ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﯿﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺒﺎراة ﺗﻮظﯿﻒ اﻷﺳﺎﺗﺬة أطﺮ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺎت  -دﺟﻨﺒﺮ 2018
تخصص الفيزياء والكيمياء

ﻧوع اﻟﻣﺑﺎراة :ﻣﺑﺎراة ﺗوظﯾف اﻷﺳﺎﺗذة أطر اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺳﻠﻛﯾﮫ اﻹﻋدادي واﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر :اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ ودﯾﺪاﻛﺘﯿﻚ ﻣﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺪة3 :ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ3 :
مواصفات االتختبار:

مكونات موضوع المباراة :المكون األول :مادة التخصص ـ المكون الثاني :ديداكتيك مادة التخصص
نوعية األسئلة :اتختيار من متعدد ـ أسئلة الصحيح والخطأ ـ أسئلة مفتوحة

المكون األول :مادة التخصص
تفصيل المجاالت الرئيسية

المجاالت الرئيسة

 .1المجال الرئيسي األول:
الفيزياء
Physique

 .2المجال الرئيسي الثاني:
الكيمياء
Chimie

 .1.1المجال الفرعي :1
 .2.1المجال الفرعي :2
 .3.1المجال الفرعي :3
 .4.1المجال الفرعي :4
 .5.1المجال الفرعي :5
 .1.2المجال الفرعي :1
 .2.2المجال الفرعي :2
 .3.2المجال الفرعي :3
 .4.2المجال الفرعي :4

Mécanique
Electricité - Electromagnétisme
Ondes – Optique
Transformations nucléaires
Thermodynamique
Structure de la matière
Chimie des solutions
Chimie organique
Cinétique chimique

وزن المجال ()%
15%
15%
8%
4%
8%
12%
20%
12%
6%
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50%

50%

المكون الثاني :ديداكتيك مادة التخصص
تفصيل المجاالت الرئيسية
المجاالت الرئيسة
 .1.1المجال الفرعي  :1برامج مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي
 .2.1المجال الفرعي  :2المقاربات المعتمدة في تدريس مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي
 .1المجال الرئيسي األول:
هندسة التعلمات
 .3.1المجال الفرعي  :3أشكال العمل الديداكتيكي (النهج التجريبي ـ حل المشكالت ـ النهج العلمي المبني على التقصي)
 .4.1المجال الفرعي  :4التخطيط والتدبير التربوي
 .1.2المجال الفرعي  :1المعينات الديداكتيكية (أنواعها ـ وظائفها ـ توظيفها في تدريس مادة الفيزياء والكيمياء)
 .2المجال الرئيسي الثاني .2.2 :المجال الفرعي  :2توظيف واستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس مادة الفيزياء والكيمياء
المعينات الديداكتيكية
(التجارب المدعمة بواسطة الحاسوب  -الموارد الرقمية)...
 .1.3المجال الفرعي  :1التقويم ـ األنواع والوظائف
 .3المجال الرئيسي الثالث .2.3 :المجال الفرعي  :2تدبير التقويم التربوي (إعداد وضعية اختبارية لتقويم التعلمات ـ توظيف مختلف أساليب التقويم ـ
استراتيجية الدعم والمعالجة )...
التقويم التربوي
 .3.3المجال الفرعي  :3األطر المرجعية لمادة الفيزياء والكيمياء (األهداف ـ البنية ـ التوظيف)

المراجع:
 البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة الفيزياء والكيمياء بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي ـ طبعة مارس 2015؛ البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة الفيزياء والكيمياء بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ـ طبعة نونبر 2007؛ المذكرات التنظيمية الخاصة بالتدريس والتقويم في مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي؛ -مراجع تخصصية وتربوية لها صلة بالمجاالت السالفة الذكر.

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين األكاديميات  -المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

البريد االلكتروني0537714437/08/09 : 0537714453/52 : cne@men.gov.ma:

وزن المجال ()%

70%

10%

20%

