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دليل المتقدم الختبار

معلمي األحياء
األدلة التخصصية
إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة
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مقدمة

يمثل مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات
تقويمها أحد املشاريع الرئيسة ملشروع امللك عبدهللا
لتطويــر التعليــم (تطويــر) ،يقــوم بإعــداده وتنفيذه
املركز الوطين للقياس (قياس) .ويأيت املشروع ضمن
عدد من املشاريع اليت ينفذها املركز ضمن الشراكة
اإلسرتاتيجية بني وزارة الرتبي�ة والتعليم وقياس للرفع
من كفاية املعلمني بما حيقــق األهداف التطويرية
للوزارة وحتسني مخرجاتها.

الهدف من الدليل

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 ّ
التعرف بطريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته ،مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي
جميع جوانب االختب�ار ،وال ّ
تعب 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 األحياء ،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 األحياء ،والوزن النسيب لكل معيار ،وعدد االسئلة 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
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تنظيم محتوى االختب�ار:

ً
معيارا أو
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية لألحياء ،وقد تم تنظيمها وفق مجاالت ،حيوي كل مجال
ً
أكرث ،وحتت كل معيار عددا من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات.
التخصص :األحياء
املجال :البيئ�ة والتنوع احليوي
املعيار :يوضح معلم األحياء أسس ومبادئ علم البيئ�ة واألنظمة البيئي�ة وسلوك الكائن�ات احلية.
املؤشر :يلم بأنواع العالقات بني الكائن�ات احلية يف األنظمة البيئي�ة ،ويشرح طبيعة تلك العالقات.
السؤال:

ً
ً
أي مما يلي يعترب مثاال جيدا ملخلوق منتج؟
أ -ماء غين باملغذيات
ب-أرنب
ج-طحلب
د -فطر
كل سؤال من نوع اختي�ار من متعدد صمم لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته ،وال يلزم أن
تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر يتن�اول على حنو قابل للقياس أحد عناصر املعيار ،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 األحياء ،ويتضمن ذلك:

  تاريخ وطبيعة علم األحياء وعالقته بالعلوم األخرى.
 األمن والسالمة يف معمل علم األحياء.

 التنظيم الرتكييب والوظيفي يف الكائن�ات احلية.
 البيئ�ة والتنوع احليوي.

 العمليات احليوية يف الكائن�ات احلية.
 الوراثة يف الكائن�ات احلية.
 تدريس األحياء.

ويبني الشكل ( )1نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت ،وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل  ،فعلى سبي�ل
ّ
املثال يمثل تاريخ وطبيعة علم األحياء وعالقة علم األحياء بالعلوم األخرى  %12من محتوى املعايري ،و%12

للتنظيم الرتكييب والوظيفي يف الكائن�ات احلية ،و %14للوراثة يف الكائن�ات احلية ،وهكذا بقية املجاالت .وقد
روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام.

شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت معايري األحياء

12%

4%

تاريخ وطبيعة علم األحياء وعالقة علم األحياء بالعلوم األخرى
األمن والسالمة واملمارسات املعلمية يف علم األحياء

12%
14%

30%

14%
14%

التنظيم الرتكييب والوظيفي يف الكائن�ات احلية
البيئ�ة والتنوع احليوي
العمليات احليوية يف الكائن�ات احلية
الوراثة يف الكائن�ات احلية
تدريس األحياء
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ويتضمن ختصص معليم األحياء ( )11معيارا موزعة على ( )7مجاالت كما يتضح من اجلدول التايل:
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املجال

رقم املعيار

الوزن النسيب %

تاريخ وطبيعة علم األحياء وعالقته بالعلوم األخرى

3 .8 .1
3 .8 .2
3 .8 .9

%12

األمن والسالمة واملمارسات املعملية يف علم االحياء

3 .8 .3

%4

التنظيم الرتكييب والوظيفي يف الكائن�ات احلية

3 .8 .4

%12

البيئ�ة والتنوع احليوي

3 .8 .5
3 .8 .8

%30

العمليات احليوية يف الكائن�ات احلية

3 .8 .6

%14

الوراثة يف الكائن�ات احلية

3 .8 .7

%14

تدريس األحياء

3 .8 .10
3 .8 .11

%14

املجموع
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نماذج من األسئلة:

يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وفيما يلي نماذج من األسئلة .
النموذج األول:
املجال :تاريخ وطبيعة علم األحياء وعالقته بالعلوم األخرى .
املعيار :يعرف املعلم طبيعة علم األحياء وتاريخ ّ
تطوره.

