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مقدمة

يمثــل مشــروع «املعايــر املهنيــ�ة للمعلمــن»
وأدوات تقويمها أحد املشــاريع الرئيســة لشــركة
تطوير للخدمات التعليمية بمشــروع امللك عبدهللا
لتطوير التعليم العام (تطوير) ،ويأيت املشــروع ضمن
عدد من املشــاريع اليت ينفذها املركز الوطين للقياس
(قياس) ضمن الشــراكة اإلســراتيجية مــع وزارة
الرتبي�ة والتعليم للرفع من كفاية املعلمني بما حيقق
األهداف التطويرية للوزارة وحتسني مخرجاتها.

الهدف من الدليل

أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار ،من خالل تقديم
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 للتمرين 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 العلوم ،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 العلوم ،والوزن النسيب لكل معيار ،وعدد األسئلة اليت يغطيها .بعد ذلك يعرض 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  ،يريج الدخول على موقع

املركز الوطين للقياس w w w. q i y a s . s a

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم

5

تنظيم محتوى االختب�ار:

ً
معيارا أو أكرث،
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للعلوم ،وقد تم تنظيمها وفق مجاالت ،حيوي كل مجال
وحتت كل معيار عددا من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات.
التخصص :علوم
املجال :علم األحياء
املعيار :يوضح املعلم خصائص املخلوقات احلية وبنيتها الرتكيبي�ة.
املؤشر :يشرح النظرية اخللوية ،ويقارن بني أنواع اخلاليا ،ويبني وظائف عضيات اخللية.
السؤال:
أي اخلاليا اآلتي�ة ال تنقسم بعد سن البلوغ؟
أ -خلية احليوان املنوي
ب -اخللية العصبي�ة
ج -خلية الدم البيضاء
د -خلية الدم احلمراء
صمم كل سؤال من نوع االختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته ،وال
يلزم أن تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر يتن�اول أحد عناصر املعيار على حنو قابل للقياس ،ومجموع املؤشرات حتت كل معيارتغطي
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار
املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه ،وين�درج حتت كل معيارمجموعة 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.
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محتوى االختب�ار

يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصص معلم العلوم ،ويتضمن ذلك:









تاريخ وطبيعة العلم وتكامل العلوم.

التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف العلوم
علم الفزيياء

علم الكيمياء
علم األحياء

علم األرض والفلك
تدريس العلوم

ويبني الشكل ( )1نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت ،وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل فعلى سبي�ل املثال:
يمثل تاريخ وطبيعة العلم وتكامل العلوم  %10من محتوى املعايري ،و %25لعلم األحياء ،و %14لتدريس العلوم ،وهكذا
بقية املجاالت .وقد روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام.

شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت معايري العلوم

4%

10%

تاريخ وطبيعة العلم وتكامل العلوم

14%

التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف العلوم
20%

25%
7%

20%

علم األحياء
علم األرض والفلك
علم الكيمياء
علم الفزيياء
تدريس العلوم
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ويتضمن ختصص مادة العلوم ( )31معيارا موزعة على ( )7مجاالت يوضحها اجلدول التايل:
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املجال

رقم املعيار

الوزن النسيب %

تاريخ وطبيعة العلم وتكامل العلوم

1. 5. 3
2. 5. 3
5. 5. 3

%10

التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف العلوم

3 .5 .3
4. 5. 3

%4

علم األحياء

من6 .5 .3 :
إىل10 .5 .3 :

%25

علم األرض والفلك

من11 .5 .3 :
إىل13 .5 .3 :

%7

علم الكيمياء

من14 .5 .3 :
إىل21 .5 .3 :

%20

علم الفزيياء

من22 .5 .3 :
إىل29 .5 .3 :

%20

تدريس العلوم

30. 5. 3
31. 5. 3

%14
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نماذج من األسئلة :

يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وفيما يأيت نماذج من األسئلة:
النموذج األول:
املجال :تاريخ وطبيعة العلم وتكامل العلوم .

املعيار :يعرف املعلم طبيعة العلم وتاريخ ّ
تطوره.
ّ
املؤشرّ :
يفرق بني الفرض والنظرية  ،والقانون واحلقيقة  ،واملفهوم والنموذج العليم ،يقدم أمثلة توضحها.
السؤال:
التخمني العليم الذي يمكن اختب�اره هو:
أ

نظرية

ب

فرضية

ج

قانون طبيعي

د

نموذج

االختي�ار (ب) هو الصحيح؛ ألن الفرضية هي توضيح مفرتض لظاهرة ما وتكون قابلة لالختب�ار والتجربة.
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النموذج الثاين:
املجال :التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف العلوم
املعيار :يراعي املعلم قواعد السالمة واألمان يف املخترب
املؤشر :يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت يمكن أن حتدث داخل املخترب أو خارجه.
السؤال:
يف حالة سكب مادة كيميائي�ة على قدمك ،فأول خطوة جيب أن تعملها هي:
أ

غسل املنطقة املصابة  ،بسكب كميات كبرية من الماء عليها.

ب

الذهاب بأقىص سرعة اىل مركز طيب للعالج.

ج

البقاء يف مكان احلدث حىت وصول سيارة اإلسعاف.

د

معادلة المادة الكيميائي�ة ،بسكب مادة كيميائي�ة أخرى عليها.

االختي�ار (أ)هو الصحيح؛ ألنه كلما طال بقاء المادة الكيميائي�ة على اجللد فإنها تتلف اجللد تدريجيا ويصبح اجللد
بعد ذلك مشوها  ،لذا لزم إبعاد المادة الكيميائي�ة أوال عن اجلسم بسرعة قبل اختاذ أي خطوة أخرى.
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النموذج الثالث:
املجال :علم الكيمياء

املعيار :يبني املعلم ّ
ماهية المادة ،ومكوناتها ،واجلدول الدوري للعناصر.
ّ
املؤشر :يوضح األساس الذي تم عليه تصنيف العناصر يف اجلدول الدوري ،ويعدد املناطق الرئيسة يف اجلدول الدوري
وخواصها بشكل عام.
السؤال:
مع زيادة العدد الذري يف الدورة يف اجلدول الدوري  ،ما اخلصائص الذرية اليت سوف تزداد؟
أ

السالبي�ة الكهربي�ة		.

