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  مقدمة :
بن  عبدهللا  امللك  ملشروع  الرئيسة  املشروعات  أحد  تقويمها  وأدوات  للمعلمني  املهني�ة  املعايري  مشروع  يمثل 
بإعداده  )قياس(  والتقويم   للقياس  الوطين  املركز  يقوم  حيث  )تطوير(،  العام  التعليم  لتطوير  عبدالعزيز 
الشراكة  ضمن  املركز  ينفذها  اليت  املشروعات  أحد  للمعلمني  املهني�ة  املعايري  مشروع  ويمّثل  وتنفيذه. 
الرتبي�ة والتعليم واملركز الوطين للقياس والتقويم للرفع من كفاءة املعلمني بما خيدم  االسرتاتيجية بني وزارة 

األهداف التطويرية للوزارة وحيسن مخرجاتها. 

    الهدف من الدليل: 
 يهدف هذا الدليل إىل مساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار، من خالل تقديم ما يلي:

قياسها - ١ وأسلوب  االختب�ار  يف  تن�اولها  وكيفية  يغطيها،  اليت  واجلوانب  االختب�ار،  محتوى  عن  شاملة  معلومات 
)غالبا باستخدام أسئلة من نوع اختي�ار من متعدد(.

أمثلة على كيفية بن�اء أسئلة االختب�ار وربطها باملعايري الرئيسة والفرعية.- ٢
نماذج أسئلة للتمرين تساعد املتقدم على تعرف طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته، مع العلم أن األمثلة اليت - ٣

يقدمها  اليت  األسئلة  صعوبة  أو  سهولة  مستوى  عن  تعرب  وال  االختب�ار،  جوانب  جميع  تغطي  ال  الدليل  يقدمها 
االختب�ار الفعلي بقدر ما تعرّب عن طريقة وأسلوب االختب�ار.

توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه. - ٤

ويأيت هذا الدليل الذي يتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس، مكّماًل لبقية األدلة اليت تتن�اول التخصصات 
مثل الرتبي�ة اإلسالمية، والعلوم، والرياضيات وغريها.

     تنظيم الدليل:
هذا الدليل منظم بطريقة تسلسلية ليقّدم معلومات عامة عن اختب�ارات املعلمني ومراحل إعدادها، ونب�ذة موجزة عن 
املعايري التربوية العامة ملهنة التدريس، والوزن النسيب لكل معيار. ويعرض الدليل ،أيًضا، أمثلة على األسئلة وكيفية 

ب على أسئلة االختب�ار الفعلي.  ربطها باملعايري، يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدرُّ

     معلومات إضافية
املركز  موقع  على  الدخول  ُيرىج  املعايري،  عن  الكاملة  والبي�انات  التسجيل  وطريقة  االختب�ار  عن  املعلومات  من  ملزيد 

الوطين للقياس والتقويم.
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     تنظيم محتوى االختب�ار 
أكرث،  أو  معياًرا  مجال  كل  حيوي  عامة،  مجاالت  ألربعة  وفًقا  املنظمة  العامة  التربوية  املعايري  محتوى  االختب�ار  يغطي 

وحتت كل معيار عدٌد من املؤشرات، وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات، كما يف الشكل التايل:

١

٢

٣

٤
5

6
املؤشر: يصف كيفية تصميم الربامج التعليمية )الدروس( ــ وفًقا للخطة التدريسية ــ اليت حتتوي على 

أنشطة تعّلم  وخربات تعليمية متنوعة..

التخصص: تربي�ة عام  

املجال: املعرفة املهني�ة

املعيار العام : معرفة كيفية إعداد برامج تعّلم متكاملة.

املعيار الفرعي: يعرف املعّلم كيفية تصميم برامج تعّلم وفق خطة التدريس.

السؤال: 

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

املعيار يتن�اول عدد من املعايري الفرعية.

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

يمثل اسم التخصص الذي يتن�اوله االختب�ار.

املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه، وين�درج حتت كل 
معيارمجموعة من املؤشرات.

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

يفّكر أحد املعلمني يف استخدام برنامج تطبيقي جديد ألحد األنشطة الصفّية، لكن قبل 
استخدام التطبيق ألول مّرة ُيستحسن أن يقوم املعلم باآليت

 أ( إيضاح الغرض من استخدام الربنامج للطالب إلثارة اهتمامهم.
 ب( جتربة ممزيات الربنامج املتعددة للتأّكد من أنها تعمل كما جيب.

 ج( الطلب من معلمني آخرين مراجعة الربنامج لتحديد مدى مالءمته للطالب.
 د( إعادة كتابة دليل االستخدام لضمان فهم الطالب له بسهولة.
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محتوى االختب�ار   
يغطي االختب�ار املجاالت التربوية  العامة  اليت تشرتك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن ذلك ما يلي.

املعرفة املهني�ة.  •
تعزيز التعلم.  •

دعم التعلم.  •
املسؤولية املهني�ة.  •

اإلجمايل  للمحتوى  تمثيلها  نسب  تفاوت  مع   )١( الشكل  يبينها  العامة،  املعايري  من  بعدد  املجاالت  هذه  وتغطى 
يمّثل  فيما  املعايري،  محتوى  من   %١٢ تعّلمه  وكيفية  بالطالب  املعلم  معرفة  معيار  يمثل  املثل  سبي�ل  فعلى  للمجاالت، 
معيار املعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة ١5 % منها، وهكذا بقية املجاالت تتمّثل بنسب مختلفة روعي فيها وزن 

املهارات واملعارف اليت حيتاج إليها املعلم يف مهنت�ه التدريسية وأهميتها.

لكل  الفرعية  املعايري   )١( جدول  ويبني  املؤشرات.  من  عدد  عليها  ُيبىن  فرعية  بمعايري  كذلك  العامة  املعايري  وتفصل 
معيار عام وعدد املؤشرات اليت تغطي هذا املعيار وُتعد بن�اًءا عليها أسئلة االختب�ار.
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جدول )1(
لكل  الفرعية  املعايري   )١( جدول  ويبني  املؤشرات.  من  عدد  عليها  ُيبىن  فرعية  بمعايري  كذلك  العامة  املعايري  وتفصل 

معيار عام وعدد املؤشرات اليت تغطي هذا املعيار وُتعد بن�اًءا عليها أسئلة االختب�ار.

جدول )1(

عدد املؤشراتاملعيار الفرعياملعيار العام

املعرفة بالطالب . ١
وكيفية تعلمه

١.١6 يعرف املعلم خصائص نمو الطالب  وأثرها يف تعلمهم.

١.٢6 يصف املعلم كيفية تعلم الطالب وفقا لنظريات التعلم.

١.٣٤ يقدر املعلم الفروق بني الطالب  ويتعرف أثره يف  تعّلمهم.

١.٤٤ يعرف املعلم  خصائص وحاجات ذوي االحتي�اجات اخلاصة.

اإللمام . ٢
باملهارات 

اللغوية والكمية

٢.١5 يفهم املعلم النص املسموع أو املقروء ويستوعبه بدقة.

٢.٢٤ جييد املعلم  التعبري الكتايب ومراعاة الكتابة اإلمالئي�ة السليمة.

٢.٣٤ جييد املعلم مهارات التحدث والقراءة بلغة صحيحة وسليمة.

٢.٤٤ يعرف املعلم  بني�ة األعداد والعمليات احلسابي�ة اليت جتري عليها.

٢.5٤ يعرف املعلم مفاهيم القياس وأساليب�ه واملعادالت اجلربية األساسية.

٢.65 جيمع املعلم البي�انات وحيللها ويفسر نت�اجئها.

املعرفة بالتخصص . ٣
املعايري الفرعية تتنوع وتتعدد حسب التخصص )أنظر دليل التخصص املعين(.وطرق تدريسه 

املعرفة بطرق . ٤
وأساليب التدريس 

العامة

٤.١٤ يمزي املعلم بني املداخل العامة للتدريس.

