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  1السؤال 

االستراتٌجٌة التً تقوم على أن الشركة تقوم بإلغاء بعض الوحدات اإلنتاجٌة أو تقلل من معدالت إنتاج الوحدات الحالٌة 

 تسمى

 استراتٌجٌة االنكماش

 استراتٌجٌة التوسع والنمو

 استراتٌجٌة البقاء على الوضع الحالً

 استراتٌجة الترقب

 

  2السؤال 

تحلٌل البٌئة الخارجٌة هو القٌام برصد ما ٌحدث فً البٌئة الخارجٌة من تغٌٌرات اٌجابٌة ٌمكن استغاللها لصالح 

 .ٌد للمنظمةالمنظمة، ورصد التغٌرات السلبٌة التً تمثل تهد

 صواب

 خطأ

 

  3السؤال 

 :من خالل الرسالة ٌمكن

 توضٌح سبب تواجد المنظمة

 توضٌح نشاط المنظمة 

 تمٌٌز المنظمة عن غٌرها

 جمٌع ما ذكر

 

  4السؤال 

  ٌعتبر محدودٌة القدرات التموٌلٌة للشركة مثال على

 التهدٌدات

 الفرص

 عوامل الضعف

 عوامل القوة

 

  5السؤال 

 :العالقة بٌن االدارة االستراتجٌة والتخطٌط االستراتٌجً

 جمٌع االجابات صحٌحة

 االدارة االستراتجٌة تشمل التخطٌط االستراتٌجً

 ال ٌوجد عالقة بٌنهما حٌث أنهما معنٌٌن مختلفٌن

 االدارة االستراتجٌة جزء من التخطٌط االستراتٌجً

 

 

  اإلدارة اإلستراتٌجٌةلمقرر االختبار الفصلً 
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 :البٌئة الداخلٌة هً

 اسٌة للنجاح فً الصناعةالعوامل االس

 مختلف العوامل التً تؤثر على نشاط المنظمة والتً تقع ضمن اطار تحكمها

 المهارات األساسٌة لنمو وبقاء المنظمة

 مجموع االنشطة والعملٌات التً تستخدم بها المنظمة مواردها من اجل بناء أفضلٌة تنافسٌة -

 

  7السؤال 

 جم اإلنتاج كلما قلت فرص دخول منافسٌن جدد والعكس صحٌحكلما كان هناك وفر كبٌر من زٌادة ح

 صواب

 خطأ

 

  8السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من العوامل التً تزٌد من القوة التفاوضٌة للموردٌن ما عدا

  حجم طلباتنا من المورد كبٌر-

 عدد الموردٌن قلٌل-

 تكلفة المنتج البدٌل قلٌلة

 تمٌز المنتج الخاص بالمورد

 

  9السؤال 

 :القوة التفاوضٌة للعمالء تزداد عندما

  تقل الخٌارات المتاحة له

 تكون المنتجات البدٌلة معدومة

 حجم طلبات العمٌل بالنسبة لحجم المبٌعات كبٌر

 إذا كانت أهمٌة المنتج كبٌرة للعمٌل

 

  11السؤال 

 :ما عدا جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من األمور التً ٌجب أن توجه لها عناصر القوة فً المنظمة

 استغالل ما ٌمكن من فرص فً البٌئة

 التغلب على أثر المخاطر والمعوقات البٌئٌة

 اصالح نواحً الضعف بداخلها

 تقلٌل استغالل ما ٌمكن من فرص فً البٌئة

 

  11السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من التحدٌات التً تواجه اإلدارة االستراتٌجٌة ما عدا

 شدة المنافسة

 نولوجٌةاالتغٌرات التك

 استقرار السوق واألوضاع االقتصادٌة

 زٌادة معدالت التغٌر
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  12السؤال 

 التنوٌع الرأسً لالمام ٌعنً أن عملٌات الشركة تتسع وتتوسع فً مراحل اإلنتاج متجهة نحو مصادر المواد الخام

 صواب

 خطأ

 

  13السؤال 

 الرؤٌة هً عبارة قصٌرة تصور

 سبب تواجد المنظمة

 المرغوب فٌه جدا من قبل المنظمةالمستقبل 

 المٌزة التنافسٌة التً تتمتع بها المنظمة

 عوامل النجاح األساسٌة

 

