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 توصيف اختبارات

 من الدرجة الثانيةاالبتدائي مباراة توظيف أساتذة التعليم 

  )تخصص لغة أمازيغية(

يات المهنة بأخالقأطر متشبعة إلى انتقاء  االبتدائي )تخصص لغة أمازيغية(توظيف أساتذة التعليم تهدف مباراة 

 .وناجعة ومتمكنة من الكفايات األكاديمية والمهنية الالزمة لممارسة مهنية مسؤولة

. عمليوآخر شفوي وشق كتابي  على االبتدائي )تخصص لغة أمازيغية(تشتمل مباراة توظيف أساتذة التعليم و

 هذين الشقين كما يلي:اختبارات وتتوزع 

 المدة الشق الكتابي
 (ساعة)بال

 المعامل

 1 5 مسألة في التخصص

 1 5 أسئلة في درس التخصص

 التحضير الشق الشفوي والعملي
 )بالساعة(

 العرض
 (ةدقيق)بال

 المناقشة
 (دقيقة)بال

 المعامل

 2 20 30 4 تقديم درس

 2 30 20 4 اختبار نفسيو مهنية دراسة حالة

 تعطي توصيفا لمكوناتها.وتحدد هذه الوثيقة طبيعة هذه االختبارات وأهدافها كما 

 االختبارات الكتابية

 :اثنين بارينمن اخت االبتدائي )تخصص لغة أمازيغية(االختبارات الكتابية لمباراة توظيف أساتذة التعليم  كونتت

 أول يخصص لتقويم الكفايات التخصصية المرتبطة بمادة التدريس؛ كتابي اختبار 

 التخصص المهنية المرتبطة بتدريس مادةار كتابي ثان يخصص لتقويم الكفايات اختب. 

 مسألة في التخصصاالختبارالكتابي األول: 

 تخصصيةال الكفاياتمن  المترشحين تقويم مدى تمكن إلى (مسألة في التخصص) االختبار الكتابي األول يهدف

 كما هي محددة في البرنامج الرسمي للمباراة.التدريس  والمعارف األساس المرتبطة بمادة

جازة في اعتماد مستوى اإليتم ، االبتدائيبسلك  لبرامج المدرسةيا من اكافالمترشح تمكنا تمكن وبغية التأكد من 

تدائي )تخصص االبالختبار الكتابي األول لمباراة توظيف أساتذة التعليم ل النسبةبي مرجعمستوى مادة التخصص ك

عالقتها مع واالبتدائي التخصص بسلك  للبرامج الرسمية لمادةكونة مالتركيز على الفقرات المع  ،لغة أمازيغية(

 .الفقرات المبرمجة إلى غاية السنة الثالثة من سلك اإلجازة باقي

التأكد  تتوخىو ، تراعي برنامج المباراةمركبة تخصصيةوضعيات  وضعية أو من خاللويتم امتحان المترشحين 

 ات.يوضعهذه اللحل  هااستثمارقياس مدى قدرتهم على تعبئتها والموارد الالزمة ومن  المترشحين من درجة تمكن

من  مبدأ التدرج انطالقامؤشرات محددة مع اعتماد تقويم معياري في تصحيح انتاجات المترشحين وفق  نهجيتم 

 األساسيات إلى التعمق واالتقان والتميز.

 االختبار الكتابي األول.مميزات الوضعيات االختبارية المعتمدة في  1ويحدد الملحق رقم 



 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
 043 772 537 (0) 212+الفاكس:  / 870 771 537 (0) 212+ :الهاتف الرباط. –باب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

 

 أسئلة في درس التخصصاالختبارالكتابي الثاني: 

لمهنية ا تمكن المترشحين من الكفايات درجة قياسإلى  )أسئلة في درس التخصص( يهدف االختبار الكتابي الثاني

 .التخصص المرتبطة بتدريس مادة

والتوجيهات التربوية المصاحبة لها، اإلطار االبتدائي بالسلك  اللغة األمازيغيةتشكل البرامج الرسمية لمادة 

 المرجعي لالختبار الكتابي الثاني.

