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دليل معلمي التــــــــــــاريخ

    الهدف من الدليل 
أعد هذا الدليل ملســاعدة املتقدم الختب�ار الرخص املهني�ة للمعلمني على التهيؤ واالســتعداد ألداء االختب�ار، 
بتقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار، واجلوانب اليت يغطيها، وكيفية تن�اولها يف أسئلة موضوعية 

من نوع اختي�ار من متعدد.

كما يقدم الدليل أمثلة ألسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري، وأسئلة للتدريب تساعد املتقدم على تعرف 
طريقــة أداء االختبــ�ار وطبيعة أســئلته، مــع العلم أن األمثلة الــيت يقدمها الدليــل ال تغطي جميع جوانب 

االختب�ار، وال 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 اجلانب التخصيص ملعليم التاريخ، مكمال لبقية األدلة العامة سواء 
اليت تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس، أو اليت تقدم توجيهات ألداء االختب�ار وإرشادات عن 

نوعية األسئلة وكيفية تن�اولها.

    تنظيم الدليل  
حيتوي الدليل يف البداية على معلومات عامة عن اختب�ارات الرخص املهني�ة للمعلمني، ومن ثم يقدم نب�ذة 
موجزة عن معايري معليم التاريخ، والوزن النسيب لكل معيار. ويعرض الدليل أمثلة لألسئلة وكيفية ربطها 

باملعايري، يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدّرب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

ملزيد من املعلومات
على  الدخول  يرىج    ، املعايري  عن  الكاملة  والبي�انات  التسجيل  وطريقة  االختب�ار  عن  املعلومات  من  ملزيد 

w w w . e t e c . g o v. s a موقع هيئ�ة تقويم التعليم والتدريب 
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

  تنظيم محتوى االختب�ار: 
مت وفق مجاالت حيوي كل مجال معياًرا أو أكرث، وحتت  يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للتاريخ، وقد ُنظِّ

كل معيار عدد من املؤشرات، وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات. 

التخصص: التاريخ  

املجال: تاريخ األنبي�اء والتاريخ القديم

املعيار: معرفة النبوة والرسالة، وتاريخ األنبي�اء والرسل عليهم السالم، وأثرهم يف حياة األمم.

املؤشر: يمّي بني مفهويم النبوة والرسالة، وأثر األنبي�اء يف حياة األمم.

السؤال: 

صمم كل سؤال من نوع اختي�ار من متعدد لقياس أحد املعايري بتن�اول أحد مؤشراته،  وال يلزم أن 
تغطي األسئلة جميع املؤشرات.

يمثل اسم  التخصص ورقمه، 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 معيار مجموعة من 
املؤشرات.

املؤشر يتن�اول على حنو قابل للقياس أحد عناصر املعيار ، ومجموع املؤشرات حتت كل معيار تغطي 
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار  

أي من األوصاف التالية تصف من اصطفاه هللا عز وجل وأوىح إليه بشريعة كّلف بتبليغها بهدف 
توحيد هللا تعاىل وعبادته؟

 أ  . املصطفى
 ب. النيب

 ج . الرسول
 د . املبعوث
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دليل معلمي التــــــــــــاريخ

  محتوى االختب�ار 
املناهج  محتوى  التقسيم  هذا  يف  روعي  وقد  التاريخ،  معلم  لتخصص  الرئيسة  املجاالت  االختب�ار  يغطي 
الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام، ويبني الشكل )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت وفقا لوزنه 

النسيب املوضح بالشكل، واليت تتضّمن:
 تطور علم التاريخ  	
تاريخ األنبي�اء والتاريخ القديم  	
التاريخ اإلساليم  	
التاريخ الوسيط  	
التاريخ احلديث  	
التاريخ السعودي 	
مهارات وطرق تدريس التاريخ  	

تطور علم التاريخ
تاريخ األنبي�اء والتاريخ القديم

التاريخ  اإلساليم
التاريخ  الوسيط
التاريخ  احلديث

التاريخ  السعودي
مهارات وطرق تدريس التاريخ

      شكل ) 1( مجاالت التاريخ                              

27%

23%

5%
5%

27%

10%

3%
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

ويتضمن ختصص التاريخ )14( معيارا موزعة على )7( مجاالت، كما يتضح من اجلدول اآليت:

الوزن النسيب %رقم املعياراملجال 

3%6. 11. 1تطور علم التاريخ

6. 11. 2تاريخ األنبي�اء والتاريخ القديم
3 .11 .6%10

6. 11. 4التاريخ اإلساليم
5 .11 .6%27

5%6. 11. 6التاريخ الوسيط
5%6. 11. 7التاريخ احلديث

6. 11. 8التاريخ السعودي
9 .11 .6%23

مهارات وطرق تدريس التاريخ

10 .11 .6
11 .11 .6
12 .11 .6
13 .11 .6
14 .11 .6

%27

100%املجموع



8

دليل معلمي التــــــــــــاريخ

    نماذج من األسئلة : 
التاريخ،  ختصص  مجال  يف  املعايري  بأحد  املرتبطة  املؤشرات  من  بمؤشر  االختب�ار  يف  سؤال  كل  يرتبط 

وفيما يأيت نماذج من األسئلة.

النموذج األول :
املجال : التاريخ اإلساليم .

