توصيف المجاالت المضمونية لالختبارات الكتابية مباريات توظيف األساتذة األطر النظامية لألكاديميات –2022
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%
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)ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⴽⵓ ⵉⴳⵔ (

ⵏⵏⴰⵏⵉⵙⵉ ⵏⴰⵔⴳⵉ

ⵏⵏⴰⵍⵙⴷⵉ ⵏⴰⵔⴳⵉ

50 %

ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ,
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20 %
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30 %
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 مميزات الشفهي استنادا إلى مرجعيات لسانية وتداولية؛
 تصور منهاج السلك الابتدائي للشفهي ،وعالقته بمرجعيات مختلفة (لسانية – تداولية ،ديدكتيك اللغات
)...؛
 إلاطار املنهجي لتعليم الشفهي (الاستماع والتحدث ،التواصل الشفهي :العناصر-ألاهداف)...؛
 عالقة الشفهي باملكتوب؛
ُ
تنميتها في التعبير الشفهي.
 القدرات املستهدف
 الاتجاهات النظرية املستثمرة في مقاربة النصوص القرائية؛
 إلاطار املنهجي لتعليم القراءة وتعلمها في املدرسة الابتدائية (ألاهداف -استراتيجيات القراءة)...؛
 أنواع القراءة املعتمدة في املدرسة الابتدائية؛
 أنماط النص الوظيفي :السردي -إلاخباري -الوصفي-التوجيهي -التفسيري -الحجاجي -الحواري.
ُ
تنميتها في مختلف النصوص القرائية.
 القدرات املستهدف
 النظام املكتوب والقيود التي يستدعيها (الضوابط)؛
 إلاطار املنهجي ملكون الكتابة (العناصر  -ألاهداف -ألانواع )...؛
 الكتابة إلانشائية باملنهاج الدراس ي للتعليم الابتدائي؛
 الكتابة التعبيرية عند املتعلمين في مختلف ألانماط النصية على ضوء أبحاث سيكولسانية (العلوم املعرفية)؛
ُ
تنميتها في الكتابة.
 القدرات املستهدف
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Domaines et sous-domaines

La didactique de l’oral

La didactique de l’écrit

.4/9

contenus












Les objectifs d’apprentissage relatifs aux activités orales
Les capacités relatives à la réception de l’oral
Les capacités relatives à la production de l’oral
Les actes de parole
La prise de parole, l’imagination et la créativité
Les ressources numériques favorisant la compréhension de l’oral
Les caractéristiques des situations d’oral
Les stratégies d’écoute
Les stratégies de production de l’oral
La langue maternelle/la langue cible, interférences et impact sur la production de l’oral
L’évaluation de la compréhension et/ou de la production de l’oral

Compréhension de l’écrit/Lecture
 Les habiletés de base en lecture
 Les capacités relatives à la lecture
 Les stratégies de lecture
 La méthode syllabique
 Les ressources numériques favorisant la compréhension de l’écrit
 La démarche interactive en lecture
 L’évaluation de la compréhension de l’écrit/la lecture
Production de l’écrit
 Les capacités de production de l’écrit
 Les situations d’écriture
 Les stratégies de production de l’écrit
 Les activités relatives à la production de l’écrit
 La langue maternelle/la langue cible, interférences et impact sur la production de l’écrit
 L’évaluation de la production de l’écrit
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Poids (%)

Total

10%

30%
10%

10%

املجاالت
الرئيسة

املجاالت الفرعية

املجال الفرعي
ألاول:

املضامين


▪
▪

 تحليل منهاجالرياضيات
▪
للتعليم الابتدائي ▪

الديدكتيك
ملجال الفرعي
الثاني:
 ديدكتيكالرياضيات

Contenus

منهاج الرياضيات؛
دور التوجيهات التربوية للرياضيات
واستثمارها؛
ألاسس واملبادئ املوجهة لتدريس الرياضيات
في التعليم الابتدائي؛
مجاالت الرياضيات في التعليم الابتدائي؛
القيمة املضافة لتقنيات الاعالم والتواصل في
تدريس الرياضيات بالسلك الابتدائي.
النهج الرياضياتي؛
املفهوم الرياضياتي؛
الوضعية املشكلة في الرياضيات ؛
النقل الديدكتيكي في الرياضيات ؛

▪
▪
▪
▪
▪ املعينات الديدكتيكية في الرياضيات؛
▪ مراحل تقديم درس الرياضيات ؛
▪ بناء املفهوم الرياضياتي .

وزن املجاالت
الفرعية

وزن ديدكتيك
الرياضيات

 Le curriculum des mathématiques
▪ Le rôle des orientations pédagogiques relatifs à
; l’enseignement des mathématiques au primaire
▪ Fondements et principes de l'enseignement des
; mathématiques au primaire

5%

; ▪ Domaines des mathématiques au primaire
▪ Apports des TIC en enseignement des

20%

Mathématiques au primaire.
; ▪ La démarche mathématique
; ▪ Le concept mathématique
; ▪ La situation problème en mathématiques
; ▪ La transposition didactique en mathématiques

15%

; ▪ Les supports didactiques en mathématiques
; ▪ Les Étapes d’une leçon en mathématique
▪ La construction du concept mathématique.

