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دليل معلمي الجغـرافيــا

  الهدف من الدليل 
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار الرخص املهني�ة للمعلمني على التهيؤ واالستعداد 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 طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته، مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي 
جميع جوانب االختب�ار، والتعرب 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 اجلغرافيا ، مكماًل 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  
ثم  ومن  للمعلمني،  املهني�ة  الرخص  اختب�ارات  عن  عاّمة  معلومات  على  البداية  يف  الدليل  حيتوي 
أمثلة   الدليل  يعرض  و  معيار،  لكل  النسيب  والوزن  اجلغرافيا،  معليم  معايري  عن  موجزة  نب�ذة  يقّدم 
لألسئلة وكيفية ربطها باملعايري، يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدّرب على أسئلة االختب�ار 

الفعلي.

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

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

   تنظيم محتوى االختب�ار: 
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للجغرافيا ، وقد تم تنظيمها وفق مجاالت، حيوي كل مجال 

معياًرا أو أكرث، وحتت كل معيار عدد من املؤشرات، وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات.

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 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.

من  مجموعة  معيار  كل  حتت  وين�درج  أدائه،  على  القدرة  أو  معرفته  املعلم  على  ينبغي  ما  حيدد  املعيار 
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 اآليت يشري إىل دراسة العالقة بني البيئ�ة الطبيعية والثقافة؟
أ- نظرية األماكن املركزية.

ب- حتليل النظام البييئ.
ج- تاريخ الثقافات.

د- البيئ�ة الثقافية.

التخصص: اجلغرافيا  

املجال: نظريات علم اجلغرافيا وتطوره ومجاالته.

املعيار: اإللمام باملفاهيم األساسية لعلم اجلغرافيا وأهدافه، ومراحل تطوره التارييخ، وفروعه ومجاالته املختلفة.

املؤشر: يتتبع مراحل تطور اجلغرافيا خالل احلضارات املتعاقبة.
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دليل معلمي الجغـرافيــا

  محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصص معلم اجلغرافيا، ويتضمن ذلك :

نظريات علم اجلغرافيا وتطّوره ومجاالته. 	
اجلغرافيا الطبيعية. 	
اجلغرافيا البشرية. 	
اجلغرافيا اإلقليمية. 	
علم اخلرائط وتقني�ة املعلومات اجلغرافية. 	
املهارات واألساليب العلمية وطرق التدريس ومصادر التعلم يف اجلغرافيا. 	

ويبني الشكل )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت، وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل، فعلى سبي�ل املثال 
تمثل اجلغرافيا الطبيعية 21 % من محتوى املعايري، و 22 % للجغرافيا البشرية، و 20 % للجغرافيا االقليمية، وهكذا بقية 
املجاالت. وقد روعي يف هذا التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدّرس يف التعليم العام واخلطط الدراسية ألقسام 

اجلغرافيا يف جامعات اململكة العربي�ة السعودية.

                                                                           شكل )1(

اجلغرافيا اإلقليمية
علم اخلرائط وتقني�ة اخلرائط اجلغرافية

اجلغرافيا البشرية
اجلغرافيا الطبيعية

نظريات علم اجلغرافيا وتطوره ومجاالته
املهارات واألساليب العلمية وطرق التدريس ومصادر التعلم يف اجلغرافيا 

%20%23

%4
%21 %22

%10
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

ويتضمن اجلغرافيا )23( معيارا موزعة على )6( مجاالت كما يتضح من اجلدول اآليت:

الوزن النسيب %رقم املعياراملجال

4%املعيار: 6. 12. 1نظريات علم اجلغرافيا وتطوره ومجاالته

اجلغرافيا الطبيعية

3%املعيار: 6. 12. 2
4%املعيار: 6. 12. 3
5%املعيار: 6. 12. 4 
3%املعيار: 6. 12. 5
3%املعيار: 6. 12. 6
3%املعيار: 6. 12. 7

اجلغرافيا البشرية

5%املعيار: 6. 12. 8
5%املعيار: 6. 12. 9
4%املعيار: 6. 12. 10
5%املعيار: 6. 12. 11
3%املعيار: 6. 12. 12

علم اخلرائط وتقني�ة املعلومات اجلغرافية
6%املعيار: 6. 12. 13
4%املعيار: 6. 12. 14

اجلغرافيا اإلقليمية

5%املعيار: 6. 12. 15
4%املعيار: 6. 12. 16
5%املعيار: 6. 12. 17
6%املعيار: 6. 12. 18

املهارات واألساليب العلمية وطرق التدريس ومصادر التعلم 
يف اجلغرافيا

3%املعيار: 6. 12. 19
6%املعيار: 6. 12. 20
5%املعيار: 6. 12. 21
5%املعيار: 6. 12. 22
4%املعيار: 6. 12. 23

100املجموع
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دليل معلمي الجغـرافيــا

    نماذج من األسئلة : 
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات، وفيما يأيت نماذج من األسئلة.

