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 . الاعدادي الثانوي  التعليم أساتذة إطار من ألاولى الدرجة لولوج املهنية الكفاءة :الامتحان نوع

              : مادة التربية إلاسالميةخصصتال

   إلاسالميةالتربية   مادة ديداكتيك : الاختبار

    ساعات  3:مدة إلانجاز

 1 :املعامل

 ألاسئلة. متعدد اختبار :الاختبار طبيعة

. 
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 :  املهنية املستهدفةكفاية ال

 

قدرة املترشح)ة( المتحانات الكفااءة املهنياة ع اى ئعبئاة ماوارد( )ملاا( املعنفياة مان خاال) تكواناا )ملاا( الاذائا واملسات ن  واسا ث ار        

ت مهنيااااة دالااااة  منتب ااااة ماااان أجاااال تءااااديم أداء مال اااام  اااا  إطااااار   و ااااعيا ؛خبراتااااا )ملااااا(  املهنيااااة وتجندتااااا )ملااااا( امليدانيااااة   اااا ل ماااادم 

 بديدكتيك مادة التربية إلاسالمية    السلك الثانوي إلاعدادي  تخ ي ا  وتدبيرا  وتءوا ا  ودع ا ومعالجة.  

 

 

 املجاالت ألاساس ملو وع الاختبار:     

 بامل ارسة املهنية التخصصية لل ترشح)ة(: ي  ل مو وع الاختبار املنهي    ديدكتيك مادة التربية إلاسالمية أربعة مجاالت أساس منتب ة       

 املنهاج الدراس ي ملادة التربية إلاسالمية بالسلك الثانوي إلاعدادي: املحددات والخصا ص؛ -    

 التخ يط لتدريس مادة التربية إلاسالمية بالتعليم الثانوي إلاعدادي؛ -    

 الصفا؛تدبير الو عيات التعلي ية التعل ية وقيادة التفاعل  -    

 تءوام التعل ات ودعم ومعالجة التعثرات. -
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 : توصيف الاختبار

 (%وزن املجا) ) املجاالت الفنعية: املجاالت الن يسة 

 املجا) الن يس ي ألاو): -1

املنهاج الدراس ي ملادة التربية 

إلاسالمية بالسلك الثانوي 

إلاعدادي: املحددات 

 والخصا ص.

 :1املجا) الفنع 

  جهات العامة ملنهاج مادة التربية إلاسالمية؛الاختيارات والتو 

 طبيعة املنهاج الدراس ي ملادة التربية إلاسالمية ومكوناته؛ 

  املفاهيم ألاساس ملادة التربية إلاسالمية؛ 

 خصائص وأسس مادة التربية إلاسالمية؛ 

 .إشكاالت تدريسية املادة وتحدياتها 

%11 

 

 

 املجا) الن يس ي الثانا: -2
 

مادة التربية  التخ يط لتدريس 

إلاسالمية    سلك التعليم 

 الثانوي إلاعدادي.

 تخ يط التدريس    مادة التربية إلاسالمية.: 2املجا) الفنع 

   مقوماته ... ؛ –خصائصه  –أهمية التخطيط 

 )...محطة التقويم التشخيص ي وأنشطة التثبيت والدعم )آلاليات والوظائف  

 

%22 

 

 ون اذج تخ يط تدريس مادة التربية إلاسالمية:مستواات  :3املجا) الفنع    

 التخطيط لحصة دراسية..؛ -التخطيط لتدريس مداخل املادة  -التخطيط لبرنامج تعليمي تعلمي 

  .)املشروع التربوي الشخص ي للمدرس)ة 

 : عناصن التخ يط لتدريسية مادة التربية إلاسالمية4املجا) الفنع     

 الدعامات والوسائل. –الوضعيات التعليمية التعلمية  -ارد املو  –ألاهداف  –الكفايات  
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 (%وزن املجا) ) املجاالت الفنعية: املجاالت الن يسة 

 

املجا) الن يس ي  -3

 الثالث:

تدبير الو عيات 

التعلي ية التعل ية وقيادة 

 التفاعل الصفا

  : مءاردات تدبير التعل ات2املجا) الفنع 

بيددددايوجيا  -البيددددايوجيا الفار يدددة  -بيددددايوجيا الكفايدددات   -بيددددايوجيا ألاهدددداف  -بيددددايوجيا املحتدددو  

 بيدايوجيا املشروع. -بيدايوجيا الخطأ  -الاكتشاف وحل املشكالت 

%41 
 : التدبير الديدكتي ا للتعل ات    مادة التربية إلاسالمية  بالسلك الثانوي إلاعدادي:6املجا) الفنع   

  التعلمية ووظائفها؛ –التعليمية أنواع الوضعيات 

 الطرائق التعليمية، وتقنيات التنشيط وأساليب  يادة التفاعل الصفي؛ 

  الخطوات املنهجية لالشتغال الديداكتيكي لبناء املفاهيم وترسيخ القيم وإنماء املهارات؛ 

  آلية الدعم املندمج ودورها في الارتقاء بجودة مكتسبات املتعلمين؛ 

 الر مية وتقنيات ووسائل الاتصال الحديثة، وسيناريوهات التوظيف. إدماج املوارد 

 املجا) الن يس ي النا ع:  -4

تءااااااااااااااااااااااوام التعل ااااااااااااااااااااااات ودعاااااااااااااااااااااام 

 ومعالجة التعثرات.

   : منجعيات التءوام    مادة التربية إلاسالمية بالتعليم الثانوي إلاعدادي:7املجا) الفنع 

 لتربية إلاسالمية؛ألاطر املرجعية لالمتحانات إلاشهادية ملادة ا 

 .املذكرات املنظمة ألنشطة التقويم وفروض املرا بة املستمرة 

%22 
 : أن  ة التءوام والدعم واملعالجة    مادة التربية إلاسالمية:8املجا) الفنع 

 عال ة التدريس بالتقويم؛ 

 أنواع التقويم ومستوياته؛ 

 املعايير الناظمة لبناء الوضعيات التقويمية؛ 

 قويم وشبكات التصحيح والاستثمار؛أدوات الت 

 .خطط وأنشطة الدعم واملعالجة في مادة التربية إلاسالمية  
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