٤.٢9 يفاضل املعلم بني إسرتاتيجيات متنوعة للتدريس تالئم خصائص الطالب وحاجاتهم.

٤.٣5 يعرف املعلم طرق دمج التقني�ة بالتدريس.
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معرفة كيفية . 5
إعداد برامج تعلم 

متكاملة

5.١ يعرف املعّلم كيفية اشتقاق أهداف تعلم تن�اسب طبيعة املنهج وتراعي خصائص الطالب 
٤وحاجاتهم.

5.٢٣ يعرف املعلم كيفية التخطيط لربامج طويلة املدى وأخرى قصرية املدى.

5.٣5 يعرف  املعلم كيفية تصميم برامج تعلم وفق خطة التدريس.

5.٤٣ يعرف  كيفية توظيف البي�انات املختلفة لتقويم برامجه وتطويرها.

تهيئ�ة فرص لتعلم . 6
الطالب وتعزيزه

6.١٤ يربط املعلم أهداف التعلم باهتمامات الطالب ومعارفهم السابقة واخلربات احلياتي�ة.

6.٢6 يعزز املعلم  التوجيه الذايت للطالب  والتأمَل يف إجنازاتهم.

6.٣8 يستخدم  املعلم اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة تستجيب حلاجات الطالب.

6.٤6 يقود املعلم خربات تعليمية للطالب تعزز االستقاللية والتفاعل مع اآلخرين واختاذ القرار.

6.5 يهّي  املعلم  للطالب مواقف تعليمية تسهم يف استخدام مهارات التفكري العليا والتعلم 
5مدى احلياة.

تقويم تعلم . 7
الطالب وتزويدهم 
بتغذية راجعة بن�اءه

7.١4 يشرح املعلم مفاهيم التقويم، وأنواعه، وأغراضه املختلفة، وأخالقيات استخدامه.

7.٢7 يطبق املعلم التقويم بفاعلية ملراقبة تقدم الطالب وتعزيز تعلمهم.

7.٣4 ُيشرك  املعلم الطالَب يف عمليات التقويم وتقويم أدائهم.

7.٤ يصّحح املعلم بدقة أدوات التقويم، وحيلل بي�اناته ملراقبة تقدم الطالب وتوظيفها 
6لتحسني عمليات التعليم والتعلم.

7.54 يوّثق  املعلم نت�اجئ التقويم وُيِعّد تقاريره وفقًا لألنظمة التعليمية املتبعة.

بن�اء بيئ�ة صفية . 8
آمنة وداعمة 

للتعلم

8.١4  جيهز املعلم بيئ�ة مادية جاذبة.

8.٢5 يستخدم املعلم وقت احلصة بفاعلية.

ا آمًنا يتسم بالعدالة واالحرتام. 8.٣5 يهي املعلم مناًخا صفيًّ

8.٤6 يعد املعلم ويطبق معايري لضبط سلوك الطالب.
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تأسيس توقعات . 9
عالية وثقافة 
داعمة للتعلم

9.١5 يؤسس املعلم توقعات عالية من الطالب.

9.٢6 يبين املعلم ثقافة داعمة  للتعلم.

العمل بفاعلية مع . ١٠
اآلخرين وتطوير 
عالقات مثمرة 

مع أولياء األمور 
واملجتمع

١٠.١7 يتعاون املعلم مع زمالئه لتحسني وتطوير املمارسات املهني�ة.

١٠.٢4 يطور املعلم عالقات مثمرة مع أولياء أمور الطالب.

١٠:٣5 يتعاون املعلم مع املجتمع املحلي.

التطوير املستمر . ١١
للمعارف 

واملمارسات املهني�ة

١١.١4: يضع املعلم أهداًفا لتطوره املهين وخيطط لتحقيقها

١١.٢8: يطور املعلم  أداءه  املهين   يف ضوء أدبي�ات املهنة ونت�اجئ التقويم

١١.٣5: يوازن املعلم  بني املسؤولية املهني�ة واحلفاظ على الدافعية

اإللمام باملتطلبات . ١٢
املهني�ة للمعلم 

السعودي

١٢.١6 يلم املعلم باللواحئ واألنظمة املتعلقة بالرتبي�ة والتعليم

١٢.٢7 يمثل املعلم يف تصرفاته القدوة احلسنة ويتمثل خلق املريب املسلم
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   نماذج ربط األسئلة باملعايري العامة
ُتبىن أسئلة اختب�ارات املعلمني على مؤشرات ترتبط باملعايري الفرعية اليت سبق عرضها، وملعرفة تفاصيل هذه املؤشرات 
يمكن الرجوع إىل املعايري املشرتكة ملعليم جميع التخصصات. ويراعى عند تكوين االختب�ار األهمية النسبي�ة لكل معيار 
أسايس وفرعي، حبيث يعكس عدد األسئلة مدى أهمية كل معيار. وفيما يلي أمثلة على بعض األسئلة واملعايري اليت 

تقيسها، علما أن هذه األمثلة ال تعكس مستوى الصعوبة/ السهولة ألسئلة االختب�ارات الفعلية.

النموذج األول:
املعيار: املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه.

املعيار: الفرعي: يقّدر املعلم الفروق بني الطالب ويتعرف أثره يف تعّلمهم.

املؤشــر: يعرف أن الطالب بينهم اختالفات ُتعــزى للخلفيات االجتماعيــة واالقتصادية والثقافيــة، وأن هذه 
االختالفات والتب�اين�ات لها أثر كبري يف تعّلمهم.

السؤال:

تضم إحدى املدارس طالبَا من خلفيات متنوعة، ذات ظروف اقتصادية مختلفة، حبيث تتفاوت اخللفية املعرفية 
بني الطالب بســبب اطالع بعضهم على مصادر تعليمية وثقافية أكرث من غريهم. يف مثل هذه الظروف، ينبغي 
للمعلم أن يدرك أن الطالب تزيد احتمالية اختالفهم عن بعضهم بسبب اختالف ظروفهم االقتصادية  يف اآليت:

 

طرق التعّلم املفّضلة لديهم.  أ( 

قدرتهم على التعّلم بشكل عام  ب( 

خلفياتهم املعرفية وخرباتهم.  ج( 

دافعيتهم والزتامهم بمهام التعّلم.   د( 

باستعراض االختي�ارات املتاحة للسؤال، جند أن االختي�ار )أ( يفرتض بأن اخللفية االقتصادية تؤثر على اختالف 
طرق التعّلم لدى الطلبة، وهذا غري مؤّكد؛ ألن الطلبة القادمني من خلفيات اقتصادية متشابهة جًدا قد خيتلفون 
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يف طــرق التعّلم املفضلة لديهــم. واالختي�ار الثاين )ب( يفرتض وجود أثر للخلفية االقتصاديــة على القدرة على 
التعّلم، وليس هناك ما يدعم هذا االفرتاض علمًيا، حيث ال يوجد ارتب�اط مباشر بني القدرة على التعّلم واخللفية 
االقتصاديــة. أّما االختي�ار الثالث )ج( فيوّضــح أن اخللفية االقتصادية تؤثر على اخللفيــة املعرفية ومدى توفر 
مصادر تعليمية للطالب ونوعيتها، وبالتايل فإن الطالب الذي يأيت من خلفية اقتصادية أفضل من غريه تكون 
الفرص لديه عالية لالطالع على مصادر للمعرفة أكرث. واالختي�ار األخري )د( يرّكز على أثر اخللفية االقتصادية 

على الدافعية وااللزتام بمهام التعّلم ولكن يف واقع األمر ليس بينهم ارتب�اط وثيق. 

لذلك، فإن االختي�ار األنسب لهذا السؤال هو )ج(. 

النموذج الثاين:
املعيار: املعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة.

