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 2222 - الدخول إلى مركز تكوين مفتش ي التعليم الكتابية ملباريات الختباراتلتوصيف املجاالت املضمونية 

 الفيزياء والكيمياء

 :ألاولىمباراة الدخول إلى مسلك تكوين املفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة  نوع املباراة 

 الفيزياء والكيمياء  :التخصص 

 والكيمياء  الفيزياء-اختبار في بيداغوجية التخصص  :الاخـــتبار 

 :2 املــعامـل 

 :(2) انتساع املــــــدة 

 :مواصفات الاختبار 

 أسئلة مفتوحة والخطأ،أسئلة الصحيح  ،نوعية ألاسئلة: اختيار من متعدد 

 :اللغة العربية لغة الاختبار  
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 املجاالت الفرعية املجاالت الرئيسية

وزن 

 املجاالت

 الفرعية 

 املجموع

 املجال ألاول:

 ديداكتيك العلوم

 الخطأ ...( -الثمثالث  –النقل الديداكتيكي  –الديداكتيكي  العقدالعلوم ) لديداكتيك  سا املفاهيم ألا  .1
12% 

 %122 

 الداعمة للمقاربة بالكفايات البيداغوجيات الوظيفية .2

 املجال الثاني:

 املنهاج التخصص ي

 واملمارسات التدريسية

 

 بالتعليم الثانوي املرجعيات املؤطرة لتنظيم تدريس مادة الفيزياء والكيمياء الاختيارات التربوية و  .1

57% 

 

 مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس  .2

املقاربات البيداغوجية وأشكال العمل الديداكتيكي املعتمدة في تدريس مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم  .3

 الثانوي إلاعدادي والتأهيلي واملستجدات املرتبطة بها

 في مادة الفيزياء والكيمياءبناء املعرفة العلمية واملفاهيم  .4

 تخطيط وتدبير الفعل التربوي في مادة الفيزياء والكيمياء .7

 في مادة الفيزياء والكيمياءتدبير التقويم التربوي  .6

 في مادة الفيزياء والكيمياء تدبير الدعم واملعالجة .5

 املجال الثاني:

املخابر العلمية والعتاد 

 الديداكتيكي

 املرتبطة بهما إلادارية واملساطر   املخابر العلمية والعتاد الديداكتيكي .1

71  % 

 واملعلوماتيتدبير املخابر العلمية وتوظيف العتاد الديداكتيكي  .2
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 وثائق مرجعية مساعدة
 

 ؛2217البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة الفيزياء والكيمياء بسلك التعليم الثانوي إلاعدادي ـ طبعة مار   -

 ؛2225والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة الفيزياء والكيمياء بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ـ طبعة نونبر البرامج  -

 املذكرات التنظيمية املؤطرة لتدريس وتقويم مادة الفيزياء والكيمياء وكذا الخاصة بتدبير املخابر والعتاد الديداكتيكي واملعلوماتي؛ -

 صلة باملجاالت السالفة الذكر. تربوية لهاودالئل تنظيمية و وثائق مراجع تخصصية و  -
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