ج

احلجم الذري

ب

			
اخلواص الفلزية.

د

التوصيل الكهربايئ.

االختي�ار (أ) هو الصحيح؛ ألن السالبي�ة الكهربي�ة تزداد بزيادة العدد الذري (أي كلما اجتهنا إىل اليمني) بسبب نقص
نصف قطر الذرة.

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم
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النموذج الرابع:
املجال :علم األحياء.
ّ
يوضح املعلم خصائص املخلوقات ّ
احلية وبنيتها الرتكيبي�ة.
املعيار:
ّ
وحيدد وظائفهاّ ،
يعرف األنسجة ّ
املؤشرّ :
ويمي بني تركيب كل منها والوظيفة اليت يؤديها.
احلية ،ويقارن بني أنواعها،
السؤال:
أي األنسجة اآلتي�ة يقوم بوظائف احلماية واإلفراز كما أن له دور يف اإلحساس يف اجلسم؟
أ

الطاليئ

ب

الضام

ج

العصيب

د

العضلي

االختي�ار (أ) هو الصحيح؛ ألن وظيفة األنسجة الطالئي�ة تتمثل يف احلماية واإلفراز واإلحساس والتكاثر ،أما البديل
(ب) فإن وظيفة النسيج الضام هي ربط األنسجة األخرى ببعض ،كما أنها ّ
تكون الهيكل الذي يدعم اجلسم ،كما أنها
تؤدي وظيفة ميكانيكية فتساعد الكائن اليح على احلركة والدفاع ،بينما البديل (ج) يقوم بنقل السياالت العصبي�ة
من وإىل األجهزة العصبي�ة ،أما البديل (د) فيشمل العضالت بأنواعها الثالثة.
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النموذج اخلامس:
املجال :علم األحياء
ّ
يبي املعلم أسس ومبادئ ّ
التنوع احليوي وتصنيف املخلوقات احلية.
املعيار:
ّ
املؤشر :يفهم األسس اليت تصنف بن َ�اء عليها املخلوقات احلية ،ويصنفها باستخدام نظام التصنيف احلديث.
السؤال:
ماذا ُيطلق على مجموعة «الرتب» ذات الصلة؟
أ

جنس

ب

فصيلة

ج

طائفة

د

شعبة

اإلجابة الصحيحة (ج)؛ ألنه حسب الرتتيب التصنيفي للكائن�ات احلية تأيت الطائفة (الصف) يف املرتب�ة أعلى من
الرتب�ة ألنها تشمل حتتها مجموعة من الرتب .
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النموذج السادس:
املجال :علم األرض والفلك.
املعيار :يعرف املعلم بني�ة األرض ،وأغلفتها ،وخصائصها والعمليات املؤثرة فيها.
املؤشر :يصف العمليات اخلارجية اليت تشكل سطح األرض (النحت والتعرية والرتسيب) ويقدم أمثلة لتأثرياتها.
السؤال:
ّ
ّ
تسم عملية تفكك القطع الصغرية من الصخر بـ :
أ

التجوية امليكانيكية

ب

التجوية الكيميائي�ة

ج

التعرية

د

النقل

اإلجابة الصحيحة (ج)؛ ألن التعرية عملية طبيعية تؤدي إىل انفصال الصخور أو الرتبة عن سطح األرض يف بقعة ما
وانتقالها إىل بقعة أخرى.
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النموذج السابع:
املجال :علم الفزيياء
املعيار :يلم املعلم بأسس ومبادئ القوى واحلركة.

ّ
ويطبقها يف حالة حركة السقوط احلر الرأسية.
املؤشر :يصف حركة جسم باستخدام معادالت احلركة،
السؤال:
رجل وزنه  wيقف على مزيان يف مصعد ساكن .إذا تسارع املصعد إىل األعلى حىت بلغ سرعة ثابت�ة ثم تب�اطأ حىت توقف،
فأي األشكال اآلتي�ة يمكن أن تصف قراءة املزيان كدالة يف الزمن؟
قراءة املزيان
						
أ

		
ج

الزمن

الزمن

					
ب
قراءة املزيان

الزمن

قراءة املزيان

د

قراءة املزيان
الزمن

اإلجابة الصحيحة (ج) :ألن اجلسم يتسارع لألعلى يف البداية مما يتسبب يف زيادة الوزن على املزيان ثم بعد ذلك
تثبت سرعته مما يؤدي إىل ثب�ات الوزن كما لو كان على األرض وقبل الوصول يب�دأ املصعد بالتب�اطؤ مما يؤدي إىل
نقصان الوزن ،وحني التوقف يعود الوزن ملقداره األصلي ،اإلجابة (أ) تفرتض ارتفاع الوزن بسبب ارتفاع السرعة حىت
ً
لو كان التسارع صفرا  ،مما يتن�اىف مع قانون نيوتن .االختي�ار (ب) يفرتض نقصان الوزن حىت لوكان التسارع معدوما
وهذا غري صحيح .يف االختي�ار (د) يزداد الوزن فقط  ،بينما يف الوضع احلقيقي فإن حلظة التب�اطؤ خيف الوزن أقل مما
لو كان اجلسم على األرض.

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم

15

النموذج الثامن:
املجال :علم الفزيياء.
املعيار :يشرح املعلم مبادئ املغناطيسية ،ومفاهيمها.
املؤشر :يلم بظاهرة احلث املغناطييس ومفهوم التدفق املغناطييس ،ويصف عالقتها بشدة املجال املغناطييس
وتطبيقاتها يف توليد التي�ار الكهربايئ.
السؤال:

ً
إذا كان معدل تغري املجال املغناطييس ال يساوي صفرا ،يف منطقة من الفراغ فأي احلقائق اآلتي�ة يمكن استنب�اطها
بشكل قطعي؟
أ

ينتج مجال كهربايئ يف الفراغ.

ب

تنتج موجات توافقية كهرومغناطيسية.

ج

تنتج موجات ضوئي�ة مرئي�ة.

د

توجد مادة ممغنطة يف املنطقة املحيطة.

