
 1 صفحة الفاروق
 

   االجتماعیةتقویم المشروعات 

  

  

   ١محاضرة 

 : في العلوم التربویة والنفسیة  ........التقویم اصطالح  - ١
 حدیث  -
 قدیم  -
 تقلیدي  -
 ال وجود لھ  -

 
 : التقویم عملیة یعتبر   - ٢

  طبیعیة  -
 شعوریة   -
  ال شعوریة -
 كل ما ذكر  -

 
لتقدیر ، ھو عبارة عن تطبیق منظم إلجراءات البحث االجتماعي ...........  - ٣

 : تصمیم ، وتنفیذ، واستخدام برامج التدخل االجتماعیة
 الشعور  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخطیط  -

 
 : التقویم والبحث التقویمي - ٤

 انیتشابھ -
 یختلفان -
 بینھم عالقة ضئیلة  -
 مسمیین لمصطلح واحد  -
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البحث التقویمي یتضمن استخدامات مناھج البحث االجتماعي للحكم على  - ٥
 : ومراقبة ، وكفاءة ، وفعالیة برامجتخطیط ، 

 الصحة  -
 التعلیم  -
 الخدمات اإلنسانیة والرعایة االجتماعیة  -
 كل ما ذكر  -

 
عملیة یقوم بھا اإلنسان للكشف عن حقیقة الجھد المبذول وأثره .........  - ٦

 فیما كان ینبغي الوصول إلیھ مستخدمًا معاییر ومقاییس یحددھا ھو بنفسھ
: 
 الشعور  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخطیط  -

 
یعنى قیاس قیمة وكفایة وفعالیة العمل االجتماعي  ..........التقویم في لغة  - ٧

، أو النظام االجتماعي واألنماط السلوكیة ، بھدف تحسین عملیاتھا لالنتفاع 
بذلك في العملیات االجتماعیة الالحقة أو بھدف الكشف عن جوانب القوة 

 :االجتماعیة والضعف في المشروعات والبرامج 
 التربویین  -
 االجتماعیین  -
 النفسیین  -
 كل ما ذكر  -

 
 :ھدف التقویم كما یرى علماء االجتماع  - ٨

 الكشف عن مواطن القوة و الضعف في البرامج االجتماعیة  -
 تقدیم البحوث االجتماعیة  -
 تحسین مدى االنتفاع بالخدمات االجتماعیة  -
 تصنیف الخدمات االجتماعیة حسب خدماتھا  -
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أسلوبا من أسالیب البحث العلمي ویقوم بدراسة تطور مستوى .........  - ٩
اإلنتاج ووزن وقیاس كفایة وفاعلیة المشروعات االجتماعیة وبھ تتضح 

 : عوامل النجاح والفشل
 الشعور  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخطیط  -

 
 : أداة للكشف عن حقیقة تأثیر مشروعات وبرامج التنمیة -١٠

 الشعور  -
 التقویم  -
 قییم الت -
 التخطیط  -

 
 : و الخطوة  األخیرة  للتخطیط االجتماعيھ......... -١١

 الشعور  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخطیط  -

 
 :یرتبط التقویم بالتخطیط ارتباطًا  -١٢

 طردیًا  -
 عكسیًا  -
 وثیقًا  -
 ضعیفًا  -

 
 مجموعة من اإلجراءات العلمیة التي تھدف إلى تقدیر ما............  -١٣

یبذل من جھود لتحقیق أھداف معینة في ضوء ما اتفق علیھ من معاییر 
وما وضع من تخطیط مسبق والحكم على فاعلیة ھذه  الجھود ، وما 

یصادفھا من عقبات وصعوبات في التنفیذ بقصد تحسین األداء ، ورفع 
 : درجة الكفاءة اإلنتاجیة بما یساعد على تحقیق األھداف

 الشعور  -
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 التقویم  -
 یم التقی -
 التخطیط  -

 
مالحظة دقیقة لشيء معین بقصد حصر الصفات ھو ..........   -١٤

 :المتعددة الممیزة لھ  اوُیعرف بأنھ الحكم المصحوب بالنقد  
 الشعور  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخطیط  -

 
 :تتسم تعریفات التقویم بأنھا  -١٥

 لم یحدد مفھوم تقویم بشكل واضح   -
 تعددت تفاسیره و اتسمت بالغموض  -
 بعیدة عن الدقة  -
 كل ما ذكر  -

 
 :ي تعن   EVALUATIANیشیر قاموس ویبستر إلى أن كلمة  -١٦

 تقییم الشيء  -
 تحدید قیمة الشيء  -
 تعدیل الشيء و تقویمھ  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
١٧- EVALUATIAN     مشتقة من: 

- VALUE   
- EVALU 
- VANCTION  
- PRICE  

 
١٨- VALUE   تعني: 

 السعر  -
 التخطیط  -
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 المنفعة    وأالقیمة  -
 الشعور  -

 
مستقیم  أيقَوم الشيء تقویما فھو قویم ........ تعریف التقویم في  -١٩

 :و أعدلھ قومھ أ ، وقولھم ما
 قاموس ویبستر  -
 مختار الصحاح  -
 المعجم الوسیط  -
 دائرة المعارف البریطانیة  -

 
 :من خصائص عملیة التقویم  -٢٠

 عملیة مستمرة  -
 عملیة تعاونیة  -
 عملیة شاملة  -
 عملیة ایجابیة  -
 عملیة إداریة وإشرافیة  -
 وسیلة لتحسین البرنامج و المشروع  -

 
 :ھي المرحلة االولى من التقویم  -٢١

 التخطیط  -
 التقییم  -
 التقویم  -
 البحث  -

 
 :معرفة الوضع الحالي للبرنامج ھو ......... -٢٢

 التخطیط  -
 التقییم  -
 التقویم  -
 البحث  -

 
 :ھو المرحلة الالحقة للتقییم  .......... -٢٣

 التخطیط  -



 6 صفحة الفاروق
 

 التقییم  -
 التقویم  -
 البحث  -

 
 : تحسین وتعدیل المستوى الحالي للبرنامجھو ........  -٢٤

 التخطیط  -
 التقییم  -
 التقویم  -
 البحث  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  -٢٥

 القیاس = التقویم  -
 التقویم اشمل معنى من القیاس -
 القیاس اشمل معنى من التقویم -
 التقویم یشمل القیاس مع إصدار حكم -

 
 :التقویم عملیة إیجابیة ألنھ یعتبر  -٢٦

 مجرد معرفة جوانب الضعف والقوة   -
 فقط  معرفة المعوقات -
 یتضمن التدخل   -
 كل ما ذكر  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  -٢٧

 التقویم ھدفا في حد ذاتھ   -
 التقویم وسیلة لتحسین البرنامج اوالمشروع -
 فقط  إداریةعملیة  التقویم -
 فقط إشرافیة عملیة  التقویم -

 
 :ي داراإلجراء دراسات عامة للتقویم إتھتم ب ........ الجھات  -٢٨

 اإلداریة  -
 علمیة ال -
 ة الفنی -
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 كل ما ذكر  -
 

 :لقیاس كفاءة األجھزة الحكومیة  ........الجھات  -٢٩
 اإلداریة -
 علمیة ال -
 ة الفنی -
 كل ما ذكر  -

 
 :من ضمانات نجاح التقویم  -٣٠

 البدء بتحدید األھداف -
  تتم عملیة التقویم في إطار الظروف المحیطة    -
  إن تتعدد وسائل التقویم بما یناسب أغراض التقویم ومجاالتھ  -
  التحفظ فى تفسیر نتائج التقویم  واالعتماد على التحلیل االحصائى  -
  التحفظ فى عمل المقارنات بین النتائج المختلفة     -
إلجراء التقویم والتأكد من مراعاة اختیار الموعد والمكان المناسبین  -

 وجود األشخاص الذین یعنیھم التقویم
أن یجرى التقویم فى ضوء إمكانات المؤسسة ومواردھا المالیة ،  -

 ومراعاة القیم والتقالید الخاصة بالمجتمع
 

 :ال بد أن تتعدد وسائل التقویم بما یناسب  -٣١
 اراء الباحث -
 أغراض التقویم ومجاالتھ -
 إمكانات المؤسسة  -
 م والتقالید الخاصة بالمجتمعالقی -

 
ھو الذي ینفذه أشخاص مدربون قادرون  .....البرنامج التقویمي  -٣٢

على مراعاة التعلیمات ومراعاة األصول العلمیة في القیاس واستخالص 
 : النتائج

 حناجال -
 شل االف -
 المتوسط  -
 ذكر  اشيء ممال -
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 : یضمن استبعاد العوامل الذاتیة ........التحلیل -٣٣

 الذاتي -
 تجریبي ال -
 ئي  األحصا -
 ئياالستقرا -

 

  

   ٢محاضرة 

  

 

حقیقة ملحة وضروریة لممارسة تقویم فعال ......... إن االستجابة  -٣٤
 : واخالقى 

 السریعة -
 یة نالمتا -
 الظرفیة -
 البطیئة -

 
 :على استعداد للقیام المقومون األكفاء  -٣٥

 احددور و -
 ادوار متعددة -
 نریود -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :كـ  استعداد للقیام بادوار متعددةالمقومون األكفاء على  -٣٦

 مستشارین  -
  مراقبین -
 إداریین -
 كل ما ذكر  -
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األنماط الروتینیة لردود الفعل التي تحدد إنفاذ البصیرة ثم الرغبة  -٣٧

 : فى التحرك وتخطى العقبات وابتداع طرق جدیدة لصنع األشیاء
 المفاجئة  -
 الخاصة  -
 الروتینیة  -
 كل ما ذكر  -

 
إدراك القوة المحتملة للتقویم الخالق یتطلب منذ البدایة إدراك  -٣٨

 : األنماط 
 المفاجئة  -
 الخاصة  -
 الروتینیة  -
 كل ما ذكر  -

 
 : األسلوب الذي ینتھجھ المقوم ھو جزء من األجزاء التي -٣٩

 تمیز كل عملیة تقویم عن األخرى -
 توحد عملیات التقویم  -
 تفشل من قدرة التقویم على عالج البرنامج -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : المعارف والمھارات األساسیة التي یجب أن یمتلكھا المقومون -٤٠

 تصمیم البحث التجریبي وشبھ التجریبي -
  .طرق االنحدار واالرتباط   -
  طرق اختیار العینات  -
  منھجیة أنواع البحث االجتماعي  -
  اإلحصاء الوصفي والتحلیلي  -
 المقاییس النفسیة وتطبیق االختبارات  -
  طرق تقویم البرامج  -
  مصادر األدب التربوي الرئیسیة المفید للمقومین  -
  األسس الرئیسیة للتربیة والعلوم االجتماعیة -
 المقدرة على االستجابة لعملیات القیاس والتقویم  -
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  البیانات وتحلیلھا) جمع ( تحضیر  -
  معرفة أسالیب صیاغة األھداف وأنماط األداء -

 
 : التي یجب أن یمتلكھا المقومونالمعارف والمھارات اإلضافیة  -٤١

 تحلیل  الجدوى االقتصادیة  -
  المعاییر المھنیة القانونیة لممارسة المھنة  -
  )المضمون ( تحلیل المحتوى  -
 منھجیة دراسة الحالة -

 
الخبرات المیدانیة الموجھة لعملیة في المعارف والمھارات الرئیسیة  -٤٢

 : التقویم
 المقدرة على إجراء المقابالت  -
  أسالیب ضبط نوعیة المعلومات المجموعة وتحلیلھا  -
  المقدرة على تطبیق أسالیب المالحظة وأسالیب تسجیلھا  بدقة  -
  العملیات المیدانیة -
  المھارات التوضیحیة -
  األخالقیات المھنیة   -
  ضبط االنفعال الشخصي  -

 
الخبرات المیدانیة الموجھة لعملیة في المعارف والمھارات اإلضافیة  -٤٣

 : التقویم
 تحلیل العمل  -
  إجراء مشاریع ومقترحات البحوث  -
  المھارات اإلداریة  -
  مھارات العالقات العامة -

 
 : المقوم الناجح الفعال يالشروط الواجب توافرھا ف -٤٤

 ھدوء األعصاب  -
  السلوك الحسن  -
  الثقة بالنفس  -
  الشخصیة القویة  -
  الحكم على األشیاء بطریقة صائبة  -
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 التأثیر والفاعلیة  -
  مھارة استغالل الفرص المتاحة  -
  الصبر وقوة االحتمال -
 العملیة  -

 
تحویل المعاییر  –جمع المعلومات یتمثل في  للمقوم .....الدور  -٤٥

 : تحلیل البیانات وتفسیرھا –النظریة إلى إجراءات ونماذج ومقاییس 
 الفني  -
 اإلداري  -
 التنفیذي  -
 العلمي  -

 
 –التشجیع  –التخطیط  – اتخاذ القراریتمثل في للمقوم  ......الدور -٤٦

 : تامین اتصاالت فعالة -التنسیق 
 الفني  -
 اإلداري  -
 التنفیذي  -
 العلمي  -

 
 : األدوار التي یقوم بھا اخصائى التقویم نم -٤٧

 التعرف على حاالت اتخاذ القرار المناسبة -
  التزود بالمعلومات المالئمة فى الوقت المحدد -
  تحدید المعاییر التي ستستخدم التخاذ القرار  -
  المشاركة فى تقدیم تقاریر عن األنشطة  -

 
 : ستستخدم التخاذ القرارتالمعاییر التي یقصد ب -٤٨

 الزمن  -
 المال  -
 التجھیزات -
 كل ما ذكر  -
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   ٣محاضرة 

 

 : أنواع المنظمات التي تتطلب التقویممن  -٤٩
 منظمات الرعایة الصحیة -
 منظمات العدالة الجنائیة -
 منظمات ومؤسسات التعلیم والتدریب -
 المنظمات والمؤسسات التعلیمیة التجاریة -
 منظمات اإلدارة العامة -
 المؤسسات والمراكز االجتماعیة -
 مؤسسات الخدمات المساندة -

 
 : المؤسسات والمراكز االجتماعیة تستخدم التقویم من أجل  -٥٠

 لتأكد من كفاءة الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا ا -
 مدى االستفادة منھا  -
 خدماتالمدى رضا المستفیدین عن  -
 كل ما ذكر  -

 
 : أسباب تقویم البرامجمن  -٥١

 االبقاءعلى متطلبات االعتماد واإلجازة خاصة فى المؤسسات التعلیمیة  -
  المحاسبة والتمویل    -
  اإلجابة عن طلبات حول بعض المعلومات  -
  إصدار القرارات اإلداریة یتطلب االعتماد على البیانات التقویمیة   -
 الممارسة الحصول على معلومات لتحسین -
 معرفة التأثیرات غیر المقصودة للبرنامج   -
  مدى صحة طریقة االنجاز   -
  مقارنة النفقات باالنجاز   -
  جمع معلومات جدیدة تفید فى التخطیط   -
  التعرف على نقاط القوة والضعف  -
 جعل الغیر یستفید من خبرة األخرین  -
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واإلجازة االبقاءعلى متطلبات االعتماد من أسباب تقویم البرامج  -٥٢
 : خاصة فى المؤسسات