املعيار: الفرعي: يفاضل املعلم بني إسرتاتيجية متنوعة للتدريس تالئم خصائص الطالب وحاجاتهم.

املؤشر: يبنّي كيفية توظيف مهارات التساؤل لتعميق فهم الطالب وحّثهم على التفكري الناقد واالستقصاء 
والتعّلم الذايت.

السؤال:

قبل أن يقوم طالب الصف اخلامس بقراءة درس الزواحف يف كتاب العلوم، ناقشهم املعلم حول املوضوع ووضع 
قائمة من األســئلة املرتبطة بالزواحف اليت يودون معرفة إجاباتها. هذه املناقشــة القبلية للطالب سوف تعزز 

لديهم فهم الدرس من خالل:

 

تسهيل استخدام الطالب ملهارات التفكري التحليلي.  أ( 

 ب(  وضع غرض واضح للقراءة وتنشيط املعرفة العامة.

زيادة استخدام الطالب السرتاتيجيات مراقبة الذات.  ج( 

تقديم مصطلحات غري معروفة ملحتوى المادة وربطها باملفاهيم املعروفة.    د( 
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يمكن مناقشة االختي�ارات املعروضة كخيارات ممكنة كما يلي: االختي�ار )أ( يربط بني استخدام املعلم للمناقشة 
ووضع قائمة من األســئلة حول موضوع الزواحف، وممارســة مهارة التفكري التحليلي لدى الطلبة، وهذا ما ال 

يستهدفه املعلم هنا؛ ألن األسئلة ربما تكون ملعرفة حقائق وليست لتنمية مهارات التفكري التحليلي. 

أما االختي�ار )ب( فيوّضح أن ما قام به املعّلم سيوّجه قراءة الطلبة ومناقشة معلمهم وتنشيط املعرفة لديهم بما 
يساعدهم على فهم الدرس.  

االختي�ار الثالث )جـ( يعرض تعزيز ممارسة الطلبة مراقبة الذات، وهذا ليس فيه توجيه لفهم الطلبة. 

واالختي�ار )د( يذكر بأن أسلوب املعلم جيعل الطلبة على علم باملصطلحات اجلديدة غري املعروفة لديهم وربطها بمفاهيم 
معروفة، ولكن األسئلة واملناقشة القبلية ال تقتصر على تقديم مصطلحات جديدة بل ربما تن�اولت نقاًطا أشمل. 

ومما سبق من حتليل االختي�ارات املحتملة يّتضح أن أنسب اختي�ار كإجابة صحيحة للسؤال هو االختي�ار )ب(.

النموذج الثالث:
املعيار: املعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة.

املعيار الفرعي: يعرف املعلم طرق دمج التقني�ة بالتدريس.

املؤشر:  يبني املفاهيم واملهارات األساسية املتعلقة بالتقني�ة, وكيفية توظيفها يف تصميم الدروس.

السؤال:

يرغب أحد املعلمني يف استخدام برنامج تطبيقي جديد ألحد األنشطة الصفّية، لكن قبل استخدام التطبيق ألول 
مّرة ُيستحسن أن يقوم املعلم باآليت:

 
يوضح للطالب الغرض من استخدام الربنامج إلثارة اهتمامهم.  أ( 
جيرب ممزيات الربنامج املتعددة للتأّكد من أنها تعمل كما جيب.  ب( 

يراجع الربنامج مع معلمني آخرين لتحديد مدى مالءمته للطالب.  ج( 
يعيد كتابة وثيقة الدعم الفين لضمان فهم الطالب لها بسهولة.  د( 
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يعرض هذا السؤال اختي�ارات منطقّية متنّوعة: 

فاالختي�ار األول )أ( يؤّكد على بي�ان الغرض من الربنامج من أجل إثارة اهتمام الطلبة، ولكــن الربنامج جديد 
ويستخدم ألول مّرة وقد يكون غري مناسب للطلبة أو للنشاط، ثم إن إثارة االهتمام حول الربنامج ليست مربًرا 

لنجاح تطبيقه.

أّما االختي�ار الثاين )ب( فمنطقي؛ ألنه ينص على جتربة جميع مزيات الربنامج قبل اســتخدامه مع الطلبة، ولكن 
هذا يعين أن املعلم ســيت�أّكد من عمل الربنامج ال من مناسبت�ه للطلبة والنشاط. واالختي�ار الثالث )ج( يذكر بأنه 
يعرض الربنامج على معلمني آخرين للتأّكد من مناسبت�ه للطلبة، وهذا يعين أن مجموعة من املعلمني، وليس 
معلمًا واحدًا، سيشــاركون يف احلكم على الربنامج وسيكون لهم رأي يف صنع القرار حول مناسبة الربنامج أو عدم 
مناســبت�ه الســتخدام الطلبة. واالختي�ار الرابع )د( ينص على فهم الطلبة لوثيقة الدعم الفيّن للربنامج ويف هذه 

احلالة يفرتض أن الربنامج مناسب للطلبة وهذا لم يتحدد بعد. 

بعد استعراض االختي�ارات املختلفة يتبنّي أن االختي�ار الثالث )ج( هو األنسب لإلجابة على هذا السؤال. 
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النموذج الرابع:
املعيار: تهيئ�ة الفرص لتعّلم الطالب وتعزيزه.

املعيار الفرعي: يستخدم املعّلم اسرتاتيجيات تدريسية متنّوعة تستجيب حلاجات الطالب.

املؤشر: يطرح أسئلة حتفز على النقاش والتفكري وحب االستطالع.
طالب  على  والتقويم  التحليل  مهارات  أسئلة  طرح  عند  االعتب�ار  بعني  يؤخذ  مبدأ  أهم  ُيعدُّ  اآليت  أي  السؤال: 

املرحلة االبت�دائي�ة؟
أن يكون السؤال عن املعارف وله إجابة واحدة صحيحة.  أ( 

أن يراعي املعلم مستوى انتب�اه الطالب يف الفصل وإزعاجهم. ب( 

أن يتوقع املعلم ردود فعل الطالب وحيكم عليهم قبل أن جييبوا على السؤال.  ج( 

أن ُيصاغ السؤال بأسلوب يستثري تفكري الطلبة وحيفزهم على إبداء الرأي. د( 

اختي�ارات هذا السؤال تب�دو واضحة:

فاالختي�ار األول )أ( ينص على أن تكون اإلجابة الصحيحة واحدة فقط، وبذلك فإن السؤال يف هذه احلالة ليس 
من األسئلة اليت تستثري مهارات التفكري العليا.

واالختي�ار الثاين )ب( يتن�اول دور املعلم يف ضبط الفصل ومراعاة ذلك عند السؤال ولكن ضبط الفصل وجذب 
انتب�اه الطلبة ينبغي أن يتحقق يف جميع حاالت التعّلم وليس فقط عند طرح أسئلة التفكري.

واالختي�ار الثالث )ج( ينص على توقع املعلم لردود فعل الطلبة مما سيجعل حكمه على إجابات الطلبة محدودا؛ 
ألن لديه توقًعا سابًقا عنهم حول هذا السؤال، وإن افرتضنا أن املعلم سيضع له إطارا إلجابات الطلبة لكن أسئلة 

التفكري ينبغي السماح للطلبة باإلجابة عنها حبرية وقد تكون هناك إجابات غري متوقعة.

أّما االختي�ار األخري )د( فإنه ينص على أن يستثري السؤال تفكري الطلبة وحيفزهم على املشاركة بآرائهم لإلجابة 
على ذلك السؤال. 

وبالتايل يكون االختي�ار الرابع )د( هو االختي�ار األنسب لإلجابة على هذا السؤال.
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النموذج اخلامس:
املعيار: تقويم تعّلم الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة بّن�اءة.

املعيار الفرعي: يطبق املعلم التقويم بفاعلية ملراقبة تقّدم الطالب وتعزيز تعّلمهم.

