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مقدمة
ــارات الترشـــح  ــز باختبـ يهـــدف هـــذا الدليـــل إلـــى تقديـــم تعريـــف موجـ
ـــراء  ـــن إلج ـــم للمتقدمي ـــة والتعلي ـــوزارة التربي ـــم ب ـــة معل ـــغل وظيف لش
هـــذه االختبـــارات، وذلـــك مـــن خـــال اإلجابـــة عـــن بعـــض األســـئلة األكثـــر 
شـــيوعا حولهـــا، مثـــل الهـــدف مـــن هـــذه االختبـــارات، ومكوناتهـــا، وآليـــة 

ـــا. ـــط األداء، وغيره ـــا، وضواب ـــتعداد له ـــة االس ـــا، وكيفي تصحيحه

أوال: الهدف من االختبار
يهـــدف هـــذا االختبـــار إلـــى قيـــاس مســـتوى تمكـــن المتقدميـــن لشـــغل 
وظيفـــة معلـــم بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن المعـــارف والمهـــارات 
والقيـــم التربويـــة وتلـــك المتعلقـــة بالتخصصـــات المســـتهدفة هـــذا 
العـــام، والتـــي تؤهلهـــم للقيـــام بـــأداء مهنـــة التدريـــس. وُيعـــد تحقيـــق 
ــار أحـــد معاييـــر المفاضلـــة لشـــغل  المســـتوى المطلـــوب فـــي االختبـ
وظيفـــة معلـــم بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، وذلـــك وفـــق الشـــواغر 

المتاحـــة فـــي كل تخصـــص.  

ثانيا: مكونات االختبار
يتألـــف االختبـــار مـــن 100 ســـؤال مـــن نـــوع االختيـــار مـــن متعـــدد. لـــكل 
ـــد  ـــل واح ـــا بدي ـــة، منه ـــل لإلجاب ـــة بدائ ـــة أربع ـــئلة المائ ـــن األس ـــؤال م س
ــن: 30  ــة علـــى مجاليـ ــئلة موزعـ ــذه األسـ ــتكون هـ ــح فقـــط.  وسـ صحيـ
ســـؤال فـــي المجـــال التربـــوي، و70 ســـؤال فـــي المجـــال التخصصـــي 
)مـــادة التخصـــص الدراســـي الُمترشـــح لشـــغل الوظيفـــة فيهـــا(، وذلـــك 

حســـب التفاصيـــل التاليـــة:  

1. أسئلة المجال التربوي 
ـــن  ـــداد المعلمي ـــة إلع ـــر الدولي ـــوي المعايي ـــال الترب ـــئلة المج ـــي أس تغط
 »InTASC« وفـــق معاييـــر اتحـــاد تقييـــم المعلميـــن الجـــدد ودعمهـــم

ـــي: ـــا يل كم
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*InTASC جدول )1( المعايير الدولية إلعداد المعلمين

المعيار#

1
الرئيســة  المبــادئ  المعلــم  يــدرك   :Learner development المتعلــم  تطويــر 
وأدوات االســتقصاء وُبنــى التخصــص الــذي يدرســه، كمــا أن بوســعه أن يأتــي 
ــة. ــان الطلب ــى أذه ــادة إل ــع الم ــرب مواضي ــأنها أن تق ــن ش ــة م ــارب تعليمي بتج

2
فــروق التعلــم Learning differences: يســتغل المعلم معرفتــه بالفروق الفردية 
والثقافــات والمجتمعــات المتنوعــة مــن أجــل إيجــاد بيئــات تعليميــة شــاملة 

مكــن كل متعلــم مــن تحقيــق معاييــر تطــور عاليــة.
ُ
ت

3
Learning Environments: يعمــل المعلــم جنبــا إلــى جنــب  البيئــة التعليميــة 
مــع الجهــات األخــرى إليجــاد بيئــات تدعــم التعلــم الفــردي والتشــاركي، وتشــجع 
التفاعــل االجتماعــي اإليجابــي والمشــاركة التعليميــة الفاعلة والدافعيــة الذاتية.