 االجتماعیة  -
 التعلیمیة   -
 االقتصادیة  -
 الخدمیة  -

 
 : االختالف بین نمط التقویم ھو اختالف فى -٥٣

 موضوع التقویم  -
  طریقة تطبیق العملیات التقویمیة  -
  ما یتخذ التقویم من قرارات   -
  كل ما ذكر  -

 
و للتقویم تشیر رموزه المختصرة إلى السیاق ........ نموذج  -٥٤

 : التقویم الناتج والمدخل وتقویم العملیة
- Dem 
- CIPP   
- PERT 
- CSE 

 
المتضمنة الذي یشیر إلى العملیات في نموذج سیب  ھو ..........   -٥٥

 : فى اختیار األھداف
 التقویم الناتج  -
 تقویم العملیة  -
 السیاق  -
 المدخل  -

 
من  لذي یشیر إلى تقویم عددفي نموذج سیب ا   ........   -٥٦

 :االستراتجیات البدیلة 
 التقویم الناتج  -
 تقویم العملیة  -
 السیاق  -
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 المدخل  -
 

 :تي تتضمن تنفیذ االستراتجیات الفي نموذج سیب .........   -٥٧
 التقویم الناتج  -
 تقویم العملیة  -
 السیاق  -
 المدخل  -

 
یتناول فى األساس ما إذا كانت في نموذج سیب .............   -٥٨

 : وبأیة درجةاألھداف قد تحققت 
 التقویم الناتج  -
 تقویم العملیة  -
 السیاق  -
 المدخل  -

 
 :الذي وضعھ للتقویم   CIPPنموذج سیب  -٥٩

 ستافلیم -
 بروفس  -
 دیم  -
 بیرت  -

 
وضعھ بروفس وھو نموذج تقویم التعارض والذي ...... نموذج  -٦٠

یتطلب اتخاذ قرارات لتحدید الفروق والتعارضات بین المعاییر واألداء 
 : الفعلي

- Dem 
- CIPP   
- PERT 
- CSE 

 
 :للتقویم الذي وضعھ   DEMنموذج  -٦١

 ستافلیم -
 بروفس  -
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 دیم  -
 بیرت  -

 
یعنى أسلوب مراجعة وتقویم البرامج ویركز على  .......نموذج  -٦٢

 :متابعة البرامج إثناء التنفیذ 
- Dem 
- CIPP   
- PERT 
- CSE 

 
ویھتم بمن یتخذون القرار  والتقویم ھو تحدید  ........نموذج  -٦٣

 :القرارات التي یجب إن تتخذ   
- Dem 
- CIPP   
- PERT 
- CSE 

 
 :إلى  في التقویم یمكن تصنیف األسئلة -٦٤

 الحاجة  -
 العملیة   -
 الناتج   -
 الكفاءة  -

 
ولى لتوفیر المعلومات التي تتصل یعد المرحلة األ......... تقویم  -٦٥

 : ألھدافھابمدى مواجھة ھذه البرامج 
 الحاجة  -
 العملیة   -
 الناتج   -
 الكفاءة  -

 
 :لإلجابة على التساؤالت اآلتیة لتقدیر الحاجة تقویم الحاجة یسعى  -٦٦

 ھو الجانب االقتصادي واالجتماعي  للمجتمع  ما -
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الحاجات المحددة لھذا المجتمع والمتعلقة بنوع البرنامج موضع  يھ ما -
 االھتمام 

 أنواع الخدمة المرجح أن تكون جذابة لھذا المجتمع   يھ ما -
 كل ما ذكر  -

  
 : تقویم العملیة یحاول اإلجابة على األسئلة -٦٧

 ھل یخدم البرنامج عددا كافیا من اإلفراد  -
  ھل یعتبر العمالء ممثلین للمجتمع -
  إلى اى مدى یتم اتصال أعضاء المنظمة بالعمالء  -
  ماھو مخطط لھھل العبء الملقى على الموظفین یقابل  -
  ھل االختالفات فى الجھود بین أعضاء المنظمة قدیمة أم جدیدة  -

 
 :تقویم الكفاءة یطرح المقومون فیھ األسئلة التالیة  -٦٨

 ھل حقق البرنامج نجاحھ بتكلفة معقولة  -
  ھل تحققت الموارد المالیة التي ُخصصت للبرنامج -
  ھل حقق البرنامج مستوى أفضل من النجاح  -
 كل ما ذكر  -

 
مرحلة متأخرة ویركز المقومون فیھ على الناتج الذي  .....تقویم  -٦٩

 : أنتجھ العاملون
 الحاجة  -
 العملیة   -
 الناتج   -
 الكفاءة  -

  
  

   ٤محاضرة 
  
 

نعني بھ أن یتم تطبیق التقویم في ............ نوع التقویم حسب  -٧٠
 : مرحلة من مراحل تطبیق

 نوعھ  -
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 شكلھ  -
 وقت إجرائھ -
 أسلوبھ  -

 
 : التقویم بحسب وقت إجرائھأنواع من  -٧١

 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
عملیة التقویم التي تتم قبل تجریب البرنامج  ........التقویم  -٧٢

 : المقصود للحصول على معلومات أساسیة حول العناصر المختلفة لتجربتھ
 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
ھو تقویم مدى مالءمة األسالیب المتبعة في التقویم  ..........تقویم  -٧٣

 : بالنسبة لواقع الذین یتم تنوعھم
 التقویم الكامل  -
 التقویم النوعي  -
 تقویم المالءمة  -
 التقویم األخیر -

 
 :التقویم التمھیدي بـ یسمى  -٧٤

 التقویم الكامل  -
 التقویم النوعي  -
 تقویم المالءمة  -
 التقویم األخیر -

 
یحدث عدة مرات أثناء تطبیق برنامج أو تجربة ما ......... التقویم  -٧٥

 : بقصد تطویرھا البرنامج أو تلك التجربة
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 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
یھتم بمالحظة البرنامج أثناء التنفیذ كما یركز على .......... التقویم  -٧٦

التوصل إلى مؤشرات عن مدى إنجاز أھداف البرنامج أثناء التطبیق قبل 
 :الوصول إلى األھداف النھائیة 

 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
إدخال تعدیالت في صیاغة الخطوات  إلى.......... یھدف التقویم  -٧٧

 : التالیة للمشروع
 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
 : النتائجیركز على العملیات أكثر من ......... التقویم  -٧٨

 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
 :التقویم التكویني أسلوب غالبًا ما یكون  -٧٩

 جامد  -
 نوعي  -
 موضوعي  -
 تراكمي  -
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 : الذي یتم في نھایة البرنامج.......... التقویم  -٨٠
 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
تحدید اآلثار المستمرة للبرنامج عن ......... الغرض من التقویم  -٨١

طریق االتصال بالجھات التي التحق بھا المستفیدون الذین طبق علیھم 
 : البرنامج لمعرفة مدى كفاءتھم

 التقویم التمھیدي         -
 التقویم التكویني  -
 التقویم النھائي            -
   التقویم ألتتبعي  -

 
 :من التقویم حسب إجرائھ  المراحل التي یمر بھا كل نوع -٨٢

توضیح األھداف وتحلیلھا بالدرجة التي یمكن أن یعبر عنھا بأھداف  -
 سلوكیة 

بناء واستخدام طرائق مناسبة لجمع البیانات عن التغییرات في أنماط   -
  السلوك 

  تجمیع المعلومات والتوصل إلى انطباع من ھذه المشاھدات  -
 كل ما ذكر  -

 
للتقویم )  كانجھام وستافلبیم وساندورز(االستراتیجیات التي وضعھا  -٨٣

: 
  )التمھیدي(تقویم المحتوى  -
  تقویم المدخالت  -
  تقویم العملیة  -
   تقویم الناتج -

 
یھتم بتناول مخرجات النظم ككل وعالقاتھا بأھداف ....... التقویم  -٨٤

 :السیاسة العامة للنظام 
 التقویم الكلي  -
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 التقویم المكبر  -
 التقویم المصغر  -
 التقویم الجزئي  -

 
یھتم بما یجري داخل البرنامج أو الحالة التي یجري ........ التقویم  -٨٥

 : تقویمھا دون ربطھا بإطار أكبر
 التقویم الكلي  -
 التقویم المكبر  -
 التقویم المصغر  -
 التقویم الجزئي  -

 
 :من أنواع التقویم حسب الشمولیة  -٨٦

 رسمي و غیر رسمي  -
 داخلي و خارجي  -
 )جزئي(و مصغر ) كلي(مكبر  -
 عملي و موضوعي  -

 
 :حسب درجتھ الشكلیة من أنواع التقویم  -٨٧

 رسمي و غیر رسمي  -
 داخلي و خارجي  -
 )جزئي(و مصغر ) كلي(مكبر  -
 عملي و موضوعي  -

 
 : "العلمیة والموضوعیة"بمسألة ......... یتعلق التقویم  -٨٨

 التقویم الرسمي  -
 التقویم الغیر رسمي  -
 التقویم الكلي  -
 التقویم التتابعي  -

 
یمارسھ الناس بشكل عام ویعتمد على االنطباعات ........ التقویم  -٨٩

 : الستخالص النتائج
 التقویم الرسمي  -
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 التقویم الغیر رسمي  -
 التقویم الكلي  -
 التقویم التتابعي  -

 
 :في التقویم  یجب االعتماد على نتائج التقویم العلمیة الموضوعیة -٩٠

 التقویم الرسمي  -
 التقویم الغیر رسمي  -
 التقویم الكلي  -
 التقویم التتابعي  -

 
ألدوات ) الرقمیة(على النتائج الكمیة  ............یعتمد التقویم  -٩١

القیاس الشكلیة كاالستفتاءات ، مع االعتماد على األسالیب اإلحصائیة في 
 :تحلیل نتائج ھذه األدوات  

 التقویم الرسمي  -
 التقویم النھائي  -
 التقویم النوعي  -
 التقویم الكمي  -

 
على المالحظات واآلراء واالنطباعات ......... یعتمد التقویم  -٩٢

 : الشخصیة إلكمال الصورة للبرنامج
 التقویم الرسمي  -
 التقویم النھائي  -
 التقویم النوعي  -
 التقویم الكمي  -

 
 :أنواع التقویم بحسب القائمین بھ من  -٩٣

 رسمي و غیر رسمي  -
 داخلي و خارجي  -
 )جزئي(و مصغر ) كلي(مكبر  -
 عملي و موضوعي  -
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إذا كان المقومون من داخل المشروع الذى  ........التقویم یكون  -٩٤
 : یتم تقویمھ

 رسمي  -
 غیر رسمي  -
 داخلي  -
 خارجي  -

 
المشروع الذى یتم  خارجإذا كان المقومون من  .......التقویم یكون  -٩٥

 : تقویمھ
 رسمي  -
 غیر رسمي  -
 داخلي  -
 خارجي  -

 
 :عند إجراء التقویم التطویري ............التقویم یستخدم   -٩٦

 الرسمي  -
 الغیر رسمي  -
 الداخلي  -
 الخارجي  -

 
 : عند إجراء التقویم النھائي.........التقویم یستخدم  -٩٧

 الرسمي  -
 الغیر رسمي  -
 الداخلي  -
 الخارجي  -

 
یضم فریق التقویم بعض المعنیین عندما ....... یستخدم التقویم  -٩٨

 : بالبرامج والبعض اآلخر ممن ال عالقة لھم بھ
 الرسمي  -
 الغیر رسمي  -
 الداخلي  -
 الخارجي  -
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الذي یتناول البرنامج بكامل رقعتھ  الواسع........... التقویم  -٩٩

 :المكانیة
 الواسع  -
 الخارجي  -
 المصغر  -
 )الضیق (المحلي  -

 
 :الذي یتم حصره في منطقة واحدة  ........التقویم  - ١٠٠
 الواسع  -
 الخارجي  -
 المصغر  -
 )الضیق (المحلي  -

 
 :االمتداد المكانيیمكن تقسیم التقویم حسب  - ١٠١
 رسمي و غیر رسمي  -
 داخلي و خارجي  -
 واسع و محلي  -
 عملي و موضوعي  -

 
  :أنواع التقویم بحسب المعلومات والبیانات - ١٠٢
 رسمي و غیر رسمي  -
 داخلي و خارجي  -
 كمي ونوعي  -
 وصفي و مقارن و تحلیلي  -

 
 :أنواع التقویم بحسب طبیعة معالجة البیانات - ١٠٣
 رسمي و غیر رسمي  -
 داخلي و خارجي  -
 )جزئي(مصغر و ) كلي(مكبر  -
 وصفي و مقارن و تحلیلي  -
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الجداول واألشكال البیانیة الوصفیة التي یقوم  .....یقصد بالتقویم  - ١٠٤
 : المقوم باالعتماد علیھ في وصفھ بعد جمع البیانات المطلوبة

 الوصفي  -
 المنھجي  -
 المقارن  -
 التحلیلي  -

 
عنھا  عن طریق مقارنة النتائج التي أسفریتم ...........التقویم  - ١٠٥

 : تقویم البرنامج
 الوصفي  -
 المنھجي  -
 المقارن  -
 التحلیلي  -

 
 : یرجح الكثیر من المقومین أن یكون التقویم ألي برنامج في ضوء - ١٠٦
 األسالیب التي یستخدمھا  -
 األھداف  -
 ذاتیة الباحث  -
 كل ما ذكر  -

 
 :من أنواع التقویم حسب الھدف  - ١٠٧
 بعید عن الھدف و معتمد على األھداف  -
 داخلي و خارجي  -
 )جزئي(و مصغر ) كلي( مكبر -
 عملي و موضوعي  -

 
 :السبب في مھاجمة أسلوب التقویم عن طریق األھداف  - ١٠٨
 تظھر فیھ ذاتیة المقوم  -
  أن األھداف المعلنة قد ال تعبر عن األھداف الحقیقیة     -
  أن األھداف المعلنة تعبر عن األھداف الحقیقیة     -
 ال شيء مما ذكر  -
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 :فلسفتھ أنواع التقویم بحسب من  - ١٠٩
 رسمي و غیر رسمي  -
 )إجرائي ( و متطور ) تجریبي(تقلیدي  -
 )جزئي(و مصغر ) كلي(مكبر  -
 عملي و موضوعي  -

 
بالنموذج النباتي الزراعي العتماده على  .........یوصف التقویم  - ١١٠

 : األسلوب العلمي البحت
 النھائي  -
 )التجریبي(التقلیدي  -
 )اإلجرائي(المتطور  -
 التتابعي  -

