
1 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 

ط((  ��ي
خ
�
���ت

م و يي
�خ �خ ��تت

�اع 
يت   ))��م ا�ج

 

�ل
  " �ٔؤ��50  " 1437 - 1436  ا�ٔ�ول���خ

�ل
انخ ���خ   " �ٔؤ��49  " 1436 - 1435يي  ���ث

�ل ا�ٔ�ول 
  " �ٔؤ��50  " 1436 - 1435���خ

�ل
انخ ���خ  "  �ٔؤ��50  " 1435 - 1434يي  ���ث

بب ا�ٔ�ول "  ٔسٔ��ةت 3��ؤا�ج
 "  ا

يي " 
خ اي بب ���ث ٔسٔ��ةت 3��ؤا�ج

 "  ا

ا�بث "  بب ���ث ٔسٔ��ةت 4��ؤا�ج
  " ا

 

 



2 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

ول ))1437 - 1436(( اختبار علم اجتماع التنظيم والتخطيط 
ٔ
  الفصل اال

وى ؟ .1
ٔ
نها تلك الحوافز التي تشبع حاجات إالنسان مثل الحاجة للطعام والملبس والما

ٔ
 تعرف با

 
ٔ
  ))7 ..  (( م الماديةالحوافز  .ا

 الحوافز غير المادية .. .ب

 الحوافز المعنوية .. .ت

 الحوافز االجتماعية .. .ث

هم معوقات عملية االتصال داخل التنظيم ؟ .2
ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))7 ..  (( م اتساع حجم المنظمة .ا

 ضيق حجم المنظمة .. .ب

 رغبة بعض الرؤساء في نقل المعلومات للمرؤوسين .. .ت

عضاء التنظيم .. .ث
ٔ
 التواصل الدائم بين ا

طلق عليه اسم ؟ .3
ٔ
ول لما ا

ٔ
وائل القرن العشرين العرض المنظم اال

ٔ
 نشر "فريدريك تايلور " ا

 
ٔ
 حركة التحرر العمالية .. .ا

 حركة الهجرة الريفية .. .ب

 حركة نمو السكان .. .ت

  ))8 ..  (( م حركة إالدارة العلمية .ث

فضل نماذج التنظيمات التي تحقق ؟ .4
ٔ
ن النموذج المثالي للتنظيم البيروقراطي يعد من ا

ٔ
 يرى "ماكس فيبر" ا

 
ٔ
  ))8م   ..  ((الكـفاءة التنظيمية .ا

 الكـفاءة االجتماعية .. .ب

 الكـفاءة السياسية .. .ت

 الكـفاءة االقتصادية .. .ث

مور منها ؟ .5
ٔ
سباب المتعلقة ببعض اال

ٔ
 تسعى حركة العالقات إالنسانية ٕالى فهم اال

 
ٔ
  ))8 (( م   ..عدم الرضا لدى العمال عن العمل .ا

 الطالق .. .ب

حداث .. .ت
ٔ
 انحراف اال

 حوادث الطرق .. .ث

دخل العالم النمساوي "كريستيان شويندر" مصطلح التخطيط في مقال له عام ؟ .6
ٔ
 ا

 
ٔ
  ..1922 .ا

  ..1945 .ب

  ))9 ..  ((  م 1910 .ت

  ..1952 .ث

هداف محددة ؟ .7
ٔ
مثل بهدف تحقيق ا

ٔ
سلوب في التنظيم يهدف ٕالى استخدام الموارد االستخدام اال

ٔ
نه ا

ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
 التجريد .. .ا

  ))9 ..  (( م التخطيط .ب

 التصنيف .. .ت

 التوصيف .. .ث

 التخطيط هو منهج يتضمن عدة ٕاجراءات لتحقيق ؟ .8
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ٔ
هداف مرغوب فيها .ا

ٔ
و ا

ٔ
  ))9 ..  (( م غايات ا

 االستقرار في المجتمع .. .ب

 الضبط االجتماعي .. .ت

من االجتماعي .. .ث
ٔ
 اال

 شاع استخدام مصطلح البرمجة في ؟ .9

 
ٔ
ربعينيات من القرن العشرين .. .ا

ٔ
 اال

 )) 10 ..  (( م الخمسينيات من القرن العشرين .ب

وائل القرن العشرين .. .ت
ٔ
 ا

 منتصف القرن العشرين .. .ث

جل ٕالى فترات زمنية منها ؟ .10
ٔ
 تقسم البرامج من حيث اال

 
ٔ
جل  .ا

ٔ
  ))10..  (( م برامج قصيرة اال

 برامج عمودية .. .ب

 برامج عرضية .. .ت

 برامج غامضة .. .ث

نه اتخاذ قرارات رشيدة في رسم السياسات المختلفة وتنفيذها ؟ .11
ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
 التخطيط الكلي .. .ا

 التخطيط الجزئي .. .ب

  ))9..  (( م التخطيط الكـفء  .ت

 التخطيط المرن .. .ث

 كمرادف لمصطلح ؟ .12
ً
حيانا

ٔ
 يستخدم التخطيط ا

 
ٔ
  ))9 ..  (( م االشتراكية .ا

 الديموقراطية .. .ب

 االستبدادية .. .ت

 المثالية .. .ث

نه العلم الذي يهتم بدراسة الجوانب السوسيولوجية للتخطيط ؟ .13
ٔ
 يمكن تعريف ... با

 
ٔ
 علم اجتماع التنمية .. .ا

  ))11..  (( م علم اجتماع التخطيط  .ب

 علم اجتماع البيئة .. .ت

 علم االجتماع الحضري .. .ث

 يهدف ٕالى تحقيق رفاهية المجتمع ؟ .14
ً
 متكامال

ً
ن كالهما يمونان كال

ٔ
 هناك عالقة وثيقة بين سوسيولوجيا التخطيط و ... ٕاذ ا

 
ٔ
 سوسيولوجيا المعرفة .. .ا

 سوسيولوجيا المصنع .. .ب

  ))11 ..  (( م سوسيولوجيا التنمية .ت

 سوسيولوجيا المعرفة .. .ث

 زاد االهتمام بموضوع التخطيط في الفترة ؟ .15

 
ٔ
ولى .. .ا

ٔ
 قبل الحرب العالمية اال

ولى .. .ب
ٔ
ثناء الحرب العالمية اال

ٔ
 ا
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 قبل الحرب العالمية الثانية .. .ت

  ))11 ..  (( م بعد الحرب العالمية الثانية .ث

و المبادئ منها ؟ .16
ٔ
سس ا

ٔ
 على بعض اال

ً
ساسا

ٔ
 ترتكز عمليات التخطيط ا

 
ٔ
 الواقعية .ا

ٔ
  ))12(( م   .. مبدا

 التعارض .. .ب
ٔ
 مبدا

 التوافق .. .ت
ٔ
 مبدا

 الحرية .. .ث
ٔ
 مبدا

 لالحتياجات الفعلية وفي حدود الموارد الحقيقية ؟ .17
ً
ساس التحليل البنائي الوظيفي للمجتمع ووفقا

ٔ
ن التخطيط يقوم على ا

ٔ
 ... ا

ٔ
 يعني مبدا

 
ٔ
 المرونة .. .ا

  ))12(( م  .. الواقعية .ب

 الشمول .. .ت

 التكامل .. .ث

ساسية لها صفة ؟ .18
ٔ
و المبادئ التي تعتبر بمثابة قواعد ا

ٔ
سس ا

ٔ
 ترتكز عمليات التخطيط على بعض اال

 
ٔ
 النسبية .. .ا

  ))12 ..  (( م التعميم .ب

 التجريد .. .ت

 االستمرارية .. .ث

 هناك بعض الجوانب االجتماعية للتخطيط منها ؟ .19

 
ٔ
  ))12..  (( م ٕاحقاق العدالة التوزيعية  .ا

قصى قدر ممكن .. .ب
ٔ
 عدم االهتمام بإشباع الحاجات االجتماعية إلى ا

على مستوى للمعيشة .. .ت
ٔ
 عدم تحقيق ا

 إهمال الفقراء .. .ث

 للتخطيط االجتماعي مجموعة من المراحل منها ؟ .20

 
ٔ
هداف التخطيط  .ا

ٔ
  ))13..  (( م تحديد ا

 الكمون .. .ب

 اإلبداع .. .ت

 اإلنشطار .. .ث

 للتخطيط االجتماعي عدة مستويات منها ؟ .21

 
ٔ
  ))14..  (( م المستوى العالمي  .ا

سري .. .ب
ٔ
 المستوى اال

 المستوى الفني .. .ت

 المستوى العلمي .. .ث

ول مرحلة من مراحل التخطيط االجتماعي ؟ .22
ٔ
 تعتبر مرحلة ... ا

 
ٔ
 إعداد الخطة .. .ا

 وضع الخطة .. .ب

هداف الخطة  .ت
ٔ
  ))13..  (( م تحديد ا

 تنفيذ الخطة .. .ث
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مم المتحدة منها ؟ .23
ٔ
 يقوم بالتخطيط على المستوى العالمي بعض المنظمات المتخصصة التابعة لهيئة اال

