
 A  منوذج 4141-4141الفصل الدراسي األول   أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  8 من 1 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 جورواحدة من اآلتي ال تدخل ضمن خطوات تحديد األ -1

 .حديدعدداألفرادالموجودينحاليا ت.أ

 .تحديدعددسنواتالخبرة.ب

 .تحديدعددساعاتالعمل.ج

 .تحديدحجماالعمالالمطلوبة.د

 

 جتماعي يصنف ضمنالتكيف اإل -2

 .داءاألختباراتإ.أ

 .نجازإختباراتاإل.ب

 .ختباراتالذكاءإ.ج

 .ختباراتالشخصيةإ.د



 تي ليست من برنامج التهيئةواحدة من اآل -3

.تعريفالعاملبالبرامجالتدريبيةله.أ

.تعريفالعاملبزمالئهالمحالينعلىالتقاعد.ب

.تعريفالعاملبمكانعمله.ج

 .منظمةأخرىتعريفالعاملبزمالئهالمنافسينلهفي.د



 داء التاليةحديد النتائج التي يسعى تقييم األداء الوصول إليها يندرج ضمن خطوة تقييم األت -4

.هدافوالمعاييروضعاأل.أ

.تحديدالطريقةالمناسبةللتقويم.ب

.تدريبالمشرفينعلىالتقويم.ج

 .مناقشةطرقالتقويممعالموظفين.د



 تحفيز الموظفين يتم ضمن الخطوة التالية -5

.داءتطويراألتحديدمجاالت.أ

.داءمعالموظفينمناقشةطرقتقويماأل.ب

.الرقابةالذاتية.ج

 .تحديدمعاييرمسبقةللمقارنة.د



 يؤدي تطبيق نظام المسار الوظيفي المزدوج إلى -6

.ستقالليةفيممارسةالمهنةعلىالمستوىالفنيالحدمناإل.أ

.الفنيممارسةالمهنةبدونسلطةأونفوذعلىالمستوى.ب

.داريوالسلطةوالنفوذعلىالمستوىاإلالتقليلمنفرصالتمتعبالمركز.ج

 .داريالتقليلمنفرصالتمتعبإتخاذالقراراتعلىالمستوىاإل.د



 عتباراتتحديد الحد األدنى لألجور هي اإل عتبارات التي تفرضاإل -7

.جتماعيةاإل.أ

.قتصاديةاإل.ب

.التنظيمية.ج

.داريةاإل.د
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  8 من 2 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 النظرية الشرطية هي  -8

.نسانيةنظريةالعالقاتاإل.أ

.دارةالعلميةنظريةاإل.ب

.نظريةالتنظيم.ج

 .النظريةالموقفية.د



 تشير الدراسات إلى أن الوظائف في المنظمات المعاصرة هي بحاجة إلى موارد بشرية -9

.تسمحبالعملفيعدةوظائفذاتمهاراتمتعددة.أ

.منضبطةبشروطالعملحتىإنلمتمتلكالمهاراتالالزمةلذلك.ب

.تركزعلىالتخصصفيمجالمعينمنمجاالتالعمل.ج

 .تمتلكمهارةواحدةتناسبأحدمجاالتالعمل.د



 ستقطاب الخارجي له العديد من المزايا منهااإل  -11

.يزودالمنظمةبمواردبشريةمؤقتة.أ

.المعلوماتالكافيةعنالمرشحيوفر.ب

.انسجامالموظفمعبيئةالعملالداخلية.ج

 .توافقالموظفمعثقافةالمنظمة.د



 ينص التدريب على  -11

.محاكاةالواقع.أ

.تقانعملمعينالمهاراتالالزمةإل.ب

.التنوعفيالبرامج.ج

 .التطوير.د



 التاليةحدى المراحل المستخدمة في التدريب تندرج ضمن إساليب األ  -12

.ساليبالتدريبيةمرحلةتحديداأل.أ

.ختيارالبرامجالتدريبيةإ.ب

.حتياجاتالتدريبيةاإلمرحلةتحديد.ج

 .هدافمنالبرامجالتدريبيةمرحلةتحديداأل.د



 داء الموارد البشرية من الضروريأثناء مقابلة تقييم أ  -13

.معرفةالنقاطالسلبيةلدىالموظف.أ

.حتياجاتالموظفتحديدإ.ب

.بالغالموظفبنقاطالضعفلديهإ.ج

 .مقارنةالموظفبزمالئه.د



 واحدة فقط يمكن تضمينها في نظام معلومات الموارد البشرية  -14

.نتاجتحليلمعلوماتتخفيضتكاليفاإل.أ

.مصادرالمعلوماتالخاصةبالمواردالبشرية.ب

.جمعوتخزينالبياناتالخاصةبالمواردالبشرية.ج

.القراراتللعنصرالبشريتخاذالمساعدةفيإ.د

 ..وإليكم الشرح أدناه منقول من أحد المواقع  –( د)عموماً حسب السؤال اإلجابة  –من خارج المنهج كما يبدو لي  (:8)السؤال رقم 