ّ
املؤشرّ :
يفرق بني الفرض والنظرية ،والقانون واحلقيقة  ،واملفهوم والنموذج العليم ،ويقدم أمثلة
توضحها من علم األحياء.
السؤال:

التخمني أو الشك الذي يمكن اختب�اره هو:
أ
ج

				
فرضية
			
قانون طبيعي

ب

نظرية

د

نموذج

االختي�ار (أ) هو الصحيح ،ألن الفرضية هي توضيح مفرتض لظاهرة ما  ،وتكون قابلة لالختب�ار والتجربة.
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النموذج الثاين:
املجال :األمن والسالمة واملمارسات املعملية يف علم االحياء.
ً
مراعيا قواعد السالمة واألمان يف املخترب.
املعيار :جيري املعلم التجارب العملية
املؤشر :يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت يمكن أن حتدث داخل املخترب أو خارجه.
السؤال:
يف حالة سكب مادة كيميائي�ة على جلدك ،فأول خطوة جيب أن تقوم بها:
غسل املنطقة املصابة  ،وذلك بسكب كميات كبرية من الماء عليها.

أ

ب الذهاب بأقىص سرعة اىل مركز طيب للعالج.
ج

الذهاب إىل احلمام ومحاولة تنظيف املنطقة املصابة.

د

القيام بمعادلة المادة الكيميائي�ة ،وذلك 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 :التنظيم الرتكييب والوظيفي يف الكائن�ات احلية.
املعيار :يبني معلم األحياء التنظيم الرتكييب والوظيفي يف اخللية احلية
املؤشر :يعرف األنسجة احلية وأنواعها ،ووظائفها ،واملالءمة بني تركيبها ووظائفها.
السؤال:
أي األنسجة اآلتي�ة يقوم بوظائف الدعم ،والدفاع ،وختزين الغذاء يف اجلسم؟
أ

			
الطاليئ

ب

الضام

ج

			
العصيب

د

العضلي

االختي�ار (ب) هو الصحيح ،ألن وظيفة النسيج الضام ربط األنسجة األخرى ببعض ،كما أنها ّ
تكون
الهيكل الذي يدعم اجلسم ،وتؤدي وظيفة ميكانيكية  ،فتساعد الكائن اليح على احلركة والدفاع.
النموذج الرابع:
ّ
املجال :البيئ�ة والتنوع احليوي .
ّ
املعيار :يبي معلم األحياء أسس ومبادئ التنوع احليوي وتصنيف الكائن�ات احلية.
املؤشر :يعرف املفاهيم الرئيسة يف علم التصنيف  :النوع ،الشعبة ،اجلنس ...إلخ.
السؤال:
ُيطلق على مجموعة «األجناس» ذات اخلصائص املشرتكة :
أ

			
رتب�ة

ب

فصيلة

ج

			
صف

د

شعبة

اإلجابة الصحيحة (ب)  ،ألنه حسب الرتتيب التصنيفي للكائن�ات احلية تأيت العائلة يف املرتب�ة أعلى من
اجلنس ألنها تشمل حتتها مجموعة من األجناس .
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النموذج اخلامس:
املجال :التنظيم الرتكييب والوظيفي يف الكائن�ات احلية.
ّ
املعيار :يبي معلم األحياء التنظيم الرتكييب والوظيفي يف اخللية احلية.
ومكونات اخللية ّ
ّ
احلية ،ووظائف تلك املكونات.
املؤشر :يلم بالنظرية اخللوية ،ويبني أنواع اخلاليا،
السؤال:
أي مما يلي من اخلاليا يوجد بها أكرث كمية من عضيات امليتوكوندريا؟
أ

خلية عضلية يف جناح طائر مهاجر.

ب

خلية من معدة البطانة اليت تصنع اإلنزيمات الهضمية.

ج

خاليا الدم احلمراء اليت تنقل األوكسجني.

د

اخللية العصبي�ة اليت تنقل اإلشارات إىل ساق املخ.