 
 : في التربیة إلى نقد كثیر ألنھ التقویم التقلیدي تعرض - ١١١
 ) كنمو نبتة(ألنھ یتعامل معھا كموضوع بسیط  -
  یعتمد كثیرا على الحجم الصغیر للعینات  -
 ذو نظرة میكروسكوبیة   -
 كل ما ذكر  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  - ١١٢
 في التربیة أن یكون نظرة كلیة شاملة یجب  -
 في التربیة  نظرة میكروسكوبیة یجب أن یكون -
 یجب أن یعتمد التربیة على الحجم الصغیر للعینات  -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -

 
النوع الشامل للتقویم الذي یأخذ في االعتبار جمیع  .........التقویم  - ١١٣

 : اآلثار المترتبة على البرنامج والظروف المحیطة بھ
 النھائي  -
 )التجریبي(التقلیدي  -
 )اإلجرائي(المتطور  -
 التتابعي  -
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النوع الذي یھتم بآثار البرنامج أكثر من أھدافھ ویستجیب لحاجات  - ١١٤
 : الجمھور

 النھائي  -
 )التجریبي(التقلیدي  -
 )اإلجرائي(المتطور  -
 التتابعي  -

 
یھدف إلى فھم وتسجیل المعطیات عن طریق فحص ........ التقویم  - ١١٥

 : خلفیات البرنامج وتطبیقاتھ
 النھائي  -
 )التجریبي(التقلیدي  -
 )اإلجرائي(المتطور  -
 التتابعي  -

 
یھدف إلى فھم وتسجیل المعطیات عن طریق ............ التقویم  - ١١٦

 : فحص خلفیات البرنامج وتطبیقاتھ
 التنویري  -
 التتابعي  -
 التقلیدي  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : األستجابي أطلق على التقویم المتطور  - ١١٧
 كریستالوفر  -
 ستیك  -
 جون  -
 ال شيء مما ذكر  -
  
  

   ٥محاضرة 
  
  
 :الھدف من التقویم في المؤسسة  - ١١٨
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 المقارنة بین أداء الموظفین داخل المؤسسة  -
  مقارنة الخدمات التي تؤدیھا  المؤسسات   -
  تھیئة الظروف والعوامل التي تساعد على نمو وتقدم أعضاء الجماعة  -
  كل ما ذكر  -

 
یستخدم التقویم كوسیلة للتحسین المستمر للبرنامج من ناحیة  - ١١٩

 : استغالل الموارد واإلمكانات الموجودة في
 المؤسسة  -
  البیئة      -
  محتویات البرنامج نفسھ  -
  الطریقة المستخدمة لوضع التقویم وتصمیمھ وتنفیذه  -

 
ھو محاولة لتطبیق الطریقة العلمیة أو األسلوب العلمي .......  - ١٢٠

لمعرفة مدى مالءمة ونجاح عملیات وضع وتصمیم البرنامج وأوجھ نشاطھ 
 : بالنسبة لحاجات ورغبات األفراد الجماعات

 التخطیط  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخصص  -

 
 : یتمیز األفراد والجماعات  والمجتمعات - ١٢١
 الجمود  -
 التوحد  -
 التغیر  -
 االختالف  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  - ١٢٢
 البرامج التي تفي باالحتیاجات الیوم قد ال تكون مالءمة الحتیاجات الغد -
 ال تتغیر بتغیر الوقت البرامج  -
 البرامج دائمًا ال تالءم احتیاجات الغد  -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -
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 : ال یتم معرفة مالءمة البرنامج إال من خالل - ١٢٣
 التخطیط  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخصص  -

 
یمكن التعدیل للبرنامج الذي یساعد على االحتفاظ  .......من خالل  - ١٢٤

 : بمرونة البرنامج
 التخطیط  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخصص  -

 
 التقویم یعطي فرصة لألخصائیین المشتركین في عملیة التقویم - ١٢٥

 :فرصة 
 النمو  -
  اكتساب الخبرة  -
  اكتساب المعرفة  -
  كل ما ذكر  -

 
للنواحي  ........ال یمكن معرفة مستویات الخدمات إال من خالل - ١٢٦

 : المختلفة التي تتعلق بالمؤسسة وتأدیتھا لوظائفھا
 التخطیط  -
 التقویم  -
 التقییم  -
 التخصص  -

 
یجب اختبار المبادئ والنظریات التي تستخدم عند العمل مع األفراد  - ١٢٧

 : والجماعات والمجتمعات في الخدمة االجتماعیة من أجل  
 لضمان استمراریتھا  -
 للكشف عن ثباتھا  -
 للتأكد من صالحیة استخدامھا كقواعد استرشادیة  -
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 كل ما ذكر  -
 

 : البرنامج أو المشروع من ُمقوم إلى أخر تبعاتختلف مراحل تقویم  - ١٢٨
 نوع البرنامج أو المشروع  -
  طبیعة البرنامج أو المشروع  -
  الظروف المحیطة بالمشروع أو البرنامج  -
  كل ما ذكر  -

 
 :من المراحل الثابتة للتقویم  - ١٢٩
 مرحلة اإلعداد   -
  مرحلة التنفیذ   -
  مرحلة التقویم النھائي   -
 كل ما ذكر  -

 
في التحقق من مدى مسایرة أھداف  .....تتحدد أھداف مرحلة  - ١٣٠

 : المشروع الحتیاجات المجتمع
 مرحلة اإلعداد   -
  مرحلة التنفیذ   -
  مرحلة التقویم النھائي   -
 كل ما ذكر  -

 
 :تتضمن مرحلة اإلعداد في التقویم  - ١٣١
 الحمالت اإلعالمیة للمشروع والموجھة للرأي العام  -
اختیار ھیئة العاملین بالمشروع بطریقة وبمواصفات تناسب طبیعة   -

  المشروع  
 تحقیق األھداف المطلوبة  -
 كل ما ذكر  -

 
 :الحمالت اإلعالمیة في مرحلة اإلعداد موجھة ل  - ١٣٢
 موظفین المؤسسة  -
 الرأي العام  -
 أصحاب المؤسسات  -
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 ال شيء مما ذكر  -
 

 :مرحلة اإلعداد من األسئلة التقویمیة التي تبحث اإلنجاز في  - ١٣٣
 )باالمكانات المتوفر و التوظیف أسئلة تتعلق (
ما ھى المحاوالت التي بذلت لتوفیر كادر من العاملین األكفأ للعمل  -

 بالمشروع ؟
  ما ھى اإلمكانات المتاحة للمشروع  ؟ -
  ما مدى توافق خطة المشروع مع األھداف واإلمكانات ؟   -
  للتقویم ؟ما ھى المعاییر التي تصلح أساسًا  -
 ما ھى تكلفة إعداد العاملین بالمشروع من ناحیة الوقت ؟ -
  ما ھى الجھود التي بذلت لتوفیر الموارد الالزمة الستمرار المشروع ؟ -
  ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنمیة العاملین وتوفیر المعلومات  ؟  -
ابالت والمق، والمراجعة ،ما ھى الجھود التي بذلت لتصمیم خطة التنفیذ  -

  مع الخبراء ؟
ما ھو اإلنجاز الذي تم في تحدید قواعد ومعاییر قیاس مدى سیر  -

  المشروع في خطتھ المرسومة ؟
 

(  :من األسئلة التقویمیة التي تبحث الفاعلیة في مرحلة اإلعداد  - ١٣٤
 )تدریب العاملین ومعالجة البیانات 

 ما مدى توظیف الطاقات البشریة ؟ -
  ب التحویلي لبعض المشاركین ؟ھل ھناك حاجة للجوء للتدری -
  ھل تتوافر قاعدة معلومات وبیانات عن خطة العمل بالمشروع ؟ -
  إلى أي مدى یمكن اعتبار البرنامج قد حقق أھدافھ ؟ -
 إلى أي مدى یمكن اعتبار أن خدمات البرنامج أشبعت االحتیاجات ؟ -
  وكم منھا یمكن شغلھ باإلنابة ؟، ھل ھناك وظائف شاغرة  - -
مدى تم تحدید خطة المشروع بشكل یضمن وضوح األھداف إلى أي  - -

  والطرق البدیلة إلنجاز األھداف ؟
 ما مدى التزام واضعي الخطة باألطر القانونیة ذات العالقة بالمشروع ؟  -
وما مدى توافق اإلجراءات المالیة ،ما درجة تصمیم مشروع المیزانیة  -

  مع خطوات اإلنجاز في المشروع ؟
ھل تم تحدید وظائف ومسئولیات العاملین بالمشروع بشكل یتماشى مع  -

  تخصصاتھم وأھداف اإلنجاز في المشروع ؟ 
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: من األسئلة التقویمیة التي تبحث الكفاءة في مرحلة اإلعداد - ١٣٥
 )مقارنة النتائج المخطط لھا بالواقع الذي حدث(
یة األخرى ما ھى تكلفة إعداد العاملین بالمنظمة مقارنة باإلستراتیج -

 إلعدادھم ؟
ما ھي عالقة التكلفة الحالیة بالتكلفة المشابھة للمشروعات المشابھة  -

  التي تم تنفیذھا ؟ 
إلى أي مدى تتفق رواتب العاملین مع المھام الموكلة إلیھم في ضوء  -

  األعمال المشابھة في المجتمع ؟
 ما ھى العالقة بین إنجازات المشروع وفاعلیتھ ؟ -
د ازدواجیة في وظائف العاملین مما یؤدي التوتر إلى أي مدى توج -

  والصراع ؟
إلى أي مدى یستطیع العاملون التفرقة بین أھداف المشروع الحالي  -

  وأھداف المشروعات األخرى ؟
 

ماذا ( :من األسئلة التقویمیة التي تبحث اإلنجاز في مرحلة التنفیذ  - ١٣٦
 )سیقدم لتنفیذ المشروع 

 من حیث الوقت والجھد والمال ؟ما ھى تكلفة إنجاز المشروع  -
 ما ھو معدل األداء بالنسبة لوقت العمل المسوح بھ إلجراء العمل ؟ -
  ما ھى الجھود المبذولة في العملیات اإلداریة ؟  -
  ھل ھناك جھود بذلت إلیجاد موارد جدیدة ؟  -
ماھى االستراتیجیات البدیلة التي تم استخدامھا في حال فشل البرنامج  -

  ق األھداف ؟األصلي في تحقی
 

(  :من األسئلة التقویمیة التي تبحث الفاعلیة في مرحلة التنفیذ  - ١٣٧
 )نجاح البرنامج و ردة فعل الناس علیھ  

 إلى أي مدى تم تمثیل المجتمع في المشروع ؟ -
  وما مدى مسایرة المشروع لتوقعات المجتمع  ؟ -
  ما ھي توقعات العمالء في ضوء معرفتھم بالمشروع ؟ -
ستراتیجیات التي استخدمت في ضوء اإلستراتیجیة ماھى فاعلیة اال -

  األخرى البدیلة ؟ 
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ما ھى الخدمات التي تقدمھا المؤسسات األخرى  ذات العالقة في  -
 المجتمع ؟ وما مدى توافق المشروع مع ھذه المؤسسة ؟

ماذا كانت استجابة المؤسسات األخرى بالمجتمع  عند تحویل بعض  - -
  العمالء إلیھا ؟ 

 
مدى ( :األسئلة التقویمیة التي تبحث الكفاءة في مرحلة التنفیذ من  - ١٣٨

 )نجاح التنفیذ
 ماھو الوقت الذي استخدمھ العاملون لتحقیق األھداف ؟ -
  ما ھى تكلفة األدوات المعاونة لتحقیق أھداف المشروع ؟ -
ھل تم تحدید الوظائف واألدوار للعاملین في المنظمة بما یحقق اكبر قدر  -

  لتساند أثناء تحقیق األھداف ؟من التماسك وا
ھل كانت أدوات ووسائل االتصال بالعمالء فى المجتمع فعالة ؟ وھل  -

  ھناك فئات من العمالء استفادت أكثر من غیرھا ؟
  ھل السمات الشخصیة للعاملین كانت لتحقیق أھداف التنفیذ ؟  -

 
أو ، منذ بدایة االتصال بالمستفیدین .......... تتحدد أھداف مرحلة  - ١٣٩

 :بدایة الدخول في تنفیذ إطار وخطة المشروع 
 مرحلة اإلعداد   -
  مرحلة التنفیذ   -
  مرحلة التقویم النھائي   -
 كل ما ذكر  -

 
على التعرف على  الجوانب اإلیجابیة ........تركز أھداف مرحلة  - ١٤٠

 : والجوانب السلبیة أو الجوانب المعوقة للمشروع
 مرحلة اإلعداد   -
  مرحلة التنفیذ   -
  مرحلة التقویم النھائي   -
 كل ما ذكر  -

 
ینصب التقویم في ھذه المرحلة على قیاس كافة أبعاد المشروع  - ١٤١

وما ھى األھداف النھائیة التي ، ومدى النجاح أو الفشل الذي انتھى إلیھ 
 :حققھا 
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 مرحلة اإلعداد   -
  مرحلة التنفیذ   -
  مرحلة التقویم النھائي   -
 كل ما ذكر  -

 
  :من األسئلة التقویمیة التي تبحث اإلنجاز في المرحلة النھائیة  - ١٤٢
 )المحصلة النھائیة في التكلفة و الجھود و استجابة الجمھور(
 ما ھى التكلفة المالیة إلتمام المشروع ؟ -
  ما ھى الجھود التي وجھت لمتابعة كافة مراحل المشروع ؟  -
  وما ھى ردود أفعال العمالء ؟ -
 كل ما ذكر  -

 
(  :األسئلة التقویمیة التي تبحث الفاعلیة في المرحلة النھائیة من  - ١٤٣

 )مالذي اضافھ البرنامج  
 ما ھى األھداف التي أضافھا المشروع ؟ -
  ھل تحققت نتائج لم تكن في الحسبان ؟  -
  ما مدى فاعلیة المشروع الحالي مقارنة بالمشروعات األخرى ؟ -
وخاصة ، كیف كان تأثیر برامج المشروع في مقابلة احتیاجات المجتمع  -

  العمالء؟ 
 

(  :من األسئلة التقویمیة التي تبحث الكفاءة في المرحلة النھائیة  - ١٤٤
 )مقارنة من جمیع النواحي 

ما ھى تكلفة المشروعات األخرى؟ و ما ھى استراتیجیاتھا التي كان من  -
 وع الحالي ؟ الممكن إن تحقق نقس أھداف المشر

  ما ھى العالقة بین تكلفة تنفیذ المشروع والنتائج النھائیة لھ ؟ -
  ما موقف تكلفة المشروع الحالي من النتائج النھائیة لھ ؟  -
ھل یمكن أن تتحقق نفس النتائج التي انتھى إلیھا المشروع ولكن  -

