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

 

 ...من قواعد اإلستقطاب -1

.ستقطابمركزيةاإل.أ

.ظالبياناتوالمعلوماتالمركزيا حف.ب

.ستقطابالتنوعفيأساليباإل.ج

 .ستقطابعفيإستراتيجياتاإلالتنو.د

 

 ...مراحل نظام التدريب في تحديد الطرق المستخدمة في التدريب يندرج ضمن  -2

.مرحلةتحديداألساليبالتدريبية.أ

.ختيارالبرامجالتدريبيةإ.ب

.حتياجاتالتدريبيةمرحلةتحديداإل.ج

 .مرحلةتحديداألهدافمنالبرامجالتدريبية.د



 .. حتياجات التدريبية يهدف تحليل الوظائف إلىضمن مرحلة تحديد اإل -3

 .للمشكالتفيالمنظمةإكتشافالمناطقالمحتملة.أ

.تحديدالمستوىالمطلوبمناألداء.ب

.تحديداألفرادالذينيحتاجونللتدريب.ج

 .معرفةواقعسوقالتدريب.د



 .. حتياجات التدريبية يهدف تحليل األفراد إلىضمن مرحلة تحديد اإل -4

.إكتشافالمناطقالمحتملةللمشكالتفيالمنظمة.أ

.األداءتحديدالمستوىالمطلوبمن.ب

.معرفةالقدراتوالمهاراتالتيينبغيإكتسابها.ج

 .معرفةواقعسوقالتدريب.د



 ... غالباً ما يختلف التعليم عن التدريب ألنه -5

.يحسنمنتجاربالفرد.أ

.يتمفيمدةقصيرة.ب

.يتناولزيادةالمعارف.ج

 .يتناولتنميةمهاراتالفرد.د



    .. للنمو الوظيفي في المنظمة ضمن يقوم الموظف والموجه بتقييم الفرص المتاحة -6

.الوظيفيمرحلةمتابعةالمسار.أ

.مرحلةالمقارنةبينمعلوماتالفردوالفرصالوظيفية.ب

.مرحلةتنفيذالمسارالوظيفي.ج

 .مرحلةإعدادالمسارالوظيفي.د



  ... من مهام وظيفة تنظيم الموارد البشرية -7

.دعمالتعاونبيناألفراد.أ

.والمشاكلالمحتملةحلالصراعات.ب

.تجميعالوظائفوتنسيقهافيمجموعات.ج

.تحليلسوقالعمل.د
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   .. التوجيهات اإلرشادية التي تساعد المديرين في تحقيق أهداف المنظمة هي -8

.تنميةالمواردالبشرية.أ

.سياساتإدارةالمواردالبشرية.ب

.استراتيجياتإدارةالمواردالبشرية.ج

 .البشريةتخطيطالموارد.د



 ... مهام إدارة المسارات الوظيفية للموارد البشرية تصنف ضمن إدارة -9

.تنميةالمواردالبشرية.أ

.تخطيطالمواردالبشرية.ب

.الخدمات.ج

 .عالقاتالموظفين.د

 

 ... تسمى اإلجراءات الخاصة بتحديد نوعية األفراد المناسبين لشغلها -11

 .بواجباتشغلالوظائف.أ

.بمسؤولياتالوظائف.ب

.بتحليلالوظائف.ج

 .بتطويرالوظائف.د



 ... ضمن إدارة الموارد البشرية يدرج تحليل الوظائف ضمن الوظائف -11

.القيادية.أ

.السكرتارية.ب

.الكتابية.ج

 .التخصصية.د



   ..الوظائف من عوامل طريقة مقارنة العوامل لتقييم  -12

.الشهادةالعلمية.أ

.المركزاإلجتماعي.ب

  .الجهدالعضلي.ج

 .المظهرالالئق.د



 .. استخدام قوائم التدقيق والمراجعة يتم ضمن أحد خطوات عملية تحليل الوظائف التالية -13

.تحديدمصادرالمعلومات.أ

.تحديدالوظائفواألعمالالمرادتحليلها.ب

.تحليلومراجعةالمعلومات.ج

 .إختيارأسلوبجمعالمعلومات.د



 ... واحدة من اآلتي ليست ضمن احتياجات المنظمة التدريبية -14

.إحتياجاتالوظائف.أ

.إحتياجاتالسلطات.ب

.إحتياجاتالمنظمة.ج

 .إحتياجاتفريقالعمل.د
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 ... إسناد واجبات إضافية للموظف في وظيفته يتم ضمن -15

