبدا  -ا  

  خٛساْ -د ادٚاسد د٠ّٕغ -ج  

  يب ْٙ يكَٕبد ركبنٛف انفشم انذاخهٙ؟  .26 

رزؼّٓ وبفخ اٌزىب١ٌف إٌبخّخ ػٓ ػذَ لذسح إٌّزح ػٍٝ رسم١ك ِزطٍجبد اٌّغزٍٙى١ٓ لجً اٌزغ١ٍُ  -ا  

 ٌٍّغزٍٙه

 

  رزؼّٓ اٌزىب١ٌف إٌبردخ ػٓ ػذَ لذسح إٌّزٛج ػٍٝ اٌٛفبء ثّزطٍجبد اٌدٛدح ثؼذ رغ١ٍُ ٌٍّغزٍٙه -ة  

رزؼّٓ وبفخ اٌزىب١ٌف إٌبخّخ ػٓ فشً اٌؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ فٟ رسم١ك عج١ً اٌّطبثمخ ث١ٓ إٌّزح  -ج  

 ٚاٌّٛاطفبد اٌّسذدح ٌٗ

 

   (ػذَ اٌّطبثمخ)رزّثً اٌدٙٛد اٌّجزٌٚخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌفشً  -د  

  أ٘ يٍ انؼجبساد انزبنٛخ ال رؼذ يٍ ػًهٛبد اإلداسح االعزشارٛدٛخ؟  .27 

  اٌزفبػً ِغ اٌّزغ١شاد اٌج١ئ١خ  -ة رسذ٠ذ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ  -ا  

  ثٕبء األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ -د ط١بغخ االعزشار١د١خ  -ج  
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  يب ْٙ األَشطخ انًزسممخ نهمٛبعبد انًالزظخ يٍ ػًٍ يمبٚٛظ اندٕدح انشبيهخ؟  .28 

  اٌّج١ؼبد ، رىٍفخ إٌّزح أٚاٌخذِخ ، ِؼبٌدخ اٌفبلذ ،اٌخشدح  -ا  

  ٔزبئح اٌؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ ، ِؼذالد اٌؼ١ٛة ، اعزدبثبد اٌؼّالء  -ة  

  اٌسٛافض، فشق اٌؼًّ ،اال٘زّبِبد اٌج١ئ١خ ، اٌمذساد ٚاأل١ٍ٘خ اٌّزٛفشح ِٓ ِٙبساد ٚلذساد ثشش٠خ  -ج  

  ئٔدبص اٌزسغ١ٕبد ، رخف١غ شىبٚٞ اٌّغزٍٙى١ٓ  -د  

  :ْٕ رؼشٚف نًفٕٓو" ارخبر انغهؼخ شكالً ٔازذاً ثسٛث ًٚكٍ اعزخذاو انغهؼخ انًُزدخ فٙ اعزخذايبد يزؼذدح"  .29 

  اٌزٛز١ذ -ة اٌزٛط١ف  -ا  

  اٌّالئّخ ٌالعزخذاَ  -د اٌز١ّٕؾ  -ج  

  أ٘ يٍ األْذاف انزبنٛخ ال رؼذ يٍ األْذاف انشئٛغخ نهشلبثخ ػهٗ اندٕدح؟  .30 

  رم١ٍض اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ  -ا  

  رم١ٍض شىبٚٞ اٌّغزٍٙى١ٓ  -ة  

  ِذح ٚدسخخ اٌزٕبفظ فٟ األعٛاق  -ج  

  اإلعشاع ثزمذ٠ُ اٌخذِبد ٌٍّغزٍٙى١ٓ  -د  

  نهشلبثخ ػهٗ Rيخطؾ انًذٖ × أ٘ يٍ انخشائؾ اإلزظبئٛخ انزبنٛخ ٚست انمٛبو ثئػذاد يخطؾ انٕعؾ انسغبثٙ   .31 

اندٕدح؟ 

 

