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نسخة تجريبية

دليل معلمي االجتماعيات

الهدف من الدليل

ُ َّ
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار ،بتقديم معلومات
مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفية تن�اولها يف أسئلة موضوعية من نوع اختي�ار من
متعدد.
كما يقدم الدليل أمثلة على أسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري ،وأسئلة 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 ،ويقدم الدليل أيضا
توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه.
ً
ويأيت هذا الدليل الذي يركز على اجلانب التخصيص ملعليم االجتماعيات ،مكمال لبقية األدلة العامة سواء
اليت تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس ،أو اليت تقدم توجيهات ألداء االختب�ار وإرشادات عن
نوعية األسئلة وكيفية تن�اولها.

تنظيم الدليل

حيتوي الدليل يف البداية على معلومات عامة عن اختب�ارات املعلمني ،ومن ثم يقدم نب�ذة موجزة عن معايري
معليم االجتماعيات ،والوزن النسيب لكل معيار ،ويعرض الدليل أمثلة لألسئلة وكيفية ربطها باملعايري ،يليها
ُ ّ
أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدرب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

ملزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري  ،يرىج الدخول على موقع
هيئ�ة تقويم التعليم والتدريب w w w . e t e c . g o v. s a
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تنظيم محتوى االختب�ار:

ُ ِّ
ً
معيارا أو أكرث،
يغطي االختب�ار محتوى املعايري لتخصص االجتماعيات ،وقد نظمت وفق مجاالت حيوي كل مجال
وحتت كل معيار عدد من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات.
التخصص :االجتماعيات.
املجال :تربي�ة املواطنة.
املعيار :توضيح مفهوم احلكومة ونظامها ُ
وسلطاتها واللواحئ واألنظمة السعودية.
املؤشر :يبني أبرز وظائف مؤسسات الدولة واخلدمات احلكومية املقدمة للمواطن.
السؤال:
«مدن» هيئ�ة سعودية مسؤولة عن املدن:
أ -السياحية.
ب -الصناعية.
ج -التجارية.
د -الثقافية.
ُص ّمم كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري من أحد مؤشراته ،وال يلزم أن
تغطي األسئلة جميع املؤشرات.

املؤشر يتن�اول أحد عناصر املعيار على حنو قابل للقياس ،ومجموع املؤشرات حتت كل معيار تغطي
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار.
املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه ،وين�درج حتت كل معيار مجموعة من
املؤشرات.
املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها ،وين�درج حتت كل مجال مجموعة من املعايري.
يمثل اسم ورقم التخصص ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.

5

دليل معلمي االجتماعيات

محتوى االختب�ار

يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصص معلم االجتماعيات ،ويتضمن ذلك:
التاريخ.
اجلغرافيا.
تربي�ة املواطنة.
طرق التدريس واملنهج التعلييم.
ً
َ
ويبني الشكل ()1
نسب تمثي ِ�ل كل مجال من هذه املجاالت ،وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل ،وقد ُروعي يف هذا
التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام وما يرتبط بها من أهداف.

شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت معايري ختصص االجتماعيات

9.3%
36%
42.7%
12%
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ً
معيارا موزعة على ( )4مجاالت ،ويوضح اجلدول اآليت الوزن النسيب وعدد
ويتضمن ختصص االجتماعيات ()13
األسئلة لكل مجال:
املجال

التاريخ

اجلغرافيا

تربي�ة املواطنة
طرق التدريس واملنهج التعلييم
املجموع

رقم املعيار

الوزن النسيب %

1.38.6

9.3

2 .38 .6

10.7

3 .38 .6

9.3

4 .38 .6

6.7

5 .38 .6

9.3

6 .38 .6

9.3

7 .38 .6

10.7

8 .38 .6

4

9 .38 .6

9.3

10 .38 .6

5.35

11 .38 .6

6.7

12 .38 .6

5.35

13 .38 .6

4
%100
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نماذج من األسئلة:

يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وفيما يأيت نماذج من األسئلة وتبرير اإلجابات.

