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 الصحة العامة

  ماذا يسمى العمم الذي ييتم بصحة المجتمع وتعزيزىا ؟  .1 

  عمـ الصحة العامة -ب عمـ األمراض          -ا  

  عمـ األحياء الدقيقة -د عمـ الجينات           -ج  

  ما ىي الغاية من إعطاء المطاعيم؟  .2 

  الوقاية مف األمراض -ب              عالج األمراض -ا  

  اختبار فاعمية األدوية -د         تشخيص األمراض -ج  

  : باستثناء، العوامل البيئية التالية تؤدي إلى إعاقات عقمية  .3 

      إصابة األـ الحامؿ ببعض األمراض -ا  

  التدخيف أثناء الحمؿ -ب  

       تناوؿ بعض العالجات أثناء الحمؿ -ج  

  تناوؿ الحميب والخضروات والفواكو الطازجة  -د  

  متى يجب أن يكون موعد الزيارة األولى لممرأة الحامل لمراكز األمومة والطفولة؟  .4 

  الشير الخامس مف الحمؿ -ب        الشير األوؿ مف الحمؿ -ا  

  الشير األخير مف الحمؿ -د     الشير السابع مف الحمؿ -ج  

  ما ىي أىداف الصحة المدرسية؟  .5 

  رقابة األمراض عند الطمبة ومكافحتيا -ا  

  التثقيؼ الصحي -ب  

  رقابة البيئة المدرسية -ج  

  كؿ ما ذكر -د  

  أي من الرموز التالية تستخدم لمداللة عمى منظمة الصحة العالمية؟  .6 

  FAO -ب       USAID -ا  

  NRWA -د        WHO -ج  

  عند كبار السن في األردن ؟ًا أي من األمراض التالية أكثر انتشار  .7 

  الحصبة األلمانية -ب مرض السكري          -ا  

  الكزاز -د التوحد                    -ج  

ظمل بقمم الرصاص بشكل . سؤال موضوعي من نوع االختيار من متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتكون ىذا االختبار من 
. غامق الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج اإلجابة المرفق
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  ما ىي أىم أسباب السمنة؟  .8 

  الممارسات الغذائية الخاطئة -ب التدخيف وشرب الكحوؿ        -ا  

  سوء استخداـ األدوية -د  األطباء       ةعدـ مراجع -ج  

  ما ىي أىم مضاعفات السمنة عند البالغين؟  .9 

  األمراض النفسية -ب     أمراض القمب والشراييف -ا  

  األمراض العصبية -د            االلتيابات الجمدية -ج  

  ما ىي أىم المنظمات العالمية التي تيتم بصحة الطفل؟  .10 

  اليونسكو -ب الفاو            -ا  

  االنروا -د اليونيسيؼ      -ج  

  ماذا تسمى الرعاية الصحية التي تيتم بالتأىيل االجتماعي والميني؟  .11 

  الرعاية الصحية الثانوية -ب                ةالرعاية الصحية االولي -ا  

  الرعاية الصحية الوقائية -د الرعاية الصحية الثالثة                  -ج  

  ما ىي البرامج التي تيتم بإجراء الفحوصات الدورية لمطمبة وتيتم برقابو البيئة في المدرسة؟  .12 

  البرامج التثقيفية -ب           البرامج التعميمية      -ا  

  البرامج الصحية -د برامج الصحة المدرسية       -ج  

  أي من العبارات التالية صحيحة بما يخص الوراثة والصحة العامة؟  .13 

  األمراض الوراثية ليس ليا تأثير عمى الصحة العامة -ا  

  فحوصات ما قبؿ الزواج ليست ضرورية -ب  

   ليست ضروريةالطبيةالمشورة  -ج  

  فحص ما قبؿ الزواج يساعد في الحد مف بعض أنواع األمراض الوراثية -د  

  ؟ (Health screening)ما ىو اليدف الرئيسي الختبارات التحري   .14 

  تشخيص األمراض -ب      اً اكتشاؼ المرض مبكر -ا  

  ةاكتشاؼ االدوي -د عالج األمراض               -ج  

  أي من األنواع الوقائية التالية تيدف الى منع المرض من الحدوث عن طريق تحسين األغذية والتطعيم؟  .15 

  الوقاية الثانوية -ب الوقاية األولية                           -ا  

  الوقاية السكانية -د الوقاية في المستوى الثالث           -ج  

  :المناعة التي تنتج عن انتقال األجسام المضادة من األم إلى الجنين تسمى  .16 

  مناعة طبيعية انفعالية -ب مناعة طبيعية فاعمو        -ا  

  مناعة مكتسبة سمبية -د مناعة مكتسبة فاعمة       -ج  
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أي من المطاعيم التالية تعطى لممرأة الحامل في الشير الرابع والخامس من الحمل إذا لم يكن قد تم تطعيميا   .17 
 من قبل؟

