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دليل المتقدم الختبار

 معلمي الكيمياء
األدلة التخصصية

إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة







يمثل مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات 

تقويمها أحد املشاريع الرئيسة ملشروع امللك عبدهللا 

لتطويــر التعليــم )تطويــر(، يقــوم بإعــداده وتنفيذه 

املركز الوطين للقياس )قياس(. ويأيت املشروع ضمن 

عدد من املشاريع اليت ينفذها املركز ضمن الشراكة 

اإلسرتاتيجية بني وزارة الرتبي�ة والتعليم وقياس للرفع 

من كفاية املعلمني بما حيقــق األهداف التطويرية 

للوزارة  وحتسني مخرجاتها.

مقدمة
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    الهدف من الدليل 
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار من خالل تقديم معلومات 
مفيدة عن محتوى االختب�ار، واجلوانب اليت يغطيها، وكيفّية تن�اولها يف أسئلة موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.

تساعد  للتمرين  وأسئلة  باملعايري،  ربطها  وكيفية  االختب�ار  أسئلة  على  أمثلة  الدليل  يقّدم  كما   
الدليل  يقدمها  اليت  األمثلة  أن  العلم  مع  أسئلته  وطبيعة  االختب�ار  أداء  طريقة  تعرف  على  املتقدم 
يقدمها  اليت  األسئلة  صعوبة  أو  سهولة  مستوى  عن  تعرب  وال  االختب�ار  جوانب  جميع  تغطي  ال 
أدائه.  وطريقة  لالختب�ار  لالستعداد  مفيدة  عامة  توصيات  أيضا  الدليل  ويقّدم  الفعلي.   االختب�ار 
ويأيت هذا الدليل الذي يّركز على اجلانب التخّصيص ملعليم الكيمياء، مكمال لبقية األدلة العامة سواء اليت تتن�اول 
األسئلة  نوعّية  عن  وإرشادات  االختب�ار  ألداء  توجيهات  تقّدم  اليت  أو  التدريس،  ملهنة  العاّمة  التربوية  اجلوانب 

وكيفّية تن�اولها.

    تنظيم الدليل  
حيتوي الدليل يف البداية على معلومات عاّمة عن اختب�ارات املعلمني ، ومن ثم يقّدم نب�ذة موجزة عن معايري معليم 
األسئلة  على  أمثلة  الدليل  يعرض  ذلك  بعد  يغطيها.  اليت  األسئلة  وعدد  معيار،  لكل  النسيب  والوزن  الكيمياء، 

وكيفّية ربطها باملعايري، يليها أسئلة تدريبي�ة تمّكن املخترب من التدريب على أسئلة االختب�ار الفعلي.  

   ملزيد من املعلومات

موقع  على  الدخول  يريج   ، املعايري  عن  الكاملة  والبي�انات  التسجيل  وطريقة  االختب�ار  عن  املعلومات  من  ملزيد   
      w w w . q i y a s . s a املركز الوطين للقياس 
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  تنظيم محتوى االختب�ار: 
يغّطي االختب�ار محتوى املعايري التخّصصية للكيمياء، وقد تّم تنظيمها وفق مجاالت، حيوي كل مجال معياًرا أو أكرث، 

وحتت كل معيار عددا من املؤشرات، وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات.

التخصص: الكيمياء  

املجال: الكيمياء غري العضوية

املعيار: يبني املعلم ماهية المادة ومكوناتها واجلدول الدوري للعناصر.

املؤشر: يعرف التوزيع اإللكرتوين للذرات واأليونات، وعالقة ذلك بالتكافؤ والدورة واملجموعة.

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 من املجاالت.

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

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 

ما احلمض املرافق لـ NH3 يف التفاعل التايل؟

NH3)aq( + H2O)l(    NH4 )aq( + OH)aq(

OH       -د                  NH4   -ج   H3O -ب   H2O -أ 

-

-

+

+ +
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  محتوى االختب�ار 
يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لعلم الكيمياء، ويتضمن ذلك:

 تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقة علم الكيمياء بالعلوم األخرى.��

التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف الكيمياء��

الكيمياء غري العضوية ��

الكيمياء العضوية واحليوية ��

الكيمياء التحليلية والبيئي�ة��

الكيمياء الفزييائي�ة ��

تدريس الكيمياء��

ويبني الشكل )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت، وفقا لوزنه النسيب املوّضح بالشكل فعلى سبي�ل املثال 
يمّثل تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى 10% من محتوى املعايري، و20% للكيمياء العضوية واحليوية، 
اليت تدرس يف  الدراسية  املناهج  التقسيم محتوى  بقّية املجاالت. وقد روعي يف هذا  الكيمياء، وهكذا  لتدريس  و%14 

التعليم العام.

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت معايري الكيمياء

تاريخ وطبيعة علم الكيمياء ، وعالقته بالعلوم األخرى.
التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف الكيمياء

الكيمياء غري العضوية
الكيمياء العضوية واحليوية

الكيمياء التحليلية والبيئي�ة
الكيمياء الفزييائي�ة

تدريس الكيمياء

20%

10%

4%
8%

14%

20%

24%
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وتتكون معايري معليم الكيمياء من )17( معيارا موزعة على )7( مجاالت كما يتضح من اجلدول التايل :

الوزن النسيب %رقم املعياراملجال 

تاريخ وطبيعة علم الكيمياء ، وعالقته بالعلوم األخرى.
1 .7 .3
2 .7 .3

15 .7 .3
%10

3. 7. 3التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف الكيمياء
4 .7 .3%8

4%3. 7. 5الكيمياء غري العضوية

الكيمياء العضوية واحليوية
11 .7 .3
12 .7 .3
13 .7 .3

%20

الكيمياء التحليلية والبيئي�ة
7 .7 .3
9 .7 .3

14 .7 .3
%20

الكيمياء الفزييائي�ة
6 .7 .3
8 .7 .3
10 .7 .3

%24

3. 7. 16تدريس الكيمياء
17 .7 .3%14

100%17املجموع
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   نماذج من األسئلة: 
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات، وفيما يلي نماذج من األسئلة.

النموذج األول:
املجال: تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى.

املعيار: يعرف املعلم طبيعة علم الكيمياء وتاريخ تطّوره

املؤشر: يفّرق بني الفرض والنظرية، والقانون واحلقيقة ،واملفهوم والنموذج العليم، ويقدم أمثلة كيميائي�ة توّضحها.