  14السؤال 

 هً الهدف األساسً لالستراتٌجٌة

 تقلٌل التكلفة

 تحقٌق المٌزة التنافسٌة

 زٌادة األرباح-

 زٌادة االنتاج
 

  15السؤال 

 :ٌرجع أصل كلمة استراتٌجٌة إلى

 االندلس

 الٌونان

 الٌابان

 أمرٌكا
 

  16السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من فوائد وضع رسالة واضحة ماعدا

  .توجد أسس ومعاٌٌر واحدة لتخصٌص الموارد التنظٌمٌة

  .تضمن االجماع على غاٌات وأغراض واحدة للتنظٌم

 .تخلق مناخ تنظٌمً متنوع

 .وأنشطة وتحدٌد المسؤولٌن عن كل منهاتسهل عملٌة ترجمة األهداف الى اعمال تحتوي على مهام 

 

  17السؤال 

 :لٌس من خصائص الرسالة الفعالة

  التحدٌد الشدٌد لنشاط الشركة

 التكٌف مع بٌئة المنظمة 

 الوضوح والدقة 

 الجمع بٌن الواقعٌة والتحدي
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  18السؤال 

 .تحلٌل عوامل البٌئة الخارجٌة ٌساعد على اكتشاف الفرص واالستعداد للتهدٌدات

 صواب

 خطأ

 

  19السؤال 

البٌئة العامة للمنظمة تشمل جمٌع العوامل التً تؤثر على كافة المنظمات وتخضع لسٌطرة إدارة المنظمة مثل العوامل 

 .االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والقانونٌة والتكنولوجٌة

 صواب

 خطأ

 

  21السؤال 

 :استراتٌجٌات النمو والتوسع ماعداجمٌع ما ٌلً ٌعتبر من مزاٌا 

 قدر أكبر من األرباح

 تجنب المخاطر المترتبة على النمو

  سمعة أفضل للمدٌرٌن والعاملٌن

  االستفادة من اقتصادٌات الحجم

 

  21السؤال 

 :تأتً مرحلة صٌاغة الغاٌات واالهداف

 بعد تحلٌل البٌئة الداخلٌة وقبل تحلٌل البٌئة الخارجٌة 

 البٌئة الداخلٌة والخارجٌةبعد تحلٌل 

 قبل االنتهاء من تحدٌد الرسالة 

 بعد االنتهاء من تحدٌد الرسالة
 

  22السؤال 

 ٌهدف التحلٌل الداخلً للمنظمة الى تحدٌد ؟

 نقاط القوة ونقاط الضعف

 الفرص ونقاط القوة

 الفرص والتهدٌدات

 التهدٌدات ونقاط الضعف

 

  23السؤال 

 .أنها حتى تحقق أهدافها البد أن تتفاعل مع بٌئتها الخارجٌة والظروف المحٌطة المنظمة كنظام مفتوح تعنً

 صواب

 خطأ
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  24السؤال 

 :النشاط الذي ٌتم ممارسته الشباع حاجات ورغبات األفراد من خالل عملٌة التبادل ٌسمى نشاط

 اإلنتاج

 الموارد البشرٌة

 التسوٌق

 البٌع
 

  25السؤال 

ٌقصد بها النقص فً اإلمكانات والقدرات التً تمكن المنظمة من بلوغ ما تسعى إلى تحقٌقه نقاط الضعف عند المنظمة 

 .قٌاساً بالمنافسٌن وما ٌنعكس بالتالً على مستوى األداء المتحقق مثل وجود منافسٌن أقوٌاء وبكثرة

 صواب

 خطأ
 

  26السؤال 

 :ن استراتٌجٌةعندما ٌمتلك مصنع للبسكوٌت مزرعة حبوب القمح فهذا ٌعتبر نوعا م

 التكامل الرأسً األمامً

 التكامل الرأسً الخلفً

 التنوٌع األفقً المترابط

 التنوٌع األفقً غٌر المترابط

 

  27السؤال 

 :تنقسم مستوٌات االستراتٌجٌة إلى

 على مستوى المنظمة؛ على مستوى النشاط؛ على مستوى الوظائف

 مستوى الوظائفعلى مستوى المنظمة؛ على مستوى األفراد؛ على 

 على مستوى المنظمة؛ على مستوى االقسام؛ على مستوى األفراد

 جمٌع االجابات خاطئة-

 

  28السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من دالئل أهمٌة وضع الغاٌات للمنظمة ما عدا

