
 

 

تجهٍعات اسئلة وتوقعة  الختبار الرخصة 

لٍوم االثًٍي  الههًٍة وقذم وي وًصة طالبًا

 هـ52/20/5001 – 51/55/0205 وساٌئ

 ٌف الذروس أثًاء والفراغ بالهلل الشعور وي الهوهوبٍي الطالب أحذ وهو وحهذ اشتكً -5

 االجراءا أي.  َفعله شً َجذ ال ثن.  بسرعة التعلن أٌشطة ًَهً الٌه ورلك الهذروسة

  ؟ وحهذ لهساعذة أٌسب التالٍة

 ✅ قذراته تًاسب اثرائية باٌشطة تسويذه -أ

  وادائها التعليهية االٌشطة فهن على زوالئه وستعذة على تشجيعه -ب

  الوقت بعض والهالعب والساحات الهكتبة الى للخروج له الفرصة اٌاحة -ج

 الهلل على التعلب على لهساعذته الطالبي الهرشذ بخذوات لالستعاٌة توجيهه د

 أثًاء الهختلفة الهجتهعٍة الخارجٍة الهصادر وي االستفادة عي الهعلن َبحث عًذوا -0

 سوات أداء وحاور أحذ ضهي َكوى فأٌه ، الههًً االداء تطوَر الى الهادف الزاٌت التأول

sowt وهً الههًً الزاٌت للتاول : 

   ✅ الفرص -أ  

   التهذيذات -ب

   القوة ٌقاط -ج

 الضعف ٌقاط -د

  ؟ للتذرَس العاوة الهذاخل وي لٍس  ٌَل وها أي -1

  البيئى الهذخل

 التاريخي الهذخل

  التكًولوجي الذخل



 

 

 ✅  الفلسفي الهذخل

 ، الهتعلن وي وباشرة عًها االجابة وتلقً اسئلة طرح على العربٍة اللغة وعلن َحرص -0

 :  استراتٍجٍة َستخذم بزلك اٌه ، طالبه تعلن تقذم وذى رصذ بهذف ورلك

  الهالحظة( أ

 ✅ التواصل( ب

  الواقعي التقوين( ج

 االداء على الهعتهذ التقوين( د

ٍى الذرجة كاٌت را -1  والذرجة ٩2 الحساٌب والهتوسط ٦٩ االعلى والذرجة 51 االختبار ٌف االد

  522 لالختبار الكاولة

  سهل االختبار -

  صعب االختبار -

  ✅ ةفردي فروق وجود -

 فردية فروق وجود عذم -

 ؟ التوتر عًه تخفف جسذ لغة اعط ، له الهعلن وراقبة اثًاء وتردد وكاى َختبر طالب -٩

 ✅ له االبتساوة(أ

  وًه االقتراب(ب

  عًه االبتعاد(ج

 اليه التحذيق عذم( د

 الهذخل وع االسلوب هزا َتفق َتعلهه اى واَرَذ تقرَر ٌف الحرَة الطالب َعطى عًذوا -7

 الهعرفي -١

  السلوكي -٢

ٍي -٣  ✅ االٌسا



 

 

 االجتهاعي -٤

 : هو  األور لوٌل تقرَرا   تكتب حًٍها حسباٌك ٌف وعلها   بوصفك تضعه وا -8

 األور لولي الجذيذة الهعلووات توصيل يهكي كيف -أ 

 التقرير ووضوع عي سابقا   األور ولي يعرف وارا -ب 

 التقرير؟ استخذام األور لولي يهكي كيف -ج 

 ✅ ؟ يعرف أى األور ولي وي تريذ وارا -د 