4
تطبيــق المحتــوى Application of content: يــدرك المعلــم كيفية ربط المفاهيم 
واســتخدام وجهــات النظــر المتباينــة إلشــراك المتعلميــن فــي التفكيــر النقــدي 

واإلبــداع وإيجــاد الحلــول بصــورة جماعيــة لقضايــا حقيقيــة محليــة وعالميــة.

5
التقييــم Assessment: يتقــن المعلــم أســاليب التقييــم المتعــددة، ويســعى إلــى 
ــذي  ــدم ال ــد التق ــوره ولرص ــة تط ــي عملي ــم ف ــراك المتعل ــة إش ــتخدامها بغي اس

يحققــه ولتوجيــه عمليــة اتخــاذ القــرار لــدى المعلــم والمتعلــم.

6

المعلــُم  يخطــط   :Planning for instruction التدريــس  لعمليــة  التخطيــط 
للتدريــس الــذي يدعــم كل طالــب نحــو تحقيــق أهدافــه التعليميــة وذلك اســتنادا 
إلــى معرفتــه بمحتــوى مــا يقدمــه ومعرفتــه بالمنهــج الدراســي ومهاراتــه 
فــي التخصصــات األخــرى ومعرفتــه بعلــم أصــول التربيــة والتدريــس، فضــا عــن 

معرفتــه بالمتعلميــن والســياق المجتمعــي.

7

مجموعــة  المعلــُم  يعــي   :Instructional strategies التدريــس  اســتراتيجيات 
متنوعــة مــن اســتراتيجيات التدريــس، ويســتخدمها لتشــجيع الطلبــة علــى تكوين 
فهــم أعمــق لمحتــوى المــادة التعليميــة ومــا يتصــل بهــا، وبنــاء المهــارات التــي 

تســاعدهم علــى تطبيــق المعرفــة بطــرق مفيــدة.

8

 Professional learning and ethical ــة ــات األخالقي ــي والممارس ــم المهن التعل
practice: يشــترك المعلــُم فــي عمليــة التعلــم المســتمر، ويســتخدم األدلــة 
لتقييــم ممارســاته باســتمرار، وبشــكل خــاص النتائــج المترتبــة علــى خياراتــه 
ــن  ــم والموظفي ــن وعوائله ــره )المتعلمي ــى غي ــا عل ــخصية وأثره ــه الش وأفعال

اآلخريــن والمجتمــع ككل(، ويوائــم بيــن ممارســاته واحتياجــات المتعلميــن.

9

ــي  ــى تول ــم إل ــعى المعل ــاون Leadership and collaboration: يس ــادة والتع القي
أدوار وفــرص قياديــة مناســبة وذلــك لتحمل مســؤولية تعلم الطالــب، والتعاون 
مــع المتعلميــن وأســرهم وزمائــه والعامليــن فــي المــدارس وأعضــاء المجتمع 

المحلــي لضمــان تطــور المتعلــم والنهــوض بمهنــة التعليــم.
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* يمكن الوصول للقائمة التفصيلية للمعايير الدولية عبر الوصلة
https://ccsso.org/sites/default/files/2013/12-2017_INTASC_Learning_Progressions_for_Teachers.pdf 

٢. أسئلة التخصص
أما أسئلة التخصص، فإنها تغطي:

ـــا كل . 1 ـــط به ـــة المرتب ـــات المهني ـــة للمنظم ـــر التخصصي المعايي
ـــارات  ـــي باالختب ـــي معن ـــج أكاديم برنام

ــدى . ٢ ــة المـ ــن مصفوفـ ــتمدة مـ ــة والمسـ ــاور التخصصيـ المحـ
ــم. ــة والتعليـ ــوزارة التربيـ ــع بـ والتتابـ

جدول ٢   المحاور التخصصية والمعايير التخصصية للمنظمات المهنية المرتبطة بالبرنامج

محاور التخصصالتخصصم
المعايير التخصصية 

للمنظمات المهنية 
المرتبطة بالبرنامج

1
التربية 

اإلسامية

القرآن الكريم وعلومه 	
الحديث الشريف وعلومه 	
العقيدة 	
الفقه 	
السيرة 	

ال يوجد

٢
التربية

الخاصة
)اللغة العربية(

صعوبات التعلم 	
اإلعاقة العقلية 	
اإلعاقات النمائية والجسمية والصحية 	
القياس والتشخيص والتدريس 	

