
 ه1440 -موضوعات إدارية معاصرة 

 1الصفحة التعليم عن بعد                                                                                               –جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  
 هـ1440 الثانيالفصل      شوق االنتظار :  مجهود الكويز

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 

 

 

:1السؤال   

 ليس من العوامل التي ساعدت على تشجيع وتنمية ريادة األعمال.

 الثقافة والقيم االجتماعية

 إمكانيات البيئة

 التعليم

 خلق الفرص

:2السؤال   

 االبداعية.. على تنمية الخصائص والمهاراتيساعد 

 الثقافة والقيم االجتماعية

 إمكانيات البيئة

 خلق الفرص

 ال شيء مما سبق

 :3السؤال 

 .يقتصر على التعليم الرسمي إن تعليم الشخص الرائد يجب ان

 صح

 خطأ 

أن يتجاوز ليشمل التدريب واكتساب المهارات  إن تعليم الشخص الرائد يجب ان ال يقتصر على التعليم الرسمي بل يجب: تصحيح الخطأ

 المهنية.

:4السؤال    

 الحر في المجتمع . تلعب دوراً بارزا في تنمية نشاط العمل

 المؤسسات العامة والخاصة

 منظمات األعمال 

 مجلس الغرف التجارية

 جميع ماسبق

 :5السؤال 

 المشروعات الصغيرة.. من أهم المعوقات التي تواجه

 كويز/ الفصل االول               
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 2الصفحة التعليم عن بعد                                                                                               –جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  
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 البنية التحتية إفتقاد

 إفتقاد الموارد البشرية

 افتقاد المهارات المهنية

 افتقاد العناصر االدارية

 :6السؤال 

 ماذا يقصد بمثلث ريادة االعمال ؟

 الرائد

 الموارد

 الفرص

 جميع ماسبق

 :7السؤال 

 الفرص.تشمل خلق  المنشأة الصغيرة وهي من العوامل التي تقتصر الموارد على المال فقط في نجاح

 صح

 خطأ

: ال تقتصر الموارد على المال فقط بل تشمل ايضاً العناصر المادية  وغير المادية والعناصر البشرية . تصحيح الخطأ  

:8السؤال   

 موقف األوربيين واألمريكيين من رواد االعمال :

 موقف سلبي 

  موقف ايجابي

:9السؤال   

 ........إن ريادة االعمال تناسب الحياة التي تتسم ب....

 االستقاللية واالنطالق

 االستعمار واالمتناع

 :10السؤال 

 سبب نمو التجارة االلكترونية.

 سرعة إنتشار العولمة

 سرعة إنتشار رواد االعمال
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 سرعة إنتشار اإلنترنت

 سرعة إنتشار االختراعات والمعلومات

 :11السؤال 

 التأثير عالمياً ؟لماذا أصبح إقتصاد الخدمات من أكبر القطاعات ذات 

 لتميزها بإنخفاض تكلفة التأسيس

 لتميزها الغير محدود من المعلومات

 لتميزها بإنخفاض تكلفة الموارد البشرية

 ال شيء مما سبق

 :12السؤال 

 أكثر المشاريع شعبية لدي رواد األعمال..

 االقتصاد المادي

 االقتصاد الخدمي

:13السؤال   

 للرائد عمالً وكذلك ايجاد وخلق فرص عمل لألخرين. إن ما يميز ريادة االعمال تقدم

 صح

 خطأ

 :14السؤال 

 من سلبيات والمخاطر المحتملة لرائد األعمال :

 استقرار الدخل

 االستقاللية

 خلق فرص عمل

 اإلحباط 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم                                                                

 هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظيمسبحان 
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 :1السؤال 

 أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكالت معينة .

 االبداع

 االبتكار

 االفكار 

 جميع ماسبق 

 :2السؤال 

 .وعدم الرضا عن الوضع الراهن يميل المبدعون إلى الفضول و البحث

 صح 

 خطأ

 :3السؤال 

 .تتضمن الجانب الكمي في اإلبداع

 المرونة

 الطالقة 

 األصالة

 مما سبق ءشيال  

 :4السؤال 

 ماذا يقصد بالطالقة ؟

 باألفكار االنفرادالتجديد أو 

 صر ضعف في البيئةحاجات أو عنا الوعي بوجود مشكالت أو

 نوع األفكار المتوقعة عادة توليد أفكار متنوعة ليست من

 يأتي بها المبدع ر التي يمكن أن راألفكاتعدد 

 :5السؤال 

 مثال على: التي تبدأ بحرف ش وتنتهي بحرف ش ( )كتابة أكبر عدد ممكن من الكلمات

 الطالقة اللفظية

 الفصل الثاني  كويز/               
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 ريةالطالقة الفك

 المرونة التكيفية

 المرونة التلقائية أو العفوية

 :6السؤال 

 علبة البيبسي ( مثال على: )اذكر جميع االستخدامات الممكنة ل

 الطالقة اللفظية

 الطالقة الفكرية

 المرونة التكيفية

 المرونة التلقائية أو العفوية

 :7السؤال 

 الجمود الذهني يعني :

 لحاجة.تستدعي ا سلفًا وغير قابلة للتغير حسب ما تبني أنماط ذهنية محددة

 قابلة للتغير تبني أنماط ذهنية غير محدودة و

 :8السؤال 

 تتضمن المرونة .......

 الجانب الكمي في اإلبداع

  الجانب النوعي في اإلبداع

 :9السؤال 

 من االمثلة على: ( كوب الشاي إناء لزهور استعماالت) 

 المرونة التلقائية أو العفوية

 المرونة التكيفية 

 :10السؤال 

 يُقصد باألصالة:

 المحيرة في محيط الفرد مالحظة األشياء غير العادية

 مع المشكلة بناء أساليب جديدة في التعامل

 مع تغير المثير أو متطلبات الموقف توجيه أو تحويل مسار التفكير 

 باألفكار االنفرادالتجديد أو 
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 :11السؤال 

 .............. درجة أصالتهاكلما قلت درجة شيوع الفكرة

 عكست

 قلت

 زادت

 سبق اال شي مم

 :12السؤال 

 بماذا يوصف المبدع ؟

 المألوف أو الشائع من األفكار بأنه الذي يستطيع أن يبتعد عن

 عن المألوف أو الشائع من األفكار بأنه الذي ال يستطيع أن يبتعد

 :13السؤال 

 هي: مرحلة بذرة االبتكار

 مرحلة اإلحتضان

 مرحلة التحقيق

 رمرحلة اإلعداد أو التحضي

 جميع ماسبق

 :14السؤال 

 .كثير من الشوائب مرحلة ترتيب يتحرر فيها العقل من

 مرحلة اإلحتضان

 مرحلة التحقيق

 مرحلة اإلعداد أو التحضير

 جميع ماسبق

 :15السؤال 

 ةالمشكل الجديدة التي تؤدي بدورها إلى حل في أي المرحلة تولد فيها الفكرة

 مرحلة اإلحتضان

 مرحلة التحقيق

 مرحلة االشراق او االلهام
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 مرحلة اإلعداد أو التحضير

 :16السؤال 

 :هي مرحلة التجريب) االختبار التجريبي (

 مرحلة اإلحتضان

 التحقيق )إعادة النظر(مرحلة 

 مرحلة االشراق او االلهام

 مرحلة اإلعداد أو التحضير

 :17السؤال 

 وموهبته ... خصائص تساعد في ذكاء الفرد

 خصائص فطرية

 خصائص مكتسبة

 :18السؤال 

 من وجود ........... لكي تصل المنظمات إلى اإلبداع البد

 إبداع فردي و جماعي

 منظمات نموذجية ومثالية

 :19السؤال 

 : ليس من معوقات االبداع في المنظمات

 تجنب المخاطر.