املؤشر: يستخدم أدوات تقويم متنوعة جلمع شواهد على تعّلم الطالب تراعي التنّوع يف أنواع املعارف واملهارات 
اليت تتضمنها أهداف التعّلم.

السؤال:

يستعمل أحد املعلمني عدًدا من الطرق الرسمية وغري الرسمية يف تقويم فهم الطالب وتطور أدائهم أثن�اء تدريسه 
لكل وحدة دراسية. الفائدة األساسية من هذه الطريقة يف التقويم هي أنها:

 

 أ(         تساعد الطالب يف التقويم الذايت وتطوير فهمهم لقدراتهم وإمكاناتهم يف التعّلم.

تتيح للمعلمني مراقبة حتصيل الطلبة ومدى فاعلية تدريسهم وتعديله عند احلاجة.  ب(  

تقلل من مستويات القلق لدى الطالب من عملية التقويم اخلتايم.  ج( 

تضمن للمعلم احلصول على بي�انات أكرث ألداء الطلبة يساعده يف احلكم املناسب  د( 

 

االختي�ارات املتاحة لهذا السؤال تن�اولت زوايا متعددة لفائدة التقويم املحدد يف السؤال:

االختي�ار األول )أ( ينص على أهميت�ه يف مساعدة الطلبة على فهم قدراتهم وإمكاناتهم يف التعّلم، وهذا قد 
ال يتحقــق بالطريقة اليت ســيطبقها املعلم؛ ألن تقويمه هو من أجل مراقبــة تقّدم الطلبة وحتصيلهم 

للمعارف واملهارات اليت يدرسهم إياها وليس لتدريبهم على التقويم الذايت. 

واالختي�ار الثاين )ب( يوّضح أهمية هذه املهمة اليت يضطلع بها املعلم خلدمة القرار التدرييس واحلصول 
علــى بي�انات تدعم قراراته اآلني�ة والقريب�ة من أجل تعديل التدريــس وتتميم عملية التقويم البن�ايئ 

بكفاءة وبصورة صحيحة.
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ذلك  كان  لو  وحىت  اخلتايم،  التقويم  قلق  من  التقليل  يف  العمل  ذلك  أهمية  فيعرض  )جـ(  الثالث  االختي�ار  أّما 
صحيحا إىل حدٍّ ما، فإن التقويم أثن�اء التدريس له فائدة أهم وهي زيادة فاعلية التدريس وتعزيز التعّلم.

وأما االختي�ار الرابع )د( فينص على أن ذلك يساعد املعلم يف جمع بي�انات أكرث حول الطالبة ليتيسر له احلكم 
على أدائهم بدقة، و يمكن لهذا أن حيصل ولكن ليس أثن�اء تدريس الوحدات الدراسية بل ربما يكون أكرث مناسبة يف 

ختام كل وحدة دراسية. 
وبذلك فإن االختي�ار األنسب لإلجابة على هذا السؤال هو االختي�ار )ب(.

النموذج السادس:
املعيار: بن�اء بيئ�ة صفّية آمنة وداعمة للتعّلم.

املعيار الفرعي: يعّد املعلم ويطبق معايري لضبط سلوك الطالب.

املؤشر:  يلزم الطالب بالتصرف بمسؤولية وبأدب مع بعض, وباحرتام بعضهم بعًضا.

السؤال:

حضر معلم الصف الرابع االبت�دايئ موقًفا تعرض فيه أحد الطالب للعنف اللفظي )الشتم( من عدد من زمالئه 
ل اخلطوة األوىل للتصرف املباشر الذي يتخذه املعلم يف مثل هذا املوقف؟ ألول مّرة يف الفصل؛  فأي اآليت يمثِّ

 

ض للعنف على تعلم املهارات االجتماعية  تقليل احتمالية حدوث هذه املواقف، بمساعدة الطالب املتعرِّ  أ( 
املناسبة لعمره.

ال مباشًرا. تبليغ إدارة املدرسة واملرشد واألهل باحلادثة ليت�دخلوا تدخُّ  ب( 

تنبي�ه الطالب املعتدين بأن العنف مرفوض، وإذا تكرر فستكون له عواقب تأديبي�ة.  ج( 

توفري نموذج للسلوك املقبول يفرتض على جميع الطالب اتب�اعه.  د( 
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اختي�ارات هذا السؤال متنّوعة ويمكن للمعلم أن يطبقها:

فاالختي�ار األول )أ( ينص على أن املعلم ينبغي أن يقلل من احتمالية تكرار الفعل مســتقباًل، ومساعدة الطالب 
على تعّلم املهارات االجتماعية، ويتضح أن تقليل احتمالية حدوث السلوك مستقبال ال يعالج املوقف، كما أن 
مساعدة الطالب على تعلم مهارات اجتماعية ينبغي أن يتم حىت ولو لم حيدث هذا السلوك، كذلك فإن تعّلم 
املهارات االجتماعية ال يضمن عدم حدوث السلوك. واالختي�ار الثاين )ب( ينص على تبليغ األهل وإدارة املدرسة 

باملشكلة، وهذا قد يكون غري مناسب لكون السلوك حيدث ألول مّرة وقد يعاجله املعلم حبكمته.  

واالختي�ار الثالث )ج( يعرض بأن املعلم سيعالج املوقف ويوضح خطورة تكرار ذلك السلوك لكونه أول مّرة.

واالختي�ار الرابع )د( ينص على توفري نموذج للســلوك املقبول الذي جيب أن يتبعه جميــع الطلبة، وإاّل فإن هذا 
النموذج لن يعالج املوقف الذي حصل وربما يساعد يف تنظيم السلوك مستقبال، ولكن ال بد من معاجلة املوقف 

ض للعنف.  حبكمة ليضمن املعلم عدم التكرار أو عدم وجود آثار نفسية على الطالب املتعرِّ

وبهذا االستعراض فإن االختي�ار الثالث )ج( هو االختي�ار األنسب لإلجابة على هذا السؤال.   
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النموذج السابع:
املعيار: تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعّلم.

املعيار الفرعي: يبين املعلم ثقافة داعمة للتعّلم.

املؤشر:  ينّوع يف استخدام الطرق ملساعدة الطالب للعمل بشكل تعاوين مع بعض ألداء مهماتهم التعلمية.

السؤال:

أي اإلســراتيجيات التالية تعد األكرث فاعلية يف تعزيز ســلوك التعاون اإلجيايب بني الطالب يف أحد أنشــطة 
املجموعات الصغرية؟

 

     أ(          طلب املشاركة بني أعضاء املجموعة يف املواد إلكمال املهمة.

 ب(     تقويم كل عضو يف املجموعة ملشاركات زمالئه ودورهم يف إجناز املهمة.

     ج(         إلزام كل مجموعة بتسليم منتج واحد فقط.

      د(          عمل مهام معقدة تتطلب من األعضاء االعتماد على بعضهم يف احلصول على املعلومات.

االختي�ارات املعروضة لإلجابة على هذا الســؤال منها ما هو بدهي يتطلبه النشــاط، ومنها ما هو سلوك ينبغي 
للمعلم تطبيقه لضمان الفاعلية:

االختيــ�ار األول )أ( ينــص علــى أن املعلم يطلب من الطلبة التشــارك يف تأدية املهمة، وهــذا طلب بدهي؛ ألن 
النشاط اجلماعي يتطلب ذلك ضمًنا، وطلب املعلم التشارك شفهًيا، أو حىت كتابًي�ا، لن يضمن أن يكون التعاون 

بني الطلبة يف النشاط إجيابًي�ا.

