
 
 
 

   

 بنك األسئلة
 لمادة السياسات اإلدارية

  :   السؤال األول
 كل مما يأتى : حدود صفحة فى أكتب 
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 :  السؤال الثانى
ضع رمز اإلجابة الصحيحة أمام رقم العبارة فى جدول لكل من العبارات التالية   

: 
 :سات اإلدارية مرشد للتفكير عند السيا  - 1
 تنفيذ القواعد.  -تنفيذ اإلجراءات.                             ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -إتخاذ القرارات .                            د    -ج 
 
  السياسات التىتستخدم فى فى اتخاذ القرارات اإلستراتيجية هى :  - 2
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 السياسات األساسية.  -ليا .                  ب السياسات الع  -أ 
 ال شيئ مما سبق.  -السياسات التشغيلية.              د   -ج 
 السياسات التى تؤثر على كل أجزاء المنظمة هى :  - 3
 السياسات األساسية.  -السياسات العليا .                  ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -د   السياسات التشغيلية.              -ج 
 من األفضل أن تكون السياسات :  - 4
 غير مكتوبة.  -مكتوبة.                            ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -أ  +  ب .                        د    -ج 
 السياسات الواقعية هى السياسات:  - 5
 لقابلة للتطبيق .ا   -المرنة.                           ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق,  -المكتوبة.                        د   -ج 
 النتائج التى ينبغى الوصول اليها هى :  - 6
 اإلجراءات .  -السياسات .                     ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -القواعد .                       د  -ج 
 ملة :هى خطة موحدة شاملة ومتكا  - 7
 اإلستراتيجية.  -السياسات اإلدارية.              ب   -أ 

 كل ما سبق.  -اإلجراءات.                     د   -ج 
 التكيف والتعامل مع المتغيرات البيئية هو أساس :  - 8
 السياسات اإلدارية.  -األهداف.                         ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -د         اإلستراتيجية.            -ج 
 مجموعة المتغيرات التى تخرج عن نطاق اٌدارة هى :  - 9
 متغيرات البيئة الخارجية.  -متغيرات البيئة الداخلية.        ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ]  .                    د   -ج 
 أداة إلستراتيجية اإلدارة فى التنفيذ هى :     - 10
 األهداف,  -السياسات اإلدارية,            ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -التكتيك اإلدارى.              د   -ج 
 لبيانات الالزمة إلعداد السياسات اإلدارية :الخارجية ل مصادرالمن  – 11
 سجالت العاملين بها.  -ب المنظمة.            ب المشتريات سجالت  -أ 

 الشيئ مما سبق.  -بها.                   د  سجالت المخازن  -ج 
 من المصادر الخارجية للبيانات الالزمة إلعداد السياسات اإلدارية : – 12 
 الموردون .  -المنافسون  .                           ب   -أ 

 كل ما سبق.  -المستهلكون .                         د   -ج 
 ة الالزمة إلعداد السياسات اإلدارية :من المصادر الداخلي  - 13
 بيانات البيئة اإلجتماعية.  -بيانات البيئة اإلقتصادية .              ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق,  -بيانات البيئة التكنولوجية.             د   -ج 
 يمثل الخطوة :تحليل البيانات الالزمة إلعداد السياسات اإلدارية   - 14
 الثانية.  -ى .                              ب األول  -أ 

 الشيئ مما سبق.  -الثالثة.                              د   -ج 
 
 إختبار السياسات اإلدارية قبل تعميمها عند إعدادها يمثل الخطوة:  - 15
 الثانية.  -األولى .                              ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -د                        الثالثة.         -ج 
 البساطة فى إعداد السياسات اإلدارية من :  - 16
 شروط فعاليتها.  -خطوات إعدادها.                     ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -تصنيفاتها .                          د   -ج 
 عدم تعارض السياسات اإلدارية يعنى :  - 17
 ثباتها.  -مرونتها.                            ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -د تكاملها.                              -ج 
 
 فابلية السياسات اإدارية للتعديل يعنى :  - 18
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 الشمول.  -المرونة.                         ب   -أ 
 يئ مما سبق.ال ش  -الثبات .                         د   -ج 
 ضرورة متابعة السياسات اإلدارية يعنى :  - 19
 خطوة من خطوات إعدادها.  -مفهوم السياسات اإلدارية.          ب   -أ 

 كل ما سبق.  -من شروط فعاليتها.                د   -ج 
 التجربة وحذف الخطأ يعنى :  - 20
 السياسة تتبع األحداث. – اإلستمرار فى تطبيق السياسات اإلدارية.    ب  -أ 

