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األدلة التخصصية
إعداد إدارة االختب�ارات املهني�ة

دليل المتقدم الختبار

 معلمي الرياضيات
للمرحلة اإلبتدائية







يمثــل مشــروع »املعايــر املهنيــ�ة للمعلمــن« 

وأدوات تقويمها أحد املشــاريع الرئيســة لشــركة 

تطوير للخدمات التعليمية بمشــروع امللك عبدهللا 

لتطوير التعليم العام )تطوير(، ويأيت املشــروع ضمن 

عدد من املشــاريع اليت ينفذها املركز الوطين للقياس 

)قياس( ضمن الشــراكة اإلســراتيجية مــع وزارة 

الربي�ة والتعليم للرفع من كفاية املعلمن بما حيقق 

األهداف التطويرية للوزارة وحتسن مخرجاتها.

مقدمة
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    الهدف من الدليل 
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقّدم الختب�ار املعلمن على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار من خالل تقديم معلومات 
تن�اولها يف أسئلة موضوعية من نوع »اختي�ار من  مفيدة عن محتوى االختب�ار، واجلوانب اليت يغطيها، وكيفية 

متعدد«.

كما يقدم الدليل أمثلة على أسئلة االختب�ار وكيفّية ربطها باملعاير، وأسئلة تدريبي�ة تساعد املتقّدم على تعّرف 
طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته، مع العلم أن األمثلة اليت يقّدمها الدليل ال تغطي جميع جوانب االختب�ار، 
والتعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقّدمها االختب�ار الفعلي . ويقّدم الدليل أيضا توصيات عاّمة 

مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه .

ويأيت هذا الدليل الذي يركز على اجلانب التخصيص ملعّليم الرياضيات للمرحلة االبت�دائي�ة مكّمال لبقّية األدّلة 
االختب�ار  ألداء  توجيهات  تقّدم  اليت  أو  التدريس،  ملهنة  العامة  التربوية  اجلوانب  تتن�اول  اليت  سواء   ، العاّمة 

وإرشادات حول نوعّية األسئلة وكيفّية تن�اولها .

    تنظيم الدليل  
حيتوي هذا الدليل يف مطلعه على معلومات عامة حول اختب�ارات املعلمن، ومن ثم يقدم نب�ذة موجزة عن معاير 

معّليم الّرياضيات للمرحلة االبت�دائي�ة، والوزن النسيب لكل معيار، وعدد األسئلة اليت يغطيها. بعد ذلك, يعرض 
أمثلة على أسئلة محلولة وكيفّية ربطها باملعاير، يليها أسئلة تدريبي�ة تمّكن املتقّدم لالختب�ار من التدريب على 

أسئلة االختب�ار الفعلي.

    ملزيد من املعلومات
موقع  على  الدخول  يريج   ، املعاير  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 املعاير التخّصصّية للّرياضيات للمرحلة االبت�دائي�ة، وقد تّم تنظيمها وفق مجاالت، حيوي 

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

,

 4x x2 -

التخصص: الرياضيات للمرحلة االبت�دائي�ة 

املجال: اجلرب والدوال احلقيقية والتحليل الريايض

املعيار: يتعّرف مبادئ اجلرب والدوال احلقيقية.

املؤشر: حيل املعادالت واملتب�اين�ات اخلطية والربيعية

السؤال: 

كل سؤال من نوع اختي�ار من متعدد صمم لقياس أحد املعاير 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 املعاير.

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 

              ، فإن: 
22 4 0x x m- + = إذا كان n,m عددين صحيحن حبيث n حل للمعادلة    

n=m  -أ
n يقسم m -ب
m يقسم n -ج

n≠m -د
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  محتوى االختب�ار 
يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخّصص معلم الّرياضيات للمرحلة االبت�دائي�ة، ويتضّمن ذلك:

األعداد والعمليات عليها��
اجلرب والدوال احلقيقية��
الهندسة والقياس��
اإلحصاء واالحتماالت��
املنطق واالستدالل الريايض��
تعليم الرياضيات��
اإلجراءات الرياضية��

ويبّن الشكل )1( نسب تمثي�ل كل مجال من هذه املجاالت وفقا لوزنه النسيب املوّضح بالشكل. وقد روعي يف هذا 
التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام وارتب�اطها باألهداف.