Council for Exceptional 
Children

3
تقنية 

المعلومات

الحاسوب واستخداماته في التعليم 	
البرمجة والشبكات وتكنولوجيا الويب 	
الوسائط المتعددة وقواعد البيانات 	
البرامج الحاسوبية 	

International Society 
for Technology in 
Education (ISTE)

4
الفنون 

التشكيلية

النحت 	
الرسم والتصوير 	
تاريخ الفن والتذوق الفني 	
الطباعة 	
الحرف الفنية واألشغال الفنية 	
التصميم الجرافيكي 	
الخزف 	
النسيج 	

National Association 
of Schools of Art and 
Design (NASAD)

https://ccsso.org/sites/default/files/2017-12/2013_INTASC_Learning_Progressions_for_Teachers.pdf
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5
الرياضة 

المدرسية

الحركة وعلوم الرياضة 	
علم النفس الرياضي والتعلم الحركي 	
التدريب الرياضي 	
اإلدارة الرياضية 	
األلعاب الجماعية 	
األلعاب الفردية 	

Society of Health and 
Physical Education 
(SHAPE)

اللغة العربية6
المعرفة اللغوية 	
المعرفة األدبية 	
التعليم اللغوي 	

ال يوجد

7
اللغة 

اإلنجليزية

 › Linguistics

 › Literature 
 › Syntax & semantics

 › Phonology & morphology 
 › Language use  

American Council on 
the Teaching of Foreign 
Languages (ACTFL)

8
المهارات 

الموسيقية

المفاهيم والمصطلحات الموسيقية الشرقية  	
والغربية

قواعد الموسيقى الغربية والشرقية 	
تاريخ الموسيقى العالمية والعربية 	
الصولفيج الشرقي والغربي  	
النظريات والتأليف الموسيقى الغربي والشرقي 	
علم اآلالت الموسيقية الغربية والشرقية 	
موسيقى ُعمان التقليدية 	

FULL SCORE,  
Académies de Musique 
et Musikhochschulen 
(AEC), the European 
Music School Union 
(EMU), European 
Association for Music 
in Schools (EAS)

التاريخ9

العهد النبوي والخافة الراشدة 	
الدولة األموية 	
الدولة العباسية 	
الدولة العثمانية 	
تاريخ العالم 	
تاريخ عمان والخليج العربي 	

ال يوجد

الجغرافيا10

الجغرافيا السكانية 	
الجغرافيا الطبيعية 	
الجغرافيا المناخية والفلك 	
الجغرافيا البشرية 	
جغرافية العالم 	
جغرافية الخرائط ونظم المعلومات 	
جغرافية النبات والتربة 	

ال يوجد

الرياضيات11

الجبر واألعداد والعمليات 	
 › Algebra and Number and 

Operation

The National Council 
of Teachers of 
Mathematics (NCTM)

‹ الهندسة  	 Geometry

‹ التفاضل والتكامل 	 Calculus

‹ الرياضيات المتقطعة 	 Discrete Mathematics

تحليل البيانات، اإلحصاء  	
واالحتماالت

 › Data Analysis, Statistics, 
and Probability
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األحياء1٢

‹ العمليات الحيوية 	 Life processes

The National Council 
of Teachers of 
Mathematics (NCTM)

‹ الخايا 	 Cells

‹ علم البيئة 	 Ecology

‹ علم الوراثة 	 Genetics

‹ التنوع الحيوي 	 Diversity of life

‹ علم الحيوان 	 Animals

‹ علم النبات 	 Plants

الكيمياء13

‹ الذرات والجزئيات 	 Atoms and molecules

The National Council 
of Teachers of 
Mathematics (NCTM)

المبادئ األساسية  	
للروابط األيونية 

والتساهمية والمعدنية 
والكيمياء العضوية

 › Basic principles of 
ionic, covalent, metallic 
bonding and organic 
chemistry

التوازن والديناميكا  	
الحرارية

 › Equilibrium and 
thermodynamics

المحاليل واألحماض/  	
القواعد

 › Solutions and acids/bases

األكسدة واالختزال،  	
التفاعات والكيمياء 

الكهربائية

 › Oxidation, Reduction, 
Reactions & 
electrochemistry

الفيزياء14

‹ الطاقة، الشغل والقدرة 	 Energy, Work, and Power

The National Council 
of Teachers of 
Mathematics (NCTM)

