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 هـ1443مادة التربية المهنية ألولى مسارات انتساب الدور األول للفصل الثاني لعام  اختبار

   الدرجة 

   المصححة

   المراجعة
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 اختياري من متعدد : السؤال األول

 

 . المبادئ و المعايير التي تعد أساساً لسلوك أفراد العمل الٌمستحب والتي يتعهد أفراد العمل بااللتزام بها هي مفهوم-1

 مهارات العمل -د               قيم العمل  -ج              سلوكيات العمل  -ب     أخالقيات العمل -أ

 . هو كل جهد ال يتنافى مع الشرع الحكيم ويكون من اجل الحصول على منفعة مادية أو معنوية مشروعة.2

           مفهوم العمل من المنظور األسالمي -ج     مفهوم العمل من المنظور الوظيفي -ب    مفهوم العمل  -أ

 مفهوم عالم العمل  -د    

 . من أهم وظائف المستقبل.3

 الروبوتات -د         الذكاء العاطفي -ج             حل المشكالت  -ب        القيادة -أ

 .قال رسول هللا صلى هللا علية وسلم )إّن هللا تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه( تدل  على.4

 االبتكار -د                اإلتقان -ج              األمانة -ب         الصبر -أ

 تشمل المهن التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة مباشرة.5

 المهن المهارية -د                   المهن األساسية-ج             المهن اإلنتاجية -ب       المهن الخدمية-أ

  تمتلك حرية وضع لمساتك و بصماتك على العمل .أن تعمل ما تريده و أن6

 الوظيفة  -د                عالم العمل-ج             العمل المستقل -ب          العمل عن بُعد -أ

 بنية العمل مريحة ومهيئه لإلنتاج واإلنجاز. ل. يجع7

 الصبر -د               ُحسن الُخلق  -ج                  اإلتقان -ب           األمانة-أ

 .تقديم مقترحات جديدة ومبتكرة وابتكار بدائل جديدة لحل المشكالت.8

 األمانة -د                 المسؤولية -ج          الجودة -ب              اإلبتكار -أ

 ..تتطلب امتالك المهارات العقلية العليا والتفكير واالتصال-9

 أخالقيات العمل -د              المهن الخدمية -ج     ضغوط العمل -ب          المهن اإلنتاجة-أ

 مادة :التربية المهنية

 ثانوي مسارات انتساب ىصف : أول

 المدة: ساعتان ونصف

 100الدرجة من 

سؤال لكل سؤال  50 ةعدد األسئل

 درجتين

 



 

 

 2الصفحة 
 يتبع

 .يخضع االختيار المهني لعدة اعتبارات ومعايير منها.-10

 المحاضرات -د                حاجة سوق العمل -ج          اإلنتاج -ب            الحرية الشخصية-أ

 .بطاقة تعريف يظهر فيها المتقدم قدراته وخبراته وبياناته ومن خاللها يتم التصفية المبدئية للمتقدمين ةبمثاب. 11

 التقارير -د            البحث الوظيفي -ج          السيرة الذاتية -ب        المذكرة الداخلية -أ

 . .أنواع السيرة الذاتية-12

        اإللكترونية.ورقية  -ب              . لفظية        كتابية -أ

 .يتم كتابتها بخط اليد أو نسخها وطباعتها.-13

 الهوية الوطنية -د               السيرة الذاتية اإللكترونية -ج    النماذج الوظيفية -ب     السيرة الذاتية الورقية -أ

 .كحلقة الوصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل الذين ينوون التوظيف .تعمل-14

 مواقع التوظيف -د                    المحالت -ج           المؤسسات-ب          اإلعالن الشخصي-أ

