
دليل المتقدم لالختبار 

التربوي العام للرخص المهنية
1441هـ / م





نسخة تجريبية



4

دليل االختبار التربوي العام

  الهدف من الدليل 
التهيؤ  على  التربوي(  )القسم  للمعلمني  املهني�ة  الرخص  الختب�ار  املتقدم  مساعدة  إىل  الدليل  هذا  يهدف 
واالستعداد ألداء االختب�ار، من خالل تقديم معلومات شاملة عن محتوى االختب�ار، واجلوانب اليت يغطيها، 

وكيفية تن�اولها يف االختب�ار وأسلوب قياسها.
والفرعية. كذلك يشتمل  الرئيسة  باملعايري  وربطها  بن�اء أسئلة االختب�ار  أمثلة على كيفية  الدليل   كما يقدم 
الدليل على نماذج أسئلة للتدريب تساعد املتقدم على تعرف طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته، مع العلم 
أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي جميع جوانب االختب�ار، وال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة 
اليت يقدمها االختب�ار الفعلي بقدر ما تعرّب عن طريقة وأسلوب االختب�ار. ويقدم الدليل أيًضا توصيات عامة 

مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه. 
االختب�ار  ألداء  توجيهات  ويقدم  التدريس،  ملهنة  العامة  التربوية  اجلوانب  يتن�اول  الذي  الدليل  هذا  ويأيت 
املعارف  تتن�اول  اليت  األدلة  لبقية  مكّماًل  املجال،  هذا  يف  تن�اولها  وكيفية  األسئلة  نوعية  عن  وإرشادات 

التخصصية كالعلوم الشرعية والعلوم والرياضيات وغريها.

  تنظيم الدليل  
النسيب لكل معيار، ويعرض  املهني�ة، والوزن  العامة للرخص  التربوية  املعايري  نب�ذة موجزة عن  الدليل  يقدم 
الدليل أمثلة على األسئلة وكيفية ربطها باملعايري، يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدريب على أسئلة 

االختب�ار الفعلي. 

 ملزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري، يرىج الدخول على املوقع 

https://etec.gov.sa .اإللكرتوين لهيئ�ة تقويم التعليم والتدريب
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

  تنظيم محتوى االختب�ار: 
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التربوية للمعلمني، وهي موزعة على ثالثة مجاالت رئيسة مرتابطة ومتداخلة، يعتمد كل 
منها على اآلخر، وحيوي كل مجال عدة معايري رئيسة ويرتبط بها معايري فرعية، وحتت كل معيار فرعي عدد من املؤشرات، 

وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات.

التخصص: الرتبي�ة العام )املعلم املمارس(

املجال: املمارسة املهني�ة.

املعيار العام: التخطيط للتدريس وتنفيذه.
املعيار الفرعي: التنوع يف استخدام إسرتاتيجيات التدريس.

املؤشر: يستخدم إسرتاتيجيات تدريسية مناسبة تليب حاجات املتعلمني وخصائصهم وتراعي طبيعة 
أهداف التعلم.

السؤال: 

كل سؤال من نوع اختي�ار من متعدد صمم لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته، وال يلزم 
أن تغطي األسئلة جميع املؤشرات.

يمثل اسم  التخصص الذي يتن�اوله االختب�ار والرتب�ة املهني�ة للمعلم 

املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها، وين�درج حتت كل مجال مجموعة من 
املعايري.

املعيار العام حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه، وين�درج حتت كل معيار 
مجموعة من املعايري الفرعية.

املؤشر يتن�اول على حنو قابل للقياس أحد عناصر املعيار ، ومجموع املؤشرات حتت كل معيار 
تغطي اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار 

املعيار الفرعي يتن�اول بشكل تفصيلي ودقيق أحد مكونات املعيار العام، وين�درج حتت كل معيار 
فرعي مجموعة من املؤشرات.

ا للوصول إىل املعلومات من  إسرتاتيجية التعلم اليت يبحث فيها الطالب عرب اإلنرتنت حبًثا جماعيًّ
مصادر موثوقة ومعدة سابًقا من طرف املعلم هي: 

الرحالت امليداني�ة.أ. 
الرحالت املعرفية.ب. 
التعلم املربمج.ج. 
التعلم املدمج.د. 
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دليل االختبار التربوي العام

  محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املجاالت التربوية العامة اليت يشرتك فيها جميع املعلمني يف التخصصات التدريسية املختلفة، 

ويتضمن ذلك:
القيم واملسؤوليات املهني�ة 	
املعرفة املهني�ة 	
املمارسة املهني�ة 	

ويبني الشكل )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت، وفًقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل، فعلى سبي�ل املثال: 
تمثل القيم واملسؤوليات املهني�ة ٢1٪ من محتوى املعايري، و٤٠٪ للمعرفة املهني�ة، و ٣٩٪ للممارسة املهني�ة. وقد روعي 

يف هذا التقسيم وزن وأهمية املهارات واملعارف اليت حيتاجها املعلم يف مهنت�ه التدريسية.

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت املعايري التربوية العامة

القيم واملسؤوليات املهني�ة
املعرفة املهني�ة

املمارسة املهني�ة
39%

21%

40%
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

املعيار العاماملجال 
رقم املعيار 

الفرعي
اسم املعيار الفرعي 

الوزن 
النسيب

القيم 
واملسؤوليات 

املهني�ة

1. االلزتام بالقيم اإلسالمية 
الوسطية، وأخالقيات املهنة، وتعزيز 

الهوية الوطني�ة.