 

  مطعـو الحصبة -ب مطعـو التياب الكبد         -ا  

  مطعـو السؿ -د مطعـو الكزاز               -ج  

أي من المجموعات الغذائية التالية ىي مواد عضوية يحتاج إلييا الجسم بمقادير صغيرة جدا وال يستطيع   .18 
 تكوينيا بنفسو؟

 

  الدىنيات -ب الكربوىيدرات           -ا  

  البروتينات -د الفيتامينات            -ج  

أي من الفيتامينات التالية يساعد عمى امتصاص الكالسيوم والفسفور في األمعاء الدقيقة ويمعب دور أساسي   .19 
 في تكوين العظام؟

 

  فيتاميف د -ب       أفيتاميف  -ا  

  فيتاميف ج -د     ىػفيتاميف  -ج  

  ما ىي أىم أعراض التسمم الغذائي؟  .20 

  الصداع -ب اإلسياؿ والتقيؤ        -ا  

  تغير في لوف الجمد -د انتفاخ في القدميف    -ج  

 مياه الشرب

  : تعتبر المياه واحدة من اىم العناصر البيئية ألنيا  .21 

  تبدأ دورتيا في الطبيعة بالتبخر مف المياه السطحية -ا  

  ال تستخدـ في النقؿ البري -ب  

  تتكاثؼ في طبقات الجو العميا عند ارتفاع درجة الحرارة -ج  

  تعتبر البحيرات احد مصادرىا الجوفيو -د  

  : باستنثناءجميع التالية تعتبر من ميزات المياه السطحية   .22 

  اكثر تموثًا جرثوميًا مف المياه الجوفية -ب مكمفة مادياً  -ا  

  كمية االمالح المعدنية المذابة بيا قميمة -د تمتاز بإنخفاض حرارتيا -ج  

  :من االمراض الفيروسية الناتجة عن التموث الحيوي لممياه  .23 

  االسكارس -ب (أ  )التياب الكبد  -ا  

  فطريات الجسـ -د الكوليرا -ج  

  :ليس لوجوده في المياه تأثير صحي عمى االنسان  .24 

  TDSالمواد الكمية الذائبة  -ب الرصاص -ا  

  المنغنيز -د النحاس -ج  
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  :تمتاز مياه الشرب المعبأة بما يمي  .25 

  يجرى فحص السودوموناس فييا مرة واحدة في السنة -ا  

  يمكف استخداـ الكموريف في مراحؿ تطييرىا النيائية -ب  

  يجب اف تعامؿ بطريقة التناضح العكسي -ج  

  ال يشترط كتابة بمد المنشأ عمى بطاقة البياف الخاص بيا -د  

  :من شروط مياه الشرب المحالة الصحية إنيا  .26 

  ال يشترط كتابة تاريخ التعبئو عمى بطاقة البياف الخاصة بيا -ا  

  يمكف بيع المياه المحالة في االسواؽ مباشرة -ب  

  يجرى فحص االس الييدروجيني في المحطة مف قبؿ صاحبيا مرة واحدة اسبوعياً  -ج  

  يجب اف يكوف مصدر المياه مف الشبكة العامة او مف مصدر مرخص ومراقب صحياً  -د  

  : ىي (الفوارة  )المياه المعدنية المكربنة   .27 

  مياه معدنية اضيؼ ليا غاز ثاني اكسيد الكربوف مف مصدر اخر -ا  

  يجوز تعبئتيا في عبوات مستردة -ب  

  (مرة بالسنة  )يجرى فحص الفطريات ليا سنويًا  -ج  

  يمكف ذكر المفعوؿ الطبي ليا عمى بطاقة البياف -د  

   فيما يتعمق بمصانع الثمج؟ خاطئةأي العبارات التالية   .28 

  يمكف اف يرتدى العماؿ في صاالت االنتاج المالبس الخاصو في العمؿ -ا  

  يجب وضع قوالب الثمج عمى االرض مباشرة -ب  

  يفضؿ تغميؼ قوالب الثمج في اكياس بالستؾ -ج  

  يمكف تخزيف المياه في خزانات غير محكمة االغالؽ -د  

  : التموث الكيماوي لممياه، ناتج عن وصول  .29 

  الجراثيـ الييا -ب النفايات المشعو الييا -ا  

  االتربة الييا -د المبيدات الحشرية الييا -ج  

  : الحد االعمى المسموح لو من المواد الصمبة الذائبة الكمية في المياه المعدنية ىو  .30 