لمباراة وتتوخى التأكد من ل الرسمي برنامجالمهنية مركبة، تراعي وضعية ويتم امتحان المترشحين من خالل 

وقياس مدى  والدعم،الكفايات المهنية األساسية المتعلقة بالتخطيط والتدبير والتقويم  من درجة تمكن المترشحين

 وضعيات.هذه القدرتهم على تعبئتها واستثمارها لحل 

يتم نهج تقويم معياري في تصحيح انتاجات المترشحين وفق مؤشرات محددة مع اعتماد مبدأ التدرج انطالقا من 

 والتميز.األساسيات إلى التعمق واالتقان 

 ختبار الكتابي الثاني.مميزات الوضعيات االختبارية المعتمدة في اال 2ويحدد الملحق رقم 

 والعملية االختبارات الشفوية

 از االختبارات الشفوية والعملية المترشحون الذين تم اإلعالن عن نجاحهم في االختبارات الكتابية.يجت

 لىع االبتدائي )تخصص لغة أمازيغية(لمباراة توظيف أساتذة التعليم الشفوية والعملية ل االختبارات تمتشو

 :اثنين اختبارين

 ؛همقطعا من وينجزالتخصص  درسا في مادةر خالله المترشح حض  ي  أول شفوي وعملي  اختبار 

 وخى يتخلله اختبار نفسي يت ،شفوي وعملي ثان يخصص لدراسة حالة متعلقة بالممارسة المهنيةار اختب

 قياس مدى جاهزية المعني باألمر لممارسة مهنية مسؤولة.

 تقديم درساألول: والعملي االختبار الشفوي 

س لتحمل مسؤولية مهام تدري إلى التأكد من جاهزية المترشح (تقديم درساألول ) والعملي يهدف االختبار الشفوي

 .، وذلك من خالل قياس درجة تملكه للكفايات المهنيةاالبتدائيمستويات سلك التعليم مختلف ب مازيغيةاأللغة ال

والتوجيهات التربوية المصاحبة لها، اإلطار  االبتدائيبالسلك اللغة األمازيغية  تشكل البرامج الرسمية لمادة

ة، هو مادة اللغة األمازيغيويعتبر مستوى التحكم المرجعي، في مضامين منهاج المرجعي لالختبار الشفوي األول. 

 المستوى المطلوب في نهاية سلك اإلجازة في هذه المادة

جاز التخصص وإن إعداد وتقديم درس في مادة تستوجبويتم امتحان المترشحين من خالل وضعيات مهنية مركبة 

ح خاصة للمترش مما يقتضي على الخصوص، تعبئة الكفايات المهنية مقطع من الدرس ومناقشة مع لجنة االمتحان.

 تلك المتعلقة بالتخطيط والتدبير والتقويم والدعم.

 مميزات الوضعيات االختبارية المعتمدة في االختبار الشفوي والعملي األول. 3ويحدد الملحق رقم 

 مهنية واختبار نفسي دراسة حالةالثاني:  والعملي االختبار الشفوي

 التأكد من مدى االستعداد المهني االختبار الشفوي والعملي الثاني )دراسة حالة مهنية واختبار نفسي( إلى يهدف

 خدمة المصلحة ممارسة وظيفة في وااللتزام بهما في إطارالمهنية و األخالقية لدى المترشح لتحمل المسؤولية

 .العمومية

 .ومحيطها المباشر واقع المؤسسة التعليميةستقاة من ويتم امتحان المترشحين من خالل دراسة حالة مهنية م



 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
 043 772 537 (0) 212+الفاكس:  / 870 771 537 (0) 212+ :الهاتف الرباط. –باب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

 

ة للدراس إشكاال وتطرحالممارسة المهنية الواسعة من  هاموضوع ستقىيمركبة  وضعيةحيل دراسة حالة على ت  

، االلتزام )التشبع بالقيم، التحلي بروح المسؤولية بمنظور يأخذ بعين االعتبار البعد القانوني واألخالقي وااليتيقي

شخصية المتعلم في أبعادها المعرفية والوجدانية  استحضار دور المدرس في تنميةز ثقافة الواجب، يتعزو المهني

