
  

  
  
  التعليمات يرجى قراءة 

    اإلجابة دفترالمدرجة في 
  

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

  الثانيالفصل الدراسي  –الدور األول 
  

  ساعتان: زمن اإلجابة•                       المھارات الحياتية  :ةالماد •
     .فحاتص) 3(سئلة في األ: تنبيه• 
  

 جابةأجب عن جميع األسئلة اآلتية في كراسة اإل
اكتب الحرف الدال رقممام كل في ورقة اإلجابة و أ سئلة التاليةرقام  مفردات األاكتب أ:السؤال األول

  :على االجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة
  
  -:ھمبنائمن أساليب متابعة اآلباء و األمھات لدراسة أ -1
  .ءتحويل فترة االمتحانات الى حالة طواري - ب                          . إيجاد التوازن في حياتھم -أ
  .سة بالبيترافي غرفة الد التلفاز توفير -د                       .بحاالت فشل سابقة تذكيرھم -ج
  -:يھا اصحاب االعمالمتاحة ويقابل فتجعل الباحث عن عمل يطلع ويقارن بين الوظائف ال  -2
  .إعالنات التلفاز -ب                                .معارض التوظيف    -أ
    .نترنتمقاھي اإل -د                                .المؤسسات التعليمية -ج
  :لية مشتركة بينووھي مسؤفي بيئة العمل تعد التنمية المھنية من أساسيات النجاح المھني  -3
  .المؤسسة و معاھد التدريب -ب                             .لعامل و معاھد التدريبا-أ
  .المؤسسة و العامل -د                   .العامل و مؤسسات التعليم العالي -ج
  :عراف و القوانينن و اآلداب و األأسلوب حياة يتضمن المعارف و المعتقدات و الفنو-4
  .الھوية - ب                                             .المواطنة-أ
  .العولمة -د                                              .الثقافة -ج
  :نواء مناخية استثنائية تسمى مرحلةلتحذيرات الجھات المختصة بحدوث أ أخذ الحيطة و الحذر -5
  .قلم السريعالتأ -ب                                          . إعادة البناء-أ
  .التھيؤ و االستعداد - د                                 . المواجھة المباشرة -ج
  

  :ثم اكتب بجوار كل رقم التكملة الصحيحة ،الى ورقة اجابتك رقام العبارات اآلتيةأنقل ا:ثانيالسؤال ال
يعرف مختلفة  حد في مواقفقدرة الفرد على اتخاذ قراراته الصحيحه دون تدخل من أ -1

 . ................بالرقابة
 . ..............كتساببل ھو مرحلة من مراحل ا، دائماً خفاق في المقابلة الشخصية اليعتبر فشالً اإل -2
 . ................لبحث عن عمل ذات طابع البد أن تكون خطة الفرد ل -3
تعرف  االجتماعيةكاديمية واأل حل قضاياھمتو خارج السلطنةتتابع الطالب الدارسين الجھة التي  -4

 .................  ـب
يمكنك التبرع بالمال و الدواء و الغذاء لمساعدة المتضررين من الحاالت الطارئة خارج السلطنة عن  - 5

  2/يتبع                                                                       . ................طريق الھيئة العمانية

 
  )2 (  



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

  الثانيالفصل الدراسي  –الدور األول 
  المھارات الحياتية: امتحان مادة

  :السؤال الثالث   
  التربية االعالمية؟ما المقصود بمفھوم  )أ  -1

  . "َعَلى َخَزاِئِن األَْرِض إِنِّي َحفِيٌظ َعلِيمٌ َقاَل اْجَعْلِني  "قال تعالى  )ب    
.سورة يوسف) 55(صدق هللا العظيم اآلية  

  ."خبراتهمبادراً في عرض قدراته الشخصية ووردت ھذه اآلية على لسان سيدنا يوسف عليه السالم "
  ما المفھوم الذي يتفق مع ھذه اآلية في عالم العمل؟

  - :تيما يأعدد اثنين فقط ل -2
  .بناءثار السلبية لإلعالم على األاآل )أ  
  .مؤسسةعوامل النجاح المھني التي ترجع إلى ال )ب
  .النتائج السلبية لعدم معرفة الفرد بطرق البحث عن العمل )ج

  :اآلتيةسئلة أجب عن جميع األ:السؤال الرابع
 .دلل على صحة ھذه العبارة بذكر ھذه العادات."الدراسي له عاداتن النجاح يؤكد الباحثون أ" -1
 لتحاقه بسوق العمل؟إكيف يمكن للباحث عن عمل اكتساب الخبرة قبل  -2
  في سعي العامل لتنمية إيجابيللحوافز المادية و المعنوية التشجيعية التي تقدمھا المؤسسات دور" -3