  لتر/  ممغـ 2000 -ب لتر/  ممغـ 3500 -ا  

  لتر/  ممغـ 3000 -د لتر/  ممغـ 2500 -ج  

  : من مواصفات عبوة جمع عينات المياه لمفحص الروتيني  .31 

  اف ال تكوف شفافو -ب يجب اف تكوف معقمة -ا  

   مممتر200اف تزيد سعتيا عف  -د اف ال تكوف محكمة االغالؽ -ج  
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  ما ىو اإلجراء الذي يتم عند جمع عينة مياه من الحنفية؟    .32 

  عدـ تنظيؼ الحنفية مف الخارج -ا  

   ساعة عمى جمعيا24يجب فحص العينة قبؿ مرور  -ب  

  ال يتـ فحص فائض الكموريف في المياه -ج  

  توخذ العينة بعد فتح الحنفية مباشرة   -د  

  ما ىو اإلجراء الذي يجب اتباعو لتحضير الوسط الزراعي في المختبر؟   .33 

  ترؾ انابيب االختبار بدوف غطاء -ا  

  اذابة الكميو المطموبو مف الوسط الزراعي بالمياه العاديو -ب  

  عدـ اتباع التعميمات المكتوبة عمى العمبة -ج  

  يجب تعقيـ انابيب االختبار -د  

 فان ذلك 2.2 مممتر من المياه المفحوصو أقل من  100اذا كان العدد االكثر احتمااًل لعصيات القولون في   .34 
 :يعني ان عدد االنابيب الموجبة

 

  2 -ب صفر -ا  

  4 -د 3 -ج  

  :   المستخدمة كمؤشر عمى تموث المياهColiformمن خصائص جراثيم القولون   .35 

  سالبة لصبغة غراـ -ب مكونة لالبواغ -ا  

  غير قادرة عمى تخمير الالكتوز -د بكتيريا غير عصوية -ج  

  أي العبارات التالية صحيحة فيما يتعمق بخزانات جمع المياه؟   .36 

  اف ال يكوف مزود بانبوب تيوية -ا  

  يمكف اف يكوف قريب مف مصدر التموث -ب  

  يجب اف يكوف باب الخزاف أعمى مف مستوى سطح االرض   -ج  

  يمكف اف يكوف باب الخزاف غير محكـ االغالؽ -د  

  :  فان1988لسنة  (وزارة المياه والري  )بموجب قانون سمطة المياه   .37 

  ال تعتبر مصادر المياه داخؿ المممكة ممؾ لمدولة -ا  

  وزارة المياه مسؤولة عف المجاري العامة في المممكة -ب  

  ال يعاقب بالحبس او الغرامة مف قاـ بحفر االبار الجوفية دوف ترخيص -ج  

  ال يعاقب بالحبس او الغرامة مف قاـ باحداث التموث في مصادر المياه -د  
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  من االشتراطات الصحيو لبرك السباحة؟   .38 

  عدـ وضع الفتات ارشاديو لمسابحيف في مختمؼ المواقع -ا  

  يجب الحصوؿ عمى الترخيص الصحي الالـز -ب  

  ال يشترط وجود مشرؼ عمى مراقبة المياه -ج  

  السماح لدخوؿ غير السابحيف الى حـر البركو -د  

  ماذا عمى صياريج نقل مياه الشرب أن تفعل؟   .39 

  مف جية واحدة فقط عمى الصيريج  (مياه صالحة لمشرب)يسمح لسائؽ الصيريج أف يكتب عبارة  -ا  

  يمكف تعبئة الصياريج بالمياه مف مصادر غير مرخصو -ب  

  يمكف لسائؽ الصيريج اجراء عممية الكموره لممياه المنقولو بالصيريج -ج  

  يجب الحصوؿ عمى اشعار مف مصدر المياه عند كؿ تعبئة   -د  

  من ميام المراقب الصحي  .40 

  استالـ نتائج الفحوصات المخبرية لمعينات المرسمة مف قبمو   -ا  

  االشراؼ عمى عمؿ مختبر المياه في المديرية -ب  

  رفع التقارير الشيرية في مجاؿ المياه الى مديرية الصحة -ج  

  وضع الخطط السنوية لتنفيذ برنامج الرقابة عمى نوعية المياه ورفعيا لمدير الصحة    -د  