 عدم توافر الحرية.

 مجال السلع و الخدمات اإلبداع الفني و التكنولوجي في

 انخفاض الدعم الجماعي

 :20السؤال 

 المهمة المسندة إليه يساعد : إعطاء الموظف فرصة في تنفيذ

 لديه يؤدي إلى توقد شعلة اإلبداع

 الملكية لديه ذاتي وحاسةينمي الحافز ال

 :21السؤال 

 أهم موردين يؤثران على اإلبداع هما:
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 الوقت والمال

 فريق عمل متآلف ومتكامل

 :22السؤال 

 كلما كانت واسعة كلما........ مساحة المكان الذي يعمل فيه الموظف

 صقل مهارات التفكير اإلبداعي

 حركت الخيال المبدع أكثر.

 

 

     

 ال تنسونا من صالح دعائكم                                                          

 هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظيمسبحان 
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 :1السؤال 

 .الختيار البديل االنسب للقيام بعمل ما البدائلهو عملية التفكير التي ينتج عنها الموازنة بين 

 تعريف القرار

 اتخاذ القرار

 استراتيجية القرار

 جميع ماسبق 

 :2السؤال 

 .........القرارات هي 

 القيادة

 االدارة 

 االهداف

 المسئولية 

 :3السؤال 

 ........تعتبر القرارات وسيلة 

 قيادية وادارية

 مهارات وخبرات 

 علمية و فنية

 ال شي مما سبق

 :4السؤال 

 .ميدانا واسعا للرقابة االدارية تعتبر

 اتالقرار

 اتاتخاذ القرار

 اتاستراتيجية القرار

 جميع ماسبق

 :5السؤال 

 1ثالث جالالفصل  كويز/            
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 ؟ األزمة التخاذ القرار لمعلومات على ا االدارية القرارات حصلكيف ت

 عن طريق البدائل المتوفرة

 استعمال و سائل علمية و تكنولوجية متعددةعن طريق 

 :6السؤال  

 وهي: يمكن تقسيم المناخ الذى تتخذ فيه مختلف أنواع القرارات إلى ثالث حاالت أساسية

  Riskحـالة المخاطــرة     

  Uncertaintyحالة عدم التأكد  

 Certainty  حـالة التـأكد  

 جميع ماسبق 

 :7السؤال 

 توفر البيانات والمعلومات .بسبب  ويستطيع متخذ القرار تحديد النتائج كل بديل بشكل مؤكد ابسط نوع وأندرهاحالة تنعد 

 حـالة المخاطــرة     

 حالة عدم التأكد  

 حـالة التـأكد    

 :8السؤال 

 تدفع متخذ القرار إلى االعتقاد التام بأن حالة ما من الحاالت المتوقعة سوف تحدث على وجه التأكيدحالة 

 حـالة المخاطــرة     

 حالة عدم التأكد  

 ـالة التـأكد    ح

 :9السؤال 

 :هيتكون التأكد  حالة  فيمهمة متخذ القرار 

 المستقبل فييحدد عددا من الحاالت أو األحداث المتوقع حدوثها 

 اختيار البديل الذى يحقق أكبر منفعة أو عائد ممكن. 

 ال يمكنه أن يحدد احتماالت حدوث كل حالة من الحاالت المتوقعة

 :10السؤال 

 ان : يستطيع متخذ القـرارفي حالة المخاطرة 

 يحدد عددا من الحاالت أو األحداث المتوقع حدوثها في المستقبل
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 اختيار البديل الذى يحقق أكبر منفعة أو عائد ممكن. 

 ة من الحاالت المتوقعةال يمكنه أن يحدد احتماالت حدوث كل حال

 :11السؤال 

 جدا قليلة  تكون نسبة المخاطرة اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد التام 

 صح 

 خطأ

 .رب في الماضي لمتخذ القرارلعدم وجود تجابسبب  جدامرتفعة اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد التام تكون نسبة المخاطرة : تصحيح الخطأ

 :12السؤال 

 : حالة عدم التأكد فيأن متخذ القرار 

 يحدد عددا من الحاالت أو األحداث المتوقع حدوثها في المستقبل

 اختيار البديل الذى يحقق أكبر منفعة أو عائد ممكن. 

 ال يمكنه أن يحدد احتماالت حدوث كل حالة من الحاالت المتوقعة

 :13السؤال 

 ل بديل ثم اختيار البديل الذى يحقق أكبر رقم من بينها .تحديد أقل عائد متوقع من كفيه يتم  معيـار التفـاؤل التـام

 صح 

 خطأ 

 يتم فيه تحديد أقل عائد متوقع من كل بديل ثم اختيار البديل الذى يحقق أكبر رقم من بينها .الذي  معيـار التشـاؤم:  جابةتصحيح اال

 أكبر عائد أو أقل تكلفة ممكنة بصورة مطلقة تحقق التياختيار االستراتيجية فيه يتم  التفـاؤل التـامأما معيار 

 :14السؤال 

 :حسب درجة تكرار القرار أنواع القرارات

 غير مبرمجةو  مبرمجة

 و تشغيلية  ستراتيجيةا

 و شخصية تنظيميـة

 :15السؤال 

 القرار:أهمية أنواع القرارات حسب 

 مبرمجة و غير مبرمجة

 استراتيجية و تشغيلية 
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 تنظيميـة و شخصية

 :16السؤال 

 :القرار هيئة متخذ أنواع القرارات حسب

 مبرمجة و غير مبرمجة

 استراتيجية و تشغيلية 

 تنظيميـة و شخصية

 :17 السؤال

 . غالبا ما تتوفر المعلومات الكافية بشأنها و من السهل تحديد البدائل فيهاو قرارات تتكرر بصورة مستمرة وتعتبر قرارات روتينية

 غير مبرمجةقرارات 

 استراتيجية قرارات 

 مبرمجةقرارات 

 تشغيليةقرارات 

 :18السؤال 

 . في المستويات االدارية العلياغالباً تتخذ هذه القرارات 

 قرارات غير مبرمجة

 قرارات استراتيجية 

 قرارات مبرمجة

 قرارات تشغيلية

 :19السؤال 

 .هي القرارات التي تصنع في اإلدارة العلياو تتصف بعدم التكرار وتحظى بدرجة عالية من المركزية في اتخاذها

 قرارات غير مبرمجة

 قرارات استراتيجية 

 قرارات مبرمجة

 قرارات تشغيلية

 :20السؤال 

  تتميز بكونها تتعلق باألنشطة قصيرة اآلجل وتنطوي على درجة مقبولة من التأكد وهي تكون عادة أقل غموضا وتعقدقرارات 

 قرارات استراتيجية 
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 قرارات مبرمجة

 .قرارات تشغيلية

 قرارات تكتيكية 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم                                                           

 وبحمده ،، سبحان هللا العظيمسبحان هللا 
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 :1السؤال 

 .التام ونتائجها معروفة مسبقا التأكدظل ظروف  فييؤخذ نوع من القرارات 

 قرارات تكتيكية

 قرارات تشغيلية 

 قرارات استراتيجية 

 قرارات فردية 

 :2السؤال

ذها مدير واحد بصفته المسؤول األول في المنظمة والقانون يسمح له باتخاذها كقرارات المتعلقة بالتوظيف والترقية يقوم باتخاقرارات 

 والفصل.