شكل )1( الوزن النسيب ملجاالت معاير الرياضيات للمرحلة اإلبت�دائي�ة

األعداد والعمليات عليها
اجلرب والدوال احلقيقية

الهندسة والقياس
االحصاء واالحتماالت

املنطق واالستدالل الريايض
تعليم الرياضيات

االجراءات الرياضية

10%
8%

10%
8%

14%15%

17%

26%10%
7%

5%

20%
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وتتضمن الرياضيات للمرحلة االبت�دائي�ة)11( معيارا موزعة على )7( مجاالت كما يّتضح من اجلدول التايل

جدول مواصفات أسئلة معايري الرياضيات ملعليم املرحلة االبت�دائي�ة

الوزن النسيب %رقم املعياراملجال 

15%املعيار 3. 3. 1 :األعداد والعمليات عليها

17%املعيار 3. 3. 2:اجلرب والدوال احلقيقية

الهندسة والقياس
15%املعيار3. 3. 3:

11%املعيار 3. 3. 4 :

10%املعيار3. 3. 5  :اإلحصاء واالحتماالت

7%املعيار 3. 3. 6:املنطق واالستدالل الريايض

5%املعيار 3. 3. 7:تعليم الرياضيات

اإلجراءات الرياضية

5%املعيار 3. 3. 8:

5%املعيار 3. 3. 9:

5%املعيار 3. 3. 10:

5%املعيار 3. 3. 11:

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

النموذج األول:
املجال :  اجلرب و الدوال احلقيقية 

املعيار :  يتعرف مبادئ اجلرب و الدوال احلقيقية 

املؤشر : حيلل العبارات اجلربية و يبسطها 

 

السؤال:

أي الطرق التالية تعد األفضل لتحويل كثرة احلدود 

 إىل الصيغة 

حل نظام معادالت
 

  أ 

إكمال املربع
 

  ب 

حل معادالت من الدرجة الثاني�ة      ج 

تبسيط كثرات احلدود   د 

 اإلجابة الصحيحة  )ب( 

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 40الصعوبة:%60املجال املعريف : حتليل

2 2( )f x x ax b= + +

2 2
2 2

2

( ) ( )
4 4

a a
x ax b+ = + + + -

2
2( ) ( )

2 4

a a
x b= + + -

2( )f x x ax b= + +

2( ) ( )f x x l k= -   ؟+
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النموذج الثاين :
املجال:   األعداد و العمليات عليها

املعيار:  يتعرف األعداد و العمليات عليها

تصنيفاتها  و   ) احلقيقية  و   ، النسبي�ة  و   ، الصحيحة  و   ، الكلية  و   ، الطبيعية   ( األعداد  مجموعات  يتعرف  املؤشر: 
املختلفة. 

السؤال:

a, عددين صحيحن موجبن، فأي مما يلي البد أن يكون عددا نسبي�ا؟ b إذا كان 

ab   أ 

  ب 

  ج 

  د 

اإلجابة الصحيحة )ب(

عدد نسيب. 
  

عددان صحيحان موجبان، فإن كال من    ,   عدد صحيح، وبالتايل فإن   
 
,a b بما أن  

 اإلجابة الصحيحة  )ب( 

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 30الصعوبة:%60 املجال املعريف : فهم

1
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النموذج الثالث:
املجال:  األعداد و العمليات عليها

املعيار: يتعرف األعداد و العمليات عليها 

قابلية   ، األصغر  املشرك  املضاعف   ، األكرب  املشرك  القاسم   ( األعداد  لنظرية  األساسية  باخلصائص  يلم  املؤشر: 
القسمة ، األعداد األولية و املؤلفة  ... (. 

السؤال:

باستخدام التعريف التايل: 
العدد التام هو العدد الطبيعي الذي مجموع قواسمه الفعلية )جميع القواسم املوجبة ما عدا العدد نفسه( 

.6 يساوي العدد نفسه مثل 
يمكن أن نستنتج من هذا التعريف أن:

كل عدد زويج هو عدد تام أ 

حاصل ضرب أي عددين تامن هو عدد تام ب 

العدد األويل ليس عددا تاما ج 

مضاعف أي عدد تام هو عدد تام
 

د 

اإلجابة الصحيحة )ج(
بما أن العدد األويل ليس له قواسم إال نفسه أو العدد 1، فإن مجموع قواسمه الفعلية يساوي 1، والعدد األويل 

دائما أكرب من1  إذن أي عدد أويل ال يمكن أن يكون تاما.