 المبادئ اليندسية وتصريف الفضالت

  يعتبر شكل من  اشكال النفايات الناتجة من النشاط السكاني؟ ي التالية الأ  .41 

  قمامة الشوارع -ب قمامة المنزؿ                     -أ  

          الغبار البركانيقمامة  -د قمامة المصانع والورش        -ج  

   ؟خربة السمراءال معالجة المياه العادمة في محطة التالية تستخدم في طرقالأي   .42 

  التنقية الطبيعية                    -أ  

  المعالجة البيولوجية -ب  

           الحمأة المنشطة        -ج  

     إضافة المواد الكيماوية لقتؿ عصيات القولوف -د  

  :يتم تحمل المواد العضوية الى مواد غير عضوية في المياه العادمة بوجود  .43 

  الفوسفات -ب ثاني اوكسيد الكربوف        -أ  

       البكتيريا واالوكسجيف -د النيترات                      -ج  
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  :باستثناءجميع التصنيفات التالية تعتبر من النفايات الطبية   .44 

نفايات بشرية وحيوانية، نفايات مختبر  )النفايات الطبية الخاصة وتشمؿ النفايات الطبية الحيوية  -أ  
 (الميكروبيولوجي

 

  النفايات المعدية التي تتسبب في نقؿ األمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيمية -ب  
قمامة المستشفيات وىي النفايات الناتجة عف استخداـ العامميف لممرافؽ العامة في المستشفى والتي  -ج  

 توضع في اكياس سوداء ليتـ التخمص منيا
 

  النفايات السامة وىي العقاقير واألدوية والنفايات الكيماوية الخطرة -د  
  :باستثناءكل ما ىو مذكور تاليًا صحيح بما يتعمق بمياه الصرف الصحي    .45 

  يسمح باستعماؿ نظاـ الري بالرشاشات في المياه العادمة -أ  
  ال يسمح باستخداـ ىذة المياه لري الخضار التي تؤكؿ طازجة -ب  

  يجب استبعاد الثمار المتساقطة والمالمسة لألرض اذا كانت مروية بيذة المياه -ج  
  ال يسمح باستخداـ المياه المعالجة لتغذية الخزاف الجوفي المستخدـ لغايات الشرب -د  

  ما ىو لون الوعاء الذي ُتجمع فيو النفايات الكيماوية؟  .46 

  ازرؽ -ب احمر -أ  
  بني -د اسود -ج  
  :تُنتج المياه العادمة الصناعية من المياه المستخدمة في  .47 
  الخالطات االسمنتية -ب مصانع الحديد          -أ  
  مصانع الجمود -د المقالع الحجرية      -ج  
  ما ىوالمصدر الرئيسي لتموث الجو بالجزيئات؟  .48 
  المحطات الحرارية -ب وسائؿ النقؿ -أ  
  الصناعات   -د حرؽ النفايات الصمبة -ج  
  :ما ىي الحمأة النشطة؟  ىي الرواسب  .49 
  المتجمعة  في حوض الترسيب النيائي -أ  
  المتجية الى  حوض الترسيب -ب  
  تالمفصولة بواسطة المرشحا -ج  
  المفصولة بواسطة الطممبات والمواسير الصاعدة -د  
   الصحية؟ةأي التالية التعتبر من أىم المشروعات الداخمة في نطاق اليندس  .50 
  إمداد المدف بالمياه                               -أ  
  معالجة المخمفات السائمة والتخمص منيا -ب  
نشاء المنازؿ الصحية      -ج     تخطيط المدف وا 
  الرقابة النوعية عمى الغذاء وسالمتو -د  
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  :باستثناءمن تأثيرات اإلشعاع عمى االنسان كل مما يمي   .51 

  سرعة اليـر -ب العقـ -أ  

  السرطاف -د زيادة  المناعة -ج  

  :ما ىو تعريف النفايات الطبية الخطرة؟ ىي   .52 

ذلؾ الجزء مف النفايات الطبية الذي  يمكف اف يتسبب في مخاطر صحية الحتوائو عمى  ادوات تسبب  -أ  
 الوخز او القطع في الجسـ وتنقؿ العدوى

 

ىي النفايات التي يتـ فرزىا ووضعيا في عبوات مالئمة داخؿ الوحدة ، وتعتبر مف مسؤولية الكادر  -ب  
 الطبي او التمريض

 

  ىي النفايات التي يتـ فرزىا وتعبئتيا في اكياس سوداء -ج  

ىي تمؾ النفايات التي توضع في سطوؿ الزبالة اليومية والتي تجمع مف أقساـ المستشفيات ومف ثـ  -د  
 .ُترمػى في الحاوية حتى يتـ التخمص منيا 

 