اإلجابة الصحيحة ( أ )  ،ألن من أهم أدوار امليتوكوندريا احليوية استخالص كمية كبرية من الطاقة
املخزنة يف املواد الغذائي�ة من خالل دورة كربس  ،اليت تكون على شكل  ،ATPلهذا ّ
يعب عن امليتوكوندريا
بمحوالت الطاقة يف اخللية .ألنه بدونها لن تستطيع اخللية إنت�اج الطاقة الالزمة لها للحفاظ على احلياة،
ونظرا ألن الطائر املهاجر حيتاج إىل طاقة مضاعفة أثن�اء الطريان املستمر  ،فإن عدد عضيات امليتوكوندريا
كثري يف اخلاليا العضلية يف جناح الطائر واليت تقوم بهذا الدور.
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النموذج السادس:
املجال :العمليات احليوية يف الكائن�ات احلية.
املعيار :يصف معلم األحياء العمليات احليوية اليت حتدث داخل الكائن�ات احلية.
املؤشر :يلم باملفاهيم الرئيسة للعمليات احليوية يف جسم الكائن اليح :الهضم ،التنفس ،اإلخراج،
التكاثر ،البن�اء الضويئ ،النتح ،الهرمونات ...إلخ.
السؤال:
يصعب على اإلنسان هضم السيليلوز ألنه يفتقر إىل :
أ

األحماض األميني�ة املناسبة.

ب األحماض الدهني�ة املناسبة.
ج

الهرمونات املناسبة.

د

اإلنزيمات املناسبة.

اإلجابة الصحيحة ( د )  ،ألن اإلنسان ال يستطيع هضم السليلوز لعدم وجود إنزيم خاص بهضم
السليلوز  ،وهذا اإلنزيم يسىم السيليوليزي ويفرز من بكترييا تعيش داخل أمعاء احليوانات اليت تعتمد يف
غذائها على النب�اتات بكرثة  ،مثل احليوانات املجرتة.

دليل المتقدم الختبار معلمي األحياء
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النموذج السابع:
املجال :الوراثة يف الكائن�ات احلية.
املعيار :حيدد معلم األحياء أسس ومبادئ علم الوراثة يف الكائن�ات احلية.
املؤشر :يعرف اجلين�ات ،والكروموسومات ،وخصائص كل منها ،ودورهما يف عملية الوراثة.
السؤال:
يمثل الشكل أدناه ترتيب املعلومات الوراثي�ة يف نواة اخللية .الدائرة اليت يرمز لها باحلرف  Zتمثل:

اجلين�ات

Z

األحماض األميني�ة

		

ج

الفجوات

أ

		
ب الكروموسومات

		

د

القواعد اجلزيئي�ة

االجابة الصحيحة (ب)؛ ألن اجلين�ات جزء من الكروموسومات لذا فهي تمثل الدائرة األصغر وبن�اء على
ذلك فإن الكروموسومات تشكل الدائرة األكرب منها.
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النموذج الثامن:

ّ
والتنوع احليوي.
املجال :البيئ�ة
ّ
املعيار :يوضح معلم األحياء أسس ومبادئ علم البيئ�ة واألنظمة البيئي�ة وسلوك الكائن�ات احلية.
املؤشر :يشرح أبرز العالقات بني ّ
املكونات احلية وغري احلية يف األنظمة البيئي�ة.
السؤال:

معظم املعادن داخل النظام البييئ يتم تدويرها وإعادتها للبيئ�ة بواسطة أنشطة مباشرة من مخلوقات
ُ
حية تعرف باسم:
أ

املنتجات				.

ب

املستهلكات.

ج

				
آكالت اجليف.

د

املحلالت.
ّ

اإلجابة الصحيحة ( د )  ،ألن املحلالت (املفككات) تضم املخلوقات احلية الدقيقة كالبكترييا والفطريات –

وبعض الديدان واحلشرات – اليت تعمل على تفكيك املخلوقات ّ
احلية العضوية بعد موتها وحتليلها إىل عناصرها
األولية اليت تستفيد منها املنتجات مرة أخرى.
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النموذج التاسع:

املجال :التنظيم الرتكييب والوظيفي يف الكائن�ات ّ
احلية.
ّ
يبي معلم األحياء التنظيم الرتكييب والوظيفي يف اخللية ّ
احلية.
املعيار:
ّ
ومكونات اخللية ّ
ّ
احلية ،ووظائف تلك ّ
ّ
املكونات.
اخللوية ،ويبي أنواع اخلاليا،
املؤشر :يلم بالنظرية
السؤال:
ً
وفقا لنظرية اخللية  :أي العبارات الآلتي�ة صحيحة؟
الفريوسات عبارة عن خاليا حقيقية.

أ

ب اخلاليا غري متشابهة يف الرتكيب.
ج
د

توجد امليتوكوندريا يف اخلاليا النب�اتي�ة فقط.
اخللية من انقسام ّ
ّ
خلية سابقة لها.
تنتج

اإلجابة الصحيحة ( د )  ،ألن النظرية اخللوية اليت وضعها العالمان شاليدن وشفان لها ثالثة مبادي هي:
.1

1جميع الكائن�ات احلية ترتكب من خلية واحدة أو أكرث.