  بتكلفة أقل ؟
 

  

  ٦محاضرة 
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 :الذي یطلب عملیة التقویم یكون من   - ١٤٥
 موظفي البرنامج  -
 متعھدي البرنامج  -
 البرنامج  القائمین على تمویل -
 كل ما ذكر  -

 
 :القائمین على تمویل البرنامج ........  - ١٤٦
 موظفي البرنامج  -
 متعھدي البرنامج  -
 الجمھور العام  -
 المقومون  -

 
 :خطوات ..... یشمل التقویم  - ١٤٧
 ثالث  -
 أربع  -
 خمس  -
 ست  -

 
 :خطوات التقویم الستة تتمثل في  - ١٤٨
 تحدید األشخاص ذوي العالقة  -
 الترتیب لعقد اجتماع تمھیدي  -
 تحدید قابلیة تقویم البرنامج    -
 فحص البحوث والدراسات السابقة -
 تحدید اإلجراءات المنھجیة            -
  تقویم الخطة المكتوبة  -

 
 : ھو أول ما یقوم بھ المقوم.......  - ١٤٩
 تحدید األشخاص ذوي العالقة  -
 الترتیب لعقد اجتماع تمھیدي  -
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 تحدید قابلیة تقویم البرنامج    -
 فحص البحوث والدراسات السابقة -

 
ھم األشخاص المھتمون بالبرنامج والذین قد تتأثر حیاتھم ........  - ١٥٠
 : بھ
 المقومون  -
 األشخاص ذوي العالقة    -
 الباحثون   -
 المخططون -

 
والذین  ،العاملون في البرنامج بصورة شخصیة ھم ........  - ١٥١

وقد یتأثر مستقبلھم أو ، یستمدون دخلھم أو جزء من دخلھم من البرنامج 
 : حیاتھم كلھا من كفاءة البرنامج

 المقومون  -
 األشخاص ذوي العالقة    -
 الباحثون   -
 المخططون -

 
 : ھم العمالء أو المستفیدین أساسًا من خدمات البرنامج........  - ١٥٢
 المقومون  -
 األشخاص ذوي العالقة    -
 لباحثون ا  -
 المخططون -

 
 :من األشخاص ذوي العالقة بالبرنامج  - ١٥٣
 العاملون بالبرنامج  -
 من البرنامج العمالء أو المستفیدین -
 ممولي البرنامج  -
 كل ما ذكر  -

 
أن یبدأ المقوم عملھ في مباشرة عملیة التقویم البد إن یلتقي    - ١٥٤

  :األشخاص ذوي العالقة للحصول على إجابات لألسئلة التالیة
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 یرید التقویم ؟من  -
 ما نوع التقویم المرغوب فیھ ؟ -
 لماذا یریدون التقویم؟ -
   متى یریدون إجراء التقویم؟ -
 ما ھى المصادر المتوافرة ؟  -

   
( یریدون تقویمًا یساعدھم على تحسین وتعدیل البرنامج .....  - ١٥٥

 : )التكویني 
 ممولي البرنامج  -
 العاملون في البرنامج  -
 المقومون  -
 متعھدو البرنامج  -

 
 :في التقویم الختامي  ........یرغب  - ١٥٦
 ممولي البرنامج  -
 العاملون في البرنامج  -
 المقومون  -
 متعھدو البرنامج  -

 
ھو مساعدة األفراد ذوي العالقة في تحدید أفضل  ..........واجب  - ١٥٧

 : نوع من التقویم یقابل رغباتھم
 ممولي البرنامج  -
 العاملون في البرنامج  -
 المقومون  -
 متعھدو البرنامج  -

 
 :غالبیة المتعھدین یرغبون في التقویم من أجل  - ١٥٨
 شباع رغبات المسئولینإل -
 إلشباع رغبات الجمھور -
 الحفاظ على المكاسب السیاسیة للبرنامج   -
 كل ما ذكر  -
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من یریدون ........  الحالة النموذجیة لمن یرید التقویم أن یكون - ١٥٩
 : التقویم 

 المقومون  -
 متعھدو البرنامج  -
 )الموظفین(العاملین في البرنامج  -
 كل ما ذكر  -

 
 : في ھذه الخطوة یتم تحدید ما إذا كان التقویم یجب أن یتم أم ال - ١٦٠
 فحص الدراسات والبحوث السابقة -
 عقد اجتماعات تمھیدیة  -
 تحدید اإلجراءات المنھجیة -
 تحدید قابلیة تقویم البرنامج -

 
لجمع المعلومات یتحدد القرار سواء بالتنفیذ أو بعدم  .......بعد  - ١٦١

 :للتقویم  التنفیذ
 فحص الدراسات والبحوث السابقة -
 عقد اجتماعات تمھیدیة  -
 لقاء األشخاص ذوي العالقة  -
 تحدید قابلیة تقویم البرنامج -

 
 :من أجل  فحص الدراسات والبحوث السابقةعلى المقوم  - ١٦٢
 تعلم من تجارب اآلخرینال -
 قیاس مدى تحقیق البرنامج ألھدافھ  -
 تحدید االجراءات المنھجیة للتقویم  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
بعد قیام المقوم بمراجعة الدراسات والبرامج السابقة فإنھ یقوم  - ١٦٣

 : للقیام بالتقویم .....بتحدید
 فحص الدراسات والبحوث السابقة -
 عقد اجتماعات تمھیدیة  -
 تحدید اإلجراءات المنھجیة -
 قابلیة تقویم البرنامجتحدید  -
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 :للقیام بالتقویم  التي یضعھا المقوم اإلجراءات المنھجیة - ١٦٤
 اإلستراتیجیة والتصمیم -
 مجتمع الدراسة  -
 اختیار المجموعة الضابطة  -
 كل ما ذكر  -

 
 :تأثر االستراتیجیة التي یستخدمھا المقومون بـ  - ١٦٥
  نوع التقویم  -
   المرحلة التي یمر بھا البرنامج -
  المجموعات الضابطة  -
 جمع البیانات  -

 
بتحدید ماذا كان التقویم سیشمل كل المجتمع أم  .........یقوم  - ١٦٦

 : سیقتصر على عینة ممثلة للمجتمع
 متعھد البرنامج  -
 العامل في البرنامج  -
 المقوم  -
 الباحث  -

 
 :یعتمد تحدید مجتمع الدراسة لعملیة التقویم على  - ١٦٧
  المیزانیة  حجم -
 الوقت المتاح   -
 احتمالیة انسحاب بعض أفراد العینة من الدراسة  -
 كل ما ذكر  -

 
ھى المجموعة التي لم تستفید من خدمات البرنامج موضع ......... - ١٦٨

التقویم ومقارنتھا بالمجموعة األخرى التي استفادت من خدمات البرنامج 
 : للتعرف على التغیر الذي حدث في المستفیدین من البرنامج

 المجموعة المحركة  -
 المجموعة الضابطة  -
 المجموعة المقاسة  -
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 المجموعة المساھمة  -
 

ھو الحصول على البیانات من  العمیل عن للتقویم المصدر األول  - ١٦٩
 : بخصوص رضاھم عن البرنامج......... طریق 

 اإلجابة عن األسئلة المباشرة  -
 سلوك العمالء  -
 التقاریر الذاتیة  -
 موظفي البرنامج -

 
 : مصدرًا للبیانات الذي یعتبرسلوك العمالء من أمثلة  - ١٧٠
 التقاریر الذاتیة  -
 اإلجابة عن االسئلة المباشرة  -
 اإلنسحاب من برنامج جدید  -
 كل ما ذكر  -

 
 :من مصادر جمع البیانات في عملیة التقویم  - ١٧١
 اإلجابة عن األسئلة المباشرة  -
 سلوك العمالء  -
 التقاریر الذاتیة  -
 موظفي البرنامج -
 العمالء والقریبون منھماألشخاص المھمون في حیاة  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  - ١٧٢
 في تقریر المقوم  االھتمام بالرسوم واألشكال البیانیةیجب  -
  في تقریر المقوم یجب اإلقالل من الجداول اإلحصائیة  -
  كالھما خطأ -
 كالھما صحیح  -

 
 : أركان التقریر المفید - ١٧٣
 الوضوح في العرض والدقة في التعبیر  -
 التبویب والتحلیالت ووضع اإلحصاءات الضروریة   -
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التركیز في التقریر على النتائج والتوصیات البناءة   ولیس على   -
 العقوبات 

 مراعاة اإلیجاز المقبول مع عدم إخفاء المعلومات األساسیة   -
 

 :إلى في كتابة تقریر التقویم تھدف ھذه الخطوة النھائیة - ١٧٤
 عمل التحلیالت االحصائیة  -
التأكد من موافقة المقومین وموظفي البرنامج على طبیعة وأھداف  -

 و الوسائل التقویمیة  البرنامج
 حصر المشاكل الداخلیة في المؤسسة  -
 منع التجدید في البرنامج  -

 
 : من العوامل التي من شأنھا أضعاف أ و تقویض عملیة التقویم - ١٧٥
 التوقعات الخاصة بنتائج أو تأثیرات غیر مرضیة   -
  الخبراء المزیفون  -
 الخوف من أن التقویم سوف یمنع التجدید  -
 الخوف من أن یُنھي البرنامج أو ُیقضى علیھ  -
 الخوف من إساءة استخدام المعلومات المتحصل علیھا  -
خوف  موظفي البرنامج من أن تحل المناھج والوسائل المستخدمة في   -

  التقویم محل مالحظتھم الیومیة 
امج التقویم غیر حساسة تجاه الخدمات اإلنسانیة االتھامات بان بر  -

 المعقدة 
 استنزاف التقویم الموارد المالیة للبرنامج  -
 إن  التقویم لھ تأثیر بسیط جدًا علي البرامج التي یتم تقویمھا  -

 

  

   ٧محاضرة 

 

 : من أي ضرر ھى المھمة األولى للمقوم .......حمایة  - ١٧٦
 المبحوثین  -
 الممولین للبرنامج  -



 41 صفحة الفاروق
 

 المقومین  -
 كل ما ذكر  -

 
إذا أجرى المقومین بحوثھم بطریقة تخرق سریة المبحوثین فإنھم  - ١٧٧

 : لعملیة التقویم .......بذلك یخرقون المبادئ 
 العلمیة  -
 النظریة  -
 األخالقیة  -
 الكمیة  -

 
 :ترجع الصراعات بین الموظفین في عملیة التقویم إلى  - ١٧٨
 أن أكثر المقومین الداخلیین ھم جزء من فریق اإلدارة لھذه المنظمة  -
مطالبون  و ألن المقومون یبحثون عن الموضوعیة بأكبر قدر ممكن -

 أحیانًا بأن یكونوا مدافعین عن المنظمة      
ألن المقومین االستشاریین في حاجة للفوز بالعقود إلجراء البحث  -

  بھدف التأكید على الوضع الصحي والمالي لمنظماتھم 
 كل ما ذكر -

 
 : ھى الحصول على موافقة مسبقة من المشاركین ......... - ١٧٩
  الواجب المعطى للمجموعات المشاركة في البرنامج  -
  الموافقة المبلغ عنھا -
  الخصوصیة  -
  كل ما ذكر  -

 

یصبح الحصول على موافقة المشاركین تھدیدًا للتقویم أذا ترتب  - ١٨٠
 :علیھا 

 تغییر في سلوكیات المبحوث -
 ثبات في سلوكیات المبحوثین  -
 موضوعیة في سلوكیات المبحوثین  -
 ال شيء مما ذكر  -
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 : أكثر المقومین الداخلیین ھم جزء من  - ١٨١

 جزء من منظومة خارجیة  -
 مستشارین مستقلین  -
 إدارة المنظمة  -
 شبكات تقویم رسمیة  -

 

في حاجة للفوز بالعقود إلجراء البحث بھدف  ........المقومین  - ١٨٢
 : التأكید على الوضع الصحي والمالي لمنظماتھم

 الخارجیین  -
 االستشاریین  -
 الداخلیین  -
 الممولین  -

 

 :من األخالقیات المتصلة بالجودة العلمیة  - ١٨٣

 أدوات القیاس الصادقة  -
 جامعي البیانات  -
 تصمیم البحث  -
 الوصف المناسب للبرنامج و إجراءتھ  -

 

 :أھم القضایا األخالقیة التي تتعلق بالمبحوثین  - ١٨٤

  الواجب المعطى للمجموعات المشاركة في البرنامج  -
  الموافقة المبلغ عنھا -
  الخصوصیة  -
  كل ما ذكر  -

 

المتوقعة یؤدي استخدام أدوات القیاس غیر المناسبة لقیاس النتائج  - ١٨٥
 : إلى الحكم على الدراسة الجیدة بأنھا

 مثالیة و نموذجیة  -
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 عقیمة و سیئة و مضللة  -
 متوسطة الجودة  -
 عالیة الجودة  -

 

لقیاس النتائج المتوقعة  ....... یستخدم المقومون اختبارات  - ١٨٦
 : للبرنامج موضع التقویم

 مقننة  -
 منشورة  -
 غیر مقننة  -
 كل ما ذكر  -

 

 : باختالف الشخصیة المقابلةتختلف طریقة وأسلوب  - ١٨٧

 القائم بالمقابلة  -
 نموذج التقویم  -
 الشخص موضع المقابلة   -
 تصمیم البحث -

 

 : بمجرد معرفة االحتیاجات فإن إجراء التقویم یصبح - ١٨٨

 أخالقیًا -
 ضروریًا  -
 اجتماعیًا  -
 ال أخالقیًا -

 

یجب أن یضع المقوم فى اعتباره أثناء تصمیمھ للبحث التقویمي أن  - ١٨٩
 :من أجل  یجب أن یقابل األشخاص المنتفعینمصمم البحث 

 معرفة االحتیاجات  -
 اختیار وسائل التقویم  -
 تعمیم نتائج التقویم  -
 ال شيء مما ذكر  -
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 :إذا  یمكن اكتشاف األخطاء في البحث - ١٩٠

 كان نوعیًا  -
 كان فریدًا  -
 یمكن ان یقیم العلماء االخرون نفس اجراءات البحث  -
 كل ما ذكر  -

 

 :یجب أن یكون التقویم قابًال  - ١٩١

 للتعمیم  -
 للتفسیر  -
 للتخصیص  -
 للرفض  -

 

 :ـ ل یجب أن تكون مصادر البیانات وتصمیم البحث مناسبة - ١٩٢

 نفسیة المبحوثین  -
 أغراض التقویم  -
 عینة الدراسة  -
 مكان الدراسة  -

  

   ٨محاضرة 

  

یجب أن تسعى إلى إنتاج السلع و تحقیق األرباح ........ لشركات ا - ١٩٣
وإال ستخسر ھذه الشركات وتكون خارج ، وتقدیم الخدمات بطریقة فعالة 