ً
االختي�ار (أ)هو الصحيح؛ ألن التغري يف املجال املغناطييس يسبب انت�اجا ملجال كهربايئ .
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النموذج التاسع:
املجال :علم الكيمياء.
املعيار :يلم املعلم بكيمياء املحاليل وحساباتها.
املؤشرّ :
يعب عن تركزي املحلول بطرق مختلفة ،ويجري احلسابات لهذا الغرض.
السؤال:
عدد اجلرامات من هيدروكسيد الصوديوم  NaOHاملذابة يف  50.0مللتـــر
يساوي:

من محلـــول NaOH

تركيـــزه

1.5M

()H=1, O=16, Na=23

أ

30.0

ب

15.0

ج

3.0

د

0.30

اإلجابة الصحيحة البديل (ج) :الــوزن بــاجلــرام= عــدد املــوالت (مــول)  Xالكتلة املولية (جــرام/مــول) وعدد
املوالت=الرتكزي (مول/لرت) Xاحلجم(لرت) أي أن عدد املوالت=  1.5مول/لرت  0.050Xلرت= 0.075مول وبالتايل
فإن عدد اجلرامات من

=  0.075مول ( 40Xجرام/مول)= 3جرام

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم
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النموذج العاشر:
املجال :علم الكيمياء.
ّ
املعيار :يبي املعلم ماهية المادة ،ومكوناتها ،واجلدول الدوري للعناصر.
ّ
املؤشر :يعرف ّ
ّ
وخواصها وحاالتها ،ويصف التغريات اليت تطرأ عليها ويقارن بينها.
ومكوناتها
ماهية المادة
السؤال:
ُ ّ
تصنف بيكربونات الصوديوم على أنها:
أ

مخلوط متجانس		.

ج

مخلوط غري متجانس.

ب

				
عنصر.

د

مركب.

اإلجابة الصحيحة البديل (د) :ألن تعريف املركب هو عبارة عن مادة مكونة من احتاد عنصرين أو أكرث .وكربونات
البوتاسيوم ّ
مكونة من احتاد عناصر الهيدروجني واألكسجني والكربون والصوديوم.
تبرير اإلجابات اخلاطئة:

البديل(أ) :املخلوط املتجانس :مخلوط ّ
يتكون من مادتني أو أكرث وال يمكن التميزي بني مكوناته  ،وتكون جميع أجزائه
متماثلة يف اخلواص.
البديل(ب) :هو عبارة عن عنصر واحد نقي من العناصر املوجودة يف اجلدول الدوري.

البديل(ج) :املخلوط غري املتجانس :فهو مخلوط يتكون من مادتني أو أكرث  ،ويمكن التميزي بني ّ
مكوناته وتكون أجزاؤه
غري متماثلة يف اخلواص.

18
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أسئلة تدريبي�ة

فيما يلي نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا
لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال معربا عن مستوى الصعوبة ،وإنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة عامة عن
طبيعة االختب�ار.
السؤال األول:

أي مما يلي يصف ّ
أهمية وجود «مجموعة ضابطة» يف جتربة ما؟
أ

تأمني إمكاني�ة تكرار اإلجراءات.

ب

دعم إمكاني�ة تعميم النت�اجئ.
ّ
ّ
التحي املحتمل من خالل املالحظ.
احلد من

د

عزل تأثري متغري واحد.

ج

السؤال الثاين:
ّ
يمثل الشكل املجاور يف املخترب عالمة مادة :
آكلة أو قارضة
أ
ّ
					
ة
مشع
ب
ّ
سامة
ج
د

قابلة لالشتعال

السؤال الثالث:
ُيطلق على مجموعة الفصائل ذات الصلة:
أ

				
رتب�ة

ج

جنس

ب

				
عائلة

د

طائفة
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السؤال الرابع:
ُيطلق على املراحل املتت�الية اليت بموجبها حيتل مجتمع ما ذو متطلبات بيئي�ة معين�ة موقع مجتمع آخر عرب الزمن:
ّ
			
التنوع احليوي
ّ
			
التنوع الورايث

أ
ب

التعاقب البييئ
ّ
التنوع البييئ

ج
د

السؤال اخلامس:
يف الشكل أدناه إذا غمس جسم أسطواين نصف قطره  rوارتفاعه  hوكتلته  mبشكل كامل يف سائل كثافته  . ρفما
ً
مقدار محصلة القوى املؤثرة على اجلسم ،علما أن تسارع اجلاذبي�ة  g؟

 

أ  
ب

r

ج

h

m

د

السؤال السادس:
ً
ّ
يمثل الشكل أدناه نموذجا للسلسلة الغذائي�ة .أي الكائن�ات ّ
احلية اآلتي�ة يف املستوى ( )A؟
أ

األسود

ب

				
األرانب

ج

الطيور

C

د

الطحالب

B

D

A

20
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السؤال السابع:
إذا أراد املعلم استخدام تقني�ات التعليم لتوسيع نطاق فهم الطالب لعملية االستقصاء العليم .فأي من األنشطة
الطالبي�ة اآلتي�ة أكرث فعالية يف حتقيق هذا الهدف؟
ب

استخدام برمجيات املحاكاة لتصميم وإجراء النشاط العليم.
استخدام برنامج ّ
الرسام ّ
املطور.

أ
ج

استخدام اإلنرتنت للبحث يف االكتشافات العلمية احلديث�ة.

د

البحث عن عرض عملي يف االنرتنت (مثل اليوتيوب) لعرض نشاط مشابه لنشاط الكتاب.

السؤال الثامن:
أي العبارات اآلتي�ة املتعلقة بالقانون العليم غير صحيحة؟
أ
ب
ج
د

يمكن اختب�ار القانون بواسطة عدة باحثني.
ً
ً
القانون ليس دائما صحيحا.
ّ
النظرية تتحول إىل قانون بعد إثب�اتها.

ً
القانون بين استن�ادا على مالحظات.

