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 لً زتطوير من للأزتوايت لتتعلميية زلتيت هتدف لإىل الاستامثة للأمث   ي لهمعمل لس تقطااًب  لتخربية  ي دزةل للإماةلت لتعربية لهمتحد  لث  لتخريص  لهمن ي  ي زالة ي 

رشطا  لتخربوية مع لمتحان للأساتيب لتفزيايء همعلمي لتتخصيص. زيلث  للإمتحان خمرجاهتا للأهدلف لتتطويرية للوالة  زحتسنيمبا حيقق    لهمعلمنيءترفع كفا

 لحلصول عىل لتخريص  همزلزةل لتعم   ي لدلزةل.

 

 لحلديلثة لتفزيايء، لحلرلةية لتفزيايء ،لهموجات ،زلهمغناطيس يةلتكنرابء ، غطي أأجزلء لتفزيايء لترئيس ية: لهمياكنياكيلتفزيايء هو ليتباة  يعلملتتخص  همليتباة 

 ,MTEL, TExES, FTCE زقد ةزعي  ي حتديد للأقسام زللأس ئةل لتتولؤم مع لهمقاييس زلهمامةسات لتعاهمية حسب مرجعيات .زلتطريقة لتعلميةزلتعمليات 

Praxis, and ILTS   سبص  للمتلثي  ل لحلرص. عىل 

 

 ساعتان زنصف.الايتباة مد  بولسطة لتمكبيوتر. حسب نسب للأقسام ز تؤخذ عشولئيا ليتياةها يمت سؤلل  100للإيتباة يتكون من 

 

 1 الميكانيكا 35%

 2 الكهرباء و المغناطيسية 25%

 3 الموجات 15%

 4 الفيزياء الحرارية 10%

 5 الفيزياء الحديثة 10%

 6 العلميةالعمليات و الطريقة  5%

 

 

 
  

35, الميكانيكا %

,  الكهرباء و المغناطيسية
25%

15, الموجات %

,  الفيزياء الحرارية
10%

10, الفيزياء الحديثة %
العمليات و الطريقة 

5, العلمية %
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 لهمياكنياك .1

 بعدين ز ي زلحد بعد  ي لحلركة متلثي 

 للحركة نيوتن قولنني

 زمتلثيلنا لهمنتظمة لدللئرية لحلركة

 زلتطاقة لتشغ 

 لدلفع ز( لتزمخ) لحلركة مكية

 لتبس يطة لتتولفقصة لحلركة

  

 لهمغناطيس ية ز لتكنرابء .2

 لتكنرابئية زلجملالت لتكنرابئية لتقوى

 لتكنرابئية زلتقدةلت لحملمتةل لتكنرابئية لتطاقة

 لتكنرابئية لدلزلئر

 لهمغناطيس ية زلجملالت لهمغناطيس ية لتقوى

 لتكنرزمغناطييس لحلث

 دزلئرلتتياةلهمخردد

 لتكنرزمغناطيس ية لهموجات

 

 لهموجات .3

  زلتتدلخ  لتخرلكب  مبدأأ 

 لهمرلاي: لتضوء لنعاكس

 لتبرصية زللأدزلت لتعدسات: لتضوء لنكساة

 

 لحلرلةية لتفزيايء .4

 لتسولئ 

 زلحلرلة  لحلرلة  دةجة

 لحلرلة  لنتقال

 لحلركية زلتنظرية لهملثايل لتغاا قانون

 لحلرلةية لدلينامصاك

 

 لحلديلثة لتفزيايء .5

 لتضوء طبيعة موجة ز لتتدلخ 

 لخلاصة لتنسبصة

 زللأمولج لجلس اميت

 لذلة  طبيعة

 للإشعاعي زلتنشاط لتنوزية لتفزيايء

 للأزتية زلجلس اميت لتنوزية، لتطاقة ابلإشعاع، لتتأأيني

 

 زلتطريقة لتعلمية لتعمليات .6

 طبيعة لتفزيايء زلسلوب لتبحث لتعلمي.

 زلتوحدلت لتفزيايئية تلتمكيا

 حتلي  لهمتجنات

 عرض لتنتاجئ بيانيا زتفسريها فزيايئيا

 لهمامةسات أ منة  ي لخملتربلت
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Test Duration: 2.5 hours 

Teacher Qualification Test in Physics is a computer‐based test that covers the Physics major 
parts: Mechanics, Electricity & Magnetism, Optics & Waves, Thermodynamics, Modern and 
Atomic Physics, Scientific Inquiry, Processes 

Test sections, questions, and options are randomized. Sections and subsections of the test are 
timed by the computer. Test takers can see how much time they have throughout the test. 

Weight Topic 

35% Mechanics 

25% Electricity & Magnetism 

15% Optics & Waves 
10% Thermodynamics 

10% Modern and Atomic Physics  

5% Scientific Inquiry, Processes 

100  %  Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 1: Mechanics 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Kinematics in One Dimension  

 Kinematics in Two Dimensions  

 Forces and Newton’s Laws of Motion  

 Dynamics of Uniform Circular Motion  

 Work and Energy  

 Impulse and Momentum  

 Rotational Kinematics  

 Rotational Dynamics  

 Simple Harmonic Motion and Elasticity  
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Part 2: Electricity & Magnetism 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Electric Forces and Electric Fields  

 Electric Potential Energy and the Electric Potential  

 Electric Circuits  

 Magnetic Forces and Magnetic Fields  

 Electromagnetic Induction  

 Alternating Current Circuits  

 Electromagnetic Waves 
 

Part 3: Optics & Waves 

To understand, compare, and, apply concepts related to: 

 Waves and Sound  

 The Principle of Linear Superposition and Interference Phenomena  

 The Reflection of Light: Mirrors  

 The Refraction of Light: Lenses and Optical Instruments 

 

 

Part 4: Thermodynamics 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Fluids  

 Temperature and Heat  

 The Transfer of Heat  

 The Ideal Gas Law and Kinetic Theory  

 Thermodynamics 

 

Part 5: Modern and Atomic Physics 

To understand, compare, and, apply concepts related to 

 Interference and the Wave Nature of Light  

 Special Relativity  

 Particles and Waves  

 The Nature of the Atom  

 Nuclear Physics and Radioactivity  

 Ionizing Radiation, Nuclear Energy, and Elementary Particles 