 قرارات تكتيكية

 قرارات تشغيلية 

 قرارات استراتيجية 

 قرارات فردية

 :3السؤال 

 ال بد من اتخاذ القرار ............. عندما تكون أنت الخبير الوحيد في المجالو عندما ال يكون لديك الوقت الكافي

 القرار الجماعي 

 القرار الفردي

 القرار التشغيلي 

 استراتيجية قرارال

 :4السؤال 

 وهي .......... يشارك في اتخاذها العديد من المديرين واللجان في االجتماعاتقرارات 

  ة (الجماعي التنظيمي )القرار 

 القرار الفردي

 القرار التشغيلي 

 القرار استراتيجية

 :5السؤال 

 2الفصل الثالث ج كويز/          
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 ماذا يؤذي التشخيص الخاطئ للمشكلة ؟

 .تنفيذ الخطوات  فيمهما كانت الدقة صحيح يؤدى الى اتخاذ قرار 

 يؤدى الى اتخاذ قرار خاطئ مهما كانت الدقة في تنفيذ الخطوات .

 :6السؤال 

 .تحديد معايير القرارهي  عملية اتخاذ القرار فياهم خطوة 

 صح 

 خطأ

 . عملية اتخاذ القرار في تحديد المشكلة يعد اهم خطوةتصحيح الخطأ: 

 :7السؤال

 :هي عوامل ( الكماليات ,األداء, الصيانة , المتانة,  الداخلية الراحة,  السعر) 

 معايير القرار

 اتخاذ القرار

 اهمية القرار 

 مما سبق ءشيال 

 :8السؤال 

 ؟ إذا كانت المعايير ذات الصلة ليست بنفس القدر من األهمية يجب على صانع القرارماذا 

 لحل المشكلة.ي معايير القرار ه

 يوزن البنود من أجل منحهم األولوية الصحيحة في القرار

 :9السؤال 

 ب........ تتم تقييم البدائل

 جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 

 ض النتائج المرغوبة وغير المرغوبة رااستع

 مختارةبديل بالمعايير الكل مقارنة 

 جميع ماسبق 

 :10السؤال 

 :يساعد على  بعةعملية المتا

 ل عالجهاعرفة أسبابها واقتراح سباكتشاف مواقع القصور وم
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 قبول أفراد المؤسسة للحل واستعدادهم لتنفيذه

 :11السؤال 

 ماعدا : اتخاذ القرارات فياألخطاء الشائعة 

 اتخاذ القرارات المسكنة

 وقت غير مناسب فياتخاذ القرارات 

 تحري الدقة والواقعيةفي اتخاذ القرارات 

 عدم متابعة تنفيذهاتخاذ القرار و

 :12السؤال 

 .غالباً ما يميلون إلى اتخاذ قرارات جريئة حتى وإن ترتب عليها بعض النتائج غير المحسوبةأفراد 

 )المغامرين( أفراد الفئة االولى

 ( في تحمل المخاطرة  افراد الفئة الثانية ) اصحاب المواقف المعتدلة

 افراد الفئة الثالثة ) الحذرين وعدم الرغبة في المخاطرة( 

 :13السؤال 

 ب............. إذا لم يكن الفرد راغباً أو مستعداً لتحمل نتائج ما يصدره من قرارات حلوها ومرها فإنه غالبا ما يتصف

 يميلون إلى اتخاذ قرارات جريئة

 اتخاذ القرار فيبالتردد  

 اتخاذ القرارات األكثر ضماناً أو أمناب

 :14السؤال 

كل مرحلة  فييحتاج إليها  التييحدد طرق الحل البديلة ويختار من بينها, وهو الذى يحدد نوعية  البيانات و حديد المشكلة أو الهدف بت يقوم

 .من مراحل اتخاذ القرار 

 متخذ القرار 

 منفذ القرار

 صانع القرار 

 ال شي مماسبق 

 ال تنسونا من صالح دعائكم                                                           

 وبحمده ,, سبحان هللا العظيمسبحان هللا 
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 :1السؤال 

 يتم حتى ثيحد عندما معه مناسب فعليتطلب رد  ،مختلف خرا لىا لحا من ضعهاو ليبد معينة هيئة على تعديل ييجر عندما أيطر ثحد

 معه بنجاح. لتكيفا

 التغيير

 التغير 

 :2السؤال 

 االعمال:أهمية التغيير في حياة منظمات 

 زيادة اإلنتاجية ورفع كفاءة المنظمة

 فعاليتهو لوظيفيا داءألا ءةكفا دةياز

 يساعد في إعادة تركيب هيكل المنظمة 

 زيادة في هياكل ومهام التكنلوجيا 

 :3السؤال

 : تيجياالسترا لتخطيطا عمليةمن اهداف 

 زيادة اإلنتاجية ورفع كفاءة المنظمة

 فعاليتهو لوظيفيا داءألا ءةكفا دةياز

 في إعادة تركيب هيكل المنظمة يساعد

 ا ونظامهاسلوكهو لمنظمةا ثقافة تغيير

 :4السؤال 

 شرط من شروط .............. لحاليا لوضعا عن لرضاا معد

 لناجحا لتغييرا وطشر

 لناجحاالغير  لتغييرا وطشر

 :5السؤال 

 ..وهي:هناك أربعة مداخل هامة في التعامل مع عناصر المعنية بالتغيير

 لتكنولوجياامدخل 

 المهام مدخل 

 التنظيميمدخل الهيكل 

 جميع ماسبق 

 :6السؤال 

 : ..هيالتنظيمي للمنظمة  لهيكلا ءبنا إعادة أسبابمن 

 الرابع  / الفصلكويز 
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 عدم االقتصار على جانب واحد من النشاط 

 لعملا نوعية ىمستو فعر

 تلمنظماا بين دالتحاوا جالندماا

 ال شي مما سبق 

 :7السؤال 

 متى يحصل التغيير في المهام؟

 الحاجة الى االغناء الوظيفي

 الحاجة للقيادة السائدة 

  اإلنتاجيةالحاجة للخفض المعدالت 

 الحاجة لالستقاللية 

 :8السؤال 

 تسعى جميعها الى: والهيكل التنظيميالمهام و لتكنولوجيامدخل ا

 إلنتاجيةا ضنخفاا

 لجماعيا لعملا

 لتنظيميا داءألا تطوير

 جميع ماسبق

 :9السؤال 

 مدخل االفراد يهدف الى :