النموذج األول:
املجال :التاريخ.
املعيار :معرفة أثر الشخصيات واألحداث يف حركة التاريخ وحجم أثرها.
املؤشر :يوضح أثر بعض الشخصيات يف التاريخ السعودي (اإلمام محمد بن سعود ،اإلمام تركي بن عبد هللا ،اإلمام
فيصل بن تركي).
السؤال:
ُّ
اتذت الرياض عاصمة للدولة السعودية الثاني�ة يف عهد اإلمام:
ِ
 .أمحمد بن سعود.
 .بتركي بن عبد هللا.
 .جفيصل بن تركي.
 .دعبد هللا بن فيصل.
تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ب)؛ ألن اإلمام تركي بن عبدهللا اختار الرياض عاصمة للدولة ألسباب أمني�ة وتاريخية .أما
البدائل األخرى فهي خاطئة ،فالبديل (أ) اإلمام محمد بن سعود اختذ الدرعية ًّ
مقرا النطالقاته وليست عاصمة له.
والبديل (ج) اإلمام فيصل بن تركي تال اإلمام عبدهللا يف احلكم بعد اختاذه الرياض عاصمة له .والبديل (د) اإلمام
ً
متأخرا يف الدولة السعودية الثاني�ة وقد سبقه اإلمام تركي إىل ذلك.
عبدهللا بن فيصل توىل
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النموذج الثاين:
املجال :التاريخ.
املعيار :فهم دور األحداث التاريخية يف تكوين املجتمعات يف سنوات وأماكن مختلفة.
املؤشر :يقارن بني أنماط احلياة االجتماعية قبل تأسيس اململكة ومالمح تطورها بعد التأسيس.
السؤال:

حصلت شركة (استاندرد أويل أوف كاليفورني�ا  )Standard Oil of Californiaعلى امتي�از حق التنقيب عن

النفط يف اململكة العربي�ة السعودية عام:
 .أ 1352هـ
 .ب 1355هـ
 .ج 1358هـ
 .د 1359هـ
تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (أ)؛ ألن عام (1352هـ) الذي يوافق عام 1933م هو العام الذي جرى التوقيع مع شركة استاندرد

أويل أوف كاليفورني�ا «  »Standard Oil of Californiaحلصولها على حق امتي�از التنقيب .أما البدائل األخرى
فهي خاطئة ،ألنها لم تكن تمثل العام الذي تم التوقيع فيه مع الشركة.
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النموذج الثالث:
املجال :اجلغرافيا.
املعيار :يوضح عالقة اإلنسان بالبيئ�ة ومهارات حتديد املواقع واألماكن واجلهات.
املؤشر :يفسر العالقات اجلغرافية بني البيئ�ات املختلفة.
السؤال:
من النب�اتات احلولية:
 .أالطلح.
 .بالعوسج.
 .جاخلزاىم.
 .دالسلم .
تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ج)؛ إذ يعد نب�ات اخلزاىم من النب�اتات احلولية .أما البدائل األخرى فهي خاطئة ،ألنها من النب�اتات
املعمرة.
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النموذج الرابع:
املجال :اجلغرافيا.
املعيار :فهم الكون واملجموعة الشمسية واخلصائص الفلكية للكرة األرضية.
املؤشر :يوضح العالقة بني الشمس والكواكب يف املجموعة الشمسية.
السؤال:
ينتج من حركة األرض حول الشمس:
 .أتعاقب الفصول األربعة.
 .بانبعاج األرض وفلطحتها.
 .جاحنراف التي�ارات المائي�ة.
 .دحدوث املد واجلزر.
تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (أ)؛ ألن تعاقب الفصول األربعة من نت�اجئ حركة األرض حول الشمس .أما البدائل األخرى فهي
خاطئة ،فالبديل (ب) انبعاج األرض وفلطحتها ليس نتيجة حلركة األرض حول الشمس .والبديل (ج) احنراف
التي�ارات المائي�ة هو نتيجة حركة األرض حول محورها .والبديل (د) حدوث املد واجلزر نتيجة مرتبطة بعالقة األرض
بالقمر.
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النموذج اخلامس:
املجال :تربي�ة املواطنة.