املعيار: معرفة تاريخ وحضارة الدول اإلسالمية )ابت�داًءا من الدول األموية، وانتهاًءا بدولة املماليك(.
العمراني�ة  االجتماعية،  االقتصادية،  اإلدارية،  السياسية،  احلضارية  النظم  تطور  سمات  يمّي  املؤشر: 

للدول اإلسالمية يف عهودها املتعاقبة )ابت�داًءا من الدولة األموية، وانتهاًءا بدولة املماليك(.

السؤال :
أي من العبارات اآلتي�ة تصف وصًفا دقيًقا سبب ظهور وظيفة »احلجابة« يف عصر الدولة األموية؟

خوف اخللفاء من االغتي�االت السياسية وتشبًها بامللوك واألكاسرة. أ 
كرثة مطالب الناس بمقابلة اخلليفة مما أرهق كاهل اخلليفة. ب 

محاولة االغتي�ال اليت تعرض لها هشام بن عبدامللك يف السنة الثاني�ة من حكمه. ج 
اغتي�ال       بمحاولة  له  فسرت  واليت  عنه  هللا  ريض  سفيان  أيب  بن  معاوية  رآها  اليت  الرؤيا  د 

سيتعرض لها.

تبرير اإلجابة: 
اإلجابة الصحيحة ) أ (؛ حيث أراد اخللفاء األمويون تعيني حجابا لهم خوًفا من تعرضهم لالغتي�االت 
بامللوك واألكاسرة حيث كان هناك رواجا كبريا ملؤسسة  التشبه  ، ورغبة منهم يف  ناحية  السياسية من 

احلجابة. أما البدائل األخرى فهي خاطئة، ألنها لم تكن سبب�ًا لظهور وظيفة احلجابة.
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج الثاين:
املجال: التاريخ اإلساليم.

املعيار: معرفة تاريخ وحضارة الدول اإلسالمية )ابت�داًءا من الدول األموية، وانتهاًءا بدولة املماليك(.
العمراني�ة  االجتماعية،  االقتصادية،  اإلدارية،  السياسية،  احلضارية  النظم  تطور  سمات  يمّي  املؤشر: 

للدول اإلسالمية يف عهودها املتعاقبة )ابت�داًءا من الدولة األموية، وانتهاًءا بدولة املماليك(.

السؤال:
كان من مهام الوزراء يف العصر العبايس األول، اإلشراف على:

دواوين الدولة، وتعيني الوالة والقضاة، والرفع باألمور السياسية للخليفة. أ 
ديوان اجليش، وتعيني قادة اجليوش، والعمل مستشارين عسكريني للخليفة. ب 

ديواين اخلاتم والربيد، والعمل على الدعاية السياسية للخلفاء. ج 
دواوين الدولة، واملكاتب�ات، والشؤون احلربي�ة، والنظر يف قضايا الناس، وتعيني الوالة. د 

تبرير اإلجابة: 
اإلجابة الصحيحة ) د (؛ حيث كان الوزراء يف العصر العبايس األول وجلهم من الفرس يمسكون بوزارة 
هذا  ضعف  حينما  املعتصم  زمن  حىت  األمر  واستمر  )التفويضية(  السيف  ووزارة  )التنفيذية(  القلم 

النفوذ. أما البدائل األخرى فهي خاطئة، ألنها ال تعد من مهام الوزير العبايس يف العصر األول.
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دليل معلمي التــــــــــــاريخ

النموذج الثالث:
املجال: التاريخ الوسيط.

املعيار: معرفة تاريخ أوروبا والعالم اجلديد ابت�داًءا من العصور الوسطى حىت العصر احلديث واملعاصر.
املؤشر: يشرح السمات والنظم احلضارية )السياسية، االجتماعية، االقتصادية، العسكرية، العمراني�ة، 
احلضارة  وأثر  واملعاصر،  احلديث  العصر  حىت  الوسطى  العصور  من  ابت�داًءا  أوروبا  لتاريخ  العلمية( 

اإلسالمية عليها.

السؤال:
يمكن رؤية إسهام البينطيني يف تطور احلضارات املجاورة لهم من خالل:

اللغة والدين )املذهب األرثوذكيس( يف روسيا. أ 
النظام القضايئ واملدريس يف شرق أوروبا. ب 

األدب والفنون املعمارية  يف شمال أفريقيا. ج 
األدب والشعر يف الشرق األوسط. د 

تبرير اإلجابة: 
اإلجابة الصحيحة ) أ (؛ حيث وصل التأثري البينطي إىل روسيا ممثاًل يف اللغة والدين )مذهب املسيحيني 
تطور  يف  البينطيني  إلسهامات  مؤشرًا  تعد  ال  ألنها  خاطئة،  فهي  األخرى  البدائل  أما  األرثوذكس(. 

احلضارات املجاورة لهم.



11

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج الرابع:
املجال: التاريخ الوسيط.

املعيار: معرفة تاريخ أوروبا والعالم اجلديد ابت�داًءا من العصور الوسطى حىت العصر احلديث واملعاصر.
املؤشر: يوضح بداية العصور الوسطى األوروبي�ة ونهايتها ومالمحها العامة.