االلزتام بالِقَيم اإلسالمية الوسطية1.1
٪8 تعزيز الهوية الوطني�ة والتنّوع الثقايف٢.1

االلزتام باألخالق املهني�ة والسياسات واللواحئ التعليمية٣.1

٢. التطوير املهين املستمر
وضع خطة لتطوير األداء املهين يف ضوء املعايري املهني�ة1.٢

٪5
تطوير األداء املهين يف ضوء املعايري املهني�ة٢.٢

٣. التفاعل املهين مع التربويني 
واملجتمع

التفاعل مع مجتمعات التعلم املهين1.٣
٪8 التفاعل مع أولياء األمور٣.٢

التفاعل مع املجتمع املحلي٣.٣

املعرفة املهني�ة

٤. اإللمام باملهارات اللغوية والكمية

استيعاب النص املسموع واملقروء1.٤

٪17
التعبري الكتايب الصحيح ومراعاة الكتابة اإلمالئي�ة السليمة  ٤.٢
التحدث والقراءة بلغة صحيحة وسليمة٤.٣
بني�ة األعداد والعمليات احلسابي�ة ومفاهيم القياس وأساليب�ه٤.٤
جمع البي�انات وحتليلها وتفسريها5.٤

5. املعرفة باملتعلم وكيفية تعلمه

خصائص النمو وأثرها يف التعلم5.1

٪15
الفروق الفردية وأثرها يف التعلم٢.5
كيفية تعلم املتعلمني٣.5
خصائص ذوي االحتي�اجات اخلاصة٤.5

٦. املعرفة بمحتوى التخصص وطرق 
تدريسة 

اختب�ار محتوى التخصص1.٦
ختصص 
مستقل حسب التخصص٦.٢

7. املعرفة بطرق التدريس العامة 
املداخل العامة للتدريس7.1

٪8
طرق التدريس العامة٢.7

املمارسة 
املهني�ة

8. التخطيط للتدريس وتنفيذه

التخطيط للتدريس8.1

٪15
تصميم برامج تعلم وفق خطة التدريس٢.8
التنوع يف استخدام إسرتاتيجيات التدريس٣.8
تنمية األبعاد املشرتكة يف املناهج٤.8

٩. تهيئ�ة بيئ�ات تعلم تفاعلية 
وداعمة للمتعلم

تأسيس توقعات أداء عالية للمتعلمني1.٩

٪11
قيادة األنشطة الصفية بفاعلية٩.٢
تهيئ�ة بيئ�ات تعلم آمنة وجاذبة٩.٣
بن�اء ثقافة تواصل معززة للتعلم ٩.٤ 

1٠. التقوبم
التخطيط للتقويم وإعداد أدواته1.1٠

٪1٣ تطبيق التقويم1٠.٢
توظيف التقويم1٠:٣

١٠٠٪املجموع

وتتضمن املجاالت التربوية العامة )1٠( معايري عامة كما يتضح من اجلدول اآليت:
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دليل االختبار التربوي العام

  نماذج من األسئلة : 
يرتبط  رئيسة  معايري  من  تتكون  أنها  تالحظ  سوف  للمعلمني  العامة  التربوية  املهني�ة  املعايري  على  االطالع  عند 
اليت تبىن عليها األسئلة حسب األهمية  بها معايري فرعية ينطوي حتتها عدد من املؤشرات. هذه املؤشرات هي 

النسبي�ة لكل معيار أسايس، وفيما يأيت أمثلة على بعض األسئلة واملعايري اليت تقيسها:

النموذج األول:
املعيار: التخطيط للتدريس وتنفيذه.

املعيار الفرعي: التنوع يف استخدام إسرتاتيجيات التدريس.
املؤشر: يستخدم إسرتاتيجيات تدريسية مناسبة تليب حاجات املتعلمني وخصائصهم وتراعي طبيعة أهداف التعلم.

السؤال:
موثوقة  مصادر  من  املعلومات  إىل  للوصول  ا  جماعيًّ حبًثا  اإلنرتنت  عرب  الطالب  فيها  يبحث  اليت  التعلم  إسرتاتيجية 

ومعدة سابًقا من طرف املعلم هي: 
الرحالت امليداني�ة.	. 
الرحالت املعرفية.ب. 
التعلم املربمج.ج. 
التعلم املدمج.د. 

تبرير اإلجابة:
الطالب  ليصل  جماعية  بصفة  اإلنرتنت  عرب  البحث  على  تركز  املعرفية  الرحالت  ألن  )ب(  هي  الصحيحة  اإلجابة 
بطريقة صحيحة ومباشرة للمعلومات، أما البدائل األخرى فخاطئة، فالبديل )أ( الرحالت امليداني�ة تركز على القيام 
الذايت  الفردي  التعلم  البديل )ج( فهو نوع من  أما  او املخترب بإشراف املعلم.  بنشاطات تعليمية هادفة خارج الصف 
وليس اجلماعي، والذي يعتمد املتعلم على نفسه يف حتقيق وحتصيل نت�اجئ التعلم، يف حني أن البديل )د( التعلم املدمج، 

يركز على دمج الّتعّلم اإللكرتوين مع الّتعّلم الصفي التقليدي يف إطار واحد.
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج الثاين:
املعيار: تهيئ�ة بيئ�ات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.

املعيار الفرعي: بن�اء ثقافة تواصل معززة للتعلم. 
املؤشر: حيدد أهم الوسائط وأدوات التعاون الرقمية ويطبقها لتعزيز تعلم املتعلمني خارج الصف من خالل اخنراطهم 

يف مجموعات تعلم افرتاضية مع زمالئهم املتعلمني حتت إشراف املعلم وتوجيهه.