 تسهم االهداف فً تفوٌض السلطة

 توفر االساس او المعٌار لتخصٌص الموارد داخل التنظٌم

 فراد والوحداتتركز جهود اال

 تعمل على تحفٌز األفراد لبذل المزٌد من الجهد
 

  29السؤال 

 :تتكون البٌئة الخارجٌة من

 البٌئة العامة والبٌئة الخاصة

 البٌئة الكٌرى والبٌئة الصغرى

 البٌئة الفتوحة والبٌئة المغلقة

 جمٌع اإلجابات خاطئة
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  31السؤال 

 :تساعد فً تجنب التعارض فٌما بٌن األهدافواحد مما ٌلً ال ٌعتبر من الوسائل التً 

 ضرورة اهتمام وتقدٌم كل ادارة داخل المنظمة بالمصلحة الكلٌة للمنظمة على مصلحة القسم او الشخص

 ٌجب وضع اولوٌات لألهداف توضح أفضلٌة كل منها

 ٌجب تركٌز وحصر وضع األهداف على مشاركة جمٌع المدراء فً المستوى األعلى لإلدارة

 ان ترتبط األهداف بالمتطلبات التنظٌمٌة التً تخدم فلسفة المنظمة ولٌس بظرف معٌن تمر به المنظمةٌجب 

 

  31السؤال 

 .الموردون والممولون والعمالء ٌعتبرون من عوامل البٌئة الخارجٌة الخاصة

 صواب

 خطأ

 

  32السؤال 

 :عن العمالء ما عداجمٌع ما ٌلً ٌعتبر من العوامل التً ٌجب دراستها عند جمع معلومات 

 نوعٌات المستهلكٌن وتقسٌماتهم

 دراسة وتحلٌل المستهلكٌن وتفضٌالتهم

 الدخل والقوة الشرائٌة

 النمو السكانً وتوزٌع الهٌكل العمري للسكان

 

  33السؤال 

 كلما زاد عدد المنتجات البدٌلة كلما زادت المنافسة وكلما زادت األرباح المتوقعة

 صواب

 خطأ

 

  34السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من دالئل أهمٌة االدارة االستراتٌجٌة ماعدا

 ٌساعد المنظمة فً توقع تغٌرات السوق.1

 ٌدعم المركز التنافسً للشركة.2

 ٌشكل نظام انذار مسبق للمنظمة.3

 ٌهتم بالتخطٌط قصٌر المدى.4

 

  35السؤال 

 :البقاء على الوضع الحالً ماعدا جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من المبررات الداعٌة إلتباع إستراتٌجٌة

 قصور اإلمكانات المتاحة لدى المنظمة

 عدم توافر القدرات والمهارات اإلدارٌة

 تجنب المخاطر المترتبة على التوسع والنمو

 الرغبة فً تعظٌم األرباح
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  36السؤال 

 :ة الفرص والتهدٌدات هوأسلوب تحلٌلً لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة فً منظمة أو شخص أو مجموعة، ومعرف

 نموذج بورتر

 نموذج سوات

 نموذج جامعة هارفارد

 نموذج بوسطن

 

  37السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من الشروط الواجب توافرها فً األهداف ما عدا

 القابلٌة للقٌاس الكمً

 الوضوح والبساطة والقابلٌة للفهم

 مشاركة العمالء فً وضع األهداف

 لتحقٌقالمرونة و القابلٌة ل

 

  38السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً تؤثر على شدة أو ضعف المنافسة ماعدا

 عدد المنافسٌن

 تمٌز المنتجات او الخدمات

 صعوبة الخروج من السوق

 جمٌع اإلجابات صحٌحة

 

  39السؤال 

 : تتكون عملٌات اإلدارة اإلستراتٌجٌة من

 التحلٌل ثم االختٌار ثم التنفٌذ ثم المراقبة

  التحلٌل ثم التنفٌذ ثم المراقبةاالختٌار ثم 

 التفكٌر ثم االختٌار ثم التنفٌذ ثم التحلٌل-

 التنفٌذ ثم التحلٌل ثم االختٌار ثم المراقبة

 

  41السؤال 

 :االستراتٌجٌة التً تتم اضافة وحدات أعمال أو شركات جدٌدة تعمل فً نفس مجال العمل الحالً

 التكامل الرأسً األمامً

  الخلفًالتكامل الرأسً 

 التكامل األفقً

 التنوٌع األفقً غٌر المترابط
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  41السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من مزاٌا القرارات االستراتٌجٌة ماعدا

