
2 على 1 الصفحت
 

(%وزن المحور )المهارات أو الكفايات المستهدفة. تفصيل المحاور أوةر أو المجاالت أو األبعاد الرئيسالمحاو 

:ـ ترتبط الوضعية االختبارية في هذا المحور بأحد مكونات مادة المغة العربية 1
 نشاء ـ مكون المؤلفات(الدرس المغوي ـ مكون التعبير واإل ) مكون النصوص ـ مكون  

 :أو بأحد مكونات المنهاج
ائق والوسائل ـ أساليب المحتويات ـ الطر ـ ) الكفايات المستهدفة واألهداف المتفرعة عنها  

.التقويم(
 .تربوية أو وثيقةـ تحميل نص  1.1       

يراعى في هذا الجانب ما يأتي:   
القدر
قدر

ة عمى مناقشة 3.1.1
القدرة عمى تركيب نتائج التحميل والمناقشة. 4.1.1         

 

ـ تحميل القولة: 2.1
 يراعى في هذا الجانب ما يأتي:          

و القضية المطروحة في سياق إشكالي.القدرة عمى تحديد الفكرة أ1.2.1
لها.2.2.1 المكونة العناصر براز وا  القضية أو الفكرة تفكيك عمى القدرة
 إدراك العالقات القائمة بين العناصر ومناقشتها.القدرة عمى 3.2.1
ائج تحميل القولة باعتماد البرهنة نتعمى إبداء الرأي الشخصي في القدرة 4.2.1

  واالستدالل.

%50
تحميل نص أو وثيقة تربوية أو تحميل قولة.

 نوع اإلمتحان : - ولوج الدرجة األولى من إطار أستاذ الثانوي اإلعدادي - ولوج الدرجة األولى من إطار أستاذ الثانوي التأھیلي

 االختبار   ديداكتيك مادة التخصص )المغة العربية(    المدة: 3 ساعات     المعامل: 01
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الرئيس األول:
ة عمى تحميل النص أو الوثيقة. 2.1.1  ال

ة عمى فهم النص أو الوثيقة.  1.1.1 
القدر النص أو الوثيقة.

 المجال
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تخصص لذلك  ،الرئيسين أعاله. و  أكثر،واحدا أو  نشاطا وضوع االمتحانمكن أن يتضمن مي :ممحوظة

اعى عند بناء االختبار خصوصيات كل فئت         
المراجع:

يتم االستئناس بالمراجع والوثائق التالية: 

امج و -
مذكر

األبحاث والدر-

(%وزن المحور )تفصيل المحاور أو المهارات أو الكفايات المستهدفة.المحاور أو المجاالت أو األبعاد الرئيسة

المجال الرئیس الثاني:

إعداد جذاذة تربوية أو إعداد بطاقة تقنيةـ  

إعداد جذاذة تربوية أو إعداد بطاقة تقنية: ـ  2      
 :بأحد مكونات المادة الوضعية االختبارية في هذا المحور ترتبط 
.الدرس المغوي ـ مكون التعبير واإلنشاء ـ مكون المؤلفات( ) مكون النصوص ـ  مكون        يراعى في هذا الجانب ما يأتي :و   

 . القدرة عمى التخطيط التربوي الجيد إلعداد الدرس 
  القدرة عمى تكييف منهجية التدريس المعتمدة في إعداد الجذاذة أو البطاقة التقنية مع

 المستوى الدراسي المطموب .
 مى ضمان االنسجام بين مكونات الجذاذة أو البطاقة التقنية.القدرة ع 
  القدرة عمى التدبير البيداغوجي المناسب لمجذاذة أو البطاقة التقنية من حيث الغالف

التعـممات  لتقويم وضعيات عداد وا  الصفي والتفاعل التنشيط طرائق وتدبير الزمني
       ودعمها...

55%
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ة من الفئات المستهدفة من حيث درجات المطموب ومعايير التقويم. ر

ئيسين أعاله في حال االكتفاء واحد من من األنشطة المدرجة في           الر
 نسبة 155% من وزن االمتحان. 

الكتاب األبيض؛ -

... اسات ذات الصمةالمقاالت و

التوجيهات التربوية الخاصة بتدريس المادة. البر
ات التنظيمية الخاصة بالمادة. ال -

 المجالینبمجال المجالین

المجال

- المیثاق الوطني للتربیة والتكوین
- الرؤیة االستراتیجیة لإلصالح

بالمجالین