 .تُمثل المهن الخدمية من متطلبات العمل .-15

 %90-د %70 -ج %50 -ب %20 -أ

 يُقصد بها . Date of birth.مصطلح -16

 عنوان المنزل-د تاريخ الميالد-ج لقب العائلة-ب االسم األول-أ

 يُقصد به Countryمصطلح .-17

 القسم-د التخصص-ج البلد-ب اليوم-أ

 .يعد التقرير وسيلة من وسائل :-18

 االستماع واإلقناع-ج النقاش والجدال-ب االتصال الكتابي-أ

 .يتم إرسالها إلى فرد قام بعمل جيد-19

 مذكرة إحاطة-ج مذكرة معلومات-ب مذكرة شكر-أ

 .العمليات التفاعلية التي تتم بين األطراف في عملية التفاوض هي-20

 تحديد األهداف بدقة-د       األطرافالتوصل التفاق بين -ج    الغاء البدائل و المقترحات-ب  ممارسة االتصال الفعال-أ

 تبادلية ذات اتجاهينعملية -21

 المذكرة الداخلية-د االتصال-ج السيرة الذاتية-ب التقارير-أ

 إلجازة الصيفية وذلك بسبب.كثير من الطالب يعملون مؤقتاً في ا د. نُشاه-22

 ألنها مهنة األب-ب اكتساب بعض الخبرة-أ

 .من مصادر البحث عن الوظيفة.23
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الصحف-ب الواسطة-أ

 

 

 ب أالسؤال الثاني : اجيبي  صح )أ(  أو   خط   )ب( 

 ب أ .البحث عن الوظيفة المناسبة يُعد مهمة أساسية ينشغل بها كل إنسان.-  

 ب أ -.  ي االختبارات الشخصية التحتاج الى التدريب المسبق قبل التقدم عليها  

 ب أ -اصب  مفهوم التخصصية  ي العمل من المفاهيم الملغاة  ي قاموس العمل الحر   

 ب أ -.تنقسم مجاالت العمل  ي المملكة العربية السعودية إلى مهن خدمية وإنتاجية  

 ب أ -المهن اإلنتاجية تشمل المهن التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة  ير مباشرة  

 ب ا .من المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل حل المشكالت المعقدة و مهارة قبول التغيير.  

 ب أ -.من امثلة المهن اإلنتاجية التعليم والصحة  

 ب أ -.العمل عن بُعد يعد وسيلة عالمية ومحلية لتقليل نسبة البطالة  ي أي مجتمع.  

 ب أ -.من سلوكيات العمل الهندام الحسن و المظهر الحسن .  

 ب أ -.من أمثلة المهن الخدمية الحرف اليدوية والزراعة.  

 ب أ -.وظائف المستقبل هي التي تستجيب للمتغيرات االقتصادية و االجتماعية و الثقا ية والتقنية .  

 ب أ - ي العمل متعدد التخصصات تعمل ما تريد  و تمتل  حرية وضع لمسات  و بصمات  على هذا العمل.  

 ب أ   ي العمل عن بُعد يكون العامل بمعزل عن االتصال مع باقي العمل و يتم االتصال من خالل وسائل التقنية الحديثة-.  

 ب أ -.أن رسالت  هي شخصيت  ال يعر ها إال انت   

يجب أال تبدأ أي مشروع أو عمل أو اتخاذ قرار إال وصورة المحصلة النهائية و النتيجة التي تتوقع الوصول إليها هي -.  

  المرجع أو المعيار الذي يحكم كا ة قرارات .
 ب أ

 ب أ -.أكبر عائق أمام حديث التخرج هو الخبرة العملية واألعمال التطوعية تُعوض نقص الخبرة.  

 ب أ -.المؤسسات والمحالت الصغيرة من مصادر البحث عن وظيفة.  

 ب ا % من السعادة.  -.اقض على الفرا  بممارسة العمل يضمن ل  األطباء   

 ب ا أصب  سوق العمل يعتمد بشكل أكبر على التخصص وليس على المهارات التي يتقنها المتقدم للوظيفة.-.  

 ب أ -السيرة الذاتية مهارة من المهارات التي يجب إتقانها.  

 ب أ -يهدف التطوير الذاتي إلى  ضب صاحب العمل.  

 ب ا .تقتصر عملية االتصال على عرض وجهات النظر  

 ب ا -.السيرة الذاتية هي الخطوة األولى  ي رحلة البحث عن وظيفة.  

