
أسئٍت اٌّزاجعتاألػًبل انذونُخ داسحإ

 ظهم )اخزبس( اإلجبثخ انصذُذخ يًب َهٍ:

ػُذيب رزىافق انذول األػعبء فٍ انزكبيم االقزصبدٌ ػهً انسًبح نؼُبصش اإلَزبج ػهً انزُقم ثذشَخ فًُب  .1

 ثُُهب، فئَهب ركىٌ قذ وصهذ إنً يشدهخ 

ِٕطمت اٌتجبرة اٌحزة  .-أ 

 االتحبد اٌجّزوً. -ة 

 اٌسٛق اٌّشتزوت. -ج 

االتحبد االلتصبدي ٚاٌسٍبسً اٌتبَ. -د 

 دست يؤشش فُشش، فئٌ أسؼبس انؼًالد .2

تتحزن وبستجببت ٌٍتغٍز فً أسعبر اٌفٛائذ. -أ 

.تتحذد أٚال ٚفمب ٌّب تستطٍع شزاءٖ ِٓ إٌّتجبث ببٌذاخً -ة 

 .تتحذد بشٌبدة لٛتٙب اٌتجبرٌت -ج 
.ال عاللت ٌٙب بتغٍز ِعذالث اٌفبئذة -د 

، يٍ يكىَبدرذذَذ األسؼبس وانزأيُى  انًصبدسح ويٍ خالل رذكًهب  يذي رذخم انذونخ وَؼزجش  .3

.فسٍتاٌبٍئت اٌتٕب -أ 

 .اٌبٍئت اٌذاخٍٍت -ة 
 اٌبٍئت اٌسٍبسٍت. -ج 

 .اٌبٍئت اٌثمبفٍت -د 

نًىاجهخ انؼجض فٍ يُضاٌ يذفىػبرهب ، رهجأ ثؼط انذول إنً .4

 .اٌصبدراثتخفٍط  -أ 
 اٌٛارداث. تشجٍع -ة 
تخفٍط عٍّتٙب اٌّحٍٍت. -ج 

.اٌزفع ِٓ عٍّتٙب اٌّحٍٍت -د 

ظًٍ إجشاءاد اسزشارُجُخ دسء انًخبغش انًزخزح انزأيٍُ ظذ انًخبغش َذخم .5

 .لبً دخٛي اٌبٍذ األجٕبً -أ 
 .بعذ دخٛي اٌبٍذ األجٕبً -ة 
  أثٕبء اٌعٍٍّبث ببٌبٍذ األجٕبً. -ج 
.عٕذ بذء اٌعٍٍّبث ببٌبٍذ األجٕبً -د 
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رقىو انششكبد انذونُخ ثزُىَغ اسزثًبسارهب فٍ انًذبفع االسزثًبسَخ .6

.بٙذف تمًٍٍ ِخبغز اٌخسبرة -أ 

 .بح اٌّطٍكٌتحمٍك اٌز -ة 
.ٌشٌبدة اٌحصت اٌسٛلٍت -ج 

ٌٍسٍطزة عٍى اٌسٛق.-د 

رزؼشف انًُظًخ انذونُخ ػهً انفشص وانزهذَذاد يٍ خالل .7

 .اٌزلببت االستزاتٍجٍت -أ 
.اٌتحبٌفبث االستزاتٍجٍت -ة 

.تحًٍٍ اٌبٍئت اٌخبرجٍت ٌٍّٕظّت -ج 

 تحًٍٍ اٌبٍئت اٌذاخٍٍت. -د 

ػًبنخيىاغُى انجهذ انًعُف نالسزثًبس انزٍَ َؼًهىٌ داخهه، هى  .8

.ِغتزبت-أ 

.ِحٍٍت -ة 

.ٚافذة -ج 

إلٍٍٍّت. -د 

فٍ دبنخ وقىع َضاع ثٍُ انششكخ يزؼذدح انجُسُبد وانجهذ انًعُف َزى االدزكبو إنً .9

 .لٛأٍٓ اٌبٍذ اٌّعٍف -أ 
 .لٛأٍٓ اٌبٍذ األَ ٌٍشزوت -ة 
.اٌمبْٔٛ اٌذي ٌتُ االتفبق عٍٍٗ بٍٓ اٌطزفٍٓ لبً بذء االستثّبر -ج 

 اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ. -د 

هٍ إلػبدح رشرُت انىظغ انُقذٌ انؼبنًٍأَشأد ثًىجت ارفبقُبد "ثشَزىٌ وودص"  انهُئخ انذونُخ انزٍ .11

 .صٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ -أ 
 .اٌبٕه اٌذًٌٚ -ة 
 .إٌّظّت اٌعبٌٍّت ٌٍتجبرة -ج 
الستثّبر.ااٌٛوبٌت اٌذٌٍٚت ٌعّبْ  -د 