 ال شيء مما سبق.  -عدم وجود سياسة.                     د   -ج 
 الخطوات األساسية التى يجب اتباعها عند إعداد السياسات اإلدارية :  - 21
 أربعة.  -ثالثة .                              ب   -أ 

 شيئ مما سبق.ال  -خمسة.                            د   -ج 
 التى تمثل الخصائص الفريد التى تميز المنظمة هى :  - 22
 الرسالة.  -الرؤية .                          ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -األهداف.                        د   -ج 
 التى تركز على تحقيق الربح هى :  - 23
 األهداف اإلجتماعية .  - األهداف اإلقتصادية.                 ب  -أ 

 كل ما سبق.  -األهداف التشغيلية.                   د  –ج 
 تساعد األهداف فى تسهيل عملية :  - 24
 رفع الروح المعنوية لهم.  -التعاون والتنسيق بين األفراد.         ب   -أ 

 كل ما سبق,  -الرقابة .                              د   -ج 
 من متغيرات البيئة الداخلية :  - 25
 اإلمكانيات البشرية.  -اإلمكانيات المادية.                     ب   -أ 

 كل ما سبق.  -اإلمكانيات الفنية.                      د   -ج 
 من اإلمكانيات الفنية  :  - 26
 األفراد. –األموال.                                ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -راضى.                              د األ  -ج 
 من متغيرات البيئة الخارجية :  - 27
 الموردون .  -المستهلكون .                         ب   -أ 

 كل ما سبق.  -المنافسون .                          د   -ج 
 من مداخل تحليل العوامل البيئية :  - 28
 مدخل القيم .  -المنظمات.                     ب مدخل   -أ 

 كل ما سبق. –مدخل األسواق.                     د   -ج 
 من مكونات تحليل البيئة على أساس مصالح المنظمة تحليل : – 29
 الموردون.  -العمالء.                             ب   -أ 

 كل ما سبق.  -د  المنافسون.                         -ج 
 تحديد الفرص والتهديدات يعنى تحليل البيئة :  - 30
 الخارجية.  -الداخلية.                           ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                       د   -ج 
                           نحديد مصادر القوة ومصادر الضعف يعنى تحليل البيئة :  - 31
 الخارجية.  -الداخلية.                           ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                       د   -ج 
 من المعالم األساسية للنظام الرأسمالى :  - 32
 الحرية اإلقتصادية.  -الملكية العامة .                 ب   -أ 

 كل ما سبق.  -عية.    د اشباع الحاجات اإلجنما  -ج 
 حافز الربح من مالمح النظام :  - 33
 اإلشتراكى.  -الرأسمالى .                    ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 
 
 نظام:استخدام اإلعالن فى الترويج السلعى من خصائص السياسات التسويقية فى ال  - 34
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 اإلشتراكى.  -أسمالى .                    ب الر  -أ  
 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 استطاعت النقابات تحسين ظروف العمل فى النظام:  - 35
 اإلشتراكى.  -الرأسمالى .                    ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 الملكية الخاصة لمصادر اإلستثمار فى المشروعات من خصائص النظام:  - 36
 اإلشتراكى.  -الرأسمالى .                    ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 التخطيط المركزى للنشاط اإلقتصادى من خصائص:  - 37
 اإلشتراكى.  -ب      الرأسمالى .                 -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 إنتفاء المنافسة السعرية من خصائص النظام :  - 38
 اإلشتراكى.  -الرأسمالى .                    ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 روق السعرية من خصائص النظام :التمييز السلعى والف  - 39
 اإلشتراكى.  -الرأسمالى .                    ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 يتم توزيع الفائض بقرارات السلطة المركزية فى النظام: – 40
 اإلشتراكى.  -الرأسمالى .                    ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -ب  .                    د  أ  +   -ج 
 السياسات اإلدارية المتعلقة بعمليات التصنيع ترشد قرارات : – 41
 المشتريات .  -التسويق .                    ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.  -ادارة األفراد .               د   -ج 
 من مكونات النظام اإلنتاجى :  - 42
  التنظيم الداخلى للمصنع .  -ار موقع المصنع .         ب اختي  -أ 

 كل ما سبق .  -اختيار اآلالت والمعدات.      د   -ج 
 من نظم اإلنتاج :  - 43
 نظام اإلنتاج واسع النطاق.  -نظام اإلنتاج باللوط.                ب   -أ 

 كل ما سبق.  -نظام اإلنتاج المستمر.            د   -ج 
 تتزايد أهمية التسويق فىالمشروعات التى تعمل فى ظل النظام :  - 44