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 30الصعوبة:%70املجال املعريف : فهم
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النموذج الرابع:
املجال: اجلرب و التبرير الريايض 

املعيار:  يتعرف مبادئ اجلرب و الدوال احلقيقية 

املؤشر:  حيل املعادالت و املتب�اين�ات اخلطية و الربيعية

80  مرا وكل  B  طوله  1  مر يضاف إىل طوله، ومبىن
4

100 مر، وكل شهر يتم بن�اء  A طوله  السؤال: مبىن 
1  مر يضاف إىل طوله. بعد كم شهر يصبح طول

2
شهر يتم بن�اء  

املبنين متساويًا؟

70 ب        60   أ 

90 د        80   ج 

اإلجابة الصحيحة )ج(
يمكن تمثي�ل طول كل من املبنين كمعادلة خطية. 

 .
1

100
4
x+ x شهرا =  A بعد طول املبىن

. يكون طول املبنين متساويا  1
80

2
x+ x شهرا =  B بعد وطول املبىن

1 1
100 80

4 2
x x+ = + إذا كان 

80x شهرا. = وحبل املعادلة حنصل على 

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 60الصعوبة: %60املجال املعريف : تطبيق
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النموذج اخلامس:
املجال:  اجلرب و الدوال احلقيقية

املعيار:  يتعرف مبادئ اجلرب  و الدوال احلقيقية

املؤشر:  يتعرف خصائص الدوال احلقيقية و أنواعها ، و يوجد مجالها و مداها

ــى بقية  ــم ــد فـــرة ثـــم ي ــال ــا إىل املـــدرســـة. جيـــري خ ــع ــد وأحـــمـــد مــزلــهــمــا م ــال يـــغـــادر خ ــؤال:   ــ ــس ــ ال
كان  جيــــري.إذا  ــو  وه ــة  ــدرس امل يصل  حــى  تدريجيا  سرعته  يف  يــزيــد  ثــم  بــاملــي  أحــمــد  ــ�دأ  ــب وي الــطــريــق. 
الرتيب: على  يمثالن  ــرأيس  ــ وال ــي،  ــق األف املــحــوريــن  فــإن  ــد،  ــم وأح خــالــد  حــركــة  يمثل  أدنـــاه  الشكل 

الزمن منذ مغادرة املزل، واملسافة من املزل   أ 

ب  املسافة من املزل، والزمن منذ مغادرة املزل

الزمن منذ مغادرة املزل، والسرعة ج 

السرعة، والزمن منذ مغادرة املزل د 

اإلجابة الصحيحة  )أ(
بما أن املنحىن يف وضع خالد يزتايد بشكل سريع ثم يزتايد بشكل بطيء، بينما املنحىن 

يف وضع أحمد يزتايد بشكل مطرد، فإن املحور األفقي يمثل الزمن واملحور الرأيس
 يمثل املسافة من املزل. 

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 50الصعوبة:  %50املجال املعريف :تطبيق

الد
خ

أحمد
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النموذج السادس:
املجال:   اجلرب و الدوال احلقيقية 

املعيار:   يتعرف مبادئ اجلرب و الدوال احلقيقية 
املؤشر:  حيل املعادالت و املتب�اين�ات اخلطية و الربيعية 

؟
 3 وحدات عن العدد  

 5 السؤال: أي املتب�اين�ات التالية تصف مجموعة األعداد اليت تبعد أقل من 

| 3 | 5x + < أ 

| 3 | 5x - < ب 

| 5 | 3x - < ج 

| 5 | 3x + < د 

اإلجابة الصحيحة )ب(
اليت  األعداد  مجموعة  تصف   | 3 | 5x - < فاملتب�اين�ة  وبالتايل  والعدد3،   x بن  املسافة  تمثل   | 3 |x -

.3 تبعد أقل من5 وحدات عن العدد 

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 40الصعوبة:%70املجال املعريف : فهم
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النموذج السابع:
املجال:  اجلرب و الدوال احلقيقية

املعيار: يتعرف مبادئ اجلرب و الدوال احلقيقية
املؤشر: جيري العمليات على الدوال اخلطية و كثرات احلدود من الدرجة الثاني�ة

