
 الشامل أسئلة االمتحان صياغة أمثلة على
مخرج التعلم/ المجال  الورقة

 المعرفي
 أمثلة من األسئلة  المهارة

تحتفل المملكة األردنية الهاشمية في الخامس والعشرين من أيار من كل  3 2 األولى
 عام بما يلي:

 يوم الجيش والثورة العربية الكبرى .1
 الثاني ابن الحسين المعظمعيد ميالد جاللة الملك عبد اهلل  .2
 عيد االستقالل .3
 عيد الجلوس على العرش .4

 من إجراءات الحد من البطالة لدى الشباب: 6 2

 تشجيع االلتحاق بالتعليم الجامعي .1
 تشجيع االستثمارات المحلية .2
 تعزيز دور صندوق التنمية االجتماعية .3
 السماح بهجرة األيدي العاملة .4

فرصة عمل بعد تخرجك، فإن حصولك على إذا أردت أن تبحث على  3 3
 تعليم تقني يعتبر:

 نقطة ضعف بالنسبة لك .1
 نقطة قوة بالنسبة لك .2
 ميزة تنافسية بالنسبة لك .3
 سببا يحول دون أن تصبح مديرا   .4

 من مصادر وروافد الثقافة اإلسالمية: 7 1

 القرآن الكريم .1
 السنة النبوية .2
 الفقه اإلسالمي .3
 جميع ما ذكر .4

 ضعف اإلنارة في مكان العمل يسبب: 2 1 الثانية

 زيادة في ضغط الدم .1
 أمراضا  للعين .2
 أمراضا  مهنية مختلفة .3
 زيادة في اإلنتاج .4

عند تعرض زميلك في العمل لصعقة كهربائية فإن اإلجراء الذي تقوم به  7 1
 أواًل هو:

 عمل تنفس اصطناعي له .1
 االتصال بالدفاع المدني .2
 فصل مصدر التيار الكهربائي .3
 ذوي المصاب إبالغ .4



مخرج التعلم/ المجال  الورقة
 المعرفي

 أمثلة من األسئلة  المهارة

 لكي تصبح رائد أعمال، يجب أن يتوفر لديك: 2 2 

 رأس المال .1
 البنية التحتية .2
 التعليم العالي .3
 الرغبة االكيدة .4

 الهدف من دراسة جدوى إقامة مشروع معين هو: 6 2

 معرفة اتجاهات سوق العمل .1
 تحديد المؤسسات الخدماتية واالنتاجية المنافسة لي .2
 بالمشروع أم غض النظر عنهاتخاذ قرار نهائي بالبدء  .3
 التعرف على األسواق الخارجية .4

الثالثة 
تخصص 

معدات 
وتجهيزات 

 كهربائية

 يرمز اللون األحمر في أسالك التمديدات الكهربائية إلى: 2 1

 الخط البارد .1
 الخط الحامي .2
 الخط المتعادل .3
 األرضي .4

 هو:المحرك الكهربائي الذي ليس لعضوه الدوار أو المنتج ملفات  2 2

 المحرك التوافقي .1
 المحرك الحثي ذو القفص السنجابي .2
 محرك التيار المباشر نوع توالي .3
 محرك التيار المباشر نوع المغناطيس الدائم .4

الثالثة 
الصحة 

والسالمة 
والبيئة 
 المهنية

 القانون الذي يضبط أمور الصحة والسالمة المهنية هو: 1 1

 قانون الضمان االجتماعي .1
 قانون العمل .2
 الصحة العامة قانون .3
 قانون الدفاع المدني .4

 