السؤال:
لدعم عمليات التعلم باالستقصاء، ُيّدرب املعلم طالبه على:

املالحظة وتنظيم البي�انات.	. 
استخدام وسائل التواصل التقين.ب. 
تقويم جودة احللول اليت يتوصل لها.ج. 
سرعة إجناز املهام بنسبة مقبولة من األخطاء.د. 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي )أ( ألن االستقصاء يهتم بتوليد املعرفة من خالل البحث وطرح األسئلة الالزمة  لذلك يشتمل 
على عدد من العمليات العقلية اليت تتمثل يف املالحظة والتصنيف والقياس والتنبؤ ، بينما البدائل األخرى خاطئة، 
البديل )ج(  أو أي عملية عقلية .وكذلك  للبحث  التقين دون اإلشارة  التواصل  أدوات  فالبديل )ب( يستخدم فقط 
يتن�اول مستوى الحق ومتقدم بعد البحث والتحري لتقويم جودة احللول اليت جرى التوصل إليها من االستقصاء، يف 

حني البديل )د( يركز على مستوى االتقان لعمل يقوم به الطالب وعلى معرفة سابقة به. 
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دليل االختبار التربوي العام

النموذج الثالث:
املعيار: التقويم

املعيار الفرعي: التخطيط للتقويم وإعداد أدواته.
املؤشر: يشتق من معايري املناهج أهداف تعلم وفق أسس منهجية يف صياغتها مراعًيا اتب�اع التصنيف التربوي املناسب 

واألبعاد املشرتكة للمناهج.

السؤال:
)قدرة املتعلم على نقد وتبرير األفكار بالنسبة لهدف معني(، يصنف هذا الهدف وفًقا لتصنيف بلوم يف مستوى: 

الفهم.	. 
التحليل.ب. 
الرتكيب.ج. 
التقويم.د. 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة هي )د(؛ ألن التقويم يشتمل على إصدار أحكام على املعلومات اليت حيصل عليها  املتعلم وينقدها ، 
بينما البدائل األخرى خاطئة ، فالبديل )أ( يركز على إظهار فهم للحقائق واألفكار ومقارنتها ووصفها وتفسريها. بينما 
البديل )ب( حيلل املعلومات واألفكار ويفككها إىل أجزائها ويوضح العالقات فيما بينها، يف حني البديل )ج( يركب 

األفكار وعناصرها بطرق وتسلسالت مختلفة.
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج الرابع:
املعيار: التخطيط للتدريس وتنفيذه.

املعيار الفرعي: التنوع يف استخدام إسرتاتيجيات التدريس.
املؤشر: يطرح أسئلة حتفز على النقاش والتفكري وحب االستطالع، ويوفر فرًصا  للطالب الستكشاف  األفكار وتعميق 

املفاهيم.

السؤال:
عند طرح األسئلة الصفية على الطالب بهدف استث�ارة تفكريهم، ينبغي على املعلم 	ن يركز على:

أن يكون للسؤال إجابة واحدة صحيحة.	. 
أن يطرح السؤال بلغة صحيحة وسليمة.ب. 
األسئلة املباشرة اليت تبحث عن حقائق محددة.ج. 
األسئلة املفتوحة اليت ال تبحث عن إجابة محددة.د. 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )د(؛ ألنها أسئلة تتعلق بمستويات التفكري العليا وبالتايل تزيد من استث�ارة تفكريهم، أما البدائل 
األخرى فهي خاطئة فالبديالن )أ، ب( هما من اشرتاطات كتابة األسئلة، وأما البديل )ج( فهو مرتبط باألسئلة اليت 

تهدف إىل معرفة ما لدى الطالب من حقائق وبالتايل فهي مرتبطة بمستوى احلفظ لدى الطالب.
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دليل االختبار التربوي العام

النموذج اخلامس:
املعيار: التقويم.

املعيار الفرعي: التخطيط للتقويم وإعداد أدواته.
املؤشر: يشتق من معايري املناهج أهداف تعلم وفق أسس منهجية يف صياغتها مراعًيا اتب�اع التصنيف التربوي املناسب 

واألبعاد املشرتكة للمناهج.

السؤال:
	ي من التصنيفات اآلتي�ة يتن�اول املستويات العليا لألهداف النفس حركية؟

االستقبال- االستجابة-التقمص.	. 
املالحظة- التقليد- التجريب.ب. 
املمارسة – اإلتقان-اإلبداع.ج. 
التقدير-التنظيم-التجسيد.د. 

تبرير اإلجابة:
األخرى  البدائل  بينما  حركية،  النفس  لألهداف  العليا  الثالثة  املستويات  تمثل  ألنها  )ج(؛  هي  الصحيحة  اإلجابة 
خاطئة، فالبديل )أ( يمثل املستويات الدني�ا لألهداف الوجداني�ة.  بينما البديل )ب( يمثل املستويات الدني�ا لألهداف 

النفس حركية، أما البديل )د( فهو يمثل املستويات العليا لألهداف الوجداني�ة.
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النموذج السادس:
املعيار: تهيئ�ة بيئ�ات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم. 