النموذج األول :
املجال: اجلغرافيا الطبيعية.

املعيار: فهم أشكال سطح األرض وظاهراته املختلفة.
املؤشر: يصنف العوامل الباطني�ة والظاهرية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض، ويفسر أثرها.

السؤال : ألي مما يأيت يمكن تطبيق نظرية الصفاحئ التكتوني�ة واالستفادة منها يف تقديم تفسري أفضل ؟ 
توزيع األنماط املناخية. أ 
مكّونات الرتبة وبنيتها. ب 

أماكن السالسل اجلبلية الكربى. ج 
تنظيم النظام البييئ.   د 

تبرير اإلجابة:
   اإلجابة الصحيحة )ج(:ألن نظرية الصفاحئ التكتوني�ة تفسر حدوث احلركات األفقية اليت نشأ عنها 
السالسل  نشوء  عن  املسؤولة  املحّدبة  االلتوائي�ة  الطيات  وتكوين  املتحولة  أو  الرسوبي�ة،  الطبقات  ثين 
ليس  املناخية  األنماط  توزيع  )أ(  فالبديل  خاطئة،  فهي  األخرى  البدائل  أما  العالم.  يف  الكربى  اجلبلية 
الرتبة وبيئتها هي كذلك ال تقدم تفسريًا  التكتوني�ة، والبديل )ب( مكونات  لها عالقة بنظرية الصفاحئ 
منه  يستفاد  ال  أيضًا  البييئ  النظام  تنظيم  فإن  )د(  والبديل  التكتوني�ة،  الصفاحئ  نظرية  لتطبيق  مباشرًا 

مباشرة يف تقديم تفسريًا لتطبيق نظرية الصفاحئ التكتوني�ة.
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج الثاين:
املجال : اجلغرافيا البشرية.

املعيار: معرفة جغرافية السكان وعالقتها بالعلوم األخرى. 
املؤشر: يوضح التوزيع اجلغرايف لسكان العالم وأنماطه ، ويعلل أسبابه.

السؤال : أي املناطق اآلتي�ة  حتتوي أصغر نسبة من السكان يف العالم؟
النصف اجلنويب من الكرة األرضية. أ 
النصف الشمايل من الكرة األرضية. ب 

النصف الشريق من الكرة األرضية. ج 
النصف الغريب من الكرة األرضية. د 

تبرير اإلجابة:
   اإلجابة الصحيحة )أ(: نتيجة لتغطية النصف اجلنويب باملسطحات المائي�ة واجلليد فإن نسبة السكان 
الشمايل  فالنصف  )ب(  فالبديل  خاطئة،  فهي  األخرى  البدائل  أما  العالم.  من  اجلزء  هذا  يف  منخفضة 
النصف  يف  اليابس  لوجود  )ج(  والبديل  العالم،  سكان  من   %85 من  أكرث  بها  يسكن  األرضية  الكرة  من 
الشريق من الكرة األرضية فإن سكانه يفوق سكان النصف اجلنويب، والبديل )د( كذلك تزيد نسبة سكان 

النصف الغريب عن النصف اجلنويب.
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دليل معلمي الجغـرافيــا

النموذج الثالث:
املجال: نظريات علم اجلغرافيا وتطوره ومجاالته.

املعيار: اإللمام باملفاهيم األساسية لعلم اجلغرافيا وأهدافه، ومراحل تطوره التارييخ، وفروعه ومجاالته 
املختلفة. 

املؤشر: يتتبع مراحل تطور اجلغرافيا خالل احلضارات املتعاقبة.

السؤال : أي من اآليت يشري إىل دراسة العالقة بني البيئ�ة الطبيعية والثقافة؟

نظرية األماكن املركزية.     أ     
حتليل النظام البييئ.     ب     

تاريخ الثقافات. ج   
البيئ�ة الثقافية. د   

تبرير اإلجابة:
    اإلجابة الصحيحة هي )د(: ألن البيئ�ة الثقافية هي التفاعل بني اإلنسان وبيئت�ه الطبيعة اليت يعيش 
البدائل األخرى فهي خاطئة، فالبديل )أ( نظرية األماكن  أما  بينهما.  انعكاس للعالقة فيما  فيها، وهي 
املركزية ليس لها صلة بدراسة العالقة بني البيئ�ة الطبيعية والثقافية، والبديل )ب( حتليل النظام البييئ 
أيضًا ليس ذا عالقة، والبديل )ج( فإن تاريخ الثقافات أيضًا ال يشري بدقة إىل دراسة العالقة بني البيئ�ة 

الطبيعية والثقافة.
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج الرابع:
املجال: علم اخلرائط وتقني�ة املعلومات اجلغرافية.

