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 الخخصص املصدوج –طلك الخعليم الابخدائي  هوع املبازاة: جوظيف ألاطاجرة أطس ألاكادًمياث 
  الاخخباز:  اخخباز في اللغت العسبيت )املعازف والدًدكخيك(   هوع 

 :طاعت وهصف املدة 

  :2املعامل 
 : أطئلت مغللت و/ أو مفخوختمواصفاث الاخخباز

 )اللغت العسبيت( ن ألاول: مادة الخخصصاملكو  

 ثوشن املجاال  جفصيل املجاالث السئيظيت خخباز الا  مجاالث

 . املجال السئيس ي ألاول: 1

 اللغت والخواصل

 :  فهم الىصوص1.  املجال الفسعي 1.1

/ أو امللازهت و/ أو :  مهازاث الخدليل و2.  املجال الفسعي 2.1 65%

 إبداء السأي/ أو الاطخيخاج و

 . املجال السئيس ي الثاوي:     2

 دزاطت اللغت
 

 :  جساكيب وأطاليب1.  املجال الفسعي 1.2

 صسف وجدويل: 2.   املجال الفسعي 2.2 45%

 إمالء: 3.   املجال الفسعي 3.2
 

 دًدكخيك اللغت العسبيت: الثاوين املكو  

 وشن املجاالث جفصيل املجاالث السئيظيت املجاالث السئيظيت

 :خخطيطال .1

أو دزض  جخطيط

سخلت أو مخصت 

 مً خصت
 

 

 

 

 

 على: )ة( كادزا تأن ًكون املترشح / املترشح

 جددًد ألاهداف الخعلميت؛ -

 الخعلمي؛ /الخدكم في مدخوياث امللطع الخعليمي -

 ؛وملظخوى املخعلمين واملخعلماثاملظطسة لألهداف حعلميت مالئمت وضعياث بىاء  -

 جددًد الصعوباث املسجبطت بهره الوضعياث؛  -

 اهخلاء ألاوشطت وجىويعها خظب جدزج الخعلماث؛ -

 املىاطبت ) الخىوع، العدد، املالءمت(؛ جددًد الوطائل الدًدكخيكيت -

اكتراح طيىازيوهاث بيداغوجيت مىاطبت لطبيعت الوضعياث وألاوشطت  -

امللترخت وألاهداف )عدد الحصص، املساخل، طسيلت العمل: فسدي، 

 ثىائي، في مجموعاث، جماعي،...(؛

 الخعلمي./اكتراح أوشطت لخلويم مدى جدلم أهداف امللطع الخعليمي  -

68% 

 

 2012جوصيف املجاالث املضموهيت الخخبازاث مبازاة جوظيف ألاطاجرة أطس ألاكادًمياث هوهبر 
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 وزن المجاالت جفصيل املجاالث السئيظيت املجاالث السئيظيت

 :خدبير ال .2

أو  دزضجدبير 

مسخلت أو  خصت

 مً خصت

 

 

 

 

 

 على:)ة( أن ًكون املترشح / املترشحت كادزا  

وألاوشطت املسجبطت باألهداف)صياغت  جىويع أطاليب جدبير الخعلماث -

 أطئلت دكيلت، واطخخدام وطائل وجلىياث مالئمت ألوشطت الخعلم(؛

 اعخماد الدظلظل املىطلي في بىاء الخعلماث؛ -

 اعخماد جلىياث جيشيط مالئمت؛ -

 اطدثماز جمثالث املخعلمين واملخعلماث وأخطائهم في بىاء الخعلماث؛ -

 شمً الخعلم؛ جدبير -

 واملعيىاث الدًدكخيكيت وشمً الخعلماث؛جدبير الوطائل  -

 حشجيع الخفاعل إلاًجابي بين املخعلمين واملخعلماث؛ -

 جدبير الفضاء؛ -

جىويع أشكال العمل)فسدي، ثىائي، في مجموعاث، جماعي،...( وفم  -

 أهداف ألاوشطت؛

والخواصل  )ة(الحسص على جىميت الخعلم الراحي واطخلالليت املخعلم -

 داخل الفصل الدزاس ي.

68% 

 والدعم: خلويمال.3

جلويم الخعلماث 

 ومعالجت الخعثراث

 

 على: )ة( أن ًكون املترشح / املترشحت كادزا

بىاء عدة الخلويم )زوائص، اخخبازاث، شبكاث الخصحيذ، شبكاث  -

 اطدثماز الىخائج(؛ 

 جدليل إهخاجاث املخعلمين واملخعلماث؛    -

 املخعلماث واملخعلمين خظب إًلاعاث حعلمهم؛  جفييء   -

 إعداد خطت للمعالجت والدعم بىاء على هخائج الخلويم؛-

 جدبير خصص الخلويم والدعم.     -

65% 

 املساجع:
 امليثاق الوطني للتربيت والخكويً -

 الكخاب ألابيض -

 (2012مظخجداث املنهاج الدزاس ي للخعليم الابخدائي )مدًسيت املىاهج، ماي  -

 كخب وكساطاث املخعلماث واملخعلمين بظلك الخعليم الابخدائي -

 دالئل ألاطخاذاث وألاطاجرة بظلك الخعليم الابخدائي -

 كخب ووثائم خول اللغت العسبيت وآدابها -

   دًدكخيك اللغت العسبيتخول كخب ووثائم  -

 العسبيتمعاجم اللغت  -