املعيار الفرعي: تهيئ�ة بيئ�ات تعلم آمنة وجاذبة.
واالحرتام  الثقة  على  تقوم  الصف  داخل  أنفسهم  املتعلمني  وبني  بين�ه  ومهني�ة  وبن�اءة  إجيابي�ة  عالقات  يبين  املؤشر: 

املتب�ادل ويشجع على استمرارها داخل الصف وخارجه.
السؤال:

حضر معلم الصف الرابع االبت�دايئ موقًفا تعرض فيه 	حد الطالب للعنف اللفظي )الشتم( ألول مّرة يف الفصل من 
ِقَبل مجموعة من الطالب. 	ي من اآليت تكون اخلطوة األوىل اليت يتخذها املعلم كتصرف مباشر يف مثل هذا املوقف 

عامة؟
مساعدة الطالب املعنف على تعلم املهارات االجتماعية املناسبة لعمره.	. 
إبالغ اإلداريني واألهل باحلادثة ليتم التدخل باألسلوب املالئم.ب. 
إشعار الطالب املعتدين بأن سلوكهم مرفوض وستتبعه إجراءات تأديبي�ةج. 
توفري نموذج للسلوك املقبول والذي يفرتض على جميع الطالب اتب�اعه.د. 

تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة )ج( فاخلطوة األوىل اليت جيب أن تتخذ يف هذه املواقف هي إشعار الطالب املعتدين بأن سلوكهم 
خطوتان  ب(  )أ،  فالبديالن  خاطئة،  فهي  األخرى  البدائل  أما  املتعلمني،  بني  اآلمنة  البيئ�ة  لتحقيق  وذلك  مرفوض 

الحقتان، أما البديل )د( فهو إجراء عام موجود بالحئة السلوك يطبق بصفة عامة.
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النموذج السابع:
املعيار: املعرفة باملتعلم وكيفية تعلمه.

املعيار الفرعي: الفروق الفردية وأثرها يف التعلم.
املؤشر: يبني أثر املعرفة السابقة على التعلم احلايل أو املستقبلي للطالب وكيفية االستفادة منها لبن�اء تعلم ذي معىن.

السؤال:
استخدام اخلربات السابقة يف موقف تعلييم جديد يسىم: 

تعزيز التعلم.	. 
الدافعية للتعلم.ب. 
انتقال أثر التعلم.ج. 
النضج املرافق للتعلم.د. 

تبرير اإلجابة:
مواقف  يف  مهارات  أو  واجبات  أداء  يف  خربات  أو  سابقة  معلومات  باستخدام  يعين  ألنه  )ج(؛  هي  الصحيحة  اإلجابة 
تعليمية جديدة ، بينما البدائل األخرى خاطئة  ، فالبديل )أ( يركز على دعم السلوك املناسب أو زيادة احتماالت تكراره 
يف املستقبل بإضافة مثريات إجيابي�ة أو إزالة مثريات سلبي�ة بعد حدوثه ، بينما البديل )ب( ينظر إليه  كحالة داخلية أو 
خارجية للمتعلم ، واليت تعمل على حتريك سلوكه وأدائه وتوجهه حنو الهدف ، أما البديل )د( فيعىن بالتغريات الداخلية 
يف الكائن اليح اليت تطرأ نتيجة النمو والتطور الداخلي يف تركيب�ة البني�ة العضوية أو البيولوجّية، أو الفسيولوجّية عرب 

مراحل حياته املختلفة.
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النموذج الثامن:
املعيار: التفاعل املهين مع التربويني واملجتمع.

املعيار الفرعي: التفاعل مع أولياء األمور.
املؤشر: حيدد أهداف التواصل اإلجيايب مع أولياء األمور، ووسائله املناسبة، ويطبقه يف فهم أسباب املشكالت املختلفة 

لدى املتعلمني.

السؤال:
ى أحد معليم الصف األول الثانوي مكاملة هاتفية من والد أحد طالبه وقد كان مزنعًجا من حادثة حصلت البن�ه يف  تلقَّ
فصل هذا املعلم ويرى أن ابن�ه تمت معاقبت�ه بطريقة غري عادلة، فاستجاب املعلم وطلب موعًدا ملقابلة األب لالهتمام 
باملشكلة وهو يرغب يف اختاذ خطوات لضمان التواصل الفعال مع األب والوصول إىل مقابلة مجدية. يستطيع املعلم 

أن حيقق هدفه من املقابلة إذا بدأها بما يأيت:
يطلب من األب توضيح ردة فعله اليت يظن أنها األنسب للتعامل مع املوقف.	. 
يتيح الفرصة لألب للتعبري عن رأيه ومشاعره ووصف فهمه لما حصل.ب. 
يراجع مع األب قوانني املدرسة والفصل اليت خالفها ابن�ه يف ذلك املوقف.ج. 
يصف لألب بالتفصيل وجهة نظره فيما يتعلق باحلادثة وأسباب ردة الفعل.د. 

تبرير اإلجابة:
رأيه  عن  بالتعبري  له  السماح  هي  األمر  ويل  مع  اإلجيايب  التفاعل  لتحقيق  األوىل  اخلطوة  ألّن  )ب(؛  الصحيحة  اإلجابة 
ومشاعره جتاه املشكلة القائمة، أما البدائل )أ، ج، د( فهي خطوات الحقة تأيت بعد معرفة رأي ويل األمر وخلفيت�ه حول 

املوقف الذي حصل.
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النموذج التاسع:
املعيار: التطوير املهين املستمر.

املعيار الفرعي: وضع خطة لتطوير األداء املهين يف ضوء املعايري املهني�ة.
املؤشر: حيدد احتي�اجات تطوير أدائه املهين يف ضوء تأمالته الذاتي�ة وتقويم الزمالء واخلرباء.