.التدريبالوظيفيالمبرمج.أ

.التدويرالوظيفي.ب

.التوسعالوظيفي.ج

 .الضبطالوظيفي.د



 ... واحدة من اآلتي ليست من مبررات تقييم الوظائف -16

.األساسلهيكلتقييماألداءوضع.أ

.التقيدبأنظمةاألجور.ب

 .توخيالعدالةفينظاماألجور.ج

 .الفصلفينزاعاتاألجور.د



 .. من مجاالت استخدام نتائج تحليل العمل ضمن تخطيط الموارد البشرية -17

.تقديرإحتياجاتالمنظمةمنالمواردالبشرية.أ

.وصفطبيعةالمخاطرالمصاحبةأليوظيفة.ب

.التعويضالمناسبلمهامومسؤولياتالوظيفةتحديد.ج

 .تحديدالمهاراتالمطلوبتنميتهافيشاغلالوظيفة.د



 ... يتم جمع معلومات العرض الداخلي بواسطة -18

.الجامعات.أ

.مكاتبالعمل.ب

.طرائقاإلحالل.ج

 .سوقالعمل.د



 ... ضمن المرتكزات اإلسالمية في التعامل مع الموارد البشرية نجد -19

.الجماعةالفردمقابل.أ

.اإلنسانية.ب

.التركيزعلىالبعداإلجتماعي.ج

 .المثاليةفيالعالقاتاإلقتصادية.د



 ... واحدة من اآلتي ليست ضمن سوء إدارة الموارد البشرية -21

.إنخفاضاإلنتاج.أ

.إنخفاضأداءاألفراد.ب

.إنخفاضالروحالمعنوية.ج

 .إنخفاضنسبةحوادثالعمل.د



 ... في تخطيط الموارد البشريةمن العوامل الخارجية المؤثرة  -21

.التكنولوجياالمستخدمةفياإلنتاج.أ

.التشريعاتالحكومية.ب

.طبيعةالمنتجوخصائصه.ج

 .الموقعالجغرافي.د
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 ياسة األجر لموظفي اإلدارة العلياواحدة من اآلتي ليست من أهداف س -22

 .اإلحتفاظبالكفاءاتوالمهارات.أ

 .الدفعحسبالوحداتالمنتجة.ب

  .الكفاءاتاإلداريةالرفيعةجذب.ج

 .تحفيزاإلداريينلتحسينأداءالمنظمة.د

 

 .. من األساليب غير الكمية المستخدمة في تقدير الطلب من الموارد البشرية -23

.طريقةالتقديرعلىأساسمراكزالعمل.أ

.طريقةالتقديرالشخصيللمشرفين.ب

.المعدالتطريقةتحليل.ج

 .طريقةدلفي.د



 .. طريقة تقييم األداء التي تصف أداء العمل في عبارات ثنائيات هي طريقة -24

 .الوقائعالحرجة.أ

.الترتيب.ب

.اإلختياراإلجباري.ج

 .التوزيعاإلجباري.د



 ... عملية تقويم األداءمشكالت واحدة من اآلتي ليست ضمن  -25

.تأثيرالهالة.أ

.الميلللوسطية.ب

.اإلداريالتأثير.ج

 .عدمالتشدد.د



 ... هتمام المنظمات بتخطيط المسار الوظيفيإمن اآلتي ليست من أسباب  واحدة -26

.غيابهيؤديإلىجمودفينظامالترقية.أ

.غيابهيؤديإلىجمودنظاماإلختياروالتوظيف.ب

.يساهمفيإستقطابالكفاءاتالبشرية.ج

 .يساهمفيبقاءالمواردالبشريةوعدمتسربها.د



 .. واحدة من التالي ليست من أهداف تصميم برنامج المنافع والخدمات إلى -27

.زيادةقدرةالمنظمةعلىالمنافسةفيسوقالعمل.أ

.حتياجاتعمالءالمنظمةإأنتلبيتلكالبرامج.ب

.أنتكونمتناسقةمعالتشريعاتواألنظمةالحكومية.ج

 .والموظفينأنتساهمفيتنميةالعالقاتاإلنسانيةبيناإلدارة.د



 ... تحديد النتائج التي يسعى تقييم األداء إلى الوصول إليها يندرج ضمن خطوة تقييم األداء التالية -28

 .وضعاألهدافومعاييراألداء.أ

.تحديدالطريقةالمناسبةللتقويم.ب

.تدريبالمشرفينعلىالتقويم.ج

.مناقشةطرقالتقويممعالموظفين.د

غير الكميةألنهيريدخيارواحدصحيحمناألساليب–السؤاليوجدخطأفي
.كلهامناألساليبغيرالكمية(د–ب–أ)الخياراتحسبالسؤال،و

