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

رشطا لحلصول  لتخربوية مع لمتحان للأساتيب علوم لحليا  همعلمي لتتخصيص الامتحان  لهمعلمني مبا حيقق للأهدلف لتتطويرية للوالة  زحتسني خمرجاهتا. زيلث  ءكفا

 عىل لتخريص  همزلزةل لتعم   ي لدلزةل.

 

لتتاكثر زعمل  لترئيس ية: لتبحوث زلتتطبيقات  ي علوم لحليا ، عمل لحليا  لخللوي زلجلزييئ،غطي أأجزلء علوم لحليا  يعلوم لحليا  هو ليتباة  يعلملتتخص  همليتباة 

 عمل تكنوتوجصا لحليا  زلجملمتع. ة،لحليزظائف للأعضاء، عمل لتتطوة زلتتنوع للأحصايئ عمل لتسلوك زلتخرلبط بني للاكئنات /  لتوةلثة لجلزيئصة، عمل لتخرلكيب زلتوظائف

 عىل   MTEL, TExES, FTCE, Praxis, and ILTSيد للأقسام زللأس ئةل لتتولؤم مع لهمقاييس زلهمامةسات لتعاهمية حسب مرجعيات زقد ةزعي  ي حتد

 سبص  للمتلثي  ل لحلرص.

 

 ساعتان زنصف.الايتباة مد  لتمكبيوتر.  حسب نسب للأقسام زتؤخذ بولسطةعشولئيا ليتياةها يمت سؤلل  100الايتباة يتكون من 

 

 1 البحوث والتطبيقات في علوم الحياة 15%

 2 علم الحياة الخلوي والجزيئي 15%

 3 التكاثر وعلم الوراثة الجزيئية 15%

 4 / وظائف األعضاءعلم التراكيب والوظائف 15%

 5 علم التطور والتنوع األحيائي 15%

 6 علم السلوك والترابط بين الكائنات الحية 15%

01  7 الحياة والمجتمععلم تكنولوجيا  %
 

  

البحوث والتطبيقات في 
%15, علوم الحياة

علم الحياة الخلوي 
%15, والجزيئي

التكاثر وعلم الوراثة 
%15, الجزيئية

/ علم التراكيب والوظائف
%15, وظائف األعضاء

علم التطور والتنوع 
%15, األحيائي

علم السلوك والترابط بين 
%15, الكائنات الحية

علم تكنولوجيا الحياة 
%10, والمجتمع

علوم الحياة
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Test Duration: 2.5 hours 
 
Teacher Qualification Test in Biology is a computer‐based test that covers the Biology major 
parts: Life Science Research and Applications, Molecular and Cellular Life Processes, Molecular 
Reproduction and Heredity, Structural and Functional Relationships, Biodiversity and 
evolutionary mechanisms, Interdependence and Behavior of Organisms, Interactions between 
science, technology, and society.  
 
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. 

 

# Categories/Domains Weight  

1  Life Science Research and Applications. 15% 
 

2 Molecular and Cellular Life Processes.  15% 
 

3 Molecular Reproduction and Heredity.  15% 
 

4 Structural and Functional Relationships.  15% 
 

5 Biodiversity and evolutionary mechanisms.  15% 
 

6 Interdependence and Behavior of Organisms.  15% 
 

7 Interactions between science, technology, and society.  10% 
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