واالختي�ار الثاين )ب( يذكر بأن املعلم يطلب من كل طالب تقويم كل عضو يف مجموعته، وهذا سيســاعد على 
مون دوره يف تنفيذ املهمة املطلوبة منه يف النشاط. املشاركة الفعلية من كل طالب ألن زمالءه سُيقوِّ

واالختي�ار الثالث )ج( ينص على أن املعلم يلزم كل مجموعة بتسليم منتج واحد فقط، وهذا ال يضمن التشارك 
اإلجيايب بني أفراد املجموعة الواحدة.
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واالختيــ�ار الرابــع )د( ينص على عمل مهام معقدة تضمن اعتماد أعضاء كل مجموعة على بعضها لكي يتم 
العمل، وهذا قد ال يضمن املشاركة اإلجيابي�ة بينهم، فضال عن كونه سريكز على تعقيد املهام وقد يكون النشاط 

بسيًطا وجاذًبا للطلبة، وتعقيده قد جيعله عكس ذلك.

 وبالتايل فإن االختي�ار األنسب كإجابة لهذا السؤال هو )ب(.   

النموذج الثامن:
املعيار: العمل بفاعلية مع اآلخرين، وتطوير عالقات مثمرة مع أولياء األمور واملجتمع.

املعيار الفرعي: يطّور املعّلم عالقات مثمرة مع أولياء أمور الطالب.

املؤشر:  يرحب بمشاركة األسرة يف الفعاليات داخل املدرسة، ويعمل على إجياد شراكات فاعلة بني البيت 
واملدرسة لدعم تعّلم الطالب.

السؤال:

تلقى أحد معليم الصف األول الثانوي مكاملة هاتفية من والد أحد طالبه، وقد كان مزنعًجا من حادثة حصلت 
البن�ه يف فصل هذا املعلم، ويرى أن ابن�ه عوقب بشكل غري عادل، فاستجاب املعلم وطلب موعًدا ملقابلة األب 
ملناقشــة املشكلة، وهو يرغب يف اختاذ خطوات لضمان التواصل الفعال مع األب والوصول إىل مقابلة مجدية. 

يستطيع املعلم أن حيقق هدفه من املقابلة إذا بدأها بما يلي:

 

 أ(           يطلب من األب اقرتاح العقوبة اليت يرى أنها األنسب للتعامل مع املوقف.

 ب(        يتيح الفرصة لألب للتعبري عن رأيه ومشاعره ووصف فهمه لما حصل.

 ج(   يراجع مع األب قوانني املدرسة اليت قام ابن�ه بمخالفتها يف ذلك املوقف.

 د(  يصف املعلم وجهة نظره فيما يتعلق باحلادثة وأسباب ردة الفعل لألب بالتفصيل. 
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االختي�ارات املطروحة لإلجابة على هذا السؤال تصف أنواًعا مختلفة من استجابات املعلم ملكاملة ويل األمر:

االختي�ار األول )أ( ينص على أن يطلب املعلم من ويل األمر اقرتاح عقوبة مناســبة للموقف، وهذا السلوك من 
املعلم ال يرتك فرصة لويل األمر لفهم املوقف والتأّكد من حدوث السلوك اخلاطئ الذي يوجب العقوبة البن�ه، 

ومن غري املقبول من املعلم أن يفرتض صحة العقوبة قبل فهم ويل األمر للموقف. 

واالختي�ار الثاين )ب( يعرض أن املعلم يرتك فرصة لويل األمر بعرض رأيه وفهمــه للموضوع وهذا يتيح للمعلم 
فرصة فهم رأي ويل األمر وبالتايل ســهولة التفاهم والتواصل معه وتصحيح املفهوم لدى أي منهما حول الطالب 

وسلوكه، وبالتايل فهم صحة العقوبة أو خطئها. 

واالختي�ار الثالث )ج( ينص على مراجعة قوانني املدرسة مع ويل األمر والعقوبات اليت ترتتب على مخالفتها كما 
قــام به ابن�ه، وهذا يفرتض أال يتم قبل االتفاق بني املعلم وويل األمر بأن الســلوك يعــد فعال مخالفة للنظام وأنه 

يستحق العقوبة أو ال يستحقها. 

واالختي�ار الرابع )د( ينص على أن املعلم يعرض وجهة نظره لألب بالتفصيل حول املوقف، والهدف من املقابلة 
ليــس لعــرض وجهة نظر املعلم بقــدر ما هي محاولة لتفهم وجهة نظر ويل األمر ومناقشــته يف الســلوك. وبهذا 

االستعراض، فإن االختي�ار الثاين )ب( هو األنسب لإلجابة على هذا السؤال.  
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النموذج التاسع:
املعيار: التطوير املستمر للمعارف واملمارسات املهني�ة.

املعيار الفرعي: يطّور املعلم أداءه املهين يف ضوء أدبي�ات املهنة ونت�اجئ التقويم.

املؤشر:  يبحث عن التغذية الراجعة البّن�اءة، ويتقبلها من غريه؛ لتحسني معرفته وممارسته املهني�ة.

السؤال:

يطلب املعلم يف عامه األول أحياًنا من زمالئه األكرث خربة اإلشراف عليه يف الفصل وتقديم النقد البّن�اء له. أي 
اآليت ُتّعد أهم فائدة حيصل عليها من هذه الطريقة؟

 

     أ(   تساهم يف اعتي�اده على عملية التقويم وإحساسه بأهميتها.

 ب(  تساعده على تعلم تطبيق املبادئ التدريسية بفاعلية يف جو الفصل الدرايس.

 ج(  تقدم له املعرفة واخلربة بآراء وفلسفات متنوعة من الزمالء يف التدريس.

 د(    توصل لزمالئه رغبت�ه بأن يكون عضًوا فعاال يف الفريق.

االختيــ�ار األول )أ( ينــص علــى أن تقويم اآلخرين للمعلم سيســاعده على االعتي�اد على تقويــم اآلخرين، وهذا 
ليس هدًفا أساسيًا وال فّعاال إذا لم يصاحبه اكتساب خربة إضافية من خالل تقديم التغذية الراجعة.

واالختي�ار الثاين )ب( يذكر بأن الطريقة تلك تســاعد املعلم على تطبيق مبادئ التدريس بفاعلية، ولكن العالقة 
املباشرة بني اإلشراف عليه يف الصف وتطبيق التدريس لم توضح. 

واالختيــ�ار الثالــث )ج( ينص علــى أن هذه الطريقة تقــّدم للمعلم املعرفــة واخلربة من خــالل التغذية الراجعة 
مــن الزمالء، وبذلك يتحقق الغرض من الزيارة اإلشــرافية وهو احلصول على رأي الزمــالء ذوي اخلربة من أجل 

التحسني لكونه يف عامه األول.  
واالختي�ار الرابع )د( ينص على أن الطريقة ستجعل زمالءه يشعرون برغبت�ه يف أن يكون فّعاال يف املدرسة؛  ألنه 

ربما حيصل على آراء غري إجيابي�ة مما قد يسبب لديه ردة فعل عكسية يف التعاون مع الزمالء داخل املدرسة.
وبذلك فإن االختي�ار األنسب لإلجابة على هذا السؤال هو )ج(.
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النموذج العاشر:
املعيار: املعرفة بالطالب وكيفية تعّلمه.

املعيار الفرعي: يصف املعلم كيفية تعلم الطالب وفًقا لنظريات التعّلم.

املؤشر:  يوضح االجتاهات احلديث�ة املتعلقة بالدافعية وبن�اء االجتاهات والقيم وكيفية توظيفها يف تعلم الطالب. 

السؤال:

أي العوامل املزنلية التالية قد يكون لها األثر األكرب على نظرة طالب املرحلة االبت�دائي�ة لكفاءته العلمية وربما 
تدعمه الدراسات يف هذا املجال؟ 

 

     أ(    أساليب االنضباط املتبعة يف املزنل.

 ب(   الرتتيب بني اإلخوة وطبيعة العالقة بهم.

 ج(  معتقدات الوالدين الظاهرة حول قدرات الطالب.

 د(     أنواع األلعاب يف املزنل والقيمة التعليمية اليت حتملها.