السؤال:

التخمني العليم الذي يمكن اختب�اره هو:

نظرية  أ 

فرضية  ب 

قانون طبيعي ج 

نموذج د 

االختي�ار )ب( هو الصحيح ، ألن الفرضية هي توضيح مفرتض لظاهرة ما ، وتكون قابلة لالختب�ار والتجربة
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النموذج الثاين :
املجال: التجريب واملهارات الرياضية وتمثي�ل البي�انات يف الكيمياء.

املعيار: جيري املعلم التجارب العملية مراعًيا قواعد السالمة واألمان يف املخترب.

املؤشر: يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت يمكن أن حتدث داخل املخترب أو خارجه.

السؤال:

يف حالة سكب مادة كيميائي�ة على قدمك، فأول خطوة جيب أن تعملها هي:

غسل املنطقة املصابة ، بسكب كميات كبرية من الماء عليها. أ 

الذهاب بأقىص سرعة إىل مركز طيب للعالج. ب 

البقاء يف مكان احلدث حىت وصول سيارة اإلسعاف. ج 

معادلة المادة الكيميائي�ة ،  بسكب مادة كيميائي�ة أخرى عليها. د 

االختي�ار )أ( هو الصحيح، ألنه كلما طال بقاء المادة الكيميائي�ة على اجللد فإنها تتلف اجللد تدريجيا ، ويصبح اجللد 
بعد ذلك مشوها ، لذا لزم إبعاد المادة الكيميائي�ة أوال عن اجلسم بسرعة قبل اختاذ أي خطوة أخرى.
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النموذج الثالث:
املجال: الكيمياء التحليلية والبيئي�ة.

املعيار: يلم املعلم بكيمياء املحاليل وحساباتها.

املؤشر: يشرح طرق التعبري املختلفة عن تركزي املحلول، ويجري احلسابات لهذا الغرض.

السؤال:

استخدم كيميايئ 22 مللرت من H2SO4 تركزيه  0.1M ملعادلة 10 مللرت من NaOH ما تركزي محلول NaOH باملوالر؟

 0.055 أ 

 0.11 ب 

 0.44 ج 

 4.4 د 

مول  مول/لرت = 0.0022   f0.1 x لرت  f0.022 = H2SO4 االختي�ار )ج( صحيح، ألنه عند حساب عدد املوالت من

تركزي ثم  ومن  مول   f0.0044 = 0.0022 x 2 = NaOH من  املــوالت  عدد  وبالتايل   2:1 التفاعل  نسبة  ولكن 

0.44M  = 
0.0044
0.01

 = NaOH 
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النموذج الرابع:
املجال: التجريب واملهارات الّرياضية وتمثي�ل البي�انات يف الكيمياء .

املعيار: يلم املعلم باملهارات الّرياضية وتمثي�ل البي�انات .

املؤشر: يلم بالتطبيقات الّرياضية املتعلقة بالكيمياء .

السؤال:

افرتض لديك مخلوطا من ) 8 جرام سكر و 5.20  جرام ملح و 100.01 جرام نشارة خشب(. ما الكتلة الكلية للمخلوط 
ممثلة برقم أيس مع الرقم الصحيح لألرقام املعنوية؟

1.13x102 ج         1x102 أ  

1.132x102 د        1.1x102 ب 

اإلجابة الصحيحة البديل )ج( ، ألنه يف حال جمع األرقام املعنّي�ة املوجود بها عالمة عشرية فإن الناجت جيب أن حيتوي 
على نفس عدد األرقام العشرية ألقل رقم من املجموعني، وهو يف هذه احلالة صفر ، لذلك جيب أال حتتوي املجموعة 

1.13x102 يّس يصبح
ُ
على أرقام عشرية، وعند اجلمع يكون الناجت 113 ، ولكن عند حتويله إىل رقم معنوي أ

تبرير اإلجابات اخلاطئة :

البديل)أ(:ناجت اجلمع خطأ حني حتويله يصبح 100 .

البديل)ب(:  ناجت اجلمع خطأ حني حتويله يصبح 110.

البديل)د(: يوجد رقم يبعد العالمة العشرية .
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النموذج اخلامس:
املجال: الكيمياء التحليلية والبيئي�ة.

املعيار: يشرح املعلم األحماض والقواعد.

املؤشر: يشرح مفهوم األس الهيدروجيين، ويجري احلسابات املتعلقة باألحماض والقواعد واألمالح.

السؤال:

موالر:   1.0x10-5 تركزيه HCl ملحلول pH تقدر قيمة

2 أ 

 3 ب 

 4 ج 

5 د 

هو ــزيه  ــرك ت إذًا  كــامــال  تــأيــنــ�ًا  يــتــ�أيــن  فــســوف  قـــوي  حــمــض   HCl أن   فبما  )د(:  الــبــديــل  الصحيحة  ــة  ــاب اإلج

1.0x10-5 وعند حساب  pH=-log[H+] فإن الناجت يساوي:

-log[1.0x10-5]= -(-5)×1 = 5
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النموذج السادس:
املجال: الكيمياء الفزييائي�ة.

املعيار: يلم املعلم بالكيمياء الكهربائي�ة.
ومعادلة  الكهربائي�ة  الدافعة  والقوة  الكهروكيميائي�ة  للخاليا  القياسية  باجلهود  املتعلقة  احلسابات  جيري  املؤشر: 

نرينست.

السؤال: 
Ag+ + e-     Ag(s)    E0 = +0.80 v

Cr3+ +3e-     Cr(s)    E0 =  -0.74 v

التايل  للتفاعل   E0
cell اخللية  جهد  فإن  باألعلى  املوجودين  والفضة  للكروم  القياسيني  االخزتال  جهدي  على  اعتمادًا 

 3 Ag++ Cr(s)  3 Ag(s) + Cr+3      :بالفولت هو
-1.54 ج       3.14 أ 
-3.14 د        1.54 ب 

اإلجابة الصحيحة البديل )ب(:اجلهد الكلي للخلية يأيت من: 
الكروم وأكــســدة  الفضة  اخـــزال  تــم  حيث   E0

cell =E0(Ag) – E0(Cr) = 0.80-(-0.74) = +1.54v

تبرير اإلجابات اخلاطئة:
 Cr3+ البديل)أ(: ليس ناجتًا ألنه يتطلب اخزال

    Cr3+ + 3Ag     3Ag+ + Cr

 E = -0.74 - 0.80
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Ag+ البديل)ج(: ليس ناجتًا بسبب الضرب يف معامل
   3Ag+ + Cr  Cr3+ + 3Ag

E = +3 x 0.80 + 0.74

Ag والضرب يف معامل Cr 3+ البديل)د(: ليس ناجتًا الخزال 
3Ag + Cr+3   Cr + 3Ag

E = - 0.74 – 3 x 0.80

النموذج السابع:
املجال: الكيمياء الفزييائي�ة .

