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  المجال  المية    مادة التخصص المذرسة : الذراسات اإلس   :المعامل 1 

 

 ساعات  4 
 مذة

 اإلنجاز:
    

    

 

مسلك تأهيل أساتذة التعليم مباراة الدخول إلى 
الثانوي اإلعدادي بالمراكز الجهوية لمهن 

 2112يوليوز  دورة – التربية والتكوين

 الموضوع

 السياق:
بعد نيمك شيادة اإلجازة في الدراسات اإلسالمية، أصبحت الرغبة تحذوك في البحث عن عمل، 

لمين التربية والتكوين، مما جعمك أمام إشكالية  كز الجيويالترشح لمباراة الدخول إلى المر  فاخترت
 "التعميم الثانوي اإلعداديالتكوين الشرعي األكاديمي، وكيفية توظيفو في تدريس مادة التربية اإلسالمية ب"

 قال تعالى في سورة الحجرات:  :1سند مساعد 









وعية المنتظرة من مادة التربية حددت وثيقة البرامج والتوجييات الكفايات الن :2سند مساعد 
 اإلعدادي كاآلتي:  اإلسالمية بالتعميم الثانوي

ا في مجاالت: الصحة، والتواصل، والبيئة، إلسالمية ومبادئيا وقيميا وتمثميتعرف أصول العقيدة ا -
 والمجتمع )الحقوق، الفن، الجمال...( وتوظيفيا عمميا في المحيط األسري والمدرسي واالجتماعي؛

التمكن من أحكام وصفات العبادات المقررة )الصالة والزكاة والصيام والحج( وتصور مقاصدىا في  -
أفق حسن أدائيا عمميا في الحال أو المستقبل؛ واستدماج القيم والتوجييات السموكية المرتبطة بيذه 

 العبادات من أجل توظيفيا في الحياة العممية؛
لمقررة: لقمان والحجرات والفتح( أو اآليات المؤطرة لمدروس فيم وترتيل النص القرآني )السور ا -

النظرية، وفق أحكام التجويد المقررة في رواية ورش عن نافع من طريق األزرق؛ وتوظيفيا في بناء 
 التعممات، ودعم حمول الوضعيات المشكمة. 

 فيم النص الحديثي واستثماره استدالال واستشيادا.  -
 .( بتصرف10ص   2002تربوية الخاصة بمادة التربية اإلسالمية بسمك التعميم الثانوي اإلعدادي غشت )البرامج والتوجييات ال
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  لك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوينمباراة الدخول إلى مس الصفحة
 2102دورة يوليوز                                         

 الموضوع                                                              

 المية                            الذراسات اإلس –مادة التخصص المذرسة المجال     : 
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 انطالقا من السندين أعاله أنجز)ي( الميام المطموبة: 
 استخرج )ي( المفردات القرآنية الواردة في اآليتين الكريمتين المحتوية عمى النون الساكنة    -أ – 1

 ن( 1)                               حكميا.  )تا(اوالتنوين مبين      
 ن( 1)                                   طريق األزرق - اإلمام ورش  -عرف )ي( بــــ:   -ب 
 ن( 0.5)                    حدد )ي( نوع اآليتين )مكية أو مدنية(، مع التعميل.           -ج 
 ن( 0.5)                      بين )ي( القيم الواردة في اآليتين الكريمتين.                 -د 

   اذكر)ي( أربع وظائف لمسنة النبوية بالنسبة لمقرآن الكريم، مع تبيان مقصدين من مقاصد  - 2
 ن( 1)                     تدريس الحديث النبوي الشريف بالسمك الثانوي اإلعدادي.                

                 أىم أصول العقيدة اإلسالمية ومنزلتيا، ومصدر تمقييا، ومنيج أىل السنة والجماعة في بين)ي(  -3
 ن( 4)                  التعامل معيا.                                                          

مكن ترسيخيا مزا أىم القيم المرتبطة بيا الئصيا، مبر مفيوم العبادة في اإلسالم وخصا)ي( بين  - 4 
 ن( 4)                                                   لدى متعممي السمك الثانوي اإلعدادي.

 تحدث)ي( عن دوافع اختيارك لمينة التدريس، ومسؤوليتك في تدريس مادة التربية اإلسالمية.    -5
 ن( 3)                                                                                              

    المرتكزات الثابتة في مجال القيم التي حددىا الميثاق الوطني لمتربية والتكوين. ثالثا من اذكر)ي(  -6
 ن( 3)                                                                                              

يتميز منياج التربية اإلسالمية بخاصية التكامل والترابط بين وحدات البرنامج الدراسي، بين)ي(  -7
 ن( 2)            أىمية ىذه الخاصية في ترسيخ القيم اإلسالمية لدى المتعمم.         )ة( ذلك، مبرزا
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