 .حركي( االجتماعي والحس الوجدانيمع التركيز على البعدين  االجتماعية والحس حركية

 مطروح،للإلشكال ا الحل المناسب فهمها واقتراح بغرض الحالة المهنية قيد الدرس عناصر يقوم المترشح بتفكيك

 .التشريعات والقوانين المنظمة في إطار وإيتيقيات المهنةباستحضار مسؤولياته المهنية واألخالقية 

 إلجراء اختبار نفسي بهدف تحديد درجة:االختبار الشفوي والعملي الثاني تخصص ساعة واحدة من زمن تحضير 

 الرغبة في خدمة المتعلمين؛ 

  ؛التدريسمهنة حب مزاولة 

  ةمسؤوليالالوعي بأهمية. 

ع موذلك لمعرفة جانبية المترشح وقياس مدى مالءمتها دراسة حالة ويعتبر االختبار النفسي أساسيا ومكمال ل

حسب الوسط والمحيط السوسيوثقافي واالقتصادي االبتدائي ممارسة مسؤولة لمهنة التدريس بسلك التعليم 

 .للمؤسسات التعليمية

 مميزات الوضعيات االختبارية المعتمدة في االختبار الشفوي والعملي الثاني. 4الملحق رقم ويحدد 
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 1الملحق رقم 

 الوضعيات االختبارية المعتمدة

 مسألة في التخصصفي االختبار الكتابي األول: 

 توصيف الوضعية االختبارية

 الهدف
لتدريس ا والمعارف المرتبطة بمادةتقويم مدى تمكن المترشحين من الكفايات التخصصية األساس 

 كما هي محددة في البرنامج الرسمي للمباراة.

الوضعية 

 االختبارية 

 ادةمإشكاال يتطلب حله تعبئة موارد معرفية وعلمية مرتبطة بتطرح  تخصصية مركبة ةوضعي

 التخصص.

المعارف 

المتطلب 

 تعبئتها

 يمتحن المترشح في المعارف المتطلب تعبئتها من خالل: 

التخصص كمستوى مرجعي )المحتويات األكاديمية إلى غاية  اعتماد مستوى اإلجازة في مادة -

 ؛السنة الثالثة من سلك اإلجازة(

 .االبتدائيلك بس مازيغيةاألاللغة  التركيز على المحتويات التعليمية المكونة للبرامج الرسمية لمادة -

 .من خالل تقديم معطيات عن الوضعية واالشكال الذي تطرحهاإلطار العام  يحدد السياق

األسناد 

 والوثائق
 باألسناد والوثائق الضرورية إلنجاز المطلوب.  عند الحاجة تزويد المترشحينيتم 

 يتم اعتماد تقويم معياري وفق مؤشرات قابلة للقياس. تقويم الوضعية
 

 )االختبار الكتابي األول(معايير التصحيح 

 المؤشرات واألوزان توضيحه المعيار ر.ت

 اختيار الموارد أو المضامين السليمة وحسن توظيفها استعمال وتوظيف المعارف 1
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 مطابقة المنتوج للمطلوب المالءمة 2

 االنسجام 3
 تناسب األفكار وتسلسلها -

 المنتوج التناسق بين مكونات -

 خلو المنتوج من األخطاء اللغوية سالمة اللغة  4

 اإلبداع واإلتقان التميز 5

 : يمكن للجن المباراة إضافة معايير أخرى مالءمة للوضعية االختبارية المقترحة.مالحظة
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 2الملحق رقم 

 الوضعيات االختبارية المعتمدة

 التخصص في االختبار الكتابي الثاني: أسئلة في درس

 االختبارية توصيف الوضعية

 التخصص. قياس درجة تمكن المترشحين من الكفايات المهنية المرتبطة بتدريس مادة الهدف

الوضعية 

 االختبارية 

استثمار وديدكتيكية وبيداغوجية، تعبئة موارد معرفية تخصصية و يتطلب حلهتطرح إشكاال صريحا 

 .موالدع تقويمالوتدبير الوتخطيط الالمهنية للمترشح خصوصا تلك المرتبطة ب كفاياتال

 السياق
 دراسي،المستوى الخصوصيات المؤسسة التعليمية، ، الفئة المستهدفة :اإلطار العام للوضعية يحدد

 المادة والنشاط ضمن سيرورة البرنامج الدراسي.