  خشائؾ اٌغ١طشح ٌٍؼٛادَ  -ة خشائؾ اٌّشالجخ ٌٍّزغ١شاد  -ا  

  ػ١ٕبد اٌمجٛي  -د خشائؾ اٌغ١طشح ٌٍشٛائت -ج  

  يب ْٕ انؼذد انًُبعت نزكٍٕٚ فشق رسغٍٛ زهمبد اندٕدح؟  .32 

   (12 – 6)  -ة  (15 – 6)  -ا  

   (15 – 10)  -د  (6 – 1)  -ج  

  يٍ انؼٕايم اٜرٛخ ْٙ يٍ ػٕايم َدبذ زهمبد رسغٍٛ اندٕدح؟  .33 

  رؼ١١ٓ ِذسة ٠مَٛ ثذػُ ٚر١ّٕخ لذساد اٌمبدح اٌّششف١ٓ ػٍٝ زٍمبد رسغ١ٓ اٌدٛدح  -ا  

  دٚس اٌّششف ػٍٝ زٍمخ اٌدٛدح ٠ؼذ غ١ش وبٍف ِٓ إٌبز١خ اٌؼ١ٍّخ  -ة  

  اخز١بس ثؼغ اٌّشىالد راد اٌزؼم١ذ اٌفٕٟ اٌؼبٌٟ -ج  

  .اٌؼًّ ٚفك اٌّمزشزبد اٌّمذِخ ِٓ لجً زٍمبد اٌدٛدح دْٚ إٌظش ئٌٝ رفبط١ً اٌؼ١ٍّبد اٌّمزشٔخ ثٙب -د  

يب ْٙ انطشٚمخ انزٙ رزًٛض ثبالْزًبو انكجٛش ثبندبَت انشخظٙ ، نزمذًٚٓب يغ اَخفبع يهسٕظ ثبنًغزٕٖ   .34 

 اإلخشائٙ فٙ رمذٚى انخذيخ نهؼًالء؟ 

 

  اٌّظٕغ ٌٍخذِخ  -ة خٛدح ٚخذِخ اٌؼ١ًّ  -ا  

  اٌسذ٠مخ اٌٛسد٠خ ٌٍخذِخ  -د اٌخذِخ اٌجبسصح  -ج  

  يٍ ْٕ انؼًٛم انز٘ ٚزًٛض ثأَّ لهٛم انظجش، عشٚغ انسشكخ ، ٔعشٚغ االَفؼبل؟  .35 

  اٌؼ١ًّ اٌّزشىه -ة اٌؼ١ًّ اٌّغزمش ػٍٝ أِشٖ -ا  

  اٌؼ١ًّ اٌّؼدت ثٕفغٗ  -د اٌؼ١ًّ اٌؼظجٟ  -ج  

يب ْٕ انًغزٕٖ فٙ رطجٛك إداسح اندٕدح انشبيم انز٘ رزغى انًُظًبد ثُضػخ يؼشفٛخ ٔاػسخ ثأعبنٛت   .36 

 ٔأدٔاد إداسح اندٕدح انشبيهخ؟

 

  ِغزخذِٛ األدٚاد  -ة ِٕفزٚ اٌزسغ١ٕبد  -ا  

  اٌّزشددْٚ -د ساثسٛ اٌدٛائض -ج  

  :أ٘ يٍ انؼجبساد انزبنٛخ ال رؼذ يٍ يؼٕلبد رطجٛك إداسح اندٕدح انشبيهخ  .37 

  ٔمض اٌّٙبساد اٌزذس٠ج١خ فٟ رطج١ك األٔظّخ اإلزظبئ١خ -ا  

  اٌشغجخ اٌّزغبسػخ ٌّؼشفخ إٌزبئح اٌّزسممخ ٌزطج١ك ٔظبَ ئداسح اٌدٛدح -ة  

  اٌزأوذ ِٓ خٛدح اٌّذخالد اٌّغزخذِخ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ  -ج  

  ػذَ ٚفشح اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ  -د  



 برنامج العموم المالية واإلدارية  - الورقة الثالثة                                امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 
التجارة اإللكترونية :                           التخصص 2013لعام الشتوية الدورة 

 

510Examinations& evaluation unit winter.2013 

 