 ب أ -.القدرة على اقترا  البدائل من صفات المفاوض الناج   

 ب أ -.تساعد التقرير  ي تحديد جوانب القوة والضعف  ي المؤسسة  

 ب ا -.تعد المذكرة الهاتفية شكال من أشكال المذكرات المختصرة  

 ب ا Immersive Reader-.االستعداد الجيد ل ختبار يساهم  ي إزال  التوتر لدي   
 

 انتهت األسئلة 

 تمنياتي لكن بالنجا  والتو يق

 معلمة المادة 

......... 



( 

 رقم الجلوس      )                         (

   اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزن اذ شئت سهل   

 

                                                                                استعيني باهلل وتوكلي علية غاليتي.. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 درجة(20)   -السؤال األول : ضع الرقم من المجموعة ) أ ( أمام مايناسبه من المجموعة )ب( فيما يلي:

 

 الرقم المجموعة )أ( الرقم
 

 المجموعة ) ب(
 

 

  كشف اإلعاقات والتشوهات  من سمات التقرير الفعال 1

  أن يكون واضحا  من أنواع المذكرات 2

المتقدم للوظيفة والمسؤولين  مناقشة وحوار بين 3
 عن التوظيف

  تحليلية 

  يصاغ بصورة سليمة لغويا  من شروط التقرير 4

  مذكرة اإلحاطة  من نماذج االختبارات الشخصية 5

  الفردية  من أنواع التقارير حسب طبيعتها 6
  المقابلة الشخصية  من أنوع المقابالت الشخصية 7

  إرشاد المسؤولين التخاذ القرار  ب العملمن أهمية المقابلة لصاح 8

  مذكرة المعلومات  تكون مجرد إشارة لموضوع ما 9

  نموذج اختبار العقالنية  من أهداف التقرير 10
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 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

 إدارة التربية والتعليم بالمدينة ـ 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 
  تربية مهنية  إختبار مادة               

 الدور ) األول ( :لثاني أا راسيالفصل الد

 

 هـ1443 للعام الدراسي

 

 تربية مهنية  المادة: 

 الول ثانوي صف: اال

 التاريخ :                            

 .ثالث ساعات زمن اإلجابة:

 

 المراجعة المصححه الدرجة السؤال

    1س

    2س

    3س

ا المجموع
جــ

در
ل

ـة
 

 

100 
 

  

 

 
 100 

 

 

أربعة أوراق 
 تضمنت 

 ثالثة أسئلة 



 
 درجة(20 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:) Xة ) أمام العبارة الصحيحة وعالم√ ( السؤال الثاني : ضع عالمة ) 

 
 (  المسؤولية) االنضباط الذاتي هو حب النظام والوعي والقدرة على التحكم في الذات وبالتالي القدرة على تحمل -1
 )        ( تعتبر التغذية الراجعة من عناصر االتصال   -2
 )        ( فرديةمن خطوات تطبيق العمل في فريق : المناقشة ال -3
 )        ( من مبادئ التفاوض قاعدة الكسب المتبادل -4
 )        ( من مفاتيح الثقة بالنفس : عدم التغلب علة مشاعر الخوف والخجل -  5
 )        ( عالقة بين االنضباط الذاتي والثقة بالنفس دال يوج -6
 (  )       يعتبر الوضوح من محاور تشكيل فريق العمل - 7
 )        ( االتصال الرسمي : هو الذي يتم بين المستويات المختلفة  في المؤسسة بالطرق الرسمية المتفق عليها - 8
 يعد التفاوض أداة من أدوات الحوار وله دور في حل المشكالت )        ( -9

 شتركة )             ( التفاوض هو عملية تهدف الى التوفيق بين طرفين بهدف الوصول الى حل لمشكلة م -10
 

 درجة (60)السوال الثالث : اختاري اإلجابة الصحيحة 
 
 المبادئ و المعايير التي تعد أساساً لسلوك أفراد العمل الٌمستحب والتي يتعهد أفراد العمل بااللتزام بها هي مفهوم -1
O  أخالقيات العمل 
O  قيم العمل 
 