املعيار: معرفة أهمية علم اخلرائط وتطبيقاته اجلغرافية املختلفة.
املؤشر: يستخدم مهارات اخلريطة املختلفة.

السؤال : بلغ طول طريق ما بعد قياسه على اخلريطة )5سنتميرتات(؛  فكم يساوي طوله على الطبيعية؛ 
إذا كان على خريطة مقياس رسمها )1: 100000(؟

2 كلم      أ 
ب  3 كلم     

4 كلم ج 
5 كلم د 

تبرير اإلجابة:
أما  الطبيعة.     اإلجابة الصحيحة هي )د(؛ ألن كل سنتيمرت واحد على اخلريطة يساوي )1 كلم( على 

البدائل األخرى فهي خاطئة ألنها أقل من املسافة املحددة.
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دليل معلمي الجغـرافيــا

النموذج اخلامس:
املجال: املهارات واألساليب العلمية وطرق التدريس ومصادر التعلم يف اجلغرافيا.

اجلغرافيا،  فــروع  من  فــرع  بكل  اخلاصة  العلمية  واألساليب  باملهارات  والــدرايــة  الفهم  املعيار: 
واملصطلحات العلمية املتعلقة باجلغرافيا وأهدافها التعليمية. 

اخلصائص  وتفسري  حتليل  يف  اإلحصائي�ة  واألساليب  اجلغرايف،  البحث  مناهج  يستخدم  املؤشر: 
اجلغرافية للظاهرات الطبيعية والبشرية. 

السؤال : يف أي من احلاالت اآلتي�ة األنسب أن يوظف العلماء نظرية االحتمال ؟
عالم بكترييا ،حيسب معدل نمو البكرتيا يف خلية نب�اتي�ة. أ 

النرتوجيين السماد  من  مختلفة  بكميات  ُعوجلت  حقول  يف  القمح  إنت�اج  ،يقارن  نب�ات  عالم  ب 
معني. ــاء  وب انتشار  أثــنــ�اء  بــعــدوى  املصابني  األشــخــاص  عــدد  حتديد  ــاول  حي طــيب  فريق  ج 
عالم بييئ يقيس التغريات الفصلية يف PH يف العديد من الربك كنتيجة لألمطار احلمضية. د 

تبرير اإلجابة:
    اإلجابة الصحيحة هي )ج(: ألن نظرية االحتمال تدرس احتمال حصول احلوادث العشوائي�ة من عدمها، 
وهي األنسب يف معرفة احتمال إصابة األشخاص بعدوى مرض معني. أما البدائل األخرى فهي خاطئة، ألنها 

ال تستدعي توظيف نظرية االحتمال. 
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اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

النموذج السادس: 
املجال: اجلغرافيا اإلقليمية.

املعيار: معرفة اجلغرافيا الطبيعية للعالم اإلساليم والوطن العريب.
املؤشر: يمزي بني مناخات العالم اإلساليم والوطن العريب والعوامل املؤثرة فيها، ويوضح أثرها على تنوع 

املوارد االقتصادية. 

وجه  على  والعريب  اإلساليم  العالم  يف  السائدة  املناخات  أعظم  هو  اجلاف  الصحراوي  املناخ   : السؤال 
اخلصوص و ينحصر بني دائريت عرض :

أ  35 إىل 40 درجة.    
ب  15 إىل 20 درجة.     

10 إىل  15 درجة.  ج 
18 إىل 30 درجة. د 

تبرير اإلجابة:
    اإلجابة الصحيحة هي )د(: ألن املناخ الصحراوي اجلاف يف العالم اإلساليم يوجد عند مدار السرطان 
ودرجته 23.5 شمااًل. أما البدائل األخرى فهي خاطئة، فالبديل )أ( لوجود أنواع مناخية أخرى سائدة يف 
تلك العروض، والبديل )ب( لتنوع املناخات األخرى يف تلك العروض، والبديل )ج( لوقوع تلك العروض 

يف املناطق االستوائي�ة والشبه االستوائي�ة املطرية.
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دليل معلمي الجغـرافيــا

النموذج السابع :
املجال : املهارات واألساليب العلمية وطرق التدريس ومصادر التعلم يف اجلغرافيا.