 
ٔ
  ))14..  (( م البنك الدولي للتعمير والتنمية  .ا

 مؤسسة النفط الدولية .. .ب

ة .. .ت
ٔ
 منظمة حقوق المرا

 الجمعية العامة للدفاع االجتماعي .. .ث

جزاء المجتمع محل يكون فيه التخطيط  المستوى ... التخطيط على .24
ٔ
 تخضع له جميع ا

ً
  ؟التخطيطمركزيا

 
ٔ
 المستوى العالمي .. .ا

  ))14 ..  (( م المستوى القومي .ب

قليمي .. .ت
ٔ
 المستوى اال

 المستوى المحلي .. .ث

نه التخطيط الذي يتم على مستوى القطاعات إالنتاجية الكبرى في المجتمع تتضمن الخطة كافة  .25
ٔ
يعرف التخطيط على المستوى ... با

 المجاالت إالنتاجية والبشرية داخل المجتمع ؟

 
ٔ
 المحلي .. .ا

  ))14 ..  (( م القطاعي .ب

 القومي .. .ت

 الوحدة اإلنتاجية .. .ث

نواع منها ؟ .26
ٔ
 للتخطيط االجتماعي عدة ا

 
ٔ
  ))14 ..  (( م التخطيط البنائي .ا

 التخطيط التعاوني .. .ب

 التخطيط الصحراوي .. .ت

 تخطيط الحدائق .. .ث

 يعني التخطيط ... قيام الهيئة المركزية للتخطيط بوضع الخطة بكل تفصيالتها دون الرجوع ٕالى الشعب ؟ .27

 
ٔ
 المركزي .. .ا

 الالمركزي .. .ب

وتوقراطي .ت
ٔ
  ))14  ..  (( ماال

 الديموقراطي .. .ث

ن تتضمن الخطة كافة المجاالت إالنتاجية  .28
ٔ
ي ا

ٔ
ن تحتوي الخطة على جمع فروع النشاط االقتصادي واالجتماعي ، ا

ٔ
يقصد بالتخطيط ... ا

 والبشرية داخل المجتمع ؟

 
ٔ
  ))14..  (( م الكلي  .ا

 الجزئي .. .ب

 النبائي .. .ت

 الوظيفي .. .ث

 التخطيط ... هو تمركز كافة السلطات والقرارات التخطيطية والتنفيذية في يد هيئة مركزية ؟ .29

 
ٔ
 المحلي .. .ا

 الكلي .. .ب

   ))14..  (( م المركزي  .ت

 الالمركزي .. .ث
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ن تصدر الخطة معتمدة على ؟ .30
ٔ
 يقصد بالتخطيط الديموقراطي ا

 
ٔ
  ))14..  (( م المشاركة الشعبية  .ا

قلية .. .ب
ٔ
 مشاركة اال

 المشاركة المحلية .. .ت

 المشاركة الدولية .. .ث

 يطلق على اتساع نطاق النمو التنظيمي في العصر الحديث ؟ .31

 
ٔ
 عصر التحوالت .. .ا

  ))1..  (( م عصر التنظيمات  .ب

 عصر االتحادات .. .ت

 عصر التعاقدات .. .ث

 تستخدم مصطلحات متعددة لٕالشارة ٕالى معنى التنظيم منها ؟ .32

 
ٔ
  ))1..  (( م البيروقراطية  .ا

 اإليكولوجية .. .ب

 السيكولوجية .. .ت

 البيولوجية .. .ث

نه ؟ .33
ٔ
 يعرف علم اجتماع التنظيم با

 
ٔ
حد فروع علم االجتماع .ا

ٔ
  ))1 (( م   ..ا

حد فروع علم االقتصاد .. .ب
ٔ
 ا

حد فروع علم اإلدارة .. .ت
ٔ
 ا

 علم مستقل بذاته .. .ث

 يعد االهتمام بدراسة وتحليل مشكالت التنظيم ؟ .34

 
ٔ
 من العناصر الهامة في دراسة اإلعالم .. .ا

حد موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم  .ب
ٔ
  ))1..  (( م ا

ساسية للضبط االجتماعي .. .ت
ٔ
حد العوامل اال

ٔ
 ا

نثربولوجيا .. .ث
ٔ
هم موضوعات الدراسة في اال

ٔ
 من ا

 يقصد بالتنميط ؟ .35

 
ٔ
 الدراسة المقارنة .. .ا

و مجموعة من المعايير  .ب
ٔ
 لمعيار ا

ً
  ))2..  (( م التصنيف وفقا

 دراسة العناصر الكامنة .. .ت

 الدراسة العلمية للمجتمعات .. .ث

فراد ؟ .36
ٔ
 التنظيمات القهرية هي التي تفرض العنصرية فيها على اال

 
ٔ
 بإرادتهم .. .ا

 باإلقناع .. .ب

 باالنتخاب .. .ت

  ))2..  (( م بالقوة  .ث

هم طرق البحث في علم االجتماع التنظيم ؟ .37
ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))2..  (( م طريقة دراسة الحالة  .ا
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 طريقة التواصل .. .ب

 طريقة التشتت .. .ت

 الطريقة العامة .. .ث

 يشير معنى مصطلح البيروقراطية ٕالى ؟ .38

 
ٔ
 سلطة المجتمع .. .ا

فراد .. .ب
ٔ
 سلطة اال

  ))3..  (( م سلطة المكـتب  .ت

 سلطة الجمهور .. .ث

ي العالقات المنطقية التي تحددها القوانين والسياسة المعمول بها داخل التنظيم ؟ .39
ٔ
 هو التنظيم المكـتوب على الورق ، ا

 
ٔ
  ))3  (( م التنظيم المكـتوب "التنظيم الرسمي" .. .ا

 التنظيم غير الرسمي .. .ب

 التنظيم المعقد .. .ت

 التنظيم اإلجباري .. .ث

 تظهر الجماعات غير الرسمية داخل التنظيمات ؟ .40

 
ٔ
 بشكل متعمد .. .ا

  ))3م   ..  ((بشكل تلقائي .ب

 بشكل رسمي .. .ت

 بشكل معقد .. .ث

نه الدراسة المتعمقة للعنصر البشري في التنظيم ؟ .41
ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
 السلوك االجتماعي .. .ا

 السلوك االنحرافي .. .ب

 السلوك السوي .. .ت

  ))4..  (( م السلوك التنظيمي  .ث

هداف التي تمثل المفهوم الجوهري في دراسة التنظيم باسم ؟ .42
ٔ
 تعرف اال

 
ٔ
هداف االجتماعية .. .ا

ٔ
 اال

هداف الكلية .. .ب
ٔ
 اال

هداف الجزئية .. .ت
ٔ
 اال

هداف التنظيمية  .ث
ٔ
  ))4..  (( م اال

فراد والجماعات مع بعضهم البعض داخل التنظيم في شكل ... لتحقيق التفاعل المطلوب ؟ .43
ٔ
 يعمل اال

 
ٔ
 ظاهر .. .ا

 كامن .. .ب

 ثابت .. .ت

  ))4..  (( م ديناميكي  .ث

جل تحقيق هدف مرغوب ؟ .44
ٔ
 من ا

ً
ثير في جماعة من الناس حتى يتعاونوا جميعا

ٔ
 ... هي ذلك النشاط الذي يؤدي ٕالى التا

 
ٔ
 اإلدارة .. .ا

 السلطة .. .ب

  ))5..  (( م القيادة  .ت
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 القوة .. .ث

وامر التي يجب على المرؤوسين طاعتها ، يعرب باسم ؟ .45
ٔ
 نمط القيادة الذي يصدر فيه القائد اال

 
ٔ
 القيادة الديموقراطية .. .ا

وتوقراطية  .ب
ٔ
  ))5..  (( م القيادة اال

 القيادة الفوضوية .. .ت

 القيادة التنظيمية .. .ث

عضاء من الخارج تسمى ؟ .46
ٔ
و القوة الرسمية المستمدة من المنصب والمفروضة على اال

ٔ
 السلطة ا

 
ٔ
 القوة .. .ا

  ))5..  (( م الرائسة  .ب

 سلطة المجتمع .. .ت

 اإلدارة .. .ث

خرين حتى ولم يوافقوا على ذلك ؟ .47
ٓ
و ضبط سلوك اال

ٔ
ثير ا

ٔ
و جماعة على التا

ٔ
 يشير مفهوم ... ٕالى قدرة فرد ا

 
ٔ
 اإلدارة .. .ا

 التوظيف .. .ب

  ))6..  (( م القوة  .ت

 المساومة .. .ث

 يستخدم علماء االجتماع مفهوم ... لٕالشارة ٕالى القوة المشروعة في المجتمع ؟ .48

 
ٔ
  ))6..  (( م السلطة  .ا

 اإلشراف .. .ب

 البيروقراطية .. .ت

 الديموقراطية .. .ث

ساسها المنصب والنفوذ المستمد من شخصيته وفي تلك الحالة يكون ذلك الش .49
ٔ
 ص صاحب ؟خقد يجمع الفرد بين السلطة التي ا

 
ٔ
  ))6..  (( م القوة السياسية المتكاملة  .ا

 النفوذ االجتماعي .. .ب

 النفوذ السياسي .. .ت

 الشخصية القوية .. .ث

جزاء المشروع ؟ .50
ٔ
 يقصد بها تنظيم تدفق المعلومات بين ا

 
ٔ
 عملية التوزيع .. .ا

  ))7..  (( م عملية االتصاالت  .ب

 عملية االستهالك .. .ت

 عملية اإلنتاج .. .ث
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  ..سؤال.. ناقص 
هم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم ؟ .1