  ؟الطريقة السائدة والمتبعة لمتخمص من النفايات الصمبة غير الخطرة ما ىي   .53 

  إنتاج السماد العضوي -ب المرمدات                 -أ  

  الحرؽ -د الطمر الصحي          -ج  

  سس التالية التؤخذ بعين االعتبار عند تصميم شبكات توزيع المياه؟أي اال  .54 

  اعداد السكاف وتطور المناطؽ -أ  

  المائيةواالحتياجات عمر الشبكة  -ب  

  طبيعة التربة وقرب او بعد المدف عف المصدر المائي -ج  

  طبقات السكاف والطراز المعماري لممنازؿ -د  

  : مقياسا لـ (BOD) االوكسجين الحيوي الممتص يعتبر  .55 

  درجة معالجة الفضالت الصمبة             -أ  

  قياس عدد عصيات القولوف -ب  

  درجة معالجة الفضالت السائمة             -ج  

  ازالة الموف مف المياه -د  

  :صحيةعند جمع النفايات الصمبة لمتخمص منيا يمكن حفظيا دون ان تحدث مكرىة   .56 

  لمد تزيد عف اسبوع  اذا وضعت في اكياس  -أ  

                          لمدة اسبوعيفاذا وضعت في حاويات مكشوفة  -ب  

    لمدة تزيد اسبوعيفاذا وضعت في  سطوؿ الزبالة  -ج  

   لمدة ال تتجاوز ثالثة اياـاإلغالؽاذا وضعت في حاويات محكمة  -د  
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  :ف الفضالت اآلدميةيصرتمن الطرق الفردية ل  .57 

  المرشحات البيولوجية -ب األقراص المدورة -أ  

  االخاديد -د الطمر الصحي -ج  

   ؟أي الشروط التالية ال يعتبر توفرىا ضروري في عربة او حاوية نقل النفايات  .58 

  سيولة التجميع والتوزيع -أ  

  ذات أسطح ممساء لتسيؿ التنظيؼ والتطيير -ب  

  عدـ وجود زوايا حادة تؤدي الى تمزؽ او اتالؼ االكياس او العبوات اثناء التحميؿ والتفريغ -ج  

  يجب اف تطمى بالموف البني -د  

  :أي من التالية  اليعتبر من الشروط الالزمة لنظام تمديدات المياه العادمة ؟  ان   .59 

  . النظاـ عمى سيفونات لضماف عدـ رجوع الروائحيحتوي -أ  
  .يحتوي النظاـ عمى مواسير تيوية -ب  
  يحتوي النظاـ عمى طرابيش حماية مف المنخؿ الناعـ عمى فتحات مواسير التيوية -ج  
  اليحتوي النظاـ عمى مواسير تيوية -د  
  :المرض الشائع الذي يصيب األطفال نتيجة الشرب من مياه مموثة ىو  .60 
  الكوليرا -ب           شغاؼ القمب التياب -أ  
  المفاصؿالتياب  -د اإلسياؿ              -ج  

 الصحة المينية

  فروع الصحة العامة؟ كأحد أي العبارات التالية صحيحة فيما يتعمق بالصحة المينية  .61 

  العالقة بيف صحة العامؿ وطبيعة عممو كانت معروفة عند قدماء المصرييف -ا  

  .أوؿ ظاىرة وقائية لألمراض المينية ظيرت حديثا -ب  

  .لـ تؤثر الثورة الصناعية في تطور الصحة المينية  -ج  

  .1970 أحواؿ العماؿ صدر في بريطانيا سنة بشأفأوؿ قانوف  -د  

  أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعمق ببيئة العمل؟  .62 

  يمكف أف تسبب الضغط النفسي -ب ال يمكف أف تؤدي إلى العجز -ا  

  ال يمكف أف تتسبب بالحوادث -د الوفاةاليمكف أف تسبب  -ج  

  ماذا تعني إصابة العمل؟  .63 

  أي حدث ينتج عف طرؽ عمؿ غير سميمة -ا  

  أي حدث غير متوقع ينتج عف ظروؼ عمؿ غير سميمة -ب  

  كؿ حدث غير متوقع يقع لمعامؿ أثناء تأديتو عممو -ج  

  كؿ حدث متوقع يقع عمى العامؿ أثناء تأديتو لعممو -د  
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  بماذا تمتاز األمراض المينية؟  .64 