 مباشر بشكل  ادألفرا سلوكية تغيير

 غير مباشر  بشكل  ادألفرا سلوكية تغيير

 :11السؤال 

 .............. ورةضر لىإ لمنظمةا تدفع لتيا هرالظووا اتلمؤشرامن  ادثلحوا تمعدال عتفاار

 ادخال التغير 

 حية التكنولو األساليبادخال 

 لتغييرا لخاإد

  اإلنتاجخفض معدالت 

 : 11السؤال 

 حتمية التغيير ماعدا:  أسبابمن 

 االنفجار الكمي والنوعي في المعلومات

 التغير والتطور السريع في األساليب السياسية
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 التغيرات المستمرة في سوق القوى العاملة 

 ايد الحاجة الى استخدام العمل الجماعيتز

 :12السؤال 

 .لتغييرا فضأو ر لبقبو سينؤولمرا في لتأثيرا على درونلقاوا لعملا جويضعون 

 القادة

 العمال

 :13السؤال 

 في احداث التغيير : ةالمؤثرمن العوامل 

 الخصائص الجماعية 

 الخصائص القيادية 

 الخصائص الفردية 

 الخصائص الثقافية 

 :14السؤال

 يترتب عليه ب........... لرقابةا دةياز من فلخوا

 إلستقالليةا مبعد

 بعدم الالتصال باالفراد

 بعدم اشتراك العاملين 

 عدم حماية التغيير 

 :15السؤال 

 التغيير . إلدخالواختيار التوقيت المناسب  التغيير مرة واحدة ومفروضا   دخالاالتغيير من وسائل لخفض مقاومة 

 صح 

 خطأ 

 بالتدريج. من وسائل لخفض مقاومة التغيير ادخال التغيير تصحيح الخطأ:

 :16سؤال ال

 مراحل التغيير هي:

 االذابة 

 التغيير

 التجميد

 جميع ماسبق 
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 :1السؤال 

 الضغوط هي:

 مجموعة من العناصر والمثيرات البيئية ذات التأثيرات السلبية على الفرد. 

 جية.رخاات مثيرومل العو نتيجة تعرضهد للفرث لتي تحدالسلوكية والنفسية والجسمانية ل األفعاردود ا

 اداراك الفرد للقيود والمعوقات البيئية .

 جميع ماسبق .

 :2السؤال 

 ماهي الخصائص التي تؤثر في الفرد في ادراك لمصادر الضغوط؟ 

 المصادر الشخصية 

 المصادر االجتماعية 

 المصادر الثقافية 

 مصادر المنظمة 

 :3السؤال 

 ط :بالضغود لفراة ـصابإحل امرمن 

 مرحلة التوتر

 مرحلة ارتفاع الضغط

 ارذــإلنامرحلة 

 مرحلة التكيف 

 :4السؤال 

 لدعم.اضغط ع تفا، وارلقلبت اضربادة يامرحلة من مراحل الضغوط يصاب الفرد بتغيرات جسمية مثل زيادة افرازات االدرينالين ، وز

 ارذــإلنامرحلة 

 ة ــمولمقاأو اجهة الموامرحلة 

 (كإلنهااق )االستغرامرحلة 

 ال شي مما سبق

 :5السؤال 

د تعوااالنذار لمرحلة امظاهر فإن فشل إذا ما ول أها تزرثاط وآلضغواض اعرن أفإمرحلة من مراحل الضغوط اذا نجح الفرد في المقاومة 

 شد.رة أبصوي خرة أمر

 ارذــإلنامرحلة 

 ة ــمولمقاأو اجهة الموامرحلة 

 / الفصل الخامسكويز 
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 ك(إلنهااق )االستغرامرحلة 

 سبق مما شي ال

 :6السؤال 

 مراحل الضغوط ينتج عنها الصداع النصفي وتقل ثقة الفرد في ذاته . مرحلة من

 ارذــإلنامرحلة 

 ة ــمولمقاأو اجهة الموامرحلة 

 ك(إلنهااق )االستغرامرحلة 

 :7السؤال 

 متى يصبح الفرد أكثر إرهاقاً وثوراناً؟

 إذا زاد معدل تكرار الضغوط والمقاومة )غير ناجحة(

 وإصالح نفسه مة ولمقاانجح في اذا 

 :8السؤال 

 تتمثل في:ط لضغوامن اع نوورعدة ألدت اينشأ عن عالقا

 ور. لدض اغمو

 ور. لداع اصر

 ور.لدء اعب

 جميع ماسبق

 :9السؤال 

 ور :لدض ايقصد بغمو

 التعارض بين الواجبات والممارسات والمسؤوليات التي تصدر في وقت واحد 

 مجهلهم بالمهاد أو عمل محدداء للعاملين أل مةزلالت المعلوماانقص 

 زيادة أو انخفاضاً في الدور الي يكلف فيه الموظف 

 جميع ماسبق 

 :11السؤال 

 ان أصحاب الخبرة المكتسبة بالعمل أكثر شعوراً بالضغوط المعنية 

 صح 

 خطأ 

 وتقل في الوظائف العليا نتيجة للخبرة المكتسبة  : ان حديثي التخرج الملتحقين بالعمل أكثر شعوراً بالضغوط المعنية،تصحيح الخطأ

 :11السؤال 

 يقصد بصراع الدور :
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 التعارض بين الواجبات والممارسات والمسؤوليات التي تصدر في وقت واحد 

 مجهلهم بالمهاد أو عمل محدداء مة للعاملين ألزلالت المعلوماانقص 

 زيادة أو انخفاضاً في الدور الي يكلف فيه الموظف 

 يع ماسبقجم

 :12السؤال 

 يقصد بعبء الدور :

 التعارض بين الواجبات والممارسات والمسؤوليات التي تصدر في وقت واحد 

 مجهلهم بالمهاد أو عمل محدداء مة للعاملين ألزلالت المعلوماانقص 

 زيادة أو انخفاضاً في الدور الي يكلف فيه الموظف  

 جميع ماسبق

 :13السؤال 

 نتائجه.أو لعمل ب اسلوح أضوم وعدأو لعمل الناتج عن نقص العمل اصعوبة الناتجة عن العبء الدور ويقصد به صورة من الضغوط 