3 رياالت. السؤال: نظام التكلفة يف سيارة أجرة كما يلي: تكلفة أول نصف كيلومر أو جزء منه 
0.6لاير بعد ذلك ألي نصف كيلومر أو جزء منه. أي الدوال التالية تمثل التكلفة اإلجمالية   ثم 

m عدد صحيح موجب؟  m كيلومرا بالريال، حيث  ملسافة 
3 0.6( 1)m+ -   أ 

3 0.6( 1)
2

m
+ -   ب 

3 0.6(2 1)m+ -   ج 

3 0.6(2( 1))m+ -   د 

اإلجابة الصحيحة )ج(

2m. تكلفة m كيلومرا، إذن عدد أنصاف الكيلومرات يف هذه املسافة هو  بما أن املسافة 

0.6 من الريال, 2نصف كيلومر، وتكلفة كل منها  1m - 3 رياالت، ويتبقى   أول نصف كيلومر 

3 0.6(2 1)m+ -  وبالتايل فالتكلفة اإلجمالية تكون :  

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 60الصعوبة:%40املجال املعريف : تطبيق
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النموذج الثامن:
املجال: اجلرب  و الدوال احلقيقية

املعيار: يتعرف مبادئ اجلرب و الدوال احلقيقية 

املؤشر: يتعرف خصائص الدوال احلقيقية و أنواعها ، و يوجد مجالها و مداها

y؟ ، فما أكرب قيمة ممكنة لـ  2cos 3y x= - السؤال: إذا كانت 

أ  3-

ب  1-

ج  1

2 د 

اإلجابة الصحيحة )ب(
.2(1) 3 1- = - 2cos هي 3y x= - cosx هي1. وبالتايل فأكرب قيمة للدالة  أكرب قيمة للدالة 

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 40الصعوبة: %30املجال املعريف :فهم
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النموذج التاسع:
املجال: اجلرب  و الدوال احلقيقية

املعيار: يتعرف مبادئ اجلرب و الدوال احلقيقية

املؤشر:  جيري العمليات على الدوال اخلطية و كثرات احلدود من الدرجة الثاني�ة

( )y g x= y عند 2، وكان  ) مستقيما ميله 1-   ويتقاطع مع محور  )y f x= السؤال: إذا كان 

) ؟ ( ))y f g x=
 
y عند   2-    ، فما تمثي�ل الدالة مستقيما ميله  3- ويتقاطع مع محور 

3y x= -  أ 

3 8y x= - -  ب 

3 4y x= +  ج 

(2 1)( 2 3)y x x= - - -  د 

اإلجابة الصحيحة )ج(
) من معطيات السؤال، ) 3 2g x x= - - ) وأن  ) 2f x x= - + من السهولة استنت�اج أن 

وبالتايل

( ) ( )( ( )) 3 2 3 2 2

3 4

y f g x f x x

x

= = - - = - - - +

= +             

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 50الصعوبة: %60املجال املعريف :فهم
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النموذج العاشر:
املجال: الهندسة و القياس

املعيار: يتعرف القياس و وحداته و تطبيقاته 

املؤشر: حيل مسائل رياضية تطبيقية على القياس

السؤال: يف الشكل الثماين أدناه، كم عدد الزوايا    حيث      اليت حتقق الشرط التايل: 

  إذا أجرين�ا دورانا للشكل حول نقطة األصل بزاوية    ، فإنن�ا حنصل على الشكل نفسه؟

1 أ 

  2 ب 

3 ج 

4 د 

اإلجابة الصحيحة )ب(

واضح أن دوران أي شكل حول  سوف ينتج الشكل نفسه. ولبحث الزوايا األخرى، من املمكن 
3 وحدات،  ,3)، هذه النقطة تبعد عن نقطة األصل  0) أن نعترب إحدى النقاط يف الشكل الثماين، ولتكن 
 3 3 وحدات عن نقطة األصل. النقطة األخرى الوحيدة اليت تبعد  ونبحث عن عدد النقاط اليت تبعد 
). وبفحص الزاوية  ، جند أنه ينتج الشكل نفسه عند دورانه بزاوية   3, 0)- وحدات هي 

. حول نقطة األصل. وبالتايل زوايا الدوران اليت حتافظ على الشكل اثنت�ان هما 

زمن اإلجابة )ثاني�ة(: 60الصعوبة: %40املجال املعريف :تطبيق

(2,2)

(2,-2)
-3 3

x

y

4

(-2,-2)

(-2,2)
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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.

