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  الصف
  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

          

 ............................................ -:اإلدارية ما   مفهوم الرسائل -)أ(-  :السؤال األول
 

.................................................................................................  

______________________________________________________ 

 

 ( أمام العبارة الخطأ :   ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )      √ضع عالمة )    -)ب(
 
 

 )        (                                                                                حياتهم وقضاء حاجاتهم .               الكتابة الوظيفية تهدف إلى مّد جسور االتصال بين الناس وتنظيم  -1
 )        (   التقرير الفني هو تقرير يتعلق باألحداث والوقائع التي يترتب عليها دفع أو استالم مبالغ مالية .          - 2
 )        (   المحفلية  ال  تشتمل على مقدمة  وعرض  و خاتمة  .                                              الكلمات -3
 )        (  تدوين رقم االجتماع  من عناصر المقدمة في كتابة المحاضر .                                               -4
 )        (                              يفية ألن معّديها موظفون  .                         تعّد من الكتابة الوظ التقارير -5
 )        (  من إجراءات ما قبل الكتابة الوظيفية تحديد موضوع  الكتابة.                                                -6
 )        ( قبل إلقائها .                                                     ال يجب التدريب على إلقاء الكلمات المحفلية  -7

 )        (    توقيع رئيس الجلسة من عناصر الخاتمة في كتابة المحاضر.                                              -8
 )        (                                           من الخصائص الفنية للرسائل اإلدارية التكرار والجمل الطويلة.   -9

                          ______________________________________________________ 
 صحح الخطأ فيما تحته خط في الجملتين اآلتيتين: -)ج(    

        
 ...................(...)......................   الكتابة الوظيفيةفي الغالب من خصائص   األدبي األسلوب   -1

 
 هو الذي ُيعّد بواسطة أكثر  من فرد .    )...........................................(  الفرديالتقرير    -2          

                  __________________________________________________ 
 

 ؟الفرق بين الكتابة اإلبداعية  والكتابة الوظيفية   ام -1 أجب عّما يأتي:)أ( -:السؤال الثاني 

 
   ................................................................................................. 
 

........................................................................................................................... 
 
 

                                                    

 باقي األسئلة في الخلف ________                 -(    1)    -                                                       
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 أسئلة اختبار المرحلة الثانوية 

 المستوى /   السادس
 الدور : األول

 
 هـ  1440-1441العام الدراسي :



 

 -سين :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القو -)ب ( 
 

 الخاتمة   (  -المضمون   -االفتتاح    - المقدمة    )…........التوصيات في التقارير من عناصر .................... -1
 جميع ما سبق( -االعتذار    -الطلب     - من أنواع الرسائل اإلدارية رسائل ................................) الشكوى  -2
 نهاية ووسط  ( -وسط       -نهاية       -.......... العمليات الكتابة الوظيفية .  )  بداية     التخطيط يأتي في ........ -3

 الوظيفية   (  -التسويقية    -اإلبداعية  -الكتابة التي تحتاج إلى موهبة هي الكتابة ......................   )  المحفلية   -4
 المضمون  (  - الخاتمة      -المقدمة    -.....في التقارير.  )االفتتاح   عنوان التقريرمن عناصر...................... -5
 جميع ما سبق  ( -العرض    -الخاتمة    -الدقة في صياغة القرار من عناصر ............. في المحاضر. )المقدمة    -6
 الوظيفية والعلمية ( -األدبية    -علمية ال  -)الوظيفية  واجبات العمل الوظيفي من أهداف الكتابة .................. أداء -7
 اإلعالنات (   - المحاضر   -الرسائل   -زمن االجتماع ومكانه من عناصر المقدمة في ....................)  التقارير  -8
 (  االفتتاح    -الخاتمة   -العرض     -شرح الموضوع في التقرير من عناصر .............في التقارير.) المقدمة     -9

   -  علميا    - إبداعيا     -    أدبيا   ....) نص نفعي يهدف إلى قضاء مصالح يسمى نصا ........ كل -11
 ( وظيفيا   

   

 

  -)أ( صل من العمود)أ( بما يناسبه من العمود )ب ( بوضع الرقم الصحيح أمام جمل العمود  ) ب( :-السؤال الثالث: 
 

 
 )ب( (أ)

 

 المهارات الالزمة إلعداد الكلمات المحفلية. من  (   )                االفتتاحية المحفلية الكلمات -1

 الترحيب براعي الحفل والتعريف بالمناسبة . هي  (    )                               األولية الكتابة -2

 حلول مبتكرة لمشكالت النفس والمجتمع . تقديم (    )                                            

 بمثابة الغلق والتلخيص إلعداد الكلمات المحفلية. هي (    )                           االستشهاد. دقة -3

 من خطوات كتابة الكلمات المحفلية .(     .         )   االختتامية المحفلية  الكلمات -4

_______________________________________________________ 

 -.: مكان  النقط أكمل ما يأتي بكلمة واحدة فقط -)ب(

 ............................... هي تسجيل كتابي لما يدورفي االجتماعات لمناقشة قضية ما . -1
 
 موضوع معين بناء على طلب محدد. ............................  هي جمع قدر من الحقائق والمعلومات حول -2

__________________________________________________________ 

 -: من أنواع الكتابة فيما يأتي لهدفضع المصطلح المناسب  مما يأتي في الفراغ أمام  كل  جملة توضح  ا -)ج(
 

 (   الكتابة الوظيفية  -اريخية        الكتابة الت -الكتابة  العلمية        -األدبية        الكتابة)  
 . من أهدافها نفل المعرفة إلى القارئ ، وتفسيرها وتقويمها..........( ...)............................... -

 

 من أهدافها قضاء المصالح الشخصية ..............(  ...)............................ -

 

 .من أهدافها التعبير عن العواطف واالنفعاالت النفسية والرؤى الشخصية............(  ........)........................-

 

 

__________________________________________________________ 

 انتهت األسئلة مع التوفيق والنجاح.         أ/ أيمن عمار      -(    2   )  -                             
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