
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

 

 

 

) صٌفٌة/  8108 لعام الثانوٌة الدراسة شهادة المتحان النموذجٌة االجابة

 ( 4+م 8دوائر وتدبٌر ؾ
 

 موقع االوائل التعليمي
 

 اعداد 
 

 االستاذ محمد الحجاوي
 

 

  



/ صٌفٌة 8108االجابة النموذجٌة المتحان شهادة الدراسة الثانوٌة لعام   

 السؤال االول 

 بعدد من النقاط اذكرها ؟؟؟ تنحصر عملٌات التدقٌق اللٌلً فً قسم الدوائر االمامٌة  أ(

 ت الضٌوؾ المقٌمٌن وؼٌر المقٌمٌنالتحقق من كل المدخالت المالٌة فً حسابا -0

 ختلفة فً الفندق والموازنة بٌنهااعداد جمٌع حسابات قسم الدوائر االمامٌة ومراكز البٌع الم-8

 الؽرؾ وبٌان الفروق بٌن اسعارها تعدٌل حاالت-3

 ع المبالػ المستحقة علٌهم للفندقالضٌوؾ فً دفمراجعة حركات البطاقات االئتمانٌة التً استخدمها -4

اد التقارٌر التشؽٌلٌة واالدارٌةاعد-5  

 

     اذكر اهم التقارٌر التً ٌستخرجها المدقق اللٌلً بصورة ٌومٌة :ب( 

 --------- (Manager/Management Report)تقرٌر المدٌر /االدارة  -
 (Fair & Market Share Report)تقرٌر نسبة الحصة الفعلٌة والتسوٌقٌة فً السوق  -

 ----------(Room Rates Report)تقرٌر اسعار الؽرؾ  - 
 ------- (High Balance Report)تقرٌر االرصده المرتفعة  -
 ---------- (Nationalities Report)تقرٌر الجنسٌات  -
  (Food and Beverage Sales Report)تقرٌر مبٌعات الطعام والشراب  -
  (Daily Sales Report)تقرٌر المبٌعات الٌومٌة  -

 
 السؤال الثانً 

 
 

 أ( عدد خمسة من االعمال التً ٌسهم فٌها جهاز الحاسوب :
 

 تنظٌم الحجوزات (0
 اعداد فواتٌر الضٌوؾ (8
 حساب ثمن الطعام (3
 االشراؾ على المخازن (4
 تنظٌم الرواتب واالجور (5
 طباعة التقارٌر (6
 اعداد المٌزانٌة العمومٌة (7

 
 تصنؾ انظمة ادارة الطاقة فً الفنادق الى :  ب(  

 

 التحكم حسب الطلب  -0

 

 اجهزة االستشعار المادي للؽرؾ -3 دورات التشؽٌل المنتظمة  -8

 
 
 

 ج( 

    1(   ×      )   2      (              )3        )       (4     (×          )5    (×    )    



  

:السؤال الثالث  

 : Features of CAS)(مٌزات انظمة محاسبة االتصاالت الهاتفٌة أ(    

  تحدٌد موقع االتصال آلٌا 
 ًاختٌار المسار التلقائ 
 تٌار مسار اقل المكالمات كلفة اخ 
 توفٌر برنامج تحدٌد اسعار المكالمات 
 توفٌر ملفات االتصال 

 

 

:) اكثر من اجابة للسؤال (ب(*مهمتٌن رئٌسٌتٌن الداره المخازن   

 هً االدارة التً تتولى توفٌر االصناؾ واالحتفاظ بها سلٌمة لحٌن طلبها

 تسعى ادارة المخازن بالفنادق الى تحقٌق هدفٌن رئٌسٌٌن اذكرهما ؟

 ضمان تدفق المواد -0
 االستفادة من فروق االسعار -8

 اهم وابرز المهام الموكلة الدارة المخازن 

 توفٌر النفقات 

 استالم المواد

 الفحص والتفتٌش 

نوٌعه توصٌؾ المخزون وت  

 تسجٌل المواد 

 صرؾ المخزون 

 مسك السجالت 

 جرد المواد 

 المحافظة على المخزون 

 مراقبة المخزون

 

 

  



وضح االمور الواجب مراعتها عند عملٌة تخزٌن المواد ؟ج(   

 ادخال المواد لجهاز الحاسوب وتدوٌنها -0
 ستخدام نظام ما ٌدخل اوال ٌخرج اوالا -8
 تخزٌن بعض المواد بعٌدة عن الضوء والرطوبة -3
 تحدٌد اوقات خاصة الخراج المواد من المخزن -4
 الحفاظ على سالمة المواد طوال فترة وجودها بالمخزن -5

 اخذ االحتٌاطات الالزمة للوقاٌة من القوارض والحشرات

 السؤال الرابع : 

 اذكر اهم تعلٌمات السالمة العامة المتعلقة ببطاقات المفاتٌح ؟)متوقع (

 

 أ(

 

 استالم البطاقة من المشرؾ والتوقٌع على استالمها .0

 التأكد من تارٌخ التسلٌم وزمنه .8

 عدم اعطاء اي موظؾ المفتاح .3

 دم فتح ؼرفة اي نزٌل او موظؾ اال بموافقة االدارةع .4

 ابالغ المسؤول فورا فً حال فقدان البطاقة .5

 

ب( :  

 

    1(        )        2      ( ×                 )3     (×              )4     (×          )5    (     )     

 السؤال الخامس :

 أ( 

 وضح اهم االجراءات التً ٌتبعها المصمم عند ترتٌب قطع االثاث بالؽرؾ ذات السقؾ المنخفض؟ 

 

 طالء الؽرفة كلها بلون ) الجدران و السقؾ (. .0

 فاعه.تجنب عمل تصامٌم عمٌقة للسقؾ تقلل من ارت .8

 استخدام قطع اثاث, او زراعة نباتات تمتد على نحو طولً فً المكان. .3

  وضع خطوط او رسوم طولٌة على الجدار. 4

 



 ب (  عدد اهم االجهزة الكمالٌة المتطورة المستخدمة فً ؼرؾ النزالء؟

. 6 .جهاز تنظٌؾ االحذٌة5. مكواة البخار 4. جهاز صنع القهوة  3. الثالجة الصؽٌرة  8.جهاز تنشٌؾ الشعر 0

 الماٌكروٌٌؾ

 

 :اذكر مزاٌا الشٌكات السٌاحٌةج( 
 االمان اذ ٌمكن استرجاع قٌمتها فً حال ضٌاعها -   قبولها فً معظم دول العالم -  سهولة التعامل بها -
 

 انتهت االسئلة التوفٌق والنجاح لكم

  