السؤال األول:

6 أمثال عدد األطفال، فأي مما يلي ال يمكن أن يكون عدد األشخاص يف هذه  إذا كان عدد البالغن يف صالة رياضية 
الصالة ؟ 

90 ب     105 أ 

                                 70 د     84 ج 

 السؤال الثاين:

، فأي التعابر التالية تعرب عن مساحة  2y 2x ومساحة املربع الصغر  يف الشكل أدناه، إذا كانت مساحة املربع املضلل 
املستطيل؟

 

  
2 212x y أ 

2 22 5x y+ ب 

 
2 23 6x xy y+ + ج 
2 25 6x xy y+ + د 
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السؤال الثالث:

9 هو:  منطوق نظرية قابلية القسمة على  
 .9 9، فإن العدد يقبل القسمة على  إذا كان مجموع أرقام عدد طبيعي يقبل القسمة على 

c خانة اآلحاد( يفيد يف  b خانة العشرات و  a خانة املئات و  9 خانات )حيث  n مكون من  أي التعابر التالية لعدد 
إثب�ات النظرية أعاله. 

  9n=9a(100)+9b(10)+9c  أ  

n=a(100)+b(10)+c   ب 

 n=a(99+1)+b(9+1)+c   ج 

  =99a+9b+(a+b+c)  

 n=a(99+10)+b(9+1)+c   د 

=99a+9b+10a+b+c  

السؤال الرابع:
y. أي من العبارات التالية صحيحة؟  mx b= + الشكل أدناه يمثل مستقيمامعادلته 

   0, 0m mb> >   أ 

0, 0m mb> <   ب 

0, 0m mb< >   ج 

0, 0m mb< <   د 

y

x

y=mx+b

0
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السؤال اخلامس:

)2 دالة معرفة على مجموعة األعداد احلقيقية، فأي مما يلي صحيح؟  ) 8 10f x x x= + + إذا كانت
       ( 4, 6)- - لها رأس عند النقطة 

  
( )y f x= الدالة  أ 

 ( 8, 0),( 10, 0)- - x عند النقطتن تتقاطع مع محور  ( )y f x= الدالة  ب 

) ليس لها أي جذور حقيقية  )y f x= ج  الدالة 

تمثل تقاطع مستقيمن ( )y f x= الدالة
 

د 

السؤال السادس:

باستخدام الشكل أدناه، أي العبارات التالية صائب�ة؟

     

x yتتن�اسب طرديا مع  أ  

x 2y تتن�اسب طرديا مع  ب 

x y تتن�اسب عكسيا مع  ج 

x 12

y
4

            x 2y تتن�اسب عكسيا مع   
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السؤال السابع: 

. إن قياس الزاوية  
 

لتكن  ترمز للزاوية املركزية يف املضلع النوين املنتظم، فمثال يف اخلمايس املنتظم أدناه، 

حيث  يساوي:     

360
180

n
- ب        

360

n
أ 

180
n

n
-

)180    د    3)n

n

- ج  

السؤال الثامن :

y؟ x= - أي مما يلي يمثل انعكاس النقطة  حول املستقيم 

ب        (6,7) أ 

د                     (7,6) ج 
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السؤال التاسع:

تم رسم شكل يوضح العالقة بن متغيرين. إذا كان معامل االرتب�اط بن املتغيرين0.9, فأي األشكال التالية يمكن أن 
يكون هذا الشكل؟

)أ(  أ        

)ب(    ب        

)ج(  ج        

)د(  د        

السؤال العاشر:

0,1,0,1، فاستنتج أن  2 على4 يساوي على الرتيب  2 2 212 ,13 ,14 ,15 الحظ طالب أن بايق قسمة األعداد املربعة 
0 أو 1. أي مما يلي تعد أفضل طريقة يمكن للمدرس أن يقرحها للطالب  4 هو  بايق قسمة مربع أي عدد طبيعي على 

إلثب�ات صحة أو خطأ االستنت�اج؟ 

  أ  البحث عن عدد ال حيقق هذا االستنت�اج
اإلثب�ات باستخدام االستقراء الريايض      ب 

ومعرفة  حالة،  لكل  2m وحساب  طبيعي،  عدد   k حيث   ، 2 , 2 1m k m k= = + احلالتن  اختب�ار    ج 
4 بايق القسمة على 

لكل   
2m وحساب  طبيعي،  عدد   k حيث  3 , 3 1, 3 2m k m k m k= = + = + احلاالت  اختب�ار    د 

4 حالة، ومعرفة بايق القسمة على 

(ب)(أ)

(د) (ج)
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السؤال احلادي عشر:
4 أشكال من نمط معن. إذا استمر النمط بنفس الطريقة، فكم عدد املربعات السوداء يف  الشكل أدناه يوضح أول 