 م ويكون من اجل الحصول على منفعة مادية أو معنوية مشروعة .هو كل جهد ال يتنافى مع الشرع الحكي -2
O مفهوم العمل من المنظور الوظيفي 
O مفهوم العمل من المنظور األسالمي 
 
 .من أهم وظائف المستقبل .-3
O الذكاء العاطفي 
O الروبوتات 
 
  أن يتقنه( تدل  على..قال رسول هللا صلى هللا علية وسلم )إّن هللا تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمالً -4
O األمانة 
O اإلتقان 
 
 .تشمل المهن التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة مباشرة-5
O المهن الخدمية 
O المهن اإلنتاجية 
 
 .أن تعمل ما تريده و أن تمتلك حرية وضع لمساتك و بصماتك على العمل -6

o العمل عن بُعد 
o عالم العمل 
o  العمل المستقل 

 .اصبح مفهوم التخصصية في العمل من المفاهيم الملغاة في قاموس العمل الحر -7
o  صح 
o خطأ 
 
 .تنقسم مجاالت العمل في المملكة العربية السعودية إلى مهن خدمية وإنتاجية-8
o صح 
o (2)                                                                                                                   خطأ 

                                                                                             



 .المهن اإلنتاجية تشمل المهن التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة غير مباشرة-9
o صح 
o خطأ 
 

 المشكالت المعقدة و مهارة قبول التغيير. من المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل حل-10
o صح 
o خطأ 
 

 .من امثلة المهن اإلنتاجية التعليم والصحة-11
o صح 
o خطأ 

 .العمل عن بُعد يعد وسيلة عالمية ومحلية لتقليل نسبة البطالة في أي مجتمع.12
o صح 
o خطأ 
 

 .من سلوكيات العمل الهندام الحسن و المظهر الحسن .13
o صح 
o خطأ 

 .من أمثلة المهن الخدمية الحرف اليدوية والزراعة.14
o صح 
o خطأ 

 .وظائف المستقبل هي التي تستجيب للمتغيرات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية والتقنية .15
o  صح 
o خطأ 

 .في العمل متعدد التخصصات تعمل ما تريده و تمتلك حرية وضع لمساتك و بصماتك على هذا العمل.16
o  صح 
o خطأ 

.في العمل عن بُعد يكون العامل بمعزل عن االتصال مع باقي العمل و يتم االتصال من خالل وسائل التقنية 17
 الحديثة 

o  صح 
o خطأ 

                                                                      
 .أن رسالتك هي شخصيتك ال يعرفها إال انت 18

o صح 
o خطأ 
 

 ل بنية العمل مريحة ومهيئه لإلنتاج واإلنجاز..يجع19
o  اإلتقان 
o  ُحسن الُخلق 
 

.يجب أال تبدأ أي مشروع أو عمل أو اتخاذ قرار إال وصورة المحصلة النهائية و النتيجة التي تتوقع الوصول 20
 إليها هي المرجع أو المعيار الذي يحكم كافة قراراتك. 

o  صح 
o خطأ 
 

                                                                    (3 ) 
 

 .تقديم مقترحات جديدة ومبتكرة وابتكار بدائل جديدة لحل المشكالت.21



o اإلبتكار 
o المسؤولية 
 

 .تتطلب امتالك المهارات العقلية العليا والتفكير واالتصال.22
o المهن اإلنتاجة 
o المهن الخدمية 
 
 

 لمهني لعدة اعتبارات ومعايير منها..يخضع االختيار ا23
o الحرية الشخصية 
o اإلنتاج 
o حاجة سوق العمل 
 

 .البحث عن الوظيفة المناسبة يُعد مهمة أساسية ينشغل بها كل إنسان.24
o صح 
o خطأ 
 

 .نُشاهد كثير من الطالب يعملون مؤقتاً في اإلجازة الصيفية وذلك بسبب.25
o اكتساب بعض الخبرة 
o نة األبألنها مه 
 

 .من مصادر البحث عن الوظيفة.26
o الواسطة 
o                                       الصحف 