 .بّين ذلك ."و تطوير نفسه
 .لدراسة خارج السلطنةا فرصةلو اتيحت لك تباعھا يك إعلجراءات السفر الرسمية التي يجب وضح إ -4
في جميع  يجابيةاإل ھاسلطنة في الفترة الماضية آثارال نواء المناخيةاالستثنائيةالتي تعرضت لھالأل" -5

 ."جوانب الحياة المختلفة
 .قيم أظھرتھا األنواء المناخية بين أفراد المجتمع العماني استنتج أربع       

  :عن جميع األسئلة اآلتيةأجب :السؤال الخامس
خ، وھو األ1973المھندس سھيل بن مسلم بن عامر مواطن عماني ولد في محافظة ظفار عام " -1

إلتحق بجامعة السلطان قابوس بعد إكماله الصف الثاني عشر إذ .األصغر من بين أخويه سالم و عامر
ذكر الدكتور محمد بن أحمدو قد  .ءبناثالثة من األ ولديه) 12-1(صاللة الشرقية للصفوف من مدرسة

في المؤتمرالجامعية  هقد شارك خالل فترة دراست بأن سھيالً  - أحد أعضاء ھيئة التدريس بالجامعة –
ً م وأ1992لذي عقد في لندن عام دسة الميكانيكية و انھالدولي لل في الندوة اإلقليميةشارك  يضا

ً م ، وكانت له 1994لمھندسي الميكانيكا و التي عقدت في مسقط عام مشاركات عديدة فيأيضا
لمركز األول في مسابقة السباحةنشطة التي نظمتھا الجامعة من أھمھا حصوله على امجموعة من األ

إلتحق بالعمل بوظيفة مھندسم 1996عام وبعد تخرج سھيل .المركز الثاني في مسابقة الشعرو
ً عن طريق قام بتنفي إحدى الشركات النفطية حيث  ثان ميكانيكا بعدد من لتحاقهامية ذاته مھنيا

ضافة إلى دورة المتابعةإل، مثل الدورة المتقدمة في صيانة معدات التنقيب عن النفط باالدورات 
ليه لقدرته الذاتية علىلقى سھيل إشادة كبيرة من جميع مسئووي .اإللكترونية لتشغيل حقول النفط

غتين االنجليزية و الفرنسيةلبالالتحدث التمكن من و  التنظيم و إدارة الوقت و العمل في فريق،
حالياًسھيل ويشغل . جانبالتواصل مع زمالئه المھندسين األ مما سھل له ،باإلضافة إلى العربية 

 ".وظيفة مھندس ميكانيكي أول في نفس الشركة
   .لسيرة الذاتيةكتابة ايرة الذاتية لسھيل موضحاً فيھا محاور كتب السفي ضوء المعطيات السابقة ا

3/يتبع
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  امتحان شھادة دبلوم التعليم العام

  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 



  الفصل الدراسي الثاني –الدور األول 
  المھارات الحياتية: امتحان مادة

    
  :تابع السؤال الخامس

  
نھت دراستھا بالصف الثاني عشر و التحقت بإحدى الجامعات خارج السلطنة أ ليلى فتاة عمانية" -2

  ".لمواصلة دراستھا
 -:رحــــتــــقا

  .ن تستخدمھا ليلى للتعريف ببلدھاأسلوبين يمكن أ) أ   
  .ھا في تحمل مسؤولياتھا خارج بلدھاانا ليلى و تساعدممھارتين تحتاجھ )ب  
 

مما جعل دول العالم تتخذ ة األخيرة لمرض انفلونزا الخنازيرالعالم في اآلون تعرضت بعض دول" -3
 ."جراءات احترازية لمواجھة ھذه الحالة الطارئةإ

  :أكمل الجدول اآلتيالعبارة السابقة  في ضوء
يجابي في مثل أمثلة لدور العولمة اإل  الفعل االيجابية لدول العالم ةرد  الحدث

  ھذه الحاالت الطارئة
ظھور انفلونزا  -
  خنازيرال

اتخاذ إجراءات احترازية لمواجھة  -
  المرض

1-  
2-  

  
  
  

  طيب التمنيات بالنجاح و التوفيق،،،مع أ ،،،سئلةانتھت األ
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 