 التعليمات

 ليمات على األكثر، ترتبط بـ:ي رَشد المترشح )ة( من خالل ثالث تع

 تحليل الوضعية المطروحة؛ -

 إنجاز المطلوب؛ -
 تعليل االختيارات. -

األسناد 

 والوثائق
 يتم تزويد المترشحين والمترشحات باألسناد والوثائق الضرورية إلنجاز المطلوب. 

 يتم اعتماد تقويم معياري وفق مؤشرات قابلة للقياس. تقويم الوضعية

 التأكد من قابلية اإلنجاز داخل المدة الزمنية المحددة لالختبار.يتم  اإلنجاز

 .لغة أمازيغيةال في مادة االبتدائيالبرامج والتوجيهات التربوية الرسمية لسلك التعليم  المرجع

 عناصر الكفايات المستهدفة

 عناصر المستهدفةال الكفايات

 1الكفاية 

تخطيط 

 التعلمات

تخطيط وضعيات تعليمية تعلمية مركبة تهدف إلى حل الوضعية/الوضعيات المقترحة تدور حول  -

 سيرورة تعليمية تعلمية يتم فيها طرح مشكالت تخطيط وتدبير وتقويم التعلمات.
 .من خالل الوضعيات المقترحةاستحضار التخطيط  -
 .المدرسي الوارد في السياقوالوسط استحضار خصوصيات المتعلم)ة( وجماعة الفصل الدراسي  -
 .نالمتعلميالقبلية لدى  مكتسباتاللرصد التمثالت وتقويم األدوات المناسبة  استحضار -
 المعتمدة.هات التربوية يالتوجاستحضار  -
 .استحضار مبدأ التدرج في التنظيم الزمني لألنشطة الديدكتيكية -
 لتعلمية. ا تحقيق األهدافبغرض اختيار المعينات والدعامات الديدكتيكية المناسبة،  -

 تخطيطال في ةتحكمالم والديدكتيكية والمفاهيمية لمرجعيات البيداغوجية واإلبستمولوجيةا توظيف -

 المنجز.

 شطة التقويم والمعالجة المناسبة.اقتراح أن -
 .تعليل التخطيط المنجز انطالقا من المقاربات البيداغوجية المتنوعة -

 2الكفاية 

 تدبير التعلمات

 التعامل مع الوضعيات المقترحة من خالل:
 صياغة التعليمات بأسلوب يناسب مستوى المتعلمين؛ -
 تحديد مهامه وأدواره وكذلك مهام وأدوار المتعلمين؛ -
اقتراح تدبير فضاء التعلم وزمنه وأشكال العمل وتقنيات التنشيط وكيفيات استثمار المعينات  -

 البيداغوجية؛
 )مشترك، مكتظ، مندمج...(؛ القسماقتراح االستراتيجيات المناسبة للتدريس بالنظر لطبيعة  -
 ه؛تصريفواقتراح سبل  صياغة طرح إشكالي للدرس، -
 .التدريسية ةممارسالاستحضار البعد التبصري في  -

 3الكفاية 

 والدعم تقويم ال

 .اقتراح أدوات ووضعيات تقويم التعلمات ومعالجة التعثرات -
 ات التقويم وأهمية كل واحدة منها.تحديد وتدقيق أدو -
 رصد مصادر األخطاء الممكن ارتكابها واقتراح أنشطة الدعم والمعالجة. -
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 (االختبار الكتابي الثاني)تصحيح المعايير 

 المؤشرات واألوزان توضيحه المعيار ر.ت

 مطابقة المنتوج للمطلوب المالءمة 1
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 االنسجام 2
 تناسب األفكار وتسلسلها