السؤال:
يطلب املعلم يف عامه األول ـ 	حياًناـ  من زمالئه األكرث خربة زيارته يف الفصل وتقديم النقد البّن�اء له. 	ي من اآليت ُتّعد 

	هم فائدة حتصل من هذه الطريقة؟
تسهم يف اعتي�اد املعلم على عملية التقويم وإحساسه بالراحة فيها.	. 
تساعد املعلم على تعلم تطبيق املبادئ التدريسية بفاعلية يف جو الفصل.ب. 
تقدم للمعلم املعرفة واخلربة بأساليب التدريس املتنوعة.ج. 
توصل لزمالء املعلم رغبت�ه يف أن يكون عضًوا فاعاًل يف الفريق.د. 

تبرير اإلجابة:
له  زمالئه  زيارة  فإن  وبالتايل  التدريسية  األساليب  بشأن  للخربة  يفتقر  اجلديد  املعلم  )ج(  هي  الصحيحة  اإلجابة 
سيسهم يف إْطالعه على األساليب التدريسية الناجحة اليت يستخدمونها من واقع خرباتهم، أما البدائل األخرى فهي 

أقل فائدة.
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النموذج العاشر:
املعيار: اإللمام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية.
املعيار الفرعي: استيعاب النص املسموع واملقروء.

املؤشر: يوضح الفكرة العامة للنص وأفكاره الفرعية الصرحية والضمني�ة.

السؤال:
بعملية  وتقوم  العريب  العالم  يف  تصدر  ودوريات  مجالت  إىل  مشدودة  العربي�ة  األمة  مثقفي  من  املمتازة  الصفوة  )إن 
الفكرية  تغرياته  يف  عصرها  واقع  تعيش  والدوريات  املجالت  تلك  	ن  واالنبهار  والشوق  الشد  ذلك  وسر  التوصيل. 
واألدبي�ة والفني�ة، فرتبط قارئها بما حيقق له معىن املعاصرة واملعايشة واملتابعة، وتوقظ يف املكتفي بروائع تراث 	مته 

الشعور بالتطلع إىل اإلضافة بأخذ املزية وترك املجمل(.
-  الفكرة الرئيسة يف هذا النص هي:

اهتمام املثقفني باملجالت والدوريات. 	. 
دور املجالت والدوريات يف إبراز روائع الرتاث. ب. 
سبب اهتمام املثقفني باملجالت والدوريات. ج. 
انقطاع صلة املثقفني بالرتاث وانبهارهم باملجالت. د. 

تبرير اإلجابة:

فهي  األخرى  البدائل  أما  والدوريات.  باملجالت  املثقفني  اهتمام  سر  بمجمله  فالنص  )ج(؛  هي  الصحيحة  اإلجابة 
فقط،  سبب�ه  إىل  بل  االهتمام  إىل  يتطرق  لم  فهو  املكتوب؛  املقطع  يف  متضمنة  ليست  عامة  فكرة  )أ(  البديل  خاطئة؛ 
ترتبط  ال  املطروحة  فالفكرة  )د(  البديل  أما  الرتاث.  إبراز  يف  املجالت  دور  إىل  يشري  ما  النص  يف  ليس  )ب(  والبديل 

بالنص مطلًقا بل تعارض بعض ما ذكر من االهتمام بالرتاث.
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  أسئلة تدريبي�ة

السؤال األول:
واألنشطة  للمسائل  حّله  	ثن�اء  غالًبا  نفسه  مع  بالتحّدث  االبت�دايئ  األول  الصف  يف  يدرس  طالب  وهو  خالد  يقوم 

الصفّية. هذا احلديث للنفس ُيشري إىل 	ن الطفل:
يستخدم إسرتاتيجية تساعده يف توجيه عملية التفكري.	. 
ُيظهر عدم النضج االجتماعي.ب. 
يّطور عادة جيب عالجها إذا استمرت.ج. 
يوّظف إسرتاتيجية جلذب انتب�اه اآلخرين له.د. 

السؤال الثاين:
	ّي مما يأيت ُيَعدُّ مزّية الستخدام إسرتاتيجيات تدريسية متنوعة؟

اخنفاض احتمالية كره الطالب ملواضيع أو مواد محددة.	. 
منح املعلمني مرونة أكرب يف حتضري الدروس واألنشطة.ب. 
إعطاء الطالب فرصة لتعميم املعرفة اجلديدة وتطبيقها.ج. 
تقليل شعور املعلمني بالضغط الناجت عن كرثة املوضوعات.د. 
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السؤال الثالث:
للتعّلم  مراكز  باستخدام  األسئلة  على  قائم  نشاط  تصميم  خالل  من  النبوية  الهجرة  موضوع  التاريخ  معلم  يعرض 
بالقراءة  الدراسية حبيث يمر الطالب على كل مركز منها يف مجموعات تعاوني�ة ويقومون  موزعة يف صالة األنشطة 
	و االستماع للتسجيل ومشاهدة ملقاطع ورسوم متحركة، وإكمال األنشطة واألسئلة املتعلقة باملوضوع. 	ثن�اء تطبيق 

هذا النوع من األنشطة، فإن 	نسب دور يمكن للمعلم تأديت�ه هو:
املراقب حبيث يراقب الطالب ويقّوم تقّدمهم.	. 
النموذج الذي يشرح للطالب الطرق املناسبة ألداء مهامهم.ب. 
املسهل الذي يقدم الدعم واإليضاحات للطالب عند حاجتهم لها.ج. 
املدرب الذي حيلل أداء الطالب ويقرتح طرًقا لتحسين�ه.د. 