السؤال التاسع:
النب�ات الذي يكمل دورة حياته ،من البذرة إىل البذرة ،يف موسم واحد من مواسم النمو يسىم:
أ

				
معمر

ج

حويل

ب

				
دوري

د

ثن�ايئ احلول
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السؤال العاشر:
ما التسلسل الصحيح مما يلي حلدوث عملية التعرية؟
أ

		
التجوية ،التآكل ،النقل

ج

التآكل ،النقل ،التجوية

ب

		
التآكل ،التجوية ،النقل

د

التجوية ،النقل ،التآكل

السؤال احلادي عشر:
ما مقدار التي�ار المار خالل البطارية باألمبري ؟
أ

0.3

ب

		
1.2

ج

				
1.5

د

2.4

1.2A
40

12V

السؤال الثاين عشر:
يسىم قانون مندل األول بقانون:
أ

			
التوزيع احلر.

ج

انعزال الكروموسومات.

ب

		
التوزيع املستقل.

د

انعزال الصفات.

السؤال الثالث عشر:
ُ
معظم املعادن داخل النظام البييئ يتم تدويرها وإعادتها للبيئ�ة بواسطة أنشطة مباشرة من كائن�ات حية تعرف باسم:

22

أ

املنتجات			.

ج

آكالت اجليف.

ب

			
املستهلكات.

د

املحلالت.
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السؤال الرابع عشر:
العبارة اليت تمثل إحدى اإلشكاليات األخالقية يف مجال الهندسة الوراثي�ة أنه يمكن استخدامها:
أ

إلنت�اج خضروات مغذية.

ب

لعالج بعض األمراض املستعصية يف البشر.

ج

الستنساخ البشر وتكوين بنوك ألعضاء بشرية .

د

إلنت�اج محاصيل تنمو يف املناخات القاسية.

السؤال اخلامس عشر:
ما الرتكيب االلكرتوين الصحيح للذرة اليت عددها الذري 26؟
أ

1s22s22p63s23p64s23d6

ج

1s22s22p63s23p64s24p6

ب

1s22s22p63s23p63d64s2

د

1s22s22p63s23p6 3d8

السؤال السادس عشر:
أي اخلواص اآلتي�ة تمزي السوائل ذات اجلزيئ�ات املرتبطة معا بواسطة قوى (فاندر فالس) ؟
أ

درجة ذوبانها يف الماء عالية 		.

ج

نقطة غليانها منخفضة.

ب

اقوى الروابط بني اجلزيئ�ات

د

ناقلية كهربائي�ة عالية.
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السؤال السابع عشر:
يتفاعل محلول يوديد البوتاسيوم مع محلول نرتات الرصاص لتكوين يوديد الرصاص الصلب ومحلول نرتات
البوتاسيوم .ما املعادلة الكيميائي�ة املوزونة لهذا التفاعل؟
أ

)(aq

+ KNO 3

ب

)+ KNO 3(aq

ج

)(aq

+ 2KNO 3

د

)+ 2KNO 3(aq

PbI 2

)KI (aq

+

2PbI 2

)KI (aq

+

)(s

)(s

PbI 2

)+ 2KI (aq

2PbI 2

)+ 2KI(aq

)(s

)(s

)(aq

)(aq

2

السؤال الثامن عشر:
أي األزواج اآلتي�ة لها تكافؤ 3؟
أ

		
 Alو Ga

ج

 Liو Na

ب

 Nو 		O

د

 Fو Cl

السؤال التاسع عشر:
ً
يتم غالبا حفظ األحافري يف الصخور :

24

أ

الربكاني�ة		.

ج

الرسوبي�ة.

ب

املتحولة			.

د

االنتقالية.
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)2Pb (NO 3

)(aq

)(aq

2

)Pb (NO 3

2

2

)Pb (NO 3

)2Pb (NO3

السؤال العشرون:
ما الفرق بني الطقس واملناخ ؟
أ

ظاهرة محلية ،بينما املناخ ظاهرة عاملية.

ب

ظاهرة يومية ،أما املناخ فظاهرة طويلة األمد.

ج

الطقس هو املصطلح غري العليم للمناخ.

د

الطقس ظاهرة عاملية ،بينما املناخ ظاهرة محلية.

السؤال احلادي والعشرون:
أي زوج من األزواج الغازية اآلتي�ة له نفس عدد اجلزيئ�ات؟ ()H=1,C=12,N=14, O=16, F=19

أ

 4.0غرام من  O2و  4.0غرام من N2

ب

 19غرام من  F2و  1.0غرام من H2

ج

 8.8غرام من  CO2و  1.4غرام من C3H8

د

 16غرام من  O2و  2غرام من H2

السؤال الثاين والعشرون:

ّ
ما اخلاصية الذرية اليت سوف تزداد مع زيادة العدد الذري يف املجموعة باجلدول الدوري؟
أ

السالبي�ة الكهربي�ة		.

ج

األلفة االلكرتوني�ة.

ب

			
الصفة الفلزية.

د

الصفة التساهمية.
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السؤال الثالث والعشرون:
احليوان  Uromastyx aegyptiusواحليوان  Uromastyx bentiينتميان لنفس :
أ

			
الرتب�ة

ج

اجلنس

ب

			
الفصيلة

د

النوع

السؤال الرابع والعشرون:
يتعلم الطالب طريقة تلحيم القطع اإللكرتوني�ة على لوح الدوائر الكهربائي�ة يف نشاط عملي .إضافة للعمل يف معمل
ذي تهوية جيدة فإن الطالب مطالبني بوضع :
أ

		
قفازات جلدية

ج

حذاء مطاطي

ب

		
نظارات حماية

د

مضاد للكهرباء الساكنة

السؤال اخلامس والعشرون:
ّ
يمثل املجال املغناطييس بني قطبني مغناطيسيني .أي اآليت ّ
يعرف القطبني بشكل صحيح؟
الرسم أدنــاه

26

أ

		
 Iجنويب و  IIجنويب

ب

 Iشمايل و  IIشمايل

ج

 Iشمايل و  IIجنويب

د

 Iجنويب و  IIشمايل
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I

مفتاح اإلجابة
رقم السؤال

االجابة

املعيار

املؤشر

1

ج

2

3

2

أ

3

1

3

أ
ج

7

1

9

1

5

د

23

1

6

د

9

2

7

أ
ج

31

6

9

ج

1

7

9

1

11

أ
ج

12

4

25

3

12

د

10

2

13

د
ج

9

2

2

7

15

أ
ج

14

4

14

6
2

4

8
10

14
16
17

ج

15

18

أ
ج

14

4

12

7

20

ب

13

2

21

ب

15

1

22
23

ب
ج

14

3

7

1

24

ب

3

2

25

د

26

1
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هل أنت جاهز لالختب�ار؟
حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة عن القائمة التالية :
م

28

أسئلة التحقق من االستعداد

1

هل تعرف متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟

2

هل اتبعت 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 حتتاج 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؟
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نعم

ال

يف يوم االختب�ار

ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح بالتايل:
خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار.








املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد إجراءات



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

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 هادئا ،فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك.
االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.
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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

30

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
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تاريخ
بداية
املذاكرة

تاريخ
انتهاء
املذاكرة

ملحق معايري مادة العلوم
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املؤشرات

املعيار
.1

1يلم بأهم األحداث التاريخية العلمية والتقني�ة اليت أسهمت يف تطور
العلوم ،ويتمكن من حتليل تلك األحداث وتوضيح أثرها.
2يعرف أبرز العلماء الذين أسهموا يف تطور العلوم ،وأهم اإلسهامات العلمية
والتقني�ة اليت قدموها.
3يبني دور احلضارة اإلسالمية –واحلضارات األخرى السابقة والالحقة لها
 يف تطور العلوم ،ويقدم أمثلة ألبرز إسهاماتها.4يوضح طبيعة علم العلوم ،و يشرح سماته األساسية ،مثل قابليت�ه
للتعديل ،واعتماده على الدليل احليس.
5يوضح غايات العلوم وخصائصها ،ويفرق بني األسئلة العلمية وغري
العلمية.
6يوضح العالقة بني علم العلوم واملجتمع والتقني�ة ،ويقدم أمثلة توضح
العالقات املتب�ادلة بينها.
7يفرق بني الفرض والنظرية والقانون واحلقيقة واملفهوم والنموذج العليم،
ويستطيع تقديم أمثلة توضحها.

.1

1يلم بمفهوم املنهج العليم واملفاهيم املرتبطة به ،ويبني أهمية ممارسته يف
الوصول للمعرفة العلمية.
2يعرف مجموعة من طرق البحث العليم التجريبي�ة وغري التجريبي�ة اليت
يمارسها العلماء ،وحيدد مدى مناسبتها الختب�ار الفرض العليم.
3يطبق طرق البحث العليم التجريبي�ة وغري التجريبي�ة ،ويتمكن من حتديد
املتغريات وضبطها ومالحظتها.
4يستخدم مجموعة متعددة من الطرق و األدوات و التقني�ات املناسبة
للوصول إىل البي�انات وجمعها ،وحتليلها ،وإعداد التقارير عنها ،و التواصل
بها مع اآلخرين.
5يستخدم مهارات القياس ،ويقدر مستوى الدقة والضبط واخلطأ
ومصادره يف جمع وتسجيل البي�انات.
ِّ 6
يقوم مصادر متعددة ويستخدمها للوصول إىل املعرفة العلمية مثل:
الكتب ،واملجالت العلمية املتخصصة ،واملواقع اإللكرتوني�ة املوثوقة،
واملؤسسات واجلمعيات العلمية املتخصصة.
7يعرف أخالقيات املمارسات العلمية والبحثي�ة يف العلوم ،ويستوعب
تنظيماتها الصادرة يف اململكة العربي�ة السعودية.

.2
.3

املعيار:1 .5 .3 :
يعرف املعلم طبيعة العلم وتاريخ
تطوره.

.4
.5
.6
.7

.2
.3

املعيار:2 .5 .3 :
يلم املعلم بمفهوم املنهج العليم
ومبادئه وخصائصه وطرقه
وتطبيقاته وأخالقياته.

.4

.5
.6

.7
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املعيار

املعيار:3 .5 .3 :
جيري املعلم التجارب العملية
ً
مراعيا السالمة واألمان يف املخترب.

املعيار:4 .5 .3 :
يلم املعلم باملهارات الرياضية
وتمثي�ل البي�انات.
املعيار:5 .5 .3 :
يعرف املعلم أهمية تكامل العلوم
وتطبيقاتها يف احلياة.

املعيار:6 .5 .3 :
يوضح املعلم خصائص املخلوقات
احلية وبنيتها الرتكيبي�ة .

املؤشرات
.1
.2
.3
.4

1يعدد مكونات املخترب وقواعد إجراءات السالمة واألمان ورموزها.
ُ 2ي ّ
قيم مخاطر املواد اليت يستخدمها يف تدريسه ،ويعرف كيفية استخدامها
وختزينها.
3يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت يمكن أن حتدث داخل
املخترب أو خارجه.
4حيدد أهم املواد واألدوات واألجهزة اليت تستخدم يف املخترب وكيفية
استخدامها بأمان.

1 .1يعد ويقرأ الرسوم البي�اني�ة ويمثل البي�انات.
2 .2يعرف الوحدات وأنظمتها املختلفة واستخداماتها والتحويل فيما بينها.
.1
.2
.3
.4

1يوضح أهمية التكامل بني العلوم ،ويقدم أمثلة تدعم ذلك.
2يبني دور الكيمياء يف الصناعة الدوائي�ة والغذائي�ة وغريها .
3يعرف عالقات الفزيياء بالتطبيقات الطبي�ة والهندسية وحبوث الفضاء .
4يبني التطبيقات احليوية يف امليادين املختلفة ،مثل :الزراعة والطب
والصناعة.

.1
.2

1يفهم اخلصائص املمزية للمخلوقات احلية.
2يوضح املفاهيم الرئيسية للرتكيب اخللوي :اخللية ،الربوتوبالزم ،النسيج
....إلخ.
3يشرح النظرية اخللوية  ،ويقارن بني أنواع اخلاليا ،ويبني وظائف عضيات
اخللية.
4يعرف العمليات احليوية اليت تتم يف اخللية  ،ويوضح االنقسام اخللوي
وأنواعه واملراحل اليت يتم فيها.
5يعرف األنسجة احلية  ،ويقارن بني أنواعها ،وحيدد وظائفها ،ويمزي بني
تركيب كل منها والوظيفة اليت يؤديها.
6يفهم التنظيم الرتكييب جلسم املخلوق اليح وآلية التكامل بني مكوناته.