 التناسق بين مكونات المنتوج

 اختيار الموارد أو المضامين السليمة وحسن توظيفها تعبئة وتوظيف الموارد 3

 الواقعية وإمكانية التطبيق الفعلي لألنشطة المقترحة القابلية لإلنجاز 4

 اللغويةخلو المنتوج من األخطاء  سالمة اللغة  5

 اإلبداع واإلتقان التميز 6

 : يمكن للجن المباراة إضافة معايير أخرى مالءمة للوضعية االختبارية المقترحة.مالحظة
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 3الملحق رقم 

 الوضعيات االختبارية المعتمدة

 في االختبار الشفوي والعملي األول: تقديم درس

 االختبارية توصيف الوضعية

 الهدف
يم بمختلف مستويات سلك التعل مازيغيةاأللغة ال مادةتدريس زية المترشح لتحمل مسؤولية مهام التأكد من جاه

 ، وذلك من خالل قياس درجة تملكه للكفايات المهنية.االبتدائي

الوضعية 
 االختبارية 

 أمام لجنة تليه مناقشة.وإنجاز مقطع من الدرس التخصص  درس في مادةوتقديم إعداد 

 السياق
اإلطار العام للدرس: الفئة المستهدفة، المستوى الدراسي، المكان والزمان، المادة والنشاط ضمن سيرورة يحدد 

 البرنامج الدراسي.

األسناد 
 والوثائق

توضع رهن إشارة المترشح خالل فترة اإلعداد، الوثائق واألسناد الالزمة دون إمكانية استعمال وسائل التواصل 

 مع الخارج.

 معايير ومؤشرات قابلة للقياس.تقويم معياري بناء على  الوضعيةتقويم 

 اإلعداد
 ساعات( 4)

ط وإجراءات محددة من وفق ضواب ،ساعات إلعداد الدرس في قاعة محروسة مخصصة لذلك 4خصص ت   -

 .طرف لجنة المباراة

 التقديم
 دقيقة( 20)

 يقدم التصميم العام للدرس المعد. -

 على المعطيات التوجيهية. يموقع الدرس في سياقه بناء -

 يحدد الكفايات واألهداف التعلمية المراد تحقيقها. -

 التعلمية وكيفية تدبيرها.-يحدد األنشطة التعليمية -

 يحدد صيغ تقويم التعلمات ومعالجة التعثرات. -

 اإلنجاز
 (ائقدق 10)

 مقطع من الدرس من اختياره. دقائق إلنجاز 10 المترشحيخصص 

 المناقشة
 دقيقة( 20)

 تتم مناقشة الدرس المقدم من خالل:

 ؛البعد المعرفي -

 ؛البعد الديداكتيكي -

 ؛البعد البيداغوجي -

 .البعد التواصلي التفاعلي -

 والتوجيهات التربوية المصاحبة لها. االبتدائيلسلك التعليم  مازيغيةاأللغة ال لمادة البرامج الرسمية المرجع

 مرجعيات تقويم الدرس

 المجال المحاور التنقيط

 20من  02
خصوصية المدرسة والقسم، استثمار المعطيات السياقية لبناء الدرس، خصائص 

 المتعلمين، خصائص المحيط.
 سياق بناء الدرس

 20من  05

التحليل والمعالجة الديداكتيكية لمضامين الدرس، التخطيط للدرس مع استحضار 

المتعلمين، األهداف واألنشطة التعليمية التعلمية المقترحة، تقويم التعلمات،  تمثالت

 التوجيهات التربوية، تدبير مراحل الدرس، تحديد تعثرات المتعلمين.

البعد الديداكتيكي 
المرتبط بمحتوى 

 الدرس

 20من  05

اء والزمن، الفضتدبير ، توزيع المهام، تحفيز المتعلمين تمثالت المتعلمين واستثمارها،

لى أساليب التدريس، تدبير العالقة ع، تدبير التواصل بين المتعلمين، مقاربات التعلم

 مستوى القسم، استحضار قيم المجتمع.