املعيار: يلم املعلم باحلسابات الكيميائي�ة واملعادالت الكيميائي�ة وقوانني الغازات.
املؤشر: يشرح معىن املول, وعدد أفوجادرو, والعالقة مع الكتل الذرية واجلزيئي�ة, ويجري التطبيقات احلسابي�ة على املول.

السؤال:
أي األزواج الغازية التالية له نفس عدد اجلزيئ�ات ؟

C3H8 َو  10.4 جرام من  CO2 8.8 جرام من أ 
H2 َو  2 جرام من  O2 16 جرام من ب 

H2 َو  1.0 جرام من   F2 19 جرام من ج 
N2 َو  4.0  جرام من  O2 4.0 جرام من د 

(H=1, C=12, N=14, O=16, F=19) : علًما أن
عدد  وبالتايل  اجلزيئ�ات  من  ــادرو  ــوج أف عــدد  على  حيتوى  ــادة  م أي  من  ــول  امل )ج(:  البديل  الصحيحة  اإلجــابــة 
املـــوالت من  ــدد  ــدد اجلــزيــئــ�ات مــتــســاٍو . وعــنــد حــســاب ع املــتــســاوي مــن أي مـــادة غــازيــة سيكون ع املـــوالت 

مول وبالتايل لهما نفس العدد من اجلزيئ�ات 0.5=2÷1=H2  F2 = 19÷ 38= 0.5 مول وعدد املوالت من 
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تبرير اإلجابات اخلاطئة :
وبالتايل فإنهما غري متساويني يف عدد   C3H8=0.236 وعدد املوالت من   CO2 = 0.2 البديل)أ(: عدد املوالت من 

اجلزئي�ات .
البديل)ب(:عدد املوالت من O2 = 0.5 وعدد املوالت من H2=1 وبالتايل فإنهما غري متساويني يف عدد اجلزئي�ات .

N2=0.143 وعدد املوالت من O2=0.125 البديل)د(: عدد املوالت من
وبالتايل فإنهما غري متساويني يف عدد اجلزئي�ات .

النموذج الثامن:
املجال: الكيمياء التحليلية والبيئي�ة

املعيار: يلم املعلم بكيمياء املحاليل وحساباتها.

املؤشر: يشرح طرق التعبري املختلفة عن تركزي املحلول, ويجري احلسابات لهذا الغرض

السؤال:

تركزيه   NaOH مللرت من محلول   100.0 NaOH املوجودة يف  ما عدد اجلرامات املوجودة يف هيدروكسيد الصوديوم 
     : (H=1, O=16, Na=23) ؟  علما بأن  (1.5M)

 0.6 أ 

 0.30 ب 

 3.0 ج 

6.0 د 

اإلجابة الصحيحة البديل )د(:  الوزن باجلرام= عدد املوالت)مول(/الوزن اجلزييئ )جرام/مول(

0.15مول  = 0.10Xلرت لرت / ل 1.5مو املوالت= عدد  أن  أي  )مول/لرت(Xاحلجم)لرت(  املوالت=الرتكزي  وعدد 
وبالتايل فإن عدد اجلرامات من NaOH=0.15 مول 40X )جرام/مول(=6 جرامات
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النموذج التاسع:
املجال: الكيمياء العضوية واحليوية

املعيار: يعرف املعلم الكيمياء احليوية والنفط.

املؤشر: يشرح الرتكيب الكيميايئ للزيوت والدهون, وكيفية حتضريها وأنواعها وتركيبها الكيميايئ, ويعطي أمثلة عليها.

السؤال:

َرة جتد تشجيعًا ودعمًا من املجتمعات الهادفة إىل : األحباث اخلاصة بإنت�اج اإليث�انول من الذُّ

َرة النب�اتي�ة باعتب�ارها مصدرًا للطعام. ختفيض أسعار الذُّ أ     

حتفزي نمو الوظائف يف صناعة السيارات. ب     

تقليل االعتماد على الوقود األحفوري. ج     

زيادة املساحة اخلضراء. د     

اإلجابة الصحيحة البديل )ج(: الستخدام اإليث�انول كوقود ، وبالتايل تقليل االعتماد على الوقود اإلحفوري

تبرير اإلجابات اخلاطئة:

البديل)أ(: اعتب�ار أنه مصدر للطعام من األشياء اليت تعوق تشجيع األحباث

البديل)ب(: ال توجد عالقة مباشرة باألحباث يف إنت�اج اإليث�انول

البديل)د(: ال توجد عالقة مباشرة باألحباث يف إنت�اج اإليث�انول
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النموذج العاشر:
املجال: الكيمياء غري العضوية .

املعيار: يبنّي املعلم ماهّية المادة ومكّوناتها واجلدول الدوري للعناصر.

املؤشر: يشرح ماهّية المادة ومكّوناتها وخواّصها وحاالتها، ويصف التغرّيات اليت تطرأ على املواد ، ويقارن بينها.

السؤال:

تصنف بيكربونات البوتاسيوم (KHCO3) على أنها:

مخلوط غري متجانس. أ 

عنصر. ب 

مخلوط متجانس. ج 

مركب. د 

البديل )د(: ألن تعريف املركب هو عبارة عن مادة مكّونة من احتاد عنصرين أو أكرث وبيكربونات  اإلجابة الصحيحة 
البوتاسيوم مكّونة من احتاد عناصر الهيدروجني واألكسجني والكربون والبوتاسيوم.

تبرير اإلجابات اخلاطئة:

البديل)أ(: املخلوط املتجانس: مخلوط يتكون من مادتني أو أكرث ، وال يمكن التميزي بني مكّوناته ، وتكون جميع أجزائه 
متماثلة يف اخلواّص مثل اجلرانيت.

