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  ) درجة٤٠(                                                                           :     السؤال األول 

ًأوال


)درجة١٦ ( 

  . ر المعلِّم في إتقان طالَّبه لمهارة تظليل الخرائط باأللوانأن ينظ -١

  . أسباب فشل فتح القسطنطينية في عهد سليمان بن عبد الملكالتلميذأن يفهم  -٢

 . السياسيةأن يشاهد التلميذ خريطة جمهورية مصر العربية -٣

 .أن يعطي التلميذ تعريفاً دقيقاً لمفهوم الجزيرة بعد شرح المعلم  -٤

 

ثاني
ً
: ا

)درجة٢٤ ( 

 .سباب سقوط األمطار علي السواحل الشمالية المصرية في فصل الشتاء أن يفسر التلميذ بدقة أ )١

 .أن يبدي التلميذ رأيه في األحزاب السياسية الموجودة في مصر  )٢

أن يكتب التلميذ خطة واضحة تتضمن حلوالً لمشكلة األزمة المالية العالمية في ضـوء قراءتـه                 )٣
 .حول هذه القضية 

 . في مصرم ٢٠١١ يناير ٢٥، وثورة م١٩٥٢الف بين ثورة أن يحدد التلميذ أوجه الشبه واالخت )٤

 .أن يعطي التلميذ تعريفاً دقيقاً لمفهوم الموقع النسبي بعد شرح المعلم  )٥

 .أن يقيس التلميذ المسافة بين سوهاج والقاهرة علي الخريطة باستخدام خيط وورق  )٦
  

 



    

  ) درجة٣٠    (                                               :                           الثانيالسؤال 
 من المـادة العلميـة   ا يتطلب من المعلم أن يكون متمكنًَالدراسات االجتماعية التخطيط الجيد في مادة" 

 المراد تدريسه، ألن هذا التمكن الجيد يساعد المعلم على تحديد األفكـار والمفـاهيم              للوحدة أو الموضوع  
  ". .... جب أن يتعلمها الطالبالعلمية الرئيسية التي ي


 

  
  ) درجة٣٠      (                                                    :                    الثالثالسؤال 

 وتطلـق   ،يقة العصف الذهني في التعليم من الطرق الحديثة التي تـشجع التفكيـر اإلبـداعي              تعد طر "
  ....".  الطاقات الكامنة عند المتعلمين في جو من الحرية واألمان يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار


 

 

  )     درجة٤٠ (                                                                      :        الرابعالسؤال 
: مما يلي} نقاط فقطأربع{اكتب باختصار في  

  

  

  

  

  

  

  "انتهت األسئلة"
 

 