املعيار :توضيح مفهوم احلكومة ونظامها ُ
وسلطاتها واللواحئ واألنظمة السعودية.
املؤشر :يبني أبرز وظائف مؤسسات الدولة واخلدمات احلكومية املقدمة للمواطن.
السؤال:
اجلهة املعني�ة يف اململكة بتقديم تراخيص للجمعيات اخلريية:
 .أوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
 .بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 .جوزارة الشؤون البلدية والقروية.
 .دوزارة االقتصاد والتخطيط.
تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ب) :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية هي اجلهة املعني�ة يف اململكة بتقديم الرتاخيص
للجمعيات اخلريية .أما البدائل األخــرى فهي خاطئة ،ألنها ليست اجلهة املسؤولة مباشرة بتقديم الرتاخيص
للجمعيات اخلريية.
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النموذج السادس:
املجال :تربي�ة املواطنة.
املعيار :شرح مفهوم املسؤولية الوطني�ة واألمن الوطين والقيم الوطني�ة.
املؤشر :يبني مفهوم املواطنة ويربز القيم الوطني�ة والرموز اليت تمثل الهوية الوطني�ة ومواصفاتها.
السؤال:
ً
أي من اآليت يعد رمزا من الرموز اليت تمثل الهوية الوطني�ة؟
 .أالعادات والتقاليد.
 .بالوالء للوطن.
 .جاملعتقدات الديني�ة.
 .دالنشيد الوطين.
تبرير اإلجابة:

ُ ِّ
ً
اإلجابة الصحيحة (د)؛ النشيد الوطين يعد رمزا من الرموز اليت تمثل الهوية الوطني�ة .أما البدائل األخرى فهي

خاطئة ،فالبديل (أ) العادات والتقاليد تعد من اخلصائص املجتمعية .والبديل (ب) الوالء الوطين هو نت�اج لالنتماء
ُ ِّ
ً
وليس رمزا من الرموز اليت تمثل الهوية الوطني�ة .والبديل (ج) املعتقدات الديني�ة من اخلصائص املجتمعية.
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النموذج السابع:
املجال :طرق التدريس واملنهج التعلييم.
املعيار :تطبيق طرائق تدريس االجتماعيات.
املؤشر :يطبق األنشطة التعليمية املناسبة لطرائق تدريس االجتماعيات.
السؤال:
أي من اآليت يعد من مهارات عرض املعلومات اجلغرافية؟
 .أالقيام باملقابالت الشخصية.
 .بجمع البي�انات واملعلومات اإلحصائي�ة.
 .جحتليل اجلداول اإلحصائي�ة.
 .دإعداد الرسوم البي�اني�ة واخلرائط.
تبرير اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (د)؛ إعداد الرسوم البي�اني�ة تعد مهارة من مهارات عرض املعلومات اجلغرافية .أما البدائل األخرى
فهي خاطئة ،فالبديل (أ) إجراء جلمع املعلومات وليس عرضها .والبديل (ب) إجراء جلمع املعلومات وليس عرضها.
والبديل (ج) إجراء يتعلق بالنت�اجئ وليس بعرض املعلومات.
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النموذج الثامن:
املجال :طرق التدريس واملنهج التعلييم.
املعيار :استخدام الطرائق الكشفية العملية والتدريس الفعال يف تدريس االجتماعيات.
املؤشر :يستخدم الطرائق الكشفية العملية يف االجتماعيات.
السؤال:
طريقة كشفية عملية فعالة يف تدريس االجتماعيات يكتسب فيها املتعلم معلومات هادفة يف بيئ�ة اجتماعية للمتعلم:
 .أطريقة املشروع.
 .بطريقة حل املشكالت.
 .جالطريقة االستقرائي�ة.
 .دالطريقة االستنت�اجية.
تبرير اإلجابة:

ًّ
اإلجابة الصحيحة (أ)؛ طريقة املشروع تتيح للمتعلم التعلم بني أفراد مجتمعة يف الفصل بتفاعل كبري جدا.