 أنها تتعلق بالمدى الطوٌل

 أنها تتعلق بالمنظمة ككل

  أن مداها الزمنً قصٌر

 أنها هامة ومؤثرة

 

  42السؤال 

 :االدارة االستراتٌجٌة هً

القٌم والمعاٌٌر والسلوكٌات والتصرفات واالشارات وأسالٌب التعامل والمعاملة التً تصدر عن الموظفٌن هً مجموعة 

 وٌلمسها العمالء والمتعاملٌن

جهد و نشاط طوٌل المدى ٌستهدف تحسٌن قدرة المنظمة على حل مشكالتها وتجدٌد ذاتها من خالل إدارة مشتركة 

 تأكٌداً خاصاً للعمل الجماعً الشاملوتعاونٌة وفعالة لمناخ التنظٌم تعطى 

عملٌة اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصٌص وإدارة موارد المنظمة من خالل تحلٌل العوامل البٌئة بما ٌعٌن المنظمة على 

 تحقٌق رسالتها والوصول إلى غاٌتها وأهدفها المنشودة

 جمٌع االجابات صحٌحة

 

  43السؤال 

 :منافسٌن جدد فً السوق ما عدا جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من عوائق دخول

 التكلفة الرأسمالٌة العالٌة المطلوبة

  ضعف والء المستهلكٌن لماركات العاملة بالسوق

 وفورات الحجم

 وجود مٌزة اقتصادٌة لدى الشركات القائمة

 

  44السؤال 

د الخام أو المكونات أو قدرة الموردٌن التفاوضٌة ٌقصد بها قدرتهم على التأثٌر على أسعار السوق من ناحٌة الموا

 .العمالة

 صواب

 خطأ

 

  45السؤال 

 :واحد مما ٌلً ال ٌعتبر من العناصر التً ٌنبغً أن تشملها رسالة المنظمة

 العمالء

 المنتجات

 اسلوب االدارة

 األسواق
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  46السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من األمور التً ٌوضحها الهٌكل التنظٌمً فً المنظمة ما عدا

 الرواتبسلم 

 األهمٌة النسبٌة لالنشطة

 درجة المركزٌة والالمركزٌة

 نطاق االشراف

 

  47السؤال 

 :ٌتم التحلٌل االستراتٌجً على مستوٌٌن أساسٌٌن

 مستوى العمالء؛ مستوى المنافسة

 مستوى االدارة العلٌا؛ مستوى االدارة الوسطى

 مستوى الربح؛ مستوى التكلفة

 الخارجٌة مستوى المنظمة ؛ مستوى البٌئة

 

  48السؤال 

 : ٌقصد بالتعقٌد ببٌئة األعمال أنها

  أن المعلومات المتوفرة عنها قلٌلة

 ٌصعب جمع المعلومات عنها

 أن عوامل البٌئة كثٌرة وٌصعب التكهن بها

 أن عوامل البٌئة قلٌلة وٌصعب التكهن بها

 

  49السؤال 

 : من swot ٌتكون نموذج سوات

 الفرص؛ التهدٌدات نقاط التمٌز؛ نقاط الضعف؛

 نقاط القوة؛ نقاط الضعف؛ التوجٌهات؛ التهدٌدات

 نقاط القوة؛ نقاط الضعف؛ الفرص؛ التهدٌدات

 نقاط القوة؛ نقاط الضعف؛ الفرص؛ المنافسة

 

 

  51السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من األسالٌب التً تساعد فً تجنب التعارض فٌما بٌن األهداف ماعدا

 .خل المنظمة بالمصلحة الكلٌة للمنظمةاهتمام كل ادارة دا

 تغلٌب األهداف الشخصٌة على األهداف التنظٌمٌة

 وضع اولوٌات لألهداف توضح أفضلٌة كل منها

 مشاركة كل المستوٌات داخل المنظمة عند وضع األهداف
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  51السؤال 

 :العشر السنوات المقبلة؛ هذا مثال لـتسعى شركتنا ألن تكون من بٌن الرواد الخمسة االوائل فً صناعة السٌارات خالل 

 الرؤٌة

 الرسالة

 القٌم

 الثقافة
 

  52السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من مداخل تحلٌل البٌئة الداخلٌة ماعدا