انششكبد انًزؼذدح انجُسُبد رؼىَعبد و دىافضػبدح  رقذو  .11

اٌّحٍٍت.ِزتفعت ببٌّمبرٔت ٌّب تعزظٗ اٌشزوبث -أ 

ببٌّمبرٔت ٌّب تعزظٗ اٌشزوبث اٌّحٍٍت. ِٕخفعت-ة 

ٌّب تعزظٗ اٌشزوبث اٌّحٍٍت. ِّبثٍت-ج 

غٍز ِشجعت ِمبرٔت ِع ِب تمذِٗ اٌشزوبث اٌّحٍٍت. -د 
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يٍ أكثش انًخبغش انسُبسُخ انزٍ  َزؼشض نهب االسزثًبس األجُجٍ، اَزشبسا  .12

 .اٌتأٍُِ -أ 
 .اٌّصبدرة -ة 
.اٌّخبغز اٌتً تّس ببٌعٍٍّبث -ج 

 اٌتً تّس ببٌٍّىٍت. اٌّخبغز -د 

يٍ يضاَب اػزًبد انششكخ يزؼذدح انجُسُبد ػهً انجهذ األو كًصذس نهزىظُف .13

 سٌٙٛت اٌزلببت عٍى األداء. -أ 
 .تحمٍك االٔسجبَ ِع اٌبٍذ اٌّعٍف -ة 
االستجببت ٌعغٛغ اٌحىِٛت اٌّعٍفت. -ج 

 اٌٍجٛء ٌّصبدر ألً تىٍفت. -د 

هٍ انششكبد راد انزشكُض انجهذ األويؼظى انًىظفٍُ انشئُسٍُُ يٍ  انششكبد انزٍ َكىٌ فُهب .14

 .اٌعزلً -أ 
.اٌعزلً اٌّتعذد -ة 

.اٌعبًٌّ  -ج 

اإللًٍٍّ. -د 

َزًثم أدذ ػُىة اػزًبد انششكخ يزؼذدح انجُسُبد ػهً انجهذ األو كًصذس نهزىظُف فٍ .15

 صعٛبت االتصبي. -أ 
ِشىالث اٌتىٍف األسزٌت. -ة 

 .صعٛبت اٌزلببت -ج 
أعذاَ ٚالء اٌّٛظفٍٓ اٌّعٍٍٕٓ ٌٍشزوت. -د 

نكم انذول األػعبء فٍ االرفبقُخ أٌ رخفُط  انًُظًخ انؼبنًُخ نهزجبسح انزٌ َهضو انذونخ ثأٌ رًُخيجذأ  .16

 ، هى يجذأ جًشكٍ رًُذه ألٌ دونخ ششَكخ نهب فٍ انزجبسح

 اٌشفبفٍت  . -أ 

اٌذٌٚت األٌٚى ببٌزعبٌت. -ة 

 اٌّعبٍِت اٌٛغٍٕت. -ج 

 اٌحزٌت. -د 

ودوٌ رذشَك نؼُبصش دسبة انزسىَخ انزىاصٌ  انزٌ َذذس فٍ يُضاٌ انًذفىػبد ثصفخ رهقبئُخ  .17

،هى 

 تٛاسْ تجبري. -أ 
 تٛاسْ حسببً. -ة 
 .عبديتٛاسْ  -ج 
.تٛاسْ التصبدي -د 
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انًؼبيالد انشأسًبنُخ قصُشح األجم فٍ يُضاٌ انًذفىػبد، هٍ يؼبيالد قصُشح .18

تتُ بغزض تسٌٛت اٌعجش فً ٍِشاْ اٌّذفٛعبث. -أ 

اٌفبئط فً ٍِشاْ اٌّذفٛعبث. تحًٌٛتتُ بغزض  -ة 

اٌعجش ٚاٌفبئط ِعب فً ٍِشاْ اٌّذفٛعبث. تتُ بغزض تسٌٛت -ج 

ال تتعٍك بتسٌٛت اٌعجش ٚاٌفبئط فً ٍِشاْ اٌّذفٛعبث. -د 

وادذ يٍ جًهخ األَشطخ انزبنُخ، َزؼهق ثًُضاٌ انسهغ انًُظىسح نًُضاٌ انًذفىػبد ،وهى .19

 االستثّبراث اٌّٛجٙت ٌٍخبرج. -أ 
االستثّبراث األجٕبٍت اَتٍت ِٓ اٌخبرج. -ة 

 اٌّستٛردة ِٓ اٌخبرج.اٌّٛاد األٌٍٚت  -ج 

.ألسبغ اٌذٌْٛ اٌّستحمت عٍى اٌخبرج -د 

ػقىد األخُشح انثالثخيٍ انسًبد انزٍ يُضد انؼالقبد انذونُخ خالل  .21

َٛ اٌسزٌع ٚ اٌّتشاٌذ ٌألعّبي اٌذٌٍٚت -أ   .إٌّ

 أحسبر ٚتمٍص ِجبي األعّبي اٌذٌٍٚت. -ة 

 أغالق األسٛاق اٌعبٌٍّت. -ج 

ِمبرٔت ببألعّبي اٌذٌٍٚت.إٌّٛ اٌّتشاٌذ ٌألعّبي اٌّحٍٍت  -د 