البديل)ب(: هو عبارة عن عنصر واحد نقي من العناصر املوجودة يف اجلدول الدوري.

وتكون  مكّوناته  بني  التميزي  ويمكن  أكرث  أو  مادتني  من  يتكون  مخلوط  فهو  املتجانس:  غري  املخلوط  أما  البديل)ج(: 
أجزاؤه غري متماثلة يف اخلواّص. 
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  أسئلة تدريبي�ة
فيما يلي نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار، مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا 
لهذه األسئلة بتفاصيلها، وال معربا عن مستوى الصعوبة، وإنما املقصود التدريب، وإعطاء فكرة عامة عن طبيعة 

االختب�ار ، وقد روعي يف األسئلة ما يلي:

تمثي�ل املعايري حبيث وضع 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.��

السؤال األول:

أفضل وصف للنظرية العلمية هو:

ال يمكن أن تتغري ابدًا. أ 

من املمكن أن تتغري يف كل مرة يتم فيها االختب�ار. ب 

يمكن إثب�اتها بتكرار التجارب. ج 

تمَّ اختب�ارها بشكل جيد، وتفسر نطاق واسع من املالحظات. د 
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 السؤال الثاين:

أي املركبات اآلتي�ة سوف ينتج عندما يتفاعل البنزين (C6H6) تفاعل استب�دال مع حمض النيرتوز HNO2؟

C6H5NO2 ج        C6H5NH2 أ     

C6H5NO3 د        C6H5NO ب     

السؤال الثالث:

أي املعادالت التالية موزونة ؟

  Zn(s) + 2AgNO3 2Ag(s) + Zn(No3)2       

CH3OH(l) + 2O2   CO2  + 2H2O(l)

Al(s) + 3O2    Al2O3 

H2SO4 + 2NaOH(aq)   Na2SO4  + H2O(l)

                

   

   

   

السؤال الرابع:
باستخدام املعادلة الكيميائي�ة التالية:

    2KClO3    2KCl(s) + 3O2 

فإن معدل احرتاق اجللوكوز يزداد بإضافة  KClO3 وهذا يرجع إىل أن:

وجود  KClO3   يقلل طاقة التنشيط للتفاعل. أ 

حتلل  KClO3  يزيد تركزي أحد متفاعالت االحرتاق. ب 

حتلل  KClO3  ينتج كمية كبرية من احلرارة. ج 

د  KCl املتكون من حتلل  KClO3  نشط جدًا.

(s) (g)

(aq)(aq)

(s)

(aq) (s)

(g)

(g) (g)

د

ج

ب

أ
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السؤال اخلامس:

أي اخلطوط يف منحىن اإلذابة أدناه يمثل أفضل عالقة بني درجة احلرارة ودرجة ذائبي�ة غاز يف سائل؟

        1 أ 

 2 ب 

 3 ج 

4 د 

السؤال السادس:

استخدم اجلدول أدناه يف اإلجابة عن السؤال التايل :

(at 250C, 1.0 M) اجلهد القيايس لالخزال 
E0(V)نصف التفاعل

-0.138Sn2+ + 2e- Sn(s)

-0.126Pb2+ + 2e-  Pb(s) 

خلية كهربائي�ة تستخدم أنصاف التفاعالت املوجودة يف اجلدول السابق ، )تب�دأ العمل يف الظروف القياسية(.

عند أي نسبة تركزي لــ  +Sn2 و +Pb2  سوف يكون جهد اخللية يساوي 0.012 ؟  

0.331  أ 

0.390  ب 

1.0  ج 

2.53  د 

(aq)

(aq)
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السؤال السابع: 

جتمده  درجة  اخنفاض  إىل  ذلك  يؤدي  مذيب  من  جرام   10 يف  متطايرة  غري  مجهولة  صلبة  مادة  من  جرام   5 إذابة  عند 
بمقدار 50م . إذا علم أن ثابت االخنفاض املواليل لهذا املذيب هو 1.90 درجة/موالل فإن الوزن اجلزييئ للمادة املجهولة 

يساوي :

ج  190       9 أ 

د   290       19 ب 

السؤال الثامن :

يوضح الرسم البي�اين أدناه نت�اجئ لتجربة معايرة ملحلول مادة ما، أي االستنت�اجات اآلتي�ة سوف يدعم هذه النت�اجئ؟

احلمض املستخدم يف املعايرة حمض متعدد الربوتون . أ     

قاعدة قوية تعاير حبمض ضعيف . ب     

املعاير املستخدم يف هذه التجربة هو حمض قوي. ج     

حمض قوي يعاير بقاعدة ضعيفة.                   د     

)                            (
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السؤال التاسع:

يف أي التجارب العلمية التالية يستخدم اجلهاز املوّضح ؟ 

فصل خليط من سائلني غري معروفني.    أ     

تعيني نقطة الغليان لسائل غري معروف. ب     

رسم منحىن املعايرة لسائل غري معروف. ج     

الكشف عن وجود كاتيونات يف سائل غري معروف. د     

السؤال العاشر:

أي املركبات التالية هو األساس يف صناعة األسبرين ؟ 

 Aniline                     األنلني أ     

 Formic acid                 حمض الفورميك ب     

 Benzoic acid                 حمض البزنويك ج     

 Salicylic acid             حمض السلسليك د     

السؤال احلادي عشر:
التجربة  النحاس والكربيت. )قبل بدء  التفاعل بني عنصري  الغازات لدراسة  الكيمياء الستخدام غرفة  خطط معلم 
سوف يراجع املعلم مع الطالب االستخدام األمثل لغرفة الغازات(. ما التعليمات اليت جيب أن تشملها هذه املناقشة ؟

جتنب استخدام موقد بزنن داخل غرفة الغازات. أ     

إغالق املروحة خالل إجراء التجربة. ب     

إبقاء نافذة غرفة الغازات على أقل مستوى ممكن خالل التجربة. ج     

االبتعاد عن غرفة الغازات عند بدء التفاعل. د     
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السؤال الثاين عشر:

ما االسم النظايم (IUPAC) للجزيء CH3CH2CHClCH3 ؟

2 - كلورو البيوتان.   أ 

3 - كلورو الربوبان.     ب 

2 - كلورو اإليث�ان. ج 

3 - كلورو البنت�ان. د 

السؤال الثالث عشر:
أي املجموعات الوظيفية التالية  حتتوي عليها الصيغة البن�ائي�ة أدناه ؟

