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 االمتحان الخاص بالمستوى العام

عكىزز اذموىززوذيى نززمذىززلذفىيززمذمو ززرمى ذموىززوذيركززهذاززلمذموى ززى اذنتززاذمواىكفززكتذ موك كيززكتذمو

هزكذتىزاذخريفيلذىط رازكذوزداذىقدىهكذىؤ  كتذموىعتيمذموعكووذ غضذمواظرذنزلذىركيهمىهزكذ 

اذنيز اذ تيزيذيزؤد لذ د مرازمذ  كنتيز  مالفىىكي ىطيع مذموىىشوذىمذىىطت كتذموتيكةذموىهاي ذ

  ك زوذموىهزكرمتذموىزوذذ ياخرط لذفوذنىتي ذموىط يرذ موىعتيمذموى ىىراذ اوذىشزى ذ شزك 

ذ:مآلىوذ موىوذىىىث ذفوذ(Lebral Art)ذيطتقذنتيهكذمو ا لذموعقتي 

   :مهارات البحث والتحليل :أوالا 

ذتييذىىضىلذموىهكرمتذمو رني ذموىكوي :

وذموىعكىزز ذىززمذموىشززكمتذموعىتيزز ذ موعتىيزز ذفززوذفززىهززكرةذى ظيززاذىاززكا ذمو تززيذموعتىززوذ .0

 ىفكالتذنكى ذ ىىخصص .

 .هك  ىاىكفكتذموخكص ذالمذإوا موى ص ذذمأل تكياىكجذ موىتتي ذواىكئ ذمال ىذىهكرمت .3

 صذىىثزز ذنضززكيكذذىقززمذفززوذصززىقيززيمذموىعت ىززكتذ مال ززىاىكفكتذموى ايزز ذنتززاذىقززدىكتذ ا .2

 . ي مذموصتت مالفىىكني ذ موعت مذموط يعي ذ موعذا كاي مإلىفكالتذموعت مذ

 ذذ.فكت ىاىكمالذإوافوذنىتي ذمو تيذ موى ص ذذمألخطكءذإدرمك .4

 . ىتديداكذمو مردةذفوذى مناذىعطكهذموىعراذ كوىشكمت .5

ذذ:واإلبداعيمهارات التفكير الناقد  ثانياا:

ذتييذىىضىلذموىهكرمتذ موك كيكتذمو رني ذموىكوي :

 .ىهكرةذمو همذ موىقييمذوتىعت ىكتذموىخىت   .0

 .موىعت ىكتذ م ىعىكالتموىقييمذو  مئدذ .3

 . مال ىا كطى ويدذموىعت ىكتذىلذخم ذمال ىاىكجذ .2

 .موىهكرةذفوذىتديدذمالفىرمضكتذموىىضىا ذفوذنددذىلذمواص ص .4

ذهاصز صذ ى منزاذىعطزكذنتزاموقدرةذنتاذموى  يرذىلذخم ذىقيزيمذمال زىاىكفكتذموى ايز ذ .5

 .وتطكوب

 موىقززدىكتذموىززوذىىضززىاهكذ عززضذمواصزز صذذتفزز ىقيززيمذف ماززبذموضززعاذ موقزز ةذفززوذمو .6

 . موى منا

ذذذ:قية والرياضية واللفظيةمهارات المعالجة المنط ثالثا:

ذ:مآلىي ىىضىلذموىهكرمتذمو رني ذ

موىعت ىززكتذموى ضزز ن ذذىززلتزز  ذىززكذازز ذ مردذذىأىتيزز ذ تكززكمذإوززاموقززدرةذنتززاذموى صزز ذ .0

 .رنىي ذ   صيغذو ظي ذ

ذ  وىعطيززكتذذم ذىا كطذ مال ززىاىكجذموىاطقززوذ موريكضززوذ موت ظززوذم ززىاكدموقززدرةذنتززاذمال زز .3

   ذريكضي .ذىاطقي ذ  متذو ظي ذصيغذى مناذىشك ذىعضذىأخل يكاكتذ
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موعمنكتذ يلذموىعت ىزكتذ مالفىرمضزكتذموز مردةذفزوذى منزاذذ إدرمكموىر ا ذفوذموى كيرذ .2

 .ىاطقي ذ  ريكضي ذ

 .لذموىعت ىكت ي فتصذموى كنمتذذ مأل  كبوىعرف ذمالفىرمضكتذذنتاذموىتتي موقدرةذ .4

اصز صذذ  ى منزاذريكضزي ذنتزاذذف ذىقريزرذدنز ذموىعازاذ ازكء ذموقدرةذنتاذموى  يرذىلذ  .5