 :وقد تضمنت هذه النظرية عدة مفاهيم أهمها. الموقف القائد،  المرؤوس، : وأساس هذه النظرية عناصر ثالثة :النظرية الشرطية

 .أن النمط القيادي الفعال في بعض المواقف قد ال يكون فعاالً في مواقف أخرى :أولا 

أنه ليس من الدقة أن نتحدث عن قائد جيد وقائد سيئ، ولكن يجب أن نفكر في قائد يؤدي عمله بكفاءة في ظروف أو مواقف  :ثانياا

 .ذلك في موقف آخرعلى معينة، وال يقدر 

  .بالتدرير فاعلية القيادة بمحاولة تغيير دوافع القائد نحو نمط قيادي معين من خالل إن اإلدارة تستطيع تغيي :ثالثاا

 :والتحدي الحقيقي الذي تواجهه اإلدارة هي أن تعترف بأن القيادة الفاعلة تتوقف على ثالثة عوامل شرطية وهي

 .وقوة المركز بالنسبة للقائد - هيكل العمل - عالقة الرئيس بالمرؤوس

 .دارة تعديل هذه المواقف لتتناسب مع النمط القيادي للمديرويمكن لإل

 



 A  منوذج 4141-4141الفصل الدراسي األول   أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 
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 نظام معلومات الموارد البشرية له العديد من المزايا منها  -15

.نتاجتخفيضتكلفةاإل.أ

.ستقطابتخفيضتكاليفرسوماإل.ب

.منخاللهذاالنظامالوظائفداءإرتفاعتكلفةأ.ج

 .عمالالخاصةبالمواردالبشريةتأخرإنجازاأل.د



 األجر الحقيقي هي  -16

.جمالياألجراإل.أ

.الخصومات–جمالياألجراإل.ب

.الخصومات+جمالياألجراإل.ج

 .جابةصحيحةالتوجدإ.د



 العملية التي من خاللها يتم تغيير سلوكيات الموظف  -17

.التطوير.أ

.التدريب.ب

.التقييم.ج

 .التهيئة.د



 فرادأحد القصور في مدرسة إدارة األ  -18

 .النظرةالجزئيةلبرامجالمواردالبشرية.أ

.نتاجوإهمالاإلاإلهتمامبالفرد.ب

.الرقابةالمبالغفيها.ج

 .لىقواعدصارمةفيالتطويراإلستنادإ.د



 تخاذ القرار لدى مدراء الموارد البشرية تصنف ضمن المهاراتمهارة إ  -19

.السلوكية.أ

.الفكرية.ب

.الفنية.ج

 .التقنية.د



 من أسباب حوادث العمل المتعلقة بالعامل  -21

.العاملجهادالناجمعنالمهامالتييتوالهااإل.أ

.المناخالتنظيمي.ب

.منللمعداتاإلستخدامغيراآل.ج

 .رهاقبفعلالعملاإل.د



 من األساليب الكمية المستخدمة في تقدير الطلب من الموارد البشرية  -21

.طريقةالتقديرعلىأساسمراكزالعمل.أ

.طريقةالمعادالتالكمية.ب

.طريقةتحليلالنسب.ج

.طريقةدلفي.د



 A  منوذج 4141-4141الفصل الدراسي األول   أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

  8 من 4 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 إليها المنظمة لمواجهة العجز في مواردها البشريةمن األساليب التي تلجأ   -22

.تخفيضساعاتالعمل.أ

.تمديدسنالتقاعد.ب

.التخفيضفياألجور.ج

 .الزيادةفيالرواتبواألجور.د



 حتياجات الموارد البشريةواحدة من اآلتي من ضمن تخطيط إ  -23

.تحليلالفائضالنوعيوالكمي.أ

.تحليلالعجزالنوعيوالكمي.ب

.والفائضالكميتحليلالعجز.ج

 .تحليلالفائضوالعجزالكميوالنوعي.د



 سالمية في التعامل مع المورد البشري ترتكز علىأحد القيم اإل  -24

.العملالجماعي.أ

.نسانيالتركيزعلىالبعداإل.ب

.قتصاديةالمثاليةفيالعالقاتاإل.ج

 .التفكيرالجمعي.د



 تي ليست ضمن إدارة الموارد البشريةواحدة من اآل  -25

.التخطيط.أ

.فرادأداءاأل.ب

.الروحالمعنوية.ج

 .نسبةحوادثالعمل.د



 من العوامل الخارجية المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية  -26