.2

2اخللية هي الوحدة الرتكيبي�ة والوظيفية للكائن اليح.

3 .3تنتج اخللية من انقسام خلية سابقة لها.
واجلواب هو املبدأ الثالث من النظرية ،أما ّ
بقية اإلجابات فال تتضمن أحد هذه املبادئ .

16

دليل المتقدم الختبار معلمي األحياء

النموذج العاشر:
املجال :البيئ�ة والتنوع احليوي.
ّ
املعيار :يوضح معلم األحياء أسس ومبادئ علم البيئ�ة واألنظمة البيئي�ة  ،وسلوك الكائن�ات احلية.
املؤشر :يلم بأنواع العالقات بني الكائن�ات ّ
احلية يف األنظمة البيئي�ة ،ويشرح طبيعة تلك العالقات.
السؤال:
ّ
هناك بكترييا معين�ة تعيش يف األمعاء الغليظة لإلنسان تساعد يف إنت�اج فيت�امني (ك) هذه العالقة مثال
على :
أ

				
التطفل االختي�اري

ب

التطفل اإلجباري

ج

					
التعايش

د

التقايض

اإلجابة الصحيحة ( د ) ،ألن التقايض عبارة عن عالقة تعاوني�ة حيوية بني نوعني أو أكرث من أنواع
الكائن�ات احلية  ،حبيث يستفيد الطرفان من هذا التعاون .فالبكترييا تساعد يف إنت�اج فيت�امني (ك)
وباملقابل تستفيد مأوى وغذاء.

دليل المتقدم الختبار معلمي األحياء
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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  ،وقد روعي يف األسئلة ما يلي:

تمثي�ل املعايري حبيث وضع 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 لتت�أكد من صحة إجابتك.
السؤال األول:
أي مما يلي يصف أهمية وجود «املجموعة الضابطة» يف جتربة ما؟
		
أ

تأمني إمكاني�ة تكرار النت�اجئ.

		
ب

تيسري عملية استعراض القراءات.
ّ
التحي املحتمل من خالل املالحظ.
احلد من

		
ج
		
د

عزل تأثري ّ
متغي واحد.

السؤال الثاين:
ّ
يمثل الشكل أدناه يف املخترب عالمة مادة :
		
ب

مشعة
ًّ
مؤذية جدا
ّ
سامة

		
أ

		
د

قابلة لالشتعال

		
ج
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السؤال الثالث:
أي مما يلي يمثل أحد أهم مبادئ أخالقيات البحث العليم مع البشر؟
ّ
ً
أنيكوناختي�ار عين�ةالدراسةممثالجلميعاألصولواألعراقيفاملجتمع،وأنيمثلاجلنسني.
أ
ّ
ب قبل بدء الدراسة ،جيب إبالغ عين�ة الدراسة عن أي مخاطر معروفة مرتبطة باملشاركة.
ً
ج أي عالج يعطى لعين�ة الدراسة جيب أن يكون معروفا لتحسني أوضاعهم الطبي�ة.
ً ّ
د قبل بدء الدراسة ،جيب أن توقع ّ
عين�ة الدراسة تن�ازال حيد من املسؤولية القانوني�ة للباحث.
السؤال الرابع:
يطلق على مجموعة املخلوقات احلية املختلفة يف املحيط احليوي:
ّ
				
التنوع احليوي
أ
ج

				
التنوع الورايث

ب
د

ّ
تنوع النظام البييئ
ّ
تنوع األنواع

السؤال اخلامس:
أفضل وصف للنظرية العلمية هو:
		
أ
		
ب
		
ج
		
د

ً
ال يمكن أن ّ
تتغي أبدا.
تتغي يف كل ّ
من املمكن أن ّ
مرة يتم فيها االختب�ار.
يمكن إثب�اتها بشكل قاطع.
َّتم اختب�ارها بشكل ّ
جيد ،وتشرح نطاق واسع من املالحظات.

دليل المتقدم الختبار معلمي األحياء
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السؤال السادس:
ّ
يمثل الشكل أدناه هرم الطاقة .أي املخلوقات احلية اآلتي�ة يف املستوى ()A؟
الطيور

أ

				
ب الديدان

D

ج

الثديات

C

د

الطحالب

B
A

السؤال السابع:
إذا أراد املعلم استخدام تقني�ات التعليم لتوسيع نطاق فهم الطالب لعملية االستقصاء العليم .فأي األنشطة
الطالبي�ة اآلتي�ة أكرث فعالية يف حتقيق هذا الهدف؟
استخدام برمجيات املحاكاة لتصميم وإجراء التحقيقات.

