
  

  
  
 

    
  

  العام دبلوم التعليمحان شھادة امت
  م 2009/  2008ــــــ    ھـ 1429/1430للعام الدراسي 

  الفصل الدراسي األول -الدور الثاني 

  تانساع .:زمن اإلجابة •                                           المھارات الحياتية    :المادة •
     .صفحات)  3 (األسئلة في : تنبيه• 
  

  أجب عن جميع األسئلة اآلتية
  

م إلىانقل أرقام المفردات التالية : األول السؤال ى ورقة إجابتك ثم اكتب بجوار كل رق دال عل الحرف ال
  :اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

  
 .يعد تعرض المدمن لالنتحار بسبب تناوله جرعات زائدة من المخدرات من اآلثار  -1

  الدينية) دالعضوية                      ) ج          االقتصادية )ب               النفسية) ا
  .)2006-1984(ترة الفبااليدز في  ينالمصاب ينالعماني الذكوربلغت نسبة  -2
  %73,9) د                    %  37,9) ج               %26,1)ب             %62,1) ا
  . ماعدا إلقناع وجذب اآلخرين أساليب اجميع ما يلي من  -3    
  المزايا إبراز) د                 إهمال العيوب )ج           حسن البيان) ب   ضرب األمثال   ) أ    

   :التشويش وضعف اإلرسال تعتبر من المعيقات الفنية الخاصة بـ -4
   البيئة) د                       الرسالة) ج              المستمع )ب            المحاور) ا

  :يساعد التدخل المبكر للمشاكل الصحية عند األطفال على  -5
   ال يكون له تأثير) د                         تقليلها) ج              انعدامها )ب             زيادتها) ا
  

 :التكملة الصحيحةانقل أرقام المفردات التالية إلى ورقة إجابتك ثم اكتب بجوار كل رقم  :السؤال الثاني
                                                                              

  ................ـ توقف عن تعاطيه باليعتاد على مخدر معين ال يستطيع  الذي شخصيعرف ال - 1
 .............. المصاب بفيروس االيدز في مرحلة ندتظهر ميول االنتحار ع - 2

  ......ر الناجح بالنسبة لمكونات موضوع الحوار بـ يسمى المحاو - 3
  .................المعاق  وأعقليا  التحدث بجمل قصيرة من شروط التعامل مع الطفل المعاق -4     
   ........يختلف تأقلم األبناء مع وضع ما بعد الطالق باختالف أعمارهم و  - 5 
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  امتحان شھادة دبلوم التعليم العامتابع 
  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 

  الفصل الدراسي األول -الدور الثاني 
  المھارات الحياتية               : امتحان مادة

 

  :أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الثالث
 

 :المقصود بكل من المفاهيم التالية وضح - 1

  .لعقلية المؤثرات ا  -أ 
  .فريق العمل –ب 
  .الحوار –ج 

 

 .وضح دور المدرسة في التعامل مع المشاكل الصحية للطالب - 2
.  

 .األبناء من التأقلم مع حياتهم عند حدوث الطالقعدد أثنين فقط من األساليب التي تمكن  - 3

 

   الرابعالسؤال 
                                              

   .دخل الوقائي لألسرة والمجتمع قبل احتمال حدوث سلوك التعاطي عند األفراداستنتج أهداف الت - 1
  

  .بفيروس االيدز بإصابتهرتب المراحل النفسية التي يمر بها الفرد خالل معرفته  - 2
  

دلل " تعود على العناصر المشتركة في الحوار فوائديعتبر الحوار نافذة لتبادل األفكار مع اآلخرين لما له من "- 3
  .لى ما تحته خطع
  
  "عدم توظيف األوالد كعمالء أو موظفي بريد لنقل أخبار الطرف الثاني بعد الطالق"علل   - 4

  

    .اقترح طريقتين لتحسين العمل ضمن فريق  - 5
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  امتحان شھادة دبلوم التعليم العامتابع 
  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 
  الفصل الدراسي األول -ر الثاني الدو

  المھارات الحياتية               : امتحان مادة

  
  السؤال الخامس

  

 .ألعراض االنسحابية من مدمن آلخرمدة العالج با إلى اختالف الذي يؤدي اساستنتج األس - 1

 

استيعاب موضوع وعدم  ن فقدان التواصل بالعين مع المستمع هو أول خطوة تجاه فقدان اهتمامه ومتابعتهإ"  - 2
 .برهن صحة هذه العبارة  لموضوع فن الحوارفي ضوء دراستك "  الحوار

                                            

  : من حيث) والديمقراطي  المستبد( قارن في جدول بين نمطي القيادة  - 3

  .اتخاذ القرار ةمسؤولي -

  .آلية تنفيذ القرار -

 )وذلك ألنه وزوجته يعمالن  ته،قام بجلب خادمة من اجل االهتمام بطفلاحد أقربائك رزق بطفله األول ف(  - 4

  . اقترح طريقتين للتقليل من اآلثار السلبية للخادمة على تربية األبناء
  
 . استخرج سببين من مسببات اإلصابة بفيروس االيدز ثم  ،أمامك الذي الشكلادرس   - 5     

 
 

  

      

  النجاحبالتوفيق و انتھت األسئلة مع تمنياتنا لكم
  