 : ًَٕرخبً نزٕكٛذ اندٕدح فٙ  ؟ رزؼISO 9003ًٍيبرا رزؼًٍ انًٕاطفخ راد انشلى   .38 

  ػ١ٍّبد اٌفسض ٚاالخزجبس إٌٙبئٟ  -ا  

  ػ١ٍّبد اٌزظ١ُّ ٚاٌزط٠ٛش ٚاإلٔزبج  -ة  

  اإلٔزبج ٚاٌزد١ٙض -ج  

 خظٛص رٛف١ش اٌزٛخ١ٙبد ٚاإلسشبداد اٌالصِخ إلداسح اٌدٛدح  -د  

األْذاف  ٔانغٛبعبد ، رشكٛم فشٚك ثزُفٛز يزطهجبد األٚضٔ ،يب ْٙ انًشزهخ انزٙ ٚزى فٛٓب رؼشٚف َظى اندٕدح   .39 

  ، رؼشٚف يغؤٔنٛبد اندٕدح ، نهسظٕل ػهٗ شٓبدح األٚضٔ؟9000

 

  ِشزٍخ اٌّشاخؼخ  -ة ِشزٍخ اٌزطج١ك  -ا  

  ِشزٍخ اإلػذاد  -د ِشزٍخ اٌزٛخ١ٗ ٚاٌز١ّٙذ -ج  

  :يب ْٙ انًٕاطفخ انزٙ ركٌٕ ثًثبثخ يششذ نزُفٛز يزطهجبد َظبو إداسح انجٛئخ، انًٕاطفخ  .40 

  ISO 14012:1996 -ة ISO 14001:1996 -ا  

  ISO 14004:1996 -د ISO 14020:1996 -ج  

Business English 

"Main product made from a raw material ", is the definition of: 41.   

 Product mix b-  Basic product a-   

 Productivity d-  Product analysis c-   

 …………………. Are individuals who have organized to produce goods and 

services in the hope of  making a profit. 

42.   

 Market b-  Supply a-   

 Business firms d-  Competition c-   

 The antonym of " global " is: 43.   

 Lead b-  Local a-   

 False d-  Sad c-   

Forests, water power, and metal ore are called: 44.   

 Profits b-  Exports a-   

 Natural resources d-  Investment c-   

The company will not ……………………. To buy new machines. 45.   

 Want b-  Take a-   

 Accept d-  Agree c-   

 "Out of hand " means: 46.   

 Secret b-  Uncontrollable a-   

 Irrelevant d-  Private c-   

 At the end of  a sentence which is a direct question we use: 47.   

 Fullstop b-  Comma a-   

 Dash d-  Question mark c-   

 One of the following is not considered as a part of the ( c.v ): 48.   

 Name, address b-  Firm name a-   

 Education d-  Experience c-   
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 The meaning of " Agenda " in Arabic is: 49.   

   -a رٕظ١ُ اٌّششٚػبد  -b خذٚي األػّبي 

   -c اإلداسح  -d اٌز١ّٕخ 

 The synonym of " dangerous " is: 50.   

 Increase b-  Decrease a-   

 Hide d-  Risky c-   

The meaning of the expression " a piece of cake " is: 51.   

 Easy task b-  Work hard a-   

 Share of the profit d-  Obtain money c-   

"Tax paid on goods sent out of  a country for sale " is the dictionary definition of: 52.   

 Export duty b-  Exports a-   

 Export department d-  Eexporter c-   

 …………………… are goods in every day use . 53.   

 Consumer goods b-  Production goods a-   

 Free goods d-  Economic goods  c-   

 In business letters, we don’t  use capital letters for writing ………. : 54.   

 Seasons of the year b-  Names a-   

 Days of the months d-  Days of the week   c-   

Through sales letters the firms tries to sell: 55.   

 Goodwill b-  Goods a-   

 All of the above d-  Services c-   

I agreed to meet them to present our purchasing …………….: 56.   

 Economical b-  Remind a-   

 Policy d-  Heavy c-   

 ……………… means moving an industry from the public sector to the private 

sector. 

57.   

 Trading b-  Privatization a-   

 Public d-  Consumer c-   

 The meaning of "cash discount" in Arabic is: 58.   

