
  
  

  
  
  التعليمات يرجى قراءة 

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

  الثانيالفصل الدراسي  – الدور الثاني

  ساعتان: زمن اإلجابة •                                       المھارات الحياتية  :ةالماد •
     .ثالث صفحاتسئلة في األ: تنبيه• 

 جابةاإلأجب عن جميع األسئلة التالية في كراسة 
  

اكتب الحرف الدال رقممام كل أجابة و اإلفي ورقة  سئلة التاليةاألرقام  مفردات أكتب ا :السؤال األول
 -:جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاةاإلعلى 

  

عن عمل لصاحب المؤسسة يحتوي على بياناته الشخصية ومؤھالته وصف كتابي يقدمه الباحث  -1
  : بـوخبراته العملية يعرف  الدراسية

  

  السيرة الذاتية -ب                                                       سجل القوى العاملة -أ
 الرخصة المھنية -د                                                            طلب التوظيف -ج
  

تقدم الكساء و الغذاء و الدواء من التبرعات الحكومية و األھلية للمتضررين من  وطنية مؤسسة -2
  :الحاالت الطارئة

  

  والسياسية ة الثقافيةيالملحق -ب                                                     العمانية المرأةجمعية  -أ
 عمال الخيريةألالھيئة العمانية ل -د                                                تماعيمركز الوفاء االج -ج
  

خرى كالسفارات للسماح أيمثلھا في دولة  و منأالرسمي الذي يصدر من الدولة التصديق  -3
  :ةتلك الدولفي  قامةإلبالزيارة او ا األجانب شخاصألل
  

  التوكيل -ب                                                                     شيرةأالت -أ
 جواز السفر - د                                                                      الكفالة -ج
  

  :من عوامل النجاح المھني التي ترجع إلى االلتزام بحقوق العامل -4
  

  العاملو  المؤسسة - ب                                                                   العامل   -أ
 المؤسسة و معاھد التدريب -د                                                                  المؤسسة -ج
  

  :في فترة امتحاناتھم  بناءاألالعوامل المرتبطة بالجو المعنوي و المؤثرة سلباً على دراسة من  -5
  

  خلو غرفة الدراسة من المشتتات -ب                                      اإلكثار من الوعظ والنصائح  -أ
  مساعدة االبناء على تنظيم الوقت -د                         و االقتصادية مراعاة الظروف الصحية -ج

2/يتبع
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  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 

  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430ي للعام الدراس
  الثانيالفصل الدراسي  – الدور الثاني

  المھارات الحياتية: امتحان مادة

    
  :جابتك ثم اكتب بجوار كل رقم التكملة الصحيحةإلى ورقة إرقام العبارات التالية أنقل ا:السؤال الثاني

  
عالمية التي تحيط بھم وحسب االنتقاء و التعامل معھا و المشاركة فيھاإلإعداد الشباب لفھم الثقافة ا -1

  ................بـبصورة فعالة تعرف 
 
 2-  ً من خاللرغبته في العمل  لهيخاطب الباحث عن عمل صاحب العمل لقراءة سيرته الذاتية وموضحا

  ................رسالة 
 
لشغل الوظيفة يسمى هالعمل بھدف تقييم مدى صالحيتاللقاء الذي يتم بين المرشح ومسؤولي  -3 
  ................بـ
 
  ................تسمى الجھة الرسمية التي يتم التعامل معھا بكل ما يتعلق بأمورالمواطنين خارج الوطن -4 
 
  ................بمرحلة تعرف معايشة الحاالت الطارئة وقت حدوثھا -5 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :السؤال الثالث

  

  :عرف كالً من المفاھيم التالية -1
  
  .الرقابة الذاتية  )أ
  

  تسويق الذات) ب
  
  -:تيأما يلاثنين فقط  عدد -2
  
  .عالمإلل االيجابيةاآلثار) أ
  .التحديات التي يواجھھا الفرد عند بداية عمله )ب
  .يفأھداف إقامة معارض التوظ  )ج
  
  

  جابةإلأجب عن جميع االسئلة في كراسة ا:السؤال الرابع
 :ما يأتي علل -1

 .يؤثر سلباً على تحصيل أبنائھم مھات فترة االمتحانات الى مرحلة طواريألتحويل اآلباء و ا - أ
 .اكتساب خبرةھو دائماً بل  االخفاق في المقابلة الشخصية اليعتبر فشالً  - ب
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  دبلوم التعليم العامامتحان شھادة 

  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 
  الفصل الدراسي الثاني –الدور الثاني 

  المھارات الحياتية: امتحان مادة

    
  أجب عن جميع االسئلة في كراسة االجابة:السؤال الرابع: تابع 

  

  ".التنمية المھنية مسؤولية مشتركة بين المؤسسة و العامل"فسر -2
 كيف يمكنه المحافظة على ھويته؟ ،توجه محمد الى دولة أجنبية خارج السلطنة للدراسة -3
 .بين اثنين منھا ، للعولمة أدوار سلبية في انتشار األمراض واألوبئة -4
 

  
  جابةإلسئلة في كراسة األأجب عن جميع ا:السؤال الخامس

  
ساسية ألالمعايير ا ربعة منأاكتب . أحدى المؤسساتصبحت مسؤول توظيف في أنك أتخيل  -1

 .في ھذه المؤسسة التي ستعتمد عليھا الختيار المترشحين لوظيفة ما
 
 .علل ذلك.للخبرة دور مھماً في الحصول على عمل -2

 
 .وضح كيفية التعايش مع مجتمع له ثقافة مختلفة عن ثقافة بلدك -3
 
 .دوارألن تلك اللملحقيات الثقافية أدواراً مھما في خدمة الطالب خارج و طنھم بين اثنين م -4

 
االحتياطات لمواجھة مرض انفلونزا الطيور لذلك  جراءات وإلا اتخذت سلطنة عمان عدد من" -5

  .جراءاتإلھذه ا بعضا مناستنتج ". لم تصنف من ضمن الدول المصابة بالمرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مع اطيب التمنيات بالنجاح و التوفيق،،، ،،،انتھت االسئلة
  
  

  
  
  
  

  
  