االختي�ار األول )أ( ينص على أن »أســاليب االنضباط املتبعــة يف املزنل« من العوامل املؤثرة على نظرة الطالب 
لكفاءته العلمية، وليس هناك عالقة مباشرة بني االنضباط كسلوك والنظرة للكفاءة العلمية.

واالختي�ار الثاين )ب( يذكر بأن الرتتيب بني اإلخوة وطبيعة العالقة بهم من العوامل املزنلية املؤثرة يف نظرة الطالب 
لكفاءته العلمية وهذا ال تدعمه الدراسات العلمية، وليس بينهما عالقة مباشرة. واالختي�ار الثالث )ج( ينص على 
أن »معتقدات الوالدين الظاهرة حول قدرات الطالب« لها دور يف التأثري على نظرة الطالب لكفاءته العلمية، وهذا 

عامل مهم جًدا يف التأثري على نظرة الطالب لنفسه يف جميع اجلوانب ومن ضمنها النظرة للكفاءة العلمية. 
واالختيــ�ار الرابــع )د( ينــص على أن »أنواع األلعاب يف املــزنل والقيمة التعليمية لهــا« تؤثر على نظرة الطالب 
لكفاءته العلمية، وهذا ال تدعمه الدراسات العلمية وال يوجد عالقة مباشرة بني األلعاب املزنلية ونظرة الطالب 

لكفاءته العلمية. 
وبذلك فإن االختي�ار األنسب لإلجابة على هذا السؤال هو )ج(.    
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النموذج احلادي عشر:
املعيار: اإللمام باملهارات اللغوية والكمّية.

املعيار الفرعي: يفهم املعلم النص املسموع أو املقروء ويستوعبه بدقة.

املؤشــر:  حيدد أفكار النص الرئيسة والداعمة، ويرتب األحداث منطقًيا، وحيدد عود الضمائر وأدوات الربط يف 
النص، وخيتار العنوان املناسب للنص. 

السؤال: أقرأ النص التايل:

» لــم يعد ينظــر إىل املتعلمني علــى أنهم مجرد أفراد مســتقبلني للمعلومات، بل على أنهم أشــخاص مبدعون، 
يشكلون بن�اءهم املعريف من خالل اختاذ دور نشط وهادف يف تفاعلهم مع بيئتهم، وقادرون على حتقيق أهداف 
قيمة بما تتضمنه من معارف، ومهارات، واجتاهات تمكنهم من العمل تمكًنا فاعاًل وبن�اًءا حتت توجيهات 
وإشراف املعلم. وقد ُطّورت أساليب التقويم وممارساته؛ لتعكس هذا التوجه متحولة من الركزي الضيق على 
عين�ة محددة مختارة من ســلوك الطالب إىل تن�اول مدى واسع من السلوك يف مواقف حقيقية متنوعة داخل 

حجرة الدراسة وخارجها ». 

 الفكرة الرئيسة يف هذا النص هي :

     أ(   الطالب هم ركزية اإلبداع بما ينجزونه من أهداف قيمة.

 ب(  املعلم بقدرته على التوجيه واإلشراف والقدوة هو محل اإلبداع. 

ج(  أساليب التقويم وتطبيقاته حولت االهتمام للتعلم املتمركز حول الطالب. 

د(  سلوك املواقف احلقيقية داخل حجرة الدراسة هو املوجه احلقيقي لإلبداع.

االختي�ار األول )أ( هو االختي�ار الصحيح؛ ألن الفكرة الرئيسة يف املوضوع هي أن النظرة التربوية  احلديث�ة ترى 
أن املتعلمني هم املبدعون يف العملية التعليمية، فهم الذين يصنعون تكوينهم املعريف بما حيققونه من أهداف 
تتضمن معارفهم ومهاراتهم واجتاهاتهم. أما االختي�ارات الثالثة األخرى )ب ، ج ، د( فهي تمثل بعض األفكار 
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اجلزئي�ة يف النص، وال تمثل الفكرة اليت ارتكز عليها النص. فاالختي�ار الثاين )ب( يتحدث عن املعلم ودوره جزيئ 
يف النص، واالختي�ار الثالث )ج( يتحدث عن أساليب التقويم وممارساته وهي جزئي�ة يف النص، واالختي�ار الرابع 

)د( يتحدث عن املواقف احلقيقية وهي جزئي�ة يف النص.    

النموذج الثاين عشر:
املعيار: اإللمام باملهارات اللغوية والكمّية.

َرى عليها. املعيار الفرعي: يعرف املعلم بني�ة األعداد والعمليات احلسابي�ة اليت جُتْ

املؤشر:  يبنّي النسب املئوية والتن�اسب ويجري عليها تطبيقات. 

السؤال: 

يعطي معرض جتاري خصًما مقداره 20% على بضائعه، فإذا كان سعر إحدى السلع 40 ريااًل قبل اخلصم فكم 
سعرها بالريال بعد اخلصم؟

٣8  أ(  

٣6  ب(  

٣٤  ج(  

٣٢  د(  

ــــــــ٢٠   من أربعني 
١٠٠

االختي�ار الرابع )د( هو االختي�ار الصحيح. من معطيات السؤال فإن مقدار اخلصم هو ٢٠%، أي 

             ٢٠ 8  لاير. وخبصم هذا املبلغ من ســعر الســلعة يصبح السعر  ٤٠ - 8 = 
٤٠  X  ــــــــ =

١٠٠             
لاير وبالتايل مقدار اخلصم 

٣٢ ريااًل,  كما يف االختي�ار )د(. أما االختي�ارات ) أ، ب، ج ( فغري صحيحة.    
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   أسئلة تدريبي�ة: 

يعرض معلم التاريخ موضوع الهجرة النبوية من خالل تصميم نشاط قائم على األسئلة، حيث يستخدم   )1
مراكز للتعّلم موزعة يف صالة األنشطة املدرسية، ويمر الطالب يف مجموعات تعاوني�ة على كل مركز منها، 

ويقرؤون أو يستمعون إىل تسجيل أو يشاهدون مقاطع فيديو إلكمال النشاط. يف أثن�اء تطبيق هذا النوع من 
النشاط، الدور املناسب للمعلم هو دور:

م تقّدمهم. املراقب، الذي يراقب الطالب ويقوِّ  أ( 
املحاضر، الذي يشرح للطالب الطرق املناسبة ألداء مهامهم.  ب( 

امليسر، الذي يقدم الدعم واإليضاحات للطالب عند حاجتهم لها.  ج( 

املقّوم، الذي حيلل أداء الطالب ويقرتح الطرق لتحسين�ه.  د( 

أرسل ويل أمر طالب بريًدا إلكرتونًي�ا إليك لكونك معلم ولده، يسألك عن رأيك يف ابن�ه وعن صعوبات التعّلم   )2

لديه؛ فأي االختي�ارات اآلتي�ة قد يكون األنسب يف الرد عليه؟

طلب اجتماع بني ويل األمر ومدير املدرسة واألستاذ املتخصص يف صعوبات التعّلم لدى املدرسة.  أ( 

تقديم معلومات جاهزة لويل األمر عن خدمات تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعّلم ومصادر وبرامج   ب( 

متنوعة وإضافية موجودة على اإلنرتنت.

مناقشة عملية التدخالت النظامية ودور ويل األمر يف املراقبة والتقويم معك.  ج( 

توصية ويل األمر بمراقبة أداء ابن�ه يف واجباته املدرسية وعاداته السلوكية باستمرار.  د( 
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ُطِلب من أحد معليم اللغة اإلجنلزيية تدريس فصل فيه طالب ينتمون إىل ثقافات متعددة وأسر ذوات   )3

مستويات تعليمية متب�اين�ة، فأي الطرق اآلتي�ة يمكن للمعلم استخدامها لتعزيز عملية التعلم لديهم على 

أفضل وجه؟

وضع الطالب ذوي املستوى املتقارب يف مجموعات تعلمّيه صغرية ألداء األنشطة اليت تن�اسبهم.  أ( 

استخدام أساليب األسئلة اليت تتيح للطالب ذوي األداء املنخفض تقديم إجابات مختصرة بغض   ب(  

النظر عن كونها صحيحة أو غري صحيحة.

