
أسئلة المراجعةإدارة تربوية

ـ سيطرت اسبرطة على كل شئون التربية وهي إحدى مدن الحضارة1
 المصرية القديمة) الفرعونية(.أ

 اليونانية القديمة.ب

 ج.الرومانية القديمة

 .د. الصينية القديمة.

غياب النظرية يؤدي إلى وجود إدارة. 2
 متميزة..أ 

 متخبطة..ب 

 متطورة..ج 

 .إدارة أعمال.د 

 . تعتبر نظرية اإلدارة كوظائف بأن 3
 أ. الوظائف منفصلة.

ب. الوظائف مترابطة وال يتأثر بعضها ببعض.

ج. الوظائف مترابطة ويؤثر كل منها في اآلخر

 .أ+ب إجابة صحيحةد. 

من أكثر االنتقادات الموجهة إلى اإلدارة الكالسيكية . 4
 .تجاهلها للنواحي االجتماعية.أ 

 .تجاهلها لإلنتاج..ب 

 .تجاهلها لوظائف اإلدارة.ج 

 .الدراسات العلمية التي اعتمدت عليهقلة .د 

كان لنتائج دراسة مصنع هاثورن دعما لظهور مدرسة  . 5
 إدارة المعرفة..أ 

 إدارة العالقات اإلنسانية..ب 

 إدارة الجودة الكلية..ج 

 إدارة الهندرة..د 

 :مصدر قوة القائد . 6
المنصب الرسمي الذي يشغله . أ. 

 ب. نفوذ الجماعة وشخصيته.

 .العلميالمؤهل ج. 

 .أ+ب إجابة صحيحةد. 
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 عملية التفاعل الصفيفي . تعد المهام المتعلقة بالتنظيم 7

 أ. إن ينادي المعلم تالميذه بأسمائهم.

 تشعر الطالب باالحترام والتقدير.ال  ب. استخدام المعلم لأللفاظ التي 

ايجابيةج. تقبل آراء وأفكار الطالب ومشاعرهم بغض النظر عن كونها سلبية او 

 .أ + ج اجابات صحيحةد. 

 . أول خطوات صنع القرار هي8

أ. جمع المعلومات والبيانات الالزمة.

 ب. الشعور بالمشكلة.

 ج. تحديد المعايير.

 .اختيار البديلد. 

هـ الى  عام 1373. امتدت فترة تولي خادم الحرمين الشريفين لوزارة المعارف من عام 9

 هـ.3131أ. 

 هـ.3131ب. 

 هـ3131ج. 

 .هـ3131د.

 . مفهوم هندرة وتعني 10

 أ. هندسة اإلدارة.

ب. إعادة هندسة نظم المعلومات.

 .تحسين العملياتج. 

 .أ + ب اجابات صحيحةد. 

. إن اإلدارة تمثل أهم الوسائل التي يمكن تستثمرها الدول من اجل تحقيق11

 أ. أسباب الرخاء.

 ب. األمن.

 ج. التقدم.

 العبارات صحيحة.د. جميع 

. المدرسة اإلدارية التي تنظر إلى  المنظمة بأنها وحدة اجتماعية ذات وظائف مهمة في المجتمعات هي12

 أ. المدرسة الكالسيكية.

 ب. مدرسة العالقات اإلنسانية

 ج. مدرسة النظم االجتماعية.

 .الثقافة التنظيميةد. 
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ويقصد بها: اإلجراءاتبان هناك مكونات لعملية التخطيط ومنها  باإلدارةأوضح العديد من المهتمين . 13
 طلوب تحقيقها.مالغايات او النتائج ال.أ 

 التصرف نحو تحقيق األهداف. أسلوبمجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد .ب 

 الخطوات التي يجب إتباعها لتحقيق أهداف معينة وكيفية التنفيذ ومن سينفذها..ج 

 صحيحة. إجاباتأ+ج  .د 

صنفت المشكالت اإلدارية إلى مجموعة من المشكالت منها المشكالت التشغيلية أو التنفيذية ويقصد . 14

 بها:
 تلك المشكالت المتعلقة بسياسة التنظيم وأهدافه وعالقتها بالبيئة المحيطة..أ 

 تلك المشكالت المتعلقة بتسيير العمل اليومي وإجراءاته وأساليب األداء. .ب 

 ية التي تخضع لعمليات البرمجة.تلك المشكالت النمط.ج 

 تلك المشكالت التي تحتاج لالبتكار وحلول استثنائية..د 

أول مدرسة أهلية تم إنشاؤها في مكة المكرمة على نفقة امرأة هندية ثرية هي المدرسة:. 15
 الفخرية..أ 

 الفالح..ب 

 دار الحنان..ج 

 .الصولتية.د 

أجزاءه والعالقات المختلفة بين أتباعه والمجتمع هي:قدرة القائد على رؤية التنظيم وفهم الترابط بين . 16
 المهارات اإلنسانية واالجتماعية..أ 

 المهارات الذاتية..ب 

 المهارات الفنية العادية..ج 

 المهارات اإلدراكية التصورية..د 

 اإلدارة تعني:. 17
 خدمة اآلخرين وتقديم العون لهم..أ 

 من يعمل باإلدارة يقوم بخدمة اآلخرين..ب 

باإلدارة إلى أداء الخدمة.يصل من يقوم .ج 

 جميع ما ذكر صحيح..د 

التأهيل المهني والفني احد االختالفات بين اإلدارة المدرسية واإلدارات األخرى ويقصد به:. 18
 التركيز على الجوانب الكيفية في إعداد الطالب..أ 

 يتطلب من يعمل في اإلدارة المدرسية تأهيل مهني وفني خاص..ب 

 اإلدارة المدرسية ووظائفها.صعوبة وتعقد عمل .ج 

 جميع ما ذكر صحيح. .د 
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ـ الخطط الجيدة يمكن أن تفشل في ظل اإلدارة19
 أ. السيئة

 ب.الناجحة

 اإلدارة العامةج.

 .إدارة األعمالد. 

ـ يقاس نجاح إدارة األعمال بمدى 20
 حجم أرباح المشروعزيادة .أ 

 حجم أرباح المشروعقلة .ب 

 حجم الخسائرزيادة ج. 

 .تنفيذ الخدمةد. 