أما البدائل األخرى فهي خاطئة ،فالبديل (ب) يركز على حل موقف تعلييم وال يقارن بطريقة املشروع يف الرتكزي على
التفعيل الكبري للبيئ�ة املجتمعية يف الفصل .والبديل (ج) الطريقة االستقرائي�ة تستن�د على العملية العقلية .والبديل
(د) الطريقة االستنت�اجية طريقة تستن�د على العملية العقلية.
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أسئلة تدريبي�ة

ً
محاكيا
فيما يأيت نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار
لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال ً
معربا عن مستوى الصعوبة ،وإنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة عامة عن
طبيعة االختب�ار ،وقد روعي يف األسئلة ما يأيت:
•تمثي�ل املعايري حبيث يوضع لكل معيار سؤال أو أكرث.
•تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة ،حبيث حتوي أسئلة يف مستوى التذكر ،وأسئلة يف مستوى التطبيق،
وأسئلة يف مستوى التفكري.
•تنويع أنماط األسئلة ،ومستوى الصعوبة فيها ،لتعطي املعلم صورة عامة عن أسئلة االختب�ار.
•وضع اإلجابة الصحيحة يف نهاية االختب�ار للتأكد من صحة اإلجابة.

السؤال األول:
اسرتد اإلمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الرياض عام:
 .أ 1316هـ
 .ب 1317هـ
 .ج 1318هـ
 .د 1319هـ

السؤال الثاين:
أي من األحداث اآلتي�ة لم تقع يف التاريخ املكي من سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم؟
 .أالهجرة إىل احلبشة.
 .ببيعة العقبة األوىل.
 .جالتخفي يف دار األرقم.
 .دصلح احلديبي�ة.
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السؤال الثالث:

َ
بعث أبو بكر الصديق ريض هللا عنه جيش أسامة ريض هللا عنه حلرب:
 .أالروم.
 .باملرتدين.
 .جالفرس.
 .داليهود.

السؤال الرابع:
يطلق املخالف السليماين على:
 .أعسري.
 .بتهامة.
 .ججازان.
 .دجنران.

السؤال اخلامس:

ُعقدت معاهدة دارين عام 1334هـ 1915 /م بني كل من:
 .أالدولة العثماني�ة وامللك عبد العزيز.
 .بالدولة العثماني�ة وابن رشيد.
 .جامللك عبد العزيز وبريطاني�ا.
 .دامللك عبد العزيز وابن رشيد.
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السؤال السادس:
من أنبي�اء بين إسرائي�ل:
 .أأيوب عليه السالم.
 .بلوط عليه السالم.
 .جيونس عليه السالم.
 .دإدريس عليه السالم.

السؤال السابع:
آىخ النيب صلى هللا عليه وسلم بني عبد الرحمن بن عوف والصحايب:
 .أخارجة بن زهري.
 .بسعد بن ربيع.
 .جكعب بن مالك.
 .دخالد بن يزيد.

السؤال الثامن:
بىن أبو جعفر املنصور مدين�ة:
 .أبغداد.
 .بالبصرة.
 .جسامراء.
 .دالكوفة.
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السؤال التاسع:
من التنظيمات يف العهد األموي إنشاء ديوان اخلاتم يف عهد اخلليفة:
 .أعمر بن عبد العزيز.
 .بالوليد بن عبد امللك.
 .جمعاوية بن أيب سفيان.
 .دعبد امللك بن مروان.

السؤال العاشر:
من التنظيمات اليت تمت يف عهد ا خلليفة عثمان بن عفان ريض هللا عنه:
 .أالعشور.
 .بالعسس.
 .جالقضاء.
 .دالشرطة.