 زيادة عبء الدور الكمي

 العبء النوعي للدور 

 :14السؤال 

 لناتج عن :العمل العاملين من النفسي ( لبعض أو الجسمي ب  )االنسحاا

 شخصياتهم الوظيفية 

 تجاهل احتياجاتهم 

 جيةرلخاواخلية الدط الضغودة اياز

 ال شي مما سبق

 :15السؤال 

 في الحاالت التالية : ظروف العمل المعنويةتزداد الضغوط الناتجة عن 

 لعمل.االستقاللية في والحرية انقص 

 لوظيفة. الناتج عن الدخل اقلة 

 ول.لمبذالجهد والدخل التناسب بين م اعد

 ن ـآلخريل اوـخدل مع ـلدخاتناسب م عد

 :16سؤال ال

 في الحاالت التالية : ظروف العمل الماديةتزداد الضغوط الناتجة عن 

 لعاملين.اتنسيق بين ون وتعاد جوم وعد

 ء.لضوضادة اياوزلتهوية ءة واإلضااقلة 
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 لعمل. التقدير في بيئة ام واالحترم العامل بعدر اشعو

 لعمل.اعن نتائج ة لمرتدت المعلوماانقص 

 :17السؤال 

 جودة حياة العمل )النمو والتقدم المهني ( الذي يؤدي الى ...........من عناصر 

 تحقيق الذات 

 تحقيق النجاح

 تحقيق التطور 

 تحقيق المهارات 

 :18السؤال 

 يتصف افرادها بعدد من الصفات منها :  (Aنمط الشخصية )

 وءلهدوايتميز بالثقة 

 ادألفرأو الوقت امن اع لصرالناتج عن الضغط اال يعاني من 

 دهلعمل بمفرالي إيميل 

 جميع ماسبق 

 :19السؤال 

 ( يتصف افرادها بعدد من الصفات منها :Bنمط الشخصية )

 ح.طمول وفعاويتميز بأنه نشيط 

 بصفة مستمرال ولعمل باعتدايتيح له ي لذوء الهدوايتميز بالثقة 

 قصي حد. ألمنافسة غلي حد ايتميز بالرغبة في 

 متوتروني واعدر والنتظاا هيكرر ويتميز بانة غير صبو

 :21السؤال 

ط كثر معاناته من ضغووأنية والعدوالقلق ي امستوع تفارباون مركز ....................يتميزب صحااد أألفرت أن اسارالداتشير نتائج بعض 

 لعمل.ا

 جيرلخاالتحكم مركز ا

 داخليلالتحكم مركز ا

 :21السؤال 

 مرنة .لالشخصية اكثر من ط ألضغوا منل عاي تعاني من مستوجامدة لاالشخصية 

 صح

 خطأ

نفسهاعندما م لمرنة تلوالشخصية ة الن الجامدالشخصية اكثر من ط ألضغوامن ل عاي لمرنة تعاني من مستوالشخصية ا: تصحيح الخطأ 

 ء، اما الشخصية الجامدة تلوم االخرين على ماحدث في المواقف الضاغطة .ألخطااتقع في 
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 :22السؤال 

 استراتيجيات إدارة ضغوط العمل تنقسم الى عدة أنواع وهي :

 ية (.دلفر)الشخصية ً ت اتيجيااالسترا

 لتنظيمية ً ت اتيجيااالسترا

 المدخل الديني 

 ماسبقجميع 

 

 

   دعائكم صالح من تنسونا ال                                                                

العظيم هللا سبحان ،، وبحمده هللا سبحان  

E7sas 

 

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


 صرة معا إداريةموضوعات 

 1الصفحة التعليم عن بعد                                                                                               –جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  
 هـ1441 الثانيالفصل      شوق االنتظار :  مجهود الكويز

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 

 

 

 

 

 :1السؤال 

 هي:  مفهوم المفاوضات

 مرحلة من مراحل الحوار قبل الوصول الى اتفاق. 

 الوصول الى اتفاق.بعد مرحلة من مراحل الحوار 

 :2السؤال 

 يعتمد على: اإلقناع

 عدم فوز أي طرف من أطراف التفاوض

 فرض أحد األطراف إرادته على اآلخر

  المهزوم دون قيد او شرطفيها طرف على اخر فيستسلم الطرف انتصار 

 تبادل المقترحات بشأن شروط االتفاق

 :3السؤال 

حجم وطبيعة ومقدار هذا الحق بناء على القدرة والجهد التفاوضي  ويتم تحديد االخر،هو محصلة جهد تفاوضي تم ممارسته على الطرف 

 .للطرفين

 االقناع

 التسوية

 التنازل

 المساومة 

 :4السؤال 

 .اإلجراءات واالقتصاد في النفقات فيتتميز بالسرعة وشكل من األشكال القانونية هو 

 االقناع

 التسوية

 التنازل

 التحكيم 

 :5السؤال 

 ( جميعها .............المساومة، التحكيم،  التنازل،  التسوية،  االقناع)

 جزء من التفاوض

 بديل عن التفاوض 

 :6السؤال 

 تقوم نتائج المفاوضات على 

 (األول/ الفصل السادس )الجزء كويز 
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 التأكد.عدم 

 التأكد التام 

 المخاطرة 

 قمما سب ءشيال 

 :7السؤال 

 المفاوضات عملية ..............

 طردية

 عكسية

 تبادلية 

 تناسبية 

 :8السؤال 

 ..............وتقوم على وجود توازن نسبى في قوي أطراف التفاوض وفقاً لمنهج  المفاوضات عملية تبادلية

 (خسارة \)ربح 

 ربح( \خسارة )

 (خسارة\خسارة )

 ربح( \)ربح 

 :9السؤال 

 ويستخدم في: المجال التجاري واالقتصادي مجاالت التفاوضمن 

 يستخدم في أنشطة الشراء والبيع والتصدير واالستيراد 

 يستخدم إلشاعة حالة استرخاء العسكري

 :10السؤال 

 يستخدم المجال.............لتفادي النتائج التدميرية للحرب 

 المجال التجاري 

 االقتصاديالمجال 

 المجال العسكري

 المجال السياسي

 :11السؤال 

نوع من أنواع الصراع لتفاوض وهو أكثرهم صعوبة وله طريقة مختلفة عن طريقة معالجة اشكال الصراع األخرى ويتعلق بالقيم 

 والمشاعر.

 صراع الموارد

 وسائلصراع ال
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 تصنيع صراع ال

 قيمصراع ال

 :12السؤال 

 .يتجنب المشاكل المستقبلية  الستسالمبينما اال ينهي أساس المشكلة « حل مؤقت » تماما   فرض الحل ال يحل المشكلة

 صح 

 خطأ

 ال ينهي أساس المشكلة « حل مؤقت » فرض الحل : يتجنب المشاكل المستقبلية ، بينما االستسالم : ال يحل المشكلة تماما  تصحيح الخطأ: 

 :13السؤال 

 في حال التفاوض ؟اإلجراءات المتبعة في التصحيح ي ماه

 االعتراف بالخطأ

 اقتصار التصحيح على القضية المناقشة

 أخذ عطلة حتى ال يضعف المفاوض في القضية 

 جميع ماسبق

 :14السؤال 

 ....................استخدام الطرف الثالث يجب ان يكون الخطوة و الكف عن التفاوض واالنتقال إلى الوساطة أو التحكيم

 األخيرة

 األولى

 الثانية 

 الثالثة 

 :15السؤال 

 ................على )ربح/ربح( التفاوض االستراتيجي لتصنيف المعيار يلجأ المفاوضون الى تبني 

 الطرف االخر وإحكام السيطرة عليه  إمكاناتاستنزاف 

 وتعميق وتوسيع العالقة القائمة.تطوير التعاون الراهن 

 واستراتيجية كسب الوقتاالسترخاء 

 :16السؤال 

 على ................ خسارة(االستراتيجي لتصنيف التفاوض )ربح/المعيار يلجأ المفاوضون الى تبني 

 استنزاف إمكانات الطرف االخر وإحكام السيطرة عليه 

 تطوير التعاون الراهن وتعميق وتوسيع العالقة القائمة.