ٔ
 من ا

 
ٔ
 دراسة الثقافة االنسانية .. .ا

ثيرها على التنظيم  .ب
ٔ
  ))1..  (( م دراسة عملية اتخاذ القرارات و تا

 دراسة العالقة بين العرض والطلب .. .ت

 دراسة العادات والتقاليد .. .ث

 يشير مفهوم البيروقراطية ٕالى نموذج ... للتنظيم البيروقراطي ؟ .2

 
ٔ
  ))3..  (( م مثالي  .ا

ولي .. .ب
ٔ
 ا

 ثانوي .. .ت

 غير واضح .. .ث

ساسها ؟ .3
ٔ
 كـثيرة ومتنوعة ا

ً
عماال

ٔ
فراد الذين يؤدون ا

ٔ
 يطلق على البناء الذي يوجه وينسق ويضبط مجهودات كـثير من اال

 
ٔ
 البناء االجتماعي .. .ا

 البناء الجزئي .. .ب

 البناء الشامل .. .ت

  ))3..  (( م البيروقراطية  .ث

 تستخد كلمة بيروقراطية لٕالشارة ٕالى ؟ .4

 
ٔ
 الزواج .. .ا

 الطالق .. .ب

  ))3 (( م   ..التعقيدات المكـتبية .ت

 التوظيف .. .ث

هداف المؤسسة وبرامجها هو التنظيم ... ؟ .5
ٔ
 ال

ً
 التنظيم الموضوعي الذي يعتمد على تقسيم العمل وفقا

 
ٔ
 االجتماعي .. .ا

 االقتصادي .. .ب

 اإلداري .. .ت

  ))3..  (( م الوظيفي  .ث

سي على التدرج ... ؟ .6
ٔ
و الرا

ٔ
و التنظيم الخطي ا

ٔ
 يعتمد تنظيم التسلسل ا

 
ٔ
 االجتماعي .. .ا

 المهني .. .ب

  ))3..  (( م إالداري وتسلسل القيادة  .ت

 الطبقي .. .ث

هم وظائف الجماعات غير الرسمية في التنظيم ؟ .7
ٔ
 من ا

 
ٔ
ثناء العمل  .ا

ٔ
  ))3..  (( م تقوم بالتخفيف من حدة الشعور بالتعب والملل ا

خر .. .ب
ٓ
 إتاحة الفرصة للفرد للحصول على عمل ا

فراد .. .ت
ٔ
 تعمل على زيادة الصراع بين اال

 تساعد على تقليل تكاليف الحياة .. .ث
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

و التنظيم الخطي في ... ؟ .8
ٔ
 تتركز السلطة في تنظيم السلسل ا

 
ٔ
 قاعدة الهرم اإلداري .. .ا

 منتصف الهرم اإلداري .. .ب

  ))3 ..  (( م قمة الهرم إالداري  .ت

 خارج الهرم اإلداري .. .ث

نه ذلك التنظيم الذي يجمع بين التنظيم الخطي والتنظيم الوظيفي ؟ .9
ٔ
 يمكن تعريف ... با

 
ٔ
 التنظيم الكلي .. .ا

 التنظيم الفرعي .. .ب

 التنظيم الصناعي .. .ت

  ))3..  (( م تنظيم الهيئة التسلسلي  .ث

نه التنظيم غير المكـتوب على الورق والذي يتمثل في العالقات المتبادلة القائمة على الود والكراهيه ؟ .10
ٔ
 يعرف التنظيم ... با

 
ٔ
 الرسمي .. .ا

 اإلداري .. .ب

  ))3 ..  (( م غير الرسمي .ت

 الخطي .. .ث

بعاد ، منها ؟ .11
ٔ
 للسلوك التنظيمي عدة ا

 
ٔ
 العمل بالتجارة .. .ا

 االستهالك .. .ب

 التدريس .. .ت

  ))4 ..  (( م المناخ التنظيمي .ث

شكال التنظيمات ؟ .12
ٔ
فراد والجماعات داخل مختلف ا

ٔ
 يظهر السلوك ... في تفاعل اال

 
ٔ
 الوظيفي .. .ا

 الشرائي .. .ب

  ))4 ..  (( م التنظيمي .ت

 الفردي .. .ث

 النظرية التي يعتبرها البعض المدخل السوسيولوجي لدراسة القيادة وخاصة في المجتمعات الصغيرة ؟ .13

 
ٔ
 نظرية التفاعل .. .ا

 نظرية السمات .. .ب

  ))5..  (( م النظرية الموقفية  .ت

 النظرية االجتماعية .. .ث

فراد منذ والدتهم ؟ .14
ٔ
ن السلوك القيادي ما هو ٕاال نتيجة لمجموعة من السمات والخصائص التي توجد في اال

ٔ
 ترى ... ا

 
ٔ
 النظرية الموقفية .. .ا

 نظرية التفاعل .. .ب

 النظرية الوظيفية .. .ت

  ))5 ..  (( م نظرية القيادة الموروثة .ث

 تؤدي عمليات التخطيط ٕالى ... ؟ .15

 
ٔ
 تشتيت الجهود .. .ا
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 تعارض الخطط بما يؤثر في تكاليف التنفيذ .. .ب

قصر وقت ممكن  .ت
ٔ
قل التكاليف وفي ا

ٔ
هداف با

ٔ
  ))11..  (( م ضمان سالمة التنفيذ والوصول ٕالى اال

 إهدار موارد المجتمع .. .ث

نشطته المختلفة ؟ .16
ٔ
نه تخطيط عام يتناول المجتمع ككل با

ٔ
 يعرف التخطيط ... با

 
ٔ
 الحضري .. .ا

  ))9..  (( م المجتمعي  .ب

 الكلي .. .ت

 الجزئي .. .ث

هداف معينة ؟ .17
ٔ
جل تحقيق ا

ٔ
 من ا

ً
 لنمط محدد عقليا

ً
 يشير مصطلح التخطيط ... ٕالى توجيه الحياة االقتصادية للناس وفقا

 
ٔ
 االجتماعي .. .ا

 العام .. .ب

  ))9..  (( م االقتصادي  .ت

 الحضري .. .ث

سماء مختلفة ، منها ؟ .18
ٔ
 للقيادة عدة صور وا

 
ٔ
  ))5..  (( م المدير  .ا

 المستهلك .. .ب

 المزارع .. .ت

 المتبرع .. .ث

  ؟السوق... هي برنامج استراتيجي لحكومة وطنية يتمثل في تطبيق نظام للتدخل الحكومي يتعلق بسير وعمل قوى  .19

 
ٔ
  ))9 (( م   ..الخطة .ا

 البرمجة .. .ب

 التنمية االجتماعية .. .ت

 التنمية الزراعية .. .ث

خر ؟ .20
ٓ
نها عملية تحول من نظام اقتصادي ال

ٔ
 ينظر ٕالى التنمية ... على ا

 
ٔ
  ))9..  (( م االقتصادية  .ا

 االجتماعية .. .ب

 الصناعية .. .ت

 الحضارية .. .ث

 يشير مفهوم التنمية ... ٕالى الجهود التي تبذل ٕالحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية والالزمة لنمو المجتمع ؟ .21

 
ٔ
 المستدامة .. .ا

 الحضرية .. .ب

  ))9 (( م   ..االجتماعية .ت

 المعرفية .. .ث

ساسية الالزمة للبقاء على قيد الحياة ؟ .22
ٔ
 يشير مفهوم ... ٕالى نقص االحتياجات اال

 
ٔ
 الفقر .. .ا

  ))9الفقر المطلق ..  (( م  .ب

 التغير .. .ت
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 المعرفة .. .ث

 الحلول للمواقف والصعوبات المحتملة الوقوع في كل خطوات التنفيذ ؟يساعد ... على رسم  .23

 
ٔ
 التنفيذ .. .ا

 التميز .. .ب

  ))11..  (( م التخطيط  .ت

 الحوافز .. .ث

ساس التصور ... للعناصر المترابطة للحياة االجتماعية ؟ .24
ٔ
 يقوم التخطيط السليم يقوم في جوهرة على ا

 
ٔ
 البنائي .. .ا

  ))12 (( م   ..الشمولي .ب

 الجزئي .. .ت

 السلوكي .. .ث

ساس التصور ... لكل مشروع على حدة ؟ .25
ٔ
 ال يقوم التخطيط على ا

 
ٔ
 االقتصادي .. .ا

 السلوكي .. .ب

 الديموجرافي .. .ت

  ))12..  (( م االستقاللي  .ث

ساس دراسة كاملة شاملة لحاجات المجتمع المختلفة ؟ .26
ٔ
 يقوم التخطيط ... على ا

 
ٔ
 المحلي .. .ا

 اإلقليمي .. .ب

  ))14..  (( م القومي  .ت

 الدولي .. .ث

هداف اقتصادية واجتماعية على مستوى المدينة ... ؟ .27
ٔ
 يهدف التخطيط ... ٕالى وتنسيق الموارد المتاحة لتحقيق ا