الهيدروكسيل أ 
إيرث      ب 

كربوني�ل ج 
إسرت د 

السؤال الرابع عشر:

أي التفاعالت التالية يعّد مثااًل على تفاعالت التعادل؟

2C2H6 +7O2   4CO2  + 6H2O(l)

2KClO3    2KCl(s) + 3O2 

HCl(aq) + NaOH(aq)   NaCl(s) +H2O(l)

2Ca(s) + O2     2CaO(s)

  أ             

ب

ج

د

(g) (g)

(s)

(g)

(g)

(g)
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السؤال اخلامس عشر:

إذا أراد املعلم استخدام تقني�ات التعليم لتوسيع نطاق فهم الطالب لعملية االستقصاء العليم. أي األنشطة الطالبي�ة 
التالية أكرث فعالية يف حتقيق هذا الهدف؟

استخدام برمجيات املحاكاة لتصميم وإجراء النشاط العليم. أ 

استخدام برنامج الّرسام املطّور. ب 

استخدام اإلنرتنت للبحث يف االكتشافات العلمية احلديث�ة. ج 

البحث عن عرض عملي يف االنرتنت )مثل اليوتيوب( لعرض نشاط مشابه لنشاط الكتاب. د 

السؤال السادس عشر:

تميل جزيئ�ات المادة يف احلالة الصلبة إىل :

أن تبقي بدون حركة. أ 

أن تهز حول موضع ثابت. ب 

أن تزنلق حبرية واحدة تلو األخرى. ج 

أن تتحرك بثب�ات يف خطوط مستقيمة. د 

السؤال السابع عشر:

ذرة حتتوي على 50 برتون و 50 إلكرتون و 69 نيرتون ، الكتلة الذرية لها هي :

      50 أ 

      69 ب 

119 ج 

169 د 
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السؤال الثامن عشر:

أي املحاليل المائي�ة التالية ال توصل التي�ار الكهربايئ؟

HCl ج         KCl أ 

C6H12 O6 د         NaOH ب 

السؤال التاسع عشر:

ما التغري يف طاقة التكوين )∆H) للنشادر بوحدة الكيلوجول يف التفاعل التايل عند الظروف القياسية ؟

N2(g) +3H2(g)  2NH3(g)  ,  ∆H0
f = -46 KJ/mol

 -69 ج         -23 أ 
 - 92 د          -46 ب 

السؤال العشرون:

حتتوي أنبوبة مغلقة على 1.0 مول من غاز النيون. عند زيادة درجة حرارة العّين�ة ,فإن الضغط سوف يزيد أيضا , يف 
ضوء النظرية اجلزئي�ة احلركية أي اآليت يمّثل تفسريًا لهذا التغري؟

حدوث تفاعل بني ذرات النيون. أ 

ال تنجذب جزيئ�ات الغاز املثايل بعضها لبعض. ب 

زيادة التجاذب بني ذرات النيون. ج 

زيادة التصادمات مع جدران اإلناء. د 
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السؤال احلادي والعشرون:
الكربيت  حمض  من  مللرت   250 لتحضري  الماء  إىل  إضافته  جيب  باملللرت  موالر(   10( املركز  الكربيت  حمض  حجم  كم 

تركزيه 0.2 موالر ؟

15 ج         5 أ 

20 د         10 ب 

السؤال الثاين والعشرون:

-MnO) هو:
رقم التأكسد لـ Mn يف أيون الربمنجنات (4

+2 ج         -8 أ 
+7 د         -1 ب 

السؤال الثالث والعشرون:
عند نقل الكيماويات من زجاجة التخزين إىل إناء آخر لالستخدام املخربي جيب أن حتتوي بطاقة البي�انات املوجودة على 

اإلناء اجلديد على االسم والصيغة الكيميائي�ة ودرجة الغليان )أو االنصهار( إضافة إىل  :

رقم غرفة املعمل. أ 

تاريخ وصول زجاجة التخزين. ب 

حتذير مخاطر المادة الكيميائي�ة. ج 

رقم تليفون مسؤول تنظيف املواد الكيميائي�ة. د 
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السؤال الرابع والعشرون:

مادة األنني alanine تدخل يف تركيب  :

سيللوز أ 

بروتني ب 

الزيوت النب�اتي�ة ج 

بالستيك  د 

السؤال اخلامس والعشرون:

جزيء السكروز Sucrose “أو سكر المائدة” يتكون من  :

جلوكوز وفركتوز أ 

وحديت جلوكوز ب 

جلوكوز ومانوز ج 

سكر نشا د 
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  مفتاح اإلجابة

املؤشراملعياراالجابةرقم السؤال

17د1
117ب2
62أ3
83ب4
41د5
105ج6
72ج7
94د8
37ب9
144د10
32ج11
34أ12
141د13
92ج14
176أ15
51ب16
53ج17
71د18
84د19
64د20
73أ21
101د22
32ج23
133ب24
132أ25
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   هل أنت جاهز لالختب�ار؟

 حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة عن القائمة التالية :

النعمأسئلة التحقق من االستعدادم
هل تعرف متطلبات االختب�ار  للتخصص التدرييس املقدم عليه؟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

حتتاج 6 الذي  واملحتوى  جيًدا،  تعرفه  الذي  املحتوى  لتحديد  الدليل  هذا  من  الدراسة  خطة  صفحة  استعملت  هل 
إلعطائه مزيًدا من االهتمام؟

هل راجعت كتًب�ا، 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 مراجعة؟11
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   يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو 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 األحوال.��

تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار.��

انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.��

كن هادئا، 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.

إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار ، فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار بعدة أيام . ��
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    التخطيط للمذاكرة 
القراءة  من  مزيد  إىل  حتتاج  اليت  املعايري  بتحديد  ينصح  املعايري،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لإلستفادة 

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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   ملحق معايري مادة الكيمياء
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 1: 
يعرف املعلم طبيعة علم 
الكيمياء وتاريخ تطوره .

تطور . 1 يف  أسهمت  اليت  والتقني�ة  العلمية  التاريخية  األحداث  بأهم  يلم 
علم الكيمياء ويتمكن من حتليل تلك األحداث وتوضيح أثرها.

يعرف أبرز العلماء الذين أسهموا يف تطور علم الكيمياء وأبرز اإلسهامات . 2
العلمية والتقني�ة اليت قدموها.

