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أدت نتــ�اجئ الدراســات واألحبــاث العلميــة الــي أكــدت علــى أهميــة دور املعلــم يف العمليــة التعليميــة، وقــوة 
االرتبــ�اط بــن مســتوى تأهيلــه والتحصيــل الــدرايس لطالبــه إىل إعطــاء مزيــد مــن االهتمــام للرفــع مــن مســتوى 
كفايــة املعلــم، وأصبــح ذلــك مــن أولويــات القائمــن علــى تطويــر وحتســن جــودة التعليــم؛ لذلــك ركــزت العديــد 
ــة،  ــن الكفاي ــن م ــتوى مع ــان مس ــس، لضم ــة التدري ــن ملهن ــروط للمتقدم ــرض ش ــى ف ــة عل ــم التربوي ــن النظ م

ــة. ــارات عالي ــات ومه ــاج إىل متطلب ــة حتت ــة متخصص ــس كمهن ــر إىل التدري والنظ

ويســهم اختبــ�ار املعلمــن واملعلمــات يف جتديــد النظــام التربــوي مــن خــالل انتقــاء املعلمــن واملعلمــات اجلــدد 
ــى  ــ�ة عل ــر مبني ــى معاي ــتن�د عل ــة، تس ــة واملصداقي ــن املوضوعي ــاٍل م ــتوى ع ــى مس ــم عل ــتخدام أدوات تقوي باس

ــة. ــات العاملي ــدث التوجه أح
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هدف االختبار

قيــاس مــدى حتقــق احلــد األدىن مــن املعايــر الــي ينبغــي توفرهــا يف املتقدمــن ملهنــة التدريــس، بمــا تشــمل مــن 
معــارف وعلــوم ومهــارات تغطــي اجلوانــب األساســية للمهنــة. واســتخدام نتــ�اجئ االختبــ�ار يف عمليــات املفاضلــة 

بــن املتقدمــن ملهنــة التدريــس.



66

ُبــي اختبــ�ار املعلمــن علــى محتــوى املعايــر املهنيــ�ة للمعلــم الســعودي بنوعيهــا العامــة والتخصصيــة، وقــد روعــي يف إعــداد 
املعايــر التوجهــات احلديثــ�ة يف التعليــم والتعلــم، ومنهــا:

 	 Standards Based Education اجتاهات الرتبي�ة املعتمدة على املعاير

 	 Constructivism Learning theory نظريات التعلم البن�ائي�ة

 	 Frameworks for teaching  األطر املهني�ة للتدريس

 	 Student centered Learning التعلم املتمركز حول الطالب

نت�اجئ الدراسات احلديث�ة يف التعليم والتعلم 	 

األسس التي ُبني عليها االختبار

بنية االختبار

يتكــون االختبــ�ار مــن عــدة أســئلة مــن نــوع االختيــ�ار املتعــدد، وكل ســؤال يقيــس أحــد املؤشــرات املتضمنــة يف املعايــر، حبيــث يغطــي االختبــ�ار عينــ�ة ممثلــة مــن 
مؤشــرات املعايــر الفرعيــة.
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مكونات االختبار
يت�ألف اختب�ار املعلمني من اختب�ارين أساسيني هما:

االختب�ار العام:. 1
يغطي هذا االختب�ار املجاالت التربوية العامة الي تشرتك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن ما يأيت:

ث-    املسؤولية املهني�ة ت-    دعم التعلم  ب-    تعزيز التعلم  أ-    املعرفة املهني�ة     

يوضح اجلدول اآليت الوزن النسيب للمعايري املشرتكة:

% النسبةاملعيارالرقم
11%املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه1
1٦%اإللمام باملهارات اللغوية والكمية2
15%املعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة3
٧%معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة4
11%تهيئ�ة فرص لتعلم الطالب وتعزيزه5
13%تقويم تعلم الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة بن�اءة٦

% النسبةاملعيارالرقم
٨%بن�اء بيئ�ة تعلم آمنة وداعمة للتعلم٧
5%تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم٨

 العمل بفاعلية مع اآلخرين, وتطوير عالقة مع اآلباء9
5%وأولياء األمور واملجتمع

4%التطوير املستمر للمعارف واملمارسات املهني�ة10
5%اإللمام باملتطلبات املهني�ة للمعلم السعودي11

اختب�ار التخصص:. 2
تغطي هذه االختب�ارات املجاالت األساسية لكل ختصص من التخصصات التدريسية اآلتي�ة:

ويعدُّ اجتي�از كالًّ من االختب�ار العام واالختب�ار التخصيص شرًطا من شروط التقديم على التدريس.

الرتبي�ة الفني�ةصعوبات  التعلمالكيمياءالرتبي�ة اإلسالمية
التدريب�ات السلوكيةالرتبي�ة الفكريةاألحياءاللغة العربي�ة

املوهوبنالعوق السمعياللغة اإلجنلزييةالرياضيات املستوى األول - تعليم ابت�دايئ
الرتبي�ة البدني�ةالعوق البصرياحلاسب اآليلالرياضيات املستوى الثاين - تعليم  متوسط وثانوي

رياض األطفالالتوحدالتاريخالعلوم
الرتبي�ة األسريةاملكتب�اتاجلغرافياالفزيياء



9 اختبارات المعلمين والمعلمات

المستفيدون من االختبار
حملة البكالوريوس أو املتوقع خترجهم ) الفصل الدرايس األخر( املتقدمون ملهنة التدريس.
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رؤية المركز

ا يف القياس والتقويم. أن نكون مرجًعا عامليًّ

رسالة المركز

ــدرات  ــارات والق ــارف وامله ــاس املع ــة لقي ــاملة متكامل ــول ش ــم حل تقدي
واجلــودة،  العدالــة  حتقيــق  يف  إســهاًما  علميــة؛  بمنهجيــة  وتقويمهــا؛ 

التنمويــة. لالحتي�اجــات  وتلبيــ�ًة 
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