السؤال الرابع:
	ي األعمال اآلتي�ة اليت يؤديها املعلم يكون لها األثر األكرب يف دعم طالب الصف الثالث الثانوي عندما يكون 	داؤهم 

جيًدا؟
وضع ملصق مكتوب عليه عبارة » أحسنت « على أعمال الطالب. 	. 
ا؛ لضمان عدم جتاهل أي طالب.ب.  تسجيل أسماء الطالب املكرمني أسبوعيًّ
تقديم تعليقات إجيابي�ة على اجلوانب املمزية لديهم بشكل فردي.ج. 
خفض عدد الواجبات واملهام املطلوبة تشجيًعا لهم.د. 

السؤال اخلامس:
اخلطوة اليت جيب على املعلم اتب�اعها لتعزيز قدرة الطالب على تعّلم 	ي مهارة من خالل 	سلوب املالحظة هي:

تعريف الطالب بأصعب جوانب املهارة املقصودة.	. 
ا للطالب حسب ترتيبها يف املهارة.ب.  شرح ترتيب اخلطوات شفهيًّ
ضمان تركزي انتب�اه الطالب على اجلوانب املهمة يف املهارة املوضحة.ج. 
تقديم أمثلة حّية للطالب على تطبيقات هذه املهارة يف أرض الواقع.د. 
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السؤال السادس:
خلفيات  ذوي  اإلجنلزيية  اللغة  متعليم  من  كبري  عدد  على  يشتمل  فصل  لتدريس  اإلجنلزيية  اللغة  معليم  	حد  ُعني 

لغوية متنوعة. يستطيع املعلم 	ن يعزز عملية التعلم لديهم على 	فضل وجه عن طريق:
جمع الطالب ذوي املستوى املتقارب ليقدموا أنشطة يف مجموعات صغرية.	. 
استخدام األسئلة اليت تتيح للطالب تقديم إجابات مختصرة.ب. 
اتب�اع طريقة ثابت�ة لتقديم املفاهيم املهمة يف الدرس للطالب.ج. 
إتاحة الفرصة للطالب ليتحدثوا عن محتوى الدرس.د. 

السؤال السابع:
	ي العوامل اآلتي�ة جيب 	ن يأخذها املعلم بعني االعتب�ار عندما ُيرتب 	ماكن جلوس الطالب واألدوات يف الفصل؟

مستويات إجناز الطالب.	. 
طبيعة المادة واملهارات اليت سيدرسها.ب. 
أنواع األنشطة التعليمية اليت سيستخدمها املعلم.ج. 
اخللفيات االجتماعية والثقافية للطالب.د. 

السؤال الثامن:
ملهمة  تاريخية  لشخصيات  حّية  	وصاًفا  تقدم  قصة  شكل  على  للطالب  مادته  التاريخ  معليم  	حد  يقدم  ما  غالًبا 
النت�اجئ احتمًاال عند  كافحت لتحقيق إجنازات عظيمة 	و تصحيح 	خطاء مجتمعية. 	ي من اجلمل اآلتي�ة تصف 	كرث 

استخدام هذه اإلسرتاتيجية؟
سريبط الطالب بني فروع المادة العلمية مما يعيق فهمهم للمفاهيم الواسعة.	. 
سيؤدي ذلك الستخدام الطالب ملخيلتهم وتنمية قدرتهم على تطبيق مهارات التفكري اإلبداعي.ب. 
سيكون محتوى المادة أكرث سهولة للطالب مما يزيد من استيعابهم لها.ج. 
سيصبح محتوى المادة أكرث ارتب�اًطا حبياة الطالب مما يزيد من قدرتهم على تذكر املعلومات الواقعية.د. 
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السؤال التاسع:
	ي مما يأيت يساعد املعلم يف تعزيز التفكري اإلبداعي لدى طالب املرحلة املتوسطة بعد قراءة قصة خيالية مختارة؟

يعيد الطالب كتابة القصة لتغيري نهايتها.	. 
يستخدم الطالب اإلنرتنت لتحديد معلومات عن الكاتب.ب. 
يرسم الطالب صورة لبطل القصة.ج. 
يصور الطالب مقطَع فيديو إلعادة تمثي�ل أحداث مختارة من القصة.د. 

السؤال العاشر:
قام ويل 	مر طالب بإرسال بريد إلكرتوين ملعلم ولده، يسأله عن ابن�ه إن كان يعاين من صعوبات تعلم. الرد املناسب الذي 

ترى 	نه سيقدمه املعلم يف هذه احلالة هو:
طلب موعد اجتماع بني ويل األمر ومختص صعوبات التعّلم يف املدرسة.	. 
تقديم معلومات لويل األمر عن خدمات تدريس الطالب ذوي صعوبات التعّلم.ب. 
مناقشة عملية التدخالت النظامية ودور ويل األمر يف املراقبة والتقويم مع معلمه.ج. 
توصية ويل األمر بمراقبة أداء ابن�ه يف واجباته املدرسية وعاداته السلوكية.د. 

السؤال احلادي عشر:
ما اخلطوة اليت تقوم بها كمعّلم جديد بعد 	ن قضيت األسبوع األول يف املدرسة لتساعدك يف حتسني خطتك إلدارة 

الصف؟
زيارة املكتب�ة لالطالع على كتب ودراسات تساعد يف توجيه التعامل مع أولياء األمور.	. 
مناقشة الصعوبات اليت تراها مع مدير املدرسة وطلب تقويم متكرر لتحسني أدائك.ب. 
مراقبة املعلمني الفاعلني يف املدرسة واالستفادة من خرباتهم يف دعم مهاراتك التدريسية.ج. 
التعاون مع معلمني جدد آخرين يف املدرسة ومناقشة الصعوبات اليت واجهوها يف املدرسة.د. 
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السؤال الثاين عشر:
تساعد  اليت  التدريسية  اإلسرتاتيجيات  ملناقشة  املدارس  إحدى  يف  بانتظام  االبت�دايئ  اخلامس  الصف  معلمو  يلتقي 

الطالب الذين لديهم صعوبة يف مادة الرياضيات. الفائدة املرجّوة من هذا اللقاء مساعدة املعلمني على:
تقديم تعليم مناسب جلميع أنواع ومستويات الطالب.	. 
مكافأة املعلمني الذين يستخدمون طرق تدريس فّعالة.ب. 
التأكيد على أن بعض املعلمني يستخدمون طرًقا تدريسية أفضل من غريهم.ج. 
استشارة بعضهم بعًضا وتب�ادل اآلراء حول إزالة الشعور باإلحباط لديهم.د. 

