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 . التأهيلي انوي الث 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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 :  كفاية المهنية المستهدفةال

 

مدددن خدددالن تكواندددذ )هدددا( الدددذا   وامل دددت ر  عرفيدددة المتحاندددات الكفددداءة املهنيدددة علدددى  عبئدددة مدددوارد  )هدددا( امل)ة( قددددرة املتر ددد               

وضددددعيات مهنيددددة دالددددة    الئددددم طددددي إطددددار متقددددديم أداء مددددن أجددددل  ؛)هددددا( امليدانيددددة ج دددد ل مدددددم  وتجربتددددذ هددددا( املهنيددددة) تددددذاواسددددرث ار خ ر 

   تخطيطا  وتدبيرا  وتقوا ا  ودع ا ومعالجة.  لتأهيليمرتبطة بديدكتيك مادة التربية إلاسالمية طي ال لك الثانوي ا

 

 

 املجاالت ألاساس ملوضوع الاختبار:     

 مرتبطة بامل ارسة املهنية التخصصية لل تر  )ة(: ي  ل موضوع الاختبار املنهي طي ديدكتيك مادة التربية إلاسالمية أربعة مجاالت أساس       

 املنهاج الدراس ي ملادة التربية إلاسالمية بال لك الثانوي التأهيلي: املحددات والخصائص؛ -    

 التخطيط لتدريس مادة التربية إلاسالمية بالتعليم الثانوي التأهيلي؛ -    

 لتفاعل الصف ؛تدبير الوضعيات التعلي ية التعل ية وقيادة ا -    

 تقوام التعل ات ودعم ومعالجة التعثرات. -
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 : توصيف االختبار
 (%وزن املجان ) املجاالت الفرعية: املجاالت الرئي ة 

 املجان الرئيس ي ألاون: -1

املنهددددددددددددددداج الدراسدددددددددددددددد ي ملددددددددددددددددادة التربيددددددددددددددددة 

إلاسددددددددددددددددددددالمية بال ددددددددددددددددددددلك الثددددددددددددددددددددانوي 

التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأهيلي: املحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 والخصائص.

 :1املجان الفرعي

 ت والتوجهات العامة ملنهاج مادة التربية إلاسالمية؛الاختيارا 

 طبيعة املنهاج الدراس ي ملادة التربية إلاسالمية ومكوناته؛ 

  املفاهيم ألاساس ملادة التربية إلاسالمية؛ 

 خصائص وأسس مادة التربية إلاسالمية؛ 

 .إشكاالت تدريسية املادة وتحدياتها 

%11  

 

 

 املجان الرئيس ي الثان : -2
 

لتدددددددددريس مددددددددادة التربيددددددددة  التخطدددددددديط 

إلاسدددددددددددددددددددالمية طدددددددددددددددددددي سدددددددددددددددددددلك التعلددددددددددددددددددديم 

 الثانوي  التأهيلي.

 تخطيط التدريس طي مادة التربية إلاسالمية.: 2املجان الفرعي

   مقوماته ... ؛ –خصائصه  –أهمية التخطيط 

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

 

%22  

 

 تواات ون اذج تخطيط تدريس مادة التربية إلاسالمية:م  :3املجان الفرعي 

 التخطيط لحصة  -التخطيط لتدريس مداخل املادة  -التخطيط لبرنامج تعليمي تعلمي

 دراسية..؛

  .)املشروع التربوي الشخص ي للمدرس)ة 

 : عناصر التخطيط لتدري ية مادة التربية إلاسالمية4املجان الفرعي    

 الدعامات والوسائل. –الوضعيات التعليمية التعلمية  -املوارد  –ألاهداف  –الكفايات  
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 (%وزن املجان ) املجاالت الفرعية: املجاالت الرئي ة

 

املجان الرئيس ي  -3

 الثالث:

تدبير الوضعيات 

التعلي ية التعل ية وقيادة 

 التفاعل الصف 

  : مقاربات تدبير التعل ات2املجان الفرعي

 -البيدددددددااوجيا الفار يددددددة  -بيدددددددااوجيا الكفايددددددات   -بيدددددددااوجيا ألاهددددددداف  -بيدددددددااوجيا املحتددددددو  

 بيدااوجيا املشروع. -بيدااوجيا الخطأ  -بيدااوجيا الاكتشاف وحل املشكالت 

%41 

: التددددددددبير الديددددددددكتي   للتعل دددددددات طدددددددي مدددددددادة التربيدددددددة إلاسدددددددالمية  بال دددددددلك الثدددددددانوي 6املجددددددان الفرعدددددددي  

 :التأهيلي

    التعلمية ووظائفها؛ –ات التعليمية أنواع الوضعي 

 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؛ 

  ارد الر مية وتقنيات ووسائل الاتصال الحديثة، وسيناريوهات التوظيف.إدماج املو 
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 (%وزن املجان ) املجاالت الفرعية: املجاالت الرئي ة

 املجان الرئيس ي الراجع:  -4

تقددددددددددددددوام التعل ددددددددددددددات ودعددددددددددددددم 

 ومعالجة التعثرات.

ثانوي : مرجعيات التقوام طي مادة التربية إلاسالمية بالتعليم ال7املجان الفرعي  

   التأهيلي:

 ألاطر املرجعية لالمتحانات إلاشهادية ملادة التربية إلاسالمية؛ 

 .املذكرات املنظمة ألنشطة التقويم وفروض املرا بة املستمرة 

 : أن طة التقوام والدعم واملعالجة طي مادة التربية إلاسالمية:8املجان الفرعي %22

 عال ة التدريس بالتقويم؛ 

 ستوياته؛أنواع التقويم وم 

 املعايير الناظمة لبناء الوضعيات التقويمية؛ 

 أدوات التقويم وشبكات التصحيح والاستثمار؛ 

 .خطط وأنشطة الدعم واملعالجة في مادة التربية إلاسالمية  
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