.نتاجالتكنولوجياالمستخدمةفياإل.أ

.لكترونيةالحكومةاإل.ب

.خصائصالمنتج.ج

 .التشريعاتوالقوانينالحكومية.د



 من ضمن خطوات عملية تحليل الوظائف  -27

.تحديدمصادرالمعلومات.أ

.تحديدالوظائفواألعمالالمرادتحليلها.ب

.تحليلومراجعةالمعلومات.ج

 .توصيفالوظائف.د



 العلميةدارة من ضمن اإلنتقادات الموجهة لمدرسة اإل  -28

.نتاجإهتمامهاباإل.أ

.تعاملالفردكاآللة.ب

.حتياجاتالمنظمةتهتمبإ.ج

 .حتياجاتالصناعةتهتمبإ.د

 .صياغة السؤالخطأ مطبعي أو خطأ في (: 72)السؤال رقم 

 .ألن جميع اإلجابات صحيحة

 :خطوات عملية تحليل الوظائف

 .تحديد الهدف من إستخدام تحليل العمل -1

  .تحديد الوظائف واألعمال المراد تحليلها -7

  .تحديد المعلومات المطلوب تحليلها -3

 .تحديد مصادر المعلومات -4

 .إختيار أسلوب جمع المعلومات -5

 .جمع المعلومات عن الوظيفة -6

 .تحليل ومراجعة المعلومات وإستخالص النتائج -2

   .إعداد بطاقة توصيف الوظيفة -8
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  8 من 5 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 ضافية للموظف في وظيفته يتم ضمنإسناد واجبات إ  -29

.التدريبالوظيفيالمبرمج.أ

.التدويرالوظيفي.ب

.التوسعالوظيفي.ج

 .الضبطالوظيفي.د



 من مهام وظيفة تنظيم الموارد البشرية  -31

.فراددعمالتعاونبيناأل.أ

.حلالصراعاتوالمشاكلالمحتملة.ب

.تجميعالوظائفوتنسيقهافيمجموعات.ج

 .تحليلسوقالعمل.د



 دارة المسار الوظيفي يعد ضمن إ  -31

.تنظيمالمواردالبشرية.أ

.تخطيطالمواردالبشرية.ب

.تطويرالمواردالبشرية.ج

 .سياساتالمواردالبشرية.د



 البشري تتمثل فيقيادة المورد   -32

.نصاتالقدرةعلىاإل.أ

.الحزموالصرامة.ب

.خرينالعالقاتالمحدودةمعاآل.ج

 .المتابعةاللصيقةللموظفين.د



 بطاقة توصيف الوظيفة هي  -33

.معلوماتعنالوظيفة.أ

.قرارالتعيين.ب

.الفحصالطبي.ج

 .بياناتالرئيسالمباشر.د



 عالن عن طلب شغل وظيفة يتضمناإل  -34

.الوظائفواجباتشغل.أ

.مسؤولياتالوظائف.ب

.تحليلالوظائف.ج

 .تطويرالوظائف.د



 تحليل الوظيفة هي وظيفة  -35

.مكتبية.أ

.تخصصية.ب

.قيادية.ج

.شرافيةإ.د
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  8 من 6 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 ستقطاب الموارد البشرية ينص علىنتائج تحليل العمل في إ  -36