  سيرىا السريع          -ا  

  مخبرياً  (مسبب المرض)ال يمكف التأكد مف وجود العامؿ الضار  -ب  

  معظميا أمراض حادة -ج  

  دقة تشخيصيا -د  

  :، يجبعند إقامة مصنع لممواد الكيماوية  .65 

  أف يكوف الموقع بعيدًا عف مصادر المياه -ا  

  أف يكوف الموقع قريبًا مف مصانع األدوية -ب  

   مف التجمعات السكانيةاً أف يكوف الموقع قريب -ج  

  أف ال يكوف موافقًا عميو مف الجيات المختصة -د  

  :  ، يجبعند إقامة مصنع لممبيدات الحشرية  .66 

   مساحة كافية الستراحة العماؿ في منطقة اإلنتاجرتوفي -ا  

  توفير األجيزة التي تعمؿ بشكؿ آلي ومزودة بأجيزة أماف -ب  

  توفير أجيزة يدوية لحماية العامؿ -ج  

  ربط المياه الخارجة مف المصنع مباشرة مع مياه المجاري العامة -د  

  :أنياواقيات الرأس كأحد وسائل الوقاية الشخصية من صفات   .67 

  تستخدـ عند الرش بالمواد الكيماوية -ا  

  موصمة لمكيرباء -ب  

  غير قابمة لالحتراؽ                              -ج  

  تستخدـ لمعامميف في قص الزجاج -د  

  :لمخاطر ضعف اإلضاءة الذين يتعرضون العمال في المين التالية من ىم   .68 

  عماؿ األنفاؽ -ب عماؿ المجوىرات -ا  

  عماؿ النقش والحفر -د عماؿ التصوير -ج  

  :التقمص العضمي الحراري  .69 

  يسبب فقداف الوعي لدى العامؿ -ا  

  ال يصاب بو عماؿ المناجـ -ب  

  ال يؤدي إلى فقداف كميات كبيرة مف الماء والممح -ج  

  ينتج عف الحرارة المتولدة عف اإلشعاعات القصيرة -د  

  :أنو يؤثر عمى العامل الذي الضجيجمن صفات   .70 

  يتناسب عكسيا مع المسافة بيف العامؿ  ومصدر الصوت -ا  

  يتناسب طرديا مع المسافة بيف العامؿ ومصدر الصوت -ب  

  ال يتأثر بالمسافة بيف العامؿ ومصدر الصوت -ج  

  يتأثر بو كبار السف -د  
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  :يمكن أن ينتج عن الضوضاء في بيئة العمل   .71 

  اإلنتاجيةزيادة  -ب انخفاض ضغط الدـ -ا  

  اإلرىاؽ العصبي -د انخفاض نسبة الحوادث -ج  

  :اإلشعاعات المؤينة   .72 

  ليا تأثير مسرطف -ب تسبب التياب ممتحمة العيف -ا  

  ال تؤثر عمى الجمد واألغشية المخاطية -د ال تسبب تشوىات جينية -ج  

  :يعتبر أطباء األسنان أكثر عرضة لإلصابة   .73 

      (أ)التياب الكبد  -ب  (ب)التياب الكبد  -ا  

  التياب القصبات اليوائية  -د التياب السحايا     -ج  

  :إذا كان عن طريقخطرًا يعتبر دخول المواد الكيماوية   .74 

  الجمد -ب الجياز التنفسي -ا  

  الجياز البولي -د الجياز اليضمي -ج  

  :من أسباب األمراض النفسية المتعمقة بالفرد  .75 

  نوع العمؿ -ب ظروؼ العمؿ -ا  

  نوع اآللة -د الرغبة بالعمؿ -ج  

  :عمم الموائمة  .76 

  يعني عمـ مطاوعة ومالئمة اآللة لإلنساف -ا  

  ال يبحث في توفير العمؿ المالئـ ووسائمو المناسبة -ب  

  ال يطبؽ عمـ وظائؼ اإلنساف في الصحة المينية -ج  

  ال ينظـ أوقات العمؿ ضمف حدود طاقة الفرد -د  

  :الشخص الذي يقوم بالفحص الطبي األولي لمعمال   .77 

  مراقب الصحة -ب الممرض -ا  

  مدير المصنع -د الطبيب -ج  

  :العمل الموسمي بموجب قانون العمل األردني   .78 

  العمؿ في مواسـ محدودة مف كؿ سنة ال تزيد مدتو عف ستة أشير -ا  

  العمؿ في مواسـ محدودة مف كؿ سنة ال تزيد مدتو عف ثالثة أشير -ب  

  العمؿ الذي تستدعيو ضرورات طارئة -ج  

  العمؿ الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة -د  
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  :يمكن التحقق من تالؤم الفرد لعممو من خالل   .79 

  مراقبة حركة العامؿ بعد العمؿ -ب التزامو باستخداـ أدوات الوقاية -ا  

  مراقبة حركة العامؿ أثناء العمؿ -د مراقبة حركة العامؿ قبؿ العمؿ -ج  

  :تعتبر من اإلشعاعات غير المؤينة   .80 

  أشعة الفا -ب الميزر -ا  

  Xأشعة  -د أشعة جاما -ج  

 الرقابة النوعية وسالمة الغذاء

  : في المطاعم ىياً  انتشاراألكثرالمخاطر الصحية   .81 

    المخاطرالطبيعية  -ب المخاطر الفيزيائية              -ا  

   الكيميائيةرالمخاط -د المخاطر  البيولوجية                   -ج  

  :ماعدايمي  ولة عن  سالمة الغذاء  كل مماؤ التي تقع عمى عاتق الجيات الحكومية المسالمسؤوليات من  .82 