املعيار : اإللمام بمصادر املعرفة املتعددة املناسبة لعلم اجلغرافيا.
املؤشر: يوجه الطالب إىل اكتساب املعرفة اجلغرافية من مصادرها املوثوقة .

السؤال : أي اآليت يعد مصدًرا أساسًيا للمعلومات اجلغرافية املصورة؟
أ  البحوث.

ب  الكتب.
املجالت.  ج 

قواعد البي�انات. د 

تبرير اإلجابة :
وربطها  املصورة  اجلغرافية  املعلومات  بتقديم  متخصصة  املجالت  ألن  )ج(؛  هي  الصحيحة  اإلجابة      
وفق  اجلغرايف  املعريف  محتواها  بتقديم  تهتم  ألنها  خاطئة  فهي  األخرى  البدائل  أما  املعريف.  بمحتواها 

الغرض منها الذي يعرض املعلومات اجلغرافية املصورة بشكل ثانوي.
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النموذج الثامن:
املجال : املهارات واألساليب العلمية وطرق التدريس ومصادر التعلم يف اجلغرافيا.

املعيار: اإللمام بمصادر املعرفة املتعددة املناسبة لعلم اجلغرافيا.
املؤشر: يوظف مصادر التعلم يف دعم األنشطة اجلغرافية بما ُيرثي تعلم الطالب.

السؤال :  قبل البدء يف عمل حبث تمهيدي عن املعلومات عرب  اإلنرتنت, من املهم على الباحث أوال  :
وضع معايري تقويم مدى مصداقية مصدر املعلومة. أ 

حتديد املصادر املختلفة الالزمة لعمل حتليل مناسب ملوضوع البحث. ب 
وضع معايري تقويم مدى صلة مصدر املعلومة بموضوع البحث. ج 

حتديد العناوين الرئيسة اليت ستن�درج حتتها املعلومات ذات الصلة.  د 

تبرير اإلجابة :
الباحث  على  جيب  خطوة  أول  فإن  البحث،  محركات  يف  العناوين  لكرثة  )د(:  هي  الصحيحة  اإلجابة      
اختاذها هي حتديد العناوين الرئيسة الختصار الوقت، أما البدائل األخرى فهي خاطئة؛ ألنها ال تعد أوىل 

إجراءات البحث عرب األنرتنت.
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النموذج التاسع :
املجال : املهارات واألساليب العلمية وطرق وأساليب ومصادر التعلم يف اجلغرافيا.

املعيار: الفهم والدراية باملهارات واألساليب العلمية اخلاصة بكل فرع من فروع اجلغرافيا، واملصطلحات 
العلمية املتعلقة باجلغرافيا وأهدافها التعليمية.

املؤشر:  ُيطبق األساليب العلمية والتربوية لتنمية معارف الطالب اجلغرافية يف مختلف فروع اجلغرافيا.

طريقة  استعمال  عند  الطالب  بقية  من  أفضل  املوهوبني  الطالب  أن  أثبتت  علمية  دراسة   : السؤال 
االكتشاف يف التدريس. هذا يعود ألن الطالب املوهوبني  :

يمتلكون القدرة على تلخيص املعلومات بسهولة فائقة مقارنة بالطالب اآلخرين. أ 
يفضلون عدم متابعة توجيهات املعلم. ب 

يمتلكون قدرة عالية على االبتكار. ج 
يمتلكون القدرة على الربط بني كثري من األفكار ، ورؤية األنماط بوضوح. د 

تبرير اإلجابة : 
    اإلجابة الصحيحة هي )د(: ألن امتالك القدرة على ربط األفكار املتعددة ورؤية األنماط بوضوح تتطلب 
مستوى من الذكاء أعلى من املتوسط. أما البدائل األخرى فهي خاطئة؛ ألنها ليست مطلبًا أساسيًا عند 

استعمال طريقة االكتشاف يف تدريس املوهوبني.
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النموذج العاشر:
املجال: اجلغرافيا البشرية.

املعيار: فهم اجلغرافيا االقتصادية وعالقتها بالتنمية. 
املؤشر: يشرح أهم نظريات اجلغرافيا االقتصادية.