 
ٔ
 القومي .. .ا

 اإلقليمي .. .ب

  ))14..  (( م المحلي  .ت

 الكلي .. .ث

جهزة التنفيذ في سلطة ٕاصادر القرارات ؟ .28
ٔ
 يقصد بالتخطيط ... عدم تركز السلطة الكلية في يد الجهاز المركزي وٕانما تشارك ا

 
ٔ
 المركزي .. .ا

  ))14 (( م   ..الالمركزي  .ب

 البنائي .. .ت

 الوظيفي .. .ث

 قام "ٕالتون مايو" وزمالؤه من الباحثين بٕاجراء دراساتهم في عدة تنظيمات صناعية ومنها ؟ .29

 
ٔ
 مصنع الحديد والصلب بمصر .. .ا

  ))1..  (( م مصنع الطائرات في كاليفورنيا  .ب

 مصانع السيارات في اليابان .. .ت

ثاث بإيطاليا .. .ث
ٔ
 مصانع اال

 ترتب على تراكم قدر كبير من المعلومات عن التنظيمات المختلفة ؟ .30
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 
ٔ
  ))1..  (( م ظهور علم اجتماع التنظيم  .ا

 زيادة االهتمام بالعمل في المصانع .. .ب

جور العمال .. .ت
ٔ
 زيادة ا

 خفض معدل اإلنتاج في التنظيمات الصناعية .. .ث

نه عملية تحليل ... ؟ .31
ٔ
 يعرف التنظيم با

 
ٔ
 المباريات .. .ا

 التربة .. .ب

  ))1..  (( م العالقات  .ت

دوية .. .ث
ٔ
 اال

هم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم ؟ .32
ٔ
 من ا

 
ٔ
 تحليل المعايير االجتماعية .. .ا

 دراسة القيم الثقافية .. .ب

نماط القيادة في التنظيم  .ت
ٔ
  ))1..  (( م تحليل ا

 دراسة المجتمعات البدائية .. .ث

 يشترك علم اجتماع التنظيم مع علم النفس االجتماعي في كـثير من الموضوعات ، مثل ؟ .33

 
ٔ
  ))1..  (( م مشكالت إالدارة  .ا

 مشكالت الرياضة .. .ب

 الهجرة .. .ت

 بناء المساكن .. .ث

فراد بالتنظيمات االختيارية باختيارهم ويتركونها ... ؟ .34
ٔ
 يلتحق اال

 
ٔ
 القوة .. .ا

  ))2..  (( م ٕارادتهم الحرة  .ب

 التشاور .. .ت

 االتفاق .. .ث

مثلة التنظيمات االختيارية ؟ .35
ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))2..  (( م النوادي ودور العبادة  .ا

 السجون .. .ب

 الجامعات .. .ت

 التنظيمات الصناعية .. .ث

 تقع التنظيمات ... في مركز وسط بين التنظيمات القهرية والتنظيمات االختيارية ؟ .36

 
ٔ
ولية .. .ا

ٔ
 اال

 الثانوية .. .ب

  ))2..  (( م النفعية  .ت

 المعقدة .. .ث

ول في التنظيمات المنفعة المتبادلة ؟ .37
ٔ
 يكون المستفيد اال

 
ٔ
فراد .. .ا

ٔ
 جميع اال

عضاء  .ب
ٔ
  ))2..  (( م اال
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 رئيس القسم .. .ت

 المدير العام .. .ث

هم المشكالت التي تواجه تنظيمات المنفعة المتبادلة ؟ .38
ٔ
 من ا

 
ٔ
 نفس التمويل المالي .. .ا

عضاء .. .ب
ٔ
 غياب اال

عضاء داخل التنظيم  .ت
ٔ
  ))2..  (( م ضبط سلوك اال

 قلة العنصر البشري .. .ث

مثلة تنظيمات العمل ؟ .39
ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))2..  (( م المصانع والبنوك  .ا

 المدارس والجامعات .. .ب

ماكن الترفيه .. .ت
ٔ
 النوادي وا

 دور العبادة .. .ث

 تواجه تنظيمات العمل عدة مشكالت منها ؟ .40

 
ٔ
عمال .. .ا

ٔ
 كيفية إدارة اال

عضاء التنظيم .. .ب
ٔ
رباح على ا

ٔ
 كيفية توزيع اال

قل تكلفة  .ت
ٔ
كبر عائد با

ٔ
رباح والحصول على ا

ٔ
  ))2..  (( م كيفية تحقيق اال

ي مشكالت .. .ث
ٔ
 ال تواجه هذه التنظيمات ا

ول من تنظيمات الخدمة ؟فيعد ...المست .41
ٔ
 يد اال

 
ٔ
 المديرين .. .ا

 العمال .. .ب

  ))2..  (( م العمالء  .ت

طباء .. .ث
ٔ
 اال

مثلة تنظيمات الخدمة ؟ .42
ٔ
 من ا

 
ٔ
 السجون .. .ا

  ))2..  (( م مؤسسات الرعاية االجتماعية  .ب

 التنظيمات الصناعية .. .ت

 النوادي .. .ث

 تعتمد التنظيمات الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا البسيطة على ... ؟ .43

 
ٔ
 خطوط التجميع .. .ا

  ))2..  (( م إالنتاج بالوحدة  .ب

 اإلنتاج بالجملة .. .ت

 العمليات اإلنتاجية المستمرة .. .ث

 تعتمد التنظيمات الصناعية التي تستخدم عمليات إالنتاج الكبير على ... ؟ .44

 
ٔ
 اإلنتاج بالوحدة .. .ا

  ))2..  (( م خطوط التجميع  .ب

 اإلنتاج المحدود .. .ت

 العمليات اإلنتاجية المستمرة .. .ث
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 تعتمد بالتنظيمات الصناعية التي تستخدم العمليات إالنتاجية بالغة التعقيد على ؟ .45

 
ٔ
 اإلنتاج بالوحدة .. .ا

  ))2..  (( م العمليات إالنتاجية المستمرة  .ب

 اإلنتاج الجزئي .. .ت

 اإلنتاج الكلي .. .ث

ساس وظائفها ؟ .46
ٔ
نماط التنظيمات على ا

ٔ
هم ا

ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))2..  (( م تحقيق الهدف  .ا

 تحقيق العدالة .. .ب

 تحقيق االستقرار .. .ت

 تحقيق الثروة .. .ث

 يقوم علماء االجتماع بتحليل الحياة االجتماعية على عدة مستويات منها ؟ .47

 
ٔ
  ))2 (( م   ..مستوى تحليل العالقات الشخصية .ا

 المستوى المركزي .. .ب

 المستوى الالمركزي .. .ت

 المستوى الشامل .. .ث

 في مستوى تحليل الوحدات الصغرى " الميكرو " لتنظيم يتم بدراسة ... ؟ .48

 
ٔ
فراد والسلوك التنظيمي  .ا

ٔ
  ))2..  (( م العالقة بين اال

 التنظيم السياسي .. .ب

 العالقة بين التنظيم والمجتمع .. .ت

خرى .. .ث
ٔ
 العالقة بين التنظيم والتنظيمات اال

 في مستوى  تحليل الوحدات الكبرى "ماكرو " للتنظيم يتم بدراسة ... ؟ .49

 
ٔ
قارب .. .ا

ٔ
 العالقات بين اال

 السلوك التنظيمي .. .ب

  ))2..  (( م التنظيم ككل  .ت

 وحدات منفصلة عن التنظيم .. .ث
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

ول ))1436 / 1435(( اختبار علم اجتماع التنظيم والتخطيط 
ٔ
  الفصل اال

ساس ؟ .1
ٔ
شكال تنميط التنظيمات على ا

ٔ
حد ا

ٔ
 التنظيمات النفعية هي ا

 
ٔ
 عالقات القرابة .. .ا

 عالقات الجيرة .. .ب

 عالقات الصداقة .. .ت

  ))2(( م   عالقات االمتثال .. .ث

و الملزمة ؟ .2
ٔ
مثلة التنظيمات القهرية ا

ٔ
 من ا

 
ٔ
 المدارس .. .ا

 مؤسسات الرعاية االجتماعية .. .ب

  ))2(( م السجون والمستشفيات العقلية ..   .ت

النوادي االجتماعية ..  .ث

 تعتبر العضوية في التنظيمات النفعية ... ؟ .3

 
ٔ
 اجبارية .. .ا

 اختيارية .. .ب

 شرفية .. .ت

  ))2(( م ال اجبارية تماما وال اختيارية تماما ..   .ث

 االستخدام الشائع لمعنى البيروقراطية ينطوي على بعض المعاني ؟ .4

 
ٔ
 االيجابية .. .ا

 السوية .. .ب

  ))3السلبية ..  (( م  .ت

غير الواضحة ..  .ث

 يرجع انتشار مصطلح البيروقراطية في العلوم االجتماعية ٕالى التعريف الذي قدمه ... ؟ .5

 
ٔ
 روبرت ميرتون .. .ا

 جورج هومنز .. .ب

  ))3ماكس فيبر ..  (( م  .ت

تالكوت بارسونز ..  .ث

ساس مالحظة عدة خصائص معينة في الواقع ، اسم ... ؟ .6
ٔ
 يطلق على البناء العقلي الذي يتم تكوينه على ا

