
 

 

 االحذتجهٍعات اختبار الرخصة الههًٍة عام لٍوم 

 وقذم 0403/33/34 – 3441/44/49وساٌئ 

 وي وكتبة طالبًا

  03،٦٥ لالعذاد االكبر الهشترك القاسن -3

 بختصار ١٢ و ٦٥ على القسهة َقبل الري العدد هو:  الهشترك القاسن وعًى

كثر ٌكررهه الٌل العدد كبر وَكوى  ٦٥ َطلع و ١٢ وَطلع وره وي أ   وهكي عدد أ

 

٧ ✅ 

 : اآلتٍة األقسام إلى طالبه(  خالذ)  الهعلن قسن -0

 :على طالبه تقسٍهه ٌف الهعلن اعتهد حسً، ، بصري ، سهعً

 

  الهتعددة الركاءات( أ

  الشخصٍة أٌهاط( ب

  التعلن ٌظرَات( ج

 ✅ التعلن أٌهاط( د

  ؟ لالحصاء برٌاوج أفضل -1

 

 ✅ SPSS برٌاوج

 :َأٌت فٍها خطأ كتبت التً الكلهة -  -4

 . ٌاووا( أ 

 ✅. ٌدعوا( ب 

كتبوا( ج   . ا

 .سهحوا( د 
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 ✅ ٌدعو

 .أصلٍة الواو ألى هًا؛ الواو بعد الفارقة األلف ٌضٍف ال

 دعوة/ ٌدعو/ َدعو/ دعا

   الهذرسه ادارة اشعار دوى اَام1 وعلن غاب ارا َقول سوال فٍه -٦

 العزر تسلٍن ٌف تاخر الٌه  رفضه وتن طبً وتقرَر عزرا ارفق وبعذها

 : تاخرها التً والهذة

 

 ✅ اَام ٧

 َوم ٢٦

 َوم ١٢

 َوم ٠٢

 َتن كٍف والهوتهرات الًهورجٍه والذروس الذورات ٌف َشارك وعلن -٥

 التقوَن

  

  قصصً سجل/ ٢

  الرصد ادوات/ ١

 التعلن سٍر/ ٠

 ✅ اإلٌجاز ولف/ ٤

 اآلتٍة بالصفات َتصف أى الخاصة االحتٍاجات روي لهعلن البذ - 7

 :   واعذا

 

 االجتهاعً التفاعل -أ

 ✅ الًقد وهارة اوتالك -ب

  البٍاٌات سرَة حفظ -ج



 

 

 الطالب سلوكٍات تقبل -د

 : الوظٍفٍة الكتابة فًوى وي  -8

 ✅ التلخٍص -أ

 الخاطرة -ب

 الهقالة -ج

 القصة -د

 ٌف تكلن ووي) (   قٍهته عُظهت القرآى تعلن وي)  (  الشافعً قال -9

 ٌف فطي ووي ، حجته قوَت الحذَث ٌف كتب ووي)  (  قذره ٌها الفقه

 ) (    طبعه رق اللغة

 :  الترتٍب على السابق الًص ٌف األقواس بٍي لها الهًاسبة الترقٍن عالوات

 ().( ،()؛()،)  أ

 ().( ،):().() ب

 ().( ؛().()-) ج

 ✅().( ،()،):() د

 َصادف َوم أي بٍختبرهن َوم 14 وبعذ االثًٍي طالبه اختبر وعلن - 34

 اختبارهن؟

 

  االحد َوم -أ

 االثًٍي َوم -ب

  الثالثاء َوم -ج

 ✅ االربعاء َوم -د

 

_ 

 :  الحل طرَقة

 



 

 

  ٤.َوم ٠٢ ٌف االسابٍع وعدد ٧ االسبوع أَام عدد

   االثًٍي َكوى راح َوم ١٢ بعد َعًً ١٢=  ٤ ضرب ٧

 االثًٍي على زودهن الشهر وي َووٍي تبقى

 

 ✅ االربعاء

 هزا َتفق َتعلهه اى واَرَذ تقرَر ٌف الحرَة الطالب َعطى عًذوا -33

 الهذخل وع االسلوب

 

 الهعرٌف -٢

  السلوكً -١

٠- ٌٍ  ✅ االٌسا

 االجتهاعً -٤

  األور لوٌل تقرَرا   تكتب حًٍها حسباٌك ٌف وعلها   بوصفك تضعه وا -30

 : هو

 

 األور لوٌل الجدَدة الهعلووات توصٍل َهكي كٍف -أ 

 التقرَر ووضوع عي سابقا   األور وٌل َعرف واذا -ب 

 التقرَر؟ استخدام األور لوٌل َهكي كٍف -ج 

 ✅ ؟ َعرف أى األور وٌل وي ترَد واذا -د 