 :المنافسة  
 الغیر ھادفة للربح  -
 الھادفة للربح -
 الخیریة  -
 الكبیرة  -
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ھو تقدیم أكبر قدر من ...... ف الشركات أھم أھداف اإلداریین من  - ١٩٤

 :ستوى من الكفاءة   الخدمة للعمالء وبأعلى م
 الغیر ھادفة للربح  -
 الھادفة للربح -
 الخیریة  -
 أي مؤسسة كانت   -

 
 : موظفي البرنامجالتقویم لساعدة م - ١٩٥
تزوید الموظفین باإلرشادات العملیة لتطویر الخدمة التي یقدمونھا  -

 للعمالء 
 تزوید الموظفین بخیارات قابلة للتطبیق بالنسبة لإلجراءات الحالیة  -
  التقویم أداة لتقدیر عمل الموظفین واالعتراف بخدماتھم في المؤسسة  -
 كل ما ذكر  -

 
 : على الدعم المالي للمجتمع.........تعتمد كثیر من برامج الخدمات  - ١٩٦
 الربحیة  -
 االجتماعیة واإلنسانیة -
  الخیریة -
 كل ما ذكر  -

 
یستطیع المقومون انجاز مسئولیاتھم تجاه العمالء من خالل مقارنة   - ١٩٧
 : جات المشاركین في البرنامج معحا
 الخدمات المعروضة   -
 الخدمات المستقبلیة     -
 المشاكل المحیطة بالنظام  -
 كل ما ذكر  -

  
 :تؤدي إلى االعتقاد بعدم قوة أو فعالیة البرنامج   ........نتائجال - ١٩٨
 السلبیة الصحیحة  -
 السلبیة الخاطئة  -
 اإلیجابیة الصحیحة  -
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 اإلیجابیة الخاطئة  -
 

 :التي تؤدي إلى االعتقاد بقوة وفعالیة البرنامج   ........ نتائجال - ١٩٩
 السلبیة الصحیحة  -
 السلبیة الخاطئة  -
 اإلیجابیة الصحیحة  -
 اإلیجابیة الخاطئة  -

 

 : أسباب حدوث االستنتاجات الخاطئةمن  - ٢٠٠

 التباین اإلحصائي العشوائي  -
 عدم االھتمام بتصمیم التقویم -
 التركیز على متغیرات خاطئة  -
 التركیز على النتائج اإلیجابیة أو السلبیة  -
 حماس المقوم إلى استنتاجات تفاؤلیة خاطئة   -

 

یجب أن یعلم المقومون أن تشجیع استخدام البرنامج الضار بشكل  - ٢٠١
 : غیر متعمد نتیجة عدم االھتمام بإجراء البحوث تعد

 مشكلة أخالقیة  -
 مشكلة علمیة  -
 مشكلة اجرائیة  -
 كل ما ذكر -

 
قد تضر باألشخاص من خالل إنھاء الخدمات ......  التقویمات - ٢٠٢

 : الممیزة لھم والتي یستفیدون منھا
 السلبیة الصحیحة  -
 السلبیة الخاطئة  -
 اإلیجابیة الصحیحة  -
 اإلیجابیة الخاطئة  -
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أن البرنامج غیر فعال في الوقت الذي السبب في حدوث الخطأ ب   - ٢٠٣
 :یكون فیھ فعاًال بشكل حقیقي  

 صغر عینة التقویم من المستفیدین  من البرنامج  -
 عدم ثبات أدوات القیاس -
 ضیاع الوقت  -
 كل ما ذكر  -

 
أن البرنامج غیر فعال في الوقت الذي یكون فیھ یؤدي الخطأ ب   - ٢٠٤

 :إلى فعاًال بشكل حقیقي  
 صغر عینة التقویم من المستفیدین  من البرنامج  -
 عدم ثبات أدوات القیاس -
 ضیاع الوقت  -
 كل ما ذكر  -

 
في أداء عملھ حینما یكون على وعى  ........یكون المقوم أكثر  - ٢٠٥

 : بالمظاھر السلبیة غیر المتوقعة للبرنامج
 خمول  -
 فعالیة  -
 جمود  -
 ثبات  -

 
یكون المقوم الذي یتمتع بأخالق مھنیة حذرًا في فحص البرنامج  - ٢٠٦

 : كبرنامج
 منفذ  -
 مصمم  -
 منفذ و مصمم   -
 متوازن -

 
یذھب جویبرج إلى أنھ ال أحد یستطیع أن یخدم حاجات كل  - ٢٠٧

المجموعة المستفیدة في التقویم إذا ما تبنى المقوم ضمنیًا قیم المجموعة 
 :األكثر قوة ونفوذًا في التقویم     

 ستیك  -
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 بورد  -
 جویبرج  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
  ما لم تفحص القیم المفترضة لدى المقوم .........یكون التقویم أقل  - ٢٠٨
: 
 فاعلیة  -
 إیجابیة  -
 صدقًا -
 عمومًا -

  

   ٩محاضرة 

  

  

 :أي برنامج للخدمة اإلنسانیة  قبل بدءیعد التخطیط مطلبا أساسیا  - ٢٠٩
 التقویم  -
 التخطیط  -
 التنفیذ  -
 التعدیل  -

 
 :أثناء التخطیط  أنواع عامة للمساھمات یمكن عملھا .....ھناك  - ٢١٠
 خمس  -
 ست  -
 ثالث  -
 ثمان  -

 
 :أثناء التخطیط  للمساھمات یمكن عملھاھناك ثالثة أنواع عامة  - ٢١١
 تحدید الحاجات المراد مقابلتھا  -
 المساعدة في وصف أھداف البرنامج  -
 االختیار من بین برامج احتمالیة مختلفة -
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 كل ما ذكر  -
 

 : االھتمام بكل المتغیرات في المنظمة في وقت واحد ........من  - ٢١٢
 الممكن  -
 الضروري  -
 الجائز  -
 المستحیل  -

 
 :في برنامج ما  غالبا ما ُیستشارونالمقومین  - ٢١٣
 بعد بدایة البرنامج   -
  بعد مباشرة عملھ   -
 قبل بدایة البرنامج  -
 عند إغالق باب تقدیم الخدمة في البرنامج  -

  
ھل سوف یساعد : مثل ( یستخدم فقط صیغة المستقبل  ........... - ٢١٤

 :)  البرنامج ؟
 المخطط  -
 المقوم  -
 اإلداري  -
 الممول  -

 
ھل ساعد : مثل (  یستخدم أساسا صیغة الماضي .............   - ٢١٥

 : )البرنامج 
 المخطط   -
 المقوم  -
 اإلداري  -
 الممول  -

 
 :أول خطوة وأكثرھا تفصیال في تخطیط البرنامج ...........  - ٢١٦
 تحدید المجتمع المراد خدمتھ -
 تحدید الحاجات المراد مقابلتھا -
 التعاون بین المخططین والمقومین -
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 و اإلداریینالتعاون بین المخططین  -
 

التي  ........البرامج الناجحة ھي التي تبحث في التخفیف من  - ٢١٧
 : یدركھا المجتمع المراد خدمتھ

 الضغوط  -
 المشاكل غیر الحقیقیة  -
 المشاكل الحقیقیة  -
 التنافس  -

 
في حالة تقدیر الحاجة للخدمات اإلنسانیة ؛ فإنھ من األھمیة بمكان  - ٢١٨

 : أن یتحلى الشخص بالموضوعیة 
 الرسمیة  -
 الموضوعیة  -
 المثالیة  -
 الذاتیة  -

 
فإن المخططین سوف یكون لدیھم  ..........تم تدخل المقوم  إذا - ٢١٩

، مدخًال مالئمًا لمعرفة ما ھو الشيء الذي باإلمكان تقویمھ بموضوعیھ
 : وبأي تكلفة

 مبكرًا -
 متأخرًا  -
 أثناء تنفیذ التخطیط  -
 بعد تنفیذ التخطیط  -

 
بین الحاجات التي یشعر بھا أفراد المجتمع وبین  ..........   - ٢٢٠

 : الحاجات التي یشعر بھا المھنیون
 ھناك تطابق  -
 ھناك تشابھ  -
 ال فرق  -
 یوجد فرق كبیر  -
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 یساعدون لجان التخطیط أیضا في تحدید أھداف البرنامج ............ - ٢٢١
: 
 المقومین -
 العاملین  -
 الممولین  -
 كل ما ذكر  -

 
 : قبل فحص البدائل  .............یجب على المخططین   - ٢٢٢
 حصر نفسھم في منھج واحد  -
 یعتمدوا على منھجین فقط  -
 یحصروا نفسھم في منھج واحد أال -
 ال یستخدموا أي منھج  -

 
عندما یتضح أن البرنامج لن یصبح كافیا لمقابلة الحاجات المصممة  - ٢٢٣

 :علینا  للخدمة
  نخفض أھداف البرنامج أن -
  نقوي البرنامج أن  -
  أن نغلق استخدام البرنامج  -
 نعید تشكیل األھداف و األسالیب في البرنامج  -

 
 : تقدیر الحاجةمعلومات من مصادر  - ٢٢٤
 بیانات اإلحصاء العام المرتبط بالخدمات اإلنسانیة  -
 مؤسسات المجتمع الموجودة التي تخدم المشاكل المشابھة -
 مسح اجتماعي لسكان المجتمع المراد خدمتھ   -
 كل ما ذكر  -

 

 
 

مصدر یحوي الكثیر مما یمكن التوصیة باستخدامھ في تخطیط  - ٢٢٥
 : صادقا وثابتا ویعتمد علیھ  یكونالبرنامج ، وعادة 
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 المسوح االجتماعیة  -
 الخدمات المشابھة  -
 بیانات اإلحصاء العام  -
 عدد األشخاص المستلمین للخدمة  -

 
قلیلة التكالیف مقارنة بغیرھا من األنواع األخرى  ............. بیانات - ٢٢٦

 :من البیانات 
 المسوح االجتماعیة  -
 الخدمات المشابھة  -
 بیانات اإلحصاء العام  -
 عدد األشخاص المستلمین للخدمات  -

 
لن تكون مفیدة عند التخطیط للبرنامج بصورة  ........... بیانات   - ٢٢٧

 :سریعة وواسعة سواء محلیا أو داخل المنظمات 
 المسوح االجتماعیة  -
 الخدمات المشابھة  -
 بیانات اإلحصاء العام  -
 عدد األشخاص المستلمین للخدمة  -

 
سوف یساعد في تفادي االزدواجیة في  ..........ن ع المسح - ٢٢٨

  : الخدمات 
 المسوح االجتماعیة  -
 الخدمات المشابھة  -
 بیانات اإلحصاء العام  -
 عدد األشخاص المستلمین للخدمة  -

 
 ھولمعرفة عدد األشخاص المستلمین للخدمة المنھج األكثر مباشرة  - ٢٢٩
: 
 المسوح االجتماعیة  -
 بیانات اإلحصاء العام  -
 المقابلة الشخصیة  -
 كل ما ذكر  -
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بمجرد تحدید الموظفین والتسھیالت المعروضة للخدمة ؛ فإنھ غالبا  - ٢٣٠
لعدد من األشخاص الذین ھم في حالة  ..............ما یتم إجراء دراسة 

 :معالجة أو موضع خدمة 

 إحصائیة   -
 إمبریقیة  -
 منفولوجیة  -
 موضوعیة  -

 

إجراء تسھیالت جدیدة أو البدء قبل الشروع في إقامة خدمة ما أو  - ٢٣١
في إقامة برنامج جدید لتقدیم خدمات إضافیة ، فإنھ یجب على مجموعة 

 التخطیط أن تعمل مسحا اجتماعیا لمؤسسات الموجودة في المنطقة والتي
 : تقدم 

 نفس الخدمة أو خدمة مشابھة لھا -
 خدمات متنوعة وجدیدة  -
 خدمات مختلفة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : مسألةعند مسح أفراد المجتمع الحصول على عینة ممثلة  - ٢٣٢
 سھلة  -
 صعبة  -
 مكلفة  -
 غیر مكلفة  -

 
 :الغرض من استمارة مسح أفراد المجتمع  - ٢٣٣
 تقدیر الحاجة للخدمة المراد تقدیمھا -
 قبول الخدمة  -
 رغبة المواطنین في استخدام البرنامج أو التسھیالت   -
 كل ما ذكر  -
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أو للرد " نعم"إلى میل الناس لقول  المقاییسفي ........... یشیر  - ٢٣٤
باإلیجاب على األسئلة المطروحة علیھم إذا كانت األسئلة كلھا تشجع على 

 : ھذه اإلجابة
 المسح  -
 الرفض  -
 القبول  -
 اإلذعان  -

  

   ١٠محاضرة 

  

 

عبارة عن أسلوب مشتق )  ماوت(منھج الصفة متعدد المنفعة     - ٢٣٥
 : والتي استخدمت في تخطیط البرنامج  .....من نظریة 

 االستجواب  -
 القرار  -
 اإلستدالل  -
 التسویق  -

 
 :لعمل قرارات  ماوتیمكن تبني منھج  - ٢٣٦
 إداریة  -
 تخطیطیة  -
 خدمیة  -
  من أي نوع -

 
  :الغرض األساسي من تصمیم منھج ماوت  - ٢٣٧
 فھم القرار  -
 فصل القرار و عزلھ  -
 تصنیف القرار  -
 تنظیم وسائل اتخاذ القرار  -
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خطوات لمنھج ماوت لقیاس الفائدة النسبیة لعمل البدائل  ......ھناك  - ٢٣٨
:  
 ست  -
 سبع  -
 ثمان  -
 عشر  -

 
  :الخطوات العشر لمنھج ماوت  - ٢٣٩
 تحدید المنظمة المراد زیادة نفعتھا  -
 تحدید القضیة  -
 الھویات المراد تقویمھا تحدید -
 حدد الحقول المناسبة للقیمت -
 ترتیب الحقول حسب األھمیة  -
 ترتیب الحقول حسب األھمیة و نسبة االحتفاظ  -
و قسم الكل على مجموع األوزان ثم اضرب في مع أھمیة األوزان اج -

١٠٠ 
 المقوم في كل حقل) الخیارات(س موقع الھویة یاق -
 حساب المنافع لكل الموجودات  -
 اتخاذ القرار  -

 
 : الخیارات الموجودة في ید المنظمة أو األفرادتحدید  - ٢٤٠
 تحدید القضیة  -
 الھویات المراد تقویمھا تحدید -
 حدد الحقول المناسبة للقیمت -
 ترتیب الحقول حسب األھمیة  -

 
المعاییر التي سوف تركز علیھا المنظمة أو األفراد لعمل تحدید     -

 :  اختیار من بین الخیارات المتنافسة
 تحدید القضیة  -
 الھویات المراد تقویمھا تحدید -
 المناسبة للقیمحدد الحقول ت -
 ترتیب الحقول حسب األھمیة  -
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 :في منھج ماوت عملیة حسابیة بحتة .........الخطوة  - ٢٤١

