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األدلة التخصصية
إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة

دليل المتقدم الختبار

 معلمي الطالب الموهوبين







يمثل مشــروع األدلة املهني�ة للمعلمني وأدوات 

تقييمها أحد املشاريع الرئيسة ملشروع امللك عبدهللا 

لتطويــر التعليــم )تطويــر(. يقــوم بإعــداده وتنفيذه 

املركز الوطين للقيــاس والتقويــم )قيــاس(. ويأيت 

املشروع ضمن عدد من املشاريع اليت ينفذها املركز 

ضمــن الشــراكة االســرتاتيجية بــني وزارة الرتبيــ�ة 

والتعليم وقياس للرفع من كفاءة املعلمني بما خيدم 

األهداف التطويرية للوزارة  وحتسني مخرجاتها.

مقدمة
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    الهدف من الدليل 
التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار،من خالل  املعلمني على  املتقدم الختب�ار  الدليل ملساعدة  أعد هذا 

أسئلة  يف  تن�اولها  وكيفية  يغطيها،  اليت  واجلوانب  االختب�ار،  محتوى  عن  مفيدة  معلومات  تقديم 

موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.

كما يقدم الدليل أمثلة على أسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري، وأسئلة للتمرين تساعد املتقدم 

على تعّرف 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. 

على  يركز  حيث  أدائــه.  وطريقة  لالختب�ار  لالستعداد  مفيدة  عامة  توصيات  أيضا  الدليل  ويقدم 

اجلانب التخصيص ملعليم الطالب املوهوبني ومكمال 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  
يقدم هذا الدليل نب�ذة  موجزة عن معايري معليم الطالب املوهوبني ، والوزن النسيب لكل معيار، وعدد 

األسئلة اليت يغطيها. بعد ذلك يعرض الدليل أمثلة على األسئلة وكيفية ربطها باملعايري، يليها أسئلة 

تدريبي�ة تمّكن املخترب من التدّرب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

 ملزيد من املعلومات 

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

w w w . q i y a s . s a على موقع املركز الوطين للقياس والتقويم 
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     تنظيم محتوى االختب�ار: 
التخصصية ملعليم الطالب املوهوبني، وقد تم تنظيمها وفق مجاالت،  املعايري  يغطي االختب�ار محتوى 

حيوي كل مجال معياًرا أو أكرث، وحتت كل معيار عدد من املؤشرات، وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات. 

كما يتضح من الشكل التايل:

التخصص: املوهبة والتفوق. 

املجال: التخطيط للتعليم.

املعيار: أساليب التشخيص والتعرف على الطالب املوهوبني.

املؤشر: يعرف األدوات واملقاييس واالختب�ارات الرسمية املستخدمة يف التعرف على املوهوبني.

السؤال: 

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

يمثل اسم ورقم التخصص، ويتضمن كل ختصص مجموعة مناملجاالت.

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

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 معيارتغطي 
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار.

من املقاييس أو االختب�ارات التالية ال يستخدم يف قياس القدرات العقلية املوهوبني ؟
أ- اختب�ار ستانفور بيني�ة.

ب- اختب�ار وكسلر.
ج- اختب�ار رافن.
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  محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املعايري الرئيسة لتخصص املوهبة والتفوق، ويتضمن ذلك:

املفاهيم واألسس التخصصية يف مجال املوهبة والتفوق.  �  

اخلصائص العامة للطالب املوهوبني وأبرز املشكالت النفسية واالجتماعية اليت تواجههم. �  

 أساليب التشخيص والتعرف على الطالب املوهوبني. �

البدائل والربامج التربوية يف مجال املوهوبني. �   

مناهج وبرامج  الطالب املوهوبني. �   

طرق وإسرتاتيجيات التدريس اخلاصة بالطالب املوهوبني واملتفوقني. �   

تقني�ات املعلومات والتكنولوجيا يف التعليم. �   

الطرق واألساليب العلمية املنظمة لتقويم الطالب املوهوبني والربامج املقدمة لهم. �   

 يبني الشكل )1( نسب تمثي�ل كل معيار من معايري  معلم املوهوبني

شكل )1( الوزن النسيب ملعايري معلم املوهوبني

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت معليم الطالب املوهوبني  

املفاهيم واألسس اليت يرتكز عليها ختصص املوهبة
اخلصائص العامة للطالب املوهوبني وأبرز املشكالت النفسية

أساليب التشخيص والتعرف على الطالب املوهوبني
البدائل والربامج التربوية يف مجال املوهوبني

مناهج وبرامج الطالب املوهوبني
طرق وإسرتاتيجيات التدريس اخلاصة بالطالب املوهوبني واملتفوقني

تقني�ات املعلومات والتكنولوجيا يف التعليم
طرق وأساليب تقويم الطالب املوهوبني والربامج املقدمة لهم

11%

16%

8%
13%

15%

13%

13%
11%
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  نماذج من األسئلة: 
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات، وفيما يأيت نماذج من األسئلة.

النموذج األول:
املجال: بني�ة ختصص املوهبة والتفوق.

املعيار: يعرف معلم املوهوبني املفاهيم واألسس اليت يرتكز عليها ختصص املوهبة.
املؤشر: يعرف املصطلحات العلمية، والتعريفات، واملفاهيم، وأهم القضايا الفلسفية يف مجال املوهوبني، 

مثل: مفهوم املوهبة والتفوق، واإلبداع والتمزي واالبتكار والنبوغ وغريها.

السؤال:
الطالب الذين يسجلون درجات استثن�ائي�ة جيدة يف اختب�ارات الذكاء، معظم األحيان يتفوقون يف أحد املجاالت 

اآلتي�ة:
اإلبداع. أ 

التفكري التقاريب. ب 
الدرجات املدرسية. ج 

التفكري الناقد. د 
البديل )أ( هو البديل الصحيح؛ ألن الطالب املبدعني يسجلون درجات استثن�ائي�ة على اختب�ارات الذكاء.  بينما 
البديل )ب(، )ج( ، و)د( غري صحيحة؛ ألن التفكري التقاريب، واحلصول على درجات مدرسية مرتفعة، والتفكري 

الناقد، يمكن أن يقوم بها العاديون أو املتفوقون .

النموذج الثاين:
املجال: بني�ة ختصص املوهبة والتفوق.

املعيار: يعرف معلم املوهوبني اخلصائص العامة للطالب املوهوبني، وأبرز املشكالت النفسية، واالجتماعية.
املؤشر: يمزي بني اخلصائص العقلية واملعرفية واألكاديمية للطالب املوهوبني وغري املوهوبني.

ربط البني�ة املعرفية السابقة مع الدالئل املوجودة يف النص واليت لم يشري اليها املؤلف بصراحة تسىم بـ:

التصور )التخيل(. أ     
االستنت�اج. ب     

التوقع. ج     
التلخيص. د     
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االجابة:
البديل )ب( هو البديل الصحيح؛ ألن االستنت�اج هو نمط من أنماط التفكري الستخراج أفكار بن�اًءا على معلومات 
باملعلومات  ترتبط  ال  قد  عقلية  عمليات  يمثالن  ألنها  صحيحني؛  غري  و)ج(  )أ(،  البديلني  أّن  حني  يف  سابقة. 
على  الفرد  قدرة  على  وتعتمد  للتعلم،  محددة  طريقة  التلخيص  ألن  صحيح  )د(غري  البديل  أن  كما  السابقة.  

إعادة الصياغة.

النموذج الثالث:
املجال: التخطيط للتعليم.

املعيار: يعرف معلم املوهوبني أساليب التشخيص والتعرف على الطالب املوهوبني. 
املؤشر: يعرف داللة املعلومات املستقاة من أدوات التشخيص والقياس والتقويم الرسيم وغري الرسيم.

تهدف معايري إختب�ارات محكية املرجع إىل مساعدة مستخدم االختب�ار على:
تفسري معىن نت�اجئ االختب�ار أ 

إدارة االختب�ار بالطريقة نفسها يف كل مرة  ب 
ربط نت�اجئ االختب�ار مع اختب�ار مماثل ج 

وصف اإلجراءات العالجية جلوانب الضعف  د 
اإلجابة:

مع  الطالب  أداء  مقارنة   خاللها  من  يمكن  املرجع  محكية  االختب�ارات  ألن  الصحيحة؛   اإلجابة  هو  )د(  البديل 
نفسه، وبالتايل تمكن مستخدم االختب�ار من التعرف على جوانب الضعف والقوة لدى الطالب لوصف اإلجراء 
العاليج املناسب، يف حني البديل )أ(، )ب(، )ج( غري صحيحة؛ ألنها تقارن أداء الطالب مع الطالب اآلخرين 

واليت ال تعترب من أهداف االختب�ارات محكية املرجع.

النموذج الرابع:
املجال: التخطيط للتعليم.

املعيار: يلم معلم املوهوبني بالبدائل والربامج التربوية يف مجال املوهوبني. 
املؤشر: يعرف مفهوم نظام التسريع ويفرق بني أنواعها املختلفة.

أي من التالية هو األكرث احتماال الن يكون سمة من سمات نظام التسريع أكرث من كونه مكون يف برنامج األثراء؟
أخذ برامج صيفية أ 

القيام باملحاكاة واللعب  ب 
ربط نت�اجئ االختب�ار مع اختب�ار مماثل ج 

استكمال املشاريع املستقلة  د 
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اإلجابة:
أ ( هو اخليار الصحيح؛ ألن أخذ الطالب املوهوبني برامج صيفية يساعد على اختصار الوقت الزمين  البديل) 
الذي كان سيمضية مع الطالب العاديني يف الفصول الرسمية. بينما البدائل )ب(، )ج(،)د( غري صحيحة؛ ألن 

هذه البدائل تعدُّ من برامج اإلثراء وليس التسريع.

النموذج اخلامس:
املجال: التخطيط للتعليم.

املعيار: يبين معلم املوهوبني مناهج وبرامج الطالب املوهوبني. 
واملناقشة  الذايت،  والتعلم  العليم  البحث  تدعم  تعليمية  إسرتاتيجيات  باستخدام  متمزًيا  منهًجا  يبين  املؤشر: 

واملناظرة.
الفرضيات واحللول  توليد  الطالب إىل سين�اريو معني، ويطلب منهم  املعلم  عندما يوجه  الذي يستخدمه  املنهج  نوع  ما  

منه؟ 
املستن�د على الربنامج. أ 

املستن�د على املفهوم. ب 
املستن�د على الكمبيوتر. ج 

املستن�د على حل املشكالت.  د 
اإلجابة:

بينما  املشكلة.  حل  مراحل  من  مرحلة  تعدُّ  واحللول  الفرضيات  توليد  ألن  الصحيحة؛  اإلجابة  هو  )د(  البديل 
البدائل )أ(، )ب(، )ج( غري صحيحة؛ ألن مرحلة توليد الفرضيات واحللول ال توجد يف هذه البدائل.

النموذج السادس:
املجال: حتفزي ودعم التعلم.

املعيار: يعرف معلم املوهوبني طرق وإسرتاتيجيات التدريس اخلاصة بالطالب املوهوبني واملتفوقني. 
املؤشر: ينفذ إسرتاتيجيات تعمل على تنمية املهارات االجتماعية، والشخصية داخل املنهاج.

أي األساليب التدريسية اآلتي�ة هي أكرث احتماال لتعزيز اإلبداع لدى الطالب املوهوبني:
التأكيد على املوضوعات اليت ترتبط بواقع حياتهم العملية بدال من املفاهيم املجردة. أ 

بن�اء املهام جيب ان يعتمد على طريقة تشجع التفكري اإلبداعي. ب 
تسريع تغطية املحتوى املطلوب إلتاحة الوقت لألنشطة اجلماعية. ج 

تشجيع الطالب على اختي�ار األهداف التعليمية اخلاصة بهم، والبحث عن مواردهم اخلاصة  د 
.
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اإلجابة:

البديل )ب( هو الصحيح، ألن املهمة سوف تصاغ وتقدم بطريقة إبداعية، يف حني يركز البديل ) أ ( على الذكاء 
المادي، ويقلل من أهمية التفكري املجرد الذي ُيعّد  من سمات املوهوبني، والبديل ) ج( يركز على جانب تنمية 

التفاعل االجتماعي، أما البديل )د( يركز على األهداف التدريسية والدافعية.

النموذج السابع:
املجال: حتفزي ودعم التعلم.

املعيار: يستخدم معلم املوهوبني تقني�ات املعلومات والتكنولوجيا يف التعليم. 

املؤشر: يوظف املواقع اإللكرتوني�ة اخلاصة بالتعلم عن بعد يف ختطيط اخلدمات اخلاصة بالطالب املوهوبني.

أي من التقني�ات التعليمية اآلتي�ة تستخدم يف تعليم الطالب املوهوبني :

التعلم عن بعد أ 

النصوص اإلضافية   ب 

القصص الناطقة ج 

الكالم اآليل  د 

اإلجابة:

يف  والتفاعل  بالتعلم  للطلبة  يسمح  تفاعلي  تكنولويج  نظام  هو  بعد  عن  التعلم  ألن  الصحيح؛  هو  )أ(  البديل 
احلديث�ة  التقني�ات  من  وهو  الفضائي�ة،  التواصل  وقنوات  اإلنرتنت،  استخدام  خالل  من  مختلفني  موقعني 
املستخدمة يف تعليم املوهوبني ،بينما البدائل )ب(، )ج(، )د( غري صحيحة؛ ألنها تعدُّ من الربمجيات املحوسبة 

املصممة لتعليم القراءة للطلبة ذوي صعوبات التعلم.



النموذج الثامن:
املجال: حتفزي ودعم التعلم.

املعيار: يعرف الطرق واألساليب العلمية املنظمة لتقويم الطالب املوهوبني والربامج املقدمة لهم. 

املؤشر: يعرف طرق وأساليب التقويم الكيم والكيفي ملالئمة الربامج واخلدمات املقدمة للطالب املوهوبني من 
خالل تصنيف البي�انات وتقويمها املرحلي والسنوي، وجعلها نت�اجئ مشاعه للجميع.

جمع معلم للطلبة ذوي القدرات االستثن�ائي�ة مجموعة متنوعة من أعمال كل طالب لتوثيق تقدمهم مثل: إبراز 
إجنازاتهم، وتقويم الوضع احلايل لهم. أي من األنواع اآلتي�ة يمثل هذا النوع من التقويم التربوي؟

التقويم املعريف. أ 

تقويم ملف اإلجناز  . ب 

التقويم البديل. ج 

التقويم اجلمعي. د 

اإلجابة:

البديل )ب( هو الصحيح؛ ألن تقويم ملف اإلجناز يشمل عين�ة متنوعة من أعمال الطلبة اليت اتفق على إجنازها 
املعلم  يصممها  اليت  االختب�ارات  يشمل  املعريف  التقويم  ألن  صحيح؛  غري  )أ(  البديل  والطالب.بينما  املعلم  بني 
لقياس مدى إتقان الطالب للمعارف يف املحتوى الدرايس، يف حني أن البديل )ج( غري صحيح؛ ألن هذا النوع من 
التقويم يستخدم لقياس أداء الطالب يف مواقف حياتي�ة واقعية. والبديل )د( غري صحيح، ألن التقييم اجلمعي 
التعليمية  لألهداف  املتعلم  اتقان  مدى  مثل:  قــرارات،  اختاذ  بهدف  التعلم  نواجت  إحراز  على  للحكم  يستخدم 

النهائي�ة حيث يكون عادة يف نهاية تدريس محتوى أو برنامج تعلييم أو يف نهاية مرحلة ما.
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  أسئلةتدريبي�ة
فيما يأيت نقدم للمخترب بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار، وقد روعي فيها ما يأيت:

تمثي�ل املعايري حبيث ُوِضَع 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. •

وليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا لهذه األسئلة بتفاصيلها، وال معربا عن مستوى الصعوبة، إنما املقصود 
التدريب، وإعطاء فكرة عامة عن أمثلة االختب�ار.

إحدى العبارات اآلتي�ة غري صحيحة عن الطالب املوهوبني:. 1

األطفال املوهوبون لديهم مشاكل أقل من األطفال اآلخرين. أ 

جوانب النمو العقلي واالنفعايل لألطفال املوهوبني يمكن أن تكون غري مزتامنة. ب 

األطفال املوهوبون أكرث عرضة للفشل من غريهم. ج 

األطفال املوهوبون أكرث عرضة للشعور بامللل. د 

إعطاء الطالب مجموعة واسعة من موضوعات مختارة تشجع التفكري:. 2

املتمرد. أ 

املتكرر . ب 

التب�اعدي. ج 

التقاريب. د 
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من هو الذي أكد على أّن األطفال املوهوبني يظهرون مستويات عالية من الطاقة النفس- حركية؟. 3

.Piaget بي�اجية أ 

.Dabrowski دابروفسكي ب 

.Ericsson إريكسون ج 

.Montessori مونتيسوري د 

االختب�ارات . 4 يف  املتوسط  فوق  درجات  سجلوا  الذين  الطلبة  بني  أكرب  يكون  ال  عادة  اآلتي�ة  اخليارات  من  اي 
املعيارية؟

التكيف االجتماعي. أ 

االتزان. ب 

التنظيم. ج 

احلجم البدين. د 

ما هي أفضل وسيلة لتقويم الكتابة اإلبداعية لدى الطالب؟. 5

حافظةأعمال الطالب )بورتفوليو(. أ 

اختب�ارات قصرية مفاجئة. ب 

التسميع للطلبة. ج 

املقابالت. د 
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تشمل اخلصائص املعرفية لألطفال املوهوبني:. 6

الفضول الفكري. أ 

مشاكل يف الرتكزي . ب 

عاطفي أكرث من منطقي. ج 

عدم القدرة على حتمل الغموض. د 

أي الصفات اآلتي�ة هو األمثل لوصف اإلبداع؟. 7

أفكار الطالب تولدت من االستبصار يف حل مشكالت محددة. أ 

أكرث حلول الطالب تستن�د على وجهات النظر واألطر املعمول بها. ب 

أولًيا  انها تعطي انطباًعا  الرغم من  حلول الطالب تثبت قابليتها للتطبيق يف احلياة على  ج 
إلبداعه.

قدرات الطالب عادة ما تطبق بشكل موحد يف جميع مجاالت التعلم وليس يف مجال واحد. د 

من اخلصائص السلوكية لألطفال املوهوبني:. 8

مشكلة يف فهم التعليمات. أ 

جيب أن يفهم كيف ولماذا. ب 

لديه نشاط زائد معظم األحيان. ج 

أقل مشاركة يف احلياة االجتماعية. د 

من خيارات تدريس األطفال املوهوبني:. 9
جتميع كل الطالب من كافة األعمار يف صف واحد. أ 

عدم تشجيع األنشطة غري الصفية. ب 
أسلوب التلقني واحلفظ. ج 

أسلوب املحاولة واخلطأ. د 
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من اإلسرتاتيجيات املستخدمة للحفاظ على انتب�اه الطالب املوهوبني:. 10
التلقني واحلفظ. أ 

االبتعاد عن قضاء وقت طويل يف التخطيط للدرس. ب 
االختب�ارات املستمرة. ج 

أسلوب التفكري التقاريب. د 

من عناصر نظرية الذكاءات املتعددة:. 11
اجلميع يتعلم بالطريقة نفسها. أ 

بعض الناس أكرث ذكاًءا من غريهم. ب 
بعض الناس يتعلمون يف املقام األول عن طريق التدريب العملي على املشاريع. ج 

معظم الناس يتعلمون بطريقة مجردة. د 

من عناصر عقد األداء:. 12
وعد من الطالب. أ 

اجلدول الزمين. ب 
االنضباط الصارم. ج 

توقعات املعلم. د 

معظم املناهج تعطي اهتماما قلياًل نسبي�ا للتعليم العاطفي للطالب املوهوبني، والسبب الرئيس لذلك هو:. 13
موظفو املدرسة اكرث توجها حنو تلبي�ة االحتي�اجات املعرفية للطالب املوهوبني من  احتي�اجاتهم  أ 

العاطفية.
القضايا الوجداني�ة اليت يواجهها الطالب املوهوبون مشابهة تقريب�ا لتلك القضايا اليت يواجهها  ب 

أقرانهم من الطالب العاديني )غري املوهوبني(.   
غري  للطالب  الوجداني�ة  املهارات  لتحسني  املصمم  املدارس  يف  التعليم  أن  إىل  الدراسات  تشري  ج 

فعال يف العموم.
املعرفة املبني�ة لبن�اء برامج التعليم العاطفية حىت اآلن محدودة جدا لتبرير اإلنفاق املحدودعلى  د 

التعليم.
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تشمل األعمال املنتجة اليت يمكن أن يتضمنها ملف أعمال الطالب واحدة من اآليت:. 14

قائمة من اجلوائز املنجزة. أ 

أوراق العمل والعروض التقديمية. ب 

التوصيات املكتوبة من املعلمني املشرفني على الطالب. ج 

تقارير الوالدين. د 

ما املجاالت اليت غالبا ما تؤخذ يف عني النظر عند تقويم محتويات محفظة أعمال الطالب )البورتفوليو(؟. 15

الذكاء. أ 

التفكري الناقد. ب 

النظافة. ج 

التنظيم. د 

تؤثر العوامل االجتماعية والنفسية على حتصيل الطالب املوهوبني: . 16

عندما تصبح الضغوط االجتماعية السلبي�ة أكرث أهمية من التحصيل املدريس. أ 

عندما تصبح الضغوط االجتماعية اإلجيابي�ة أكرث أهمية من التحصيل املدريس. ب 

عندما ال يكون لديهم القدرة العقلية على فهم املفاهيم اجلديدة. ج 

العوامل النفسية واالجتماعية ال تؤثر على حتصيلهم. د 
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تسىم اإلسرتاتيجية التعليمية اليت يعمل فيها الطالب يف مجموعات صغرية بمساعدة األقران بـ : . 17

التدريس املقصود. أ 

التدريس املشروع )العملي(. ب 

التعلم التجرييب. ج 

التعلم التعاوين. د 

خطوة . 18 وأول  أفضل  هو  يأيت  مما  أي  مستقل.  مشروع  يف  العمل  عن  التوقف  ويريد  محبط  موهوب  طالب 
يمكن للمعلم اختاذها لتمكني الطالب من احلفاظ على اهتمامه يف املشروع؟ 

االتفاق مع الطالب أن املشاريع الصعبة هي محبطة يف كثري من األحيان. أ 

تذكري الطالب بأنه  يمتلك القدرات الالزمة للقيام باملشروع جيًدا.    ب 

يمكن   اليت  املدى  قصرية  باألهداف  التحكم  خالل  من  املشروع  ترك  الذي  الطالب  مساعدة  ج 
حتقيقها يف وقت واحد.

الطلب من والدي الطالب املساعدة يف املشروع من خالل حتديد مصادر املعلومات اليت يمكن  د 
للطالب استخدامها.

وفقا لتصنيف بلوم، ما هو أدىن مستوى من األسئلة يف املجال املعريف يمكن أن يستخدمه املعلم؟ . 19

الفهم. أ 

املعرفة. ب 

التطبيق. ج 

التحليل. د 
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أي من اخليارات اآلتي�ة تساعد املعلم على معرفة سبب إساءة تصرف الطالب يف الصف؟. 20

السجالت القصصية. أ 

ملخصات عن حضور الطالب. ب 

حاالت االنضباط. ج 

درجات الطالب. د 

عندما يعرب الطالب يف املرحلةالثانوية عن وجهة نظره السياسية والديني�ة داخل الصف، وغالبا ما يسأل . 21
أسئلةوظيفية. فاكرث احتماال أن يكون الطالب حسب نظريةأريكسون يف النمو النفيس االجتماعي، يف أي 

مرحلة من املراحل اآلتي�ة:

الهوية مقابل تشتت الهوية. أ 

اإلنت�اجية مقابل الركود. ب 

الثقة مقابل عدم الثقة. ج 

التكامل مقابل اليأس. د 

مريم معلمة يف املرحلة املتوسطة، تريد إنشاء بيئ�ة تعليمية منتجة لطالباتها. أي مما يأيت جيب أن تركز مريم . 22
أوال؟

مساعدة طالباتها على اختاذ قرارات بشأن وظائفهن وخططهن األكاديمية املستقبلية. أ 

تنمية الشعور بالثقة بني الطالبة واملعلمة. ب 

التواصل مع املسؤوالت واإلداريات للتعرف على احتي�اجات الطالبات. ج 

تقويم قدرة الطالبات على تطبيق التفكري امللموس ومهارات حل املشكالت. د 



لرفع مستوى الطالب يتوقع من معلم املرحلة الثانوية تطبيق اإلسرتاتيجيات املدرجة لزيادة:. 23

التحقق. أ 

الدافعية. ب 

حتمل املسؤولية. ج 

التواصل. د 

من . 24 لنوع  ا  هذا  يسىم  كتابي�ة،  أو  شفهية  بطريقة  عنها  اإلجابة  منهم  يطلب  ثم  صعبة  مهمة  الطالب  يمنح 
التقويم بـ: 

تقويم ملف اإلجناز. أ 

التقويم األداء. ب 

تقويم اجلمعي. ج 

تقويم مفتوح النهاية. د 

سايم طالب موهوب يف الصف السادس تطورت لدية رغبة اإلجابة على جميع األسئلة اليت تن�اقش يف الفصل . 25
وذلك بشكل يزعج اآلخرين، أي من الطرق التالية هو األفضل للمعلم ملساعدة سايم للسيطرة على سلوكه 

املندفع وافضل عالج للتأكد أن جميع الطالب يتساوون يف فرص املشاركة؟ 

فرض طريقة احلديث الذايت من قبل الطالب قبل تقديم اإلجابات . أ 

تقديم أسئلة مفتوحة والطلب من الطالب االنتظار من 10-15 ثاني�ة للتفكري يف إجاباتهم يف الرد  ب 
على السؤال.

مرة  كل  يف  عشوائي�ة  أسماء  واختي�ار  االنتب�اه  جلذب  الهادفة  الطالب  سلوكيات  جميع  جتاهل  ج 
لإلجابة على األسئلة.

على  اإلجابة  قبل  األسئلة  عن  مالحظات  لكتابة   )5-3( الطالب  من  صغرية  مجموعات  تكليف  د 
األسئلة.



   مفتاح احلل
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  مفتاح اإلجابة
   

اإلجابةرقم السؤال
أ1
ج2
ب3
ج4
أ5
أ6
أ7
ب8
أ9
ب10
ج11
ب12
د13
ب14
ب15
أ16
د17
ج18
ب19
ج20
أ21
ب22
ج23
ب24
د25
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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  للتخصص التدرييس الذي تقدمت إليه؟1

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟ 2

هل تعرف مقر االختب�ار  وموعده؟3

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟4

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟5

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

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؟10

إذا كنت تؤدي االختب�ار للمرة الثاني�ة، هل حللت درجتك السابقة وتعرفت على املجاالت اليت حتتاج منك إىل مراجعتها؟11
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  يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية 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
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   التخطيط للمذاكرة 
جدول املواصفات ألسئلة املوهوبين

عدد األسئلةاألهميةاملعياراملجال

بني�ة ختصص املوهبة 
والتفوق

1-يعرف معلم املوهوبني املفاهيم واألسس اليت يرتكز عليها 
1310%ختصص املوهبة.

2-يعرف معلم املوهوبني اخلصائص العامة للطالب املوهوبني، 
1511%وأبرز املشكالت النفسية واالجتماعية.

التخطيط للتعليم

3-يعرف معلم املوهوبني أساليب التشخيص والتعرف على 
1310%الطالب املوهوبني.

4-يلم معلم املوهوبني بالبدائل والربامج التربوية يف مجال 
1310%املوهوبني.

118%5-يبين معلم املوهوبني مناهج وبرامج الطالب املوهوبني.  

حتفزي ودعم التعلم

6-يعرف معلم املوهوبني طرق وإسرتاتيجيات التدريس اخلاصة 
1612%بالطالب املوهوبني واملتفوقني.

7-يستخدم معلم املوهوبني تقني�ات املعلومات والتكنولوجيا يف 
86%التعليم.

8-يعرف الطرق واألساليب العلمية املنظمة لتقويم الطالب 
118%املوهوبني والربامج املقدمة لهم.

10075%املجموع
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   ملحق معايري معليم املوهوبني
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روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهني�ة للمعلم، لذلك رتبت يف تسلسل رقيم 
يب�دأ برقم املعيار العام يف إطار املعايري العامة، ثم رقم التخصص. ثم الرقم التسلسلي لكل معيار، كما يتضح من معايري 

معليم املوهوبني اآلتي�ة:

املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 27. 1
 يعرف معلم املوهوبني 
املفاهيم واألسس اليت يرتكز 

عليها ختصص املوهبة.

مفهوم . 1 مثل  املوهوبني  مجال  يف  واملفاهيم  والتعريفات  العلمية  املصطلحات  بني  يفرق 
القضايا  أهم  ويبني  وغريها،  والنبوغ  واالبتكار،  والتمزي،  واإلبداع،   والتفوق،  املوهبة 

الفلسفية اليت تقوم عليها.
هذا . 2 تطور   يف  أسهموا  الذين  العلماء  وأهم  عامليًا،  املوهوبني  تربي�ة  مجال  تطور  تاريخ  يعرف 

املجال.
يلم بالقوانني واألنظمة واالتفاقيات املحلية والعاملية اخلاصة برعاية وتعليم املوهوبني.. 3
يعرف تاريخ تطور مجال تربي�ة املوهوبني يف اململكة العربي�ة السعودية.. 4
يمزي بني نظريات التعلم املرتبطة بمجال املوهبة واإلبداع و يبني أهم األحباث اليت تن�اولت . 5

كيفية تعلم الطالب املوهوبني.
يقارن بني معطيات النظريات املعرفية وغري املعرفية، ليستخلص أهم العناصر واملكونات . 6

اليت تتواءم مع الطبيعة الثقافية والبيئي�ة والعقائدية للمجتمع.
يمزي بني التأثريات الوراثي�ة والبيئي�ة يف تكوين وتطور املوهبة. . 7



29
دليل المتقدم الختبار معلمي الموهوبين

املعيار: 3. 27. 2 
 يعرف معلم املوهوبني 
اخلصائص العامة للطالب 
املوهوبني وأبرز املشكالت 
النفسية واالجتماعية اليت 

تواجههم.

يعرف نمو وخصائص املوهوبني لكل مرحلة عمرية.. 1
يستنتج مؤشرات املوهبة املبكرة.. 2

لكل . 3 الفردية  اخلصائص  وكذلك  املوهوبني،  وغري  املوهوبني  بني  الفردية  الفروق  بمبدأ  يلم 
موهوب.

وغري . 4 املوهوبني  للطالب  واألكاديمية  واملعرفية،  العقلية،  اخلصائص  بني  ويمزي  يعرف 
املوهوبني.

وغري . 5 املوهوبني،  للطالب  والنفسية  واالجتماعية،  االنفعالية،  اخلصائص  بني  ويمزي  يعرف 
املوهوبني.

وغري . 6 املوهوبني،  للطالب  املمزية  والقيادية  والفني�ة،  اإلبداعية  اخلصائص  بني  ويمزي  يعرف 
املوهوبني.

الطالب . 7 لدى  املوهوب  سلوك  مالحظة  يف  املوهوبني  الطالب  خبصائص  معرفته  يستخدم 
والتعرف/الكشف عنهم يف الصف.

يعرف أهم املشكالت السلبي�ة اليت تواجه املوهوبني، مثل: )مشكالت احلساسية املفرطة، . 8
والضغوط، والكمالية، وتذبذب تقدير الذات(. ويلم بأفضل الطرق للتعامل معها. 

املعيار: 3. 27. 3 
يعرف معلم املوهوبني 

أساليب التشخيص 
والتعرف على الطالب 

املوهوبني

حيدد القضايا املؤثرة يف التعرف على املوهوبني بما يف ذلك ذوي االحتي�اجات اخلاصة منهم، . 1
املنخفض،  األكادييم  التحصيل  ذوي  واملوهوبني  التعلم،  صعوبات  ذوي  املوهوبني  مثل: 

وذوي اخللفيات الثقافية واللغوية املتنوعة.
وحيدد . 2 املوهوبني  على  والتعرف  الكشف  لعملية  املختلفة  واألساليب  الطرق  بني  يمزي 

إجراءات ومراحل الكشف والرتشيح.
املوهوبني، . 3 على  التعرف  يف  املستخدمة  الرسمية  واالختب�ارات  واملقاييس  األدوات  يطبق 

مثل: اختب�ارات الذكاء، واختب�ارات اإلبداع والقدرات، وكذلك األدوات غري الرسمية، مثل: 
املالحظة، ودراسة تاريخ احلالة، والسجالت التقويمية والرتشيح والزتكيات.

يفسر داللة املعلومات املستقاة من أدوات التشخيص والقياس والتقويم الرسيم، وغري . 4
الرسيم.

يمزي محددات استخدام أدوات التشخيص والقياس للموهوبني، ومحدودية نت�اجئها. . 5
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املعيار: 27.3. 4 
 يلم معلم املوهوبني 

بالبدائل والربامج التربوية يف 
مجال املوهوبني.

حيدد أنواع اخلدمات والبدائل اليت يمكن تقديمها للطلبة املوهوبني.. 1
حيدد آليات اختي�ار اخلدمة املناسبة بن�اًءا على نوع املوهبة واملتغريات األخرى.. 2

يلم بمفهوم وتطبيقات نظام التسريع ويفرق بني أنواعها املختلفة.. 3
يعرف مفهوم برامج التلمذة وأنواعها املختلفة.. 4
اإلثرائي�ة . 5 للبدائل  والسلبي�ات  اإلجيابي�ات  وحيدد  اإلثرائي�ة،  الربامج  مفهوم  يوضح 

املتنوعة.

املعيار: 3. 27. 5 
 يبين  معلم املوهوبني  

مناهج وبرامج  الطالب 
املوهوبني.  

يعرف أسس ومعايري بن�اء املناهج الرئيسة للموهوبني.. 1

خيطط مناهج وبرامج املوهوبني وفق مستويات الفروق الفردية بني الطالب املوهوبني.. 2

يبين األنشطة وخربات التعلم وفق مستويات االهتمام باملجاالت العلمية.. 3

حيدد مكونات املنهج املتوازي للطلبة املوهوبني.. 4

للطالب . 5 واألكادييم  النفيس  اإلرشاد  يف  الصفية  غري  الصفية  الربامج  بن�اء  آليات  يعرف 

املوهوبني وألسرهم.

يقارن بني النماذج والربامج العاملية اليت تكون أساسًا لربامج تربي�ة املوهوبني.. 6

يبين برامج املوهوبني املختلفة مثل )ضغط املنهج، الربامج اإلثرائي�ة والتلمذة(.. 7

يبين منهًجا متمايًزا باستخدام اسرتاتيجيات تعليمية تدعم البحث العليم والتعلم الذايت . 8

واملناقشة واملناظرة
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 27. 6 
 يعرف معلم املوهوبني 

طرق واسرتاتيجيات 
التدريس اخلاصة بالطالب 

املوهوبني واملتفوقني.

مهارات . 1 توظيف  على  تشجع  العليا  التفكري  مستويات  استخدام  تضمن  أنشطة  يعد 
التحليل والرتكيب والتقويم.

والعصف . 2 الناقد،  التفكري  مثل:  اليويم،  التدريس  يف  املختلفة  التفكري  طرق  يوظف 
الطالب  يتعلم  حبيث  وغريها،  الست  القبعات  وطريقة  التفكري  يف  والتفكري  الذهين، 

المادة العلمية ومهارة التفكري معا.
ينفذ إسرتاتيجيات تعمل على تنمية املهارات االجتماعية والشخصية داخل املنهج.. 3
جييد بن�اء خطوات التعلم يف إطار منهجية املنتجات العلمية، مثل: املشاريع، واملخرجات . 4

اإلبداعية.
التعلم . 5 بيئ�ة  يف  املختلفة  الطالب  مواهب  ويرصد  لطالبه،  املختلفة  القدرات  يوظف 

والتكامل االجتماعي، ويعرف كيفية تكييف اخلطط التربوية لتلبي�ة هذه االختالفات.

املعيار: 3. 27. 7 
 يستخدم معلم 

املوهوبني تقني�ات املعلومات 
والتكنولوجيا يف التعليم.

يعرف تقني�ات التعليم املتطورة،  ولديه اخلربة الكافية الستخدامها.. 1
املساعدة . 2 التقني�ة  وأدوات  الرقمية  االجتماعية  التواصل  وسائط  بني  التكامل  ُيوجد 

خلدمة برامج التعلم والتدريس بكفاية وفاعلية.
وقواعد . 3 املعلومات  )شبكات  اآليل  احلاسب  الستخدام  العملية  التطبيقات  يتقن 

البي�انات( يف إدارة العملية التعلمية.
يتقن استخدام وسائل التواصل االجتماعي: )الفيس بوك، تويرت، الوتس أب وغريها( يف . 4

تفعيل التواصل االجتماعي األكادييم.
اخلاصة . 5 اخلدمات  ختطيط  يف  بعد  عن  بالتعلم  اخلاصة  اإللكرتوني�ة  املواقع  يوظف 

بالطالب املوهوبني.
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املعيار: 3. 27. 8 
يعرف الطرق 

واألساليب العلمية املنظمة 
لتقويم الطالب املوهوبني 

والربامج املقدمة لهم.

يستخدم أدوات الكشف املتفق على مالئمتها للتعرف على الطالب املوهوبني.. 1
الكامنة، . 2 املواهب  محتوى  لقياس  محكات  عدة  باستخدام  املوهوبني  الطالب  أداء  يقوم 

الربنامج  الربنامج، وأثر  العايل يف أجزاء محددة من  العليا، واإلجناز  التفكري  مثل: مهارات 
على النمو املعريف للطالب.

املقدمة . 3 واخلدمات  الربامج  ملالئمة  والكيفي  الكيم  التقويم  وأساليب  طرق  يعرف 
للطالب املوهوبني من خالل تصنيف البي�انات وتقويمها املرحلي والسنوي وجعلها نت�اجئ 

مشاعه للجميع.
مثل: . 4 املوهوبني،  للطالب  الفعالة  التعليمية  باملخرجات  املتعلقة   العناصر  جميع  يقوم 

التعرف على املوهوبني ، واملناهج، وخطوات بن�اء الربنامج واخلدمات املقدمة، التقويم 
الطالب  رعاية  يف  واملجتمع  األسري  التفاعل  دور  املوهوبني،  الطالب  لتعلم  املستمر 

املوهوبني، مصادر برامج املوهوبني وأسلوب بن�ائها.
يفسر نت�اجئ التقويم شفوًيا وخطًيا ويبني طريقة االستفادة منها.. 5
حيافظ على سرية نت�اجئ تقويم الطالب املوهوبني، ويستخدمها وفق القواعد األخالقية . 6

للتقويم.