الحركة، القوى الرئيسية  	
والزخم )كمية التحرك(

 › Motion, Major forces, and 
Momentum

قوانين حفظ المادة،  	
الطاقة، الزخم )كمية 

التحرك( والشحنة

 › Conservation mass, 
Momentum energy, and 
Charge

الموجات، الصوت،  	
الضوء، الطيف 

الكهرومغناطيسي، 
والبصريات 

 › Wave, Sound, Light, 
Electromagnetic 
spectrum and Optics

‹ الكهرباء والمغناطيسية  	 Electricity and Magnetism

المجال األول15

القرآن الكريم، الحديث الشريف، السيرة، العقيدة،  	
والفقه 

قراءة/نصوص، أنماط لغوية، االستماع، واإلماء 	
قراءة الخرائط، الصور، الرسومات، األشكال،  	

والمفاهيم الجغرافية

ال يوجد

المجال الثاني16
األعداد والعمليات، الهندسة، القياس، ومعالجة  	

البيانات
علوم الحياة، العلوم الطبيعية، وعلوم األرض 	

ال يوجد
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ثالثا: آلية تصحيح اإلجابات على أسئلة االختبار
ــم  ــام التعلـ ــة نظـ ــال منصـ ــن خـ ــا مـ ــار إلكترونيـ ــق االختبـ ــم تطبيـ  يتـ
؛ بحيـــث تعطـــى 

ً
اإللكترونـــي بالجامعـــة Moodle، ويتـــم تصحيحـــه تلقائيـــا

ـــة الخاطئـــة  ـــة الصحيحـــة، ويعطـــى )صفـــر( لإلجاب )درجـــة واحـــدة( لإلجاب
ـــن )100(  ـــب م ـــار تحس ـــة لاختب ـــة الكلي ـــإن الدرج ـــي، ف ـــؤال. وبالتال ـــكل س ل

درجـــة. 

رابعا: الجانب العملي في اختبارات التخصصات العملية
باإلضافـــة إلـــى اختبـــارات فـــي الجانـــب النظـــري، تحتـــوي االختبـــارات التاليـــة 
علـــى اختبـــارات تغطـــي الجانـــب العملـــي أيضـــا: اختبـــارات التربيـــة الفنيـــة، 
الرياضـــة المدرســـية، و المهـــارات الموســـيقية. وســـيقوم المتخصصـــون 
بتحديـــد مـــا ستشـــمله الجوانـــب العمليـــة فـــي كل تخصـــص، وذلـــك مـــن 
ـــب  ـــة حس ـــح ُمقنن ـــة تصحي ـــتخدام بطاق ـــح باس ـــم كل مترش ـــال تقيي خ

طبيعـــة كل تخصـــص، كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول أدنـــاه: 

طبيعة االختبار العمليالتخصصم

1
التربية

الفنية 

ــا  ــم توفيره ــتخدام أدوات يت ــي باس ــوع فن ــم موض رس
للممتحنيــن أثنــاء االختبــار العملــي فــي قاعــة مجهــزة 

لهــذا الغــرض. 

2
الرياضة

المدرسية

اختبــار عناصــر اللياقــة البدنيــة ُيــؤدى في صــاالت رياضية 
المترشــح  لإلناث. وعلــى  وأخــرى  للذكــور  ُمخصصــة 

ــار.  ــة االختب ــوم تأدي ــة ي ــه الرياضي ــار مابس إحض

المهارات 3
الموسيقية

عــزف مقطوعــة موســيقية باســتخدام آلــة موســيقية 
يأتــي بهــا المترشــح. 