إتب�اع طريقة تدريس ثابت�ة جلميع الطالب لتقديم املفاهيم املهمة يف الدرس لهم.  ج( 

إتاحة فرص متعددة للطالب املتميزين ليتحدثوا باللغة اإلجنلزيية ويكتبوا ويقرؤوا عن محتوى الدرس.  د( 

  4(  اخلطوة األوىل يف إعداد االختب�ار التحصيلي، هي: 

صياغة األسئلة. أ( 

إعداد تعليمات االختب�ار. ب( 
حتديد األهداف التعليمية املراد قياسها. ج( 

حتليل محتوى المادة الدراسية املستهدفة. د( 
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أي املواضيع اآلتي�ة يمكن وضعها على املوقع اإللكرتوين ألحد الصفوف الدراسية ومناقشتها مع الطالب   )5

ن اجلميع  من الوصول إليها واالطالع على تفاصيلها؟ وأولياء أمورهم على أن ُيمكَّ

تقارير فردّية لتقّدم التعّلم للطالب. أ( 
ب(   أخبار أنشطة الفصل ومواعيد التقويم وتسليم الواجبات.

اآلراء الشخصية واملناظرات حول سياسة التعليم يف املدرسة. ج( 

نت�اجئ اختب�ارات املنطقة جلميع مستويات املراحل الدراسية. د( 

أي األساليب التالية أفضل لضمان استيعاب جميع الطالب للدرس؟  )6
التنويع يف طرق التدريس املتبعـة. أ( 

توجيه مجموعة من األسئلة للطالب. ب( 

البدء بعرض املفاهيم الرئيسة للموضوع. ج( 

إعادة شرح الدرس يف احلصة عّدة مرات. د( 

»تدريب التالميذ على أداء العبادات أداًء صحيًحا«.  )7

أي األهداف اخلاصة التالية يمكن اشتقاقه من الهدف العام السابق لتحقيقه؟

أن يعرف الطالب الوضوء تعريفًا كاماًل . أ( 

ب(  أن يعدد الطالب أركان الوضوء وشروطه. 
ج(  أن يؤدي الطالب فرض الوضوء بصورة صحيحة.

أن يذكر الطالب شواهد من القرآن والسنة على فرض الوضوء. د( 
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أي اآليت ُيعّد أسلوب التقويم األكرث مناسبة لقياس مدى تمكن الطالب من محتوى مادة الرياضيات يف   )8

الصف الثاين الثانوي يف الشهر الثاين؟

اختب�ار تشخييص تقّدمه إدارة الرتبي�ة والتعليم. أ( 
ب(   االختب�ار الذي يعده املعلم لطالبه يف املدرسة.

اختب�ار اإلجناز املقنن الذي توفره الوزارة. ج( 

اختب�ارات يومية قصرية يتضمنها كتاب الطالب. د( 

يستخدم معلم العلوم العبارة التالية: »يف غرفة الفصل تسعة مصابيح صغرية«،  ملساعدة الطالب على   )9

تذكر عدد الكواكب يف مجرتن�ا. ُتعّد هذه العبارة مثاال على:

الربط باملعايري للدرس. أ( 

ب(  مالحظة تلخيص املحتوى.

وسيلة مراجعة للمفاهيم. ج( 
وسيلة ربط للذاكرة. د( 

إذا أردت تطبيق طريقة االستكشاف أثن�اء تدريسك، فإنك تهدف إىل تدريب الطالب على:  )10

تطبيق املعرفة. أ( 

اكتساب خربات التعلم. ب( 

احلصول على املعلومات. ج( 

كيفية الوصول للمعلومات. د( 
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أي األساليب اآلتي�ة ُيعدُّ مثااًل جّيًدا لتعزيز املعلم التفكري اإلبداعي لدى طالب املرحلة املتوسطة بعد قراءة   )11

قصة خيالية مختارة؟

أن ُيعيد الطالب كتابة نهاية القطعة لتغيري نهاية القصة. أ( 

أن يستخدم الطالب اإلنرتنت لتحديد معلومات عن الكاتب. ب( 

أن يرسم الطالب صورة ثابت�ة لبطل القصة. ج( 

أن يصور الطالب مقطع فيديو إلعادة تمثي�ل أحداث القصة. د( 

يقدم أحد معليم االجتماعيات مادته الدراسية للطالب يف قصة تعطي أوصاًفا حّية لشخصيات تاريخية   )12

مؤثرة يف املجتمع اإلنساين. أي اجلمل اآلتي�ة يصف أكرث النت�اجئ التعّلمية اليت يمكن حتققها عند استخدام هذه 

اإلسرتاتيجية؟

سوف يقوم الطالب بالربط بني فروع المادة العلمية التفصيلية مما يعيق فهمهم للمفاهيم )الصورة( الكبرية. أ( 

سيؤدي ذلك الستخدام الطالب ملخيلتهم وتنمية قدرتهم على تطبيق مهارات التفكري اإلبداعي يف تعلمهم. ب( 

سوف يكون وقت الدرس أكرث إمتاعًا وسيصعب ربطه بمحتوى المادة من مفاهيم وحقائق. ج( 

سيصبح محتوى المادة أكرث ارتب�اًطا حبياة الطالب مما يزيد من قدرتهم على تذكر املعلومات الواقعية. د( 

أّي الطرائق اآلتي�ة ال ُيَعّد من صور التعجيل الدرايس للموهوبني؟  )13
حذف بعض املواد الدراسية. أ( 

دراسة المادة يف زمن أقل من املعتاد. ب( 
النقل إىل صفوف أعلى  يف زمن أقل. ج( 

قبولهم يف سن مبكرة يف املرحلة االبت�دائي�ة أو اجلامعية. د( 
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أكمل طالب الصف الثالث املتوسط دراسة وحدة يف مادة اجلغرافيا عن املستكشفني األوائل ألوروبا؛ فأّي   )14

األنشطة اآلتي�ة يساعد يف إظهار أعلى مستوى ملهارة التفكري الناقد عند الطالب؟

وضع خط زمين لتسلسل األحداث خالل فرتة التوسع باجتاه الغرب. أ( 

إكمال اختب�ار قصري من فقرات االختي�ار من متعدد يف نهاية الوحدة التدريسية. ب( 

كتابة مقال من وجهة نظر املستكشفني األوائل يف تلك الفرتة. ج( 

رسم صورة ختيلية ألحد املستكشفني األوائل يف تلك الفرتة. د( 

إذا أراد املعلم تعليم سلوك »احرتام رأي اآلخرين« فإن من أمثلة التعليم بالنمذجة أن:  )15

يمارسه. أ( 

يشرح معناه. ب( 

حيث على فعله. ج( 

يكائف من يمارسه. د( 

د فروضه( هذا النوع من األسئلة يقيس أهداًفا  ف الوضوء – عدِّ كتب أحد املعلمني اختب�اًرا جاء فيه )عرِّ  )16

تعليمية من مستوى:

التذكر. أ( 

التطبيق. ب( 

التحليل. ج( 

الرتكيب. د( 
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أي األسئلة التالية يشجع على التفكري اإلبداعي لدى الطالب؟  )17

ما مكونات الماء؟ أ( 

عددَّ أنواع الطاقة املتجددة؟ ب( 

كيف حنافظ على سالمة البيئ�ة؟  ج( 

مىت ولد النيب صل هللا عليه وسلم؟  د( 

طلب أحد املعلمني من طالبه يف الصف الثالث الثانوي أن يقوم كل طالب بإكمال نموذج طلب توظيف على   )18