   -a خظُ ردبسٞ  -b ردبسح اٌدٍّخ 

   -c خظُ ٔمذٞ  -d فبرٛسح 

Newspapers and television are examples of advertising …….…. : 59.   

 Brand b-  Journal a-   

 Media d-  Prices c-   

The meaning of "انغهغ انشأعًبنٛخ" in English is: 60.   

 Physical goods b-  Consumption goods a-   

 Capital 

 

d-  Capital goods c-   
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 ردبسح اإلنكزشَٔٛخال

رغًٗ انًُظًبد انزٙ رًبسط أػًبنٓب األعبعٛخ ثطشٚمخ رمهٛذٚخ ، ٔرًبسط ثؼغ األَشطخ ٔانؼًهٛبد   .61 
 :إنكزشَٔٛبً ثــ

 

  Click-and-mortar -ة Brick-and mortar -ا  

  Virtual -د                Pure -ج  

  :انزدبسح اإلنكزشَٔٛخ انزٙ رشًم انزؼبيالد ثٍٛ انششكبد ٔاألفشاد ركٌٕ ػًٍ ًَٕرج  .62 

                       B2B -ة                  G2B -ا  

  C2C -د                  B2C -ج  

  :ــ كهّ يٍ فٕائذ انزدبسح اإلنكزشَٔٛخ لGlobal Reach))انٕطٕل نهؼبنى   .63 

  اٌّغزٍٙه            -ة إٌّظّبد                     -ا  

  اٌغّبعشح -د اٌّدزّغ               -ج  

  انزٙ رزؼشع نٓب يُظًبد األػًبل.................. رؼذ انًُبفغخ انمٕٚخ يٍ انؼغٕؽبد   .64 

  اٌزم١ٕخ                  -ة االخزّبػ١خ                    -ا  

  االلزظبد٠خ -د اٌف١ٕخ                -ج  

  :ٚهٙ نٛغذ يٍ ٔظبئف انغٕق أ٘ يًب  .65 

  رٛف١ش اٌزغ١ٙالد فٟ أزمبي اٌغٍغ -ة اٌشثؾ ث١ٓ اٌجبئؼ١ٓ ٚاٌّشزش٠ٓ                            -ا  

  رٛف١ش اٌج١ٕخ اٌزسز١خ ٌٍّإعغبد -د رأو١ذ أسثبذ اٌغّبعشح                                     -ج  

  :رؼذ ثٕاثبد انزؼبيالد انًبنٛخ ٔعالد انزغٕق يٍ يكَٕبد  .66 

  اٌجبئغ اٌخٍفٟ                 -ة اٌجبئغ األِبِٟ                 -ا  

  اٌغٛق اٌخبص -د اٌّؼذاد               -ج  

 67.  yahoo.com, msn.comرؼذ يٍ األيثهخ ػهٗ انجٕاثبد  :  

  اٌزدبس٠خ             -ة اٌزؼب١ٔٚخ               -ا  

  اٌشخظ١خ -د إٌشش           -ج  

  :ٚظٓش يؼُٗ انغٕق اإلنكزشَٔٙ ػبدح ثمٕح ثٍٛ  .68 

                       B2B -ة                  G2B -ا  

  C2C -د                  B2C -ج  

اندضء انز٘ ٚٓزى ثؼًهٛبد رٕسٚذ انًٕاد األٔنٛخ يٍ انًٕسدٍٚ ، ٔػجؾ انؼاللخ ، ٔرجبدل انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد   .69 

 يٍ عهغهخ انزٕسٚذ.......................يؼٓى، ْٕ اندضء 

 

  اٌغفٍٟ                 -ة اٌذاخٍٟ                       -ا  

  اٌؼٍٛٞ -د اٌدبٔجٟ                 -ج  

رذفك انًؼهٕيبد ٔانذفؼبد انًبنٛخ ٔانًٕاد األٔنٛخ ٔانخذيبد يٍ انًٕسدٍٚ إنٗ يظبَغ ٔيغزٕدػبد انششكخ   .70 