16؟    الشكل رقم 

 62 أ 

         64 ب 

   66 ج 

68 د 

السؤال الثاين عشر:

28 كيلوجراما،  1395.إذا كان وزنه عام1395يساوي  1430- الشكل أدناه يمثل وزن شخص بالكيلوجرام يف الفرة 
فمى تضاعف وزنه ألول مرة؟ 

عام 1415   أ 

عام 1420        ب 

عام 1425   ج 

عام 1430 د 

1 32 4
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السؤال الثالث عشر:
الشكل أدناه يمثل دالة

9 أخذ مقلوب العدد  مخرج  عدد مدخل  تربيع املدخل  طرح 
أي مما يلي يمثل مجال الدالة؟

أخذ مقلوب العد                       طرح تسعة                      تربيع املدخل مخرج

مدخل

 

جميع األعداد احلقيقية أ  
   9- جميع األعداد احلقيقية اليت تزيد عن ب  

3- 3 و  جميع األعداد احلقيقية ماعدا  ج  
9- 9 و  جميع األعداد احلقيقية ما عدا  د  

السؤال الرابع عشر:

x؟  ، فما قيمة  4y x= p متوازيان. إذا كان  l  و  يف الشكل أدناه, املستقيمان  

32 أ    

 36 ب  

40 ج  
y

x

p

                 44 د  
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السؤال اخلامس عشر:

يف الشكل أدناه دالتان، األوىل خط مستقيم والثاني�ة كثرة حدود من الدرجة الثاني�ة. 

x

y

  
أي األشكال التالية يمثل مجموع الدالتن ؟

)   أ  (                        أ   

) ب ( ب    

) ج  (  ج    

) د  ( د    

 

x

y

x

y

x

y

x

y

                                    

السؤال السادس عشر:

96سنتيمرا مربعا. إذا تم جتزئة املكعب إىل مكعبات صغرة متماثلة كما يف  الشكل أدناه يمثل مكعبا مساحة سطحه 
الشكل، فما مجموع مساحات سطوح هذه املكعبات بالسنتيمر املربع؟

 192   أ 

    273   ب 

384   ج 

465   د 

أ

ج

ب

د
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السؤال السابع عشر:

FD، فأي املعادالت  a= ، وكان 2,AD AB AF= = ECDF متشابهان. إذا كان ABCD و املستطيالن
التالية جيب أن تكون صحيحة؟

     
2 2 2 0a a- + =   أ  

     
2 4 4 0a a- - =   ب  
2 4 5 0a a- + = ج  
2 6 4 0a a- + = د  

السؤال الثامن عشر:

5 قيم. أي مما يلي لن يت�أثر حبذف  9 قياسات، ثم ألغى أكرب قيمتن وأصغر قيمتن، فتبقى لديه  قام طالب بأخذ 
القيم األربع؟

الوسيط ب  املتوسط احلسايب    أ 

االحنراف املعياري د  املدى     ج 

B

A

E

F

C

D
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السؤال التاسع عشر:

4 من الصف  و  الرابع،  الثالث، و3من الصف  7 طالب من الصف  يف إحدى املدارس االبت�دائي�ة، يوجد يف امللعب 
يكون  أن  احتمال  فما  الطالب،  تنظيم  يف  املدرس  ملساعدة  طالبن  اختي�ار  تم  السادس.  الصف  من  و6  اخلامس 

الطالب األول من الصف السادس والطالب الثاين من الصف الثالث؟

13

20
ب         2

20
 أ    

42

400
د       42

380
ج   

السؤال العشرون:

؟
 

1

2 3

x x

x x

+
+

+ +
أي املقادير التالية يساوي   

2

2 6

x x

x

+

+
ب     2 1

2 5

x

x

+

+
أ  

2

2

2 6 3

5 6

x x

x x

+ +

+ +
د     2

2 1

5 6

x

x x

+

+ +
ج  
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السؤال احلادي والعشرون:
ويف  أسبوعيا،  منه  املطلوبة  الساعات  %10من  أقل  األول  األسبوع  يف  عمل  فإذا  الشركات،  إحدى  يف  خالد  يعمل 
%25أكرث مما عمل يف األسبوع األول.إذا كان عدد ساعات عمله يف األسبوع الثاين45 ساعة، فما  األسبوع الثاين عمل 

العدد التقرييب للساعات املطلوبة منه أسبوعيا ؟

34 ب         30 أ     

42 د         40 ج     

السؤال الثاين والعشرون:

