
40 

 

 

 

 

 "منوذج"
 

إعادة اختبار  
اجلامعية احلياةمهارات ملادة   

 
  (90:: -110::) 

 

     Student Name : ..............................................................................................................................................    

     ID No: ........................................................................... 

     Section No:  ...................................................................  

     Date:          /       /201  

 

      Mark 

 

      50 

 



 درجات ( 01)                                               أمام اخلاطئة:        ×أمام العبارة الصحيحة و  √ضع عالمة  السؤال األول: 

 )       (              .            تدوين امللحوظات من أكثر األنشطة الصفية شيوعا اليت يقوم هبا  الطالب يف الفصل الدراسي .0

 )       (                   ( تصمم لقياس مدى فهم الطالب  ملا مت تعلمه يف الفرتة األوىل من الفصل.Midtermاالختبارات ) .2

 التزوير هو التزييف  أو التعديل لبيانات مجعت من مصادر مشروعة او غري مشروعة.                                        )       ( .3

 )       (                                .                                                     من صفات الطالب اجليد تقدير وجهة نظر املعلم وعدم جمادلته  .4

 )       (                    من املتطلبات املقرتحة  إلمتام التقديم اجليد استخدام الباوربوينت.                                                        .5

 )       (                                                                                                       "عينة".جيمع منهم الباحث بياناته  الكتب اليتيطلق على   .6

 )      (                                                                                        ختتلف من شخص إىل آخر وفقا للظروف.       املذاكرة طرق   .7

 )      (            .همعدلمن %  بدون عذر فانه يتم خصم مستوى واحد 05اذا وصلت نسبة الغياب عند الطالب اىل  .8

 )      (                           يتشابه نظام التعليم املدرسي مع نظام التقييم اجلامعي.                                                                          .9

 )      (                             عدم وضع اسرتاتيجية واضحة سبب يف عدم متيز الطالب اجلامعي.                                        .01
 

 درجات(  5)      السؤال الثاني :  أكمل الشكل باإلجابات الصحيحة؟                                                                                 
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 درجات( 01:   أخرت اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات املعطاة:                                          )    الثالث السؤال  

 . من أهم أعمال مركز التميز الطالبي :0       

 أ(  إعانة الطالب على حل مشاكله النفسية واالجتماعية والرتبوية.              
 ب( ربط الطالب باجملتمع احمللي.             

 ج( اإلشراف على الفعاليات واألنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطالب.              
 :جيب علينا أن ملعاجلة اجملال املعنوي أثناء االختبارات.  2

 . تجنب القلق النفسينأ(                     
 .احلضور قبل بدء االختبار بوقت كافب(                   

 . االستعداد لالختبار قبل موعده بوقت كافج(                     
 . من أهم أعمال مركز التوجيه الوظيفي :3       

 أ(  التواصل مع اخلرجيني.              
 ب( ربط الطالب بأسرته.             

 ب .ج( اإلشراف على سكنات الطال              
 .  من مهام اخلدمات املساندة :4

 أ(  التواصل مع أولياء األمور فيما خيص الطالب.                   
 ب( احلاجة إىل غرس االنتماء للوطن                  

 ج(  تسهيل خدمات التدريب يف مواقع متعددة.                   
 سعى إليه صندوق معني :.  مما ي5

 أ(  التواصل مع معلمي املادة.                   
 ب( تيسري فرص التعليم املختلفة للمتعثرين ماديا.                  

 ج(  السعي لتسهيل الوظائف املناسبة فيما بعد التخرج.                   

 



 درجات ( 01)                                                                               ؟ القواعد األساسية للمذاكرةاذكر     :    الرابع السؤال   

0. ..................... ...................................... 
2. ..................... ...................................... 
3. ..................... ...................................... 
4. ..................... ...................................... 
5. ..................... ...................................... 

 

 درجات ( 01)                                                          األمانة العلمية تتمحور حول مخسة أسس هي: :     اخلامسالسؤال 

0. ...................................... 
2. ...................................... 
3. ...................................... 
4. ...................................... 
5. ...................................... 

درجات ( 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :  السؤال السادس     

جيب على الكاتب أن يذكر األشياء التالية: املراجع    عملية التوثيق لكتابة الدراسات املنشورة يف الدوريات   يف قسم أثناء  

0. ......................................  
2. ......................................  
3. ......................................  

4. ......................................  

5 . .....................................  

 األسئلة انتهت
 متنياتنا لكم بالتفوق


