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المغربية ألبناء الجالية المغربية مباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة : المباراةنوع  •     
 . با و المقيمي   بأور 

   

      ناساعت المدة:  •

 02 المعامل:  •

مجاالت االختبار : أوال 

وزن المجال  تفصيل المجاالت الرئيسيةالمجاالت الرئيسية 

المجال الرئيسي 
 األول: 

 التخصص

ي سياقه العام.  : 1المجال الفرعي 
تأطير النص ووضعه ف 

50%

دراسة مضمون النص وتحليله وفـق خطوات القراءة المنهجية: 2المجال الفرعي 

كيب والتقويم(. ) الفهم والتحليل والير

ي : 3 المجال الفرعـي
)تركيبية ورصفية  لغويةالظواهـر بعض الدراسة  استثمار النص ف 

  سلوبية. ال ية( و وإمالئ

المجال الرئيسي 
  : ي
 الثان 

 ديدكتيك التخصص

( 1المجال الفرعي  : تخطيط وضعيات تعليمية تعلمية )حصة تعليمية، مقطع تعليمي

باستحضار اإلطار المرجعي لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لبناء الجالية 

 المقيمة بالخارج. 

50%  أنشطة تعليمية تعلمية مالئمة لوضعيات تعلم اللغة العربية.  تدبير : 2المجال الفرعـي 

تقويم التعلمات وتشخيص الصعوبات المرتبطة بوضعيات تعليم  : 3المجال الفرعي 

 اللغة العربية وإعداد خطة بيداغوجية لمعالجتها. 

ثانيا: بناء الوضعيات االختبارية
: يتكون االختبار من وضعيتير     

 الوضعية االختبارية األوىل: التخصص
، إخباري، تتكون الوضعية االختبارية من نص االنطالق متنوع من حيث نمطه )         ي مذيل بأسئلة تستهدف  ...( رسدي، حجاج 

شح)ة( من  استثمار النص منهجيا ولغويا؛ تقويم مدى تمكن المير
 : قضايا ومواضيع من قبيلاالنطالق نص يتناول 
مكوناتها؛  ،، خصوصياتها الحضاريةوالكونية  الثقافة المغربية: أبعادها التاريخية ▪
ي ظل تحوالت العالم المعارص؛  ▪

ي وإشكاالته وتفاعله ف 
 التنوع الثقاف 

 : خصوصياتها، تطورها، إشكاالت تعليمها وتعلمها؛اللغة العربية ▪
▪  ...  

ري اختباريت
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 : ديدكتيك التخصصةالوضعية االختبارية الثاني
وضعية أو نص يطرح قضية ديدكتيكية مرتبطة بمكون من مكونات تدريس مادة اللغة العربية  عية االختبارية منتتكون الوض       

ي 
شح)ة(  أسئلة النص/ . وتتضمن هذه الوضعيةبسلك التعليم االبتدائ  أو مطالب ترصد مستويات كفاية التدريس لدى المير

، التقويم(، ومدى  مقاربات تدريس اللغة العربية. مختلف ب إلمامه)ها()التخطيط، التدبير

عالمصادر والمراجـثالثا:   
وثائق رسمية  .1
ي  ✓

؛ 2021يوليوز  ،مديرية المناهج ،المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائ 

ي لغة العربية الخاصة بلكتب المدرسية لادالئل  ✓
ب سلك التعليم االبتدائ  ية الوطنية؛ المصادق عليها من لدن وزارة الير

ي الخارج، مديرية المناهج،  اإلطار  ✓
؛  2015المرجعي لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لبناء الجالية المغربية المقيمير  ف 

بية والتكوين ✓ ي للير
بية والتكوين، أكتوبرالميثاق الوطن   ؛1999، اللجنة الخاصة للير

بية والتكوين والبحث اتق ✓ : تقييم تأثير تدريس اللغة العربية  )ا 2017لعلمي لسنة رير المجلس العىل للير ي
لتقرير الموضوعائر

 عىل التمكن من اللغة والثقافة عند الجالية المغربية المقيمة بالخارج(؛ 

اتيجية لإلصالح ✓ ، من أجل مدرسة الجودة واإلنصاف واالرتقاء، رؤية اسير بية والتكوين والبحث العلمي المجلس العىل للير

 ؛ 2030 -2015

 . 2021الجديد، التقرير العام، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل  النموذج التنموي ✓

لالستئناس مراجع .2

ي الوظيفة والبنية والنمط،  ✓
؛ 2010أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية، دراسة ف 

 ؛1996لية، اللغة العربية: نماذج تركيبية ودالو لسانيات العبد القادر الفاسي الفهري،  ✓

 اللغة العربية بير  المعيارية والوصفية؛ ان، تمام حس ✓

 ؛2014، أساسيات التدريس، وآخرون خليل إبراهيم شي   ✓

 ؛2013سالم عطية أبو زيد، أساليب التدريس،  ✓

؛1994دوغالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلمها، ترجمة د. عبده الراجحي وعىلي أحمد شعبان،  ✓

، جامع اليمصطف  الغالي ✓ ي
ي ثالثة أجزاء، دروس العربية، موسو ن 

 ؛1994، لبنانعة ف 

، النحو  ✓ ي قواعد اللغة العربية عىلي الجارم ومصطف  أمير 
 ؛2015للمدرسة االبتدائية،  الواضح ف 

 ؛1993لو المرصية، جارون، قواعد اإلمالء، مكتبة النعبد السالم ه ✓

و  ✓ ي اللغة العربية ، بير
 ؛1998ت نديم حسير  وعكور، القواعد التطبيقية ف 

وت،  دين، الدليل إىل قواعد اللغة العربية،حسن نور ال ✓  ؛  1996 بير

ي النحو والرصف والبالغة واإللقاء، ةنجيب وهب ✓
؛2003، الموسوعة العربية ف 

ي بير  النظرية والتطبيق، ✓  وحسن شحاته، قواعد اإلمالء العرئ 
 

ي قواعد النحو
. 2002واإلعراب،  محمد عىلي عفش، معير  الطالب ف 

ري 1998؛ أحمد طاهر حسن

  ✓

2/2

mailto:cnee@men.gov.ma