= ) f ( x   ؟
2

2

4 5

2

x x

x x

- -

- -
ما مجال الدالة 

ب  أ        

د  ج        
 

السؤال الثالث والعشرون:
3 ؟ 7 4 0x + + = ما مجموعة حل املعادلة 

ب  أ     

د  ج      



دليل المتقدم الختبار معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية
30

السؤال الرابع والعشرون:

B؟ A, فما إحداثي�ات النقطة  = - AB،  وكانت  P تقع يف منتصف القطعة املستقيمة  = إذا كانت النقطة  
1 1
2 2

ب  أ    

د   ج    

السؤال اخلامس والعشرون:

9؟ عند ريم حجري نرد معا، فما احتمال أن يكون مجموع النقاط 

 
1

9
ب       

1

10 أ 

1

3
د        1

5
ج   
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  مفتاح اإلجابة

اإلجابةرقم السؤال

ب1
د2
ج3
ب4
أ5
ج6
أ7
د8
د9
ج10
ج11
ب12
ج13
ب14
ب15
أ16
د17
ب18
ج19
د20
ج21
د22
أ23
د24
ب25
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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

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؟
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   يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعاير التخصصية قبل يوم أو يومن 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  املعاير  بتحديد  ينصح  املعاير،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لإلستفادة 

واالطالع، وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه، مع استكمال بقية اخلانات للركزي 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 الرياضيات



دليل المتقدم الختبار معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية
36

املؤشراتاملعيار

املعيار3. 3. 1:
يتعرف األعداد والعمليات عليها

يتعرف مجموعات األعداد )الطبيعية، والكلية، والصحيحة، . 1
والنسبي�ة، واحلقيقية( وتصنيفاتها املختلفة.

يلم باخلصائص األساسية لنظرية األعداد )القاسم املشرك . 2
األعداد  القسمة،  قابلية  األصغر،  املشرك  املضاعف  األكرب، 

األولية واملؤلفة، ... (.
مسائل . 3 وحيل  وتطبيقاتها،  والتن�اسب  النسبة  مفهوم  يتعرف 

عليها.
يستخدم اسراتيجيات التقدير واحلساب الذهين، ويستطيع . 4

احلكم على معقولية النت�اجئ.
)العمليات . 5 املختلفة  األعداد  مجموعات  على  العمليات  جيري 

األربع، واملقارنة،واجلذور واألسس(.  
حيل مسائل لفظية على األعداد املختلفة.. 6

املعيار3. 3. 2:
 يتعرف مبادئ اجلرب والدوال 

احلقيقية

)التقاطع، . 1 عليها  والعمليات  املجموعات  خصائص  يعرف 
اإلحتاد، ... (.

حيلل العبارات اجلربية ويبسطها.. 2
حيل املعادالت واملتب�اين�ات اخلطية والربيعية.. 3
يتعرف األنماط ويمثلها وحيللها ويعممها.. 4
مجالها . 5 ويوجد  وأنواعها،  احلقيقية  الدوال  خصائص  يتعرف 

ومداها.
من . 6 احلدود  وكثرات  اخلطية  الدوال  على  العمليات  جيري 

الدرجة الثاني�ة.

املعيار3. 3. 3:
يتعرف مفاهيم الهندسة 

ونظرياتها

والزوايا . 1 واملتعامدة  املتوازية  اخلطوط  خصائص  يستخدم 
ملعرفة األشكال.

يتعرف أنواع املثلثات وحاالت تطابق مثلثن.. 2
يصف خصائص األشكال الرباعية.. 3
يشرح صفات األشكال ثالثي�ة األبعاد وخصائصها.. 4
بمستقيم . 5 وعالقته  املستوي  يف  مستقيم  ومعادلة  ميل  يوجد 

آخر.
يوجد املسافة بن نقطتن أو نقطة ومستقيم يف املستوي.. 6
واالنسحاب، . 7 )التن�اظر،  الهندسية  التحويالت  يمثل 

والدوران(.
حيدد العالقة بن الزوايا الناجتة من تقاطع مستقيمن.. 8
حيل مسائل تطبيقية على الهندسة املستوية.. 9
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املؤشراتاملعيار

املعيار3. 3. 4:
يتعرف القياس ووحداته 

وتطبيقاته

يتعرف وحدات القياس )وحدة قياس الزوايا، الطول، املحيط، . 1
املساحة، احلجم، درجة احلرارة، الوفت(.