 البعد البيداغوجي
مرتبط بتقنيات ال

 وطرائق التعلم

 20من  02
األنشطة امتدادات التعلمات، الممارسات الفصلية خارج القسم )توجيه المتعلمين، 

 (.، الجمعياتالتربوية(، االنفتاح على المحيط )المؤسسات التربوية
االمتداد وانفتاح 

 أنشطة الدرس

 20من  06

احترام التخطيط المقدم واالنسجام مع باقي مكونات صحة المفاهيم ووضوح اإللقاء. 

تدبير الوقت والفضاء. حسن استعمال الوسائل التعليمية التموضع السليم والدرس. 

 )سبورة، مسالط، عتاد مخبري، موارد رقمية، ...(. 

انجاز مقطع من 
 الدرس
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 4الملحق رقم 

 الوضعيات االختبارية المعتمدة

 في االختبار الشفوي والعملي الثاني: دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 توصيف الوضعية االختبارية

 الهدف
قياس مدى االستعداد المهني والرغبة لدى المترشح لتحمل المسؤولية المهنية واألخالقية وااللتزام بهما في 

 إطار الوظيفة العمومية.

الوضعية 
 االختبارية

 من واقع ةمستوحا دراسة حالة مهنيةو ،على شكل أسئلة تطرح على المترشح لإلجابة عنها اختبار نفسي

لممارسة مهنة  ةوااليتيقي ةواألخالقي ةالقانونيتحيل معالجتها على األبعاد  ،المؤسسة التعليمية ومحيطها المباشر

 .التدريس

 تزويد المترشحين بالمعطيات الضرورية لفهمها.اق العام للحالة المقترحة ويتحديد الس السياق

األسناد 
 والوثائق

فترة اإلعداد، الوثائق واألسناد الالزمة دون إمكانية استعمال وسائل التواصل  توضع رهن إشارة المترشح خالل

 مع الخارج.

 اإلعداد
 ساعات( 4)

 يتم في قاعة محروسة مخصصة لذلك، وفق ضوابط وإجراءات محددة من طرف لجنة المباراة.  -

 وتحضير العرض. ساعات دراسة الحالة 3ت خصص  -

 .االختبار النفسي أسئلةلإلجابة على ( واحدة 1تخصص ساعة ) -

 التقديم
 دقيقة( 20)

 :عرضالدقيقة لتقديم  20تخصص 

 ؛على المعطيات التوجيهيةالخاص و هعلى فهم إشكال الحالة في سياقه بناءالمترشح موقع ي   -

 ؛ييتيقاإلاألخالقي وو القانوني الجانبتها من لدراس اعام ايقدم تصميميحلل الحالة موضوع الدراسة و -

 اآلليات والوسائل وسبل عالج اإلشكالية المطروحة؛يقترح  -

 في معالجة الحالة المعروضة عليه وأنواع التدخالت اإليجابية؛ المترشح يبرز دور -

 يوضح النتائج المنتظرة ويحدد آليات اإلنجاز والتتبع. -

 المناقشة
 دقيقة( 30)

 :تعميق االختبار النفسي واستحضار دقيقة لمناقشة الدراسة المقدمة من خالل 30تخصص 

 لوضعية؛ االبعد المنهجي في تحليل  -

 البعد القانوني والتشريعي؛ -

 البعد األخالقي واإليتيقي للمهنة. -

 معايير التصحيح )اختبار دراسة حالة(

 المؤشرات واألوزان توضيحه المعيار ر.ت

 .سةمطابقة المنتوج للحالة المدرو المالءمة 1
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 االنسجام 2
 .تناسب األفكار وتسلسلها

 .التناسق بين مكونات المنتوج

 تعبئة وتوظيف الموارد 3
اختيار الموارد أو المضامين السليمة وحسن توظيفها خاصة ما 

 يتعلق باألبعاد القانونية والتشريعية واألخالقية واإليتيقية للمهنة.

 .الواقعية وإمكانية التطبيق الفعلي لألنشطة المقترحة القابلية لإلنجاز 4

 .خلو المنتوج من األخطاء اللغوية سالمة اللغة  5

 .اإلبداع واإلتقان التميز 6

 : يمكن للجن المباراة إضافة معايير أخرى مالءمة للوضعية االختبارية المقترحة.مالحظة

 

 