.تحديدطبيعةالحوافزالمصاحبةأليوظيفة.أ

.تحديدمصادرجذبالمواردالبشرية.ب

.علىوضعبرامجوقائيةمناسبةللمنظمةالمساعدة.ج

 .تحديدالمعاييرالمطلوبةألداءالوظيفة.د



 من ضمن متطلبات تحليل الوظائف تحديد مؤهالت شاغل الوظيفة والتي تعني  -37

.الدرجةالعلميةلصاحبالوظيفة.أ

.الخبرةالتدريبية.ب

.البرامجالتطويرية.ج

 .شرافيةالمماثلةالوظائفاإل.د



 عالن عن الوظائف الداخلية عن طريقاإليتم   -38

.سوقالعمل.أ

.نترنتمواقعاأل.ب

.حاللطرقاإل.ج

 .عالناتفيالصحفاإل.د



 ة مهمة بسببيحتياجات التدريبتحديد اإل  -39

.تحديدمشكالتمتوقعةفيالمنظمة.أ

.داءالمستوىالمطلوبمناألتحديد.ب

.تحديدنقاطالقوةلدىالموظف.ج

 .معرفةواقعسوقالتدريب.د



 يساعد التعليم في   -41

.زيادةالخبرةالفردية.أ

.زيادةالمعارفوالعلومالعامة.ب

.تحسينالمهاراتلعملمعين.ج

 .جتماعيةكسبعالقاتإ.د



 طريقةتقييم األداء الذي يرتكز على مالحظة سلوكيات الموظف هي   -41

.الوقائعالحرجة.أ

.ختبارقائمةاإل.ب

.جبارياإلختياراإل.ج

 .جباريالتوزيعاإل.د



 تخطيط المسار الوظيفي ينص على  -42

.التطويرالمبرمجللموظف.أ

.البرامجالتدريبيةالخاصةبالموظف.ب

.تخطيطأداءالموظفوفعاليةوظيفته.ج

.ستقرارالموظفوالوظيفةإ.د

 .خطأ مطبعي أو خطأ في صياغة السؤال(: 38)السؤال رقم 

 .وسيلة صحيحة ضمن الخيارات األربعة الموجودة/ ال توجد طريقة  هألن

 : وسائل اإلعالن الداخلي عن الوظائف هي

 .لوحات اإلعالنات في المنظمة وفروعها  -1

 .وسائل النشر الداخلية األخرى -7
 

، (إستقطاب)وليست وسيلة ( إختيار أو إنتقاء)هي وسيلة  خرائط اإلحالل :مالحظة

 .واإلعالن من وسائل اإلستقطاب
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 الوظائف تنص علىطريقة مقارنة العوامل لتقييم   -43

.الشهادةالعلمية.أ

.جتماعيالمنصباإل.ب

.الجهدالبدني.ج

 .المظهرالعام.د



 داء الموظف إلىأ عادة تسند مهمة تقييم  -44

.المديرالعام.أ

.الرئيسالمباشر.ب

.مديرالمواردالبشرية.ج

 .رئيسالقسم.د



 العاملين من خالل أداءيمكن قياس فعالية   -45

.معدالتالنقلوتحويرالوظائف.أ

.نتاجيةمعدالتاإل.ب

.حاللمعدالتاإل.ج

 .معدالتالتسربالوظيفي.د



  توصيف الوظائف  -46

 .منتحليلالوظائفأكثرتفصيال .أ

 .منتحليلالوظائفإختصارا أكثر.ب

 .متطابقمعتحليلالوظائف.ج

 .التوجدإجابةصحيحة.د



 تتمثل أهداف إدارة الموارد البشرية في  -47

 .عمالةمستقرة.أ

 .عمالةمنتجةوفعالة.ب

 .التوجدإجابةصحيحة.ج

 .كلماسبقصحيح.د



 ستقطاب الداخليمن عيوب اإل  -48

 .إثارةالحساسيةبينالعاملين.أ

 .رتفاعالتكاليفإ.ب

 .بصحيحة+أ.ج

 .التوجدإجابةصحيحة.د



 مثل أهداف عملية تقويم األداء في تت  -49

 .أهدافتوجيهية.أ

 .أغراضالبحثالعلمي.ب

 .أهدافتنظيمية.ج

 .توجدإجابةصحيحةال.د
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  8 من 8 ص  AbuRakaan : إعداد اإلنتساب المطور -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك فيصل   

 

 تقييم الوظائف هي  -51

 .ربطمحتوياتالوظيفةوالمؤهالتالمطلوبةلها.أ

 .تحديدمتطلباتالوظيفة.ب

 .صحيحةالتوجدإجابة.ج

 .جميعماسبقصحيح.د

 

















 (زودتين بأسئلة األعوام السابقة على ملف وورد..  هنادي خالدأشكر األخت )
 

 ..أمتنى من اهلل أني وفقت يف حل األسئلة بالطريقة الصحيحة و
 ..يف حال وجود أي خطأ أو مالحظة  تنبيهي كما آمل منكم 

 ،،متنياتي لكم بالتوفيق
 

درجات تم إضافتها دلرجاتهم انلهائية عن إختبار الفصل ( 5)بــ  الطابلات/ الطالب تم تعويض  :تنويه
وأعتقد واهلل أعلم أن .. وذلك إستجابة تلظلمهم إلدارة اجلامعة  -4145-4141الفصل األول -السابق

 (.48)و ( 72)و ( 8)األسئلة اليت تم اتلعويض عنها يه رقم 
 