 اإلشتراكى.  -الرأسمالى .                    ب   -أ  
 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 من األركان التى أغفلتها معظم تعاريف التسويق:  - 45
 السوق.  -ب            التبادل .                -أ 

 كل ما سبق.  -البيئة التسويقية.                د   -ج 
 مكونات وظيفة التبادل تعنى  :  - 46
 الشراء .  -البيع .                          ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 النظام التسويقى يعنى  :  - 47
 المنشآت التسويقية.  -مليات التبادل.                 ب ع  -أ 

 الشيئ مما سبق.  -أ  +  ب  .                    د   -ج 
 تحليل البيئة التسويقية يحدد : - 48
 مصادر الضعف .  -مصادر القوة .                ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق,  -أ  +  ب  .                   د   -ج 
 لغذائية يتم فى :تسويق السلع ا – 49
 أسواق المنتج.  -أسواق المستهلك .            ب  –أ 

 كل ما سبق.  -أسواق الخدمات.            د   -ج 
 
 
 قياس الطلب والتنبؤ بالمبيعات من السياسات :  - 50
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 التسويقية.  -اإلنتاجية .                 ب   -أ 
 الشيئ مما سبق.    -د       التمويلية.             -ج 
 استراتيجيات المنافسة والنمو من اإلستراتيجات :  - 51
 التسويقية.  -اإلنتاجية .                 ب   -أ 

 الشيئ مما سبق.    -التمويلية.                 د   -ج 
 تتطلب استراتيجية المنافسة والنمو التمييز بين :  - 52
 الرقابة اإلدارية .  -يجى.          ب النشاط اإلسترات  -أ 

 الرقابة التشغيلية.              د  كل ما سبق.  -ج 
 يجب مراعاتها عند اختيار سياسة:تياجات ورغبات المستهلك التعرف على اح  - 53
 زيادة حجم السوق القائمة.  -اختراق السوق.               ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -د    المزيج السلعى .             -ج 
 من سياسات المزيج السلعى  :  - 54
 سياسة منافذ التوزيع.  -سياسة نوعية السلعة.               ب   -أ 

 كل ما سبق.  -سياسة التسعير .               د   -ج 
 تتحد كمية الشراء فى ضوء :  - 55
 وب جدولة اإلنتاج.أسل  -اسلوب الرقابة على المخزون.            ب   -أ 

 كل ما سبق.  -تكلفة النقل.                           د   -ج 
 تعنى : قدالجودة المناسبة   -  56
 أدنى جودة .  -أعلى جودة .                           ب   -أ 

 كل ما سبق.  -الجودة المتوسطة.                     د   –ج 
 اسبة بواسطة:يتم تحديد الجودة المن  - 57
 الرسوم الهندسية.  -العالمة النجارية.                     ب   -أ 

 كل ما سبق.  -العينات .                             د   -ج 
 واحدة من مسئوليات إدارة الشراء هى :  - 58
 تصميم المنتج.  -بحوث السوق .                      ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -.                   د  تحديد الموردين  -ج 
 واحدة من خصائص سياسة الشراء فى الوقت المناسب هى :  - 59
 خصائص العمالء.  -خصائص الموردين .                 ب   -أ 

 كل ما سبق.  -خصائص العاملين.                  د   -ج 
 ناسب هى :واحدة من مزايا سياسة الشراء فى الوقت الم  - 60
 إرتفاع مستوى الجودة .  -زيادة حجم المخزون .              ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -ارتفاع التكاليف اإلدارية.           د   -ج 
 يتطلب تقييم أداء وظيفة الشراء بيانات عن :  - 61
 عدد الموردين.  -عدد البنود المشتراه.               ب   -أ 

 كل ما سبق.  -ماكن المتاحة للتخزين.     د عدد األ  -ج 
 من مقاييس الرقابة على أداء وظيفة الشراء :  - 63
 مفاييس عبء العمل.  -مفاييس فعالية األسعار.            ب   -أ 

 كل ما سبق.  -مقاييس الرقابة واإلدارة.          د   -ج 
 واحدة من سياسات األفراد هى :  - 64
 سياسة النقل والتخزين.  -سعير.                   ب سياسة الت  -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -سياسة التدريب.                  د   -ج 
 من أسس إدارة األفراد :  - 65
 دراسة قوة النقابات العمالية.  -وضع مستويات عادلة لألجور.        ب   -أ 

 كل ما سبق.  -مد العاملين بالمعلومات الالزمة.      د   -ج 
 قوى عاملة مستقرة وذات كفاءة :يتطلب تكوين   - 66
 تخطيط القوى العاملة.  -تحليل الوظائف .                        ب   -أ 