 ..........................:انزٙ رُزٓٙ ثبنضثٌٕ، ْٙ عهغهخ 

 

  اٌزٛس٠ذ                    -ة اٌم١ّخ اٌّؼبفخ                -ا  

  اٌزظ١ٕغ اإلٌىزشٟٚٔ -د اٌٛعطبء             -ج  

 : انسبخخ انكجٛشح نؼذد ػخى يٍ انًشزشٍٚ ٔانجبئؼٍٛ رؼشٚف نـ  .71 

  اٌدٛدح -ة ػذَ اٌزأوذ -ا  

 اٌغ١ٌٛخ -د اٌٛعطبء -ج  
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ػذح ثبئؼٍٛ يسزًهٍٛ يٍ أطُبف انًضأنخ اإلنكزشَٔٛخ زغت - انظُف انز٘ ًٚزبص ثٕخٕد يشزش ٔازذ   .72 

 :انزغؼٛش انذُٚبيٛكٙ ْٕ

 

  اٌّضاد إٌٌٙٛذٞ      -ة اٌّضاد اٌسش       -ا  

  اٌّضاد اٌؼىغٟ -د اٌّضاد اإلٔد١ٍضٞ       -ج  

ػذح ثبئؼٍٛ يسزًهٍٛ -طُف يٍ أطُبف انًضاداد االنكزشَٔٛخ زغت انزغؼٛش انذُٚبيكٙ ًٚزبص ثٕخٕد يشزش٘ ٔازذ  .73 

ْٕ: 

  اٌّضاد إٌٌٙٛذٞ      -ة اٌّضاد اٌسش       -ا  

  اٌّضاد اٌؼىغٟ -د اٌّضاد اإلٔد١ٍضٞ       -ج  

  :رغًر ْزِ انجطبلبد نسبيهٓب ثذفغ ثًٍ يشزشٚبرّ ػًٍ انسذ األػهٗ انًسذد يغجمبً يغ يظذس ْزِ انجطبلخ  .74 

  ثطبلخ اٌشط١ذ             -ة ثطبلبد اٌشسٓ         -ا  

  ثطبلخ اٌغست -د ثطبلخ اٌسغبة اٌدبسٞ             -ج  

 :ْٕ ًَٕرج نهزدبسح اإلنكزشَٔٛخ ٚمٕو فّٛ انًشزش٘ ثزسذٚذ عؼش انًُزح انز٘ ٚشٚذ انسظٕل ػهّٛ  .75 

  Find the best price -ة Name your own price -ا  

  Word of mouth marketing -د Product Customization -ج  

ٚشبس إنٗ انمذسح ػهٗ رظُٛغ انًُزح، انخذيخ أٔ يسزٕٚبد انٕٚت زغت سغجخ ٔرفؼٛم صثٌٕ يؼٍٛ،   .76 

 :ثًظطهر

 

  Personalization -ة Differentiation -ا  

  Limitation -د Customization -ج  

  :ٚؼذ ششاء ثشيدٛبد يجبششح يٍ يٕلغ أيبصٌٔ  .77 

  ردبسح ئٌىزش١ٔٚخ خضئ١خ      -ة ردبسح رم١ٍذ٠خ       -ا  

  ردبسح ٍِّٛعخ -د ردبسح ئٌىزش١ٔٚخ وبٍِخ       -ج  

  :اعزخذاو رمُٛٛبد انؼًم ثبإلَزشَذ ٔانشجكبد نزطٕٚش أَشطخ األػًبل انسبنٛخ أٔ نخهك أػًبل خذٚذح، رؼشٚف ل  .78 

  اٌزدبسح اإلٌىزش١ٔٚخ                -ة األػّبي اإلٌىزش١ٔٚخ      -ا  

  اٌسىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ -د اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ    -ج  

ْٙ يدًٕػخ طغٛشح يٍ انًشزشكٍٛ انشئٛغٍٛٛ انزٍٚ ًٚكُٓى إَشبء رسبنف نهزؼبيم يغ انًٕسدٍٚ ٔانًشزشٍٚ   .79 

 :انؼبيهٍٛ فٙ َفظ يدبل انظُبػخ

 