.3
.4
.5
.6
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:7 .5 .3 :
يبني املعلم أسس ومبادئ التنوع
احليوي وتصنيف املخلوقات
احلية.

.2
.3
.4
.5

املعيار:8 .5 .3 :
يصف املعلم العمليات احليوية يف
املخلوقات احلية .

1 .1يوضح تركيب األجهزة املختلفة يف جسم املخلوق اليح - :اجلهاز الهضيم،
والتنفيس ،والدوري  (...وأهميتها ،واالختالفات بينها ،وآلية عملها
.2 .2يبني آلية التنسيق والتآزر أثن�اء حدوث العمليات احليوية ،ويشرح
املالءمة بني الرتكيب والوظيفة يف أجهزة وأعضاء جسم الكائن اليح.
3 .3يصف آلية التكيف ،ويبني أهميت�ه يف املخلوقات احلية.
.1

املعيار:9 .5 .3 :
يوضح املعلم مفهوم البيئ�ة
ومكوناتها ومواردها وأنظمتها،
وأبرز املشكالت البيئي�ة.

.2
.3
.4
.5
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1يفهم األسس اليت تصنف بن َ�اء عليها املخلوقات احلية ،ويصنفها باستخدام
نظام التصنيف احلديث.
2يعرف املمالك الرئيسة للمخلوقات احلية ،وحيدد خصائصها ،ويقدم أمثلة
عليها..
3يصف دورات احلياة لبعض احليوانات والنب�اتات.
4يبني أنواع السلوك يف املخلوقات احلية ،ويقدم أمثلة لنماذج من سلوك
املخلوقات احلية.
5يبني مفهوم السلوك يف املخلوقات احلية ،ويذكر انواعه،ويقدم امثلة
لذلك .

1يوضح املفاهيم األساسية يف علم البيئ�ة ،ويعرف أنواع البيئ�ات واألنظمة
البيئي�ة ومكوناتها.
2يشرح أبرز العالقات بني املكونات احلية و غري احلية ،ويوضح أنواع
العالقات بني املخلوقات احلية يف األنظمة البيئي�ة.
3يصف كيفية حدوث الدورات الطبيعية ،ويقدم أمثلة لهذه الدورات.
4يوضح أبرز املشكالت البيئي�ة املعاصرة ،ويصف تأثرياتها على املخلوقات
احلية(ثقب طبقة االوزون ،االحتب�اس احلراري . )...
5يبني انواع التلوث املختلفة (الهوايئ  ،الغذايئ ،المايئ ،االشعاعي،
الضوضايئ )....وكيفية معاجلتها.
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املعيار

املؤشرات

املعيار:10 .5 .3 :
يوضح املعلم املفاهيم الرئيسية يف
التكاثر والوراثة .

1 .1يبني مفهوم التكاثر وأجهزته وأنواعه ،وخصائصه ،ووظيفته يف الكائن�ات احلية .
2 .2يشرح مفهوم الوراثة وقوانينها .
3 .3يوضح الرتكيب العام للحمض النووي وأنواعه .

املعيار:11 .5 .3 :
يدرك املعلم مفهوم الكون
ومكوناته وموقع االرض فيه
،وعالقته باألجرام السماوية .

1 .1يذكر ادوات ووسائل دراسة الكون .
2 .2حيدد مكونات النظام الشميس وخصائصه وموقع االرض فيه.
3 .3يشرح العالقة بني االرض والشمس والقمر والظواهر املرتبطة بذلك
(الفصول  ،املد واجلزر ،اخلسوف والكسوف )......،
.1
.2
.3

املعيار:12 .5 .3 :
يعرف املعلم بني�ة األرض،
وأغلفتها ،وخصائصها والعمليات
املؤثرة فيها .

.4
.5
.6
.7
.8

1يصف بني�ة األرض الداخلية وعالقتها بالظواهر اجليولوجية اليت حتدث
على سطح األرض.
ً
2يفسر حركة الصفاحئ األرضية اعتمادا على بني�ة األرض ،ويصف معالم
سطح األرض ويفسر نشأتها.
3يوضح العمليات الداخلية اليت تشكل سطح األرض (الزالزل والرباكني)
ويفسر العالقة بني توزيع مواقع حدوث الزالزل والرباكني وحواف الصفاحئ
األرضية.
4يصف العمليات اخلارجية اليت تشكل سطح األرض (النحت والتعرية
والرتسيب) ويقدم أمثلة لتأثرياتها.
5يلم بأنواع الصخور وطرق تكونها وعالقة بعضها ببعض ويقدم أمثلة لكل
نوع منها.
6يعرف مفهوم املعدن ،ويقدم أمثلة ألبرز املعادن ،ويذكر أهميتها ،ويربز
خصائصها.
7يشرح كيفية تكون األحافري والوقود األحفوري ،ويبني أهميتها.
8يبني الفرق بني املوارد املتجددة وغري املتجددة ،ويقدم أمثلة لها ،ويقرتح
كيفية املحافظة على املوارد غري املتجددة.
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:13 .5 .3 :
يعرف املعلم مكونات الغالف
اجلوي وخصائصه وتفاعله مع
أغلفة األرض األخرى.

.2
.3
.4
.5
.1

املعيار:14 .5 .3 :
يبني املعلم ماهية المادة،
ومكوناتها ،واجلدول الدوري
للعناصر.

.2
.3
.4
.5
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1يصف التغريات اليت حتدث يف الغالف اجلوي ،ويبني عالقتها حبالة
الطقس ،ويفسر حدوثها.
2يبني مفهوم املناخ والطقس ،ويشرح الفرق بينهما ،ويعرف املفاهيم
املرتبطة بهما.
3يذكر التقسيمات املناخية على سطح األرض ،ويفسر وجودها.
4يشرح العالقة بني العمليات اليت تؤدي إىل تشكل الهطول والعمليات
املسؤولة عن دورة الماء يف الطبيعة.
5يوضح طبقات الغالف اجلوي ومكوناتها ،ويبني أهمية املحافظة عليها.
1يعرف ماهية المادة ومكوناتها وخواصها وحاالتها ،ويصف التغريات اليت
تطرأ عليها ويقارن بينها.
2يشرح تركيب الذرة ومفهوم اجلزيء.
3يوضح األساس الذي تم عليه تصنيف العناصر يف اجلدول الدوري ،ويعدد
املناطق الرئيسة يف اجلدول الدوري وخواصها بشكل عام.
4يكتب التوزيع اإللكرتوين للذرات واأليونات وعالقة ذلك بالتكافؤ والدورة
واملجموعة.
5يبني كيفية الربط الكيميايئ والفزييايئ وأنواعها ،وخواص كل رابطة.