 االسترخاء واستراتيجية كسب الوقت

 :17السؤال 
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 على ................التسكيني( االستراتيجي لتصنيف التفاوض )المعيار يلجأ المفاوضون الى تبني 

 استنزاف إمكانات الطرف االخر وإحكام السيطرة عليه 

 قة القائمة.تطوير التعاون الراهن وتعميق وتوسيع العال

 االسترخاء واستراتيجية كسب الوقت

 :18السؤال 

 تفاوض ) ربح / خسارة ( :  متى يحدث 

 عند عدم وجود توازن في القوى بين اطراف التفاوض.

 ت لخفض مستوى حالة التصارع والتناحر لصالح مفاوضا

 :19السؤال 

 ؟الهدف التفاوضي ماذا يقصد بتطبيع العالقات في 

 التفاوضية  األطرافين عالقة وتغيير العالقات ب إيجاديقصد به 

 تأسيس عالقة دبلوماسية أو إنهاء موقف إعادةيقصد به 

 :20السؤال 

 والقهر.يقوم على التهديد والجبر تفاوضي هدف 

 تفاوض من أجل مد اتفاقيات

 العالقات تطبيع

 لصالح طرف ما أوضاعتغيير 

 التفاوض االبتكاري 

 

 

 

   دعائكم صالح من تنسونا ال                                                                

العظيم هللا سبحان ،، وبحمده هللا سبحان  

E7sas 
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 :1السؤال 

 .تعبر عن مفاهيم استعدادية لدى الفرد شخصية المفاوضيؤثر على نمط 

 السمة

 النمط 

 الشخصية 

 جميع ماسبق

 :2السؤال 

 .لبشرالتي تتصف بها مجموعة من ا الصفات العامةن ر عنمط يؤثر على شخصية المفاوض تعب

 السمة

 النمط 

 الشخصية

 جميع ماسبق

 :3السؤال 

 كيف نتعرف على سمات شخصية المفاوض ؟

 األفعالوخالل الحركات من 

 التعبيرات اللفظيةمن خالل 

 التغيرات الفسيولوجية للنشاط النفسي.من خالل 

 جميع ماسبق

 :4السؤال 

 :النماذج الشخصية وفقاً لدافع األخذ والعطاءمن 

 النموذج المعطي

 لمتساهلالنموذج ا

 النموذج المتشدد

 النموذج المبدئي

 :5السؤال 

 وفقاً لمدى التساهل والتشددلشخصية من النماذج ا

 النموذج المعطي

 النموذج اآلخذ

 الفصل السادس ) الجزء الثاني( كويز/
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 مبدئيالنموذج ال

 طي اآلخذالنموذج المع

 :6السؤال 

 . ال يتقبل الفشل بسهولةو ال يضيع وقتاً لالسترخاءو يميل لسيطرة اإلنجازوفقا لدافع  نموذج

 النموذج الهادي

 النموذج الطموح

 النموذج الواعي

 النموذج غير الواثق بنفسه

 :7السؤال 

 :النموذج الواعي

 يمتلك رغبة كبيرة في االنجاز ولديه طموح واضح

 يقدر خبرات اآلخرين

 ونظاماً معيناً. روثينايتبع في حياته 

 يتجنب اإلفصاح عن رغباته.

 :8السؤال 

 .................الشخصية وفقاً لمن النماذج  النموذج القلق

 لدافع االنجاز

 لمدى التساهل والتشدد

 لدافع األخذ والعطاء

 نحو الذات ونحو اآلخرين 

 :9السؤال 

مزاج متقلب وسرعة يتصف بو أخر بسرعة إلىالنتقال من موضوع وقدرة على ا التخيل،بقدر كبير من التفاوضية يتصف  أنماطنمط من 

 وتنقصه الواقعية. شخص صبور في التعامل مع التفاصيلهو و الحركة

 النمط الواقعي

 النمط االبتكاري 

 النمط المقوم

 النمط التحليلي

 :11السؤال 

 و ............التفاوضية  األنماطمن  النمط التحليلي

 ليس دقيقاً في عرض المعلومات وتنقصه الواقعية.

 لمنطقية والنظرة الشموليةتنقصهم القدرة التحليلية ا
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 يواجه مشكلة في عالقته مع اآلخرين.

 يتصف بالخيال الضعيف

 :11السؤال 

 ب................أنا لست بخير وانت بخير  نموذج فتراضايشعر الفرد الذي يتبنى 

 بالثقة في نفسه

 رض سوء النية.ويفتبالغرور 

 بالتردد والتوتر إذا اضطر للعمل.

 منها أحالم اليقظة قد تنقذه مفرغة،بأنه يدور في حلقة 

 :12السؤال 

 وهما: أسلوبين هذا النموذج ويتخذ(  النموذج المركز على أهداف اآلخرين وحقوقهم) وفقاً لمدى التركيز

 العدواني  واألسلوبالحازم  األسلوب

 السلبي  واألسلوب اإليجابي األسلوب

 :13السؤال 

 المجاملة واالعتذار وتأنيب النفس وتحقير الذات وإلقاء اللوم عليها. ستخدميأسلوب 

 األسلوب الحازم 

 األسلوب العدواني 

 األسلوب اإليجابي 

 األسلوب السلبي

 :14السؤال 

 :منها  أنماط من المفاوضين النموذج( حيث يتخذ هذ وفقاً لمدى التوجه نحو المهمة أو نحو الناس)من نماذج الشخصية 

 المقاتل 

 المتعاون 

 المسوي

 جميع ماسبق 

 :15السؤال 

 .وجاهزاً بسرعة التخاذ القرارات والتوصل إلى اتفاق شخصية مسيطرة وذو صفات بطوليةنمط ذو 

 النمط الطليعي

 المفاوض البيروقراطي

 :16السؤال 

 .ابة ويتمسك بأنظمة ومعايير المنظمة التي يعمل فيهايمارس كثيراً من الرق،  سائد غالبا في المنظمات الكبرىنمط 
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 النمط الطليعي

 المفاوض البيروقراطي

 :17ؤال الس

ً  كافية معلومات توافرت ما إذا ً  مفاوضا سيواجه بأنه االخر الطرف لدى مسبقا  مماثلة شخصية ذو فريق رئيس ارتيخ أن بد ال فإنه ، طليعيا

 . الطليعي المفاوض لشخصية

 صح

 خطأ

 

 

 

 

 

   دعائكم صالح من تنسونا ال                                                                
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E7sas 
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 :1السؤال 