 
ٔ
ولي للتنظيم البيروقراطي .. .ا

ٔ
 النموذج اال

  ))3النموذج المثالي للتنظيم البيروقراطي ..  (( م  .ب

 النموذج الوظيفي للتنظيم البيروقراطي .. .ت

النموذج السلوكي للتنظيم البيروقراطي ..  .ث

 تفصل البيروقراطية بين ؟ .7

 
ٔ
 الملكية و االدارة .. .ا

 النشاط الرسمي للموظف و حياته الخاصة .. .ب

موال الخاصة للموظف .. .ت
ٔ
موال العامة و اال

ٔ
 اال

 )) 3جميع ما سبق ..  (( م  .ث

فراد داخل التنظيم ، اسم المناخ ... ؟ .8
ٔ
 يطلق على المناخ الذي يرتبط بمشاعر و اتجاهات اال
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 
ٔ
 االجتماعي .. .ا

سري .. .ب
ٔ
 اال

  ))4التنظيمي ..  (( م  .ت

االداري ..  .ث

 يمكن التعريف على السلوك التنظيمي عن طريق ؟ .9

 
ٔ
ساسية .. .ا

ٔ
 تحليل الوحدات اال

 تحليل الوحدات الكبرى .. .ب

  ))4تحليل الوحدات الصغرى ..  (( م  .ت

تحليل الوحدات الفرعية ..  .ث

 يظهر السلوك التنظيمي نتيجة تفاعل مجموعة من العناصر منها ؟ .10

 
ٔ
فراد .. .ا

ٔ
 اال

 التنظيم والتكنولوجيا .. .ب

 النظام االجتماعي .. .ت

 )) 4جميع ما سبق ..  (( م  .ث

نه النظام الذي يشكل البيئة الخارجية التي يعمل فيها التنظيم ؟ .11
ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
 النظام االقتصادي .. .ا

 النظام السياسي .. .ب

  ))4النظام االجتماعي ..  (( م  .ت

النظام االسري ..  .ث

وامر ٕاال بعد مشاورة الجماعة ؟ .12
ٔ
 نمط القيادة ... هي التي ال يصدر القائد فيها اال

 
ٔ
 التنظيمية .. .ا

 الفوضوية .. .ب

 الديكـتاتورية .. .ت

 )) 5الديموقراطية ..  (( م  .ث

 تعرف النظرية التي ترجع القيادة ٕالى شخصية القائد وٕالى توافر سمات معينة فيه ، باسم ... ؟ .13

 
ٔ
  ))5نظرية السمات ..  (( م  .ا

 النظرية الموقفية .. .ب

 النظرية التفاعلية .. .ت

نظرية االدارية ..  .ث

كـثر انتشارا منها ؟ .14
ٔ
نها ا

ٔ
نها تلك النظرية التي تجمع بين نظرية السمات والنظرية الموقفية ، كما ا

ٔ
 تعرف ... با

 
ٔ
 نظرية الضبط االجتماعي .. .ا

 النظرية الوظيفية .. .ب

 نظرية التعلم االجتماعي .. .ت

 )) 5نظرية التفاعل ..  (( م  .ث

عضائها ، تسمى ... ؟ .15
ٔ
ن السلوك القيادي يكـتسب نتيجة العمل مع الجماعات والتفاعل مع ا

ٔ
 النظرية التي تذهب ٕالى ا

 
ٔ
 النظرية الوظيفية .. .ا

 نظرية السمات .. .ب
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 نظرية القيادة الموروثة .. .ت

 )) 5نظرية القيادة المكـتسبة ..  (( م  .ث

ساس عقلي رشيد ؟ .16
ٔ
 هي نمط من السلطة يقوم على ا

 
ٔ
  ))6السلطة القانونية الرشيدية ..  (( م  .ا

 السلطة التقليدية .. .ب

و الملهمة .. .ت
ٔ
 السلطة الروحية ا

السلطة السياسية ..  .ث

 تستمد السلطة التقليدية شرعيتها من ؟ .17

 
ٔ
 القيم الجمالية .. .ا

  ))6القيم التقليدية ..  (( م  .ب

 القيم الروحية .. .ت

القيم الثقافية ..  .ث

نماط من السلطة الشرعية منها ؟ .18
ٔ
 ميز "ماكس فيبر" بين عدة ا

 
ٔ
و الملهمة ..  (( م  .ا

ٔ
  ))6السلطة الروحية ا

 السلطة القضائية .. .ب

 السلطة الشعبية .. .ت

السلطة المحلية ..  .ث

نواع االتصاالت داخل التنظيم ؟ .19
ٔ
هم ا

ٔ
 من ا

 
ٔ
 االتصاالت الرسمية .. .ا

 االتصاالت غير الرسمية .. .ب

فقية .. .ت
ٔ
سية و اال

ٔ
 االتصاالت الرا

 )) 7جميع ما سبق ..  (( م  .ث

هداف محددة ؟ .20
ٔ
نساق رشيدة ذات ا

ٔ
ن التنظيمات عبارة عن ا

ٔ
 تذهب نظرية ... ٕالى ا

 
ٔ
 التفاعل الرمزي .. .ا

 الصراع .. .ب

  ))8االدارة العلمية ..  (( م  .ت

العالقات االنسانية ..  .ث

نماط االجتماعية المقررة ؟ .21
ٔ
 يستخدم مصطلح ... لٕالشارة ٕالى نمو سمات الفرد بما يتفق مع اال

 
ٔ
 النمو االقتصادي .. .ا

  ))10النمو االجتماعي ..  (( م  .ب

 النمو الحضري .. .ت

النمو السكاني ..  .ث

 يقصد بالتخطيط على النطاق ... وضع خطة يسير عليها المجتمع خالل فترة معينة بقصد التنمية االقتصادية واالجتماعية ؟ .22

 
ٔ
 المحلي .. .ا

  ))9القومي ..  (( م  .ب

 االقليمي .. .ت

الدولي ..  .ث
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 يعني التخطيط الكـفء اتخاذ قرارات ... في رسم السياسات المختلفة و تنفيذها ؟ .23

 
ٔ
  ))9رشيدة ..  (( م  .ا

 عادية .. .ب

 هامة .. .ت

مؤثرة ..  .ث

و اقتراح  .24
ٔ
ي جهد مقصود و شامل نسبيا و منسق ينطوي على االعتراف بمشكالت قديمة توقع مشكالت جديدة ، ا

ٔ
يشير مصطلح ... ٕالى ا

 حلول وبرامج لرفاهية المجتمع ؟

 
ٔ
 التخطيط الكلي .. .ا

 التخطيط االقتصادي .. .ب

  ))9التخطيط االجتماعي ..  (( م  .ت

التخطيط الجزئي ..  .ث

 التخطيط عملية ... يشترك فيها الفرد والجماعة والمجتمع ؟ .25

 
ٔ
 معقدة .. .ا

 تلقائية .. .ب

  ))9مقصودة وواقعية ..  (( م  .ت

بسيطة ..  .ث

نه تخطيط متمم للتخطيط ... ؟ .26
ٔ
 ينظر ٕالى مصطلح التخطيط االجتماعي على اعتبار ا

 
ٔ
  ))9االقتصادي ..  (( م  .ا

 الدولي .. .ب

 االقليمي .. .ت

المحلي ..  .ث

سمالية ؟ .27
ٔ
 يعتبر ... وحدة السياسة التخطيطية في الدول التي تؤمن بالفلسفة الرا

 
ٔ
 التنظيم .. .ا

  ))10البرنامج ..  (( م  .ب

 التصنيف .. .ت

التوظيف ..  .ث

نماط البناء االجتماعي والنظم االجتماعية والسلوك االجتماعي على مر الزمن ؟ .28
ٔ
نه التحول في ا

ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
 التخطيط االجتماعي .. .ا

 التنظيم االجتماعي .. .ب

  ))10التغير االجتماعي ..  (( م  .ت

التخطيط االقتصادي ..  .ث

و فصيل من الكائنات العضوية لتعديالت بنائية عبر الزمن ؟ .29
ٔ
 يقصد بمفهوم ... العملية التي بها يخضع نوع ا

 
ٔ
  ))10التطور ..  (( م  .ا

 التنظيم .. .ب

 التفاعل .. .ت

التنوع ..  .ث

 يستخدم مفهوم ... لوصف حالة الفقر والركود الذي تتسم به كـثير من مجتمعات العالم الثالث ؟ .30
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ٔ
 التطور .. .ا

