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السؤال األول:

اعى انًذبضش:د .جًُغ انًذبضشٍَ
سقى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهُـخ:كهُخ انزشثُخ
انقغى  /انزخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
اعزخذاو انًؼبجى أو انقىايُظ(ال)
( )10درجات

ضغ اشبسح (√) أيبو انؼجبسح انصذُذخ  ،واشبسح (×) أيبو انؼجبسح انخبطئخ يغ انزصىَت.
 ) ( .1رشجغ َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدحإنً ثذاَخ انغجُؼُُُبد .
َ ) ( .2ظهش انزكبء انهفظٍ فٍ قذسح انفشد ػهً انزؼبيم يغ األنفبظ .
 ) ( .3نكم شخص َغجخ ركبء ونُظ ثشوفُم ركبء رغبػذ انًؼهى ػهً رقذَى انزؼهُى انًالئى.
 ) ( .4رفىق طهجخ ربَىاٌ وهىنُذا انزٍَ رضَذ ػذد عبػبد واججبرهى انجُزُخ ػٍ طهجخ األسدٌ.
 ) ( .5ػُذيب َقىل يؼهى انصف نهطبنت ،اٌ جهىعك ثهذوء وفش نُب جًُؼب فشصخ َجبح انُشبط ،فهزا ًَثم رغزَخ ساجؼخ صفُخ.
 ) ( .6رؼذ يؼبَُش إػذاد انًؼهى ػبنًُب أشًم يٍ يؼبَُش إػذاد انًؼهى انفهغطغًُُ.
 ) ( .7اػزجشد انىالَبد انًزذذح األيشَكُخ أٌ يذح  4عُىاد كبفُخ إلػذاد يؼهى انًشدهخ األعبعُخ.
 ) ( .8رذذد كفبءح انًؼهى فٍ فشَغب يٍ خالل أسثؼخ أدواس يُهب انذوس انزُظًٍُ.
 ) ( .9يٍ خصبئص يؼهى انصف االَفؼبنُخ :رجغُظ انًفبهُى  ،ودم انًشكالد.
 ) ( .10رثبس األعئهخ اناليخ  ،ثهذف انذصىل ػهً اجبثبد يذذدح يشرجطخ ثذقُقخ يذذدح.
( )10درجات
السؤال الثاني:
أ  -دذد جبسدَش ثًبٍَ أَىاع نهزكبء ،ػذدهب يغ ششح طشق انزذسَظ انًفضهخ نكم َىع.
ة  -طشدذ اَؼكبعبد َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح ػهً انزذسَظ انؼذَذ يٍ األفكبس ،نزذغٍُ طشق انزؼهُى ،فًب رهك األفكبس.
( )10درجات
السؤال الثالث:
أ  -ال رقذو انزغزَخ انشاجؼخ ثبعهىة انفشاشخ ،ثم رقذو ثأعهىة انُذهخ ،وضخ انًقصىد.
ة  -يٍ اعزشرُجُبد انزغزَخ انشجؼخ  :اعزخذاو سعبنخ أَب ثذال يٍ سعبنخ أَذ  ،فهًٍ يىجهخ هزِ انشعبنخ ،ويب يضًىَهب.
( )10دسجبد
انغؤال انشاثغ:
أ  -يب انفشق ثٍُ إػذاد انًؼهى فٍ انُظبو انززبثؼٍ ،وانُظبو انزكبيهٍ؟ أٌ يُهًب َزجغ ثشَبيج إػذاد انًؼهى فٍ كهُخ انزشثُخ فٍ
جبيغح فهغطٍُ.
ة َ -ؼذ ػذو انفصم ثٍُ انظالة دغت انًغزىي انزؼهًٍُُ عججب فٍ َجبح انزؼهُى فٍ فُهُذا  .فٍ ضىء رنك اششح انؼجبسح
انغبثقخ.
( )10دسجبد
انغؤال انخبيظ :
أ .اركش خصبئص انىاججبد انجُذح  ،يغ ركش يثبنٍُ نىاججبد َبجذخ.
ب .بعد دراستك لمعديد من نماذج اعداد المعمم في دول عربية و غربية ،ماذا تقترح لتطوير برنامج اعداد المعمم في

فمسطين.
انغؤال انغبدط:

( )10دسجبد

أَ .خعاوى الوعلن هع العاهلُي فٍ الوذسصت هي إداسة الوذسصت،والزهالء ،والوششذ الطالبٍ ،والوششف الخشبىٌ بوا َحقق سوح
الفشَق.
ب .ارمش أهن الوبشساث الوعشفُت ههزا الوعُاس.
ث .هي خاله خبشاحل الوُذاًُت،وضح  ٌ/إلً أٌ هذي اصخطعج أى ححقق هزا اههعُاس .
ث .حعاًٍ الوعلوت صلوً هعلوت الصف الثالث األصاصٍ هي ضُق الىقج ,وعذم مفاَت الحصص الوخاحت ،لخذسَش الوىاد الوخخلفت:

مالخشبُت االصالهُت،و الخشبُت الىطٌُت ،والخشبُت الوذًُت ،والعلىم ،علً الشغن هي أى هٌاك النثُش هي الوىضىعاث الخً حلخقً
هع دسوس اللغت العشبُت  .فٍ ضىء ها صبق  ،ارمش أصباب الوشنلت  ،والحلىه الوقخشحت لها
انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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