املعيار:15 .5 .3 :
يلم املعلم باحلسابات واملعادالت
الكيميائي�ة.

1 .1يشرح معىن املول وعدد أفوجادرو ،والعالقة مع الكتل الذرية واجلزيئي�ة،
ويجري التطبيقات احلسابي�ة على املول.
2 .2يوضح مفهوم املعادلة الكيميائي�ة ،ووزن املعادلة ،وإجراء احلسابات
الكيميائي�ة عليها.

املعيار:16 .5 .3 :
يلم املعلم بكيمياء املحاليل
وحساباتها .

1 .1يعرف املحلول ومكوناته ،ويعطي أمثلة على أنواع املحاليل من حيث
طبيعة املحلول وتركزيه.
2 .2يعرب عن تركزي املحلول بطرق مختلفة ،ويجري احلسابات لهذا الغرض.
ِّ
3 .3حيضر محاليل برتاكزي مختلفة.
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املعيار

املؤشرات

املعيار:17 .5 .3 :
يعرف املعلم أسس الكيمياء
احلركية واحلرارية.

1 .1يوضح معىن سرعة التفاعل  ،ويشرح العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل.
2 .2يوضح دور المادة احلافزة يف التفاعل الكيميايئ ،ويذكر أمثلة على املحفزات.
3 .3يبني مفهوم الكيمياء احلرارية واملحتوى احلراري للتفاعل.

املعيار:18 .5 .3 :
يشرح املعلم األحماض والقواعد.

1 .1يبني مفهوم احلمض والقاعدة ،ويوضح طرق الكشف عن األحماض
والقواعد.
2 .2يعطي أمثلة لألنواع املختلفة من األحماض والقواعد ،ويقارن بني قوتها.
3 .3يشرح مفهوم األس الهيدروجيين.

املعيار:19 .5 .3 :
يوضح املعلم أسس الكيمياء
الكهربائي�ة.
املعيار:20 .5 .3 :
يلم املعلم بأسس الكيمياء
العضوية.

4 .4يوضح معىن األكسدة واالخزتال ،ويبني كيفية حتديد أعداد األكسدة.
5 .5يعدد أنواع اخلاليا الكهروكيميائي�ة.
ُ 1 .1ي ّ
عرف الكيمياء العضوية وأهميتها ويشرح خواص مركباتها.
ُ 2 .2ي ّ
عرف الهيدروكربونات ويصنفها ويقارب بينها.
3 .3يذكر األنواع املختلفة للمجموعات الوظيفية –غري الهيدروكربوني�ة-
ويكتب الصيغ العامة لها.
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املؤشرات

املعيار

املعيار:21 .5 .3 :
يعرف املعلم الكيمياء احليوية
والنفط .

.1

1يوضح مكونات النفط وأهميت�ه وطبيعة كل مكون ،وكيف تتم عملية تكرير
النفط واستخداماته.
2يشرح الكربوهيدرات وأنواعها ،وتركيبها الكيميايئ ،وأهميتها الغذائي�ة
والصناعية ،ويعطي أمثلة لها.
3يشرح الربوتين�ات والببتي�دات واألحماض األميني�ة وأنواعها ،وتركيبها
الكيميايئ ،وأهميتها الغذائي�ة ،ويعطي أمثلة عليها.
4يشرح الزيوت والدهون ،وكيفية حتضريها ،وأنواعها ،وتركيبها الكيميايئ،
ويعطي أمثلة لها.

.1

1يصف حركة جسم باستخدام معادالت احلركة ،و يطبقها يف حالة حركة
السقوط احلر الرأسية.
2يوضح محصلة القوى املؤثرة على استقامة واحدة يف جسم ،وأثرها على
حتديد خواص احلركة واالتزان باستخدام قوانني نيوتن.
3يعرف نظرية الشغل و الطاقة ،وحيدد يف ضوئها خواص حركة جسم ،
ووصفها حتت تأثري قوه ثابت�ة ،و حيدد مصادر الطاقة ،و أنواعها ،وحتوالتها،
و فقدها واكتسابها.
4يصف احلركة الدائرية و يربطها باحلركة اخلطية.

.2
.3
.4

املعيار:22 .5 .3 :
يلم املعلم بأسس ومبادئ القوى
واحلركة .

.2
.3

.4

املعيار:23 .5 .3 :
يشرح املعلم املفاهيم اليت حتكم
حركة املوائع.
املعيار:24 .5 .3 :
يعرف املعلم مبادئ خواص المادة
ومفاهيمها وتغرياتها.

38

1 .1يعرف قوة الطفو ،وكيفية استخدام املواصفات الهندسية للشكل للتحكم
بها.
2 .2يفهم كمييت الضغط واللزوجة للسوائل ،ويصف تأثريهما على حركتها.
1 .1يعرف خاصية املرونة لألجسام.
2 .2يلم حباالت المادة وخصائصها ،وتغرياتها ،والرتكيب الداخلي لها.
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:25 .5 .3 :
يلم املعلم بمبادئ الكهرباء،
ومفاهيمها.

.2
.3
.4

1يصف القوة الكهربائي�ة بني الشحنات املتشابهة واملختلفة ،و العوامل
املؤثرة فيها.
2يوضح مفهويم القوة الكهربائي�ة وشدة املجال الكهربايئ.
3يعرف مفهويم التي�ار واجلهد الكهربايئ ،و يطبقهما يف الدوائر الكهربائي�ة.
4يعرف املقاومة الكهربائي�ة ،وطرق توصيلها ،وقانون أوم ،ويطبق ذلك يف
الدوائر الكهربائي�ة املختلفة.