حيول بن وحدات القياس املختلفة ضمن النظام نفسه.. 2
يوجد محيط ومساحة املثلث والدائرة واألشكال الرباعية. . 3
حيسب حجوم بعض املجسمات، ويوجد مساحتها اجلانبي�ة.. 4
النسبة . 5 باستخدام  رسم  مقياس  تتضمن  مسائل  حيل 

والتن�اسب.
يوظف التقريب يف القياس.. 6
حيل مسائل رياضية تطبيقية على القياس. . 7

املعيار3. 3. 5:
يتعرف مفاهيم اإلحصاء 
واالحتماالت وتطبيقاتها.

البي�انات ويمثلها بشكل مناسب )اجلداول، القطاعات . 1 جيمع 
الدائرية، املدرج اإلحصايئ.......( وحيللها ويفسرها.

يف . 2 ويستعملها  العين�ات  وأنواع  املسحية،  الدراسات  يتعرف 
التنبؤ.

من . 3 ملجموعة  والتشتت  املركزية  الزعة  مقاييس  حيسب 
البي�انات.

يبن مفهوم التب�اديل والتوافيق وحيل مسائل عليها.. 4
يشرح املفاهيم األساسية يف االحتماالت )مبادئ العد، مفهوم . 5

االستقالل، احلوادث املتن�افية( وحيل مسائل عليها. 
حيل مسائل تطبيقية على اإلحصاء واالحتماالت.. 6

املعيار3. 3. 6:
يتعرف املنطق واالستدالل 

الريايض

يتعرف التقرير الريايض وقيم الصواب وأدوات الربط وينئش . 1
جداولها.

يتعرف االقتضاء والتكافؤ والقياس املنطقي.. 2
يتعرف طرائق الربهان املختلفة واستخداماتها.. 3

املعيار3. 3. 7:
يتعرف أساليب تعلم وتعليم 

الرياضيات وتقني�اتها

يتعرف عناصر املعرفة الرياضية)مفاهيم وعالقات ومهارات( . 1
وكيفية حتليلها وتدريسها وتقويمها.

يوظف بكفاءة طرائق واسراتيجيات تدريس الرياضيات اليت . 2
تن�اسب املرحلة االبت�دائي�ة.

يتعرف مهارات التفكر الريايض وأساليب تنميتها وتعليمها.. 3
الرياضيات . 4 وتعليم  بتعلم  املتعلقة  التعلم  نظريات  يتعرف 

وتطبيقاتها.
الرياضيات )اآللة . 5 التقني�ات احلديث�ة يف تعلم وتعليم  يوظف 

احلاسبة بأنواعها, الربمجيات احلاسوبي�ة, اليدويات,...(.
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املعيار3. 3. 8:
يتعرف طرق حل املسألة الرياضية 

واسراتيجياتها

يتعرف خطوات حل املسألة الرياضية.. 1
محددة . 2 رياضية  مسألة  حلل  متعددة  اسراتيجيات  حيدد 

وخيتار أنسبها للحل.
يوظف اسراتيجيات متنوعة حلل مسائل رياضية تطبيقية.. 3

املعيار3. 3. 9:
يتعرف التواصل الريايض

يستخدم لغة الرياضيات للتعبر عن املفاهيم الرياضية بدقة.. 1
يف . 2 ويوظفها  بأنواعها  الريايض  التواصل  مهارات  يتعرف 

تواصله مع طالبه واآلخرين.
يتعرف أساليب تنمية التواصل الريايض لدى طالبه.. 3

املعيار3. 3. 10:
يتعرف الرابطات الرياضية

الرياضية . 1 واملوضوعات  املفاهيم  بن  الريايض  الرابط  يظهر 
املختلفة.

يظهر عالقة الرياضيات بفروع املعرفة األخرى.. 2
يقدم تطبيقات رياضية يف مجاالت احلياة املختلفة.. 3

املعيار3. 3. 11:
يتعرف التمثي�ل الريايض

يعرض املعرفة الرياضية بتمثي�الت متنوعة. 1
يستعمل التمثي�ل الريايض لنمذجة املحتوى الريايض. 2
يستعمل التمثي�ل الريايض لنمذجة وتفسر الظواهر الطبيعية. 3





ومالحظاتكم  مقرحاتكم  نستقبل  أن  يسعدنا 
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكروين التايل
t e a c h e r s t e s t @ q i y a s . o r g