أ

ب استخدام برنامج الرسام املطور.
ج

استخدام اإلنرتنت للبحث يف االكتشافات العلمية احلديث�ة.

د

استخدام برمجيات قاعدة البي�انات لتنظيم البي�انات العلمية.

السؤال الثامن:
أي العبارات اآلتي�ة املتعلقة بالفرضيات العلمية غير صحيحة؟
يمكن اختب�ار عواقب الفرضية بواسطة عدة محققني.
أ
ً
ب الفرضية ليست دائما صحيحة.
ج
د

20

الفرضية والنظرية مرتادفتان لليشء نفسه.
ً
الفرضية بنيت استن�ادا على مالحظات.
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السؤال التاسع:
ً
ّ
ّ
يتكون الغشاء اخللوي للخلية أساسا من :
 DNAو ATP

أ

ب الربوتين�ات والدهون
ج

الكيتني والنشا

د

النيوكليوتي�دات واألحماض النووية

السؤال العاشر:
ُ ّ
تصنف كل من العناكب والنحل والعقارب والنمل يف نفس :
أ

			
اجلنس

		
ب الفصيلة

		

ج

الرتب�ة

د

الشعبة

السؤال احلادي عشر:
أي احليوانات اآلتي�ة يوجد بها أكياس هوائي�ة متصلة بالرئتني؟
أ

				
الطيور

ب

الربمائي�ات

ج

				
الزواحف

د

الثديي�ات

السؤال الثاين عشر:
أجرى مندل جتاربه الوراثي�ة على نب�ات:
أ

				
اللوبي�ا.

ب

الذرة.

ج

				
البازال.

د

القمح.

دليل المتقدم الختبار معلمي األحياء
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السؤال الثالث عشر:
أي املصطلحات اآلتي�ة أفضل وصف لعملية « :جمع البي�انات العلمية من خالل املالحظة يف الدراسات
امليداني�ة» ،مثل  :مراقبة سلوك الطيور؟
		
نموذج عليم

أ

				
ب جتربة

ج

حبث وصفي

د

نظرية علمية

السؤال الرابع عشر:
ّ
العبارة اليت تمثل إحدى اإلشكاليات األخالقية يف مجال الهندسة الوراثي�ة أنه يمكن استخدامها:
إلنت�اج خضروات مغذية.

أ

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:
قام أحد الطالب أثن�اء تنظيف قفص فرئان التجارب يف املعمل بمسك أحد الفرئان دون أن يلبس قفازات ،فتلقى
ً
عضة عميقة من أحدها .جيب على املعلم أن يكون مدركا أن نتيجة هذا احلادث تتمثل خبطر إصابة الطالب بمرض :
أ

				
الطاعون

ب

السل

ج

			
التهاب الدماغ

د

التيت�انوس

السؤال السادس عشر:
أي الرتاكيب اآلتي�ة يوجد عادة يف كل من اخلاليا النب�اتي�ة واحليواني�ة؟
أ

22

		
اجلدار اخللوي

ج

األجسام املحللة.

		
ب جهاز جوليج.

د

الفجوة العصارية.
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السؤال السابع عشر:
االســم العليم للفأر اجلبلي هــو:

Marmota monax

 ،واالســم العليم حليوان الغرير طويل الذيل هو:

 .Marmota caudataأي العبارات اآلتي�ة تصف العالقة التصنيفية بني الفأر اجلبلي والغرير طويل الذيل؟
أ

ينتميان لشعبتني مختلفتني.

ب ينتميان إىل نفس اجلنس.
ج

ينتميان إىل نفس النوع.

د

ينتميان إىل عائلتني مختلفتني.

السؤال الثامن عشر:
أفضل وصف للعالقة بني الكلى والكبد فيما يتعلق بنظام الدورة الدموية أنهما :
أ

يضخان الدم.

ب ينتجان خاليا الدم.
ّ
الضارة من الدم.
ج يزيالن املواد
ّ
د ينتجان بروتين�ات جتلط الدم.
السؤال التاسع عشر:
ً
يمكن أن ينتج نب�ات البازالء بذورا صفراء أو خضراء .يف حالة نب�ات بازالء متغاير الزاجيوت بالنسبة للون البذور،
فإن أليل (جني) البذور الصفراء يغطي تأثري أليل (جني) البذور اخلضراء .أي املصطلحات اآلتي�ة يعطي أفضل
وصف ألليل (جلني) البذور الصفراء؟
أ

			
سيادة غري كاملة

ب

سيادة كاملة

ج

				
متنحية

د

صفة مرتبطة باجلنس

دليل المتقدم الختبار معلمي األحياء
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السؤال العشرون:
دورة الفسفـور ختتلف عن دوريت الكربون والنيرتوجني كونها:
ضمن نفس ّ
املكون الكيميايئ طيلة مراحل الدورة.
		