 ؟السؤالالمطلوبفيحسبيعنيهناكثالثخياراتصحيحة
حيثأن.وحصلهناكخطأمطبعياألساليب الكميةولعلهكانيقصد
.مناألساليبالكميةفقط(ج)الفقرة
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 ... التقييم وطرقه يتم ضمن خطوةإبالغ الموظفين بالهدف من  -29

 .تحديدمجاالتتطويراألداء.أ

.مناقشةطرقالتقويممعالموظفين.ب

.تحديدالطريقةالمناسبةللتقويم.ج

  .تحديدمعاييرمسبقةللمقارنة.د



  ... يؤدي تطبيق نظام المسار الوظيفي المزدوج إلى -31

.الفنيستقالليةفيممارسةالمهنةعلىالمستوىالحدمناإل.أ

.ممارسةالمهنةبدونسلطةأونفوذعلىالمستوىالفني.ب

.التقليلمنفرصالتمتعبالمركزوالسلطةوالنفوذعلىالمستوىاإلداري.ج

 .تخاذالقراراتعلىالمستوىاإلداريإالتقليلمنفرصالتمتعب.د



 ... واحدة من اآلتي ليست من برامج التهيئة المبدئية -31

.تعريفالعاملالجديدبالعاملالقديم.أ

.تعريفالعاملالقديمبالعميلالجديد.ب

.تعريفالعميلالقديمبالعاملالجديد.ج

 .تعريفالعميلالقديمبالعميلالجديد.د



 ... تقويم أساليب تخطيط وتنظيم الموارد البشرية ضمن -32

.تخطيطالمواردالبشرية.أ

.تنميةالمواردالبشرية.ب

.رقابةالمواردالبشرية.ج

 .توجيهالمواردالبشرية.د



... البشرية تصنف ضمن المهاراتتخاذ القرار لدى مدراء الموارد إمهارة  -33

.السلوكية.أ

.الفكرية.ب

.الفنية.ج

 .التقنية.د



 ... ارختيواحدة من اآلتي ليست من أهداف مقابلة اإل -34

.ساعةفياليوم41التأكدمنمدىقدرةالموظفعلىالعملألكثرمن.أ

.نصهارفيالمنظمةعلىاإلقدرةالمترشحتأكدمنمدىال.ب

.أداءالوظيفةفعال المترشحستطاعةإالتأكدمنمدى.ج

 .ستمرارإللعملبالمترشحلتأكدمندافعيةا.د



 .. ختيار الموارد البشريةإستخدام نتائج تحليل العمل ضمن إمن مجاالت  -35

.وصفطبيعةالمخاطرالمصاحبةأليوظيفة.أ

.المساعدةعلىوضعالوقايةالمناسبةبالمنظمة.ب

 .تحديدالمهاراتالمطلوبةألداءالوظيفة.ج

.تحديدمعاييرتقييمأداءالمواردالبشرية.د

يكونليسمنضمنألنهيريدخيارواحدصحيح–نفسهالسؤاليوجدخطأفي
المبدئية وبرنامجالتهيئة الخيارات، (د–ج –ب ) ليستمنبرنامجكلها

 السؤال؟المطلوبحسبخياراتصحيحة(3)يعنيهناك.التهيئة
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 .. ضمن أهداف عملية تقويم األداء يندرج تقييم نظام الحوافز كأحد -36

.أهدافالتوجيه.أ

.األهدافاإلدارية.ب

.أهدافالبحثالعلمي.ج

 .أهدافالتدريب.د



 ... ختيار كأحدستقطاب واإليندرج إعادة النظر في إجراءات اإلضمن أهداف عملية تقويم األداء  -37

