
 

 

 طالبًاوقذوة وي وكتبة بار الرخصة الههًٍة عام تجهٍعات اخت

 وَقوم ووٍولهن الطالب اهتهاوات على َركز اآلتٍة الهًهج تًظٍهات أي -1

  ؟ الشكالت حل أساس على وَبًى بللطال الهقذوة الخبرة تكاول على

  الواسعة الهجاالت وًهج( أ

 ✅ والهشروعات الًشاط وًهج( ب

  الهًفصلة الذراسٍة الهواد وًهج( ج

 الهترابطة الذراسٍة الهواد وًهج( د

 :على الجهلتٍي بٍي الفاصلة استعهال َذل  -2 

  ✅بًٍهها الهعًوي االرتباط -أ 

 القراءة عًذ الالزم الوقف -ب 

 جذَذة جهلة واستئًاف الجهلة اٌتهاء -ج 

 األولى للجهلة سببا   الثاٌٍة الجهلة كوى -د 

 ووضع الهتعلهٍي ٌفوس ٌف السعودَة الهواطًة قٍهة زرع أحهذ الهعلن أراد  -3

 :   القٍهة لهزه اآلتٍة األهذاف

 خذوة ٌف السعودَة العربٍة الههلكة جهود عي ٌذوة ٌف الطالب* َشارك* أى(١

  الحروٍي

 الوطًً الحس بًاء ٌف ألسرته الحسًة القذوة* َتهثل* أى(٢

  األقصى الهسجذ ٌف الههلكة دور الطالب وَقٍن* َقذر* أى(٣ 

  الحجاج خذوة ٌف الههلكة جهود عي وعلهه لحذَث اهتهاوه الطالب* َبذي*  أى(٤
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 كراثول تصًٍف وفق القٍهة لتحقٍق لألعلى األدٍى وي لألهذاف الهًاسب الترتٍب  

  هو

 

   ٤ ،  ٢ ،  ٣ ،  ١( أ:  

  ١ ، ٣ ،  ٢ ،  ٤( ب

  ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤( ج

 ✅ ٢ ، ٣ ، ١ ، ٤( د 

 

 الذراسً التحصٍل روات الطالبات سهات تهٍٍز(  وًى)  الهعلهة تستطٍع -4

  عبر ورلك ، الهرتفع

 وًها التً الهؤشرات وي وجهوعة

  االٌطواء – االٌفعاٌل الًضج – االجتهاد( ١ 

  ✅االستقاللٍة – التركٍس على القذرة – بالًفس الثقة( ٢

  الهجرد التفكٍر – الًفسً التوتر – اإلَجاٌب التفاعل( ٣  

 الذافعٍة –  الجهاعً العهل –  الخارجً بالهظهر االهتهام( ٤ 

 اكثر لتكوى الهعلهٍي سلوك ووواقف وهارات تغٍٍر الى تهذف التً العهلٍات -5

 :  تسهى الهذرسة حاجات وع َتوافق بها وفعالٍة كفاءة

كة( أ   الهجتهعٍة الشرا

 ✅ للهعلهٍي الههًٍة التًهٍة( ب

  التعلن على القائهة القٍادة( ج



 

 

 الهعلن على القائن التعلٍن( د

 استخذام االوور اولٍاء وع الهعلن به َقوم الزي االَجاٌب التفاعل صور وي -6

  الطالعهن التقًٍات

 :  على

  الذراسٍة الهقررات اهذاف - أ

 االولٍة رات الهعرفٍة اهذافه -ب

 ✅ الطالب وتعلن التذرَسٍة خططة -ج

 واالرشادي التعلٍهً العهل تًظٍن -د

 : االٌفعاٌل األجتهاعً للتعلن الذاعهة الصفٍة البٍئة صفات وي -7

 القذرات تحذي(أ

 ✅الفرَق بروح العهل(ب

 الطالب بٍي الهساواة(ج

 الطالب بٍي التًافسٍة(د

 ٌف الهشاركة َتجًب ولكًه ، بفاعلٍة الصفٍة الًقاشات ٌف الطالب أحذ َشارك -8

 وعًذ ، األفكار تلخٍص أو ، الهقالٍة األسئلة عي اإلجابة:  وثل كتابٍة  وههات

 الضعف هزا وأى الكتابة ٌف ضعٍف بأٌه ركر الطالب وع الهوضوع هزا وًاقشة

ٌٍ الطالب ، کتاباته تحسیي بهقذوره َكوى ولي ، السابقة الصفوف وي رافقه  َعا

 :  وي

  التردد( ١

  ✅اإلحباط( ٢



 

 

  التعلن بطه( ٣

 :  48 للعذ االولٍة العواول -9

 ✅ ٣ ضرب ٤ اس ٢

  ٢ ضرب ٤ اس ٣

  ٢ ضرب ٣ اس ٣

 ٣ ضرب ٢ اس ٢

  بذَلٍي وي اجابة رات اختبار فقرات احذى تهثل التالٍة العبارة -11.

  االوراض؟ تسبب البكتٍرَا اٌواع جهٍع: س

 ( ال - ٌعن) 

 : بسبب ضعٍفه الفقره هزه صٍاغة تعذ -

كثر الفقرة تضهًت( ١  فكرة وي ا

 غهوضها درجة وي َشَذ وها قصٍرة العبارة( ٢

 ✅والتعهٍن واالطالق الجسم كلهات وجود( ٣

 اخرى تأوَالت تحتهل الفقره ٌف الهتضهًة الهعلووة( ٤

 :  لـ هًالتعلٍ الهوقف ٌف الهعلن دائًها َستخذوه السلبً التعزَز -11

 ✅ السلوك تقوَه( أ 

  السلوك اضعاف( ب

  السلوك ع الهحافظه( ج

 السلوك اطفاء( د



 

 

 غٍر له وكروه شً ازلًا اًٌا وتعشَس له ووكافاة ووحبب جٍذ سلوك سوا الطالب

 . أخرى ورة السلوك هزا حذوث لشَاد لًهذف وحبب

 السلوك تقوَة=  حذوث صَادة

 

 

 

 

  