السؤال احلادي عشر:
استطاعت القوات السعودية هزيمة قوات طوسون قرب املدين�ة املنورة يف معركة:
 .أاملدين�ة املنورة.
 .بوادي الصفراء.
 .جاجلماني�ة.
 .دالعالية.
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السؤال الثاين عشر:
سكان يمارسون نشاطهم على إقليم جغرايف محدد وخيضعون لنظام سيايس معني تسىم:
 .أاألمة.
 .بالدولة.
 .جالقبيلة.
 .داملنظمة.

السؤال الثالث عشر:
نسبة عدد سكان دولة ما إىل مساحتها يسىم بالكثافة:
 .أاحلسابي�ة.
 .بالفيزيولوجية.
 .جاحلضرية.
 .داالقتصادية.

السؤال الرابع عشر:
قام باحث جغرايف بدراسة ميداني�ة ما ،وتعرف على جيولوجيتها وتربتها والنب�اتات واملناخ والتطور احلضاري فيها،
بهذا يكون الباحث استخدم يف حتديد مكان املدين�ة:
 .أاالسم.
 .باملوضع.
 .جاجلوار.
 .داإلحداثي�ات.
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السؤال اخلامس عشر:
مساو له هو:
الصورة اليت يظهر فيها مقياس الرسم (  )1000.000 :1بشكل آخر
ٍ
 .أ(1سم) ُيمثل (10كم).
 .ب(1سم) ُيمثل (100مرت).
 .ج(1سم) ُيمثل (1000مرت).

 .د(1سم) ُيمثل (1000كم).

السؤال السادس عشر:
ما الكثافة السكاني�ة لدولة عدد سكانها ( 1.400.000نسمة) ومساحتها (700كم)2؟
 .أ 2000نسمة /كم

2

 .ب 2500نسمة /كم

2

 .ج 3000نسمة /كم

2

 .د 3500نسمة /كم

2

السؤال السابع عشر:
ظهرت املدن ألول مرة يف:
 .أواحات الصحاري.
 .بأودية األنهار.
 .جسفوح اجلبال.
 .دالشواطئ البحرية.
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السؤال الثامن عشر:
تت�ألف القشرة األرضية من طبقتني مختلفتني هما:
 .أالسيما والسيال.
 .بالسيما والمانت�ل.
 .جالسيال والنواة.
 .دالسيما والنواة.

السؤال التاسع عشر:
من أشهر املذنب�ات مذنب هايل الذي يظهر كل:
 .أ 65سنة.
 .ب 70سنة.
 .ج 75سنة.
 .د 80سنة.

السؤال العشرون:

ُ
أنشئت سدود املياه التخزيني�ة يف اململكة العربي�ة السعودية لألغراض اآلتي�ة ما عدا:
 .أاستخدامها يف فصول اجلفاف.
 .بالتقليل من خطر السيول.
 .جتعويض املياه اجلوفية.
 .دتوليد الكهرباء.
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السؤال احلادي والعشرون:
أكرب التكوين�ات احلاملة للمياه اجلوفية يف اململكة العربي�ة السعودية:
 .أتبوك.
 .بضرما.
 .جاملنجور.
 .دالساق.

السؤال الثاين والعشرون:
تدور األرض حول محورها دورة كاملة كل  24ساعة ،فكم يبلغ ما تقطع من الدرجات الطولية يف الساعة الواحدة؟
 .أ 15درجة طولية.
 .ب 20درجة طولية.
 .ج 25درجة طولية.
 .د 30درجة طولية.

السؤال الثالث والعشرون:
ارتفاع لها يف اجلزء:
املرتفعات الغربي�ة يف اململكة العربي�ة السعودية يصل أكرث
ٍ
 .أالغريب.