السؤال الثالث عشر:
يرغب املعّلم )خالد( يف التحّدث إىل 	ولياء 	مور طالبه ومناقشتهم وتب�ادل اآلراء معهم حول تقّدم الطالب يف األداء. ما 

	فضل طريقة يمكن للمعّلم 	ن يطبقها لتحقيق هدفه؟
كتابة مالحظات إجيابي�ة وإرسالها ألولياء األمور حول مدى تقّدم أبن�ائهم.	. 
عقد اجتماع ملناقشة األهداف املشرتكة مع أولياء األمور حول أداء أبن�ائهم.ب. 
ضمان استالم أولياء األمور تقارير األداء ألبن�ائهم وتوقيعها وإعادتها للمعلم.ج. 
إلزام الطالب باملحافظة على دفرت املتابعة اليومية وتوقيعه من أولياء أمورهم.د. 

السؤال الرابع عشر:
الحظت 	ثن�اء شرحك لدرس معنّي لطالبك عدم انتب�اه عدد من الطالب ونوم 	حدهم. ما التصّرف املناسب الذي تراه 

ملعاجلة هذا املوقف؟
تذكري الطالب بأن عدم االنتب�اه للدرس سيكون له عواقب وخيمة.	. 
التغافل عن هؤالء الطالب وعدم إرباك خطة سري الدرس.ب. 
عمل نشاط قصري لكسر الروتني عند الطالب ثم العودة لشرح موضوع الدرس.ج. 
نقل أماكن جلوس الطالب الذين لم ينتبهوا للدرس إىل املقاعد األمامية.د. 
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السؤال اخلامس عشر:
الثانوي، كجزء من تقويم األداء لديهم، 	ن يكمل كل طالب نموذج  الثالث  املعلمني من طالبه يف الصف  طلب 	حد 

طلب توظيف على موقع إلكرتوين مع إرفاق سريته الذاتي�ة. هذا النوع من األسلوب التقوييم يسمح للطالب بأن:
ا على أرض الواقع.	.  يطبق ما تعّلمه نظريًّ
حيدد مهاراته التقني�ة اليت حيتاجها.ب. 
يطبق إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة.ج. 
حيدد أهدافه التعليمية اليت يرغب يف حتقيقها من المادة.د. 

السؤال السادس عشر:
اتبع معلم الصف األول املتوسط خطوات معين�ة مع طالبه قبل 	ن يب�دؤوا يف تنفيذ مشاريعهم البحثي�ة يف مجموعات 

بغرض ضمان تنفيذ البحوث بسهولة. 	ي من اخلطوات اآلتي�ة تعّد 	كرث فائدة لتحقيق هدفه؟
االجتماع بالطالب يف بداية العمل وعند نهايت�ه لتقويم العمل.	. 
عمل قائمة باملهارات األكاديمية الالزمة إلكمال املشروعات البحثي�ة بنجاح.ب. 
وضع جدول حيدد أوقات االجتماع بكل مجموعة حبثي�ة؛ ملناقشتهم واإلجابة عن أسئلتهم.ج. 
طلب املعلم من بقية زمالئه معليم الصف األول املتوسط دمج بعض مهارات البحث يف دروسهم.د. 

السؤال السابع عشر:
اتفق املعلمون يف إحدى املدارس املتوسطة يف 	حد اجتماعاتهم ملناقشة مشكلة التسّرب من املدرسة، على 	همية حتديد 
طرق إلدارة صفوفهم بصورة 	كرث فاعلّية. عند مناقشة هذه املشكلة جيب على املعلمني 	ن يأخذوا بعني االعتب�ار 	ن 

الهدف الرئيس إلدارة بيئ�ة تعّلم طالبهم هو تنظيم:
األنشطة املدرسية لضمان الرتكزي على األنشطة اليت يب�ادر بها الطالب.	. 
الوقت يف جدول يتيح للطالب معرفة أقىص وقت يستغرقه الدرس مسبًقا.ب. 
الوقت لضمان تنفيذ أنشطة تتيح املشاركة اجلماعية والفردية بالتساوي.ج. 
األنشطة بطرق تعزز حس الطالب االنتمايئ واملشاركة يف عضوية مجتمع تعّلم متعاون.د. 
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السؤال الثامن عشر:
السريعة  القراءة  للقراءة:  متنوعة  	ساليب  استخدام  على  طالبه  الثانوي  األول  للصف  العربي�ة  اللغة  معلم  دّرب 
الذي  التدريب  هذا  وغريها.  للنص،  الرئيسة  الفكرة  ملعرفة  القراءة  معلومة،  عن  للبحث  السريعة  القراءة  لالطالع، 

قدمه املعلم يساعد طالبه على:
تقويم فاعلية األساليب األدبي�ة يف القصص اخليالية اليت يدرسونها.	. 
تعديل طريقة قراءتهم لتن�اسب الغرض منها للتعامل مع النصوص املختلفة.ب. 
استخدام إسرتاتيجيات التقويم الذايت لتحسني مستويات القراءة.ج. 
حتليل صحة احلجج ودقة اجلمل املساندة يف الكتابة املقنعة لهم.د. 