خامسا: ُمَدْد االختبارات النظرية
ســـاعتان ونصـــف فقـــط لـــكل االختبـــارات النظريـــة باســـتثناء التخصصـــات 
ـــدة كل  ـــون م ـــث تك ـــاء(؛ حي ـــات، وأحي ـــاء، رياضي ـــاء، فيزي ـــة )كيمي العلمي

اختبـــار منهـــا ثـــاث ســـاعات فقـــط.
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سادسا: ُمَدْد االختبارات العملية
ثـــاث ســـاعات الختبـــار الفنـــون التشـــكيلية. أمـــا بالنســـبة لتخصصـــْي 
الرياضـــة المدرســـية والمهـــارات الموســـيقية، فســـيتم إجـــراء اختبـــارات 

ـــح. ـــكل مترش ـــة ل ـــة فردي عملي

سابعا: االستعداد لالختبار
تقيـــس أســـئلة اختبـــار الترشـــح لشـــغل وظيفـــة معلـــم المعرفـــة 
والقـــدرة علـــى الفهـــم والتطبيـــق إضافـــة إلـــى القـــدرات العليـــا حـــول 
مـــا يتوقـــع مـــن المعلميـــن معرفتـــه وممارســـته فـــي المجاليـــن 
التربـــوي والتخصصـــي، باإلضافـــة إلـــى أســـئلة فـــي الجوانـــب المهاريـــة 
والقيميـــة للمعلـــم. وعليـــه، فـــإن محتـــوى أســـئلة االختبـــار محـــدد وفـــق 
ـــن  ـــادرة م ـــة الص ـــم InTASC والتخصصي ـــداد المعل ـــة إلع ـــر التربوي المعايي
ـــاور  ـــى المح ـــة إل ـــص، باإلضاف ـــة بالتخص ـــة المرتبط ـــات المهني المؤسس
التخصصيـــة والمســـتمدة مـــن مصفوفـــة المـــدى والتتابـــع بـــوزارة 

التربيـــة والتعليـــم.

ثامنا: هل من تحديث في اختبار اللغة اإلنجليزية؟ 
ـــة  ـــار اللغـــة اإلنجليزي ـــاء أســـئلة الشـــق التخصصـــي فـــي اختب نعـــم، تـــم بن
علـــى معاييـــر المنظمـــة المهنيـــة للتخصـــص باإلضافـــة للمحـــاور 
التخصصيـــة كمـــا جـــاءت فـــي مصفوفـــة المـــدى والتتابـــع مـــن وزارة 
ـــة  ـــارات اللغ ـــن مه ـــى أي م ـــار عل ـــتمل االختب ـــن يش ـــم. ل ـــة والتعلي التربي
ــا   لتغطيتهـ

ً
ــرا اإلنجليزيـــة كالقـــراءة واالســـتماع والكتابـــة والنحـــو نظـ

فـــي اختبـــار الكفـــاءة )اآليلتـــس أو التوفـــل( المطلـــوب كأحـــد شـــروط 
التقـــدم لشـــغل وظفيـــة معلـــم لغـــة إنجليزيـــة. أمـــا الشـــق التربـــوي 
 علـــى الجوانـــب التربويـــة، كمـــا ذكـــر آنفـــا )انظـــر: 

ً
منـــه، فســـيظل مركـــزا

ثانيـــا )1((.  

تاسعا: نتيجة االختبارات
ســـتقوم وزارة التربيـــة والتعليـــم بإعـــان النتائـــج عبـــر وســـائلها الرســـمية 
ـــج كل  ـــوزارة هـــي الجهـــة المعنيـــة باإلعـــان عـــن نتائ المختلفـــة كـــون ال

المترشـــحين.
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تعليمات وضوابط عامة 
يجـــب علـــى كل المترشـــحين لاختبـــارات تعبئـــة اســـتمارة اإلفصـــاح . 1

ــا )كوفيـــد-19( وتحميـــل شـــهادة تلقـــي  الخاصـــة بفيـــروس كورونـ
جرعتيـــن مـــن اللقـــاح مـــن تطبيـــق ترصـــد كشـــرط لدخـــول االختبـــار. 
أرقـــام  علـــى  االســـتمارة  برابـــط  نصيـــة  رســـالة  إرســـال  وســـيتم 

ــار. ــد أداء االختبـ ــن موعـ ــن مـ ــل يوميـ ــحين قبـ هواتـــف المترشـ

يجـــب اصطحـــاب أصـــل البطاقـــة الشـــخصية )أو أصـــل جـــواز الســـفر( . ٢
ـــار إال  ـــار؛ حيـــث لـــن ُيســـمح بدخـــول قاعـــة االختب أثنـــاء الحضـــور لاختب