يبني دور احلضارة اإلسالمية –واحلضارات األخرى السابقة والالحقة . 3
لها-  يف تطور علم الكيمياء،  ويقدم أمثلة ألبرز إسهاماتها.

يوضح مفهوم طبيعة علم الكيمياء، و يشرح مفاهيمه األساسية, مثل . 4
قابليت�ه للتعديل, واعتماده على الدليل احليس. 

العلمية . 5 األسئلة  بني  ويفرق  وخصائصه,  الكيمياء  علم  غايات  يوضح 
وغري العلمية يف مجال الكيمياء.

تقديم . 6 ويستطيع  والتقني�ة،  واملجتمع  الكيمياء  بني  العالقة  يوضح 
أمثلة تبني العالقة املتب�ادلة بينها.

والنموذج . 7 واملفهوم  واحلقيقة  والقانون  والنظرية  الفرض  بني  يفرق 
العليم, ويستطيع تقديم أمثلة كيميائي�ة توضحها. 
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 2:
 يلم املعلم بمفهوم املنهج العليم 

ومبادئه وخصائصه وطرقه 
وتطبيقاته وأخالقياته يف علم 

الكيمياء. 

يلم بمفهوم املنهج العليم واملفاهيم املرتبطة به،  ويبني أهمية ممارسته . 1
يف الوصول للمعرفة العلمية.

يعرف مجموعة من طرق البحث العليم التجريبي�ة وغري التجريبي�ة اليت . 2
يمارسها العلماء، وحيدد مدى مناسبتها الختب�ار الفرض العليم.

من . 3 ويتمكن  التجريبي�ة،   وغري  التجريبي�ة  العليم  البحث  طرق  يطبق  
حتديد املتغريات وضبطها ومالحظتها.

املناسبة . 4 التقني�ات  و  و األدوات  الطرق  يستخدم مجموعة متعددة من 
و  عنها،   التقارير  وإعداد  وحتليلها،   وجمعها،   البي�انات  إىل  للوصول 

التواصل  بها مع اآلخرين.
واخلطأ . 5 والضبط  الدقة  مستوى  ويقدر  القياس،  مهارات  يستخدم 

ومصادره يف جمع وتسجيل البي�انات.
مثل: . 6 العلمية  املعرفة  إىل  للوصول  ويستخدمها  متعددة  مصادر  م  يقوِّ

املوثوقة،  اإللكرتوني�ة  واملواقع  املتخصصة،  العلمية  واملجالت  الكتب، 
واملؤسسات واجلمعيات العلمية املتخصصة.

الكيمياء, . 7 علم  يف  والبحثي�ة  العلمية  املمارسات  أخالقيات  يعرف 
ويستوعب تنظيماتها الصادرة يف اململكة العربي�ة السعودية.
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 3:
 جيري املعلم التجارب العملية 

مراعًيا قواعد السالمة واألمان 
يف املخترب.

يعدد مكونات املخترب وقواعد وإجراءات السالمة واألمان ورموزها.. 1
ويعرف . 2 تدريسه,  يف  يستخدمها  اليت  الكيميائي�ة  املواد  مخاطر  يقّيم 

كيفية استخدامها, وختزينها, والتخلص منها بأمان.
يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت يمكن أن حتدث داخل . 3

املخترب أو خارجه.
جلميع . 4 ومناسبة  آمنة  بطريقة  املعمل  أدوات  استخدام  كيفية  يشرح 

الطالب.
وكيفية . 5 املخترب  يف  تستخدم  اليت  واألجهزة  الزجاجيات  أهم  حيدد 

استعمالها بأمان.
يذكر أهم املذيب�ات والكواشف املستخدمة يف التجارب الكيميائي�ة.. 6
يوظف مهارات املخترب األساسية يف إجراء التجارب الكيميائي�ة.. 7

املعيار: 3. 7. 4:
يلم املعلم باملهارات الرياضية 

وتمثي�ل البي�انات.

يستخدم الرسوم البي�اني�ة ويمثل البي�انات.. 1
يلم بالتطبيقات الرياضية املتعلقة بالكيمياء.. 2
يعدد الوحدات القياسية وأنظمتها املختلفة واستخداماتها يف الكيمياء . 3

والتحويل من نظام وحدات إىل آخر. 
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 5:
يبني املعلم ماهية المادة 

ومكوناتها واجلدول الدوري 
للعناصر.

التغريات . 1 ويصف  وحاالتها,  وخواصها  ومكوناتها  المادة  ماهية  يشرح 
اليت تطرأ على املواد ويقارن بينها.

يبنّي تطور مفهوم الذرة التارييخ.. 2
يشرح بني�ة تركيب الذرة وحيدد مفهوم اجلَزْيِء .. 3
اإلشعاعات . 4 من  املختلفة  األنواع  بني  الفرق  األمثلة  ذكر  مع  يوضح 

وخواصها.
الدوري, . 5 اجلدول  يف  العناصر  تصنيف  عليه  تم  الذي  األساس  يذكر 

ويعدد املناطق الرئيسة يف اجلدول الدوري وخواصها بشكل عام. 
يوضح خواص املجموعات يف اجلدول الدوري وطرق حتضري وتفاعالت . 6

أهم عناصرها
بالتكافؤ . 7 ذلك  وعالقة  واأليونات,  للذرات  اإللكرتوين  التوزيع  يعرف 

والدورة واملجموعة.
لإللكرتونات . 8 حتديدها  يمكن  وكيف  الكم  أعداد  وأنواع  معىن  يوضح 

املختلفة يف الذرة.
يشرح كيفية الربط الكيميايئ والفزييايئ وأنواعها, وخواص كل رابطة.. 9
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 6:
يلم املعلم باحلسابات 
الكيميائي�ة واملعادالت 

الكيميائي�ة وقوانني الغازات.

الذرية . 1 الكتل  مع  والعالقة  أفوجادرو,  وعدد  املول,  معىن  يشرح 
واجلزيئي�ة, ويجري التطبيقات احلسابي�ة على املول.

احلسابات . 2 وإجراء  املعادلة,  ووزن  الكيميائي�ة,  املعادلة  مفهوم  يوضح 
الكيميائي�ة عليها.