  اٌٛعطبء اٌزدبس٠ْٛ        -ة اٌّٛصػْٛ اإلٌىزش١ْٔٚٛ      -ا  

  إٌّظّبد -د االرسبداد اٌزدبس٠خ         -ج  

َمطخ ٔازذح نهٕنٕج يٍ خالل اإلَزشَذ رًكٍ انجسث ػٍ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ داخم ٔخبسج انًُظًخ رؼشٚف   .80 

 :نـ

 

  ثٛاثخ اٌّؼٍِٛبد  -ة اٌىزبٌٛج اإلٌىزشٟٚٔ -ا  

  ّٔبرج األػّبي -د عالد اٌغٛق  -ج  

 َظى يؼهٕيبد إداسٚخ 

  :يٍ أثؼبد َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ  .81 

  اٌزىٌٕٛٛخ١ب -ة اٌمشاساد -ا  

  اٌذافؼ١خ -د اٌشلبثخ -ج  

 : رؼًم َظى دػى انمشاس فٙ انًغزٕٖ  .82 

  اٌفٕٟ -ة اٌزشغ١ٍٟ  -ا  

  اٌزىز١ىٟ -د االعزشار١دٟ -ج  

  :ْٙ ثٛبَبد أٔ يؼهٕيبد زٕل أداء انُظبو   .83 
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  اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ -ة اٌّذخالد -ا  

  اٌؼ١ٍّبد اٌسغبث١خ -د اٌّخشخبد -ج  

أدٔاد رؼًم ػهٗ رسهٛم كًٛخ يدًؼخ يٍ انجٛبَبد إلٚدبد ػاللبد ثٍٛ ثٛبَبد غٛش يؼشٔفخ نهًغزخذو، رؼشٚف   .84 

 :نـ

 

  اٌزس١ًٍ اٌّجبشش -ة اٌّؼشفخ -ا  

  اٌزٕم١ت ػٓ اٌج١بٔبد  -د إٌّزخخ ٚاٌزس١ًٍ -ج  

  :رؼذ يٍ انُظى انزشغٛهٛخ انزٙ رؼًم ػهٗ يغزٕٖ انؼًهٛبد ٔرمٕو ثًؼبندخ انًؼبيالد   .85 

  MIS -ة TPS -ا  

  ESS -د DSS -ج  

  :َظبو يؼهٕيبد يظًى نًغبػذح اإلداسح انؼهٛب فٙ ارخبر انمشاساد شجّ انًٓٛكهخ ٔغٛش انًٓٛكهخ  .86 

  MIS -ة TPS -ا  

  ES -د DSS -ج  

األشخبص انًزخظظٌٕ انزٍٚ ٚذسعٌٕ يشبكم األػًبل ٔيزطهجبد انًؼهٕيبد ٔانُظى ٔٚؼًهٌٕ يغ انًغزخذو   .87 

 :فٙ رطٕٚش ٔرسغٍٛ َظى انًؼهٕيبد ْى 

 

 اٌّسٍٍْٛ  -ة اٌّجشِدْٛ -ا  

 ال شٟء ِّب روش طس١ر  -د اٌّشغٍْٛ -ج  

  :رؼذ َظى انزُجؤ ثبنًجٛؼبد يٍ انُظى انفشػٛخ نُظى يؼهٕيبد  .88 

  اٌزغ٠ٛك ٚاٌّج١ؼبد               -ة اٌّٛاسد اٌجشش٠ٗ           -ا  

  اٌّسبعجخ ٚاٌز٠ًّٛ -د االٔزبج ٚاٌزظ١ٕغ              -ج  

 ػًٍ أَظًخ يزؼذدح رزكبيم نزغٓٛم انزُغٛك ٔسفغ Supply Chain Systemٚؼًم َظبو عهغهخ انزٕسٚذ   .89 

 :كفبءح انًُشأح يٍ خالل

 