ـــان. ـــي اإلع ـــمه ف ـــح ورد اس ـــة كل مترش ـــن هوي ـــد م ـــد التأك بع

 إدخـــال أي أغـــراض شـــخصية داخـــل قاعـــات . 3
ً
 باتـــا

ً
يمنـــع منعـــا

اليـــد.  وحقيبـــة  المحمـــول  الهاتـــف  مثـــل  االختبـــار 

كل . 4 إخضـــاع  ســـيتم  اإلنجليزيـــة،  اللغـــة  تخصـــص  باســـتثناء 
المترشـــحين )ذكـــور وإنـــاث( الختبـــارات فـــي المكونيـــن األكاديمـــي 
والتربـــوي باللغـــة العربيـــة. وبالنســـبة للمترشـــحين المســـتوفين 
ــم  ــيتم إخضاعهـ ــة، فسـ ــة اإلنجليزيـ ــار اللغـ ــدم الختبـ ــروط التقـ لشـ
الختبـــار فـــي المجالْيـــن التخصصـــي والتربـــوي باللغـــة اإلنجليزيـــة. 

ــن . 5 ــوي مـ ــل التربـ ــوم التأهيـ ــج دبلـ ــي برنامـ ــن فـ ــبة للخريجيـ بالنسـ
ــن  ــم مـ ــع تخرجهـ ــلطنة والمتوقـ ــل السـ ــداد داخـ ــات اإلعـ مؤسسـ
ذلـــك البرنامـــج هـــذا العـــام األكاديمـــي، فســـيتم إخضاعهـــم لاختبـــار 

فـــي المكـــون التربـــوي فقـــط.

ــى . 6 ــح متـ ــي للمترشـ ــري والعملـ ــار التحريـ ــة االختبـ ــد بنتيجـ ــن ُيعتـ لـ
 مـــن الشـــروط الـــواردة فـــي إعـــان الحصـــر.

ً
مـــا تبيـــن مخالفتـــه أيـــا

ــة . 7 ــم رياضـ ــة معلـ ــغل وظيفـ ــحين لشـ ــع المترشـ ــى جميـ ــب علـ يجـ
ــي: ــار التالـ ــية إحضـ مدرسـ

الـــزي الرياضـــي الخـــاص بالمترشـــح الســـتخدامه فـــي االختبـــار 	 
ــه. ــار بدونـ ــراء االختبـ ــم إجـ ــن يتـ ــي، ولـ العملـ

ـــر الطبـــي المعتمـــد مـــن وزارة الصحـــة، ويمكـــن للمترشـــحين 	  التقري
للوظيفـــة ســـحب نمـــوذج الفحـــص الطبـــي مـــن خـــال البوابـــة 
 .)www.moe.gov.om(   التعليميـــة مـــن موقـــع الـــوزارة علـــى الرابـــط

يجـــب علـــى المترشـــحين لوظيفـــة معلـــم مهـــارات موســـيقية . 8
اصطحـــاب آالتهـــم الموســـيقية الخاصـــة بهـــم للتـــدرب وتأديـــة 

االختبـــار العملـــي باســـتخدامها.

يمكـــن للمترشـــحين لوظيفـــة معلـــم )رياضيـــات أو فيزيـــاء أو كيميـــاء( . 9
ــة  ــتخدام أيـ ــمح باسـ ــن يسـ ــة، ولـ ــبة العلميـ ــة الحاسـ ــتخدام اآللـ اسـ
ـــه  ـــع التنوي ـــابية، م ـــات الحس ـــام بالعملي ـــة للقي ـــرى محمول ـــزة أخ أجه
ــة  ــبة العلميـ ــة الحاسـ ــتخدام اآللـ ــماح باسـ ــم السـ ــن يتـ ــه لـ ــى أنـ علـ
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المتطـــورة التـــي تحتـــوى علـــى المفتـــاح calc أو  solve أو تلـــك التـــي 
تقـــوم برســـم الـــدوال وحســـاب التفاضـــل والتكامـــل.

ســـوف يتـــم توفيـــر األدوات الازمـــة لاختبـــار العملـــي للمترشـــحين . 10
لوظيفـــة معلـــم فنـــون تشـــكيلية، ولـــن ُيســـمح باســـتخدام أي خامـــات 

خارجية. 

مع تحيات

 


	Link 1: 