السؤال : يف أي من احلاالت اآلتي�ة يكون من األفضل نصح املستهلكني بت�أجيل شراء منتج باهظ الثمن 
ليسوا حباجة ماسة إليه ؟

القادمة. األشــهــر  يف  املنتج  بــدائــل  أســعــار  يف  زيـــادة  حــدوث  احتمال  هناك  ــان  ك إذا  أ     
عند احتمال ازدياد طلب املستهلكني للمنتج يف األشهر القادمة. ب     

الــقــادمــة. ــر  ــه األش يف  للمنتج  املــصــنــعــة  ــات  ــرك ــش ال عـــدد  تــنــ�اقــص  احــتــمــال  عــنــد  ج     
أصناف جديدة ملنتج تطرح يف األسواق يف األشهر القادمة. د     

تبرير اإلجابة:
    اإلجابة الصحيحة هي )د(: ألن املنتج باهض التكاليف حاليًا، وبما أنه سيكون هناك منتجات رخيصة 
بديلة قادمة، فإن نصح املستهلك بت�أجيل الشراء هو األفضل. أما البدائل األخرى فهي خاطئة، ألنها ال 

تؤثر بالسلب جتاه تأجيل الشراء.
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  أسئلة تدريبي�ة
فيما يلي نقّدم للمخترب بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار، وقد روعي فيها ما يأيت :

تمثي�ل املعايري ، حبيث وضع لكل معيار سؤال أو أكرث. 	
تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة، حبيث حتتوي أسئلة يف جميع مستويات أهداف التعلم. 	
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. 	
مستوى  	 عن  معرًبا  وال  بتفاصيلها،  األسئلة  لهذه  محاكًيا  االختب�ار  يكون  أن  بالضرورة  ليس 

الصعوبة، إنما املقصود التدريب، وإعطاء فكرة عامة عن نماذج االختب�ار.

 

السؤال األول:
اإلقليم مفهوم يستعمله اجلغرافيون, يفّضل تعريفه على أنه أيُّ منطقة :

يكون فيها التواصل والتفاعل بني الناس بعضهم مع بعض. أ 
يظهر فيها االعتماد املتب�ادل على مختلف األصعدة. ب 
طّورها الناس ألغراض ثقافية أو اقتصادية محددة. ج 

تعرض الوحدة من حيث معايري جغرافية أو ثقافية محددة. د 
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السؤال الثاين:
أي من اآليت ُيَعدُّ أفضل تمثي�ل لتطبيق املفاهيم اجلغرافية األساسية للمواقع ؟

بن�اء جدول يلخص أهم اخلصائص السياسية واالجتماعية واالقتصادية عن مدين�ة أو منطقة  أ 
حضرية معين�ة.

استعمال خريطة إفريقيا لتحديد أنماط اجلفاف ، تآكل الرتبة والغابات املزالة . ب 
شبكة توضح منها  النقاط املرجعية األساسية ،مثل: خط االستواء وخط الزوال الرئيس.   ج 

وضع مخطط أو رسم بي�اين إلظهار كيفّية تأثري التغرّي يف التقني�ة على أنماط هجرة البشر. د 

السؤال الثالث:
معظم الكواكب اخلارجية أضخم يف حجمها  من الكواكب الداخلية بسبب أن :

الكواكب اخلارجية حتتوي على كمية  املواد نفسها اليت حتتوي عليها الكواكب الداخلية. وألن  أ 
تلك  املواد  يف حالة غازية فإن الكواكب اخلارجية تكون أكرب حجما وأقل كثافة.

املجال الضعيف للجاذبي�ة الشمسية يف األجزاء اخلارجية من النظام الشميس يساعد العديد  ب 
من املواد على جتنب الوقوع ضمن املجال املغناطييس واالندماج مع الشمس. 

اليت  املناطق  كانت أكرث سمكا عند  الشميس  النظام  منها  تكّون  اليت  األصلية  الغازية  السحابة  ج 
تكونت فيها الكواكب اخلارجية من املناطق اليت تكونت فيها الكواكب الداخلية.

اخنفاض درجة احلرارة يسمح للكواكب املتجمعة يف النظام الشميس اخلاريج جبذب الغازات  د 
الغني�ة بالهيدروجني واجلليد األكرث وفرة لبعدها عن الشمس،واالحتفاظ بها.
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السؤال الرابع:
مداخل املحيط حادة اجلانب تعرف بالفيوردات, وهي موجودة يف العديد من مناطق خطوط العرض العليا يف 

العالم. الفيوردات تتشكل عندما :
حيصل اجلرف حنو املنبع بواسطة األنهار الكبرية اليت  تقطع الصخور الرسوبي�ة الناعمة للوصول  أ 

إىل املستوى القاعدي للمحيط.
تفيض األودية اجلليدية وتنغمر  بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.    ب 

الرياح  أنشطة  بفعل  ضعفت  اليت  الّصدع  منطقة  يف  مقاومة  األقل  الصخور  األمــواج  ي  ُتعرِّ   ج 
التكتوني�ة .