.أهدافالتوجيه.أ

.األهدافاإلدارية.ب

.أهدافالبحثالعلمي.ج

 .أهدافالتدريب.د



  ..طريقة تقييم األداء التي تعتمد على مالحظة سلوكيات الموظف هي طريقة -38

.الوقائعالحرجة.أ

.ختيارقائمةاإل.ب

.ختياراإلجبارياإل.ج

 .التوزيعاإلجباري.د



 ... عتباراتاإلعتبارات التي تفرض تحديد الحد األدنى لألجور هي اإل -39

.جتماعيةاإل.أ

.قتصاديةاإل.ب

.التنظيمية.ج

 .اإلدارية.د



 ..النظرية التي تجاهلت الجوانب التي يرغب العامل في إشباعها هي  -41

.نظريةالعالقاتاإلنسانية.أ

.العلميةنظريةاإلدارة.ب

.نظريةالتنظيم.ج

 .النظريةالموقفية.د



 ... أثناء مقابلة تقييم أداء الموارد البشرية من الضروري -41

.عدممقارنةالموظفبزمالئه.أ

.معرفةنقاطضعفالموظف.ب

.إعطاءدرجةمتوسطةللموظف.ج

 .مقارنةالموظفبزمالئه.د



 ... البشريةواحدة من التالي ليست من أهداف نظام معلومات الموارد  -42

.تحليلمعلوماتتخفيضتكاليفاإلنتاج.أ

.توفيرالمعلوماتالخاصةبالمواردالبشرية.ب

.جمعوتخزينالبياناتالخاصةبالمواردالبشرية.ج

.تخاذقراراتالعنصرالبشريإالمساعدةفي.د

 تقويم األداء: المحاضرة الثامنة
،4131-4131الفصلالدراسيالثاني–فيشريحةالدكتورالحاليةلهذاالفصل:يرجىاإلنتباه
أنهيندرجتحتحيثأنأهدافتقييمنظامالحوافزمكتوب–،يوجدفيهاخطأ(6)الشريحةرقم

–أهدافالبحثالعلمييندرجتحتأهدافالتوجيهواإلرشاد،وكذلك
     .والصحيح أن تقييم نظام الحوافز يندرح تحت أهداف البحث العلمي
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 ... نظام معلومات الموارد البشرية له العديد من السلبيات منها -43

.ألسبابماليةستخدامهإعدمإمكانية.أ

.ستخدامهألسبابعلميةإعدمإمكانية.ب

.رتفاعالتكلفةأداءالوظائفمنخاللهذاالنظامإ.ج

 .نجازاألعمالالخاصةبالمواردالبشريةإتأخر.د



 .. واحدة من اآلتي ال تدخل ضمن خطوات تحليل العرض الداخلي -44

.تحديدعدداألفرادالموجودينحاليا .أ

.الذينسيستمرونفيكلوظيفةتحديدعدداألفراد.ب

.تحديدعدداألفرادالذينسينقلونإلىوظائفأخرىداخلالمنظمة.ج

 .تحديدعدداألفرادالذينسيتمتوظيفهممنخارجالمنظمة.د



 ... جتماعي ضمنختبار التكيف اإلإيصنف  -45

.ختباراتاألداءإ.أ

.نجازختباراتاإلإ.ب

 .ختباراتالذكاءإ.ج

 .ختباراتالشخصيةإ.د



 .. تشير الدراسات إلى أن الوظائف في المنظمات المعاصرة هي بحاجة إلى موارد بشرية -46

.ذاتمهاراتمتعددةتسمحبالعملفيعدةوظائف.أ

.منضبطةبشروطالعملحتىإنلمتمتلكالمهاراتالالزمةلذلك.ب

.تركزعلىالتخصصفيمجالمعينمنمجاالتالعمل.ج

 .مجاالتالعملتمتلكمهارةواحدةتناسبأحد.د

 

 ... تهيئة المناخ واإلعداد للتدريب يندرج ضمن مراحل نظام التدريب في -47

.حتياجاتالتدريبيةمرحلةتحديداإل.أ

.مرحلةتحديداألهدافمنالبرامجالتدريبية.ب

.مرحلةتحديداألساليبالتدريبية.ج

 .ختيارالبرامجالتدريبيةإ.د



 ... التدريب واحدة من اآلتي ليست ضمن مراحل تصميم نظم -48

.حتياجاتالتدريبيةتحديداإل.أ

.تطويراألهدافالتدريبية.ب

.تنفيذالبرامجالتدريبية.ج

 .تقويمفاعليةالبرامجالتدريبية.د



 ... من الضروري أثناء مقابلة تقويم األداء -49

.تعريفالموظفبعيوبهومميزاته.أ

 .مقارنةأداءالموظفبأداءزمالئه.ب

.الشخصيةاإلشارةإلىالصفات.ج

 .نتقاداتإلىالموظفتوجيهاإل.د



 D  منوذج 3414-3411 الثاني الفصل الدراسي  أسئلة إختبار إدارة املوارد البشرية 

 

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

 

 ... ستقطاب الخارجي له العديد من المزايا منهااإل -51

.يزودالمنظمةبمواردبشريةمؤقتة.أ

.يوفرالمعلوماتالكافيةعنالمترشح.ب

.انسجامالموظفمعبيئةالعملالداخلية.ج

 .توافقالموظفمعثقافةالمنظمة.د









 (لصورةسئلة األزودتين ب..  الناااايفةاألخت  أيضًا  أشكر، وسئلة لل  لل  وورداألزودتين ب..  هنادي خالدأشكر األخت )
 

 ..أمتن  لن اهلل أني وفقت يف حل األسئلة بالطريقة الصحيحة و
 ..يف حال وجود أي خطأ أو لالحظة  تنبيهي كما آلل لنكم 

 ،،متنياتي لكم بالتوفيق



