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التخصص: التربية التشكيمية .من إطار أساتذة التعميم الثانوي اإلعدادي األولى امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة :نوع االمتحان

.: ديداكتيك مادة التخصصمواصفات االختبار

(%وزن المحور )المحاور أو المجاالت أو األبعاد الرئيسية تفصيل ر أو المجاالت أو األبعاد الرئيسةالمحاو

التربية التشكيليةمادة مضامين  .4

  يص والتأويلالتشخمجال مضامين. 
  التعبير واالبتكارمجال مضامين. 
  الصورةمجال مضامين. 
  الديزاينفن التصميم مجال مضامين( / Design). 
 التقنيات التشكيمية.
  (التشكيمي تاريخ الفن المغربي والعالمي، كتابات حول الفن) التشكيميةالثقافة مضامين.
 (ات فنيةصدار ا  و  ، تقنية، تكنولوجية، أحداث)معرفية مستجدات حقل الفنون التشكيمية. 
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التربية التشكيليةمادة . منهجية تدريس 5

 بالكفايات. التدريس
 والسيناريوهات البيداغوجية بالمجزوءات التدريس.
 التدريس بطريقة حل اإلشكاليات.
 .التدريس بالوضعيات
 التدريس بطريقة المشروع.
 التدريس باالقتراح. 
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التربية التشكيليةمادة تخطيط التعلمات في . 6

تخطيط البرنامج الدراسي ويتضمن:
 تخطيط السيناريوهات الديداكتيكية والمجزوءات والمقاطع الدراسية.
  والوضعيات التعممية والتقويميةتخطيط أهداف التعمم. 
  والدعم والمعالجة التقويمأنشطة تخطيط حصص التدريس و.
  والوسائل والوسائط الديداكتيكيةالتعمم والتقويم تخطيط استعمال زمن. 
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: ديداكتيك مادة التربية التشكيمية  المدة : 3 ساعات المعامل: 4  االختبار
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الوضعيات االختبارية األساسية:

 ًًعاللتو بتحميك أىداف انتعهى. ًشزًط تنفيذهنيبج اندراسي تحهيم ان 

 ،ديداكتيكيت ًبنبء تصٌراث ، ًالتزاحانًينيت انتزبٌيتانًًبرسبث ًتحهيم نهتفكيز  ًصٌر ًثبئك االنطالق ين نصٌص.

 انتدريس.ًيبو ضًن سيبلبث يزتبطت ب أً تٌنيفيت اإلجببت عن أسئهت يفتٌحت أً يغهمت 

 انصفيتت تثيز إشكبالث يزتبطت ببنًًبرسبث يتحهيم ًدراست ًضعيبث ديداكتيك. 

  ديداكتيكيت جديدة نٌضعيبث يينيت صعبت، أً نًعبنجت ًضعيبث تزبٌيت يشكهت.انبحث عن حهٌل ًبدائم

 .تحهيم ًنمد انًًبرسبث انديداكتيكيت في يبدة انتزبيت انتشكيهيت

(%وزن المحور )تفصيل المحاور أو المجاالت أو األبعاد الرئيسيةالمحاور أو المجاالت أو األبعاد الرئيسة 

ة. تدبير التعلمات في مادة التربية التشكيلي7

تدبير البرنامج الدراسي: .أ 
 .تنفيذ التخطيط الديداكتيكي لممجزوءات والحصص الدراسية
 .تدبير الوسائل والفضاء والمعينات الديداكتيكية
 الفجائية " التعميمية تدبير الصعوبات التعممية والوضعيات ".
 والدعم تدبير زمن التعمم والتقويم.
  تدبير التعممات.استثمار تكنولوجيا المعمومات واالتصال في
 التعممات لتعبير والتصميم في تدبيراستثمار مهارات الرسم وا. 

:ة الخاصةالتربويو تدبير الوضعيات المهنية  .ب 
 .التكيف مع الوضعيات المهنية والتربوية المستجدة 
  الصعبة.التأقمم مع الوضعيات التربوية والمهنية 
 .التجديد التربوي والتفكير في الصيغ التي تجعل ممارسة مهنة التدريس ناجعة 
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. تقويـم ودعم التعلمات في مادة التربية 8
 التشكيلية

ممارسة التقويم والدعم ضمن سيرورة التدريس من خالل:
 .استثمار مختمف أساليب التقويم وتفعيل وظائفه حسب سير البرنامج الدراسي
 .توظيف أدوات وتقنيات التقويم المناسبة 
 .استثمار نتائج التقويم لمرفع من جودة التعممات 
  ـم وتنفيذها وفق مختمف األنماط.الدعتخطيط أنشطة 
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ملحوظة:
سة(.يحضر المترشح)ة( ضمن اللوازم الضرورية الجتياز االختبار األدوات التالية: )قلم الرصاص، أقالم ملونة، ممحاة، أدوات الهند
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