تنغمر  وديان الكتل الصدعية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.   د 

السؤال اخلامس:
من أسباب عدم َجْعل أشباه املعادن، مثل: الزجاج الطبيعي والراتنجات واألوبال معادن حقيقية هو  أنها :

تتسم بضعف خصائص تركيب الكريستال . أ 
حتتوي على أكرث من عنصر واحد. ب 

عبارة عن مجاميع مختلفة من املعادن.  ج 
تظهر خصائص مختلفة تبعا للظروف اليت تكّونت فيها. د 
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السؤال السادس:
درجة  يف  قيايس  اخنفاض  حيدث  الشروق,  من  وجــزة  مدة  بعد  الشمس  ألشعة  رطبة  تربة  تتعرض  حينما 
الباكر؟ الصباح  يف  الـــربودة  لهذه  تفسري  أدق  يوفر  اآليت  من  أيٌّ  الــرتبــة.  سطح  من  القريب  الــهــواء  حــرارة 

تكّثف الماء من خباره تنتج عنه هذه الربودة. أ 
تسايم خبار الماء من سطح الرتبة يربد الهواء. ب 

حتّول الماء من حالته السائلة إىل الغازية يسبب بروده. ج 
ارتفاع رطوبة الهواء القريب من سطح الرتبة يقّلل من احلرارة املحسوسة. د 

السؤال السابع:
يف عام 1991م ثار يف الفلبني أكرب بركان يف القرن العشرين. املواد املقذوفة من الربكان كان لها آثار قابلة للقياس 

على متوسط درجة حرارة األرض يف العام التايل وذلك عن طريق :
زيادة تركزي ثاين أكسيد الكربون يف طبقة الغالف املستقر السرتاتوسفري.   أ 

التقليل من وصول أشعة الشمس لسطح األرض.   ب 
زيادة إنت�اج األوزون يف طبقة الغالف اجلوي املضطرب الرتابوسفري.   ج 

املناطق  يف  )أتموسفري(  اجلــوي  الغالف  من  السفلى  الطبقة  داخــل  حــارة  غــازات  إطــالق    د 
االستوائي�ة.
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السؤال الثامن:
الثورة اخلضراء تشري إىل :

السياسات البيئي�ة ملنظمة غرينبيس. أ 
تقديم املحاصيل املهجنة للرتويج للتنمية الزراعية. ب 

تأسيس منظمة األغذية والزراعة العاملية. ج 
اجلهد املبذول لتوفري حدائق ومساحات مفتوحة حول املدن الصناعية. د 

السؤال التاسع:
من  أيُّ  القريب�ة.   واملجاري  اآلبار  مياه  بني  هيدروليكية  عالقة  هناك  كان  إذا  ما  حيدد  أن  يريد  هيدرولييج  عالم 

اإلسرتاتيجيات اآلتي�ة هي األرجح أن تكون اخلطوة األوىل لتحديد العالقة بني مياه اآلبار واملجاري القريب�ة؟
بالقيمة  التقدير  هذا  ومقارنة  املياه,  جتمعات  حجم  بقياس  املجرى  يف  التدّفق  كمّية  تقدير  أ 

احلقيقية لكمية التدّفق يف املجرى.   
السطحية  امللوثات  وجود  من  للتحّقق  وحتليلها  ومصبها  البرئ  منبع  من  مائي�ة  عّين�ات  جمع  ب 

اليت التوجد عادة يف مياه اآلبار.
حفر آبار مراقبة ملنبع البرئ ومصبها، وقياس مستوى الماء يف كل برئ مراقبة. ج 

قياس كمية التدفق يف املجرى عند مواقع مختلفة من منبع البرئ ومصبها عندما يضخ البرئ،  د 
ومقارنتها بقياسات مشابهة تم أخذها قبل الّضخ.