  وضع استراتيجيات لمرقابة الغذائية تستند إلى الحقائؽ العممية وتحميؿ وتقييـ األخطار -ا  

  تنفيذ قوانيف األغذية التي تحمي المستيمكيف مف األغذية الخطرة والمغشوشة -ب  

  توفير الغذاء  بكميات كبيرة  تكفي المجتمع مع استخداـ المضافات الغذائية لجذب المستيمكيف -ج  

  توفير المختبرات الخاصة بفحص المواد الغذائية -د  

  :أنظمة ضبط الجودة ىي  مواصفات  ضرورية لتأسيس تصدرالمنظمة العالمية التي   .83 

               WHOمنظمة الّصحة العالمية  -ا  

                منظمة المواصفات الدولية االيزو  -ب  

   FDA  وزارة الزراعة -ج  

      وكالة الغذاء والدواء االمريكية -د  

  :ما عداىداف مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كل مما يمي أمن   .84 

عتمادىا ومراجعتيا -ا     إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية وا 

  دوات القياس وضبطيا ومراقبتياأمعايرة  -ب  

  منح شيادات المطابقة او االعتماد بما فييا عالمة الجودة األردنية وفقًا لمممارسات الدولية -ج  

  فحص المواد الغذائية وتحديد مدى صالحيتيا لالستيالؾ البشري -د  

  :والمواد الغذائية تستخدم قفازات مصنوعة من اآلالت لموقاية من الجروح والخدوش اثناء العمل مع   .85 

  الصوؼ والقطف       -ب البالستيؾ -ا  

  الجمد -د القماش      -ج  
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ساعات من تناول الغذاء يكون التسمم  (  6-1 )عراض التسمم الغذائي خالل فترة منأعندما تظير   .86 
         :    عنناتج 

 

  مركب كيميائي      أو تناوؿ غذاء مموث بسـ بكتيري -ا  

  تناوؿ غذاء مموث بالفطريات        -ب  

  تناوؿ غذاء مموث ببكتيريا السالمونيال              -ج  

  تناوؿ غذاء مموث ببكتيريا الشيجال -د  

  : عمى السموم الناتجة من(Mycotoxins)يطمق مصطمح الميكوتوكسينات  .87 

          البكتيريا المتحوصمة                 -ب               ةالبكتيريا الالىوائي -ا  

  بكتيريا السالمونيال -د الفطريات                        -ج  

  : من الممارسات غير السميمة لمتداول الغذاء  .88 

  النـو في اماكف تحضير الطعاـ   -ا  

   واالنؼ  الفـ في االصابع وضع الرأس حؾ -ب  

  منديؿ استعماؿ وبدوف اتجاه اي في العطاس والبصؽ -ج  

  جميع ما ذكر صحيح  -د  

  : عمى  Food Quality Controlيركز نظام ضبط جودة المنتجات الغذائية  .89 

  مراقبة جميع مراحؿ االنتاج لمنع حدوث االخطاء اثناء التصنيع الغذائي -ا  

  جودة المنتجات الغذائية النيائية   -ب  

    المنتجات مف الحقؿ حتى وصوليا لممستيمؾ  جودةتوكيد  -ج  

   التحكـ الحرجة وتحميؿ وتقييـ مصادر االخطارنقاطتحديد  -د  

  :ما عدايمي  من المبادئ التي يجب ان يراعييا مفتش الغذاء عند جمع العينات الغذائية كل مما  .90 

  اف يتحقؽ المفتش اف المختبر يستطيع اجراء الفحص المخبري المراد اجراءه عمى العينة -ا  

  اف يتـ جمع العينات مف قبؿ المفتش مباشرة -ب  

   اشعار            ويعطييااف يبمغ المفتش المؤسسة الغذائية بانة سوؼ يسحب عينات غذائية  -ج  