السؤال:
تأسست االمرباطورية البينطية نتيجة:

العصيان املدين الطويل من قبل الشراحئ الساخطة يف اإلمرباطورية الروماني�ة. أ 
انهيار اإلمرباطورية الروماني�ة أمام تهديدات القبائل اجلرماني�ة العسكرية. ب 

األضرار  االقتصادية يف أوروبا الغربي�ة جراء التضخم االقتصادي، وزيادة األعباء الضريبي�ة. ج 
انقسام الكنيسة النصراني�ة حول اخلالفات املذهبي�ة بني األساقفة النصارى. د 

تبرير اإلجابة: 
والقبائل  األهلية  احلرب  تهديد  حتت  الروماني�ة  اإلمرباطورية  وقعت  عندما  (؛  ب   ( الصحيحة  اإلجابة 
إىل  الروماني�ة  اإلمرباطورية  تقسيم  على  285-305م  دقلديانوس  الروماين  اإلمرباطور  عمل  اجلرماني�ة 
سيعرف  ما  تكوين  بداية  ذلك  وكان  الصغرى،  آسيا  يف  اإلمرباطورية  هذه  عاصمة  جعل  حيث  قسمني. 
تأسيس  يف  دورًا  لها  يكن  لم  ألنها  خاطئة،  فهي  األخرى  البدائل  أما  البينطية.  باإلمرباطورية  الحقا 

اإلمرباطورية البينطية.
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دليل معلمي التــــــــــــاريخ

النموذج اخلامس:
املجال: التاريخ السعودي.

املعيار: معرفة تاريخ الدولة السعودية )األوىل، والثاني�ة(.
املؤشر: يشرح مراحل تكون الدولة السعودية األوىل واتساعها ونهايتها.

السؤال:
السعودية  الدولة  بقيام  األوىل  السعودية  الدولة  سقوط  عالقة  بدقة  تصف  اآلتي�ة  العبارات  من  أي 

الثاني�ة؟
أ            لم يكن هناك أي عالقة تذكر بني سقوط الدولة السعودية األوىل وقيام الدولة   

              السعودية الثاني�ة.
جاء قيام الدولة السعودية الثاني�ة بدعم من فرنسا للوقوف يف وجه محمد علي باشا. ب 
قاد سقوط الدولة السعودية األوىل إىل ظهور مقاومة سعودية ضد احلكم الرتكي، ج 

وقد كّونت هذه املقاومة والتأيي�د الوطين الذي رافقها قيام الدولة السعودية الثاني�ة.  
د           لم يفرز سقوط الدولة السعودية األوىل أي شعور وطين، بل على العكس كان هناك   

              ترحيًب�ا داخلًيا بسقوطها.

تبرير اإلجابة: 
اإلجابة الصحيحة ) ج (؛ فقد نتج عن سقوط الدرعية تن�ايم مقاومة سعودية وشعور وطين يكره احلكم 
األجنيب، وقد زاد هذا الشعور وتعمق نتيجة الويالت اليت عاناها سكان اجلزيرة العربي�ة على أيدي القوات 
الثاني�ة.  السعودية  الدولة  لقيام  خصبة  بيئ�ة  اجلوانب  هذه  كل  وقد كّونت  بعد.  فيما  والرتكية  املصرية 
أما البدائل األخرى فهي خاطئة، فالبديل )أ( لوجود عالقة وثيقة بني سقوط الدولة  السعودية األوىل 
الدولة  سقوط  بني  العالقة  وصف  يف  دقيقة  غري  عبارة  )ب(  والبديل  الثاني�ة،  السعودية  الدولة  وقيام 
الثاني�ة، والبديل )د( عبارة اشتملت على وصف متن�اقض ال  السعودية األوىل وقيام الدولة السعودية 

يصف العالقة املقصودة يف السؤال.
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج السادس :
املجال: مهارات وطرق تدريس التاريخ.

املعيار: إتقان املهارات الالزمة لتدريس التاريخ بتطبيق عمليات التفكري الناقد والتفكري التارييخ.
بني  للربط  والتحليل،  والتصنيف،  كاملالحظة،  األساسية  العقلية  املهارات  على  الطالب  يدرب  املؤشر: 

األسباب والنت�اجئ يف األحداث التاريخية املختلفة.

السؤال:
يف أي من املهام اآلتي�ة جيب على املؤرخ االعتماد على التفكري بطريقة التسلسل الزمين؟

حتديد األسئلة املحورية يف الروايات التاريخية. أ 
شرح السببي�ة التاريخية. ب 

تقديم خيارات جديدة حلل املشكلة التاريخية. ج 
أخذ وجهات النظر باحلسبان. د 

تبرير اإلجابة: 
الرتتيب  معرفة  على  كثرًيا  تعتمد  والنتيجة  السبب  بني  العالقة  ألن  وذلك  (؛  ب   ( الصحيحة  اإلجابة 
الزمين. أما البدائل األخرى فهي خاطئة، ألنها ال تستوجب على املؤرخ االعتماد كثريًا  عند التفكري بطريقة 

التسلسل الزمين.
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دليل معلمي التــــــــــــاريخ

النموذج السابع :
املجال: التاريخ الوسيط .