يوضح أنواع التفاعالت الكيميائي�ة ويعطي أمثلة عليها.. 3
حيدد خواص الغازات ويقارن بني الغاز املثايل واحلقيقي.. 4
الكيميائي�ة املتعلقة بقوانني . 5 الغازات ويجري احلسابات  يشرح قوانني 

الغازات.

املعيار: 3. 7. 7:
يلم املعلم بكيمياء املحاليل 

وحساباتها.

يعرف املحلول ومكوناته, ويعطي أمثلة  على أنواع املحاليل من حيث . 1
طبيعة املحلول وخواصه وتركزيه.

يشرح طرق التعبري املختلفة عن تركزي املحلول, ويجري احلسابات لهذا . 2
الغرض.

يشرح كيف حيضر محاليل برتاكزي مختلفة. . 3
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 8:
يعرف املعلم الكيمياء احلركية 

واحلرارية ومفهوم االتزان 
الكيميايئ.

يوضح معىن سرعة التفاعل, ويشرح العوامل عليها ويجري احلسابات . 1
املتعلقة بها

بداللة . 2 التفاعل  مسار  منحني�ات  ويرسم  التصادم,  ونظرية  يشرح 
الطاقة.

يبني مفهوم طاقة التنشيط, ودور المادة احلافزة يف التفاعل الكيميايئ, . 3
ويذكر أنواع املحفزات.

يوضح مفهوم الكيمياء احلرارية واملحتوى احلراري للتفاعل وحساباته.. 4
املؤثرة . 5 والعوامل  االتزان,  وثابت  الكيميايئ,  االتزان  مفهوم  يشرح 

عليهما, ويجري احلسابات املرتبطة بهما.

 املعيار: 3. 7. 9:
 يشرح املعلم األحماض 

والقواعد.

يعّرف مفهوم احلمض والقاعدة, ويوضح طرق الكشف عن األحماض . 1
والقواعد.

يشرح نظريات احلمض والقاعدة مستخدًما املعادالت الكيميائي�ة.. 2
يذكر أمثلة لألنواع املختلفة من األحماض والقواعد ويقارن بني قوتها.. 3
املتعلقة . 4 احلسابات  ويجري  الهيدروجيين,  األس  مفهوم  يشرح 

باألحماض والقواعد واألمالح .
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 10:
 يلم املعلم بالكيمياء 

الكهربائي�ة.

يوضح معىن األكسدة واالخزال وكيفية حتديد أعداد األكسدة.. 1
يوازن معادالت األكسدة واالخزال.. 2
املؤكسدة . 3 العوامل  قوة  ويوضح  الكهروكيميائي�ة  السلسلة  يشرح 

واملخزلة.
يوضح أنواع اخلاليا الكهروكيميائي�ة ويرسمها.. 4
الكهروكيميائي�ة . 5 للخاليا  القياسية  باجلهود  املتعلقة  احلسابات  جيري 

والقوة الدافعة الكهربائي�ة ومعادلة نرينست.

املعيار: 3. 7. 11:
 يعرف املعلم الكيمياء 

العضوية والهيدروكربونات 
وخواصها وتسميتها. 

يعّرف الكيمياء العضوية وأهميتها, ويشرح خواص مركباتها .. 1
يعّرف الهيدروكربونات ويصنفها ويقارن بينها .. 2
يشرح كيفية تهجني املجاالت الذرية وأشكال اجلزيئ�ات العضوية.. 3
يوضح التماكب الكيميايئ, ويعطي أمثلة عليه.. 4
يوضح الصيغ البن�ائي�ة للجذور األلكيلية ويعطي أمثلة عليها.. 5
والتسمية . 6 املنهجية   IUPAC قواعد  وفق  الهيدروكربونات  يسيّم 

الشائعة.
الهيدروكربونات األليفاتي�ة . 7 الطرق املختلفة لتحضري وتفاعالت  يشرح 

واألرومائي�ة. 
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 12:
يشرح املعلم املجموعات 

الوظيفية األخرى-غري 
الهيدروكربوني�ة- وخواصها.

الهيدروكربوني�ة- . 1 –غري  الوظيفية  للمجموعات  املختلفة  األنواع  يعدد 
ويكتب الصيغ العامة لها.

الوظيفية . 2 املجموعات  لتلك  والقاعدية  احلمضية  اخلواص  بني  يقارن 
ويعطي أمثلة عليها.

الغليان( . 3 ودرجة  والذائبي�ة  )القطبي�ة  الفزييائي�ة  اخلواص  بني  يقارن 
للمجموعات الوظيفية ويعطي أمثلة عليها .

يسيم مركبات املجموعات الوظيفية حسب التسمية الشائعة وقواعد . 4
. IUPAC

يشرح طرق التحضري املختلفة للمجموعات الوظيفية.. 5
على . 6 ويتعرف  الوظيفية  للمجموعات  الكيميائي�ة  اخلواص  يشرح 

استخداماتها.
يوضح كيفية الكشف عن املجموعات الوظيفية يف املركبات العضوية . 7

والتميزي بينها.
يذكر أنواع تفاعالت الكيمياء العضوية ويشرح ميكانيكيات التفاعالت . 8

العضوية األساسية.
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 13: 
يعرف املعلم الكيمياء احليوية 

والنفط.

يوضح مكونات النفط وأهميت�ه, وطبيعة كل مكون, وكيف تتم عملية . 1
تكرير النفط واستخداماته.

الغذائي�ة . 2 وأهميتها  الكيميايئ  وتركيبها  وأنواعها  الكربوهيدرات  يشرح 
والصناعية, ويعطي أمثلة عليها.

وأنواعها . 3 األميني�ة  واألحماض  للربوتين�ات  الكيميايئ  الرتكيب  يشرح 
وتركيبها الكيميايئ وأهميتها الغذائي�ة, ويعطي أمثلة عليها.

يشرح الرتكيب الكيميايئ للزيوت والدهون, وكيفية حتضريها وأنواعها . 4
وتركيبها الكيميايئ, ويعطي أمثلة عليها.

املعيار: 3. 7. 14:
 يعرف املعلم كيمياء البيئ�ة 

واحلياة.