  ))10التخلف ..  (( م  .ب

 التقدم .. .ت

التغير ..  .ث

خرين ؟ .31
ٓ
فراد المجتمع اال

ٔ
و الجماعة ٕالى الموارد بالمقارنة با

ٔ
 يعني ... افتقاد الفرد ا

 
ٔ
 التحول .. .ا

 الفقر .. .ب

 الفقر المطلق .. .ت

 )) 10الفقر النسبي ..  (( م  .ث

 ظهر مصطلح دولة الرفاهية خالل ... ؟ .32

 
ٔ
 عشرينيات القرن التاسع عشر .. .ا

ربعينيات القرن العشرين ..  (( م  .ب
ٔ
  ))10ا

 خمسينيات القرن العشرين .. .ت

ستينيات القرن العشرين ..  .ث

هداف الرئيسية لدولة الرفاهية ؟ .33
ٔ
 من اال

 
ٔ
 توفير فرص العمل .. .ا

 ضمان الحق في التعليم .. .ب

دنى من الدخل .. .ت
ٔ
 ضمان حد ا

 )) 10جميع ما سبق ..  (( م  .ث

 من العوامل التي كانت وراء فشل التجربة التخطيطية في بعض المجتمعات ؟ .34

 
ٔ
 االهتمام بالجوانب السوسيولوجية للتخطيط .. .ا

  ))11عدم االهتمام بالجوانب السوسيولوجية للتخطيط ..  (( م  .ب

 كـثرة عدد المخططين .. .ت

توافر كافة الموارد في المجتمع ..  .ث

ساس للتنمية االجتماعية واالقتصادية ؟ .35
ٔ
 التخطيط و فلسفته كا

ٔ
 زاد اقتناع الدول ... بعد الحرب العالمية الثانية بمبدا

 
ٔ
 االشتراكية .. .ا

سمالية ..  (( م  .ب
ٔ
  ))11الرا

 العربية .. .ت

جنبية ..  .ث
ٔ
اال

ساسية داخل المجتمع مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة ؟ .36
ٔ
ن تتضمن الخطة كافة القطاعات اال

ٔ
 يعني ... ا

 
ٔ
 التنظيم .. .ا

 التنسيق .. .ب

  ))12الشمول ..  (( م  .ت

التمكين ..  .ث

ن تتصف الخطة ... عند التنفيذ ؟ .37
ٔ
 يجب ا

 
ٔ
 بالتصنيف .. .ا

 بالتكيف .. .ب
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  ))12بالمرونة ..  (( م  .ت

بالتجريد ..  .ث

خرى ؟ .38
ٔ
لف ... من مجموعة متكاملة من المشروعات التي تسهم في ٕانجاح المشروعات اال

ٔ
 تتا

 
ٔ
الخطة الجزئية ..  .ا

 الخطة الموضوعية .. .ب

  ))12الخطة السليمة ..  (( م  .ت

الخطة العادية ..  .ث

ساس تعبئة جميع الموارد و التي منها ؟ .39
ٔ
 يقوم التخطيط على ا

 
ٔ
 الموارد الطبيعية .. .ا

 الموارد البشرية .. .ب

 الموارد الفنية .. .ت

 )) 12جميع ما سبق ..  (( م  .ث

هداف الخطة ؟ .40
ٔ
 في مرحلة ... يتم جمع المعلومات المتصلة با

 
ٔ
هداف الخطة .. .ا

ٔ
 تحديد ا

  ))13ٕاعداد ٕاطارات الخطة ..  (( م  .ب

 وضع الخطة .. .ت

تنفيذ الخطة ..  .ث

 في مرحلة ... يتم التعرف على كيفية ٕاتمام خطوات الخطة في حدود التوقيت الزمني والوضع المالي ؟ .41

 
ٔ
 مراجعة الخطة .. .ا

 وضع الخطة .. .ب

  ))13متابعة الخطة ..  (( م  .ت

هداف الخطة ..  .ث
ٔ
تحديد ا

 تتطلب عملية ... التسجيل المنظم لكل خطوة من خطوات تنفيذ الخطة لمعرفة مدى تطابقها زمنيا وماليا لما سبق وضعه في الخطة ؟ .42

 
ٔ
  ))13المتابعة ..  (( م  .ا

 التصنيف .. .ب

 التوثيق .. .ت

التنظيم ..  .ث

 في التخطيط االقليمي يكون التخطيط ...نظرا لعدم وجود تجانس بين اقليم الوطن الواحد ؟ .43

 
ٔ
 .. .ا

ً
 مركزيا

 ..  (( م  .ب
ً
  ))14ال مركزيا

 .. .ت
ً
 كليا

 ..  .ث
ً
جزئيا

جزاء المجتمع االقتصادية واالجتماعية  .44
ٔ
يقصد بالتخطيط ... تلك المحاوالت المقصودة الستحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في ا

 والثقافية ؟

 
ٔ
  ))14البنائي ..  (( م  .ا

 الوظيفي .. .ب

 المركزي .. .ت
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الجزئي ..  .ث

 العلماء في ؟ .45
ٔ
 بعد استكمال دراسات "التون مايو" في عدة تنظيمات صناعية ، بدا

 
ٔ
خرى .. .ا

ٔ
 التركيز على دراسات ا

  ))1تطبيق نتائج تلك الدراسات داخل تنظيمات العمل المخالفة ..  (( م  .ب

 إهمال نتائج تلك الدراسات لعدم دقتها .. .ت

خرى مماثلة ..  .ث
ٔ
مقارنة نتائج تلك الدراسات بدراسات ا

 تزايد اهتمام علماء االجتماع بدراسة التنظيم بعد ؟ .46

 
ٔ
 اتساع نطاق النمو التنظيمي في العصر الحديث .. .ا

صبح للتنظيم دورا واضحا في الحياة االجتماعية .. .ب
ٔ
ن ا

ٔ
 ا

صبحت التنظيمات تحيط باالنسان منذ مولده حتى انتهاء حياته .. .ت
ٔ
ن ا

ٔ
 ا

 )) 1جميع ما سبق ..  (( م  .ث

 قد يستخدم مصطلح البيروقراطية لٕالشارة ٕالى معنى ... ؟ .47

 
ٔ
  ))1التنظيم ..  (( م  .ا

 المقارنة .. .ب

 التحليل .. .ت

التوثيق ..  .ث

هم ما يميز التنظيمات اعتمادها على ؟ .48
ٔ
 من ا

 
ٔ
 التقسيم الدقيق للعمل .. .ا

 القوة .. .ب

 تحديد مسؤوليات االتصال .. .ت

 )) 1جميع ما سبق ..  (( م  .ث

حد موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم ؟ .49
ٔ
ي النقاط التالية تعتبر ا

ٔ
 ا

 دراسة الثقافة االنسانية .. .ج

حداث .. .ح
ٔ
 دراسة انحراف اال

ثيرها على التنظيم ..  (( م  .خ
ٔ
                           ))1دراسة عملية اتخاذ القرارات و تا

دراسة العالقة بين العرض والطلب ..  .د

نها ؟ .50
ٔ
همية تنميط التنظيمات ٕالى ا

ٔ
  ترجع ا

 
ٔ
 تمكننا من فهم المجتمعات البدائية .. .ا

 تساعد على دراسة المجتمعات المتقدمة .. .ب

  ))2تساعد على تحليل التنظيم و توجيه الدراسة المقارنة للتنظيمات ..  (( م  .ت

 تسهم في دراسة العادات و التقاليد الموجودة بالمجتمع .. .ث
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  الفصل الثاني ))1435 / 1434( اختبار علم اجتماع التنظيم والتخطيط (
عضاء من الخارج تسمى ؟ .1

ٔ
و القوة الرسمية المستمدة من المنصب والمفروضة على اال

ٔ
 السلطة ا

 
ٔ
 القيادة .. .ا

  ))5  (( م .الرائسة . .ب

 سلطة المجتمع .. .ت

 إلدارة ..ا .ث

خرين حتى ولم يوافقوا على ذلك؟ .2
ٓ
و ضبط السلوك اال

ٔ
ثير ا

ٔ
و جماعة على التا

ٔ
 يشير مفهوم ... إلى قدرة فرد ا

 
ٔ
  ..اإلدارة .ا

 التوظيف .. .ب

  ))6  (( م  ..القوة .ت

  ..المساومة .ث

 يستخدم علماء االجتماع مفهوم ... لإلشارة إلى القوة المشروعة في المجتمع ؟ .3

 
ٔ
  ))6  (( م السلطة.. .ا

  ..اإلشراف .ب

 البيروقراطية .. .ت

 ..الديمقراطية  .ث

ساسها المنصبوالنفوذ المستمد من شخصيته ، وفي تلك الحالة يكون ذلك الشخص صاحب ؟ .4
ٔ
 قد يجمع الفرد بين السلطة التي ا

 
ٔ
  ))6  (( م  ..القوة السياسية المتكاملة .ا

  ..لنفوذ االجتماعيا .ب

 ..النفوذ السياسي  .ت

  ..الشخصية القوية .ث

جزاء المشروع ؟ .5
ٔ
 يقصد بها تنظيم تدفق المعلومات بين ا

 
ٔ
  ..عملية التوزيع .ا

  ))7  (( م  ..عملية االتصاالت .ب

  ..عملية االستهالك .ت

 عملية اإلنتاج .. .ث

وي ؟ .6
ٔ
نها تلك الحوافز التي تشيع حاجات االنسان مثل الحاجة للطعام والملبس والما

ٔ
 تعرف با

 
ٔ
  ))7  (( م  ..الحوافز المادية .ا

 ..الحوافز الغير مادية  .ب

  ..الحوافز المعنوية .ت

 ..الحوافز االجتماعية  .ث

هم معوقات عملية االتصال داخل التنظيم ؟ .7
ٔ
 من ا

 
ٔ
  ..اتساع حجم المنظمة .ا

و اللفظية .ب
ٔ
  ..المعوقات اللغوية ا

  ..عدم رغبة بعض الرؤساء في نقل المعلومات للمرؤوسين .ت

  ))7  (( م  ..جميع ما سبق .ث

طلق علية اسم ؟  .8
ٔ
ول لما ا

ٔ
وائل القرن العشرين العرض المنظم اال

ٔ
 نشر "فريدريك تايلور " ا
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ٔ
  ..حركة التحرر العمالية .ا