املعيار: معرفة تاريخ أوروبا والعالم اجلديد ابت�داًءا من العصور الوسطى حىت العصر احلديث واملعاصر.
املؤشر: يشرح السمات والنظم احلضارية )السياسية، االجتماعية، االقتصادية، العسكرية، العمراني�ة، 
العلمية( لتاريخ أوروبا ابت�داًءا من العصور الوسطى حىت العصر احلديث واملعاصر ، وأثر احلضارة 

اإلسالمية عليها.
السؤال :

أي العبارات اآلتي�ة تصف عمل اإلنسانيني يف عصر النهضة من أمثال )اراسموس، وتوماس مور(؟
ين�ادون بإلغاء كافة القيود االجتماعية والديني�ة على السلوك اإلنساين. أ 

يصرون على أن المايض ال يمكن أن يقدم نموذجا  خللق مجتمع جيد. ب 
يعتقدون بضرورة تطبيق التعلم اإلنساين من أجل مناقشة املشاكل االجتماعية. ج 

يقدمون املكاسب المادية على  االهتمامات األخالقية. د 

تبرير اإلجابة: 
اإلجابة الصحيحة ) ج (؛ حيث كان اإلنسانيون يعتقدون بإمكاني�ة حل املشاكل االجتماعية عن طريق 

تعلم اإلنسان. أما البدائل األخرى فهي خاطئة، ألنها ال تصف عمل اإلنسانيني عصر النهضة.
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النموذج الثامن :
املجال: التاريخ الوسيط .

املعيار: معرفة  تاريخ أوروبا والعالم اجلديد ابت�داًءا من العصور الوسطى حىت العصر احلديث واملعاصر.
االقتصادية،  االجتماعية،  السياسية،  )الديني�ة،  واحلضارية  التاريخية  التحوالت  يصنف  املؤشر: 

العسكرية، العمراني�ة، العلمية( يف أوروبا أثن�اء عصر النهضة، والعصر احلديث.
السؤال:

أصبحت مارجرت تاتشر رئيسة وزراء لربيطاني�ا العظىم من العام 1979م حىت العام 1990م  أحد القادة 
حلركة عاملية تهدف إىل تشجيع:

العوملة وتوسيع رقعة السلطة السياسية واالقتصادية للمجتمع األورويب. أ 
املؤسسات اخلاصة والعمل على تقليل دور احلكومة يف شؤون االقتصاد. ب 

لم العاليم والعمل على التقليل من توترات احلرب الباردة بني االحتاد السوفييت    السِّ ج 
والغرب.  

حقوق املرأة والعمل على توسيع دورها يف العمل واحلكومة. د 

تبرير اإلجابة: 
تقمص  الغربي�ة  املجتمعات  من  الكثري  حاولت  العشرين  القرن  أواخر  ففي  (؛  ب   ( الصحيحة  اإلجابة 
سياسات تعمل على تشجيع املؤسسات اخلاصة، وذلك عن طريق التقليل من دور احلكومة يف قضايا 
االقتصاد. ومثلت رئيسة وزراء بريطاني�ا العظىم تاتشر مثااًل حيتذى يف الكثري من هذه السياسات بعملها 
والصحة  الرتبي�ة  يف  احلكومة  دور  تقليل  على  وعملها   ، ناحية  من  الدولة  مؤسسات  خصخصة  على 
السياسية  السلطة  رقعة  وتوسيع  العوملة  )أ(  فالبديل  خاطئة،  فهي  األخرى  البدائل  أما  واإلسكان. 
)ج(  والبديل  تاتشر،  مارجريت  قادتها  عاملية  حركة  لهدف  تشجع  ال  اإلداري  املجتمع  يف  االقتصادية 
لم العاليم والعمل على التقليل من توترات احلرب الباردة بني االحتاد السوفييت والغرب ال يصل  إىل  السِّ
مستوى حركة عاملية تهدف وتشجع إليه رئيسة وزراء بريطاني�ا، والبديل )د( حقوق املرأة والعمل توسيع 
دورها يف العمل واحلكومة ال تعد حركة عاملية فريدة يف أوروبا عوضًا بأن تصنف كحركة تقودها رئيسة 

وزراء بريطاني�ا.
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النموذج التاسع:
املجال: تطور علم التاريخ.

املعيار: إيضاح مفهوم علم التاريخ ونشأته وتطوره وأهم مصادره.
املؤشر: يوضح مفهوم علم التاريخ ونشأته وتطوره ومصادره.

السؤال:
أثن�اء عقد الستين�ات والسبعين�ات من القرن العشرين بدأ املؤرخون األمريكان االعتماد على معطيات 

التعدادات يف أحباثهم.  هذا التوجه أثر كثرًيا على تطور أي من مناطق البحث التارييخ اآلتي�ة:
التاريخ القضايئ والسيايس. أ 

التاريخ الديين والفكري. ب 

التاريخ العائلي واملحلي. ج 
تاريخ األعمال والقوى العاملة. د 

تبرير اإلجابة: 
اإلجابة الصحيحة ) ج (؛ ألن التعداد يركز دائما على السكان والعوائل اليت تعيش يف املنطقة وعالقتهم 

بالبيئ�ة املحلية. أما البدائل األخرى فهي خاطئة،  ألنها ال تعتمد على التعدادات.
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النموذج العاشر:
املجال: التاريخ الوسيط.