 .بالشمايل.
 .جاجلنويب.
 .دالشريق.
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السؤال الرابع والعشرون:
من جهود اململكة العربي�ة السعودية يف دعم النشاط الصناعي والتجاري:
 .أاإلعفاء اجلمركي للمواد اليت لها بديل وزيادة الرسوم على السلع املستوردة.
 .بفرض الرسوم اجلمركية للمواد اليت لها بديل وخفض الرسوم على السلع املستوردة.
 .جاإلعفاء اجلمركي للمواد اليت ليس لها بديل وزيادة الرسوم على السلع املستوردة.
 .داإلعفاء اجلمركي للمواد اليت لها بديل وخفض الرسوم على السلع املستوردة.

السؤال اخلامس والعشرون:
أحد طرق التفكري اإلبداعي يف حتقيق التعلم يتضمن التفاعل حبرية وجتنب النقد واحلكم على األفكار وحرية التفكري
واستقبال األفكار مهما كان مستواها والبن�اء على أفكار اآلخرين تسىم:
 .أاألسئلة الذكية.
 .بالرتكزي العقلي.
 .جالقبعات الست.
 .دالعصف الذهين.
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مفتاح اإلجابة
رقم السؤال

رقم املعيار واملؤشر

اإلجابة

1

 1 ، 38 ،6املؤشر 5

د

2

 2 ، 38 ،6املؤشر 1

د

3

 1 ، 38 ،6املؤشر 3

أ

4

 2 ، 38 ،6املؤشر 3

ج

5

 1 ، 38 ،6املؤشر 5

ج

6

 3 ، 38 ،6املؤشر 1

أ

7

 4 ، 38 ،6املؤشر 1

ب

8

 4 ، 38 ،6املؤشر 4

أ

9

 2 ، 38 ،6املؤشر 2

ج

10

 3 ، 38 ،6املؤشر 2

أ

11

 4 ، 38 ،6املؤشر 4

ب

12

 5 ، 38 ،6املؤشر 3

ب

13

 7 ، 38 ،6املؤشر 2

أ

14

 5 ، 38 ،6املؤشر 5

ب

15

 8 ، 38 ،6املؤشر 2

أ

16

 7 ، 38 ،6املؤشر 2

أ

17

 5 ، 38 ،6املؤشر 3

ب

18

 5 ، 38 ،6املؤشر 1

أ

19

 6 ، 38 ،6املؤشر 2

ج

20

 9 ، 38 ،6املؤشر 5

أ

21

 9 ، 38 ،6املؤشر 2

د

22

 6 ، 38 ،6املؤشر 4

أ

23

 9 ، 38 ،6املؤشر 2

ج

24

 10 ، 38 ،6املؤشر 3

ج

25

 12 ، 38 ،6املؤشر 3

د
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هل أنت جاهز لالختب�ار؟

حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار باإلجابة عن األسئلة اآلتي�ة:
م
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أسئلة التحقق من االستعداد

1

هل تعرف متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟

2

هل تتبعت إجراءات التسجيل؟

3

هل تعرف مقر االختب�ار وموعده؟

4

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟

5

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار؟

6

ً
هل استعملت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه جيدا ،واملحتوى
ً
الذي حتتاجه إلعطائه مزيدا من االهتمام؟

7

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

8

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟

9

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

10

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟

11

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

نعم

ال

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يف يوم االختب�ار

ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعليُ ،
وينصح باآليت:
خذ ً
قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار.
تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة الهوية الوطني�ة.
تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار.
انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.
ً
 كن هادئا ،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.
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التخطيط للمذاكرة

لالستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايريُ ،ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة
واالطالع ،وكتابة أرقامها يف اجلدول اآليت ،مع استكمال بقية اخلانات للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها.

املحتوى
املغطى يف
االختب�ار
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كيف يمكنين
املعرفة
اجليدة بهذا
املحتوى

ماذا لدي
من املواد
ملذاكرة هذا
املحتوى

ما املواد اليت أين أجد املواد
احتاجها ملذاكرة اليت احتاج
إليها
هذا املحتوى

تاريخ
بداية
املذاكرة

تاريخ
انتهاء
املذاكرة

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
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أي مقترحات تثري المحتوى ترسل على البريد اإللكتروني
qtlf@etec.gov.sa