 ..حركة الهجرة الريفية  .ب

 ..حركة نمو السكان  .ت

  ))8  (( م  ..حركة إالدارة العلمية .ث

فضل نماذج التنظيمات التي تحقق ؟ .9
ٔ
ن النوذج المثالي للتنظيم البيروقراطي يعد من ا

ٔ
 يرى "ماكس فيبر" ا

 
ٔ
  ))8  (( م  ..الكـفاءة التنظيمية .ا

 ..الكـفاءة االجتماعية  .ب

 ..الكـفاءة السياسية  .ت

 ..الكـفاءة االقتصادية  .ث

مور منها ؟ .10
ٔ
سباب المتعلقة ببعض اال

ٔ
 تسعى الحركة العالقات اإلنسانية إلى فهم اال

 
ٔ
  ..عدم الرضا لدى العمال عن العمل .ا

 ..النضال النقابي  .ب

 ..الصراع الصناعي  .ت

  ))8  (( م  ..جميع ما سبق .ث

دخل العالم النمساوي "كريستيان شويندر" مصطلح التخطيط في مقال له عام ؟ .11
ٔ
 ا

 
ٔ
  ..1922 .ا

  ..1945 .ب

  ))9  (( م ..1910  .ت

  ..1952 .ث

هداف محددة ؟ .12
ٔ
مثل بهدف تحقيق ا

ٔ
سلوب في التنظيم يهدف إلى استخدام الموارد االستخدام اال

ٔ
نه ا

ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
  ..التجريد .ا

  ))9  (( م  ..التخطيط .ب

  ..التصنيف .ت

  ..التوصيف .ث

 التخطيط هو منهج يتضمن عدة إجراءات لتحقيق ؟ .13

 
ٔ
هداف مرغوب بها .ا

ٔ
و ا

ٔ
  ))9  (( م  ..غايات ا

  ..االستقرار في المجتمع .ب

 ..الضبط االجتماعي  .ت

من االجتماعي .. .ث
ٔ
 اال

 شاع استخدام مصطلح البرمجة في ؟ .14

 
ٔ
ربعينات من القرن العشرينا .ا

ٔ
  ..ال

  ))10  (( م  ..الخمسينيات من القرن العشرين .ب

وائل القرن العشرين  .ت
ٔ
 ..ا

  ..منتصف القرن العشرين .ث

جل إلى فترات زمنية إلى ؟ .15
ٔ
 تقسم البرامج من حيث اال

 
ٔ
جل .. .ا

ٔ
 برامج قصيرة اال

جل .. .ب
ٔ
 برامج متوسطة اال
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جل .. .ت
ٔ
 برامج طويلة اال

  ))10  (( م جميع ما سبق .. .ث

نه اتخاذ قرارات رشيدة في رسم السياسات المختلفة وتنفيذها ؟ .16
ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
 التخطيط الكلي .. .ا

 التخطيط الجزئي .. .ب

  ))9  (( م التخطيط الكـفء .. .ت

 التخطيط المرن .. .ث

 كمرادف لمصطلح ؟ .17
ً
حيانا

ٔ
 يستخدم التخطيط ا

 
ٔ
  ))9  (( م االشتراكية .. .ا

 الديموقراطية .. .ب

 االستبدادية .. .ت

 المثالية .. .ث

نه العلم الذي يهتم بدراسة الجوانب السوسيولوجية للتخطيط ؟ .18
ٔ
 يمكن تعريف ... با

 
ٔ
 علم اجتماع التنمية .. .ا

  ))11  (( م علم اجتماع التخطيط .. .ب

 علم اجتماع البيئة .. .ت

 علم اجتماع الحضري .. .ث

 يهدف إلى تحقيق رفاهية المجتمع ؟ .19
ً
 متكامال

ً
ن كالهما يكونان كال

ٔ
 هناك عالقة وثيقة بين سوسيولوجيا التخطيط و ... ، إذ ا

 
ٔ
 سوسيولوجيا المعرفة .. .ا

 سوسيولوجيا المصنع .. .ب

  ))11  (( م سوسيولوجيا التنمية .. .ت

 سوسيولوجيا البيئة .. .ث

 زاد االهتمام بموضوع التخطيط في الفترة ؟ .20

 
ٔ
ولى .. .ا

ٔ
 قبل الحرب العالمية اال

ولى .. .ب
ٔ
ثناء الحرب العالمية اال

ٔ
 ا

 قبل الحرب العالمية الثانية .. .ت

  ))11  (( م بعد الحرب العالمية الثانية .. .ث

و المبادئ منها ؟ .21
ٔ
سس ا

ٔ
 على بعض اال

ً
ساسا

ٔ
 ترتكز عمليات التخطيط ا

 
ٔ
 الواقعية .. .ا

ٔ
 مبدا

 الشمول .. .ب
ٔ
 مبدا

 المرونة .. .ت
ٔ
 مبدا

  ))12  (( م جميع ما سبق .. .ث

 لالحتياجات الفعلية وفي حدود الموارد الحقيقية؟ .22
ً
ساس التحليل البنائي الوظيفي للمتجمع ووفقا

ٔ
ن التخطيط يقوم على ا

ٔ
 ... ا

ٔ
 يعني مبدا

 
ٔ
 المرونة .. .ا

  ))12  (( م الواقعية .. .ب

 الشمول .. .ت

 التكامل .. .ث
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ساسية لها صفة ؟ .23
ٔ
و المبادئ التي تعتبر بمثابة قواعد ا

ٔ
سس ا

ٔ
 ترتكز عمليات التخطيط على بعض اال

 
ٔ
 النسبية .. .ا

  ))12  (( م التعميم .. .ب

 التجريد .. .ت

 االستمرارية .. .ث

 هناك بعض الجوانب االجتماعية للتخطيط منها ؟ .24

 
ٔ
 إحقاق العدالة التوزيعية .. .ا

قصى قدر ممكن .. .ب
ٔ
 االهتمام بإشباع الحاجات االجتماعية إلى ا

على مستوى للمعيشة .. .ت
ٔ
 تحقيق ا

  ))12  (( م جميع ما سبق .. .ث

 للتخطيط االجتماعي مجموعة من المراحل منها ؟ .25

 
ٔ
هداف الخطة .. .ا

ٔ
 تحديد ا

 إعداد إطار الخطة .. .ب

 وضع الخطة .. .ت

  ))13  (( م جميع ما سبق .. .ث

 للتخطيط االجتماعي عدة مستويات منها ؟ .26

 
ٔ
 المستوى العالمي .. .ا

 المستوى القومي .. .ب

 المستوى اإلقليمي .. .ت

  ))14  (( م جميع ما سبق .. .ث

ول مرحلة من مراحل التخطيط االجتماعي ؟ .27
ٔ
 تعتبر مرحلة ... ا

 
ٔ
 إعداد الخطة .. .ا

 وضع الخطة .. .ب

هداف الخطة .ت
ٔ
  ))13 ..  (( م تحديد ا

 تنفيذ الخطة .. .ث

مم المتحدة منها ؟ .28
ٔ
 يقوم بالتخطيط على المستوى العالمي بعض المنظمات المتخصصة التابعة لهيئة اال

 
ٔ
 البنك الدولي للتعمير والتنمية .. .ا

 مؤسسة التمويل الدولية .. .ب

 منظمة العمل الدولية .. .ت

  ))14  (( م جميع ما سبق .. .ث

جزاء المجتمع محل التخطيط ؟ .29
ٔ
 تخضع له جميع ا

ً
 يكون التخطيط على المستوى ... مركزيا

 
ٔ
 المستوى العالمي .. .ا

  ))14  (( م المستوى القومي .. .ب

قليمي .. .ت
ٔ
 المستوى اال

 المستوى المحلي .. .ث

و الزراعة  .30
ٔ
نه التخطيط الذي يتم على مستوى القطاعات اإلنتاجية الكبرى في المجتمع مثل قطاع الصناعية ا

ٔ
يكون التخطيط على المستوى ... با

 ؟
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ٔ
 المحلي .. .ا

  ))14  (( م القطاعي .. .ب

 القومي .. .ت

 الوحدة اإلنتاجية .. .ث

نواع منها ؟ .31
ٔ
 للتخطيط االجتماعي عدة ا

 
ٔ
 التخطيط البنائي .. .ا

 التخطيط الكلي .. .ب

 التخطيط المركزي .. .ت

  ))14  (( م جميع ما سبق .. .ث

 يعني التخطيط ... قيام الهيئة المركزية للتخطيط بوضع الخطة بكل تفصيالتها دون الرجوع إلى الشعب ؟ .32