  .اٌّذخالد، اٌّؼبٌدخ، اٌّخشخبد -ا  

  .ث١بٔبد، ِؼبٌدخ، ِخشخبد -ة  

  .اٌّٛاسد، ٔظبَ اٌزٛص٠غ فٟ اٌّإعغخ، اٌّغزٍٙه -ج  

  .اٌّب١ٌخ ٚاٌّسبعجخ، اإلٔزبج ٚاٌؼ١ٍّبد، اٌزغ٠ٛك ٚاٌّج١ؼبد، ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ -د  

  :شكالً يزطٕساً يٍ أشكبل (ES)رؼذ انُظى انخجٛشح   .90 

  اٌزوبء االططٕبػٟ            -ة ٔظُ دػُ اٌمشاس          -ا  

  ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد االعزشار١دٟ -د ٔظُ دػُ اٌمشاس اٌدّبػٟ     -ج  

  :ػذو انزأكذ يٍ خظبئض   .91 

  MIS -ة TPS -ا  

  ESS -د DSS -ج  

  :يدًٕػخ يٍ زمٕل انجٛبَبد انًشرجطخ ثـ  .92 

  اٌسمٛي           -ة اٌٍّفبد             -ا  

  اٌدذاٚي -د اٌغدالد             -ج  

  :دسخخ انؼاللخ فٙ ًَٕرج انكَُٕٛخ رسذد ثُبءاً ػهٗ ػذد  .93 

  اٌظفبد               -ة اٌى١ٕٛٔبد      -ا  

 اٌظفبد اٌّشزمخ -د اٌؼاللبد                     -ج  

 

 

  :َظى يؼهٕيبد انًٕاسد انجششٚخ رؼًم ػهٗ انًغزٕٖ  .94 
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  اٌزشغ١ٍٟ -ة االعزشار١دٟ -ا  

  خ١ّغ ِب روش طس١ر  -د اٌزىز١ىٟ  -ج  

  :انًشزهخ األٔنٗ يٍ يشازم زم انًشكهخ  .95 

  اٌزظ١ُّ         -ة اعزخجبساد األػّبي         -ا  

  اٌزٕف١ز -د االخز١بس               -ج  

  :رؼذ َظى انزيى انذائُخ ٔانًذُٚخ يٍ انُظى انفشػٛخ نُظى يؼهٕيبد  .96 

  اٌزغ٠ٛك ٚاٌّج١ؼبد               -ة اٌّٛاسد اٌجشش٠خ           -ا  

  اٌّسبعجخ ٚاٌز٠ًّٛ -د اإلٔزبج ٚاٌزظ١ٕغ              -ج  

  :َظى انًؼهٕيبد انزٙ رسٕ٘ فٙ يكَٕبرٓب ًَبرج سٚبػٛخ ٔأدٔاد يؼبندخ رسهٛهٛخ فٕسٚخ ْٙ َظى  .97 

  دػُ اٌمشاساد                       -ة ِؼبٌدخ اٌّؼبِالد       -ا  

  اٌّغزٜٛ اٌزشغ١ٍٟ -د اٌزمبس٠ش اإلداس٠خ           -ج  

  :َظبو دٔساٌ األسع ٚؼذ يٍ األيثهخ ػهٗ انُظى  .98 

  اٌفىش٠خ                      -ة اٌظٕبػ١خ              -ا  

  اٌطج١ؼ١خ -د االخزّبػ١خ                  -ج  

  :ٚغًٗ انًُٓذط انز٘ ٚمٕو ثزطٕٚش انجشايح انًخزهفخ انزٙ رًثم أزذ يكَٕبد انُظبو انخجٛش، ثًُٓذط  .99 

  ِؼشفخ                       -ة ث١بٔبد                -ا  

  زبعت -د ِؼٍِٛبد                     -ج  

  :رغًٗ انجشيدٛبد انزٙ رغٓم نهًغزخذو انزفبػم يغ انُظبو انخجٛش، ٔانزخبؽت يؼّ،ثـــ  .100 

  لبػذح اٌّؼشفخ           -ة ثشاِح ٚاخٙخ اٌّغزخذَ        -ا  

  اإلدسان االعزىشبفٟ -د آٌخ االعزذالي            -ج  

 

اَزٓذ األعئهخ 

 

 

 

 