ملحوظة:
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املكون

املضامين

املجاالت

وزن املجال
الفرعي ()%

وزن املكون
((%

 مفاهيم ديدكتيكية في ارتباطها بمادة النشاط العلمي (التعاقد الديدكتيكي ،النقل .1مفاهيم ديدكتيكية
وبرامج مادة النشاط العلمي

الديدكتيكي ،التمثالت ،النمذجة ،املقاربة بالكفايات).
 -تحليل منهاج النشاط العلمي (مفردات برامج مادة النشاط العلمي ،التنظيم الدراس ي

6%

ملادة النشاط العلمي ،ألاهداف والخطوات املنهجية لتدريس مادة النشاط العلمي،
مستويات بناء املفاهيم العلمية).

 .0مبادئ ديدكتيكية عامة
ديدكتيك
لبناء التعلمات
النشاط العلمي في مادة النشاط العلمي

 .3موارد ديدكتيكية
مرتبطة بمادة النشاط
العلمي

 التوجهات الديدكتيكية الحديثة املرتبطة بتدريس النشاط العلمي (التعلم النشط:التقص ي العلمي ،املشروع ،حل املشكالت).
 تحليل أنشطة التعلم في مادة النشاط العلمي (أهداف التعلم ،السيناريوهات املعتمدةلتحقيق أهداف التعلم ،ألانشطة التعليمية التعلمية).

8%

 أنواع املوارد الديدكتيكية ووظائفها (املنهاج الدراس ي ،الكتب املدرسية ،الدالئل التربوية،أدوات خاصة بالتقويم ،وثائق تنظيمية مؤطرة أخرى.)...
 توظيف املوارد الديدكتيكية في تدريس النشاط العلمي (منهاج النشاط العلمي،التوجيهات التربوية والبرامج الدراسية الخاصة بمادة النشاط العلمي).
 اختيار الدعامات الديدكتيكية وتوظيفها. -إسهامات تكنولوجيا املعلومات والاتصال ) (TICفي تدريس مادة النشاط العلمي.

6%
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ⵜⴰⴱⵉⴱⵍⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ

بيبليوغرافيا مساعدة


- ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ 2011.
- ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
- ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ
ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, 2021.
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/Curriculum%20_Primaire_2021%20Final%2028%20juillet.pdf
- ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
- ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
- ⵄⴰⵎⵔ, ⵎⴼⵜⴰⵃⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2009.
https://www.ircam.ma/sites/default/files/2021-02/vocabulaire_grammatical_0.pdf
- ⵄⴰⵎⵔ, ⵎⴼⵜⴰⵃⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2017.
https://tal.ircam.ma/dglai/
- ⴷⵎⵏⴰⵜⵉ, ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ, ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2016.
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 قانون إطار رقم  ،15.71يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،الجريدة الرسمية ،عدد  ،5086بتاريخ  91غشت .9891 قانون تنظيمي رقم  ،95.95يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،الجريدة الرسمية ،عدد ،5095بتاريخ  95شتنبر .9891
 الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح  ،9808-9896المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. اعمر ،مفتاحة وآخرون ،خط وإمالئية األمازيغية ،ترجمة فؤاد ساعة ،المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،الرباط .9881 أقا ،كمال وآخرون .دليل مدرس ومدرسة اللغة األمازيغية ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜ ⵜⵢⴰⵍⵜⵓⵜ ⵏ ⴷⴰⵎⵍⵙⵓ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵍⵙⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵎⵏⴰ ،المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،الرباط.0202،
 بوخريص ،فاطمة وآخرون ،نحو األمازيغية ،ترجمة نورة األزرق ورشيد لعبدالوي ،المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،الرباط .0202Agnaou, Fatima, L’amazighe dans l’enseignement scolaire au Maroc, IRCAM, Rabat, 2021.

-

Ameur, M. et al., ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⴰⵙⵔⵓⵙ ⴳ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ, Le vocabulaire grammatical de l’amazighe : application

-

phraséologique, IRCAM, Rabat, 2011.
Ameur, M. et al., Initiation à la langue amazighe, IRCAM, Rabat, 2006.

-

https://www.ircam.ma/sites/default/files/2021-02/initiation-langue-amazighe-1.pdf
Ameur, M. et al., ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, Graphie et orthographe de l’amazighe, IRCAM, Rabat, 2006.

-

Boukhris, F. et al., La nouvelle grammaire amazighe, IRCAM, Rabat, 2008.

-

https://www.ircam.ma/sites/default/files/publica/nouvel-gram-amazigh.pdf
Laabdelaoui, R. et al., ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, Manuel de conjugaison de l’amazighe, IRCAM, Rabat, 2012.

-

https://tal.ircam.ma/conjugueur/
Autres.
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