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      االختبارتوصيف:  
 

 

 

 

 

 

 (%وزن المحور )  المجاالت-توصيف المحاور   المجاالت-المحاور 

 
 

 المحور الرئيسي األول:   -4
 

التخطيط لتدريس مادة التربية اإلسالمية  
 .اإلعدادي في سلك التعليم الثانوي

 : 4المجال الفرعي
 تخطيط عملية التعليم والتعلم في تدريس مادة التربية اإلسالمية   -   

 مقوماته ...( –خصائصه  –التخطيط  )أهمية          

 
 

35% 
 

   
 : 5المجال الفرعي 
مستويات ونماذج تخطيط تدريس مادة التربية اإلسالمية )التخطيط لبرنامج  - 

 التخطيط لدرس...(  المادة /مداخل   تعليمي تعلمي/ التخطيط لتدريس 
 
   

 : 3المجال الفرعي  
مكونات تخطيط تدريس مادة التربية اإلسالمية )الكفايات / األهداف/  -     

 الموارد/ الحصص / الوسائل ...(
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 (%وزن المحور ) المجاالت   -توصيف المحاور  المجاالت   -المحاور  

 
 المحور الرئيسي الثاني:  -5

 تدبير وضعيات التدريس: 
التحكم في إجراءات التدبير الييداغوجي  -

والديداكتيكي للتعلمات في مادة التربية 
   اإلعدادي اإلسالمية بالتعليم الثانوي

 :  4المجال الفرعي

 المفاهيم األساس للمادة  -            
 خصائص وأسس التربية اإلسالمية  -            

 طبيعة منهاجها الدراسي ومكوناته -            
 إشكاليات المادة وتحدياتها -            
 

75% 
 مقاربات تدبير التعلمات  -:  5المجال الفرعي    

الكفايات/ بيداغوجيا المشروع  / بيداغوجيااألهداف)بيداغوجيا المحتوى/ بيداغوجيا 
...) 
 الديداكتيكي للتعلمات في مادة التربية اإلسالمية:  : التدبير3المجال الفرعي   

 التعلمية-الوضعيات التعليمية  -    
 المادة تدريس وأساليب التنشيط وتقنيات التعليمية الطرائق  -    
نماء منهجية لالشتغال الخطوات ال -      الديداكتيكي لبناء المفاهيم وترسيخ القيم وا 

 المهارات في مادة التربية اإلسالمية        
      عدة التدريس ووسائله -    
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 (%وزن المحور ) المجاالت   -توصيف المحاور  المجاالت   -المحاور  

 المحور الرئيسي الثالث:  -3
في مادة التربية والدعم والمعالجة التقويم 

 اإلعدادياإلسالمية بالتعليم الثانوي 

    
 :4المجال الفرعي  

 تقويم مكونات تدريس مادة التربية اإلسالمية   -
 ...(والوسائل / اإلنجاز / األدوات)الكفايات / األهداف/ المضامين/ القيم     

 

35% 

 
 اإلسالمية:ليات التقويم في مادة التربية آ :5المجال الفرعي  

 لمادة التربية اإلسالمية اإلشهادية لالمتحانات األطر المرجعية -           
 المذكرات المنظمة للتقويم والمراقبة المستمرة -           
 الوضعيات التقويمية -           

 
 

 : 3المجال الفرعي
 أنواع التقويم وأساليبه  -     
 معايير التقويم وشبكات التصحيح  -     
  وأنشطة الدعم والمعالجة في مادة التربية اإلسالميةخطط  -     
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