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 ديباجة: .1

ضمن آليات انتقاء أفضل املترشحين ملتابعة التكوين التأهيلي املمهنن  -في إطار مباريات توظيف ألاساتذة ألاطر النظامية لألكاديميات -يندرج اختبار ديدكتيك التخصص 

لتكوين، وذلك عن طريق قياس درجة امتالك املترشح)ة( لالستعدادات القيمية واملعرفية واملنهجية والتواصلية والتكنولوجية... على مستوى املراكز الجهوية ملهن التربية وا

رفة، ومعرفة ه من مستوى املعالتي تؤهله لصقل قدراته في مجال ديدكتيك مادة التربية إلاسالمية، والارتقاء بها، وتطويرها بشكل مستمر، بنفس إبداعي خالق يتدرج عبر 

 ة واملتفاعلة مع املمارسة املهنية.   الفعل، إلى مستوى معرفة الكينونة، ومعرفة التصرف، وتقديم ألاداء املنهي املالئم لحاجات الفئة املستهدفة، واملتبصر بالعوامل الفاعل

 ألاهداف العامة: .2

سالمية، دهدف إلى تقييم املترشح)ة( من انطالقا من املؤهالت املطلوبة للولوج إلى التكوين التأهيلي باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين؛ فإن اختبار ديدكتيك التربية إلا 

 حيث مدى:

 ؤ الفرص والجودة للجميع؛إدراك مركزية جودة أداء ألاستاذ)ة( في ضمان جودة التعلمات، على أساس قيم إلانصاف وتكاف −

 دواته إلاجرائية؛إلاملام باملوجهات العامة للهندسة البيداغوجية ملنهاج مادة التربية إلاسالمية، وموارده املعرفية، وخصائصه املنهجية واملضمونية، وأ −

 ؛لتدريسية مادة التربية إلاسالمية ديدكتيكية ألاساساملفاهيم الاملرتكزات و إلاملام ب −

ن التربية والتكوين، وتطويرها بشكل الاستعداد الذهني واملنهجي لتملك الكفايات املهنية املرتبطة بالتخصص، عبر التكوين التأهيلي املمهنن على مستوى املراكز الجهوية مله −

 مستمر مدى الحياة املهنية. 

 الكفاية املطلوب توفرها في املترشح)ة(: .3

على تعبئة موارده )ها( املعرفية، وتوظيف استعداداته  -تخصص مادة التربية إلاسالمية  –قدرة املترشح )ة( ملباراة توظيف ألاساتذة ألاطر النظامية لألكاديميات 

منهاج املادة، والانتقاء الوظيفي ملداخل  القيمية والذهنية، واملنهجية، والتواصلية، والتكنولوجية؛ في مجال ديدكتيك مادة التربية إلاسالمية؛ لتمييز خصائص

، على أساس قيم أجرأته، وطرق تنزيله على مستوى املمارسة الصفية، في سياق اشتغال ديدكتيكي واع بمركزية جودة أداء ألاستاذ)ة( في ضمان جودة التعلمات

 إلانصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
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 ديدكتيك التخصص:التوصيف املضموني ملجاالت اختبار  .4
 

 وزن المجال مجاالتها الفرعية المجاالت الرئيسة

املجال ألاول: منهاج 

 مادة التربية إلاسالمية.

 :الهندسة البيداغوجية ملنهاج مادة التربية إلاسالمية: 1املجال الفرعي

 ؛"6102-إلاعدادي والتأهيلياملفاهيم الرئيسة لوثيقة "منهاج مادة التربية إلاسالمية بسلكي التعليم الثانوي  -

 .القيم )املركزية والناظمة( –املداخل الخمس  –البنية الناظمة للمنهاج: السورة املؤطرة  -

 املوارد املعرفية املؤصلة لبناء التعلمات املستهدفة بمنهاج مادة التربية إلاسالمية: :2املجال الفرعي

 السور القرآنية املقررة؛ -

 .وظيفية نصوص قرآنية وحديثية -

%03   

 املجال الثاني:

ديدكتيك مادة التربية 

 إلاسالمية

 

 

 املفاهيم الديدكتيكية الوظيفية: : 3املجال الفرعي 

 - ، املشكالتالوضعيات – تالتمثال  -النقل الديدكتيكي  -التعاقد الديدكتيكي  -النموذج الديدكتيكي  -

 الامتداد السلوكي العملي. –القيمي البعد  -مستويات بناء املفهوم الشرعي - الهدف العائق

%03   

 البيداغوجيات والطرائق وأساليب التنشيط في مادة التربية إلاسالمية: :4املجال الفرعي 

 البيداغوجية الفارقية؛ -بيداغوجيا املشروع  –بيداغوجيا الخطأ  –بيداغوجيا املشكالت  -

 ؛طريقة حل املشكالت  –طرق التدريس وبناء املفاهيم: الطريقة الحوارية  -

 الطريقة الاستنتاجية؛  -الطريقة الاستقرائية  -

 تقنيات التعلم النشط؛ -

 سيناريوهات استثمارها في التدريس؛ –وظائفها  –املوارد الديدكتيكية: أنواعها  -

 تصال.للموارد الرقمية وتقنيات ووسائل الا إلادماج الوظيفي  -

%33 

 

 

mailto:cne@men.gov.ma


 4 / 4 .                                                                                                            المركز الوطني للتقويم واالمتحانات                                                                                                                       

 30/30/3201173301 الفاكس:  cne@men.gov.ma  :25/3201173320:البريد االلكتروني
 

 التوصيف املنهجي ألداة الاختبار الكتابي في مجال ديدكتيك التخصص: .5

 توظف أداة الاختبار ألاسئلة املوضوعية املغلقة؛ −

 تنتظم جميع ألاسئلة وفق تقنية "الاختيار من متعدد"؛ −

 يطلب من املترشح)ة( اختيار جواب واحد من بين الاختيارات املقدمة في كل سؤال. −

 :مراجع مساعدة -

  .قضايا في ديدكتيك التربية إلاسالمية: أحمد أيت إعزة، وآخرون -

  .املرجع في كيفية التدريس: سعيد حليم -

  .مقاربة معرفية منهجية: خالد الصمدي -التربية على القيم في مناهج التعليم وأثرها في التنمية  -

 إلاسالمية من التأطير النظري إلى التنزيل امليداني: محمد ألانصاري.ألاسس العامة للمنهاج الجديد ملادة التربية  -

 مداخل منهاج مادة التربية إلاسالمية من التصور الابستمولوجي إلى التوظيف الديدكتيكي: حسن بوحبة، واملهدي رامي.  -

 كتيكي: الجياللي كريت وبوبكر كمري.أوجه تكامل وانسجام مداخل التربية إلاسالمية بين الرؤية املنهاجية والتنزيل الديد -

 سؤال القيمة املركزية والقيم الناظمة في مادة التربية إلاسالمية من التصور املنهاجي إلى التنزيل الديدكتيكي : عبد املنعم الدقاق. -
 

 الوثائق التربوية: - 

 امليثاق الوطني للتربية والتكوين. −

 منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.إلصالح  6101-6102الرؤية الاستراتيجية  −

 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 20.05القانون إلاطار  −

 .6162-6166خارطة طريق إصالح منظومة التربية الوطنية  −

 .املنظمة لتدريسية مادة التربية إلاسالمية؛ والتوجيهات التربوية الرسمية والوثائق واملذكرات 6102وثيقة منهاج مادة التربية إلاسالمية بالسلك الثانوي  −

 سلسلة دفاتر التربية والتكوين، الصادرة عن املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. −
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