أ
		
ب
		
ج
		
د

ليست ناجتة من األنشطة البشرية.
ّ
ليست يف مرحلة غازية خالل أي جزء من أجزاء الدورة.
ً ّ ً
ً
ّ
مقيدا يف النظم احليوية.
نادرا ما تكون عامال
طيور

السؤال احلادي والعشرون:
ّ
يمثل الشكل أدناه نموذج هرم غذايئ :

أسماك كبرية
أسماك صغرية
نب�اتات

ما العبارة اليت تصف ما حيدث يف هذا الهرم؟
ً
أ مزيدا من املخلوقات احلية تموت يف املستويات األعلى من املستويات األدىن ،مما يؤدي إىل قلة
املخلوقات احلية يف املستويات العليا.

ب يتم فقدان الطاقة يف البيئ�ة يف كل مستوى ،مما يعين أن مجموع املخلوقات ّ
احلية سوف يقل
كلما ارتفعنا اىل مستويات أعلى.
ج عندما تموت املخلوقات ّ
احلية يف املستويات العليا ،فإن بقايا أجسامها (الرفاة) تزنل إىل
املستويات الدني�ا ،مما يزيد مجموع الكائن�ات احلية فيها.
احلية يف كل مستوى ،وبن�اء عليه فإن مجموع املخلوقات ّ
د تضمحل املخلوقات ّ
احليةسوف يقل
بسبب عدم الدعم الالحق للمستويات األعلى.
24
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السؤال الثاين والعشرون:
أي مما يلي العامل األكرث أهمية الذي جيب أن يؤخذ بعني االعتب�ار عند اختي�ار موسوعة علمية مخزنة يف قرص
مضغوط الستخدامه يف الصف الدرايس ؟
		
أ

رخص سعر المادة املستخدمة.

		
ب

القدرة على عرض الرسومات باأللوان الكاملة.

		
ج

قدرة الربمجيات على منع الوصول إىل مواد غري مرغوب فيها.

		
د

سهولة االستخدام وفعالية قدرات البحث عن املعلومة.

السؤال الثالث والعشرون:
تتكون اخللية العصبي�ة من:
أ

مخ ،حبل شوكي ،عمود فقري

		
ب

زائدة شجرية ،محور اسطواين ،جسم اخللية

		
ج

رأس ،قطعة وسطى ،ذيل

		
د

قشرة ،لب ،غمد

السؤال الرابع والعشرون:
ُ
تستثىن الفريوسات من نظرية اخللية ،رغم أن لديها بعض خصائص الكائن�ات احلية .وذلك لكونها :
ّ
املتخصصة.
تتكون من العديد من اخلاليا
		
أ
		
ب

حتتوي على مادة وراثي�ة.

		
ج

تتكاثر باالنقسام غري املباشر.

		
د

حتتوي على صبغة الكلوروفيل.
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السؤال اخلامس والعشرون:
إذا كان شريط ا حلمض النووي  DNAيتسلسل بطريقة  AACTTGفما تسلسل الشريط املتوافق معه الذي
يقابله؟

26

		
أ

			
CCAGGT

ب

AACTTG

		
ج

			
TTCAAG

د

TTGAAC
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مفتاح اإلجابة
رقم السؤال

االجابة

املعيار

املؤشر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ج
ب
ب
أ
د
د
أ
ج
ب
ج
أ
ج
ج
ج
د
ب
ب
ج
ب
ج
ب
د
ب
ب
د

2
3
2
5
1
8
11
1
4
5
6
7
2
9
3
4
5
6
7
8
8
11
6
4
7

3
1
7
5
7
3
6
7
1
3
2
2
2
4
3
3
2
3
2
5
3
6
2
3
5
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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



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

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.
إجراءات االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.

االختب�ار بعدة أيام .

دليل المتقدم الختبار معلمي األحياء
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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
احتاجها ملذاكرة
هذا املحتوى
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أين أجد املواد
اليت احتاج إليها

تاريخ بداية
املذاكرة

تاريخ انتهاء
املذاكرة

ملحق معايري مادة األحياء

املؤشرات

املعيار
.1
.2
.3

املعيار:1 .8 .3 :
يعرف املعلم طبيعة علم
األحياء وتاريخ تطوره

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

املعيار
.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 علماء األحياء ،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،
والتواصل بها مع اآلخرين.
5يستخدم مهارات القياس واملعايرة ،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 علم األحياء,
ويستوعب تنظيماتها الصادرة يف اململكة العربي�ة السعودية..