املعيار: معرفة  تاريخ أوروبا والعالم اجلديد ابت�داًءا من العصور الوسطى حىت العصر احلديث واملعاصر.
املؤشر: يقارن تاريخ احلربني العامليتني األوىل والثاني�ة، )مقدماتها، ميادينها، نت�اجئها(.

السؤال:
أي من األسئلة اآلتي�ة كانت تمثل عدم االتفاق يف املفاوضات الدبلوماسية بني احللفاء يف احلرب العاملية 

الثاني�ة ؟ 
هل من الضروري استمرار قوات احللفاء يف القتال حىت يضطر أعداؤهم للتسليم غري   أ 

املشروط؟
هل جيب محاكمة قادة دول املحور كمجريم حرب بعد انتهاء احلرب؟ ب 

ما مقدار السلطة اليت يسمح ألي دولة بممارستها على األرايض اليت احتلتها قواتها    ج 
العسكرية؟

هل من األفضل وضع خطة لتأسيس منظمة للتعاون الدويل بعد احلرب ؟ د 

تبرير اإلجابة: 
على  السوفييت  لالحتاد  تمنح  أن  جيب  اليت  السلطة  مقدار  حول  السؤال  كان  (؛  ج   ( الصحيحة  اإلجابة 
أرايض دول أوربا الشرقية اليت تم احتاللها، أحد األسئلة اليت أدت إىل عدم االتفاق بني احللفاء.  وكان 
فشل احللفاء يف التوصل إىل اتفاق حول هذا السؤال أحد أهم أسباب قيام احلرب الباردة فيما بعد. أما 

البدائل األخرى فهي خاطئة، ألنها ال تمثل سؤااًل لعدم االتفاق.
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  األسئلة التدريبي�ة

فيما يأيت نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار، مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار 
محاكيا لهذه األسئلة بتفاصيلها، وال معرًبا عن مستوى الصعوبة، وإنما املقصود التدريب، وإعطاء فكرة 

عامة عن طبيعة االختب�ار ، وقد روعي يف األسئلة ما يأيت:
تمثي�ل بعض 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:
أي من األوصاف التالية تصف من اصطفاه هللا عز وجل وأوىح إليه بشريعة كّلف بتبليغها بهدف توحيد هللا 

تعاىل وعبادته؟
املصطفى أ 

النيب ب 
الرسول ج 
املبعوث د 
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السؤال الثاين:
يرى فرويد يف كتابه "موىس والتوحيد" أن موىس -عليه السالم- كان:  

ا. بابليًّ ب  ا       إسرائيليًّ أ 
ا. آشوريًّ د  ا.      مصريًّ ج 

السؤال الثالث:
 اآليات اآلتي�ة ثم أجب عن السؤال الالحق:

ْ
اقرأ

ِبنٍي)74(  َراَك َوَقْوَمَك يِف َضالٍل مُّ
َ
ْصَناًما آِلَهًة ِإينِّ أ

َ
ِخُذ أ َتتَّ

َ
ِبي�ِه آَزَر أ

َ
يقول هللا عز وجل :  )َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِل

ى 
َ
َرأ ْيُل  اللَّ َعَلْيِه  َجنَّ  ا  َفَلمَّ  )75( اْلُموِقِننَي  ِمَن  َوِلَيُكوَن  ْرِض 

َ
َواأل َماَواِت  السَّ َمَلُكوَت  ِإْبَراِهيَم  ُنِري  َوَكَذِلَك 

َفَل َقاَل َلِئ 
َ
ا أ ى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهَذا َريبِّ َفَلمَّ

َ
ا َرأ ِحبُّ اآلِفِلنَي )76( َفَلمَّ

ُ
َفَل َقاَل ال أ

َ
ا أ َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َريبِّ َفَلمَّ

َفَلْت 
َ
ا أ ْكرَبُ َفَلمَّ

َ
ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َريبِّ َهَذا أ ى الشَّ

َ
ا َرأ نَي )77( َفَلمَّ الِّ ْم َيْهِديِن َريبِّ ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ لَّ

َنْا ِمَن 
َ
ْرَض َحِنيًفا َوَما أ

َ
َماَواِت َواأل ِذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَي ِللَّ ا ُتْشِرُكوَن )78( ِإينِّ َوجَّ مَّ َقاَل َيا َقْوِم ِإينِّ َبِريٌء مِّ

اْلُمْشِرِكنَي )79( )سورة األنعام – اآليات من 74 حىت 79(
ُتبنيِّ هذه اآليات حقيقة أن إبراهيم -عليه السالم- :
كان مشرًكا قبل أن ينتقل إىل مرحلة التوحيد. أ 

كان يف األصل موحًدا لكنه أراد إقامة الدليل العقلي على بطالن معتقد قومه. ب 
أراد لفت نظر قومه إىل العبادات املختلفة املعروفة يف منطقة العراق القديم. ج 

زاد التأكيد بأن عبادة القمر كانت أكرث انتشاًرا من عبادة الشمس يف مناطق الشرق    د 
األدىن القديم.
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السؤال الرابع:
أي العبارات اآلتي�ة تصف بدقة تأثري اجلغرافيا على تطور احلضارة اليوناني�ة القديمة ؟

كان لكرثة اجلزر يف بالد اليونان دور كبري يف إضعاف العمليات الدفاعية من ناحية،     أ 
وتشجيع غزو البالد من  قبل العديد من الشعوب املجاورة.