 كل ما سبق.  -اإلستقطاب واإلختيار والتعيين.          د   -ج 
 
 
 توفير فرص الرعاية الصحية واإلحتماعية من سياسات :  - 67
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 ادارة التسويق.  -ة اإلنتاج .                         ب أ =  ادار
 ال شيئ مما سبق.  -ادارة األفراد.                      د   -ج 
 واحدة من مصادر التمويل طويلة األجل هى :  - 68
 اإلئتمان المصرفى.  -اإلئتمان التجارى .                   ب   -أ 

 كل ما سبق.  -د               السندات .               -ج 
 واحدة من مصادر التمويل قصير األجل هى :  - 69
 األسهم الممتازة .  -األسهم العادية.                      ب   -أ 

 ال شيئ مما سبق.  -اإلئتمان المصرفى.                 د   -ج 
 من أدوات التخطيط والرقابة المالية:  - 70
 الموازنات التقديرية.  -ولة والربحية.             ب أهداف السي  -أ 

 كل ما سبق. –الفشل المالى.                        د   -ج 
 

 :  السؤال الثالث 
ضع عالمة ) / ( أمام رقم العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام رقم العبارة الخطأ فى  

 جدول لكل من العبارات التالية :
 دارية مرشد للتفكير بعد اتخاذ القرارات اإلدارية.السياسات اإل  - 1
 تعتبر السياسات اإلدارية ضرورية عند تفويض السلطة.  - 2
 السياسات األساسية تستخدم بواسطة أعضاء اإلدارة الوسطى.  - 3
 السياسات اإلدارية تشجع التنمية اإلدارية.  - 4
 السياسات الفرعية هى السياسات التشغيلية.  - 5
 ية.سياسات العليا هى السياسات الوظيفال  - 6
 ال تعتبر المرونة من شروط السياسات اإلدارية الفعالة.  - 7
 تعتبر السياسات اإلدارية أهدافا فى حد ذاتها.  - 8
 السياسات واإلجراءات والقواعد مترادفات .  - 9
 اإلستراتيجية حطة موحدة شاملة ومتكاملة.  - 10
 سات اإلدارية فى خطوة واحدة.يتم اعداد السيا  - 11
 يعتبر تجميع البيانات الخطوة الوحيدة إلعداد السياسات اإلدارية.  - 12
 تعتبر سجالت المنظمة مصدرا داخليا للبيانات الالزمة إلعداد السياسات اإلدارية.  - 13
 يعتبر تحليل البيانات خطوة أخيرة إلعداد السياسات اإلدارية.  - 14
 ات إعداد السياسات اإلدارية صياغة السياسات اإلدارية.أولى خطو  - 15
 اليجب إختبار السياسات اإلدارية قبل تطبيقها.  - 16
 يجب أن تكون السياسات اإلدارية ثابتة قى كل األحوال.  - 17
 يجب أن تكون السياسات اإلدارية شاملة.  - 18
 المرونة تعنى عدم تعارض السياسات اإلدارية.  - 19
 عدم وجود سياسة يعتبر سياسة.  - 20
 تعتبر السياسات غير المكتوبة شائعة فى مستوى اإلدارة العليا.  - 21
 يعتبر أسلوب البرمجة الخطية من النماذج السلوكية فى إعداد السياسات اإلدارية.  - 22
 تحديد رسالة وأهداف المنظمة يعنبر الخطوة األولى إلعداد استراتيجيات اإلدارة.  - 23
 أربعة خطوات أساسية.يتم إعداد إستراتيجيات اإلدارة فى   - 24
 تعكس رسالة المنظمة فلسفتها تجاه جماهيرها.  - 25
 ال تختلف المجاالت التى تركز عليها المنظمات فى رسالتها.  - 26
 ليس هناك إختالف بين رؤية المنظمة ورسالتها.  - 27
 د المتاحة يعنى واقعية األهداف.ارتباط األهداف باإلمكانيات والموار  - 28
 تعتبر متغيرات البيئة الطبيعية من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة.  - 29
 متغيرات البيئة السلبية تعنى مصادر الضعف للمنظمة.  - 30
 من أهم معالم النظام الرأسمالى عدم الحرية اإلقتصادية.  - 31
 رأسمالى.يعتبر حافز الربح من معالم النظام ال  - 32
 تعتبر المنافسة من معالم النظام اإلشتراكى.  - 33
 تهدف الوحدات اإلنتاجية الى تعظيم الربح فى النظام الرأسمالى.  - 34
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 بعتبر جهاز الثمن جهازا ماديا ملموسا.  - 35
 تعتبر الملكية الجماعية من معالم النظام الرأسمالى.  - 36
 اإلقتصادى من معالم النظام اإلشتراكى. يعتبر التخطيط المركزى للنشاط  - 37
 يعتبر إنتفاء المنافسة السعرية من معالم النظام اإلشتراكى.  - 38
 يعتبر اإلعالن والترويج بغرض الربح من السياسات التسويقية فى النظام اإلشتراكى.  - 39
 تعتبر وظيفة اإلنتاج من أهم وظائف المشروعات الصناعية.  -40
 ار اختيار موقع المصنع بمثابة التخطيط الداخلى للمصنع .يعتبر قر  - 41
 يتم اإلنتاج بنظام اللوط بناءا على رغبة العمالء.  - 42
 تحديد مستوى العمالة وحجم المخزون يعتبر من القرارات الخاصة بالعملية التحويلية.  - 43
 تجارية.يعرف التسويق بأنه السياسة اإلدارية التى تقود كل األنشطة ال  - 44
 تتضمن وظيفة التبادل وظيفتى اإلنتاج والتمويل.  - 45
 تتضمن وظيفة العرض المادى وظيفتى النقل والتخزين.  - 46
بعتبر سوق المنتج أكثر األسواق أهمية بسبب حجمه المطلق ويمثل القاعدة األساسية لوجود األسووواق   – 47