املعيار:26 .5 .3 :
يشرح املعلم مبادئ املغناطيسية
،ومفاهيمها .

1 .1يوضح مفهوم شدة املجال املغناطييس .
2 .2يلم بظاهرة احلث املغناطييس ومفهوم التدفق املغناطييس ،ويصف
عالقتها بشدة املجال املغناطييس وتطبيقاتها يف توليد التي�ار الكهربايئ.
3 .3يصف العالقة بني املجال املغناطييس والتي�ار الكهربايئ.

املعيار:27 .5 .3 :
يعرف املعلم مبادئ احلرارة
،ومفاهيمها .

1 .1يعرف مفهوم احلرارة ،ودرجة احلرارة ،وطرق انتقالها وتوصيلها يف
حاالت مختلفة.
2 .2يعرف مفهوم الغاز املثايل والنظرية احلركية للغازات ،وأن حيسب الكميات
الفزييائي�ة املتعلقة بذلك مثل :احلجم ،والضغط ،ودرجة احلرارة.

املعيار:28 .5 .3 :
يلم املعلم بمبادئ الضوء
ومفاهيمه.

.1
.2
.3
.4

1يلم بطبيعة الضوء وسرعته وانتقاله يف األوساط املختلفة.
2يعرف ظاهرة انعكاس الضوء ،وقوانينها ،وتطبيقاتها.
3يعرف ظاهرة انكسار الضوء وتطبيقاتها.
4يصف ظاهرة التداخل للضوء.
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املعيار

املؤشرات

املعيار:29 .5 .3 :
يعرف املعلم مبادئ ومفاهيم
املوجات واالهزتازات .

1 .1يصف احلركة املوجية ،ويوضح أهم الكميات الفزييائي�ة الالزمة لوصفها:
(السرعة  ،سعة االهزتاز الرتدد ،الزمن الدوري).
2 .2يعرف املوجات امليكانيكية وتطبيقاتها.
33 .3يعرف ظاهرة دوبلر وتطبيقاتها.

املعيار:30 .5 .3 :
يلم املعلم باملهارات األساسية
لتدريس العلوم ،والتوجهات
احلديث�ة يف الرتبي�ة العلمية

1يعرف أهم التوجهات احلديث�ة يف الرتبي�ة العلمية ،مثل :استخدام املعايري
يف توجيه الرتبي�ة العلمية ،والتكامل يف تدريس العلوم ،واالهتمام بالثقافة
العلمية (العلم للجميع) والربط بني العلم واملجتمع والتقني�ة وبني العلم
والتقني�ة والهندسة والرياضيات  ،وتوظيفها يف تدريس العلوم.
2يلم بأساليب توظيف البيئ�ة املحيطة ومكوناتها يف تدريس العلوم.
3يذكر أهم التطبيقات التقني�ة للمفاهيم والنظريات العلمية.
4يلم بثقافة علمية ذات عالقة بما يقوم بت�دريسه من موضوعات.
5يقرتح ويصمم نماذج لتبسيط وتوضيح األفكار واملفاهيم والظواهر
العلمية.
6يشرح مفهوم وأهمية معرفة التصورات اخلاطئة واملفقودة يف العلوم،
وطرق الكشف عنها ،ويذكر أمثلة لبعضها ،ويبني أثرها يف عملية التعلم،
وخطورة جتاهل املعلم لها ،ويذكر الطرق املناسبة للتعامل معها.
7يلم بأنواع التفكري ومهاراته كالتفكري العليم واإلبداعي والناقد واختاذ القرار
وكيفية توظيفها وتنميتها يف الرتبي�ة العلمية.
8يلم بأبرز مشاريع التطوير العاملية واملحلية يف مجال الرتبي�ة العلمية،
واالختب�ارات الدولية يف هذا املجال.

.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
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املؤشرات

املعيار
.1

.2

املعيار:31 .5 .3 :
يلم املعلم بطرائق التدريس
اخلاصة يف الرتبي�ة العلمية.

.3
.4
.5

.6

ُ 1يلم بطرق التدريس واألنشطة املفضلة يف تدريس العلوم ،مثل:
املشروعات ،حل املشكالت ،العروض العملية ،التجارب العملية،
الدراسات احلقلية ،الزيارات العلمية ،املعارض العلمية ،املتاحف .ويشرح
الفلسفة اليت تقوم عليها وخطوات وإجراءات تطبيقها يف تدريس العلوم،
وإجراءات التقويم املناسبة.
2يعرف كيفية تصميم األنشطة االستقصائي�ة بمستويات متعددة يف
دروس العلوم ،وكيفية توجيه الطالب إىل توليد األسئلة العلمية ،وإجراء
املالحظات ،وجمع البي�انات ،وتنظيمها ،وحتليلها ،وتمثيلها ،وتفسريها،
وربطها باملعرفة العلمية احلالية ،وتقديم االجابات العلمية ،وإعداد
التقارير ،والتواصل العليم بها بطرق وأدوات وتقني�ات متعددة.
3يعرف كيفية تصميم دروس حتفز استخدام الطالب ملهارات التفكري العليا،
ومهارات حل املشكالت.
4حيدد الطريقة املناسبة للتدريس بن�اء على طبيعة املفهوم العليم ومستوى
الطالب واإلمكانات املتاحة.
5يستطيع ختطيط وتنفيذ طرق التدريس بأسلوب يسمح للطالب بممارسة
حوار ونقاش عليم منضبط ومدعم بالدليل حول القضايا العلمية اليت
يستهدفها الدرس.
6يعرف وحيدد مدى مناسبة استخدام الوسائل والتقني�ات املهمة يف تدريس
العلوم مثل :النمذجة والوسائط املتعددة ( )Multimediaبرامج املحاكاة
( )Simulationواحلساسات ( )Sensorsيف املعامل املعتمدة على
احلواسيب املصغرة (())Microcomputer based Laboratory MBL
ويتمكن من استخدامها بأسلوب فاعل يف حتقيق أهداف التعلم.
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يسعدنا أن نستقبل مقرتحاتكم ومالحظاتكم
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكرتوين التايل
teacherstest@qiyas.org