أعداد  إطعام  اليوناني�ة  اجلزيرة  شبه  من  الساحلية  املناطق  يف  اخلصبة  األرايض  وفرة  جعلت  ب 
السكان املزتايدة يف املراكز احلضارية الكربى أمًرا ممكًنا.

عملت سالسل اجلبال املتعددة على إضعاف عمليات االتصال بني أجزاء شبه اجلزيرة  اليوناني�ة،  ج 
مما قاد إىل ظهور دول املدن املستقلة.

ــاريـــة  ــتـــجـ الـ لت وفرة املعادن املتنوعة يف املناطق اجلبلية عملية إنت�اج العديد من املنتجات   سهَّ د 
الثمين�ة.

السؤال اخلامس:
أي العبارات اآلتي�ة تصف بدقة أهم إسهامات السومريني يف حضارات الشرق األدىن القديم ؟ 

اكتشافهم الكتابة أسهم يف وضع احلد الفاصل بني عصور ما قبل التاريخ والعصور  التاريخية. أ 
فكرهم الديين الذي أثر يف احلضارات الالحقة.  ب 

اكتشافهم صناعة السفن كان العامل احلاسم يف اتساع التجارة يف منطقة الشرق    ج 
األدىن القديم.

احتاللهم مصر أسهم يف انتقال مؤثراتهم احلضارية إىل مصر، ومن هناك إىل بقية مناطق الشرق  د 
األدىن القديم.
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السؤال السادس:
أي العبارات اآلتي�ة تصف بدقة املصدر الرئيس للرقيق يف منطقة الشرق األدىن القديم؟      

كان التجار يقومون بشراء األطفال من األسر الفقرية وبيعهم يف أسواق الرقيق. أ 
كانت املحاكم تعاقب َمْن يقومون جبرائم كبرية بإسرتقاقهم. ب 

كان اسرتقاق اجلنود واملدنيني الذين يلقى القبض عليهم أثن�اء احلروب مصدًرا للرقيق. ج 
يصبح األطفال الذين تهجرهم أسرهم رقيًقا لدى من يتعهد بإطعامهم وكسوتهم. د 

السؤال السابع:
معىن كلمة "تاوى" أحد أسماء مصر القديمة هو:

احلد الفاصل بني شيئني.   أ 
أرض الفالحة.    ب 

املنطقة املسورة. ج 
األرضان. د 

السؤال الثامن:
اجلزيرة  غرب  شمال  يف  قامت  اليت  احلضارات  بقية  عن  ها  ُ ُتميِّ كانت  اآلتي�ة  النبطية  احلضارة  جوانب  من  أي 

العربي�ة قبل اإلسالم ؟
ة اليت تبوأتها املرأة يف املجتمع النبطي. املكانة املتميِّ أ 

اجليش النبطي النظايم الذي كان يصل تعداده إىل عشرة آالف مقاتل. ب 
الطابع التوحيدي للدين النبطي. ج 

توسع اململكة النبطية حىت ضمت جنوب اجلزيرة العربي�ة يف القرن األول قبل امليالد. د 
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السؤال التاسع:
أي الكتب التاريخية اآلتي�ة حتدث بالتفصيل عن حملة )إليوس جالوس( على جنوب اجلزيرة العربي�ة يف العام 

24 ق.م ؟
"التواريخ" لهريودوت. أ 

"الطواف حول البحر األريرتي". ب 
"اجلغرافيا" إلسرتابون. ج 

"احلروب اليهودية" للمؤرخ يوسف بن مىت. د 

السؤال العاشر:
َم العلماُء التاريخ السبيئ إىل أربعة عصور على أساس: َقسَّ

اللقب الذي اختذه حكام سبأ. أ 
انتقال العاصمة السبئي�ة من مكان إىل آخر. ب 

التدخل األجنيب يف دولة سبأ.  ج 
الصراعات املتت�الية على العرش السبيئ. د 
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السؤال احلادي عشر:
السبب الذي دعا قريش إىل إعادة بن�اء الكعبة يف العام 605 م هو:

ع جدرانها وأوهنها.      السيل العظيم الذي صدَّ أ 
الضرر الذي أحلقه أبرهة احلبيش بالكعبة عندما قام بغزوها. ب 

تهدم جدران الكعبة بسبب سيل العرم الشهري. ج 
ضرب الكعبة باملنجنيق. د 

السؤال الثاين عشر:
أي العبارات اآلتي�ة تصف بدقة موقف اإلسالم من احلضارات السائدة يف اجلزيرة العربي�ة قبل اإلسالم ؟ 

الرفض التام جلميع اجلوانب احلضارية اليت كانت سائدة. أ 
القبول التام جبميع اجلوانب احلضارية اليت كانت سائدة. ب 

القبول ببعض اجلوانب احلضارية كما هي، ورفض بعضها اآلخر بالكلية. ج 
القبول أو الرفض لبعض اجلوانب احلضارية كما هي، وتهذيب بعضها اآلخر     د 

وقبوله.  
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السؤال الثالث عشر:
اقرأ الفقرة اآلتي�ة ثم أجب عن السؤال الذي يليها:

"قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد نزول سورة املدثر، بالدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل؛ ولكن كون قومه 
حل  يف  لهم  سبي�ل  وال  واألنفة،  بالعزة  األخذ  إال  لهم  أخالق  وال  واألوثــان،  األصنام  عبادة  إال  لهم  دين  ال  جفاًة 
الرئيس،  العرب، ومحتلني مركزها  الديني�ة يف جزيرة  للزعامة  املشاكل إال السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين 
ا مناسًبا". ضامنني حفظ كيانها، فقد كان من احلكمة أن يتبع النيب صلى هللا عليه وسلم ، معهم أسلوًبا دعويًّ

تشري الفقرة السابقة إىل:
ب  مرحلة الدعوة السرية. مرحلة الدعوة اجلهرية.    أ 

الدعوة ما بعد معركة بدر. الدعوة يف العهد النبوي.    د  ج  

السؤال الرابع عشر:
من نت�اجئ صلح احلديبي�ة مع قريش يف السنة السادسة للهجرة:

توَقَف املسلمني عن النشاط الدعوي. أ 
اهزتت مكانة املسلمني يف اجلزيرة العربي�ة. ب 

ارتفعت مكانة قريش وسيادتها بني القبائل العربي�ة. ج 
ظهر النشاط الدعوي الدبلومايس من خالل الكتابة إىل امللوك واألمراء. د 
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السؤال اخلامس عشر:
أي العبارات اآلتي�ة تصف بدقة بدايَة املرض الذي تويف فيه النيب صلى هللا عليه وسلم؟

يف اليوم اخلامس عشر من شهر جمادى األوىل سنة 11 هـ، وجد النيب صلى هللا عليه  وسلم وجعا يف  أ 
بطنه وقد استمر هذا الوجع حىت وفاته يف آخر ذلك الشهر.

يف آخر شهر صفر سنة 11هـ أحس النيب صلى هللا عليه وسلم بصداع شديد استمر معه حىت وفاته.  ب 
ج  يف السابع والعشرين من رمضان سنة 11 هـ أصيب النيب صلى هللا عليه وسلم بصداع  شديد أدى 

إىل وفاته بعد ذلك بعشرة أيام.
يف اليوم األخري من ربيع اآلخر سنة 11 هـ مات النيب صلى هللا عليه وسلم بعد صراع مع املرض دام  د 

ثالثة أشهر.

السؤال السادس عشر:
ُوِلَد أبو بكر الصديق ريض هللا عنُه:

عام الفيل.   أ 
بعد عام الفيل بسنة.   ب  

ج  بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر. 
بعد عام الفيل بث�الث سنوات. د  
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السؤال السابع عشر:
بكر  البحرين يف عهد أيب  العالء بن احلضريم ريض هللا عنه على  اآلتي�ة تصف بدقة سبَب حملة  العبارات  أي 

الصديق ريض هللا عنه؟
أهُل  ــدَّ  ِاْرَت مات  وعندما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  الرسول  عهد  يف  أسلم  قد  البحرين،  ملك  كان  أ 

البحرين، فأرسل أبو بكر هذه احلملة حلرِب مرتدي البحرين.
َة لغزو  كان ملك البحرين، قد أسلم يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، ثم ارتد وأخذ ُيِعدُّ  الُعدَّ ب 

مكة املكرمة، فأراد أبو بكر مباغتت�ه يف عقر داره.
أراد أبو بكر أن تقوم هذه احلملة بإطالق األسرى املسلمني لدى ملك البحرين. ج 

ا يف املقام األول. كان دافع هذه احلملة اقتصاديًّ د 

السؤال الثامن عشر:
كان الدافع وراء أمر أيب بكر الصديق ريض هللا عنه جبمع القرآن الكريم:

استشهاد الكثري من الصحابة حفظة القرآن الكريم يف حروب الردة، فخيش عليه من الضياع.  أ 
رغبت�ه يف إهداء والة األقاليم املفتوحة نسخًة من املصحف الشريف. ب 

تنفيًذا ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم  له جبمع القرآن الكريم.   ج 
نزواًل عند طلب زيد بن عبادة ريض هللا عنه.  د 

السؤال التاسع عشر:
أهم اإلجنازات العسكرية للخليفة عثمان بن عفان ريض هللا عنه ، هي :

محاربت�ه املرتدين يف شمال اجلزيرة العربي�ة. أ 
جناح املسلمني يف عهده يف فتح بالد الشام. ب 

فتح قربص على رأس جيش إساليم تعداده مئة ألف مقاتل. ج 
إنشاء أول أسطول حبري إساليم حلماية الشواطئ اإلسالمية من هجمات البينطيني. د 
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السؤال العشرون:
مه معاوية بن أيب سفيان ريض هللا عنه من فشل حصار القوات  أي العبارات اآلتي�ة تصف بدقة الدرَس الذي تعلَّ

اإلسالمية للقسطنطيني�ة يف العام 50هـ / 670 م ؟ 
استحالة فتح القسطنطيني�ة نظًرا لقوة حتصين�اتها. أ 

ضرورة إجياد أدالء متعاونني من البينطيني أنفسهم؛ لريشدوا املسلمني إىل مداخل املدين�ة. ب 
ضرورة تدعيم اجليش الربي، الذي يغزو القسطنطيني�ة بأسطول حبري ضخم. ج 

ضرورة تزامن أي هجوم مستقبلي على القسطنطيني�ة مع أي صراع داخلي بني البينطيني أنفسهم. د 