 األخرى.
 اإلستراتيجية التسويقية.يمثل تحليل مناطق السوق قلب عملية   - 48
 يعتبر قياس الطلب والتنبؤ بالمبيعات من السياسات اإلنتاجية.  - 49
 تعتبر استراتيجية المنافسة والنمو من اإلستراتيجيات التسويقية.  - 50
 ال يحتاج مدير المشتريات الى تقييم مصادر التوريد فى كل حالة من حاالت الشراء. - 51
 شراء فى الوقت المناسب من األساليب التقليدية فى الشراء.تعتبر سياسة ال  - 52
 وظيفة الشراء.تمثل ادارة تكاليف الشراء والعمل على تخفيضها أحد أهداف   - 53
 يتناسب أسلوب نظام الطلبيات الشاملة ذات األحجام الصغيرة والتكلفة المرتفعة.  - 54
 اوح بين سنة الى ثالث سنوات.تمتد عقود الطلبيات الشاملة عادة لفترة تتر  - 55
 ترتبط مقاييس الكفاءة لنشاط الشراء بنسبة المدخالت الى المخرجات. – 56
 عدد ساعان العمل لكل أمر شراء يعتبر من مقاييس الرقابة واإلدارة .  - 57
 تشمل مقاييس جودة المورد نسبة المشتريات المقبولة الى إجمالى المشتريات.  - 58
 لمقاييس البيئية فى تحديد مدى إلتزام إدارة المشتريات بالسعر المناسب.تستخدم ا  - 59
 يخضع اإلنسان لعوامل ثابتة يمكن السيطرة عليها.  - 60
 كافة المشروعات.تعتبر الموارد المادية أكثر أهمية من الموارد البشرية فى   - 61
 العاملين.نهنم إدارة األفراد بدراسة العنصر اإلنساتى ورفع كفاءة   - 62
 يتم وضع برنامج األفراد فى ثالث خطوات أساسية.  - 63
 تعتبر دراسة األهداف المطلوب تحقيقها الخطوة األخيرة فى وضع برنامج لألقراد.  - 64
 تعتبر أسس إدارة األفراد وسياسات األفراد مترادفات.  - 65
 ال يعتبر التمويل السليم ضروريا لنجاح أية منظمة. - 66
 تحديد مصادر التمويل يعد من المشكالت التى تواجه المدير المالى خالل فترات التوسع واإلنكماش.  - 67
 يعتبر قرار شراء المعدات الرأسمالية من إختصاصات المدير المالى.  - 68
 .يل طويل األجلويعتبر اإلئتمان المصرفى من مصادر التمال   - 69
 طويل األجل.تعتبر السندات من مصادر التمويل   - 70
 تعتبر سياسات اإلقراض من البنوك التجارية من السياسات اإلدارية فى مجال التمويل.  - 71
 تعتبر سياسة إختيار مصادر التمويل من إختصاصات المدير المالى.  - 72

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق ,,,
 خليل سيد الحسانى /د                                                               

 أستاذ إدارة األعمال المتفرغ                                                            
 جامعة سوهاج  –كلية التجارة                                                            