السؤال العاشر:
أي من أنواع استعماالت األرايض اآلتي�ة يكون الطلب فيها أكرب على املوارد المائي�ة يف اإلقليم ؟

صناعة السلع املعّمرة. ج  التعدين واستغالل املحاجر.    أ 
الغابات التجارية. د  الزراعة املروية       ب 
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السؤال احلادي عشر:
أي من املظاهر اآلتي�ة مرتبطة بنشاط تمدد قاع املحيط واتساعه ؟

النشاط الهيدروحراري .    ج  أقواس اجلزر.    أ 
اخلنادق البحرية العميقة. د  اجلبال البحرية.      ب 

السؤال الثاين عشر:
على أي من الفرضيات اآلتي�ة استن�د توماس ماُلثوس يف بن�اء أفكاره يف علم السكان؟ 

يزتايد إنت�اج الغذاء وعدد السكان وفًقا ملتوالية حسابي�ة.   أ 
إنت�اج الغذاء يزتايد بمتوالية حسابي�ة ،وعدد السكان يزيد بمتوالية هندسية.   ب 

كل من إنت�اج الغذاء والسكان يزيدان بمتوالية هندسية.   ج 
إنت�اج الغذاء يزيد بمتوالية هندسية ،وعدد السكان يزتايد بمتوالية حسابي�ة.   د 

السؤال الثالث عشر:
عادة  يرتبط  منخفضة،  والدة  بمعدالت  مجتمع  إىل  مرتفعة  والدة  بمعدالت  مجتمع  من  الديموغرايف  التحول 

بالتحول من :
ثقافة الريف والزراعة ، إىل ثقافة حضرية وصناعية. أ 

اقتصاد يعتمد على الصيد، إىل اقتصاد حريف. ب 
ثقافة الرتحال والرعي، إىل ثقافة االستيطان والزراعة. ج 

اقتصاد صناعي، إىل اقتصاد خديم. د 
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السؤال الرابع عشر:
كل من العوامل املذكورة فيما يأيت أسهمت يف النمو السريع للسكان يف العالم بني عايم 1750م إىل 1900 م ماعدا :

احنسار األمراض الوبائي�ة.   أ 
دخول املحاصيل الغذائي�ة يف نصف الكرة الغريب إىل مناطق جديدة.   ب 

التوسع يف األرايض الزراعية.   ج 
محاصيل جديدة  ُطّورت أثن�اء الثورة اخلضراء.   د 

السؤال اخلامس عشر:
نظام آيل اللتقاط البي�انات املكاني�ة وختزينها واسرتجاعها وحتليلها وعرضها يعرف بـــ :

   GPS أ 
  Land sat ب 

GIS  ج
Remote sensing د 

السؤال السادس عشر:
كلما تطّور اقتصاد الدولة فإن نسبة صغرية من القوى العاملة تميل إىل العمل يف  :
الزراعة، بسبب أن الصناعة تقّلل من قيمة األرايض الريفية. أ 

الزراعة، بسبب أن زيادة االستثمارات يف مجال التقني�ة تزيد من الغالل وتقّلل احلاجة لليد  ب 
العاملة.

الصناعة، بسبب زيادة الرحب الناجت من استخالص املوارد الطبيعية. ج 
الصناعة، بسبب زيادة اإلنت�اجية كلما زادت تكلفة العمالة. د 
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السؤال السابع عشر:
الناجت املحلي اإلجمايل هو قياس لـ   :

القيمة املضافة للبضائع واخلدمات املحلية.  أ 
كمّية البضائع غري املباعة يف املنشآت املحلية. ب 

قيمة السلع واخلدمات املحلية يف سنة محددة. ج 
املتوسط السنوي لتكلفة املعيشة املحلية. د 

السؤال الثامن عشر:
أي من اآليت ُيَعدُّ التفسري األفضل لتمركز املناطق الصناعية يف اليابان يف املواقع الساحلية ؟

�ا بسياسات املحافظة على األرايض الزراعية. التوّسع الصناعي الياباين محدود مكانيًّ أ 
الكثافة السكاني�ة يف اليابان هي األعلى يف املناطق الساحلية. ب 

وسائل املواصالت اليت تربط السواحل باملناطق الداخلية يف اليابان غري متطّورة. ج 
الصناعة الياباني�ة تعتمد على استرياد املواد اخلام. د 

السؤال التاسع عشر:
الفرق الشاسع بني االقتصاد الصناعي ، وما بعد الصناعي, هو أن اقتصاد مابعد الصناعي من املرجح أن يعطي 

قدًرا أكرب من التأكيد على :
  أ  تبين ممارسات مصّممة لدعم الطلب الكلي .