السؤال احلادي والعشرون:
أي األسباب اآلتي�ة كان له الدور األكرب يف سقوط الدولة األموية؟

فصل خلفاء بين أمية املتأخرين بني الّدين والسياسة. أ 
تولية والية العهد الثنني يف الوقت نفسه، يأيت أحدهما اآلخر مما قاد إىل الصراع بينهما. ب 

دخول املغول إىل العاصمة األموية يف العام 132هـ. ج 
اهتمام خلفاء بين أمية بالعنصر الرتكي على حساب العرب. د 

السؤال الثاين والعشرون:
مىت بدأ  تعريب الدواوين يف عهد الدولة األموية؟

بدأ تعريب الدواوين يف عهد عبد امللك بن مروان عام 18هـ. أ 
ع الدولة اإلسالمية. بدأ تعريب الدواوين يف عهد الوليد بن عبدامللك بعد توسُّ ب 

بدأ يف عهد عمر بن عبدالعزيز تعريب ديواين اجلند واخلراج. ج 
بدأ يف عهد مروان بن احلكم تعريب ديواين اجلند واخلراج. د 
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السؤال الثالث والعشرون:
سبب توقف الفتوحات اإلسالمية يف أوروبا يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك هو:

انتصار جيوش الفرجنة بقيادة )شارل مارتل( على جيوش املسلمني يف موقعة تور بواتي�ة. أ 
فشل اخلطة العسكرية اليت وضعها اخلليفة بسبب تعجل القادة يف تنفيذها. ب 

معاهدة الصلح اليت ُعقدت مع شارل املطرقة، اليت تقيض بانسحاب املسلمني من  تلك األرايض. ج 
تدخل العباسيني لصالح الفرجنة؛ مما فتح جبهة جديدة ضد القوات األموية. د 

السؤال الرابع والعشرون:
أي العبارات اآلتي�ة تصف بدقة تعريف علم التاريخ:

دراسة المايض اإلنساين. أ 
دراسة السلوك اإلنساين. ب 

الرتتيب الزمين لألحداث التاريخية. ج 
دراسة املعاهدات السياسية اليت ُعقدت بني األمم الماضية. د 

السؤال اخلامس والعشرون:
ُيطلق على املؤرخ اليوناين هريودوت "أبو التاريخ"؛ ألنه:  

كتب عن األساطري وتاريخ املالحم العسكرية يف الصراع بني اليونانيني والفرس.   أ 
كتب عن األساطري وتاريخ املالحم العسكرية يف الصراع بني اليونانيني والهنود. ب 

نقل الكتابة التاريخية عند الرومان من مرحلة األساطري إىل مرحلة الكتابة التاريخية اليت    ج 
تهتم بإجنازات الشعوب املختلفة وال سيما على اجلانبني الثقايف والعسكري.

نقل الكتابة التاريخية عند اليونان من مرحلة األساطري إىل مرحلة الكتابة التاريخية اليت    د 
تهتم بإجنازات الشعوب املختلفة سّيما  على اجلانب السيايس.
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   مفتاح اإلجابة

اإلجابةرقم املعيار واملؤشررقم السؤال

11 شر ملؤ ا  2 . 1 1 . 6 ج 
23 شر ملؤ ا  2 . 1 1 . 6 ج 
33 شر ملؤ ا  2 . 1 1 . ب6
47 شر ملؤ ا  1 1 . 1 1 . ج6
53 شر ملؤ ا  3 . 1 1 . أ6
63 شر ملؤ ا  3 . 1 1 . ج6
71 شر ملؤ ا  3 . 1 1 . د6
82 شر ملؤ ا  3 . 1 1 . أ6
91 شر ملؤ ا  1 . 1 1 . ج6
102 شر ملؤ ا  3 . 1 1 . أ6
111 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . أ6
121 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . د6
132 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . ب6
143 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . د6
155 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . ب6
167 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . ج6
177 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . أ6
187 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . أ6
197 شر ملؤ ا  4 . 1 1 . د6
205 شر ملؤ ا  5 . 1 1 . ب6
211 شر ملؤ ا  5 . 1 1 . د6
229 شر ملؤ ا  5 . 1 1 . أ6
235 شر ملؤ ا  5 . 1 1 . أ6
241 شر ملؤ ا  1 . 1 1 . أ6
255 شر ملؤ ا  1 . 1 1 . د6
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   هل أنت جاهز لالختب�ار؟

حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار باإلجابة عن القائمة اآلتي�ة :

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

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

اليت 11 املجاالت  على  وتعرفت  السابقة  درجتك  حللت  هل  الثاني�ة،  للمرة  االختب�ار  تؤدي  كنت  إذا 
حتتاج منك إىل مراجعة؟

 



31

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

   يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح باآليت:

خذ قسطًا 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 . 



32

دليل معلمي التــــــــــــاريخ

    التخطيط للمذاكرة 
القراءة  من  مزيد  إىل  حتتاج  اليت  املعايري  بتحديد  ينصح  املعايري،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لالستفادة 

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول اآليت، مع استكمال بقية اخلانات للرتكي 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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أي مقترحات تثري المحتوى ترسل على البريد اإللكتروني
qtlf@etec.gov.sa