 النجاح في المفاوضات إلى حد كبير على المفاوض نفسه فال بد له من أن :يعتمد 

 يلتزم بأهدافه وأن يكون هادئا  

 أن يستثمر وقته استثمارا  جيدا  

 أن يحترم اآلخرين و أال يستخف بهم

 جميع ماسبق

 :2السؤال 

 ادئ المتعلقة بالمفاوض :بالممن 

 الحصول على التنازالت  هموهم يملكون السلطةال فاوض األشخاص الذين 

 وكن على استعداد للتسوية والقبول ضع أهدافا كبيرة

 المشتركةالغير وذلك من خالل التركيز على المكاسب  روج لنفسك

 غامضا إلى درجة المجهول بالنسبة للطرف اآلخرال تكن 

 :3السؤال 

ضية ساخنة القالمفاوض يجعل  كيف..  المفاوضء يجابية في لحظة من لحظات استرخاساعات من المفاوضات يمكن أن تضيع نتائجها اإل

 ؟ لتفاوض متجددةوعملية ا

 عند الجلوس إلى مائدة المفاوضات االوراقعدم اإلعالن عن جميع 

 حسن االستقبال والترحيب ولطف الحديث

  تجديد المستمر في أساليب التفاوضعمل على اللا

 نشر روح التفاؤل لدى أعضاء الفريق التفاوضي

 :4السؤال 

 ؟والتعرف على صاحب السلطة  ردود أفعال الطرف اآلخر من يستفيد المفاوض كيف

 لوجه  أن تعقد المفاوضات وجها  

 على الهاتف أن تعقد المفاوضات

 عبر المراسالت ن تعقد المفاوضات أ

 :5السؤال 

 : المبادئ المتعلقة بالسلوك التفاوضيمن ليس 

 ال تحرج األشخاص اآلخرين إذا ما أخطأوا

 ال تكن فظا كريها

 أظهر االهتمام باآلخرين من خالل تعليقات شخصية محببة.  

 الثالث( )الجزء/ الفصل السادس ويز ك
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 كما أنت ، فاآلخرون سوف يعرفونك على حقيقتك كنال ت

 :6السؤال 

خصوصاُ لدي المناقشة تبدو انك بتناولها او التدخين بكثرة  من المشاركين ان عدم تناول وجبة الطعام في حين يستمتع كل واحد

.................. 

 متوترا  

 غاضبا  

 عصبيا  

 منضرجا

 :7السؤال 

 :المبادئ المتعلقة بنظام العمل في المفاوضاتمن 

 اطرح أسئلة

 كن مرنا  

 احرص على أن تكون إجابتك صحيحة

 تجنب الجلسات التفاوضية الطويلة

 :8السؤال 

 وذلك ب..................معالجة توتر المشاركين  المبادئ المتعلقة بالتكتيكات التفاوضيةمن 

 إجابيهاالجتماع بملحوظة  أنهاء

 بأخذ وقت لراحة 

 بتأجيل النقاط الحساسة 

 االخرين  أخطاءبعد التركيز على 

 :9السؤال 

 احرص على أن يكون عدد المشاركين في االجتماع عند حده األدنى إذ كلما كان عدد المشاركين قليال كانت فرصة الوصول إلى اتفاق أسرع.

 صح

 خطأ

 

   دعائكم صالح من تنسونا ال                                                                

العظيم هللا سبحان ،، وبحمده هللا سبحان  

E7sas 
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 :1السؤال 

 ............و..............نظرية من  تستمد نظرية الدعم التنظيمي

 والقيم المبادلة  التبادل االجتماعي

 العمل اإلبداعي واالبتكاري 

 القيود والمعوقات 

 الثبات واالستمرارية

 :2السؤال 

 .............إدراكات الدعم التنظيمي تمثل 

 منظمة بشأن تحقيق االهدافاعتقادات ال

 اعتقادات الفرد بشأن انتماء المنظمة له

 :3ال السؤ

 .ل عاطفية للعاملين تجاه المنظمة على أنه ردود فعيعرف مستوى من مستويات الدعم 

 الدعم من المنظمة

 باشرالدعم من الرئيس أو المشرف الم

 :4السؤال 

 الدعم التنظيمي : أهميةمن 

 تحقيق التنمية الذاتية للعاملينيسهم في 

 تنمية االتجاهات اإليجابية لدى العاملين.

 زيادة كفاءة األداء

 جميع ماسبق

 :5السؤال 

 :سلوكيات دعم المنظمة للعاملين ال تشمل 

 العدالة التنظيمية. 

 االلتزام التنظيمي

 الثقة التنظيمية. 

 جودة حياة العمل.

 :6السؤال 

 ماعدا :سلوكيات دعم العاملين للمنظمة من 

 الفصل السابع / كويز 
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 االلتزام التنظيمي. 

 المواطنة التنظيمية. 

 جودة حياة العمل

 االرتباط التنظيمي .

 :7السؤال 

 إلى:تشير مخرجات الفرد 

 المزايا التي يحصل عليها من عمله

 والتضحيات التي يقدمها للمنظمة مقدار الجهد المبذول

 :8السؤال 

 الفرد إلى: دخالتتشير م

 المزايا التي يحصل عليها من عمله

 مقدار الجهد المبذول والتضحيات التي يقدمها للمنظمة

 :9السؤال 

 الى : التوزيعتشير عدالة 

 جات التي تتسلمهاإدراك الفرد لعدالة المخر

 الخطوات التفصيلية لالزمة ألداء عمل معين

 كيفية تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالعمل

 جميع ماسبق 

 :11السؤال 

 ؟اإلجراءات عادلة متى تكون 

 االتساق وعدم التعارض.

 الثبات واالستمرارية.

 المرونة

 جميع ماسبق

 :11السؤال 

 .............العدالة بصفة عامة تعتبر

 قيمة اجتماعية. 

 قيمة اقتصادية 

 قيمة ثقافية

 قيمة تنظيمية 
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 :12السؤال 

 .ن مقالة سياسات الموارد البشريةيتحس أهمية العدالة التنظيميةمن 

 صح

 خطأ

 :13السؤال 

 األخر في مواقف معينة. التنبؤ بسلوكيساعد كل منهما على  الثقة التنظيمية أنواعنوع من 

 الثقة القائمة على أسس رسمية

 الثقة القائمة على المعرفة

 الثقة القائمة على مالمح الشخصية

 :14السؤال 

 يفية واألسس الرسميةهي التي تتوقف على المراكز الوظ

 الثقـة الشخصية

 الثقة غير الشخصية

 الثقة في الزمالء

 الثقة في المشرف المباشر

 :15السؤال 

 لفـظ الوالء وااللتـزام التنظيمي .عليه ويطلق  هو أحد سلوكيات دعم العاملين للمنظمة

 االنتماء التنظيمي

 المواطنة التنظيمية

 :16السؤال 

 هو أحد المداخل التي ينتمي لها .............المدخل النفسي 

 المواطنة التنظيمية

 االنتماء التنظيمي

 :17السؤال 

 قاده بأن ترك العمل فيها يكلفه الكثير ) ماديا ومعنويا (ويعبر عن قوة رغبة الفرد بالبقاء في المنظمة العت االنتماء التنظيمي أنواعنوع من 

 االنتماء العاطفي أو الوجداني 

 االنتماء االستمراري 

 االنتماء المعياري 

 المواطنة التنظيمية

 :18السؤال 
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اجبات الوظيفية المحددة له ، كما أنه ال يتم مكافأته من خالل هيكل الحوافز الرسمية هي سلوك وظيفي يؤديه الفرد طواعية ويتعدى حدود الو

 بالمنظمة.