تنظيم احلكومة ملؤسسات األعمال الكبرية.   ب 
التقليل من عدم املساواة يف توزيع السلع واخلدمات.   ج 

أهمّية املعلومات كمصدر  إنت�ايج مهم.   د 
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السؤال العشرون:
نموذج القطاع من بني�ة املدن يفرتض أن التصرف املكاين التقليدي يشتمل على أن الناس يتنقلون يف املقام األول :

حول احلزام اخلاريج من املدن.  أ 
داخل وخارج وسط املدين�ة.  ب 

داخل وسط املدين�ة. ج 
داخل محيط األحياء. د 

السؤال احلادي والعشرون:
يف  إقليمية  فيضانات  إحداث  يف  السكني�ة  الضوايح  تطوير  عملية  إسهام   لكيفية  دقيق  وصف  هو  اآليت  من  أي 

اجلداول واألنهار؟
كميات مزتايدة من املياه تدخل الغالف المايئ اإلقلييم نظًرا للتغريات املناخية الطفيفة. أ 

أثـــــــــنـــــــــ�اء  مساحات شاسعة من األرايض لم تعد متوفرة الستيعاب اجلريان السطيح  ب 
السيول.

ترتكز تدفقات املياه يف جداول وأنهار إقليمية قليلة.  ج 
اقتالع النب�اتات واألشجار على نطاق واسع يقلل من نسبة تبخر املياه بعد السيول. د 

السؤال الثاين والعشرون:
مدن احلافة توصف بأنها "مساكن عصر املعلومات" ؛ ألن هذه املدن :

لديها فقر يف تشيي�دها، ومنازلها غري مكلفة.  أ 
يف  عملهم  مقر  يقع  الذين  لألشخاص  صّممت   اليت  املساكن  تطوير  يف  زائدة  كثافة  لديها  ب 

املناطق املجاورة.
نشأت يف مناطق صناعية قديمة ومهجورة. ج 

غالب السكان فيها من املهاجرين اجلدد. د 
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السؤال الثالث والعشرون:
يف أي من الدول األوربي�ة اآلتي�ة كانت الهوية الديني�ة تعزز وتؤثر بقوة على الهوية الوطني�ة خالل القرن العشرين:

إيطاليا وفرنسا.   ج  بولندا وإيرلندا.    أ 
أسباني�ا وبلجيكا. د  فرنسا وألماني�ا.    ب 

السؤال الرابع والعشرون:
أي من اآليت يصف جيدا تطور االحتاد األوريب؟

أ  حلف دفاعي، واآلن يسّخر الكثري من موارده يف الرتويج للسالم العاليم.
ب  احتاد اقتصادي، ثّم حتول إىل حتقيق مهمة التكامل السيايس.

ج  محكمة دولية، واآلن يسخر الكثري من موارده يف مبادرات التطوير االقتصادي.
د  احتاد مناهض للفاشية، بعد ذلك ركز على الرتويج لنشر الرأسمالية الديمقراطية.

السؤال اخلامس والعشرون:
نشأت حضارة األزتك يف:

الصني.    ج  املكسيك.    أ 
الهند. د  إيطاليا.                         ب 
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  مفتاح اإلجابة
   

اإلجابةرقم املعيار واملؤشررقم السؤال
د6. 12.  1  املؤشر  14
ج6. 12. 2  املؤشر  23
د 6. 12. 2  املؤشر  32
ب6. 12. 3  املؤشر  43
أ 6. 12. 3  املؤشر  54
ج 6. 12. 4  املؤشر  62
ب 6. 12. 4  املؤشر  75
ب 6. 12. 5  املؤشر  83
د 6. 12. 6  املؤشر  92
ب 6. 12. 6  املؤشر  102
ج6. 12. 7  املؤشر  112
ب 6. 12. 8  املؤشر  125
أ 6. 12. 8  املؤشر  134
د 6. 12. 8  املؤشر  145
ج 6. 12. 14  املؤشر  151
ب6. 12. 9  املؤشر  163
ج 6. 12. 9  املؤشر  172
د 6. 12. 9  املؤشر  185
د6. 12. 9  املؤشر  192
ب 6. 12. 10  املؤشر  202
ب 6. 12. 10  املؤشر  213
ب 6. 12. 10  املؤشر  222
أ 6. 12. 11  املؤشر  233
ب6. 12.  11  املؤشر  244
أ 6. 12. 12  املؤشر  252
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   هل أنت جاهز لالختب�ار ؟

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

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 استخدمت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه بشكل جيد واملحتوى الذي حتتاج إلعطائه مزيًدا من االهتمام؟6

هل راجعت كتب، 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 اآليت:

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.
القلق قبل  	 إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار ، فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض 

االختب�ار بعدة أيام . 
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    التخطيط للمذاكرة 
لإلستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايري، ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة 

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول اآليت، 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



أي مقترحات تثري المحتوى ترسل على البريد اإللكتروني
qtlf@etec.gov.sa