 ذذ.ىىضىلذىعضمتذىكى   

وهذنتاذشزك ذاصز صذذوى ضيتكتذنلذموىضى لذواص صذىعطكهذموقدرةذنتاذموى ص  .6

 . نر ضذريكضي ذ ر  ىكتذ يكاي 

ذذذمهارات التواصل المكتوب: :رابعاا 

ذكرمتذمو رني ذموىكوي :هىىضىلذموىذتيي

 .موقدرةذنتاذمال ىيعكبذوتاص صذموىكى   ذ موىعراذ ىضكىياهك .0

 .موىىضىا ذ كواص صذموىكى   ذ ىص ي هكذمألخطكءموقدرةذنتاذموىعراذنتاذ .3

 .ىعيلذوىفىىمىضى لذر كو ذىعيا ذذإليصك ذمألفض موقدرةذنتاذىتديدذمو  يت ذ .2

ذذذ:مهارات التعامل مع المعلومات والحصول عليها ومعالجتها :خامساا 

ذيذىىضىلذموىهكرمتذمو رني ذموىكوي :تي

 .عى ذ تثوذىعيلموقدرةذنتاذىتديدذىصكدرذموىعت ىكتذمومهى ذوتقيكمذ  .0

 . يلذن مندذموىعت ىكتذ كي ي ذم ىخدمىهكذت ضموى كموقدرةذنتاذ .3

 .ىهكرةذى ظياذموىعت ىكتذفوذمال ىخدمىكتذموعىتي ذموى ىق تي  .2

 .موىعكى ذىمذى ناذىعيلذ  ذديدذاىطذموىعت ىكتذمومهى ذوت ذىشكت ذىعيا تى .4

 .ض ءذىتككتذىعيا فوذذتطكوبموىهكرةذفوذىقييمذموىعت ىكتذموىوذىقدمذو .5

ذذذ:مهارات حل المشكالت والعمل ضمن فريق العمل سادسا:

ذىضىلذموىهكرمتذمو رني ذموىكوي :ى

 .موىرى ط ذ هكذ موع مى ذ   ك هكموقدرةذنتاذىتديدذموىشكت ذ ىتديدذ .0

 .مئ ذوتىعكى ذىمذموىشكت موقدرةذنتاذى ويدذمو د .3

 .هكىاذمألا بموقدرةذنتاذىقييمذمو دمئ ذ مخىيكرذ .2

 ذ.موقدرةذنتاذىقييمذموتت  ذوىشكت  .4

 مو ريق.نتاذموعى ذضىلذذمإل قكءموقدرةذنتاذ .5

 .ه إافكتم ىىرمري ذنى ذفريقذموعى ذنتاذموقدرةذنتاذموىتكفظ ذ .6

 .مىىمكذىهكرمتذموىعكى ذىمذفريق .7

 .صرمنكتذ موىشكك ذموىوذى مفهذفريقذموعى موقدرةذنتاذت ذموذمىىمك .8

 . إدمرىهكموقدرةذنتاذىشكي ذفرقذموعى ذ .9

موعىز ذذ  ذ إدمرىهزك موصع  كتذ موىخكطرذموىوذى مفهذفزرقذموعىز ذذموىعراذ كوىشكمت .01

 .ضىاهك
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لبيئاااة  واإلقليمااايفاااي المجتماااع المحلاااي  غااارا واألالمعرفاااة باااالحقوق المدنياااة  :ساااابعاا 

 :التخصص

ذ:مآلىي ةذموقدرمتذ موىهكرمتذمو رني ذىشى ذالهذموىهكر

 .ىهكرمتذموىقيدذ كوى ؤ ويكتذموشخصي ذ مالفىىكني  .0

اوذموى ؤ ويكتذموشخصي ذ مالفىىكني ذموىوذيى فزبذىرمنكىهزكذفزوذذموقدرةذنتاذىتديدذىك .3

 .ى مناذمفىىكني ذ نىتي ذىتددة

 .الذنادىكذيعطوذى مناذىتددةذ مشخصي ذيعدذى ؤ ويكتذذىكىىييهذذاموقدرةذنت .2

ىعكى ذىعهكذفوذى فيزهذيموقدرةذنتاذىعرف ذموتق قذموىداي ذوهذ ى ظي هكذفوذموى مناذموىوذ .4

 .نرمرمىهذموشخصي ذ موىهاي 

 

 :أفعالمعها من  قتفوما ي األخالقيةالمعرفة بالقواعد  :ثامناا 

ذ:ىشى ذالهذموىهكرةذموقدرمتذ موىهكرمتذمو رني ذمآلىي تييذ

  غيرذموىى ق.ذمألخمني ىى قذىمذموق مندذموقدرةذنتاذموىىييهذ يلذمو ت كذمو .0

 .ندىهذ  ذ خمنيكىهكىلذتييذذ مألفعك موقدرةذنتاذىتككى ذمو ت ككتذ .3

 .وتىهلذنى ىك ذذمألخمني  كود كىيرذذمإلوىكم .2

ىعت ىزكتذنزلذمود زى رذذإوزاعز دذوهزكذوت صز  ذيىكلذموموقدرةذنتاذىعرف ذموىصكدرذموىوذ .4

 .مألخمنو

ذذ:لحياةمهارات التعلم مدى ا :تاسعاا 

ذىىضىلذموىهكرمتذمو رني ذموىكوي :

 .نتاذمطمعذى ىىرذ ىفك ذموىخصصكتذموىخىت  ذوإل قكءذموىىكا ذ  كئ كوموىعرف ذ  .0

 .موىعراذ كوىهكرمتذمومهى ذوتىىعتمذتىاذي ىىرذفوذىط يرذىهكرمىهذ ىعكرفه .3

ذ.ىقييمذموىىكر كتذمو ت ي ذىلذموىىكر كتذماليفك ي ذوتىعتمذىداذموتيكة .2

ذ

 ذ