 
ٔ
 المركزي .. .ا

 الالمركزي .. .ب

وتوقراطي .. .ت
ٔ
  ))14  (( م اال

 الديموقراطي .. .ث

ن تتضمن الخطة كافة المجاالت اإلنتاجية  .33
ٔ
ي ا

ٔ
ن تحتوي الخطة على جميع فروع النشاط االقتصادي واالجتماعي ا

ٔ
يقصد بالتخطيط ... ا

 والبشرية داخل المجتمع ؟

 
ٔ
  ))14  (( م الكلي .. .ا

 الجزئي .. .ب

 البنائي .. .ت

 الوظيفي .. .ث

 التخطيط ... هو تمركز كافة السلطات والقرارات التخطيطية والتنفيذية في يد هيئة مركزية ؟ .34

 
ٔ
 المحلي .. .ا

 الكلي .. .ب

  ))14  (( م المركزي .. .ت

 الالمركزي .. .ث

ن تصدر الخطة معتمدة على ؟ .35
ٔ
 يقصد بالتخطيط الديموقراطي ا

 
ٔ
  ))14  (( م المشاركة الشعبية .. .ا

قلية .. .ب
ٔ
 مشاركة اال

 المشاركية المحلية .. .ت

 المشاركة الدولية .. .ث

 يطلق على اتساع نطاق النمو التنظيمي في العصر الحديث ؟ .36

 
ٔ
 عصر التحوالت .. .ا

  ))1  (( م عصر التنظيمات .. .ب

 عصر االتحادات .. .ت

 عصر التعاقدات .. .ث

 تستخدم مصطلحات متعددة لإلشارة إلى معنى التنظيم إلى ؟ .37

 
ٔ
  ))1  (( م البيروقراطية .. .ا
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 المؤسسة .. .ب

 المنظمة .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

نه ؟ .38
ٔ
 يعرف علم اجتماع التنظيم با

 
ٔ
حد فروع علم االجتماع .. .ا

ٔ
  ))1(( م   ا

حد فروع علم االقتصاد .. .ب
ٔ
 ا

حد فروع علم اإلدارة .. .ت
ٔ
 ا

 علم مستقل بذاته .. .ث

 بعد االهتمام بدراسة وتحليل مشكالت التنظيم ؟ .39

 
ٔ
 من العناصر الهامة بدراسة اإلعالم .. .ا

حد موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم .. .ب
ٔ
  ))1  (( م ا

ساسية للضبط االجتماعي .. .ت
ٔ
حد العوامل اال

ٔ
 ا

نثربولوجيا .. .ث
ٔ
هم موضوعات الدراسة في اال

ٔ
 من ا

 يقصد بالتنميط ؟ .40

 
ٔ
 دراسة المقارنة .. .ا

و مجموعة من المعايير .. .ب
ٔ
 لمعيار ا

ً
  ))2  (( م التصنيف وفقا

 دراسة العناصر المتكامنة .. .ت

 الدراسة العلمية للمجتمعات .. .ث

فراد ب ؟ .41
ٔ
 التنظيمات القهرية هي التي تفرض العضوية فيها على اال

 
ٔ
 إرادتهم .. .ا

 االقتناع .. .ب

 االنتخاب .. .ت

  ))2  (( م القوة .. .ث

هم طرق البحث في علم اجتماع التنظيم ؟ .42
ٔ
 من ا

 
ٔ
 طريقة دراسة الحالة .. .ا

 طريقة المسح االجتماعي .. .ب

 طريقة المقارنة .. .ت

  ))2  (( م جميع ما سبق .. .ث

 يشير معنى مصطلح البيروقراطية إلى  .43

 
ٔ
 سلطة المجتمع .. .ا

فراد .. .ب
ٔ
 سلطة اال

  ))3  (( م سلطة المكـتب .. .ت

 سلطة الجمهور .. .ث

 يشير التنظيم المكـتوب على الورق إلى ؟ .44

 
ٔ
  ))3  (( م التنظيم الرسمي .. .ا

 التنظيم الغير رسمي .. .ب

 التنظيم المعقد .. .ت



29 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 التنظيم االجباري .. .ث

 تظهر الجماعات غير الرسمية داخل التنظيمات ؟ .45

 
ٔ
 بشكل متعمد .. .ا

  ))3  (( م بشكل تلقائي .. .ب

 بشكل رسمي .. .ت

 بشكل معقد .. .ث

نه الدراسة المتعمقة للعنصر البشري في التنظيم ؟ .46
ٔ
 يعرف ... با

 
ٔ
 السلوك االجتماعي .. .ا

 السلوك االنحرافي .. .ب

 السلوك السوي .. .ت

  ))4  (( م السلوك التنظيمي .. .ث

هداف التي تمثل المفهوم الجوهري في دراسة التنظيم باسم ؟ .47
ٔ
 تعرف اال

 
ٔ
هداف االجتماعية .. .ا

ٔ
 اال

هداف الكلية .. .ب
ٔ
 اال

هداف الجزئية .. .ت
ٔ
 اال

هداف التنظيمية .. .ث
ٔ
  ))4  (( م اال

فراد والجماعات مع بعضهم البعض داخل التنظيم في شكل ... لتحقيق التفاعل المطلوب ؟ .48
ٔ
 يعمل اال

 
ٔ
 ظاهر .. .ا

 كامن .. .ب

 ثابت .. .ت

  ))4  (( م ديناميكي .. .ث

جل تحقيق هدف مرغوب ؟ .49
ٔ
 من ا

ً
ثير في جماعة من الناس حتى يتعاونوا جميعا

ٔ
 هي ذلك النشاط الذي يؤدي إلى التا

 
ٔ
 اإلدارة .. .ا

 السلطة .. .ب

  ))5  (( م القيادة .. .ت

 القوة .. .ث

وامر التي يجب على المؤسسين طاعتها يعرف باسم ؟ .50
ٔ
 نمط القيادة الذي يصدر فيه القائد اال

 
ٔ
 القيادة الديموقراطية .. .ا

وتوقراطية .. .ب
ٔ
  ))5  (( م القيادة اال

 القيادة الفوضوية .. .ت

 القيادة التنظيمية .. .ث
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ول 
ٔ
الواجب اال

 

 

حد العلوم التالية ؟ 1س
ٔ
ته ارتباطا وثيقا با

ٔ
: ارتبط علم اجتماع التنظيم في نشا

 
ٔ
علم اجتماع البيئة ..  .ا

سري .. .ب
ٔ
 علم االجتماع اال

 علم االجتماع السياسي .. .ج

 علم االجتماع الصناعي .. .د

 

 

  : يستخدم التنميط في تصنيف ؟2س

 
ٔ
العناصر الثقافية ..  .ا

 الجماعات اإلنسانية .. .ب

 .. المجتمعات المحلية .ج

 جميع ما سبق .. .د

 

 

 : يشير مفهوم إالدارة عن طريق الموظفين ٕالى ؟3س

 
ٔ
 الديمقراطية .. .ا

 االنتقالية .. .ب

 التعسفية .. .ج

 البيروقراطية .. .د
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الواجب الثاني 

 
 

: تعتمد الفاعلية التنظيمية على ؟ 1س

 
ٔ
ساليب اإلشراف ..  .ا

ٔ
ا

 بناء السلطة .. .ب

نماط االتصال .. .ج
ٔ
 ا

 جميع ما سبق .. .د

 

 

: تستمد سلطة الرؤساء في القيادة التنظيمية شرعيتها من ؟ 2س

 
ٔ
التعاقد القانوني ..  .ا

 القيم التقليدية .. .ب

 التوحد الروحي مع شخص لديه بعض السمات .. .ج

 العادات والتقاليد االجتماعية .. .د

 

 

 : تعتبر الهيبة مركز اجتماعي في نظر الجماعة يصل ٕاليه الفرد بفضل ؟3س

 
ٔ
الضبط االجتماعي ..  .ا

 السلطة .. .ب

 التقدير االجتماعي .. .ج

 القوة .. .د
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الواجب الثالث 

 
 

دخل مصطلح التخطيط في تعريفه للجهد المبذول هو العالم ؟ 1س
ٔ
ول من ا

ٔ
: ا

 
ٔ
ماكس فيبر ..  .ا

 إلتون مايو .. .ب

 كريستيان شويندر .. .ج

 روبرت ميرتون .. .د

 

 

ثير في ٕاحداث التغير االجتماعي واالقتصادي المخطط ؟ 2س
ٔ
 المجتمع يستخدم ... كوسيلة يمكن عن طريقها التا

ٔ
: بدا

 
ٔ
التخطيط الشامل ..  .ا

 التخطيط االجتماعي .. .ب

 التخطيط الجزئي .. .ج

 التخطيط االقتصادي .. .د

 

 

 : في مرحلة وضع الخطة تقوم لجان وضع المشروعات النهائية بمجموعة من المهام منها ؟3س

 
ٔ
إعداد الصورة النهائية إلطار الخطة ..  .ا

جهزة المسؤولة عن تنفيذ الخطة .. .ب
ٔ
 تحديد اال

هداف وإعداد إطار الخطة .. .ج
ٔ
 دراسة التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها في مرحلتي تحديد اال

 جميع ما سبق .. .د

 

 

مريكية في الفترة ؟ 4س
ٔ
: ظهرت مدرسة العالقات إالنسانية في الواليات اال

 
ٔ
قبل الحرب العالمية الثانية ..  .ا

 بعد الحرب العالمية الثانية .. .ب

 منتصف القرن العشرين .. .ج

ولى .. .د
ٔ
 قبل الحرب العالمية اال
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