السؤال التاسع عشر:
عندما يرغب املعلم يف بن�اء اختب�ار تشخييص حتريري لطالبه، فإن الهدف األسايس من االختب�ار هو 	ن:

يتحّدى الطالب يف تطبيق معارفهم ومهاراتهم بطرق جديدة عليهم.	. 
حيّدد نقاط القوة والضعف لدى الطالب وحاجاتهم التعليمية.ب. 
يوّضح الفروق الفردية بني الطالب فيما يتعلق باملعارف واملهارات املستهدفة.ج. 
يقدم معلومات عن إمكانات الطالب املستقبلية إضافة إىل إجنازاتهم احلالية.د. 

السؤال العشرون:
طلب معلم األحياء من طالبه البحث يف اإلنرتنت جلمع معلومات ضرورية لعمل تقارير حبثي�ة متنّوعة. يمكن للطالب 

	ن يقّوموا املعلومات اليت وجدوها يف 	حد املواقع من حيث دقتها وصحتها من خالل:
عدد الروابط املوجودة على املوقع وسرعة حتديثها.	. 
وجود معلومات ُمعّد املوقع وإمكاني�ة التأّكد منها.ب. 
وضوح املعلومات املعروضة يف املوقع.ج. 
تقديم املعلومات بطريقة جدّية ومنظمة.د. 
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السؤال احلادي والعشرون:
	ي األعمال اآلتي�ة يقوم بها املعلم لكي يضمن إجياد بيئ�ة إجيابي�ة يف 	حد صفوف املرحلة االبت�دائي�ة اليت يدرسها؟

وضع أهداف تعليمية موحدة جلميع الطالب.	. 
تقديم دروس سهلة جلميع الطالب.ب. 
إلقاء التحية على الطالب عند دخول الفصل.ج. 
منح الطالب حرية تكوين املجموعات أثن�اء األنشطة اجلماعية.د. 

السؤال الثاين والعشرون:
	كمل طالب الصف الثالث املتوسط دراسة وحدة يف مادة التاريخ عن املستكشفني األوائل ألوروبا. 	ّي من األنشطة 

اآلتي�ة يساعد يف إظهار 	على مستوى ملهارة التفكري الناقد عند الطالب؟
وضع خط زمين لتسلسل األحداث خالل فرتة التوسع باجتاه الغرب.	. 
إكمال اختب�ار قصري من فقرات االختي�ار من متعدد يف نهاية الوحدة.ب. 
كتابة مقال من وجهة نظر املستكشفني األوائل يف تلك الفرتة.ج. 
رسم صورة ختيلية ألحد املستكشفني األوائل يف تلك الفرتة.د. 

السؤال الثالث والعشرون:
تلقى 	حد املعلمني اتصاال من 	خصايئ نفيس من عيادة خارج املدرسة يطلب فيه معلومات عن 	حد طالب الصف 

األول املتوسط، ما اخلطوة األوىل اليت جيب على املعلم اتب�اعها؟
التحّدث مع إدارة املدرسة بذلك الشأن واتب�اع تعليماتها.	. 
تصوير سجالت األداء األكادييم للطالب يف ذلك العام وإرسالها.ب. 
استشارة معلمني آخرين إلعداد سجل غري رسيم للطالب وإرساله.ج. 
إبالغ الطالب وأخذ إذنه باملوافقة إلرسال املعلومات املطلوبة.د. 
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   هل أنت جاهز لالختب�ار؟

 حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار باإلجابة عن القائمة اآلتي�ة :

النعمأسئلة التحقق من االستعدادم
هل تعرف متطلبات االختب�ار  للتخصص التدرييس املقدم عليه؟1

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟ ٢

هل تعرف مقر االختب�ار  وموعده؟٣

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟٤

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟5

حتتاج ٦ الذي  واملحتوى  جيًدا،  تعرفه  الذي  املحتوى  لتحديد  الدليل  هذا  من  الدراسة  خطة  صفحة  استعملت  هل 
إلعطائه مزيًدا من االهتمام؟

هل راجعت كتًب�ا، أو مذكرات دراسية، أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟7

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟8

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟٩

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟1٠

إذا كنت تؤدي االختب�ار للمرة الثاني�ة، هل حللت درجتك السابقة وتعرفت على املجاالت اليت حتتاج منك إىل مراجعة؟11
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   يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح باآليت:

خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار. 	

تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال. 	

تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار. 	

انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار. 	

كن هادًئا، فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك. 	

املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد إجراءات  	
االختب�ار  على مستوى اململكة، ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.

إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار ، فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار بعدة أيام .  	



29

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

    التخطيط للمذاكرة 
القراءة  من  مزيد  إىل  حتتاج  اليت  املعايري  بتحديد  ينصح  املعايري،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لإلستفادة 

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول اآليت، مع استكمال بقية اخلانات للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها.

املحتوى 
املغطى يف 

االختب�ار

كيف يمكنين 
املعرفة 

اجليدة بهذا 
املحتوى

ماذا لدي 
من املواد 

ملذاكرة هذا 
املحتوى

ما املواد اليت 
احتاجها ملذاكرة 

هذا املحتوى

أين أجد املواد 
اليت احتاج 

إليها

تاريخ 
بداية 

املذاكرة

تاريخ 
انتهاء 

املذاكرة
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