  نموذج بورتر

 مدخل وظائف المنشأة

 مدخل الوظائف اإلدارٌة

 مدخل سلسلة القٌمه
 

  53السؤال 

المنظمة فً التنافس وتحقٌق مكانة معٌنة فً مجاالت األعمال المحددة وقطاع االستراتٌجٌة التً تركز على بٌان سبل 

 معٌن أو سوق معٌن أو منتجات معٌنة تسمى

 استراتٌجٌة وحدات االعمال

 إستراتٌجٌة المنظمة

  إستراتٌجٌة المنظمة

  إستراتجٌة المنافسة
 

  54السؤال 

 :ٌعتبر ارتفاع نسبة البطالة مثاال على

 عوامل الضعف

 عوامل القوة

  الفرص

 التهدٌدات
 

  55السؤال 

 .الموزعون هم مصادر تورٌد المواد الخام والعدد واألدوات الالزمة لعملٌات وأنشطة المنظمة

 صواب

 خطأ
 

  56السؤال 

التنوٌع الداخلً ٌعنً اعتماد المنظمة على نفسها من خالل االستعانة بمواردها المتاحة، وٌمكن أن ٌأخذ جمٌع األشكال 

 :التالٌة ماعدا

 دخول أسواق جدٌدة بنفس المنتجات الحالٌة

 تسوٌق منتجات جدٌدة فً األسواق الحالٌة

 االندماج مع شركات قائمة فً نفس الصناعة

 تسوٌق منتجات جدٌدة فً أسواق جدٌدة
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  57السؤال 

 :والذي ٌهدف لقٌاس جاذبٌة الصناعة القوى التنافسٌة الخمس التً ٌتكون منها نموذج بورتر

القوة التفاوضٌة  -القوة التفاوضٌة للموردٌن -تهدٌد المنتجات البدٌلة -التهدٌد من دخول منافسٌن جدد -حدة المنافسة

 للمشترٌن

 القوة التفاوضٌة للمشترٌن  -القوة التفاوضٌة للموردٌن -الوالء -التهدٌد من دخول منافسٌن جدد -االبتكار

 القوة التفاوضٌة للمشترٌن  -القوة التفاوضٌة للموردٌن -الوالء -نمو الصناعة -كاراالبت

 القوة التفاوضٌة للمشترٌن -القوة التفاوضٌة للموردٌن -تهدٌد المنتجات البدٌلة -التهدٌد من دخول منافسٌن جدد -الوالء

 

  58السؤال 

 :ٌختص مفهوم تطبٌق االستراتٌجٌة بـ

 تحلٌل البٌئة

 جابت خاطئةجمٌع اإل

 وضع األهداف والغاٌات

 تقوٌم البدائل

 

  59السؤال 

 :جمٌع ما ٌلً ٌعتبر من المداخل التً ٌمكن أن تنبنً علٌها الرسالة ما عدا

 عمالء المنظمة

 نوع المنظمة

 نطاق نشاط المنظمة

 التكنولوجٌا المستخدمة

 

  61السؤال 

 التً تمثل فرصة أو تهدٌد للمنظمة االجتماعٌةاتجاهات األسعار تعتبر من أهم المتغٌرات 

 صواب

 خطأ
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  محتوى المحاضرة عن تابع لموضوع تنفٌذ االسراتٌجٌة-

 

  نركز فً االختبار النهائً على الشرائح واالختبار الفصلً والواجبات -

 

  باقً على انتهاء المنهج محاضرة او محاضرتٌن على االكثر-

 

ممكن تاتً اسئلة على نماذح بنفس طرٌقة الواجب الثالث مثال وضع الشركة فً نموذج كذا ) الحصة  -

 ............... السوقٌة ، النمو وهكذا

 

  سؤال اختٌاري من متعدد 07عدد اسئلة االختبار النهائً  -

 

 لاسئلة الفصلً والواجبات راح ٌجً منها فً النهائً عدد لٌس قلٌ -

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 وال تنسوا الطالب والطالبات فً منتدى الكوفً كوب 

 ومجهودهم األكثر من رائع 

 

 النهائً وٌكون االختبار سهل للجمٌع هللا ٌوفقكم إن شاء هللا فً االختبار

 وٌتم النجاح بدرجات عالٌة بإذن هللا

 

 ال تنسون الدعاء 

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهالً 

 

 تقبلوا تحٌاتنا فً منتدٌات كوفً كوب

 سبحان هللا وبحمده ، سبحان هللا العظٌم

E7sas 
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