موقع إلكرتوين مع إرفاق سريته الذاتي�ة. أراد بهذا تقويم أدائهم؛ فهذا النوع من األسلوب التقوييم يسمح 

للطالب بأن:

يطبق ما تعّلمه نظريًا على أرض الواقع. أ( 

حيدد مهاراته التقني�ة اليت حيتاج إليها. ب( 

يطبق إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة. ج( 

حيدد أهدافه التعليمية اليت يرغب يف حتقيقها من المادة. د( 

أي اآليت ال ُيَعّد من ممزيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم؟  )19

اجلمع بني الرتفيه والتعليم. أ( 

مراعاة السرعة الذاتي�ة للتعلم. ب( 

تنمية مهارات التفاعل االجتماعي. ج( 

اعتماد الطالب على نفسه يف التعليم. د( 
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اتبع معلم الصف األول املتوسط خطوات معين�ة مع طالبه قبل البداية يف تنفيذ مشاريعهم البحثي�ة   )20

كمجموعات صغرية لضمان تنفيذ البحوث املتفق عليها بسهولة؛ فأي اخلطوات التالية ُيعد األنسب واألكرث 

فائدة لتحقيق هدفه قبل تنفيذ املشروع؟

االجتماع بمسؤول املكتب�ة املدرسية ومناقشة سهولة تصنيف املصادر التعليمية يف املكتب�ة. أ( 

عمل قائمة باملهارات التعليمية املتوقع من  الطالب اكتسابها بعد تنفيذ  املشروعات البحثي�ة بنجاح. ب( 

توزيع جدول حيدد أوقات االجتماع بكل مجموعة حبثي�ة وين�اقشهم ويجيب على أسئلتهم. ج( 

د(  طلب املعلم من بقية زمالئه معليم الصف األول املتوسط مناقشة الطالب يف مشروعاتهم البحثي�ة 

أثن�اء شرح دروسهم.

اجتمع املعلمون يف إحدى املدارس املتوسطة ملناقشة مشكلة تسّرب الطالب من املدرسة والرتكزي على أهمية   )21

تنفيذ أساليب إلدارة صفوفهم بصورة أكرث فاعلّية. جيب على املعلمني عند مناقشة هذه املشكلة أن يأخذوا يف 

االعتب�ار أن الهدف الرئيس إلدارة بيئ�ة تعّلم طالبهم هو: 

تنظيم األنشطة املدرسية لضمان الرتكزي على األنشطة اليت يوجهها املعلم لطالبه. أ( 

تنظيم الوقت يف جدول يتيح للطالب معرفة أقىص وقت يستغرقه النشاط سلًفا. ب( 

تنظيم األنشطة اليت تتيح مشاركة الفصل بأكمله واملجموعات الصغرية والتعّلم الفردي بالتساوي. ج( 

تنظيم األنشطة بطرق تعزز حس الطالب االنتمايئ للمدرسة واملشاركة يف عضوية مجتمع تعّلم  د( 

متعاون هادف.
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طلب املعلم من كل طالب أن جيمع أعماله بانتظام يف حقيب�ة، ويف كل أسبوع يطلب من الطالب مراجعة   )22

أعمالهم السابقة ثم إعادتها إىل مكانها داخل الصف، فما الهدف الذي يسعى إليه املعلم من هذا الطلب؟

مشاركة الطالب زمالءه يف عملية التقويم. أ( 

إتاحة النقاش بني الطالب للمقارنة بني أعمالهم. ب( 

تقويم مستوى الطالب يف املحافظة على مقتني�اتهم. ج( 

تشجيع الطالب على التـأمل يف أعماله ومدى تقدمه. د( 

ُيعّد أسلوب التعّلم االستكشايف أداة تعليمية مناسبة ملساعدة املعلمني على حتديد الوقت الذي يضمن   )23

حصول طالبهم على فرصة يف القيام باآليت:

تعّلم محتوى جديد بمعّدل تقّدم قيايس يف االنتقال من األسهل إىل األكرث تعقيًدا. أ( 

االخنراط بفاعلية يف عملية بن�اء املعرفة العلمية. ب( 

وضع أهداف تعّلم واضحة ومراقبة التقّدم يف حتقيقها. ج( 

احلصول على فكرة مختصرة عن مجال واسع من املحتوى لتسهيل التعّلم فيما بعد. د( 

أي العبارات اآلتي�ة تصف طالًبا نمطه املفضل يف التعلم »حيس«؟  )24

يدرك األنماط والعالقات. أ( 

يهتم بالرسوم البي�اني�ة واخلرائط. ب( 

يميل حلل املسائل الرياضية. ج( 

يستمتع برتكيب املجسمات. د( 
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إذا كنت معّلًما جديًدا وقضيت األسبوع األول يف املدرسة؛ فما أنسب خطوة تقوم بها لتساعدك يف حتسني   )25

خطتك إلدارة الصف؟

زيارة املكتب�ة لالطالع على كتب ودراسات تساعد يف توجيه التعامل مع األسر واملجتمعات الكبرية. أ( 

مراقبة املعلمني الفعالني يف املدرسة واالستفادة من خرباتهم يف دعم مهاراتك اليت ترغب يف دعمها. ب( 

مناقشة الصعوبات اليت تراها مع مدير املدرسة وطلب تقويم متكرر لتحسني أدائك التدرييس. ج( 

التعاون مع معلمني جدد آخرين يف املدرسة ومناقشة الصعوبات اليت واجهوها يف املدرسة. د( 
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  مفتاح االجابة لألسئلة التدريبي�ة: 

الصعوبة *اإلجابةرقم املؤشررقم املعيار الفرعيرقم املعيار العامرقم السؤال

١٤١٢C٠.585
٢١٠٢٤A٠.٣٢5
٣١٣١A٠.٢95
٤7١٢C٠.59٣
5١٠٢٢B٠. ٤٠8
6٤٢٤A٠.6٢9
75١١C٠.76٢
87٢١B٠. ٤٣6
9١٢٤D٠.7٣9
١٠65٤D٠.59٤
١١١٢٤A٠.٤8٤
١٢٤٢٢D٠.6٢٢
١٣١٤٢A٠.6٤١
١٤٤٢7C٠.٣87
١58٤٤A٠.66٤
١65١٤A٠.6٢٢
١7٤٢7C٠.7٢١
١87٢6A٠.٢89
١9٤٣٣C٠.5٤6
٢٠5٣١C٠. ٤96
٢١9٢٢D٠.7٢٠
٢٢7٢6D٠.65١
٢٣٤١١A٠.٢87
٢٤١٣٢D٠.٤85
٢5١٠١٤B٠.556

* تم الحصول على معامل الصعوبة من خالل إجراء االختبار على عينة بلغت 31654 مختبر.
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   هل أنت جاهز لالختب�ار ؟

حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة على القائمة التالية

هل تعرف متطلبات االختب�ار  العام الذي تقدمت إليه؟١

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

6
الذي حتتاج  الذي تعرفه بشكل جيد واملحتوى  املحتوى  لتحديد  الدليل  الدراسة من هذا  هل استخدمت صفحة خطة 

إلعطائه مزيد من االهتمام؟

هل راجعت كتب، 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؟9

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟١٠

١١
إىل  منك  حتتاج  اليت  املجاالت  على  وتعرفت  السابقة  درجتك  حللت  هل  الثاني�ة،  للمرة  االختب�ار  تؤدي  كنت  إذا 

مراجعتها؟
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  يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك ملعايري االختب�ار العام قبل يوم إىل يومني من موعد االختب�ار الفعلي.  وينصح بالتايل:

خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار. �
تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحول. �
تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار. �
انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار. �
كن هادئًا، 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.
حسب  � كافيا  وقتا  لتأخذ  إضايف  بوقت  تعوض  فسوف  املحدد،  الوقت  يف  االختب�ار  تب�دأ  لم  إذا 

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

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

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه، 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