 األولى  -
 الثالثة  -
 السابعة  -
 العاشرة  -

 
ألقل الحقول أھمیة فإن ) ١٠(في منھج ماوت لو خصصنا القیمة  - ٢٤٢

 :الحقل الذي یأتي بعده في األھمیة یكون مقداره 
- ١٠ 
- ٢٠ 
- ١٥ 
- ٣٥ 

 
ألقل الحقول أھمیة فإن ) ١٠(لو خصصنا القیمة في منھج ماوت  - ٢٤٣

فإن قیمة نصف )  ٢٠( الحقل الذي یأتي بعده في األھمیة یكون مقداره
 : األھمیة 

- ١٠ 
- ٢٠ 
- ١٥ 
- ٣٥ 

 

فإن الممثلین سوف یكونون  السابعة في منھج ماوتخالل الخطوة  - ٢٤٤
 : قادرین على معرفة سبب عدم شمول العدید من الحقول في الخطوة

 واحد  -
 ة ثالث -
 أربعة  -
 ستة  -
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 : ھى أحكام عادة ما تكون تقدیرات في منھج ماوت المقاییس - ٢٤٥
 موضوعیة  -
 منھجیة  -
  غیر موضوعیة   -
 شاملة  -

  

فإنھ سوف تتكون ھناك أرضیة مشتركة " ماوت"من خالل عملیة  - ٢٤٦
 :من خالل

 موضوعیة القیاس  -
 ثبات أنماط القیاس  -
   الموافقة على الحقول وأوزانھا النسبیة  -
 كل ما ذكر  -

 
في منھج یمكن الحصول على مجموع المنفعة لكل برنامج أو خیار  - ٢٤٧

 :ماوت بـ 
 األسالیب الموضوعیة  -
في احتمالیة النسبة للخیار في ذلك  بضرب أھمیة الوزن لكل حقل  -

 ثم جمع الناتج  الحقل
 جمع اراء الباحثین  -
 كل ما ذكر  -

 
برنامج (إذا تم اختیار خیار العمل الفردي على منھج ماوت  بناءًا - ٢٤٨

 : فإن القاعدة سھلة وھى ) واحد
 اختیار المجموعة الفرعیة األعلى منفعة  -
 محاولة زیادة المنفعة  -
 منفعة) األكثر(البرنامج ذا المجموع األعلى  -
 منفعة كل خیار ینظر إلیھا على ضوء توافر المیزانیة -

 
اختیار مجموعة االختیارات إذا ما تم بناءًا على منھج ماوت  - ٢٤٩

 : الفرعیة
 اختیار المجموعة الفرعیة األعلى منفعة  -
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 محاولة زیادة المنفعة  -
 منفعة) األكثر(البرنامج ذا المجموع األعلى  -
 منفعة كل خیار ینظر إلیھا على ضوء توافر المیزانیة -

  
إذا ما أراد صانعو القرار برنامجا واحدا فقط بناءًا على منھج ماوت  - ٢٥٠

 : وجود اختالف في تكلفة البرامج األخرىمع 
 اختیار المجموعة الفرعیة األعلى منفعة  -
 محاولة زیادة المنفعة  -
 منفعة) األكثر(البرنامج ذا المجموع األعلى  -
 منفعة كل خیار ینظر إلیھا على ضوء توافر المیزانیة -

 
 إذا لم ُتقدم التكالیف على أنھا قیمة حقلبناءًا على منھج ماوت  - ٢٥١

 :إلى ینظر 
 اختیار المجموعة الفرعیة األعلى منفعة  -
 محاولة زیادة المنفعة  -
 منفعة) األكثر(البرنامج ذا المجموع األعلى  -
 منفعة كل خیار ینظر إلیھا على ضوء توافر المیزانیة -

 
 :مستخدم  منھج ماوت یحتاج منھج معین للتعامل مع   - ٢٥٢
 الوقت  -
 التكالیف  -
 الباحثین  -
 تصور المنفعة  -

 
إذا كانت تكلفة البرنامج ذي المنفعة العلیا بناءًا على منھج ماوت  - ٢٥٣

 : تتجاوز المیزانیة
 اختیار المجموعة الفرعیة األعلى منفعة  -
 محاولة زیادة المنفعة  -
 منفعة) األكثر(البرنامج ذا المجموع األعلى  -

  یتم اختیار البرنامج الثاني الذي یلیھ في األولویة
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  ١١محاضرة 
  
 

مجموعة األسالیب أو الطرق العلمیة التي ُتستخدم لجمع ........  - ٢٥٤
 :البیانات وتحلیلھا وللوصول إلى نتائج تحدد صالحیة المشروع 

 التخطیط  -
 التقویم  -
 دراسة الجدوى  -
 التقییم  -

 
القت دراسات الجدوى في السنوات األخیرة إقباال منقطع النظیر   - ٢٥٥

 :واھتماما خاصا بسبب
 الرغبة في زیادة اإلنتاج   -
 تحقیق درجة عالیة من االستقرار للمشاریع  -
  بسبب تشجیع االستثمارات الخاصة  -
 مفاضلة بین عدد من المشروعات البدیلةلل  -

 
  :الخصائص العامة لدراسات الجدوى من  - ٢٥٦
 الشمول  -
 الدقة  -
 الموضوعیة  -
 االتساق  -

 
البعد عن الحكم على حیث أنھا تتسم ب.....تتصف دراسة الجدوى بـ - ٢٥٧

 : شخصیة األشیاء بصورة
 الشمول  -
 الدقة  -
 الموضوعیة  -
  االتساق -

 
توافق وتتمشى دراسة الجدوى حیث ت.....تتصف دراسة الجدوى بـ - ٢٥٨

 : مع نشاط الممول وأغراضھ
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 الشمول  -
 الدقة  -
 الموضوعیة  -
 االتساق  -

 
 :یتمثل المستثمر العام في  - ٢٥٩
 الشركات الخاصة  -
 الشركات القابضة  -
 الحكومة  -
 المستثمر األجنبي  -

 
 :دراسة الجدوى قاصرة على أھمیة  - ٢٦٠
 المشروعات و البرامج الجدیدة  -
 المشروعات و البرامج القائمة  -
 المشروعات و البرامج المستمرة  -
 كل ما ذكر  -

 
الحكومة عندما تستقر على تنفیذ مشروع عام معین فإنھا تحتاج      - ٢٦١

  : إلى
  تعریف لشكل المشروع  -
 تصنیف للمشروع  -
 معرفة منفذ المشروع  -
 كل ما ذكر  -

 
 :األساس في منح الرخصة للمشاریع المختلفة عند الحكومة  - ٢٦٢
 میزانیة المشروع  -
 األعباء االجتماعیة التي یتسبب فیھا المشروع للمجتمع أقل ما یمكن -
 المنافع االجتماعیة التي یحققھا المشروع للمجتمع أكبر ما یمكن -
 تكالیف و ضمانات المشروع   -

 
تقویم فكرة المشروع قبل البدء فیھ للتأكد من قائمة على .........  - ٢٦٣

 : صالحیتھ وجدواه واالعتماد علیھ
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 التقویم  -
 التخطیط  -
 دراسة الجدوى  -
 دراسة فعالیة المشروع  -

 
 : الھدف منھا ھو تقویم اقتصادیات المشروع القائم فعل - ٢٦٤
 التقویم   -
 التخطیط  -
 دراسة الجدوى  -
 دراسة فعالیة المشروع  -

 
 :لدى المستثمر العام أھمیة دراسة الجدوى  - ٢٦٥
إنھا وسیلة للتأكد من صالحیة المشروع المقترح لتحقیق األھداف التي  -

 تسعى إلیھا المستثمر 
التأكد من أن المشروع یتواءم مع السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة   -

 للمجتمع 
التعرف على مستقبل المشروع لفترة طویلة ووضع المؤشرات الالزمة  -

  لنجاحھ
 كل ما ذكر  -

 
یشترط الممول للموافقة على التمویل إعداد الدراسات التي  - ٢٢٦

 :تثبت
 تخطیط المشروع  -
  جدوى المشروع  -
 فعالیة المشروع  -
 كل ما ذكر  -

 
٢٢٧ -  
التي یقصد منھا مواءمة المشروع مع .........  دراسة    - ٢٢٨

 :قوانین المنظمة أو البلد التي ینتمي إلیھ المشروع 
 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
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 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -

 
یقصد منھا سالمة وصحة الھیكل اإلداري ........ دراسة    - ٢٢٩

والتنظیمي للمشروع بحیث یكون لكل موظف وظفیة خاصة بھ وأن 
ھناك عمالة مدربة وأیدي عاملة ماھرة لتولى أعمال المشروع 

 : باقتدار
 دوى البیئیة دراسة الج   -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى اإلداریة و التنظیمیة   -

 
بھا التأكد من توافق المشروع  المقصود............ دراسة    - ٢٣٠

المزمع إقامتھ مع البیئة المحلیة التي سوف یقام علیھا ودراسة 
 : الجدوى البیئیة 

 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -

 
 :عادة ما تكون المرحلة األولى في دراسة الجدوى   - ٢٣١

 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -

 
بھا أن ھذا المشروع سوف تكون  یقصد........ دراسة      - ٢٣٢

 :لدیھ القدرة على تصریف منتجاتھ في السوق أو للجمھور 
 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى التسویقیة   -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -
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المرحلة الثانیة لدراسة الجدوى تحاول التأكد من أن ھناك   - ٢٣٣

شروع وخدماتھ من السوق أو الجمھور طلبا كافیا على منتجات الم
 :المستفید 

 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى التسویقیة   -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -

 
المقصود بھا التعرف على إمكانیة أو ............دراسة     - ٢٣٤

قابلیة تنفیذ المشروع بناءًا على تحدید حجم المشروع في الطاقة 
 :اإلنتاجیة وكذلك اختیار الموقع المناسب واختیار نظام اإلنتاج 

 دراسة الجدوى الھندسیة و الفنیة   -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 ة دراسة الجدوى المالی -

 
بھا العمل على تخطیط وتوجیھ وتقییم  .........دراسة    - ٢٣٥

ومتابعة تأمین احتیاجات المشروع أو البرنامج من األموال ومن 
 :خالل أفضل مصدر تمویلي 

 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -

 
یتطلب تحدید مواعید  الجدوىمن دراسة  ھذه المرحلة في - ٢٣٦

سداد المال المفترض إذا كان المشروع قائما على االفتراض من 
أساسھ وذلك عن طریق عمل كشوف حسابیة تمثل التدفق النقدي 

 :في مرحلة التأسیس ثم في مرحلة التشغیل 
 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
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 دراسة الجدوى المالیة  -
 

 تمثل التدفق النقدي في مرحلة التأسیس ثم مرحلة التشغیل - ٢٣٧
 : إذا كان المشروع قائم على االقتراض

 التكالیف  -
 المال النقدي  -
 الكشوف الحسابیة  -
 األراضي المقطوعة  -

 
المقصود من ھذه المرحلة تحدید ربحیة ...........  دراسة     - ٢٣٨

من المعاییر التي یطلق علیھا  المشروع وذلك عن طریق مجموعة
 : وصافي القیمة، معاییر االستثمار مثل فترة االسترداد 

 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى التجاریة   -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -

 
تقدیر العوائد االجتماعیة  بھا المقصود...............دراسة    - ٢٣٩

التي تتحقق من وراء المشروع في شكل منافع اجتماعیة تعود 
على المجتمع؛ في شكل تشغیل أفراد المجتمع وبالتالي حل 

مشكالت البطالة ، في شكل التقلیل من االستیراد أو زیادة التصدیر 
وبالتالي توفیر عمالت صعبة تساھم في المشكالت ،للخارج 

 : ازن میزان المدفوعات الخاصة بتو
 دراسة الجدوى البیئیة  -
 دراسة الجدوى القانونیة  -
 دراسة الجدوى االجتماعیة  -
 دراسة الجدوى المالیة  -

 
 :المكونات المختلفة لدراسة الجدوى تكاد أن تكون  - ٢٤٠

 شاملة  -
 متكاملة  -
 تحوي دراسة متخصصة  -
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 تحوي دراسة متداخلة  -
 

أي خطأ في أي مرحلة یؤدي إلى بناء المراحل التالیة على  - ٢٤١
 :أساس 

 مھزوز  -
 سلیم  -
 خاطئ  -
 ال توجد عالقة بین مراحل دراسة الجدوى  -

  
 : تستخدم أدواتدراسة الجدوى مراحل  كل مرحلة من - ٢٤٢

 متشابھة  -
 متطابقة  -
 تختلف من مرحلة ألخرى  -
 ال شيء مما ذكر  -

  
 :الجدوى من المشكالت التي تصادف دراسة  - ٢٤٣

افتقار الكثیر من المؤسسات للمعلومات الكافیة التي تتطلبھا دراسة  -
 الجدوى

 قلة كفاءة ومھارة القائمین على دراسة الجدوى   -
 المبالغ الخیالیة التي تتطلبھا مراكز الخبرة إلجراء دراسات الجدوى -
   االعتماد الكبیر من جانب بعض المستثمرین على خبراتھم   -
 یصعب التنبؤ بالمتغیرات التسویقیة والمالیة أو الفنیة   -

 
 :بدیل لدراسة الجدوى ........ھناك  - ٢٤٤

- ١٠  
- ٥  
- ٨ 
- ٢  

 
متخصصة في إجراء دراسة الجدوى في كل حقل  مراكز - ٢٤٥

 : یریده المستثمر
 الدوائر الرسمیة  -
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 الحكومة  -
 بیوت و مراكز الخبرة  -
 كل ما ذكر  -

 
بدراسة الجدوى في مھمة الدوائر الرسمیة المختصة  - ٢٤٦

 :الشركات 
 تنفیذ المشاریع فقط  -
 تقدیم استشارات للمسئولین فقط -
 تقدیر استھالك المجتمع  -
 كل ما ذكر  -

 
تعتبر الدوائر الرسمیة المختصة بدراسة الجدوى في  - ٢٤٧

 :الشركات 
 سلطة تنفیذیة  -
 سلطة علمیة  -
 سلطة استشاریة  -
 سلطة اداریة  -

 
 :تتمیز مراكز و بیوت الخبرة بـ  - ٢٤٨

 سلطتھا الرسمیة  -
 خبرتھا الكبیرة والطویلة  -
 حیادھا ومرونتھا -
 عدم معرفتھا بظروف المنشأة التي ترید إجراء دراسة الجدوى لھا -

 
 :یعاب على مراكز و بیوت الخبرة بـ  - ٢٢٦

 سلطتھا الرسمیة  -
 خبرتھا الكبیرة والطویلة  -
 حیادھا ومرونتھا -
 الجدوى لھاعدم معرفتھا بظروف المنشأة التي ترید إجراء دراسة  -
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   ١٢محاضرة 
  