 االنتماء التنظيمي

 المواطنة التنظيمية

 :19السؤال 

 :العوامل المؤثرة في تنمية سلوكيات المواطنةال يشمل 

 العوامل التنظيمية

 العوامل اإلنسانية.

 اليثارلعوامل اا

 عوامل وظيفية.

 

 

   دعائكم صالح من تنسونا ال                                                                

العظيم هللا سبحان ،، وبحمده هللا سبحان  

E7sas 
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 :1السؤال 

 يقصد بالمجموعة ..........

 ضحةوا مهمةاو  فهددون  معينة بيئة في لبعضا بعضها مع مجتمعة سلناا من مجموعة

 مجموعة من االفراد يتم تشكيلها لتحقيق هدف معين من خالل مجهود مشترك يبذل االفراد فيها تعاوناُ متبادل .

 بها لمحيطا إلجتماعىا خمنالوا هاادفرأ بين ةلجماعا خلدا يتم ىلذا لتفاعلا

 :2السؤال 

 ماذا يقصد بالفريق ؟

 ضحةوا مهمةاو  فهددون  معينة بيئة في لبعضا بعضها مع مجتمعة سلناا من مجموعة

 مجموعة من االفراد يتم تشكيلها لتحقيق هدف معين من خالل مجهود مشترك يبذل االفراد فيها تعاوناُ متبادل .

 بها لمحيطا إلجتماعىا خلمناوا هاادرفأ بين ةلجماعا خلدا يتم ىلذا لتفاعلا

 :3السؤال 

 معنوياو  يادما تباطهمار على لعملوا معا لمختلفةا راتلمهاذوي ا لعاملينا من مجموعة مجد على متقو نبيلة غايةإداري و  أمبدهو 

 ةحدوا غايةو مشتركة افهدأ تحقيق جلأ من ةحدوا بوتقة في صهرهمو

 لفريقا

 لجماعيا لعملا

 لمجموعةا

 التقليدييق العمل فر

 :4السؤال 

 يقصد بديناميكية الجماعة هي :

 ضحةوا مهمةاو  فهددون  معينة بيئة في لبعضا بعضها مع مجتمعة سلناا من مجموعة

 من االفراد يتم تشكيلها لتحقيق هدف معين من خالل مجهود مشترك يبذل االفراد فيها تعاوناُ متبادل مجموعة

 بها لمحيطا إلجتماعىا خلمناوا هاادفرأ بين ةلجماعا خلدا يتم ىلذا لتفاعلا

 :5السؤال 

 واحد؟ كفريق تعملأن  جماعةأي  عمتى تستطي

  ءألعضاا بين رفلتعاا

 .عضو لكل دوارألا تحديد

 حدوا هتجاا فى لعملا 

 جميع ماسبق

 :6السؤال 

 الفصل الثامن / كويز 
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 افس بين العمال بعضهم ضد االخر ان القائد هو العامل المسهل لعمل الفريق وان هناك تن لعملا جماعةو لعملا فريق بين قلفرا

 صواب 

 خطأ

 ان أعضاء الفريق يعملون كوحدة واحدة وليس تنافس بعضهم ضد االخر . :تصحيح الخطأ

 :7السؤال 

 في فريق العمل يتم االتصال من :

 القائد الى الفريق وبالعكس ) اتصال من اعلى الى اسفل واتصال من اسفل الى اعلى (

 (اتصال من اعلى الى اسفلالقائد الى المجموعة )

 :8السؤال

 .ئهادا على دالعتماا يمكن قويةو  ةمتميز بشخصية يتمتعو  اراتلقرا ذتخاا فى محاسو  زالنجاا بأهمية يؤمنشخصية 

 لكمبيوترا لشخصا

 لمنفذا لعملىا لشخصا

 الشخصية اإلدارية 

 الكاريزما 

 :9السؤال 

 ( شخصية تتمتع ب............... الكاريزما) 

 خالبةو  ةجديدورؤى  ربأفكا لفريقا ييثر ما ئماو دا خصب لبخيا تمتعي

 رلحذو ا بالصبر زيمتاو  اراتلقرا ذتخاا قبل تأنىـلو ا تلمعلوماا جمع تحب شخصية

  يطيعونهو  لفريقا ادفرأ يحبهو  بةاجذ يةشخصو  طيب ربحضو يتمتع

 .ئهادا على دالعتماا يمكن يةقوو  ةمتميز بشخصية يتمتعو  اراتلقرا ذتخاا فى مةحاسشخصية 

 :10السؤال 

 اندماجه و بالجماعة دلفرا تعريف فيها يتمومرحلة تعد المرحلة األولية لتشكيل فريق العمل 

 مرحلة االقتحام 

 مرحلة التشكيل 

 مرحلة المعيار

 األداءمرحلة 

 :11السؤال

 لجياشةا طفالعوا من عنو يظهر هناو تحقيقها جلأ من لفريقا تشكل لتيا افألهدا زنجاإ بعد تفكك مرحلة هيو حلالمرا خرأهي 

 مرحلة االقتحام 

 مرحلة التشكيل 
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 مرحلة المعيار

 غالقمرحلة اال

 :12السؤال 

 .ويتم فيها االتفاق على معايير ومؤشرات جودة العمل والمهام المحددة وتكون الجماعة  وغلبز لحقيقيةا لمرحلةا هى تعتبرمرحلة 

 مرحلة االقتحام 

 مرحلة التشكيل 

 مرحلة المعيار

 مرحلة االغالق

 :13السؤال 

 ........لجماعيا لعملا ريقف تشكيلن مراحل م

   التمييزمرحلة 

  نسجاممرحلة اال

 تكوين مرحلة ال

 مرحلة األداء

 :14السؤال 

 :..منهامؤثر فريق لصناعة أربعة ملاوعيوجد هناك 

 الثقة

 االهتمام والتقدير

 التام  االنضباط

 جميع ماسبق

 :15السؤال 

 يؤدي الى : لمديرأو ا لقائدو ا لفريقا ءعضاأ بين لثقةا امنعدا

 قيضعف الفر

 الفريق أعضاءانسجام 

 فريق فعال

 ال شي مما سبق

 :16السؤال 

 من المهارات المطلوبة لعمل الفريق :

  للفعااالغير  عالستماا

  عالقناو ا وضلتفاا على رةلقداعدم 
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 الستجابةوا ءلبناا لنقدا تقبل

 الفريق  ءعضاأ بين لثقةاعدم 
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