                                                                         
 .أكبر عائق أمام حديث التخرج هو الخبرة العملية واألعمال التطوعية تُعوض نقص الخبرة.27

o صح 
o خطأ 
 

 .بمثابة بطاقة تعريف يظهر فيها المتقدم قدراته وخبراته وبياناته ومن خاللها يتم التصفية المبدئية للمتقدمين.28
o المذكرة الداخلية 
o السيرة الذاتية 
 

 أنواع السيرة الذاتية .-29
o كتابية . لفظية 
o ورقية . اإللكترونية 
 

 تها..يتم كتابتها بخط اليد أو نسخها وطباع30
o السيرة الذاتية الورقية 
o السيرة الذاتية اإللكترونية 
 
 
 

 انتهت األسئلة                                                                                 
 بالتوفيق للجميع                                     ( 4)                                           



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة التربية والتعليم بمحافظة االفالج

 مجمع العجلية
 

 هـ١٤٤٣العام الدراسي:

 ثانيالفصل الدراسي: ال

  تربية مهنيةالمادة: 

 اول ثانوي الصف:

 الدرجة الكلية اسم الطالبة/ 

 

 ضعي رمز االجابة الصحيحة امام العبارة : :االولالسؤال 
 

 االجابة
٢٠ 

1 
 من اهداف االتصال الفعال

 
 جميع ماسبق د االقناع ج التعليم  ب التأثير  أ

2 
 من مفاتيح الثقة بالنفس 

 
 جميع ما سبق د التغلب على مشاعر الخوف ج العزيمة واالصرار ب النجاح في العمل أ

3 
 المذكرة الداخلية تتشابه الى حد ما مع 

 
 السيرة الذاتية د النموذج الوظيفي ج الرسالة الوظيفية ب التقرير أ

4 
 مكونات التقرير االساسيه تنقسم الى 

 
 قسم واحد د اقسام٤ ج قسمين ب اقسام ٣ أ

  من األساليب الصحيحة الواجب اتباعها عند اجراء المقابلة الشخصية ٥

  االيجاز باختصار د سرد المشاكل الشخصية ج عدم الوضوح ب التحدث بسلبية أ 

  لضغوط العملسلبية من اآلثار ال, ٦

  استمرار العمل في الوظيفه د ارتفاع األداء  ج الرضا الذاتي ب انخفاض األداء  أ 

  المهن االنتاجية من ٧

  الشرطة د االعالم ج الزراعة  ب الصحة  أ 

  المهن الخدميةمن  ٨

  صيد االسماك د التعليم ج استخراج النفط ب التعدين أ 

  مذكرة الداخلية من عيوب ال ٩

  الوضوح د اللباقة ج االيجاز ب الغموض أ 

  السيرة الذاتية يرمز لها باختصار  ١٠

  C.D د C.V ج C.V ب C.A أ 

 ضعي عبارة )صح( او )خطأ ( امام العبارات التالية: :الثاني السؤال 
 

 االجابة
٢٠ 

  االتقان هو اتخاذ العمل باي صوره  1

ضغوط العمل فقط سلبية  2   

  لصاحب العمل فقطالمقابله الشخصية مهمة   3

  هيكل التقرير يحتوي على المقدمة والنهاية فقط  4

  والمستقبل والرسالةعناصر االتصال ثالثه المرسل  ٥

  اشكال المذكرة المختصرةتعد المذكرة الهاتفية احدى  ٦

  من سمات التقرير الفعال يعرض المعلومات بتسلسل منطقي ٧

  اكثر استخداما في العصر الحاليااللكترونية  تعد السيرة الذاتية ٨

  قيم العمل تنقسم الى سلوكيات واخالق ٩

  متطلبات عالم العمل  ٪ من٣٠ تمثل المهن اإلنتاجية ١٠

 أ/ وضحى الصخابرة 



 

 بـقـيـة األسـئـلـة خـلـف الـورقـة

 

 ** اســتـــعـــن بالـله أوال ثـم أجب عــلــى األسئـلـة**

 