  اف يجمع العينات الغذائية ويحرزىا ويرسميا لممختبر مع صاحب العالقة -د  

  :من المتطمبات الصحية الواجب توفرىا في متداولي الغذاء  .91 

  صحية سارية المفعوؿ  عمى شياداتحاصؿاف يكوف  -ا  

  اف يمبس متداولي الغذاء ألبسة خارجية نظيفة -ب  

  اف يرتدي متداوؿ الغذاء القفازات الصحية القطنية والصوفية عند التعامؿ مع الغذاء -ج  

  الشعر  لمرأس لحفظغطاءوضع  -د  
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التالي من قبل اإلجراء المؤسسات الغذائية التي تكون معايير تداول الغذاء بيا متدنية يجب ان يتخذ بحقيا   .92 
 :مفتش الغذاء

        لغرض الفحص المخبرييجمع عينات غذائية انتقائية -ا  

        لغرض الفحص المخبرييجمع عينات غذائية موضوعية -ب  

  حاجة لجمع عينات     عقوبة مناسبة واليوجو -ج  

        لغرض الفحص المخبرييجمع عينات  غذائية عشوائية -د  

    :ير الجودةيمن معا ( اليسبنظام)نظام تحميل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة  يعتبر  .93 

  ابحاث           -ب          الحكومية     -ا  

  التجارية -د اجبارية       -ج  

 المكونات االولية تجييز والشروط الصحية الواجب توفرىا في صالة تحضير منأي من العبارات التالية تعد   .94 
 : في المصانع الغذائية

 

  تتصؿ بصالة االنتاج عف طريؽ باب رداد  اف  -ا  

   مف خالؿ المحاـبعضيااف تكوف طاوالت العمؿ بيا كبيرة المساحة ومرتبطة مع  -ب  

  توفر عدد مناسب مف األحواض المصنوعة مف مادة ال تصدأ تخصص لغسؿ المواد الغذائية -ج  

  توفر عدد مف مغاسؿ األيدي في األماكف المناسبة -د  

  : المرسمة لمفحصمن العوامل التي تحدد حجم العينة الغذائية  .95 

  نوع التغميؼ لممواد الغذائية -ا  

  (كمما كانت تكمفتيا عالية قؿ حجـ العينة)تكمفة المادة الغذائية  -ب  

  (كمما كاف خطيرًا زاد حجـ العينة)نواع التموث والعيوب التى سيتـ التحرى عنيا في العينات أ -ج  

  (كمما كانت السيرة جيدة قؿ حجـ العينة)سيرة المادة الغذائية  -د  

 العينة الغذائية التي تحمل نفس خصائص وعدد وحدات العينة التي سترسل لمفحص المخبري  ويتم تحريزىا  .96 
 :والتوقيع عمييا  لغايات اعادة الفحص مرة ثانية عند الحاجة لذلك ىي

 

  العينة الروتينية    -ب الضابطة     العينة  -ا  

  العينة المفردة -د العينة العشوائية    -ج  

  :بوجود مخالفة محددة ىيلالشتباه العينات التي تجمع عند الحاجة لمتركيز عمى مشكمة محددة او   .97 

  العينات التصدرية      -ب العينات الموضوعية     -ا  

  العينات العشوائية -د العينات االنتقائية      -ج  

  :ىي عمى سالمة الغذاء قميمة  ويمكن تصويبيا واحتوائيا بسيولة  التي تكون الخطورة فيياالمخالفة  .98 

  مخالفة رئيسية        -ب مخالفة ثانوية               -ا  

  انذار -د مخالفة خطيرة              -ج  
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  : عدامافي الحاالت التالية ًا يعتبر الغذاء مغشوش  .99 

  إذا أضيفت مادة مف شأنيا أف تقمؿ مف نسبة القيمة الغذائية لمغذاء بقصد الربح أو إلخفاء عيب -ا  

 إذا احتوى عمى ىرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منيا وكانت بنسبة أعمى مف  -ب  

  المسموح بو وفقا لمقواعد الفنيةالحد

 

  إذا كاف غير مطابؽ لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة -ج  

إذا انتيت مدة صالحيتو كما ىو مدوف في بطاقة البياف دوف أف يثبت بالفحص المخبري عدـ  -د  
 صالحيتو لالستيالؾ البشري

 

  :ما عداالشروط الصحية والفنية الواجب توفرىا في مسالخ المواشي كل مما يمي   .100 

   المسمخإلستيالؾأف يتوفر في المسمخ مصدر ماء نقي إضافة إلى خزاف مياه بسعة تكفي  -ا  

  أف ال يشتمؿ المسمخ عمى حظائر لعزؿ الحيوانات المشتبو بيا -ب  

  أف  يتوفر في المسمخ وحدات صحية وغرؼ تبديؿ المالبس -ج  

 ومقاومة أف يكوف المسمخ جيد التيوية واإلضاءة واف تكوف أرضيتو وجدرانو مف مواد سيمة التنظيؼ -د  

 لمتآكؿ

 

 

انتيت األسئمة 


