
 

 نموذج أسئلة المتحان الكفاءة الجامعً المستوى العام

 

ن امتحان الكفاءة الجامعٌة للمستوى العام ٌقٌس مهارات وكفاٌات عامة إمالحظة: 

 مشتركة بٌن جمٌع التخصصات.

 

 :العنصر الشاذ فٌما ٌلً هو -1

 ذكً . أ

 مكمل . ب

 ناجح . ت

 راسب . ث

 

"نور" هو "عام" فما الترمٌز إذا كان الترمٌز المقابل لكلمة "حسن" هو "هلع" ولكلمة    -2

 المقابل لكلمة "رسن"؟

 هلم. . أ

 ملع. . ب

 منع. . ت

 لمع. . ث

 

 :كل طالب المدرسة ٌرتدون اللون األزرق". نستنتج من هذه العبارة أن" -3

 .جمٌع من فً المدرسة ٌرتدي اللون األزرق . أ

 .إذا شاهدت شخصاً ٌرتدي اللون األزرق فهو بالتأكٌد طالباً فً هذه المدرسة . ب

 .فً المدرسة ٌرتدون اللون األزرق بعض العاملٌن . ت

 .إذا شاهدت شخصاً فً المدرسة وال ٌرتدي اللون األزرق فهو لٌس طالباً فٌها . ث

 

ٌرغب أحد الطالب بكتابة تقرٌر حول مخاطر استخدم الهاتف النقال. أٌاً مما ٌلً ٌمكن أن  -4
 ٌشكل مصدراً غٌر متحٌز للحصول على البٌانات؟

 .العالمٌةالموقع الخاص بمنظمة الصحة  . أ
 .المواقع االخبارٌة . ب
 .موقع الفٌس بوك . ت
 .الموقع الخاص بشركة نوكٌا . ث

 
 افترض أنك غٌر راض عن أداء نائب منطقتك، ماذا ٌمكن أن تفعل؟ -5



 .أستخدم أي طرٌقة الجباره على ترك مجلس النواب . أ

 .أنتظر حتى ٌحٌن موعد االنتخابات الجدٌدة وال أعطٌه صوتً مرة أخرى . ب

 .علٌه حتى لو تطلب ذلك تهدٌده ولكن دون تنفٌذ تهدٌديألجأ إلى الضغط  . ت

 .ألجأ إلى كل ما سبق . ث

 

 :تصرفاً منافٌاً لألخالق ال يعد أي من المواقف اآلتٌة -6
ٌحتاج ابن أحد الموظفٌن مجموعة من أقالم التلوٌن للقٌام بواجب مدرسً وبدالً من أن  . أ

 .بشراء هذه األقالم من السوق ٌحضر له والده هذه األقالم من الشركة التً ٌعمل بها قام

قام أحد الموظفٌن بإعطاء الرقم المجانً المخصص للشركة التً ٌعمل فٌها ألقاربه كً  . ب

 .ٌتصلوا به أثناء العمل بدالً من االتصال مدفوع األجر

وصل أحد الموظفٌن إلى العمل متأخراً بسبب حادث مروري وكتب على دفتر الحضور  . ت

 .المفترض أن ٌصل فٌه بدالً من موعد وصوله الحقٌقًالموعد الذي كان من 

ٌحتاج أحد الموظفٌن لٌوم إجازة لتسجٌل المولود الجدٌد فً األحوال المدنٌة ونظراً لعدم  . ث

 .إمكانٌة حصوله على إجازة قام بالحصول على تقرٌر طبً لٌبرر غٌابه ذلك الٌوم

 

 13ً المحطة الثانٌة نزل راكباً على متن قطار فارغ فً المحطة األولى وف 52صعد  -7
ركاب  8راكباً. وفً المحطة الثالثة تضاعف عدد الموجودٌن. وفً المحطة الرابعة صعد 

 جدد. كم عدد الركاب بعد الخروج من المحطة الرابعة؟
 91 . أ

 95 . ب

 86 . ت

 62 . ث

 
اختار زوج الكلمات الذي ٌجعل الجملة صحٌحة وذات معنى . ......... للماء كما هو األكل  -8

 .......... لل
 .الفتاة____ صناعة . أ

 .الشرب____ طعام . ب

 .الشرب ____ عدو . ت

 .السكب ____وقت . ث

 

 :تستلم رسالة من مرسل معٌن فإنه ٌترتب علٌك مسؤولٌة أن توفر للمرسل -9
 .إدراك . أ

 .تغذٌة راجعة . ب

 .أدلة غٌر لفظٌة . . ت

 .مفهوم ذات . ث

 



 قٌام أحد األشخاص بإعادة طباعة جزء من كتاب لشخص آخر ٌندرج تحت ما -11
 :ٌسمى بـ

 .انتهاك حقوق الخصوصٌة . أ

 .انتهاك حقوق الطبع . ب

 .حرٌة الملكٌة الفكرٌة . ت

 .حرٌة المعلومات . . ث

 

 

 