.1
.2

1يعرف مكونات املخترب وقواعد وإجراءات السالمة واألمان ورموزها.
ِّ 2
يقوم مخاطر املواد الكيميائي�ة اليت يستخدمها يف تدريسه ,ويعرف
كيفية استخدامها ,وختزينها ,والتخلص منها بأمان.
3يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت يمكن أن حتدث داخل
املخترب أو خارجه.
4يشرح كيفية استخدام أدوات املعمل بطريقة آمنة ومناسبة جلميع
الطالب.
5يعرف أهم الزجاجيات واألجهزة اليت تستخدم يف املخترب وكيفية
استعمالها بأمان.
6يوضح املهارات األساسية إلجراء التشريح للكائن�ات احلية ,ويعرف
الضوابط والتشريعات املعتمدة يف التعامل مع حيوانات املخترب.

.2
.3

املعيار:2 .8 .3 :
يلم املعلم بمفهوم املنهج
العليم ومبادئه وخصائصه
وطرقه وتطبيقاته وأخالقياته
يف علم األحياء..

.4

.5
.6

.7

املعيار:3 .8 .3 :
جيري املعلم التجارب العملية
ً
مراعيا قواعد السالمة واألمان
يف املخترب.

.3
.4
.5
.6
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املؤشرات

املعيار

املعيار:4 .8 .3 :
يبني معلم األحياء التنظيم
الرتكييب والوظيفي يف اخللية
احلية.

.1

1يعرف املفاهيم الرئيسة للرتكيب اخللوي( اخللية ،الربوتوبالزم
،النسيج ...إلخ).
2يوضح اخلصائص املمزية للكائن�ات احلية.
3يلم بالنظرية اخللوية ,ويبني أنواع اخلاليا ,ومكونات اخللية احلية,
ووظائف تلك املكونات.
4يشرح العمليات احليوية اليت تتم يف اخللية ,مثل :االنقسام اخللوي.
والتنفس اخللوي ,والبن�اء الضويئ.
5يعرف األنسجة احلية وأنواعها ,ووظائفها ,واملالئمة بني تركيبها
ووظائفها.
6يصف التنظيم الرتكييب جلسم الكائن اليح وآلية التكامل بني مكوناته

.1

1يعرف املفاهيم الرئيسة يف علم التصنيف :النوع ،الشعبة ،اجلنس
...إلخ.
2يلم بأسس تصنيف الكائن�ات احلية .
3يعرف املمالك الرئيسة اليت صنفت بموجبها الكائن�ات احلية ،ويوضح
خصائص كل مملكة وتصنيفها وأهميتها وأمثلة عليها.
4يعرف الكائن�ات غري اخللوية (الفريوسات) وخصائصها وانواعها .
5يفهم طبيعة التنوع احليوي للكائن�ات احلية يف البيئ�ات املتنوعة .

.1

1يلم باملفاهيم الرئيسة للعمليات احليوية يف جسم الكائن اليح :الهضم،
التنفس ،اإلخراج ،التكاثر ،البن�اء الضويئ  ،النتح  ،الهرمونات ...إلخ.
2يشرح تركيب األجهزة واألعضاء احليوية يف جسم الكائن اليح ،وآلية
عمل كل منها بالتفصيل.
3يبني آلية التنسيق والتآزر بني األجهزة واألعضاء أثن�اء حدوث العمليات
احليوية.
4يشرح املالئمة بني الرتكيب والوظيفة يف أجهزة جسم الكائن اليح
وأعضائه.

.2
.3
.4
.5
.6

املعيار:5 .8 .3 :
ّ
يبي معلم األحياء أسس
ومبادئ التنوع احليوي
وتصنيف الكائن�ات احلية.

املعيار:6 .8 .3 :
يصف معلم األحياء العمليات
احليوية اليت حتدث داخل
الكائن�ات احلية
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.2
.3
.4
.5

.2
.3
.4
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املعيار

املعيار:7 .8 .3 :
حيدد معلم األحياء أسس
ومبادئ علم الوراثة يف
الكائن�ات احلية.

املؤشرات
.1
.2
.3

1يشرح التطور التارييخ لعلم الوراثة ويعرف أبرز املفاهيم الرئيسة فيه.
2يعرف قوانني مندل الوراثي�ة وتطبيقاتها .
3يعرف اجلين�ات ,والكروموسومات ,وخصائص كل منها ,ودورهما يف
عملية الوراثة.
4يذكر أنواع األحماض النووية وتركيبها ,ويفهم طبيعة العالقة بني
احلمض النووي ،والكروموسومات ،واجلين�ات.
5يصف الرتكيب الكيميايئ للمادة الوراثي�ة ,وآلية تكوين الربوتني داخل
اخللية احلية .
6يعرف الوراثة البشرية وتطبيقاتها ,ويقارن بني الصفات الوراثي�ة
اجلسدية واجلنسية.
7يعرف الطفرات اجليني�ة وأنواعها وأسبابها وأهميتها .
8يقدم أمثلة عن التطبيقات املتنوعة للهندسة الوراثي�ة يف حياتن�ا.

.1

1يعرف املفاهيم الرئيسة يف علم البيئ�ة ،ويذكر أنواع البيئ�ات واألنظمة
البيئي�ة ومكوناتها.
2يشرح أبرز العالقات بني املكونات احلية وغري احلية يف األنظمة البيئي�ة.
3يلم بأنواع العالقات بني الكائن�ات احلية يف األنظمة البيئي�ة ،ويشرح
طبيعة تلك العالقات.
4يشرح السلوك يف الكائن�ات احلية ,ويذكر أنواعه ,ويوضح أمثلة
لنماذج من سلوكها.
5يبني آلية حدوث الدورات الطبيعية.
6يعرف أبرز املشكالت البيئي�ة املعاصرة وتأثرياتها على الكائن�ات احلية.

.4
.5
.6
.7
.8

املعيار:8 .8 .3 :
يوضح معلم األحياء أسس
ومبادئ علم البيئ�ة واألنظمة
البيئي�ة وسلوك الكائن�ات
احلية.

.2
.3
.4
.5
.6
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املؤشرات

املعيار

املعيار:9 .8 .3 :
يلم معلم األحياء بعالقة علم
األحياء بالتخصصات األخرى
ويعرف تطبيقات علم األحياء
والقضايا اجلدلية فيه.

.1

1يوضح عالقة علم األحياء بالتخصصات األخرى :الفزيياء ,والكيمياء,
وعلم األرض ,والرياضيات وغريها  ،ويتمكن من تقديم أمثلة توضح
هذه العالقة.
2يبني التطبيقات احليوية يف امليادين املختلفة ,مثل :الزراعة والطب
والصناعة ...إلخ.
3حيلل األسس العلمية للتطبيقات احليوية ,ويبني الضوابط األخالقية
الستخدامها.
4يلم بالقضايا اجلدلية الرئيسة يف علم األحياء ويشرح كيفية ظهورها
ونشأتها ,ويعرف كيفية مناقشتها.
5يعرف التأثريات األخالقية للقضايا اجلدلية يف علم األحياء على الفرد
واملجتمع والبيئ�ة .

.1

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
األحياء.
2يلم بأساليب توظيف البيئ�ة املحيطة ومكوناتها يف تدريس األحياء.
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 األحياء،
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 دروس األحياء.
8يلم بأبرز مشاريع التطوير العاملية واملحلية يف مجال الرتبي�ة العلمية،
واالختب�ارات الدولية يف هذا املجال.

.2
.3
.4
.5

املعيار:10 .8 .3 :
يلم املعلم باملهارات األساسية
ملعلم األحياء ،والتوجهات
احلديث�ة يف الرتبي�ة العلمية.

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
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املؤشرات

املعيار
.1

.2

املعيار:11 .8 .3 :
يلم املعلم بطرائق التدريس
اخلاصة يف الرتبي�ة العلمية.

.3
.4
.5

.6

1يلم بطرق التدريس واألنشطة املفضلة يف تدريس األحياء ،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 األحياء ,وإجراءات التقويم املناسبة.
2يعرف كيفية تصميم األنشطة االستقصائي�ة بمستويات متعددة يف
دروس األحياء ,وكيفية توجيه املتعلمني 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 األحياء مثل :النمذجة والوسائط املتعددة ()Multimedia
برامج املحاكاة ( )Simulationواحلساسات ( )Sensorsيف املعامل
املعتمدة على احلواسيب املصغرة (Microcomputer based
 )Laboratory) (MBLويتمكن من استخدامها بأسلوب فاعل يف
حتقيق أهداف التعلم.
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يسعدنا أن نستقبل مقرتحاتكم ومالحظاتكم
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكرتوين التايل
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