 ( درجات لكل فقرة 3)( فـيـما يـلـي X أو ) (  √أجب ب )  -:الـسؤال األول 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم بمحافظة 

 

 تربية مهنية اختبار مادة : 
 الصف :     

 ساعتان ونصف   الزمن: 

 هـ1443التاريخ :    /      / 

 100الدرجة :       من                                                                                          السم :     ا
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 )       ( اإليجابية في العمل تكون سبب للنجاح الوظيفي السلوكيات 1

 )       ( السلوكيات السلبية في العمل تكون سبب للطرد من الوظيفة 2

مفهوم العمل من المنظور الوظيفي : هو كل جهد يقوم به اإلنسان سواء كان جسديا أو معنويا من أجل تحقيق هدف يعود عليه بالنفع  3
 )مادي (

      ( ) 

 )       ( يعتبر اإلتقان من قيم العمل  4

 )       ( تعريف اإلتقان العمل : إنجاز العمل حتى يكتب له الفشل  5

 )       ( الوالء للمنشأة من سلوكيات العمل  6

 )       ( تنقسم ضغوط العمل إلى ضغوط إيجابية وسلبية  7

 )       ( العمل مقابل زيادة في الراتبمن أمثلة ضغوط العمل اإليجابية : زيادة في  8

 )       ( من أمثلة ضغوط العمل السلبية : زيادة في العمل بدون زيادة في الراتب 9

 )       ( ضغوط العمل السلبية  تؤدي إلى الترقية في الوظيفة 10

 )       ( تنقسم مجاالت العمل إلى : مهن إنتاجية ومهن خدمية 11

 )       ( المهن الخدمية : هي التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة مباشرة  12

 )       ( المهن اإلنتاجية : هي التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة غير مباشرة 13

 )       ( % في عالم العمل اليوم 70تمثل المهن الخدمية نسبة  14

 )       ( عالم العمل اليوم% في 100تمثل المهن اإلنتاجية نسبة  15

 )       ( يساعد التطوير الذاتي في التنبؤ بمستقبلك الوظيفي  16

 )       ( يهدف التطوير الذاتي إلى رضا صاحب العمل   17

 )       ( من أساليب تطوير الذات : قراءة قصص الناجحين 18

 ()        يعتبر االنترنت من وسائل البحث عن الوظيفة  19

 )       ( غير ضروري أن نبحث عن الوظائف اليوم فهي تأتي إلينا 20

 )       ( من مميزات الرسالة الوظيفية : اإليجاز والوضوح 21

 )       ( من أجزاء الرسالة الوظيفية : البسملة والتاريخ والموضوع 22

 )       ( تعتبر األخطاء اإلمالئية من األخطاء المتكررة عند تعبئة النماذج الوظيفية  23

 )       ( تنقسم السيرة الذاتية إلى ورقية والكترونية 24

 )       ( السيرة الذاتية غير مهمة في التوظيف 25



 لكل فقرة( درجات  4) -الصحـيـحـة :ضـع دائـرة علـى اإلجابة  -لثاني:الـسؤال ا

 

 

  -:أجب على مايلي -لثالث:الـسؤال ا
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 -:هي التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة مباشرة تعريف لـ: -1
 

 التوجيه -ج     الرقابة -ب المهن الخدمية -أ

 -: هي التي تقدم خدمات معينة للجمهور بصورة غير مباشرة , تعريف لـ: -2
 

 تأخير الوقت -ج     عدم التنظيم -ب المهن اإلنتاجية -أ

 -:من قيم العمل  -3
 

 مؤقت فقط -ج     نخطط للماضي فقط -ب  اإلتقان  -أ

 : من أقسام السيرة الذاتية -4
 

 اإلدارة -ج     السيرة الذاتية الورقية -ب القيادة -أ

 -:من مميزات الرسالة الوظيفية  -5
 

 تاخير التنفيذ -ج     اإليجاز والوضوح -ب أنها طويلة -أ
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 اذكر أنواع المقابالت الشخصية ؟ -أ
 

 الذاتية؟ اذكر عناصر السيرة -ب

 الجواب : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجواب :


