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    الهدف من الدليل 
أ أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ و االستعداد 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.

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

جميع  تغطي  الدليل   يقدمها  اليت  األمثلة  أن  العلم  مع  أسئلته،   وطبيعة  االختب�ار  أداء  طريقة  تعرف 

جوانب االختب�ار،  و ال 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 

اجلوانب  تتن�اول  اليت  سواء  العامة  األدلة  لبقية  مكماًل  األطفال،   رياض  ملعلمات  التخصيص  اجلانب 

األسئلة  نوعية  عن  وإرشادات  االختب�ار  ألداء  توجيهات  تقدم  اليت  أو  التدريس،   ملهنة  العامة  التربوية 

وكيفية تن�اولها. لدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار، من خالل 
تقديم معلوما

    تنظيم الدليل  
موجزة  نب�ذة  يقدم  ثم  ومن  املعلمني،   اختب�ارات  عن  عامة  معلومات  على  البداية  يف  الدليل  حيتيحتوي 

عن معايري معلمات رياض األطفال،  والوزن النسيب لكل معيار. بعد ذلك يعرض الدليل أمثلة ألسئلة 

وكيفية ربطها باملعايري،  يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املختربة من التدريب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

 مزيد من املعلومات
 ملزيلمزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري ،  يريج الدخول 

w w w . q i y a s . s a على موقع املركز الوطين للقياس والتقويم 



5
دليل معلمات  رياض األطفال

  محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املعايري الرئيسة لتخصص رياض األطفال، ويتضمن ذلك:  االختب�ار املجاالت الرئيسة 

لبحاسب والرياضيات
مجاالت النمو. ��

املناهج وطرف  التدريس.��

البيئ�ة التعلمية.��

التفاعل والتوجيه.��

الشراكة مع األسرة.��

التقويم.��

ويبني الشكل )1( نسبة تماثل كل مجال من هذه املجاالت وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل،  فعلى 

سبي�ل املثال تمثل مجاالت النمو 32% من محتوى املعايري  و 12% للمناهج وطرق التدريس، و12% للبيئ�ة 

التعلمية، و20%للتفاعل والتوجيه، و12% للمشاركة مع األسرة، و12% للتقويم.  وقد روعي يف هذا التقسيم 

محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم  العام وما يرتبط بها من أهداف.

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت رياض األطفال 

وقد  بالشكل.  املوضح  النسيب  لوزنه  وفقا  املجاالت،  هذه  من  مجال  كل  تمثي�ل  نسب   )1( الشكل  ويبني   
أهداف. من  بها  يرتبط  وما  العام  التعليم  يف  تدرس  اليت  الدراسية  املناهج  محتوى  التقسيم  هذا  يف  روعي 

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت معايري احلاسب اآليل

مجاالت النمو
املناهج وطرق التدريس

البيئ�ة التعلمية  
التفاعل والتوجيه

الشراكة مع األسرة
التقويم

%32

%12
%12

%12

%12

%20
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  نماذج من األسئلة : 
املجال : البيئ�ة التعلمية 

املعيار : جتهز املعلمة بيئ�ة آمنة وتراعي إجراءات األمن والسالمة 

املؤشر : تت�أكد من اتب�اع األطفال إلرشادات األمن والسالمة أثن�اء عملهم ولعبهم

السؤال:

- تعرف املعلمة »عبري« أن احتماالت إصابة األطفال بالرشح واالنفلونزا ترتفع مع دخول فصل الشتاء. أي 
اإلجراءات اآلتي�ة أكرث مالءمة للتعامل مع هذا األمر:

خترب اآلباء بضرورة بقاء أبن�ائهم يف املزنل حىت لو ظهرت عندهم أعراض بسيطة. أ 

حتافظ على درجة حرارة غرفة الصف ضمن مستوى مناسب طوال الوقت. ب 

تعلم األطفال اإلجراءات اليت تساعدهم يف الوقاية من أمراض الربد املختلفة. ج 

تطلب من آباء األطفال أن يرسلوا مع أبن�ائهم املرىض أدوية ليتن�اولوها يف الروضة. د 

اإلجابة الصحيحة: ج
البديل »ج« هو الصحيح. إن اللجوء إىل إبقاء األطفال الذين يعانون من أعراض بسيطة ألمراض الربد ليس 
أما احلفاظ  أ(.  األطفال )البديل  من  ينتج عن تطبيقه غياب عدد كبري  الشتاء، حيث قد  فصل  حاًل عمليًا يف 
على درجة حرارة غرفة الصف فهو ليس احلل األكرث فاعلية حيث إنه أحد أسباب اإلصابة بأمراض الربد وهناك 
يف  ألبن�ائهم  الدواء  تقديم  مسؤولية  اآلباء  يتحمل  أن  يفضل  أيضًا،  ب(.  )البديل  األخرى.  األسباب  من  العديد 
حاالت أمراض الربد )البديل د(. إذن، يبقى أن تعلم اإلجراءات الوقائي�ة هو األسلوب األكرث فاعلية حيث يقلل 

احتماالت مرض األطفال وانتقال العدوى بينهم )البديل ج(.
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املجال : مجاالت النمو 

املعيار : تفهم املعلمة خصائص األطفال وحاجاتهم والتأثريات ا ملتفاعلة يف نموهم. 

املؤشر : تتعرف مؤشرات التأخر النمايئ والتطور غري العادي لألطفال. 

السؤال:
تالحظ املعلمة )) هند(( أن أحد األطفال متأخر عن أقرانه يف مهارات الرسم والتلوين واستعمال املقص. َمن 

من اآليت أقَدر على مساعدة املعلمة يف  الوصول إىل فهم صحيح حلالة الطفل:

أ       ممرضة الروضة.

مديرة  الروضة. ب 

أخصائي�ة التأهيل املهين. ج 

املرشدة النفسية. د 

اإلجابة الصحيحة: ج
تبرير اإلجابة الصحيحة )ج(:

الدقيقة هو من  اليدين واملهارات احلركية  التحكم بعضالت  البديل )ج( هو  الصحيح، حيث أن تقييم تطور 
املوضوع،  عن  ما  فكرة  أ،ب(  البديلني   ( الروضة  مديرة  أو  املمرضة  تمتلك  ربما  املهين.  التأهيل  اخصائي�ة  عمل 
املرشدة  على  أكرب،  بدرجه  وربما  ينطبق،  نفسه  األمر  دقيق.  تقييم  إىل  الوصول  عن  عاجزتان  بالتأكيد  لكنهما 

النفسية) البديل د(.



8
دليل معلمات  رياض األطفال

املجال : التفاعل والتوجيه 

املعيار : تستخدم املعلمة طرقًا إجيابي�ة يف إدارة سلوك األطفال وتوجيهه وتصحيحه 

املؤشر : تستعمل طرائق إجيابي�ة يف تطبيق القواعد الصفية 

السؤال:
نتيجة  األطفال  من  عدد  انتب�اه  تشتت  احللقة،  وقت  يف  جديد  مفهوم  بعرض  »بدرية«  املعلمة  بدأت  أن  بعد 

انشغالهم باحلديث اجلانيب. أي املمارسات اآلتي�ة أكرث مالءمة للتعامل مع هذا املوقف:

أ       تتوقف عن عرض املفهوم، ولفت انتب�اه جميع األطفال ألقرانهم غري املنتبهني.

تقف وتنظر حنو األطفال غري املنتبهني ثم تطلب من أحدهم تفسريًا لسلوكه. ب 

تتوقف وتطلب من األطفال غري املنتبهني أن يقفوا يف زاوية الغرفة الصفية. ج 

تتوقف عن الكالم وتب�دأ بعملية مسح بصري لألطفال حىت يتوقفوا عن احلديث. د 

اإلجابة الصحيحة: د
تبرير اإلجابة الصحيحة )د(:

هو الصحيح. إن من غري املالئم تربويًا أن تتعامل املعلمة مع سلوك األطفال غري املقبول بطريقة تهدد تقديرهم 
املعلمة تفسريًا لسلوك احلديث  يلزم أن تطلب  ناحية أخرى، ال  أ(. من  لذواتهم وخاصة بشكل علين )البديل 
اجلانيب لسببني، األول أن األطفال لن يعرفوا تقديم التفسري، والثاين أن هذا ال حيل املشكلة )البديل ب(. أما 
البديل )ج( فيقرتح استخدام أسلوب العزل، وهو إجراء أثبتت الدراسات تأثريه السليب على تقدير الطفل لذاته. 
إذن، يبقى البديل )د( والذي تشري املالحظات العلمية والتجارب امليداني�ة إىل فاعليت�ه يف إيقاف سلوك احلديث 

اجلانيب أثن�اء وقت احللقة.
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املجال : الشراكة مع األسرة 

املعيار : تعرف املعلمة أهمية دور األسرة يف تطور الطفل، ويف دعم تنفيذ برامج الروضة 

املؤشر: تشرح الدور املحوري والرئيس لألسرة يف تربي�ة األطفال واختاذ القرارات املتعلقة بهم

السؤال:

- أي املمارسات اآلتي�ة تعكس فهم أفضل من قبل املعلمة ألهمية األسرة يف تربي�ة أطفال الروضة:

أ       ترسل األعمال الفني�ة لألطفال ليطلع عليها آباؤهم.

ب    ترحـب بزيـارة األهل للروضة يف أي وقت.

ج     تب�دأ العام الدرايس بوحدة تعلمية عن األسرة.

د     تبين شراكة فعلية مع األهل تتطور مع الوقت.

اإلجابة الصحيحة: د
تبرير اإلجابة الصحيحة )د(:

وال  جزئي�ة  لكنها  صحيحة،  ب(  )أ،  البديلني  يف  املتضمنة  املمارسات  إن  الصحيح.  هو  »د«  البديل  اإلجابة: 
تعكسان الفهم الشمويل لدور األسرة. أما البديل )ج( فهو غري صحيح حيث ال يعكس تقديم وحدة يف موضوع 
متنوعة  شمولية  شراكة  إىل  فيشري  )د(  الصحيح  البديل  أما  األطفال.  تربي�ة  يف  ألهميتها  املعلمة  فهم  األسرة 

ومستمرة وتتطور تدريجيًا، وهذا هو املطلوب للعمل بنجاح مع أسر أطفال الروضة.
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املجال: مجاالت النمو

املعيار: تدعم املعلمة النمو اللغوي لألطفال

املؤشر: تعرف خصائص النمو العقلي لألطفال

 

السؤال: 

أكرث  اآلتي�ة  املمارسات  أي  الفصىح.  العربي�ة  باللغة  التحدث  على  أطفالها  تشجيع  يف  »سارة«  املعلمة  تهدف   
مالءمة يف حتقيق هذا الهدف:

أ     تكرث من ترديد االناشيد باللغة العربي�ة الفصىح وحترص على حفظ األطفال لها .

ب   تقدم الهدايا التشجيعية لألطفال الذين يتحدثون باللغة العربي�ة الفصىح  لتحفزيهم.

ج     تتحدث املعلمة باللغة العربي�ة الفصىح فيقتدي بها األطفال.

د     تطالب األطفال عند التحدث مع املعلمة أن يتحدثوا باللغة العربي�ة الفصىح.

اإلجابة الصحيحة:ج
تبرير اإلجابة الصحيحة )ج(:

اإلجابة: البديل »ج« هو الصحيح. إن ترديد األناشيد باللغة العربي�ة الفصىح لن يكون كافيًا لضمان حديث 
األطفال بها، فقد يربطون بني العربي�ة الفصىح واألناشيد فقط وال يقومون باستخدامها )البديل أ(. أما تقديم 
الهدية  على  احلصول  يف  لرغبتهم  فقط  بهذا  يقومون  األطفال  وسيجعل  تربويًا  مالئم  غري  إجراء  فهو  الهدايا 
اللغة الفصىح سيكون  )البديل ب(. قد يستجيب األطفال لطلب املعلمة ضمن البدل )د(، لكن استخدام 
يميلون  أنه  وكيف  األطفال،  حياة  يف  كنموذج  املعلمة  أهمية  املعروف  من  أخريًا،  املعلمة.  تطلب  عندما  فقط 
حنو تقليدها واالقتداء بسلوكها. وعليه، فإن حديث املعلمة باللغة الفصىح سزييد احتماالت أن يستخدمها 

األطفال بدرجة كبرية )البديل ج(.
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املجال: املناهج وطرق التدريس

املعيار: تهئي املعلمة مناًخا يشجع على التعلم

املؤشر: تصف العالقة بني املفاهيم، و تشرح ترابطها يف بن�اء خطة تعلمية متعلقة بالوحدة

السؤال:

- جميع األهداف اآلتي�ة مصوغة بشكل صحيح ما عدا واحًدا هو:

أ     أن يمزي الطفل بني األغذية الصحية والضارة.

ب   أن يعدد الطفل احلواس اخلمس.

ج    أن يت�درب الطفل على اإلمساك بالقلم.

د     أن يشكر معلمته بعد أن تساعده.

اإلجابة الصحيحة: ج
تبرير اإلجابة الصحيحة )ج(:

للقياس ويمكن تقييمه.  قاباًل  أن يتضمن فعاًل  السلوكي جيب  الهدف  البديل »ج« هو الصحيح ألن  اإلجابة: 
والفعل »يت�درب« ليس من أفعال التعلم القابلة للقياس أو اليت يمكن تقييمها. يف املقابل، فإن األفعال »يمزي« 

و »يعدد« و »يشكر« تمثل جميعها أفعال تعلم يقوم بها الطفل وهي قابلة للقياس والتقييم.
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املجال: مجاالت النمو

املعيار: تدعم املعلمة النمو احلركي لألطفال

املؤشر: تعرف خصائص النمو اجلسيم واحلركي لألطفال

السؤال:

- أي العبارات اآلتي�ة تنطبق على املهارات احلركية الكبرية:

أ       يتفوق فيها األبن�اء الذكور على البن�ات اإلناث.

ب   أسهل من املهارات احلركية الصغرية.

ج     يب�دأ تعلمها متأخرًا وبعد املهارات احلركية الصغرية.

د     يقتصر القيام بها على توظيف األطراف السلفى.

اإلجابة الصحيحة: ب
تبرير اإلجابة الصحيحة )ب(:

اإلجابة: البديل »ب« هو الصحيح ألن النمو يسري من العام للخاص، وهذا ينطبق على تطور املهارات احلركية، 
حيث إن تطور املهارات احلركية الكبرية أسهل من املهارات احلركية الدقيقة اليت لها متطلبات نضج عصيب أكرث 
من اليت تلزم املهارات احلركية الكبرية. بالنسبة للبديل »أ« فهو غري صحيح حيث إن تطور املهارات احلركية 
تطور  ألن  صحيح  غري  أيضًا  »ج«  والبديل  التدريب.  عن  ناجت  اجلنسني  بني  والفرق  باجلنس  يت�أثر  ال  الكبرية 
أخريًا،  والقص.  والتلوين  القلم  إمساك  يسبقان  وامليش  فالوقوف  الصغرية،  يسبق  الكبرية  احلركية  املهارات 
البديل »د« غري صحيح ألن املهارات احلركية الكبرية يوظف للقيام بها األطراف العلوية )الذراعني واليدين( 

والسفلية )الرجلني والقدمني(.



13
دليل معلمات  رياض األطفال

املجال: التفاعل والتوجيه

املعيار: تطبق املعلمة أساليب وقائي�ة واستب�اقية يف إدارة سلوك األطفال وتوجيهه

املؤشر: تضع بالشراكة مع األطفال الحئة للقواعد والتعليمات الصفية واإلجراءات الروتيني�ة

السؤال: 

- جميع اآلتي�ة من الشروط الواجب مراعاتها عند وضع القواعد للطفل ما عدا واحدة هي:

أ        يكون عددها قليل.

م التوقف عن السلوك اخلطأ. ب   ُتعلِّ

ج     تـمتاز باملرونة.

د      تصاغ بشكل إجيايب.

اإلجابة الصحيحة: ب
تبرير اإلجابة الصحيحة )ب(:

املقبول  السلوك  توضح  إجيابي�ة  بطريقة  تصاغ  أن  جيب  القواعد  أن  ذلك  الصحيح،  هو  »ب«  البديل  اإلجابة: 
الواجب االلزتام به وتشجع الطفل على القيام به. أيضًا، فإن التوقف عن القيام بالسلوك غري املقبول ال يضمن 
القيام بالسوك املقبول. وبالنسبة للبدائل »أ، ج، د« فإنها جميعًا تعرض لشروط ال بّد من حتققها عند وضع 

القواعد السلوكية لألطفال.
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املجال: مجاالت النمو

املعيار: تعرف نظريات وأحباث نمو األطفال

املؤشر: تعرف نظريات النمو و التعلم عند األطفال و نت�اجئ البحوث ذات صلة

السؤال:

- أي األنشطة اآلتي�ة يعتقد العالم »جان بي�اجيه« أنه األكرث إسهاًما يف تطور األطفال وتعلمهم:

أ       اللعب اجلماعي.

ب   مشاهدة التلفزيون.

ج      قراءة القصص.

د      الرسم والتلوين.

اإلجابة الصحيحة: أ
تبرير اإلجابة الصحيحة )أ(:

يمثل  اآلخرين  العلماء  من  وكثري  »بي�اجيه«  للعالم  وفقًا  اللعب  أن  ذلك  الصحيح،  هو  »أ«  البديل  اإلجابة: 
النشاط األهم يف تطور األطفال الشمويل. وقد خلص »بي�اجيه« رأيه يف أهمية اللعب بمقولته الشهرية: »يتعلم 
اجلماعي  للعب  اخلاصة  األهمية  على  »بي�اجيه«  أكد  وقد  إياه«.  تعليمهم  ألحد  يمكن  ال  ما  باللعب  األطفال 
اآلثار  على  الدراسات  من  العديد  نت�اجئ  دللت  فقد  ب«  »البديل  التلفزيون  بمشاهدة  يتعلق  فيما  أما  التعاوين. 
»البديلني  والتلوين  والرسم  القصص  بقراءة  يتعلق  وفيما  األطفال.  تطور  على  يرتكها  أن  يمكن  اليت  السلبي�ة 
ج، د«، فهي أنشطة مفيدة، لكنها أقل اسهامًا يف تطور األطفال، عدا عن أن فوائدها ترتكز يف مجاالت تطورية 

محدودة، على عكس اللعب الذي يستهدف التطور الشمويل لألطفال.
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املجال: مجاالت النمو

املعيار: تدعم املعلمة النمو احلركي لألطفال

املؤشر: تعرف خصائص النمو اجلسيم واحلركي لألطفال

السؤال:

- جميع العبارات اآلتي�ة املتعلقة بالتطور اجلسيم لألطفال صحيحة ما عدا واحدة هي:

أ  هناك فروق نمائي�ة قليلة بني األطفال من اجلنسني يف مرحلة الرضع والفطم.

ب  يسري التطور اجلسيم جلميع األطفال ضمن تسلسل محدد ومعروف.

ج  يت�أثر تطور الطفل اجلسيم بعوامل وراثي�ة مرتبطة باألم أكرث من األب.

د  ختتلف معدالت التطور اجلسيم بني األطفال يف مرحلة الروضة.

اإلجابة الصحيحة: ج
تبرير اإلجابة الصحيحة )ج(:

من  املقدمة  لتلك  تمامًا  مساو  األب  من  املقدمة  الكروموسومات  عدد  إن  الصحيح.  هو  »ج«  البديل  اإلجابة: 
الطفل وتأثريها على  األم )23 كروموسوًما من كليهما(. وعليه، ال فرق بني إسهام كل من األب واألم يف وراثة 
تطور يف مختلف املجاالت، بما فيها اجلسيم. أما البديل »أ« فيتضمن فكرة صحيحة حيث إن الفروق التطورية 
اجلسيم  التطور  تسلسل  أن  وبالتأكيد  واملتأخرة.  املتوسطة  الطفولة  مرحلة  يف  تظهر  اجلنسني  بني  اجلسمية 

جلميع األطفال واحد )البديل ب(. أما البديل »د« فيتضمن مبدأ رئيسًا من مبادئ تطور األطفال.
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1- علمت إحدى املعلمات أثن�اء خضوعها ملقابلة توظيف أن الروضة اليت يمكن أن  تعمل فيها تطبق برنامج الـ 
»هاي سكوب«. أي اآلتي�ة تعكس املمارسات التعليمية املستخدمة يف هذا الربنامج:

أ  تعليم األطفال املباشر لعدد من املهارات األكاديمية وتعزيزهم عند اتقانها.

ب  تشجيع األطفال على التخطيط لتعلمهم واالنهماك الفاعل يف أنشطته.

ج   توزيع األطفال على مجموعات حسب القدرة وتزويدهم بما ين�اسبهم.

د  التعلم باملشروعات حبيث ينتقل األطفال من مشروع تعليم آلخر.

2- اإلجراء األول الواجب إتب�اعه عند ظهور مشكلة تبول الإرادي مفاجئة عند أحد األطفال هو:

أ  فرض جزاء أو عقاب على الطفل.

ب  منع الطفل من تن�اول املشروبات الغازية.

ج  التقليل من كمية السوائل اليت يشربها الطفل.

د  التأكد من عدم وجود أسباب عضوية للمشكلة.

3- جميع العبارات اآلتي�ة املتعلقة باملنهاج املالئم نمائي�ًا صحيحة ما عدا واحدة هي:

أ  ينطلق املنهاج املالئم نمائي�ًا من نقاط االختالف الثقافية املوجودة بني األطفال.

ب  يهمل املنهاج املالئم نمائي�ًا الفروقات يف امليول بني اجلنسني.

ج  تتغري درجة صعوبة املهمة يف املنهاج املالئم نمائي�ًا بتغري الطالب.

د  يسمح لألطفال وفقًا للمنهاج املالئم نمائي�ًا بت�أدية نفس النشاط بطرق مختلفة.
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4- جميع األوصاف اآلتي�ة تنطبق على املنهاج املالئم نمائي�ًا ما عدا واحدة هي:

أ  بن�ايئ.

ب  شمويل.

ج  أكادييم.

د  تكاملي.

5- أي مما يلي تمثل الفعل األقل تكرارا عند األطفال الذين يتعلمون باملناهج املالئمة نمائي�ًا:

أ  االستماع.

ب  املشاهدة.

ج  اللمس.

د  اللعب.

6- يأيت أحد األطفال إىل الروضة مرتديًا مالبس وسخة، ويشعر باجلوع والتعب من قلة النوم. أي حاجات هذا 
الطفل أكرث تهديدًا وفقًا لهرم ماسلو للحاجات:

أ  البيولوجية.

ب  احلب.

ج  األمن.

د  تقدير الذات.



18
دليل معلمات  رياض األطفال

اللون واحلجم والوزن على طاولة، ثم تدفعها بنفس اللحظة بواسطة  7- تضع املعلمة خمس كرات مختلفة 
عصا لتسقط باجتاه األرض. تصل الكرة احلمراء أواًل يف اخلمس محاوالت اليت قامت بها املعلمة، علمًا بأنها الكرة 
بما  األطفال  تفكري  لتستثري  طرحها  للمعلمة  ويمكن  مالءمة  أكرث  اآلتي�ة  األسئلة  أي  وزنًا.  واألثقل  حجمًا  األكرب 

حصل:

أ  ما لون الكرة اليت وصلت األرض أواًل يف املحاوالت اخلمس؟

ب  ما الذي يمكنك قوله عن الكرة اليت وصلت األرض أواًل يف جميع املحاوالت؟

ما وزن الكرة احلمراء اليت وصلت األرض أواًل يف جميع املحاوالت؟ ج 

د  هل الكرة األكرب حجمًا هي من وصلت األرض أواًل يف جميع املحاوالت؟

8- أي اآلتي�ة تقدم املؤشر األوضح على أن األطفال يفكرون بطريقة ناقدة يف املوضوعات العلمية:

أ  يطلبون من املعلمة أن تسرد لهم قصصًا علمية.

ب  جييبون عن أسئلة املعلمة بعد إجراء جتربة علمية.

يتحدثون فيما بينهم عن الظواهر العلمية اليت تعلموا عنها. ج 

د  خيططون إلجراء جتارب علمية أثن�اء اللعب يف األركان.

9- أي العبارات اآلتي�ة تعرب عن الدور الذي جيب على املعلمة أن تلعبه يف تنظيم عالقتها مع أسر األطفال:

أ   تشجيعهم على قبولها والتعامل معها كخبرية يف تربي�ة األطفال.

ب  توضيح حدود التدخل املسموح للوالدين القيام بها.

ج  وضع الضوابط اليت تنظم دخول الوالدين إىل غرفة الصف.

د  تشجيعهم على لعب دورهم كشريك رئيس يف تربي�ة األطفال وتعليمهم.
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10- يف تسلسل التطور االجتماعي لألطفال الرضع، أي املظاهر النمائي�ة اآلتي�ة حتدث أواًل:

أ  االبتسامة االستجابي�ة.

ب  اخلوف من الغرباء.

ج  املبادرة باللعب.

د  قلق االنفصال.

11- يشتمل صف املعلمة فاطمة على مجموعة من األطفال الذين ينتمون لثقافات متعددة. ترغب املعلمة يف 
إظهار التنوع الثقايف ومراعاته يف ركن اللعب التمثيلي. أي املمارسات اآلتي�ة أكرث مالءمة لتحقيق هذا الغرض:

أ  تذكر لألطفال قصصًا مختلفة عن ثقافات الشعوب يف األركان.

ب  توفر أدوات لعب ومواد تعكس تنوع ثقافات األطفال وتعددها.

ج  تقدم شرًحا عن األكالت الرتاثي�ة الشائعة يف كل بلد ينتيم إليه أطفالها.

د  تسمح لألطفال من نفس الثقافة بالدخول إىل الركن يف فرتة اللعب.

12- تقرر املعلمة »نورة« أن تشرك األطفال يف لعبة جماعية تتطلب االنتظار واحرتام الدور. تعرف املعلمة أن 
الزتامهم  احتماالت  لزيادة  األفضل  املمارسة  تمثل  اآلتي�ة  أي  الدور.  انتظار  قاعدة  خيالفون  قد  األطفال  بعض 

بقاعدة اللعب:

أ  تقرأ قواعد اللعبة بصوت عاٍل، ثم جتيب عن أسئلة األطفال قبل أن يب�دأ النشاط.

ب  تراقب األطفال أثن�اء اللعب عن ُبعد، ثم تت�دخل عندما خيالف أحدهم الدور.

ج  تعاقب األطفال الذين ال حيرتمون الدور بإخراجهم من اللعبة.

د  تلعب مع األطفال وتقدم نموذجًا مباشرًا يوضح كيفية احرتام الدور.
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13- الحظت املعلمة »سارة« بعض مؤشرات التأخر النمايئ لدى أحد األطفال. تبقى املعلمة غري متأكدة من 
صحة مالحظاتها. أي املمارسات اآلتي�ة يتطلب أخذ موافقة خطية من والدي الطفل للقيام بها:

أ  تعديل األنشطة الصفية وخربات التعلم بما يستجيب الحتي�اجات الطفل.

ب  الطلب من االخصائي�ة النفسية تطبيق اختب�ارات تشخيصية على الطفل.

ج  الطلب من معلمة أخرى مالحظة الطفل يف مواقف التعلم املختلفة.

د  مالحظة سلوك الطفل أثن�اء مشاركته يف اللعب يف الساحة اخلارجية.

14- وفقا لنظرية التطور العقلي للعالم »جان بي�اجيه«، يستطيع الطفل يف سن الثامنة أن يمزي أن الماء الذي 
الطفل من  األمر تمكن  الكمية. يعكس هذا  نفس  إىل آخر قصري وعريض حيوي  أنبوب طويل ورفيع  ينقل من 

مفهوم:

أ  االحتفاظ.

ب  التصنيف.

ج  املواءمة.

د  التمثي�ل.

ضمن  املساهمة  هذه  تقع  احلركي«.  البصري  التآزر  على  الطفل  »قدرة  تطوير  يف  اللعب  أنشطة  تسهم   -15
فوائد اللعب يف مجال التطور:

أ  العقلي.

ب  اجلسيم.

الصيح. ج 

د  االنفعايل.
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16- أي األنشطة اآلتي�ة يكون فيه مستوى الدافعية الداخلية لدى األطفال أعلى ما يمكن:

أ  قراءة القصص.

ب  الرسم.

ج  اللعب.

د  النشيد.

17- أي فرتات الربنامج اليويم اآلتي�ة فيها أعلى مستوى استجابة لذكاءات األطفال املتعددة:

أ  احللقة الصباحية.

ب  اللعب احلر يف األركان.

ج  فرتة تن�اول الطعام.

د  اللعب يف الساحة اخلارجية.

18- جميع اآلتي�ة تتضمن تسلساًل صحيحًا لتعليم املفاهيم ألطفال الروضة ما عدا واحدة هي:

الثديي�ات، احليوانات، الكائن�ات احلية. أ   

ب   النب�اتات، اخلضروات، الفيت�امين�ات.

ج   احليوانات، الطيور، الريش.

د   كائن�ات حبرية، أسماك، حراشف.
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19- ترغب املعلمة »سمية« جعل األطفال جيربون مذاق عدد من األطعمة وذلك ضمن نشاط يتعلق حباسة 
التذوق. أي األسئلة اآلتي�ة يلزم اإلجابة عنها أكرث من غريها عند التحضري ملثل هذا النشاط:

أ  ما أصـناف الطـعام التـي يـكرهها بـعض األطفـال؟

ب  هل سـبق لألطفال أن شـاركوا يف نشـاط مشـابـه؟

ج  هل لدى أي من األطفال حساسية من نوع معني من الطعام؟

د  ما أصناف الطعام اليت يغرم بها أطفال املجموعة الصفية؟

20- ترغب املعلمة »نوف« يف تشجيع أطفالها على القراءة وذلك يف وقت اللعب احلر يف األركان. أي املمارسات 
اآلتي�ة أكرث مالءمة يف حتقيق هذا الهدف:

أ  ختصيص جوائز لألطفال الذين يدخلون ركن املكتب�ة للقراءة.

ب  وضع قصص ومواد مقروءة أعلى من مستوى األطفال لتحفزيهم.

ج  توفري مدى واسع من القصص اليت تستجيب الهتمامات األطفال.

د  ربط دخول الطفل إىل ركنه املفضل بدخوله إىل ركن املكتب�ة.

21- أي فعاليات الربنامج اليويم اآلتي�ة توفر لألطفال أعلى مستوى من احلرية والتنوع:

أ  أركان التعلم.

ب  احللقة الصباحية.

ج  الساحة اخلارجية.

د  وجبة الطعام.
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22- أي اآلتي�ة تمثل ممارسة وقائي�ة تصب بشكل مباشر يف خدمة جهود املعلمة الرامية لتشجيع األطفال على 
السلوك بطريقة مقبولة:

أ  تعزل األطفال الذين خيالفون القواعد السلوكية وحترمهم من اللعب.

ب  تتواصل بشكل فاعل مع أسر األطفال غري املنضبطني.

ج  تطلب من املرشدة التربوية أن تتحدث إىل األطفال غري املنضبطني.

د  تضع بالشراكة مع األطفال الحئة للقواعد الصفية واإلجراءات الروتيني�ة.

23- أي النت�اجئ اآلتي�ة تقدم مؤشرًا أقوى على فاعلية منهاج الروضة يف املجال الصيح:

أ  تن�اول الطفل كل ما يـقدم له يف فتـرة الوجبـة الغذائيـة.

ب  امتن�اع الطفل ورفضه تن�اول أصناف طعام غري صيح.

ج  ارتفاع مسـتوى وعي اآلباء باألسباب املسؤولة عن املرض.

د  الزتام األمهات بإرشـادات التغذية الصحيـة ألطفالهم.

24- أي اآلتي�ة تمثل ممارسة صحيحة تسهم يف العدالة وتساوي الفرص بني األطفال:

أ  تتوقع املعلمة من جميـع األطفال تعّلم الشـيء نفسـه بالطريقة ذاتـها.

ب  حتول املعلمة دون أن ينجز أي طفل أكرث أو أقل من بايق أقرانه.

ج  تت�أكد املعلمة من أن تنوع خربات التعلم بما يستجيب للفروقات بني األطفال.

د  تعطي املعلمة نفـس القدر من االهتمام واملسـاعدة جلميـع األطفال.
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دون  وحده  يلعب  منهم  كل  لكن  سنوات(،   3-2( عمر  يف  اللعب  نشاط  بنفس  األطفال  من  عدد  ينهمك   -25
مشاركة األخرين. ُيعَرف هذا باللعب .............. :

أ  املنفرد.

ب  املتوازي.

ج  التن�اظري.

د  التعاوين.

26- تغطي مرحلة الطفولة املبكرة املدى العمري الذي يمتد منذ امليالد وحىت عمر:

أ  سنتني.

ب  أربع سنوات.

ج  خمس سنوات.

د  ثمان سنوات.

27- أعطيت املعلمة جدواًل يشتمل على عدد من السلوكيات وطلب إليها أن تالحظ أحد األطفال وتضع أما كل 
سلوك درجة ترتاوح من )1-5(، حبيث تعين الدرجة )1( أن الطفل نادرا ما يقوم بالسلوك، والدرجة )5( تعين أنه 

يقوم بالسلوك دائمًا. ما ستقوم به املعلمة يقدم مثااًل على:

أ  سجل االجناز الرتاكيم.

ب  قائمة شطب.

ج  سلم تقدير رقيم.

د  سلم تقدير وصفي.
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28- أي العبارات اآلتي�ة توضح املقصود باملالءمة النمائي�ة:

أ  تتب�اين أنشطة التعلم بني مستويي الروضة األول والثاين.

ب  حيصل األطفال على معززات ترفع مستوى دافعيتهم.

ج  يتمكن األطفال يف عمر الروضة من التعلم لوحدهم.

د  تعّد األنشطة التعلمية ضمن مستوى صعوبة متوسط.

29- أي العبارات اآلتي�ة توضح لماذا جيب أن يتوفر لدى املعلمة مدى واسع ومتب�اين من األدوات واملواد:

أ  يقوم األطفال بإتالف األدوات ويستهلكون املواد بسرعة.

ب  كي ال تضـطر إلضـاعة الوقت كـل مرة يف شـرائها.

ج  لتحقق لألطفال شرط التنويع الذي حيفظ دافعيتهم مرتفعة.

د  لتتثبت لألهـل أن الروضـة ال تبـخل على أوالدهم.

30- أي العبارات اآلتي�ة توضح املقصود بـ »العزل« كأحد إجراءات تصحيح السلوك:

أ  سـحب االمتي�ازات أو األشـياء املفضلة من الطفل لفـرتة من الوقت.

ب  توقف املعلمـة عن التفاعل مع الطفل حىت يتوقف سـلوكه غري املقبول.

ج  توقف املعلمة عن متـابعة الطفل أثنـاء العمل واالمتن�اع عن مسـاعدته.

د  سحب الطفل من موقف التفاعل ووضعه على حدة لفرتة زمني�ة قصرية.
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31- أي اآلتي�ة تمثل املعيار الرئيس لبن�اء الصداقة مع األقران الذي يستخدمه األطفال يف املرحلة العمرية من 
4-7 سنوات:

أ  مستوى املشاركة يف األفكار واالهتمامات.

ب  قدرة الصديق على التعاطف وتفهم املشاعر.

ج  درجة االستمتاع والتشارك يف أدوات اللعب.

د  تقارب املستوى االقتصادي- االجتماعي.

32- أي اآلتي�ة توضح أثر مشاهدة األطفال لألفالم العنيفة على سلوكهم العدواين:

أ  ينحصر تأثريها السليب على األطفال ذو االحتي�اجات اخلاصة.

ب  تأثريها مؤقت ويزول يف مرحلة الطفولة املتأخرة.

ج  ينحصر تأثريها السليب على األطفال املحرومني.

د  يلحق تأثريها السـليب باألطفال من اجلنسـني.

33- حيظر على املربني استخدام العقاب البدين عند التعامل مع سلوك األطفال غري املقبول. أي اآلتي�ة تمثل 
املربر األقوى ملثل هذا احلظر:

أ  أثر العقاب البدين ضعيف ومؤقت.

ب  يعرض العقاب البدين الطفل لألذى النفيس.

ج  يفشل العقاب البدين يف ردع الطفل.

د  يؤدي العقاب البدين إىل سلوكيات جتنبي�ة.
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34- أي األوصاف اآلتي�ة تعرب عن حال مفهوم الذات عند أطفال مرحلة الروضة:

أ  مادي.

ب  مجرد.

ج  ثابت.

د  متبلور.

35- تب�دأ أنشطة اللعب لدى األطفال تأخذ منىح يظهر تنميطًا جنسيًا يف عمر:

أ  سنتني.

ب  ثالث سنوات.

ج  أربع سنوات.

د  خمس سنوات.

36- يعاين أحد األطفال يف عمر الثالث سنوات من تأخر واضح يف الكالم حيث يلفظ عددًا قلياًل من املفردات، 
العمر. أي اآلتي�ة تقدم تفسريًا محتماًل  بأقرانه من نفس  عالوة عن أن نطقه لعدد آخر منها غري واضح مقارنة 

لتأخر الكالم عند هذا الطفل:

أ  تغيري مركز الطفولة الذي اعتاد أن يذهب إليه خالل العام المايض.

ب  ميالد طفل جديد لألسرة قبل تسعة أشهر من اآلن وانشغال األم به.

ج  تغيري األسرة ملكان سـكنها القديم وانتقالها إىل يح أقل اكتظاظًا.

د  إصابت�ه بالتهابات متكررة يف األذن خالل السنة والنصف الماضية.
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37- تضع معلمة الروضة عددًا من القصص املصورة اخلالية من الكلمات. تنتهز فرصة أن أحد األطفال التقط 
إحداها وتشجعه أن يقرأ لها القصة. تسعى املعلمة بهذه املمارسة لتحقيق هدف رئيس هو:

أ  تعزيز مستوى تقدير الطفل لذاته.

ب  حتسني مهارة الطفل يف العرض والشرح.

ج  تطوير مهارة الطفل يف التعبري اللفظي.

د  حتسني اجتاهات الطفل حنو القراءة.

يف  ومساعدتهم  القراءة  على  وتشجيعهم  األطفال  استمتاع  يف  األكرب  االسهام  لها  اآلتي�ة  املمارسات  أي   -38
تطوير اجتاهات إجيابي�ة حنوها:

أ  وضـع الئـحة للنجوم لتعزيز كل طفل عنـدما يـقرأ.

ب  التأكـد من أن الطفل يقرأ يف كل مرة قصة جديدة.

ج  ختصيص فرتة يومية لقراءة القصص بشكل جماعي.

د  السماح لألطفال أن خيتاروا القصص بأنفسهم من ركن املكتب�ة.

39- أعطت املعلمة كتابًا باللغة العربي�ة ألحد األطفال وقالت له: هل يمكن أن ختربين من أين أبدأ القراءة. ترغب 
املعلمة من خالل هذه املمارسة تقييم الطفل يف:

أ  معرفة االجتاه الصحيح للقراءة.

ب  تميزي احلروف والكلمات.

ج  القدرة على بن�اء الرتاكيب.

د  مهارته يف التواصل اللفظي.
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القصص،  املكتب�ة، تشمل  القرائي�ة لألطفال يف ركن  املواد  من  املعلمة »رحاب« عددًا كبريًا ومتنوعًا  توفر   -40
وذلك  القرايئ  األطفال  تطور  تدعيم  يف  املمارسة  هذه  تسهم  أن  يتوقع  وغريها.  واملجالت،  املصورة،  والقصص 

ألنها:

أ  تشجع رقابة األطفال الذاتي�ة.

ب  تغين حصيلتهم من املفردات.

ج  تعزز طالقتهم اللفظية.

د  تنيم القراءة املستقلة.

41- أي املمارسات اآلتي�ة تسهم أكرث من غريها يف تدعيم فهم الطفل ألهمية الكتابة يف احلياة اليومية:

أ  وضع أدوات للكتابة يف ركن اللعب التمثيلي.

ب  تشكيل أحرف باستخدام املعجون يف ركن الفن.

ج  عرض أفالم حول األحرف الهجائي�ة.

د  عرض قصة وقراءتها لألطفال بصوت مسموع.

42- تراقب إحدى األمهات طفلها الباغ من العمر سنتني وهو يلعب باملكعبات. أي ردود الفعل اآلتي�ة تتضمن 
ممارسة مالئمة نمائي�ًا ويمكن أن تسهم يف تطور الطفل يف احلساب:

أ  هل يمكن أن تضع املكعبات احلمراء وحدها على حدة؟

ب  ما رأيك أن تعد معي وأنا أضع املكعبات جانب�ًا؟

ج  ما رأيك لو استخدمنا املكعبات يف بن�اء برج مرتفع؟

د  أيهما األكرب املكعب األحمر أم األصفر أم األخضر؟
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43- أي األنشطة اآلتي�ة أكرث فاعلية يف مساعدة أطفال الروضة يف تطوير مهاراتهم يف االستقصاء العليم:

أ  تصنيف عدد من أوراق األشجار اعتمادًا على شكلها ولونها وحجمها.

ب  املطابقة بني صورة كل حيوان ونوعية الغذاء الذي يقتات عليه.

تلوين نماذج مرسومة ألوراق األشجار بالرجوع إىل صورها احلقيقية. ج 

د  اكتشاف أي أنواع املكعبات تطفو اعتمادًا على نوع المادة املصنعة منها.

44- أي املمارسات اآلتي�ة ينهمك فيها األطفال فتسهم يف تعزيز مهاراتهم يف التفكري الناقد أثن�اء تعلم العلوم:

أ  جمع أكرب عدد ممكن من الصور للحيوانات آكلة العشب.

ب  العصف الذهين حول طبيعة األنشطة العلمية اليت يمكنهم تنفيذها.

ج  مناقشة األخطاء اليت ربما قد أدت إىل فشل جتربتهم األخرية.

د  التشارك يف نت�اجئ التجربة اليت قام بها كل منهم يف مزنله.

45- ترغب املعلمة يف تنفيذ نشاط يقوم فيه األطفال بتصنيف مقتني�ات الغرفة الصفية ضمن مجموعات. أي 
اآلتي�ة تمثل متطلب سابق ليتمكن األطفال من االنهماك يف هذا النشاط:

أ  تميزي األنماط والعالقات.

ترتيب األعداد بالتسلسل. ب 

ج  مطابقة العدد باملجموعة.

د  تميزي األشكال الهندسية.
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يف  تسأل  قد  مثاًل،  حسابي�ًا.  األطفال  تطور  لتدعيم  مختلفة  مواقف  يف  األسئلة  من  عددًا  املعلمة  تطرح   -46
وقت احللقة الصباحية: كم طالب حاضر وكم طالب غائب، وقد تسأل يف وقت الوجبة: من منكم يريد حليب 
بفراولة، وأيكم يريد حليب بموز. تساعد املعلمة من خالل هذا النوع من األسئلة األطفال يف تطوير مهارتهم يف:

أ  التصنيف.

ب  التسلسل.

ج  املطابقة.

د  العد.

47- أي اآلتي�ة تمثل متطلبًا سابقًا لتعلم الطفل القفز أو الوثب:

أ  احلجل.

ب  اجلري.

ج  امليش للخلف.

د  صعود الدرج.

اآلتي�ة  األنشطة  أي  صعبة.  مهام  تأديت�ه  عند  التعاون  قيمة  يتعلم  طفل  عن  تتحدث  قصة  املعلمة  قرأت   -48
يمكن أن تنفذها املعلمة بعد ذلك لتدعيم تعلم األطفال لقيمة التعاون:

أ  تطلب إىل األطفال أن يرسموا صورًا توضح قيمة التعاون.

ب  تدخل مع األطفال يف عملية عصف ذهين لتعريف التعاون.

ج  تطلب إىل األطفال أن يصفوا مواقف تعاونوا فيها مع اآلخرين.

د  تقرأ لألطفال قصة أخرى عن نفس املوضوع لتثبيت تعلمهم.
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49- انتهت الطفلة »عهود« من رسمتها واليت لونت فيها الثلج باللون األخضر. أي ردود الفعل اآلتي�ة تساعد 
الطفلة يف التعبري الذايت وحتفظ تقديرها لذاتها:

أ  عهود: ما الفرق بني رسمتك ورسوم بايق زميالتك؟

ب  هل سبق لك أن رأيت ثلجًا باللون األخضر؟

ج  إن تلوين الثلج باألخضر أمر مختلف وإبداعي.

د  بماذا كنت تفكرين عندما لونت الثلج باألخضر؟

50- أي األنشطة احلركية اآلتي�ة تسهم يف تعزيز إحساس طفل الروضة بالتوازن:

أ  القيام بتمـارين اإلطـالة.

ب  القفز مـن جهـة ألخرى.

ج  احلجـل على قدم واحدة.

د  اجللوس يف وضع القرفصاء.



   ملحق معايري معلمات رياض  األطفال
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املجال األول: مجاالت النمو

املؤشرات املعيار

ف خصائص النمو االجتماعي واالنفعايل لألطفال. . 1 ُتعرِّ
فيها . 2 لألطفال  تهيء  أنشطة   أعداد  طريق  عن  بانفسهم  األطفال  ثقة  تعزز 

النجاح و اإلجناز وبن�اء الذات. 
ُتعد خربات و تعد أنشطة  تسهل لألطفال إقامة عالقات إجيابي�ة واحلفاظ عليها. . 3
ُتعد خربات و أنشطة  تسهل حديث األطفال عن مشاعرهم ومشاعر اآلخرين.. 4
مثل: . 5 االنفعايل  والضبط  االجتماعي  التواصل  مهارات  على  األطفال  تدرب 

)اللعب التعاوين، والتواصل يف احلديث، وانتظار الدور، وضبط االنفعاالت(.
األطفال . 6 )تدريب  مثل:  املشكالت  حل  إسرتاتيجيات  على  األطفال  تدرب 

على خطوات حل املشكالت ومنها،تعرف وجود مشكلة يف موقف ما، تسمية 
املشكلة،حتديد صاحب املشكلة وشعوره،واقرتاح احللول وإمكاني�ة تطبيقها(.

تدرب األطفال للتعبري عن املشاعر القوية بطريقة ال تؤذي اآلخرين.. 7

 1.22.3

تدعم املعلمة النمو االجتماعي 

والعاطفي لألطفال

 

تعرف خصائص النمو اجلسيم واحلركي لألطفال.  . 1
تراعي الفروق الفردية  عند إكساب األطفال مهارات حركية كبرية ودقيقة.. 2
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة متنوعة وتوفر أدوات لدعم نمو العضالت الكبرية . 3

والدقيقة لدى األطفال.
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة متنوعة لألطفال لتعزيز التآزر احليس احلركي.. 4
تساعد األطفال على تعلم ألعاب حركية مصحوبة بقواعد وضوابط  واضحة . 5

وتقدم حتدًيا لقدراتهم.
تنظم ألعابا حركية تساعد األطفال على التوازن و الثب�ات.. 6
تعد بيئ�ة داعمة للنمو احلركي وتقيمها وتعدل يف البيئ�ة لتت�الءم مع خصائص . 7

جميع األطفال يف املرحلة العمرية اليت ُتَدِرّسها.

املعيار2.22.3 
تدعم املعلمة نمو الصحة والتطور 

البدين لألطفال
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تعرف خصائص النمو اللغوي لألطفال.  . 1
اللغوية . 2 املهارات  األطفال  إكساب  يف  تسهم  أنشطة  تنفذ  و  خربات  ُتعد 

املتوافقة مع فلسفة الربنامج وثقافة املجتمع.
حنو . 3 إجيابي�ة  اجتاهات  وإكسابهم  اللغوي  نموهم  لتعزيز  لألطفال  يوميا  تقرأ 

القراءة. 
اللغة . 4 ُتعد خربات و تنفذ أنشطة يومية تتيح أمام األطفال فرًصا الستخدام 

وظيفيا.
األربعة . 5 اللغوية  املهارات  لتنمية  لألطفال  يومية  أنشطة  تنفذ  و  خربات  ُتعد 

)القراءة و الكتابة و التحدث و االستماع(.
تعطي اهتماما متوازنا لتنمية املهارات اللغوية األربعة.. 6
تنوع يف طرق تطوير املهارات اللغوية لدى األطفال.. 7
التواصل . 8 يف  األطفال  مهارات  تطوير  يف  تسهم  أنشطة  تنفذ  و  خربات  ُتعد 

اللفظي و غري اللفظي .
لدى . 9 االستماع  مهارات  تنمية  يف  تسهم  مالئمة  أنشطة  تنفذ  و  خربات  ُتعد 

الطفل.
يف . 10 صعوبات  يواجهون  الذين  األطفال  مع  للتواصل  بديلة  وسائل  توفر 

التواصل.
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة  تفاعلية تتيح لألطفال استخدام اللغة و تزويدهم . 11

باملفردات للتعبري عن أفكارهم و حاجاتهم.
تزود األطفال بالعديد من املفردات من خالل التفاعل واألنشطة .. 12
تستخدم اللغة العربي�ة الفصىح و تشجع األطفال على التحدث بها.. 13
و . 14 الكتابة  على  التعرف  على  األطفال  تساعد  أنشطة  تنفذ  و  خربات  ُتعد 

وظائفها.
السمعي . 15 اإلدراك  مهارات  تنمية  على  تساعد  أنشطة  تنفذ  و  خربات  ُتعد 

لألصوات، ومهارات اإلدراك البصري لدى األطفال.

املعيار3.22.3 

تدعم املعلمة النمو اللغوي لألطفال
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تعرف خصائص النمو املعريف لألطفال.  . 1
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تساعد األطفال على التعرف على املفاهيم . 2

الرياضية والعلمية.
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة لتدرب األطفال على العمليات الرياضية.. 3
ُتعد خربات و تنفذ وتنفذ بمشاركة األطفال جتارب علمية بسيطة تنيم . 4

مهاراتهم يف املالحظة والتفسري والتحليل والتنبؤ واالستنت�اج والتقويم 
للتدرب على العمليات العلمية.

ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تيسر استخدام  األطفال للمصطلحات الرياضية . 5
و العلمية يف حوارهم.

ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تساعد األطفال على التعرف على املفاهيم يف . 6
مجال الدراسات االجتماعية.

ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تهئي لتعامل األطفال مع التكنولوجيا.. 7
ختطط خلربات وأنشطة تربط فيها املهارات الرياضية والعلمية بممارسات . 8

تطبيقية يف احلياة اليومية .

املعيار4.22.3 

تدعم املعلمة النمو املعريف لألطفال

تعرف خصائص النمو العقلي لألطفال.  . 1
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تمكن من إدراك األطفال ملهارات  االستقصاء . 2

العليم.
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تسهم يف تطوير مهارات التفكري الناقد واإلبداعي . 3

لدى األطفال.
تدرب األطفال على إسرتاتيجيات حل املشكالت واختاذ القرار.. 4
 تهئي مناًخا يرحب بتساؤالت األطفال ويدفعهم حنو مزيد من التساؤل.. 5
َتطرُح أسئلًة مثرية للتفكري.. 6
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تمكن  األطفال من االكتشاف احلر.. 7
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تسهم يف تنمية خيال األطفال .. 8

املعيار5.22.3 

تدعم املعلمة النمو العقلي لألطفال 
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تعرف أهمية جوانب النمو املختلفة وأن الطفل كيان واحد موحد ينمو . 1
ا.  ا وتكامليًّ ويتطور تطوًرا شموليًّ

توظف معرفتها بقدرات األطفال ونموهم ملساعدة كل طفل على الفهم . 2
واكتساب خربات اللعب والنشاط واالستكشاف.

تمزي العوامل املؤثرة يف نمو األطفال وتطورهم.. 3
تدرك بأن كل طفل قادر على التعلم بن�اًءا على قدراته وحاجاته.. 4
تتعرف مؤشرات التأخر النمايئ والتطور غري العادي لألطفال. 5
تعرف مسبب�ات اإلعاقات وخصائصها ودرجاتها وتأثريها على نمو األطفال.. 6
تعرف الطرق املختلفة للتعامل مع مشكلة طفل يعاين من قصور نمايئ أو . 7

مشكلة قد تن�درج حتت خدمات الرتبي�ة اخلاصة، واليت حتتاج إىل تدخل مبكر. 

املعيار 6.22.3 

تفهم املعلمة خصائص األطفال 

وحاجاتهم والتأثريات املتفاعلة يف 

نموهم

تعرف نظريات ومبادئ النمو اإلنساين والتعلم، بما يف ذلك نت�اجئ البحوث ذات . 1
الصلة. 

تعرف نظريات النمو و التعلم عند األطفال و نت�اجئ البحوث ذات صلة.. 2
تعرف اجلوانب الفلسفية و التاريخية يف مجال نمو األطفال ونت�اجئ األحباث . 3

احلديث�ة. 
تعرف احلقوق اخلاصة بالطفل يف مجال الطفولة و الرتبي�ة.. 4
تعرف جوانب الرتبي�ة اخلاصة و التدخل املبكر يف الطفولة.. 5

املعيار7.22.3 

تعرف نظريات وأحباث نمو األطفال
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املجال الثاين: املناهج وطرق التدريس

املؤشرات املعيار

تعرف أهمية اللعب و أنواعه و أشكاله و دورها يف تيسري لعب األطفال.. 1
تمزي  بني األنشطة املناسبة للعب اخلاريج و الداخلي الفردية و اجلماعية.. 2
تقدم أنشطة لثقافات مختلفة يف املنهج.. 3
متعلقة . 4 تعلمية  خطة  بن�اء  يف  ترابطها  تشرح  و  املفاهيم،  بني  العالقة  تصف 

بالوحدة.
وميولهم . 5 بأفكارهم  اهتمامها  خالل  من  لألطفال  واحرتامها  اهتمامها  تظهر 

وإنت�اجاتهم.

املعيار8.22.3 
تهئي املعلمة مناًخا يشجع على 

التعلم

ا.. 1 تهئي وقتا للعب الفردي واجلماعي يوميًّ
إعداد . 2 و  التعلمية  البيئ�ة  جتهزي  خالل  من  التعلمية  العملية  تسلسل  تعرف 

األنشطة املناسبة .
ج  تعلم األطفال من خالل  ترتيب األدوات.. 3 ُتدرِّ
ُتعىن باهتمامات األطفال كنقطة انطالق لتعلم مفاهيم ومهارات جديدة.. 4
تظهر مرونة يف تعديل اجلدول الستثمار الفرص التعلمية غري املتوقعة.. 5
تعمل على حتقيق أهداف املنهج يف ساعات الربنامج ومحتواه.. 6

املعيار9.22.3 
تستجيب املعلمة  الحتي�اجات 

األطفال واهتماماتهم جلعل التعلم 
ذا معىن
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تستن�د يف بن�اء اخلربات واألنشطة على مبدأ التعلم الذايت لألطفال   . 1
منظم . 2 تسلسل  ضمن  األنشطة  وتقدم  املفاهيم،  لتقديم  برنامًجا  ختطط 

وطرق موجهة ومرتابطة بالوحدات التعليمية.
تستخدم طرًقا واسرتاتيجيات تعليم متنوعة.. 3
حتلل  املواقف لتمزي منها ما يتطلب تدخلها يف لعب األطفال و عملهم. . 4
تقدم خربات تعلمية ذات مستوى مناسب من التحدي يستجيب للفروق يف . 5

قدرات األطفال.
توجه أسئلة مثرية ملهارات التفكري العليا.. 6
ُتعد خربات و تنفذ أنشطة تمكن األطفال من التعبري عن ذواتهم  وأفكارهم  . 7

وتهيء لذلك بتوفري مختلف الوسائل واخلامات.
تساعد األطفال على توظيف املعرفة السابقة من خالل األنشطة املمتدة.. 8
تشارك األطفال يف األركان لتعميق فهم عملهم. . 9
جتزء العمل إىل أجزاء أصغر وأسهل يستطيع األطفال تنفيذها.. 10
التعلييم . 11 االحتي�اج  على  بن�اء  احلجم  مختلفة  تعليمية  مجموعات  تشكل 

وقدرات األطفال.
الطفل  قدرات  من  أعلى  تكون  حيث  الطفل  قدرات  مع  متوازنة  أنشطة  تصمم 

Vygotsky  بقليل لتضمن التعلم والنجاح يف نفس الوقت حسب وجهة نظر
)Zone of Proximal Development(

املعيار 10.22.3 

ختطط املعلمة لتعلم األطفال لتيسري 
اكتساب املفاهيم وبن�اء املعرفة لديهم
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املجال الثالث: البيئ�ة التعلمية

املؤشرات املعيار

تعرف النظريات احلديث�ة يف تصميم البيئ�ة و جتهزيها.. 1
تعتقد بأن التعلم الذايت هو الطريقة املثلي يف اكتساب األطفال للمفاهيم و املهارات و . 2

االجتاهات.
توضح أهمية األركان يف النمو الشمويل لألطفال. . 3
توضح أهمية اللعب يف تصميم البيئ�ة الداخلية و اخلارجية برياض األطفال. . 4
تصمم البيئ�ة بطريقة تسمح لها  باإلشراف البصري والسمعي طوال الوقت على جميع . 5

األطفال بكل األماكن.
الطفل . 6 نمو  ين�اسب  بما  ومدروسة  محددة  عمل  ومناطق  أركان  إىل  التعلم  غرفة  تقسم 

واحتي�اجاته مع مراعاة التجديد كلما لزم.
ختطط لتفادي املشكالت يف تصميم البيئ�ة .. 7
توفر إمكانات تستطيع األسرة من خاللها احلصول على معلومات عن برنامج الروضة.. 8
جتهز أماكن مخصصة لعرض أعمال األطفال.. 9
توفر بغرفة التعلم أماكن للعمل الفردي واملجموعات الصغرية واملجموعات الكبرية.. 10

املعيار 11.22.3 
تصمم املعلمة البيئ�ة لتيسر 
التعلم والتواصل واإلشراف
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توظف معرفتها خبصائص النمو للمرحلة العمرية يف إعداد البيئ�ة اليت تسمح بالدرجة . 1
القصوى من النمو الشمويل لألطفال ومراعاة الفروق الفردية.

النشط . 2 بالتفاعل  لهم  وتسمح  لألطفال  حتدًيا  تقدم  ووسائل  بأدوات  البيئ�ة   تزود 
والتجريب و االكتشاف .

تنوع األدوات لتتوافق مع قدرات األطفال و اختالف اهتماماتهم و ثقافاتهم.. 3
تراعي يف جتهزي البيئ�ة و األدوات تلبي�ة حاجات األطفال ذوي االحتي�اجات اخلاصة.. 4
تتطلع بشكل متواصل على أنواع التقني�ة.. 5
تدمج التكنولوجيا يف البيئ�ة الصفية و تفعلها يف التعليم والتعلم.. 6
األطفال . 7 مهارات  يف  واملستجدات  التغريات  لتواكب  ا  دوريًّ األركان  أدوات  تغري   

واهتماماتهم.
تصمم أركانا تعلمية للربط بني األنشطة اليومية املقدمة، وتعزز مجاالت النمو  املختلفة . 8

مثل مهارات النمو اللغوي واملعريف.

املعيار  12.22.3
 جتهز املعلمة البيئ�ة 

التعلمية بأدوات ومواد تهئي 
للنمو الشمويل لألطفال 

ملنع . 1 اخلاريج  و  الداخلي  األثاث  و  األجهزة  و  األدوات  جميع  سالمة  من  ا  دوريًّ تت�أكد 
إصابات األطفال واحلدِّ منها.

ذوي . 2 و  العاديني  األطفال  استقالل  اخلارجية  و  الداخلية  البيئ�ة  جتهزي  يف  تراعي 
االحتي�اجات اخلاصة.

تليب احتي�اجات األطفال الصحية من إثارة حسية و هواء نقي و تغذية سليمة وراحة.. 3
تصمم إرشادات األمن و السالمة أثن�اء عملهم ولعبهم، ومن ثم تت�أكد من إتب�اع األطفال لها.. 4
تلم بإجراءات اإلسعافات األولية األساسية و بشهادة سارية املفعول.. 5
حتتفظ بأدوات اإلسعافات األولية والسارية املفعول يف أماكن وجود األطفال.. 6
األطفال . 7 وتدرب  كما  الطوارئ،  حاالت  يف  املبىن  إلخالء  خطة  وتفعيل  وضع  يف  تشارك 

عليها دوريًا.

املعيار13.22.3 
جتهز املعلمة بيئ�ة آمنة 
وتراعي إجراءات األمن 

والسالمة   
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املجال الرابع :  التفاعل والتوجيه

املؤشرات املعيار

تظهر احرتاما جلميع األطفال.. 1
تتصرف بطريقة جتعلها مصدًرا رئيًسا لشعور األطفال باألمن.. 2

تعامل جميع األطفال بعدل ومساواة.. 3
تنوع يف طريقة تعاملها مع األطفال لتستجيب للفروق يف القدرات واألمزجة . 4

ومستويات النمو العقلي واالجتماعي.
وحتاول . 5 األطفال،  لها  يتعرض  أن  يمكن  اليت  واإلهمال  اإلساءة  أشكال  تمزي 

حمايتهم منها.

املعيار14.22.3 
تهئي املعلمة مناًخا
�ا آمًنا ا إجيابيًّ نفسيًّ

 تنفذ أنشطة تعلمية تعزز الهوية الذاتي�ة عند األطفال وتساعدهم يف تقدير . 1
االختالف واحرتامه.

املجتمع . 2 بن�اء  يف  املشاركة  على  األطفال  تساعد  أنشطة  تنفذ  و  خربات  ُتعد 
الصفي.

ُتنفذ نموذًجا لتعليم األطفال مهارات التفاوض وحل الزناعات.. 3
تنفذ نموذًجا لتعليم األطفال مهارة االستماع لآلخر وتفهم وجهة نظره.. 4

  املعيار15.22.3 
ا يدعم تطور  تهئي املعلمة مناًخا صفيًّ

األطفال االجتماعي والعاطفي
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تمزّي املشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال مرحلة الروضة.. 1
 تمزّي أسباب السلوك االجتماعي غري املقبول ودوافعه.. 2

 تطبق أساليب استب�اقية نمائي�ة ووقائي�ة تمنع حدوث املشكالت السلوكية.. 3
 تعرف أساليب تشجيع السلوك االجتماعي املقبول لألطفال.. 4
تشرك األطفال يف أنشطة تساعدهم يف االخنراط يف سلوكيات اجتماعية مقبولة.. 5
السلوك . 6 ظهور  احتماالت  لزيادة  األنشطة  تنفيذ  وطريقة  التعّلم  بيئ�ة  تعّدل   

االجتماعي املقبول.
واإلجراءات . 7 الصفية  والتعليمات  للقواعد  الحئة  األطفال  مع  بالشراكة  تضع 

الروتيني�ة، وتساعدهم على تفعيلها وتطويرها كلما لزم.
تساعد األطفال على تطوير مستوى من الضبط الذايت مالئم ملرحلته العمرية.. 8

  املعيار16.22.3 
تطبق املعلمة أساليب وقائي�ة 

واستب�اقية يف إدارة سلوك األطفال 
وتوجيهه

تطبق أساليب تشجيع السلوك املقبول أكرث من استخدامها للتوابع لتصحيح . 1
السلوك غري املقبول.

 تستعمل طرائق إجيابي�ة يف تطبيق القواعد الصفية.. 2
 تمتنع تماًما عن تطبيق كل أنواع العقاب البدين والنفيس ومستوياته.. 3
 حترتم األطفال عند إدارتها لسلوكهم.. 4
 حتافظ على هدوئها عند التعامل مع السلوك غري املقبول.. 5
تطبق اسرتاتيجيات توجيه السلوك باتساق.. 6
7 . ( مثاًل  باألطفال   اخلاصة  املشكالت  مع  للتعامل  مالئمة  أساليب  توظف 

األطفال املتنمرون، األطفال املنعزلون، ...(.

املعيار17.22.3 
تستخدم املعلمة طرقًا إجيابي�ة يف إدارة 
سلوك األطفال وتوجيهه وتصحيحه
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املجال اخلامس:   الشراكة مع األسرة

املؤشرات املعيار

تمزّي الفروقات الثقافية بني أسر األطفال.. 1
تظهر احرتاًما للثقافات الفرعية لألسر وخصوصية كل منها.. 2

جتمع معلومات عن تركيب�ة كل أسرة وعرقها ودينها ولغتها وثقافتها.. 3
تظهر اهتماًما واحرتاًما ورعاية أثن�اء التفاعل املتب�ادل مع أسر جميع األطفال.. 4

املعيار18.22.3 
ُتلم املعلمة خبصائص أسر األطفال 

وحترتم قيمها ومعتقداتها

القرارات . 1 واختاذ  األطفال  تربي�ة  يف  لألسرة  والرئيس  املحوري  الدور  تشرح 
املتعلقة بهم.

الروضة وتمزي . 2 الطفل يف  تربي�ة  تصف أهمية إسهامات األسر يف دعم جهود 
جوانبها املختلفة.

تبنّي طبيعة دور األسرة على أنها املصدر الرئيس للمعلومات حول األطفال.. 3
وتنفيًذا . 4 ختطيًطا  الطفل؛  تربي�ة  برامج  دعم  يف  األسرة  إسهامات  تنوع  تمزّي 

وتقويًما.
الطفل . 5 تربي�ة  جهود  دعم  يف  وتطوعها  ومشاركاتها  األسر  مساهمات  تشجع 

يف الروضة.
غرفة . 6 بداخل  األنشطة  يف  سواء  األهل  مشاركة  على  تعمل  أنشطة  تصمم 

التعلم أو خارجها.
تشجع مشاركة األهل يف عمليات اختاذ القرار بالنسبة لطفلهم.. 7

املعيار19.22.3 
تعرف املعلمة أهمية دور األسرة يف 
تطور الطفل، ويف دعم تنفيذ برامج 

الروضة
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تعمل بالشراكة مع أسر األطفال، وتبين نظام تواصل دائم ومتب�ادل معهم.. 1
تنوع يف طرق التواصل مع األسر بما يستجيب لالختالفات املوجودة بينها.. 2

تتواصل مع األسر بهدف جمع معلومات عن حاجات األطفال والتأكد من . 3
انتقالهم السلس من البيت إىل الروضة.

والتوقعات . 4 الصفية  بالقواعد  األسر  مع  الدرايس  العام  طوال  تتشارك 
واإلجراءات الروتيني�ة.

تساعد األسر يف اإلفادة من فرص التعلم املتاحة للطفل يف سياقه األسري.. 5
تقدم الدعم لألسر يف خياراتهم املتعلقة باخلدمات املتخصصة اليت تساعد . 6

يف نمو أطفالهم.
تقدم خدمات توعوية لألسر تعزز من فرص جناحهم يف تربي�ة أطفالهم.. 7

املعيار20.22.3 
تبين املعلمة عالقات منتجة مع أولياء 

أمور األطفال
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املجال السادس:  التقويم

املؤشرات املعيار

مع . 1 وتتن�اسب  ثقافيا  ومالئمة  النمو  خلصائص  مالئمة  تقويم  أساليب  تطبق 
حاجات األطفال.

ختتار وتطور وتكّيف أساليب وأدوات تقويم متعددة . 2
تطبيق أساليب تقويم رسمية وغري رسمية ومنها: )املالحظة، االختب�ارات، األداء . 3

الفردي، ملف الطفل، قوائم الرصد وساللم التقدير...(.
بأنواع . 4 معرفتها  وتطور  وأهدافها،  وإجراءاتها  املالئمة  التقويم  أدوات  يف  تنوع   

التقويم املختلفة . 
توظف التكنولوجيا يف حفظ الوثائق وجمع البي�انات والتقويم.. 5
ختتار  أدوات تقويم مناسبة لتقويم سلوك الطفل يف املواقف احلقيقية.. 6

املعيار21.22.3 
تقوم املعلمة تطور األطفال 

وتعلمهم مستن�دة إىل مدًى متنوع 
ٍمن املؤشرات والدالئل

ا من الربنامج لدعم التعلم .. 1 ختطط للتقويم ليكون جزًءا أساسيًّ
من . 2 واالستفادة  واإلجراءات  التقويم  أغراض  فيها  وحتدد  تقويم  خطة  تكتب 

النت�اجئ.
تعرف أهداف التقويم املختلفة واليت تتضمنها خطة التقويم ومنها:)التشخيص، . 3

النمو  تطور  وصف  واحتي�اجاته،  الطفل  اهتمامات  معرفة  املناسب،  التدخل 
لديهم يف اجلوانب املختلفة، تطوير الربنامج،  التواصل مع األسرة(.

م وتسجل تعلم األطفال ونموهم للزتويد بتخطيط مستمر.. 4 تالحظ وتقوِّ
تعرف أسس التقويم املستمر وكيفية تطبيقه وتوظيفه، واالستفادة من نت�اجئه . 5

يف متابعة الطفل وتقديم األنشطة املالئمة لقدراته.

 املعيار22.22.3 
تصمم املعلمة خطة للتقويم
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ختتار  التقويم املناسب كعملية منتظمة لدعم نمو وتعلم األطفال.. 1
تستخدم التقويم لتحديد حاجات األطفال ووضع اخلطط الفردية خلربات . 2

التعلم
تالحظ األطفال باستمرار، وحتافظ على استمرارية التسجيل لتقدم األطفال يف . 3

التعلم. 
جتمع البي�انات بانتظام، وتنظم سجالت بي�انات التقويم املستمر لرصد تقدم . 4

الطفل .  
تعتمد على مصادر متعددة من املعلومات.. 5
حتلل وتفسر بي�انات األطفال وتقدم تغذية راجعة عن تعلم األطفال.. 6
تشارك الزميالت يف عملية التقويم لبن�اء بيئ�ة تعلم فاعلة .. 7

املعيار23.22.3 
تعرف املعلمة  أساليب التقويم 

أهدافها واستخداماتها

تتفاعل مع األطفال للتعرف على نقاط القوة واالحتي�اجات لديهم لتطوير . 1
املنهج وتفريد التعليم. 

تتعرف من خالل املالحظة على احتي�اجات األطفال واختاذ القرار املتعلق باملنهج . 2
وطرق التدريس.

تستفيد من البي�انات الناجتة عن التقويم يف إثراء املنهج وطرق التدريس.. 3
ا لتفسري نت�اجئ التقويم ومواءمة املنهج وطرق التدريس . 4 جتتمع مع الفريق دوريًّ

حلاجات األطفال.

املعيار24.22.3 
تكّيف املعلمة املنهج لتفريد 

التعليم وتطوير الربامج
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   هل أنت جاهز لالختب�ار ؟

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

هل تعرفني متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟1

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟2

هل تعرفني مقر االختب�ار وموعده ؟3

هل تعرفني  متطلبات دخول قاعة االختب�ار ؟4

هل تعرفني املحتوي الذي يغطيه االختب�ار ؟5

هل استخدمت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوي الذي تعرفين�ه بشكل جيد واملحتوي الذي حتتاجين�ه إلعطائه مزيد من 6
االهتمام ؟

هل راجعت كتب أو مذكرات دراسية أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار ؟7

هل تعرفني زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟8

هل أنت معتادة علي طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار ؟9

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة  االختب�ار؟10

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

خذي قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار . �
تأكدي من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال . �
تن�اويل وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار . �
انتظيم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار. �
كوين هادئة،  فال يمكنك التحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيعني أن تتحكيم يف نفسك. �
لتوحيد  � الالزم  اجلهد  بذل  إىل  ويسعون  التدريب  من  عالية  درجة  على  االختب�ار  قاعة  يف  املراقبات 

إجراءات االختب�ار على مستوى اململكة،   ولكن ال جتعلي بعض اإلجراءات تزعجك.
قبل  � القلق  خفض  دليل  تقرأ  أن  املفيد  فمن  االختب�ار،   أداء  من  مخاوف  أو  بقلق  تشعرين  كنت  إذا 

االختب�ار بعدة أيام.
    التخطيط للمذاكرة 

لالستفادة 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