يعرف مكونات الهواء وأسباب تلوثه وكيفية معاجلته.. 1
احلراري, . 2 االحتب�اس  ظاهرة  على  ويتعرف  األوزون,  طبقة  أهمية  يبني 

والتلوث اإلشعاعي, والكيمياء اخلضراء.
يعرف كيمياء الماء وخواصه وأسباب تلوثه وكيفية معاجلته.. 3
يوضح دور الكيمياء يف الصناعات الدوائي�ة والغذائي�ة وغريها.. 4
يعرف أهمية الكيمياء يف التقني�ات احلديث�ة, مثل: تقني�ة النانو والطاقة . 5

املتجددة وغريها.
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 15: 
يعرف املعلم العالقة بني علم 

الكيمياء والعلوم األخرى.

بعض . 1 على  أمثلة  ذكر  خالل  من  واألحياء,  الكيمياء  بني  العالقة  يبني 
املركبات الكيميائي�ة ذات الصفة احليوية مثل DNA و RNA وغريها.

الكيميائي�ة . 2 املركبات  مثل  التغذية,  وعلم  الكيمياء  بني  العالقة  يبني 
والفيت�امين�ات  والربوتين�ات  والنشا  كاجللوكوز  الغذائي�ة  القيمة  ذات 

والزيوت والدهون. 
يبني العالقة بني الكيمياء وكل من الصيدلة والطب, من خالل إعطاء . 3

مثل  الدوائي�ة  القيمة  ذات  الكيميائي�ة  املركبات  بعض  على  أمثلة 
األسبرين والباراسيتمول والبنسلني.

يوضح أهمية الرياضيات يف علم الكيمياء.. 4
يشرح أهمية علم الفزيياء يف تفسري التغريات الفزييائي�ة اليت تطرأ على . 5

املواد الكيميائي�ة, وكذلك التغريات الفزييائي�ة اليت تصاحب التفاعالت 
الكيميائي�ة. 

طول . 6 مفاهيم  مثل  الكيمياء  يف  الفزييائي�ة  القوانني  تطبيقات  يوضح 
املوجة والرتدد والطاقة والنشاط الضويئ. 
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 16:
يلم املعلم باملهارات األساسية 
لتدريس الكيمياء، والتوجهات 

احلديث�ة يف الرتبي�ة العلمية.

استخدام . 1 مثل:  العلمية،   الرتبي�ة  يف  احلديث�ة  التوجهات  أهم  يعرف 
املعايري يف توجيه الرتبي�ة العلمية، والتكامل يف تدريس العلوم، واالهتمام 
بالثقافة العلمية )العلم للجميع( والربط بني العلم واملجتمع والتقني�ة 
تدريس  يف  وتوظيفها  والرياضيات،  والهندسة  والتقني�ة  العلم  وبني 

الكيمياء. 
يلم بأساليب توظيف البيئ�ة املحيطة ومكوناتها يف تدريس الكيمياء.. 2
يذكر أهم التطبيقات التقني�ة للمفاهيم والنظريات العلمية.. 3
يلم بثقافة علمية ذات عالقة بما يقوم بت�دريسه من موضوعات.. 4
والظواهر . 5 واملفاهيم  األفكار  وتوضيح  لتبسيط  نماذج  ويصمم  يقرتح 

العلمية.
وطرق . 6 الكيمياء،  يف  اخلاطئة  التصورات  معرفة  وأهمية  مفهوم  يشرح 

التعلم،  عملية  يف  أثرها  ويبني  لبعضها،  أمثلة  ويذكر  عنها،  الكشف 
وخطورة جتاهل املعلم لها، ويذكر الطرق املناسبة للتعامل معها.

واختاذ . 7 والناقد  واإلبداعي  العليم  كالتفكري  ومهاراته  التفكري  بأنواع  يلم 
القرار وكيفية توظيفها وتنميتها يف دروس الكيمياء.

العلمية، . 8 الرتبي�ة  مجال  يف  واملحلية  العاملية  التطوير  مشاريع  بأبرز  يلم 
واالختب�ارات الدولية يف هذا املجال.



دليل المتقدم الختبار معلمي الكيمياء
45

املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 7. 17:
 يلم املعلم بطرائق التدريس 
اخلاصة يف الرتبي�ة العلمية.

مثل: . 1 الكيمياء،   تدريس  يف  املفضلة  واألنشطة  التدريس  بطرق  يلم 
العملية،  التجارب  العملية،  العروض  املشكالت،  حل  املشروعات، 
املتاحف.  العلمية،  املعارض  العلمية،  الزيارات  احلقلية،  الدراسات 
يف  تطبيقها  وإجراءات  وخطوات  عليها  تقوم  اليت  الفلسفة  ويشرح 

تدريس الكيمياء, وإجراءات التقويم املناسبة.
يف . 2 متعددة  بمستويات  االستقصائي�ة  األنشطة  تصميم  كيفية  يعرف 

العلمية,  األسئلة  توليد  إىل  الطالب  توجيه  وكيفية  الكيمياء,  دروس 
وتمثيلها,  وحتليلها،   وتنظيمها،   البي�انات،   وجمع  املالحظات,  وإجراء 
وتفسريها, وربطها باملعرفة العلمية احلالية، وتقديم اإلجابات العلمية, 
وإعداد التقارير،  والتواصل العليم بها بطرق وأدوات وتقني�ات متعددة.

التفكري . 3 ملهارات  الطالب  استخدام  حتفز  دروس  تصميم  كيفية  يعرف 
العليا, ومهارات حل املشكالت.

العليم . 4 املفهوم  طبيعة  على  بن�اء  للتدريس  املناسبة  الطريقة  حيدد 
ومستوى الطالب واإلمكانات املتاحة.

للطالب . 5 يسمح  بأسلوب  التدريس  طرق  وتنفيذ  ختطيط  يستطيع 
القضايا  حول  بالدليل  ومدعم  منضبط  عليم  ونقاش  حوار  بممارسة 

العلمية اليت يستهدفها الدرس.
يف . 6 املهمة  والتقني�ات  الوسائل  استخدام  مناسبة  مدى  وحيدد  يعرف 

 )Multimedia( تدريس الكيمياء مثل: النمذجة والوسائط املتعددة
يف   )Sensors( واحلساسات   )Simulation( املحاكاة  برامج 
 Microcomputer( املصغرة  احلواسيب  على  املعتمدة  املعامل 
based Laboratory( )MBL( ويتمكن من استخدامها بأسلوب 

فاعل يف حتقيق أهداف التعلم.
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ومالحظاتكم  مقرتحاتكم  نستقبل  أن  يسعدنا 
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكرتوين التايل
t e a c h e r s t e s t @ q i y a s . o r g