  
  
 

كل العوامل المرتبطة بالمجتمع والتي تؤثر على ...........  - ٢٢٧
 : الرخاء القومي

 المنافع والنفقات االجتماعیة  -
   المنافع والنفقات االقتصادیة   -
  النفسیة المنافع والنفقات  -
    القومیة المنافع والنفقات   -

 
المنافع االقتصادیة والنفقات التي تھتم بالفرق بین ..........  - ٢٢٨

 :االقتصادیة
 المنافع والنفقات االجتماعیة  -
   المنافع والنفقات االقتصادیة   -
  النفسیة المنافع والنفقات  -
    القومیة المنافع والنفقات   -

 

 ........تھدف المجتمعات مھما اختلفت النظم بینھا إلى  - ٢٢٩
 :مجتمعاتھا 

 تطویق  -
 رفاھیة  -
 إیعاز  -
 وسطیة  -

 
یعتبر نصیب الفرد من االستھالك التجمیعي أحد المقاییس  - ٢٣٠

 :   األساسیة 
-  
 الرفاھیة  -
 مستوى المعیشة  -
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 النقد األجنبي  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : المشاكل عند قیاس االستھالك التجمیعي  من - ٢٣١

 اختالف أنواع السلع التي یشتریھا الناس -
یتضمن جمع مستوى االستھالك ألفراد مختلفین تختلف مقادیر    -

 دخولھم ومن ثم مستویات معیشتھم
  إدخال عنصر الزمن  -
 كل ما ذكر  -

 
یتم تقویم جودة المشروع الجدید عن طریق مدى مساھمتھ  - ٢٣٢

 : في
 تولید دخول جدیدة ألقالیم فقیرة -
 غنیة تولید دخول جدیدة ألقالیم  -
 عدم تولید أي دخل للبلد  -
 الشيء مما ذكر  -

 
لمشروعات الجدیدة تحقیقھا لھدف تحسین الدخل یتم بقیاس ا - ٢٣٣

 :مدى مساھمتھا في نفع مجموعة من األفراد منفعة مباشرة 
 بمعدل ربحھا  -
 بصافي إنتاجھا من السلع والخدمات  -
 بمعدل ماتدخلھ  -
 كل ما ذكر  -

 
 :المصدر االقتصادي األساسي في كثیر من البلدان النامیة  - ٢٣٤

 النفط  -
 القوى الصناعیة  -
 القوى البشریة  -
 القوى العلمیة  -

 
 : إن أثر التوظیف على المجتمع ال یتعدى - ٢٣٥

 الناتج والدخل المولد من المشروعات الجدیدة  -
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 التعلیم والتدریب   -
 خلق مجتمعات جدیدة  -
 كل ما ذكر  -

 
 : أنھ یكون  الفرد في المجتمع لدى آثار التوظف من - ٢٣٦

 قوة شراء استھالكیة -
 قوة إنتاجیة    -
  مستقبل لمخرجات    -
 كل ما ذكر  -

 
الحكم على المشروع الجدید من وجھة نظر المجتمع یأتي  - ٢٣٧

 :عن طریق مدى مساھمتھ في 
 زیادة المكاسب االجتماعیة  -
 زیادة النقد األجنبي  -
 زیادة التوظیف  -
 كل ما ذكر  -

 
الفرق بین مجموع المنافع االجتماعیة ومجموع النفقات  - ٢٣٨

 : االجتماعیة
 المكاسب االجتماعیة -
 األرباح القومیة  -
 كالھما صحیح  -
 كالھما خطأ -

 
دعا الدارسین لجدوى المشروع من وجھة نظر الذي  - ٢٣٩

 : المجتمع التركیز على الربحیة القومیة االقتصادیة دون غیرھا 
إن األرباح االقتصادیة لمشروع ما یمكن أن یطلق علیھا األرباح  -

   االقتصادیة القومیة 
ولیس بین أنواع مختلفة ، تصبح المفاضلة بین أنواع من المشروعات  -

 من المنافع والنفقات 
صعوبة إیجاد مقیاس اقتصادي مشترك یمكن عن طریقھ قیاس المنافع  -

 والنفقات االقتصادیة وغیر االقتصادیة 
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 كل ما ذكر  -
 

وذلك  .........السیاسات االقتصادیة على تحسین وضع  تعمل - ٢٤٠
 : عن طریق زیادة الصادرات والحد من الواردات

 االستھالك التجمیعي  -
 النفقات االجتماعیة  -
 النقد األجنبي  -
 مستوى المعیشة  -

 
من الضروري جدا قبل البدء في تصمیم أي برنامج أو  - ٢٤١

مشروع اجتماعي التأكد من األسس االقتصادیة لذلك البرنامج أو 
 :من أجل  المشروع أو تلك الخدمة

 تفادیًا ألي مشكلة اقتصادیة  -
 تحسین مستوى المعیشة  -
 تقدیر النفقات الكلیة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
ما ُیعرف بإجمالي النفقات الدوریة المستمرة ..............  - ٢٤٢

 : للمشروع
 التكالیف الثابتة للمشروع -
 التكالیف الحدیة للمشروع -
 العائد الحدي للمشروع -
 التكالیف الكلیة للمشروع -

 
متوسط ما یتكلفھ مستفید واحد من المشروع في ھي ....... - ٢٤٣

 : سنة مالیة
 التكالیف الثابتة للمشروع -
 التكالیف الحدیة للمشروع -
 العائد الحدي للمشروع -
 التكالیف الكلیة للمشروع -
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متوسط قیمة ما یتحقق من مزایا اجتماعیة ھو ......  - ٢٤٤
 : واقتصادیة لمستفید واحد في سنة مالیة

 الثابتة للمشروعالتكالیف  -
 التكالیف الحدیة للمشروع -
 العائد الحدي للمشروع -
 التكالیف الكلیة للمشروع -

 
 :ترتبط التكالیف المتغیرة للمشروع بـ  - ٢٤٥

  عدد المستفیدین -
 التكالیف التي ستتغیر مع حجم البرنامج -
 الصیانة ، البرید ، الحراسة  -
 كل ما ذكر  -

 
 : التكالیف الكلیةیساوي العائد الكلي مطروحا منھ .........  - ٢٤٦

 التكالیف الثابتة للمشروع -
 التكالیف الحدیة للمشروع -
 العائد الحدي للمشروع -
  صافي العائد االجتماعي واالقتصادي للمشروع -

 
ھى النقطة التي یتساوى عندھا إجمالي العائد الذي ..........  - ٢٤٧

یتحقق للمستفیدین من المشروع مع إجمالي التكالیف والنفقات 
 : روع لنفس العدد من المستفیدین في سنة مالیةالخاصة بالمش

 التكالیف الثابتة للمشروع -
   نقطة التعادل للمشروع  -
 العائد الحدي للمشروع -
 التكالیف الكلیة للمشروع -

 
 :تشمل التكالیف المتغیرة و الثابتة للمشروع  - ٢٤٨

 التكالیف الثابتة للمشروع -
   نقطة التعادل للمشروع  -
 العائد الحدي للمشروع -
 التكالیف الكلیة للمشروع -



 72 صفحة الفاروق
 

 
الخطوات اإلجرائیة للقیام بدراسة جدوى برنامج أو مشروع  - ٢٤٩

 :اجتماعي 
 تحدید التكالیف الثابتة للمشروع  -
 تحدید الحجم األمثل لعدد المستفیدین من المشروع  -
   معرفة التكالیف الحدیة للمشروع   -
  معرفة العائد الحدي للمشروع  -
 مشروع دراسة التكالیف المتغیرة لل -
  )الثابتة ، المتغیرة ( حساب التكالیف الكلیة للمشروع  -
 حساب العائد الكلي للمشروع  -
 استخراج صافي العائد االجتماعي واالقتصادي للمشروع   -
   تحدید نقطة التعادل للمشروع   -
كتابة التقریر واتخاذ القرار المناسب فیما یتعلق بجدوى المشروع قبل  -

 تنفیذه 
 

إذا أردنا التأكد من سالمة األسس االقتصادیة للمشروع فال  - ٢٥٠
  : شرطي بد من توافر 

  أن یتحقق للمشروع عند تنفیذه صافي عائد ربح اقتصادي مناسب  -
 مناسب  يأن یتحقق للمشروع عند تنفیذه صافي عائد ربح اجتماع   -
 ن یكون الحجم األمثل للمشروع أكبر من قیمة نقطة التعادل المحسوبة أ -
 كل ما ذكر  -

  

  

  

   ١٣محاضرة 

  

 

إن المقدمة في تقریر التقویم من األفضل أن تصف  - ٢٥١
 :مشروع التقویم .........

 منفذي  -
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 تكالیف  -
 مكان وطبیعة -
 كل ما ذكر  -

 
فإن التقاریر الفنیة المعدة بعنایة لن ُتقرأ من  ........ بدون   - ٢٥٢

 :قبل متخذي القرار ، ولن ُتطبق من قبل إداریي البرنامج 
 میزانیة ضخمة  -
 اتصال فعال  -
 مؤسسة متخصصة  -
 تقریر مفصل  -

 
ینبغي على المؤلف أو المقوم أن یصف البرنامج موضع  - ٢٥٣

  :  في المقدمة باإلجابة عن األسئلة التالیة التقویم 
ما ھى طبیعة البرنامج ؟ من الذي یشرف أو یقوم على إرسال خدمات  -

البرنامج ؟ ما ھى الفترة التي استغرقھا البرنامج ؟ ما ھى المظاھر 
 الرئیسیة للمكان الرئیسي التي حدث أو یحدث فیھا التدخل؟ 

من األفضل أن تصف التقاریر نوع التقویم المنفذ ، ھل أجرى المقومون  -
لعملیة ،وما نتاج أو فعالیة التكلفة ؟ وإذا كان للتقویم دراسة الحاجة ا

 ھدف رئیسي وثانوي فما ھو ؟ 
 وصف األغراض العامة   ومالماذا تم تنفیذ التقویم ؟  -
  ھل تم تنفیذ تقویمات مشابھة ؟  -

  
أن القسم الخاص بتقریر التقویم الذي یتبع المقدمة ، من  - ٢٥٤

 : األفضل أن
 یتعامل مع المنھجیة  -
 یحوي كل المعلومات عن المشاركین في البرنامج  -
 التفاصیل المتعلقة باالجراءات التي تم توظیفھا یحوي -
 كل ما ذكر  -

 
الذي یتعامل مع المشاركین من في تقریر التقویم  الجزء - ٢٥٥

 :األفضل أن یشمل 
 وصفا عن المجتمع المراد تقویمھ  -
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 طبیعة المنھج المستخدم والعینة   -
 المواد الدیموجرافیة وثیقة الصلة بالعینة  -
 كل ما ذكر  -

 
 : جب أن تكونفي تقریر التقویم یالجداول واألشكال البیانیة  - ٢٥٦

 مختصرة ومبسطة -
 مطنبة  -
 متنوعة  -
 شاملة  -

 
إذا كانت تأثیرات البرنامج قد أعطیت كمتوسطات حسابیة    - ٢٥٧

 : في، فإنھ من المفید أن تشمل االنحرافات المعیاریة في البحث 
 بحث منفصل  -
 ملحق خاص   -
 رسوم بیانیة مفصلة  -
 كل ما ذكر  -

 
 :سوف یقرأون كل تقاریر التقویم  ........   - ٢٥٨

 صانعو القرار  -
 موظفي البرنامج  -
 المستفیدین من البرنامج  -
 المقومون  -

 
غالبا ما یریدون مراجعة سریعة قبل تقریر كمیة ...........   - ٢٥٩

 : الوقت التي یحتاجونھا الستثمارھا في قراءة التقریر 
 صانعو القرار  -
 موظفي البرنامج  -
 المستفیدین من البرنامج  -
 المقومون  -

 
تعدیل التقریر حتى الوصول  من أجل......  یمكن استخدام - ٢٦٠

 :إلى الصیغة أو الشكل النھائي 



 75 صفحة الفاروق
 

 جدول محتویات  -
 رسوم بیانیة  -
 مقاالت  -
 تقریر داخلي  -

  
یحتوي في البحث التقویمي  بقسم المنھج  ...........قسم - ٢٦١

ومناھج وأدوات ، بشكل مناسب على مواد وأدوات تصمیم التقویم 
جمع البیانات ، والمقاییس اإلجرائیة للمتغیرات المستقلة موضع 

 :البحث 
 المناقشة  -
 الرسوم البیانیة  -
 الخطة الخاصة بالتحلیل االحصائي  -
 اإلجراء الخاص  -

 
یركز على تفاصیل التصمیم  في البحث التقویمي...........   - ٢٦٢

التجریبي أو شبھ التجریبي المختار ، والتحیزات المحتملة في جمع 
ومقاییس الصدق والثبات ، البیانات ،و كیف تم التحكم فیھا 

 :المصممة خاصة للتقویم 
 المناقشة  -
 الرسوم البیانیة  -
 الخطة الخاصة بالتحلیل االحصائي  -
 اإلجراء الخاص  -

 
 : وصف الخطة الخاصة بالتحلیل اإلحصائي ُتشمل في - ٢٦٣

 القسم الخاص باإلجراءات   -
 بدایة قسم النتائج   -
 قسم المناقشة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
ما مدى قوة محاوالت تأسیس البرنامج یسأل ....... في حالة - ٢٦٤

 :الُمعطى ؟ 
 تقویم الحاجات  -
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 التقویم الختامي  -
 التقویم التكویني  -
 التقویم التتابعي  -

 
فإنھ یسأل ما مدى المحاوالت التي تنادي  ........ في حالة - ٢٦٥

 : باستمرار البرنامج الُمعطى وتلك التي تعارض استمراره ؟ 
 تقویم الحاجات  -
 التقویم الختامي  -
 التقویم التكویني  -
 التقویم التتابعي  -

 
ما ھي الخطوات المفروض  فإنھ یسأل ........ في حالة - ٢٦٦

اتخاذھا لتطویر البرنامج ؟ ھل تم اإلشارة إلى تقویم إضافي ؟ ما 
 :ھى التوصیات المناسبة على ضوء النتائج 

 تقویم الحاجات  -
 التقویم الختامي  -
 التقویم التكویني  -
 التقویم التتابعي  -

 
ام المنھجیة یقلل من تركیزه على المقدمة واألقس ........... - ٢٦٧

 :ویركز على المناقشة واألقسام الخاصة بالنتائج 
 التقریر الداخلي  -
 المناقشة  -
 المقاالت الخاصة بالمجاالت  -
 التقریر الخارجي  -

 
أكثر على المقدمة فیھا ركز یالمقاالت الخاصة بالمجالت  - ٢٦٨

 :وأقسام المنھج
 التقریر الداخلي  -
 المناقشة  -
 المقاالت الخاصة بالمجاالت  -
 التقریر الخارجي  -



 77 صفحة الفاروق
 

 
النظریة وقیمة  یكون احتمال اھتمامھم أكثر بالقضایا النظریة - ٢٦٩

التقویم الحالي لحقل معین من الدراسة ، واحتمالیة تكرار إعادة 
 :الدراسة

 ممولو البرنامج   -
 قارئ المقاالت  -
 المقومون  -
 العاملون بالبرنامج  -

 
ا في أقل اھتماما بالمضامین المحددة لمؤسسة م..........  - ٢٧٠

 :المكان الذي أجرى فیھ التقویم 
 ممولو البرنامج  -
 قارئ المقاالت  -
 المقومون  -
 العاملون بالبرنامج  -

 
للتقویم بكثافة على جمع البیانات التي  ........یركز األسلوب  - ٢٧١

 :یمكن تحلیلھا إحصائیا 
 النوعي  -
 الكمي  -
 الموضوعي  -
 التجریبي  -

 
على المالحظات سواء عن طریق  ......یركز األسلوب   - ٢٧٢

 :  المشاركین أو عن طریق المالحظین الخارجیین
 النوعي  -
 الكمي  -
 الموضوعي  -
 التجریبي  -

  
یركز األسلوب النوعي على المالحظات سواء عن طریق  - ٢٧٣

 : المشاركین أو عن طریق المالحظین
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   الخارجیین  -
 الداخلیین  -
 النوعیین  -
 ال شيء مما ذكر  -

  
أن یستخدموا  عند كتابة التقریر للمؤلفین من األفضل بالنسبة - ٢٧٤

 :مركبًا یتسم بالوضوح والبالغة والتماسك  .....أسلوبا 
 موضوعیًا  -
 مقالیًا  -
 وصفیًا  -
 خارجیًا  -

 
 :من األھمیة أن یسلم التقریر النھائي بشكل  - ٢٧٥

 جذاب  -
 سلیم  -
 جید  -
 سيء  -

 
تحدید المساحة المحددة والدقیقة للكلمات  .............من  - ٢٧٦

 : والصفحات لكل جزء من التقریر
 الصعوبة  -
 السھولة  -
 الممكن  -
 المستحیل  -

 
 :من الخطوات التي یمكن عملھا لجعل التقریر جذاب  - ٢٧٧

لكل فقرة من فقرات التقریر مقدمة توضح وتختصر الفكرة العامة  -
   للفقرة

 الطباعة الجیدة   -
 مختصرا قدراإلمكان التقریر أن یكون   -
   تلوین األقسام المختلفة في التقریر الداخلي وترمیزھا  -
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   ١٤محاضرة 

  
  
 

 ....إن الخطر األول الذي ینبغي تجنبھ في نتائج التقریرھو  - ٢٧٨
المبالغ فیھ نتیجة عینة غیر مالئمة أو غیر كافیة من المجموع 

 :الكلي للمجتمع األصلي للدراسة 
 التخصیص  -
 التعمیم  -
 االستنتاجات القویة  -
 تجاھل احتمالیة الخطأ -

 
مشكلة َتواجھ من قبل المقومین الذین یعملون في البنوك  - ٢٧٩

 :التي تعمل وتدار بشكل جید 
 التعمیم  -
 االستنتاجات القویة جدًا لالختالفات المتواضعة  -
 تحلیل التأثیرات المحددة للبرنامج أكثر من التأثیرات الكلیة -
 تجاھل احتمالیة األخطاء -

 
ناتج من الضغط على المقومین في أن یضعوا قراءات أكثر  - ٢٨٠

 :داخل نتائج تقویماتھم وأكثر مما ھو موجود فعال 
 التعمیم  -
 االستنتاجات القویة جدًا لالختالفات المتواضعة  -
 تحلیل التأثیرات المحددة للبرنامج أكثر من التأثیرات الكلیة -
 تجاھل احتمالیة األخطاء -

  
سوف ُتعزز من خالل تفسیر  ..........على المدى البعید فإن  - ٢٨١

 :النتائج بحذر 
 سمعة التقریر  -
 سمعة المقومین  -
 جذب التقریر  -
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 احتمالیة الخطأ -
 
حینما یستلم المقومون منحة معقولة للمشروع أو أن یمضوا  - ٢٨٢

وقتا طویال ویبذلوا مجھودا كبیرا داخل عملیة  التقویم ، فإن ھناك 
 :لدیھم للبرھنة بأن وقتھم ومالھم قد ُصرف بشكلرغبة قویة 

 معقول  -
 جید جدا   -
 ضئیل  -
 غیر مناسب  -

 
 : إن الخطر األخیر في التقریر ھو عرض النتائج بطریقة - ٢٨٣

 لبقة  -
 عدیمة الحس ُتحرج مشاعر موظفي البرنامج -
 صادقة  -
 غیر لبقة  -

 
النتائج السلبیة یجب أن تعرض بطریقة توضح االعتبارات     - ٢٨٤
: 

 یة لكرامة وشعور األشخاص المتصلین بالبرنامج اإلنسان -
 عدیمة الحس التي تحرج الموظفین  -
 الصادقة و العلمیة فقط  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
المقوم في حاجة ألن یكسب كل الموظفین خاصة إذا كان  - ٢٨٥

 :مقوما 
 داخلیا  -
 خارجیًا  -
 موضوعیًا  -
 علمیًا  -

  
تستمر ال تنتھي عالقتھ بزمالئھ بمجرد انتھاء التقویم بل  - ٢٨٦

 :یم حتى بعد االنتھاء من التقو
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 المقوم التكویني  -
 المقوم الداخلي  -
 المقوم الخارجي  -
 المقوم الموضوعي  -

 
عندما یصل مؤشر نجاح برنامج الخدمة اإلنسانیة إلى أكبر  - ٢٨٧

) التحسین(فإن اكتشاف الداللة اإلحصائیة للتطور ، احتمال ممكن 
 :على معیار الفرد یكون

 مستحیًال  -
 واجبا صعبا   -
 أمرًا سھًال  -
 أمر متوسط الصعوبة  -

 
یشعر بعض المقومین بأن نتائج دراستھم لم تصل إلى عندما  - ٢٨٨

 :فاألجدر  مستوى الداللة اإلحصائیة
 األخذ بھا  -
 التسلیم بصحتھا  -
 تجاھلھا  -
 مراجعتھا  -

 
السبب في تجاھل بعض المقومین الحتمالیة الخطأ في  - ٢٨٩

 :التقریر 
 لعدم تضییع الوقت  -
 لضمان كفاءة التقریر  -
 بسبب التكالیف التي تكبدوھا في جمع البیانات  -
 كل ما ذكر  -

 
التي .........إن الكیفیة التي عن طریقھا ینشر التقریر لھا  - ٢٩٠

 :یلقاھا جودة تصمیم البحث وتألیف التقریر نفسھ 
 أھمیة أكبر  -
 أھمیة أقل  -
 أھمیة تزید  -
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 نفس األھمیة -
 

یكونون متلھفین لرؤیة النتائج وقد یكونون قلقین إلى حد ما  - ٢٩١
 :بخصوص مدى تأثیرات التقریر على وضعھم الوظیفي 

 موظفو البرنامج  -
 مدیر البرنامج  -
   ممولو البرنامج  -
 كل ما ذكر   -

 
أنھ من المفید التمییز بین النسخة النھائیة ......  یرى - ٢٩٢

 :والتقریر النھائي 
 ستیك  -
 كریسالفر  -
 بوسافاك وكیرى -
 مارت  -

  
للبرنامج النظرة ........ من األفضل إعطاء الذین یعملون في  - ٢٩٣

 : األولى للنتائج بشكل سریع
 االستفادة -
 التحكم المباشر  -
 التمویل المباشر  -
 كل ما ذكر  -

 
من األفضل إعطاء الذین یعملون في التحكم المباشر للبرنامج  - ٢٩٤

 :عن طریق  النظرة األولى للنتائج بشكل سریع
  إخبارھم بأنھم سوف ینظرون إلى النسخة النھائیة على أساس سري  -
اقتراحاتھم للتعدیل أو توضیح النقاط التي تحتاج لتوضیح  اعالمھم أن -

  سوف تكون موضع قبول 
  ال یجوز تدخلھم بأي شكل في التقریر  -
 سوف ینظرون إلى النسخة بشكل علني  -
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  طلب اإلذن بنشر التقریر ی............بعد عرض التقریر علي  - ٢٩٥
: 

 اإلدارة العلیا  -
 اإلدارة التنفیذیة  -
 عاملو البرنامج  -
 الھیئة التنظیمیة  -

 
؛  التعاون مع إدارة و عاملو البرنامجالفشل في عدم       - ٢٩٦

 : یعني أن المقومین سوف 
  الدعم اإلداري یفقدون   -
 ال ُیستدعون إلجراء تقویمات إضافیة للمنظمة   -
 تتسم تقاریرھم بالنقص  -
 ال یستطیعون اختیار مناھج البحث المناسبة  -

 
یسيء اإلداریون السلطة ویحاولون أن یحتفظوا عندما  - ٢٩٧

 :بالتقریر وال یوزعونھ كما ینبغي، تعتبر حالة 
 متكررة  -
 روتینیة  -
  استثنائیة  -
 حدیثة  -

 
یسيء اإلداریون السلطة ویحاولون أن یحتفظوا عندما  - ٢٩٨

في  بالتقریر وال یوزعونھ كما ینبغي، تعتبر حالة استثنائیة 
 :االدارات 

 الجیدة  -
 الغیر جیدة  -
 المتوسطة  -
 الحدیثة  -

 
ُینصح  المقومون بأن یعدوا موعدا مع األشخاص المطلعین  - ٢٩٩

ویوزعون الذین سوف یطلعون على النسخة النھائیة أو التقریر 
 :علیھم نسخة مكتوبة علیھا عبارة
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 حدیثًا  -
 عام  -
 سري  -
 خاص  -

 
التبكیر في إطالع األشخاص المعنیین على النسخة النھائیة  - ٣٠٠

 :أو التقریر یؤدي إلى 
  سریة معلومات التقریر  -
  تسرب معلومات التقریر إلى األشخاص اآلخرین داخل المنظمة  -
  تحقیق الھدف األساسي من التقریر النھائي  -
 كل ما ذكر -

 
ھو إعطاء المقوم المعلومات ..........الغرض من عرض  - ٣٠١

األولیة حول أي من أقسام التقریر في حاجة لتوضیح أكثر ، وما 
ھى ردود األشخاص المطلعین واحتمالیة تصحیح التقریر النھائي 

 :واتخاذ اإلجراءات المحددة على ضوء التوصیات المقدمة 
 التقریر النھائي  -
 التقریر الوقتي  -
 التقریر الشخصي  -
 التقریر العام  -

 
...... المعلومات التي أمكن الحصول علیھا فقط عن طریق  - ٣٠٢

ُترشد المقومین إلى الكیفیة التي سوف  ینشرون بھا المعلومات 
 : لآلخرین في المنظمة ومن ھم خارج المنظمة أیضا 

 التقاریر الذاتیة  -
 االستبیانات  -
 وسائل التحلیل االحصائیة  -
 االجتماع وجھا لوجھ -

 
ھى تلك التي ُتعطى خالل مشروع التقویم وقبل أن  ........  - ٣٠٣

 :یصبح التقریر النھائي جاھزا للنشر
 التقریر النھائي  -
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 التقاریر المؤقتة  -
 التقریر الشخصي  -
 التقریر العام  -

 
فیما یتعلق  ......... اتصاالت مؤقتة التقاریر ال تستخدم  - ٣٠٤

والمشاكل التي یواجھھا والوقت المالئم ، بتقدم مشروع التقویم
 :والنتائج التي تبدأ في الظھور ،

 موضوعیة  -
 داخلیة  -
 رسمیة  -
 غیر رسمیة  -

 
التقویم التي تستمر سنة مفیدة خاصة لمشاریع  ...........  - ٣٠٥

 :أو أكثر 
 التقریر النھائي  -
 التقاریر المؤقتة  -
 التقریر الشخصي  -
 التقریر العام  -

 
تساعد في التأكید على اھتمام وحماس موظفي  .............  - ٣٠٦

البرنامج الذین یركزون اھتمامھم على إرسال خدمات البرنامج 
 : ولیس على التقویم نفسھ نحو موظفو البرنامج

 التقریر النھائي  -
 التقاریر المؤقتة  -
 التقریر الشخصي  -
 التقریر العام  -

 
 :تة على تركز التقاریر المؤق - ٣٠٧

 التقویم  -
 وسائل التقویم  -
 التكالیف  -
 ارسال خدمات البرنامج  -
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ال أحد سوف یكون متحمسا دائما لرؤیة السبب في أن  - ٣٠٨

التقریر وھو ینشر خارج نطاق المنظمة أو المؤسسة سواء من 
 : قبل موظفي البرنامج أو الممولین

 التقویمات دائمًا غیر لبقة  -
 التقویمات اإلیجابیة قلیلة -
 التقویمات السلبیة قلیلة  -
 للحفاظ على سریة المعلومات  -

 
جزءًا من المال  .....في حالة التقویمات الممولة بواسطة   - ٣٠٩

 : للتقاریر الممنوح سوف یكون مخصصا لنشر النتائج 
 األھالي  -
 الحكومة  -
 الشركات الخاصة  -
 المستثمر األجنبي  -

 
األھمیة فإن من .........  في حالة كتابة موضوع التقریر - ٣١٠

 :وضع جمھور القراء في االعتبار
 لممولي البرامج  -
 لمجلة  -
 للمناقشة  -
 كل ما ذكر  -

 
 :عند كتابة التقریر لمجلة فإنھ من المفید للمقومین  - ٣١١

 أن یعرفوا سیاسة التحریر في المجلة  -
 نوع القراء معرفة  -
 مدى مستوى قبول المجلة للموضوع الذي سوف یطرح لدیھا معرفة  -
 كل ما ذكر  -

 
عن طریق إرسال تقریر مختصر  .......بـتزوید المشاركین  - ٣١٢

 : لنتائج التقویم لھم 
 تقویم  -
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 تقییم  -
 تخطیط  -
 تغذیة معلوماتیة مختصرة -

 
تزوید المشاركین بتغذیة معلوماتیة مختصرة عن طریق  - ٣١٣

 :لھم و ترسل ھذه الخدمة إرسال تقریر مختصر لنتائج التقویم 
 لكل المشتركین  -
 طلبون ھذه الخدمة للمشتركین الذین ی -
 للمشتركین الذي توصي االدارة لھم بھذه الخدمة  -
 كل ما ذكر  -

  
  
  
  

 اللھم ال سھل إال ما جعلتھ سھًال و أنت تجعل الحزن إذا شئت سھال
 

  

  
  
 


