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   متحان الكتايبلالتوجيهات يف كيفية االستعداد. 

 

 

 إسماعيل مرجي ذ.

  تايبوجيهات يف كيفية التعامل مع االمتحان الكـت. 
  ا.تيازهات اجيف االستعداد للمقابلة الشفوية ويف تقنيوجيهات ـت 
  .مناذج من املقابالت الشفوية 

 

 

... ومن أكرب األخطاء اليت 
قد يقع فيها املرتشح إغفاله 
 اجلانب املنهجي يف االستعداد

وأثناء اجتيازه للمباراة، 
وتركيزه على اجلانب املعريف 
الكمي، وخاصة أن طبيعة 
االمتحاانت يف السنوات 
 األخرية ال تستهدف ابألساس

اجلانب املعريف، وإمنا تركز 
على منهجية توظيف تلك 
املعارف وتبسيطها للمتعلمني 
ويف عالقتها بواقع املتعلم 

 وحاجياته...
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 :مقدمة

 لني على مباراةاملقب هتنبيو  هذه التوجيهات والتنبيهات أغلبها كتبتها يف السنوات املاضية قصد توجيه
ول: أقسام: األ ربعةأجدهتا و ليها التعليم، مجعتها بعد تنبيه وطلب بعض اإلخوة ليسهل الرجوع إليها، وملا نظرت إ

الثالث: و حان الكتايب، ع االمتمتعامل يتعلق بكيفية ال وخاصة يف شقها الكتايب، والثاين:مباراة يتعلق ابالستعداد لل
 لشفوية. ابالت ااملق شفوية ويف كيفية اجتيازها بنجاح، والرابع: مناذج منيف االستعداد للمقابلة ال

فية ويف كي الستعداداليم يف سوال ونظرا ألن املرتشح ملباراة التعليم حيتاج إىل توجيهه إىل الطريق الصحيح
 حيتاج إىل إمداده بكتب وواثئق.أكثر مما  مع املبارايتالتعامل وتقنيات 

 باراة،ه للمناء اجتياز داد وأثالستعومن أكرب األخطاء اليت قد يقع فيها املرتشح إغفاله اجلانب املنهجي يف ا
هدف ابألساس ال تست خريةانت يف السنوات األوتركيزه على اجلانب املعريف الكمي، وخاصة أن طبيعة االمتحا

لم ا بواقع املتععالقته  ويفاجلانب املعريف، وإمنا تركز على منهجية توظيف تلك املعارف وتبسيطها للمتعلمني
  وحاجياته... 

  اآليت: على النحو  ترتيب هذه التوجيهات جاءعليه فقد و 

 .ة التعليميف كيفية االستعداد ملباراتوجيهات املطلب األول: 

 توجيهات يف كيفية التعامل مع االمتحان الكتايب.املطلب الثاين: 

  توجيهات يف االستعداد للمقابلة الشفوية ويف تقنيات اجتيازها.املطلب الثالث: 

 املطلب الرابع: من مناذج املقابالت الشفوية.

 ة التعليم بغيةى مبارا علبلنيوالشكر موصول للسادة األساتذة الذين تقامسوا جتارهبم الشفوية مع املق
ى إخراج هذه عدته علملسا ب الباحث حممد عبد الرمحاينمساعدهتم الجتياز املباراة بنجاح، كما أشكر الطال

    الورقات على مستوى الشكل. 
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 املطلب األول: توجيهات يف كيفية االستعداد ملباراة التعليم.

  األسئلة:من أهم تلك مامه أسئلة كثرية ومتنوعة، ولعل م جيد أيف الرتشح ملباراة التعلي بعد تفكري الطالب

 ؟السلك كيف خيتار الطالب 
، هل خيتارون ختارونهذي سيبعد االعالن عن املباراة أو قبلها جند بعض الطلبة يتساءلون عن السلك ال

قد  ن األمور اليتموعة مإىل جم التأهيلي(، وهنا ميكن أن نشري - اإلعداديلك االبتدائي أم السلك الثانوي )الس
 تساعدهم: 

 قط.فبتدائي ليم االاز مباراة التعيسمح هلم ابجتي من كليات احلقوق اجملاز الطالبأن  :أوهلا

ع نظرا خلضو  -ويلتقاء األالناإن بقي  -نقطة اإلجازة، إذ غالبا ما تكون مرتفعة ابلسلك الثانوي :اثنيها
 250مدرسا مثال، فسيتم انتقاء  50يف مادة معينة  -األكادميية -زارةاألمر لقانون العرض والطلب، فإن طلبت الو 

يقفوا  إليهم إىل أن ة مقدمةنقط لن تبتدئ أبو  امرتشحا الجتياز االمتحان الكتايب، وطريقة االنتقاء هنا أن اللج
...، وعدد املرتشحني أو أقل أو أكثر على حسب نقط 13أو  14على العدد املطلوب، وقد يقفون على نقطة 

ري ذلك  يد، نظرا لتغيد ال يفضية قلذلك فسؤال بعض الطلبة عن العتبة اليت وقفوا عليها يف السنة أو السنوات املا
، أو جازة املهنيةلفه كاإلمح يف كل سنة، وقد يكون االنتقاء بناء على بعض الشواهد املهنية اليت يقدمها املرتش

جمال  أو تكوينا يف تدريبا تلقى لقطاع اخلاص أو يف إطار مجعية أوشهادة  تثبت أنه مارس التدريس أو التدريب اب
ل ابإلدالء بك شحاملرت نا وصي هالتدريس، أو يف بعض اجملاالت القريبة منها كالتواصل واإلعالميات وغريها،  ون

  قيمة مللفه.  الشواهد اليت قد تضيف 

كون تسية...(، فقد ت، الفرنضياالعربية، الرايابلسلك االبتدائي ) مدى متكنه من املواد األساسية اثلثها:
لعكس، ائي أوفر أو الالبتد لرتشحتقن موازاة مع ذلك هذه املواد فيكون حظه يف اله نقطة مرتفعة يف اإلجازة، وي  

 ورة.الثانوي ابلضر السلك مبعىن أنه ليس كل من له نقطة مرتفعة ينبغي أن يرتشح إىل 

 ح فحسب، دون أنبنجا  اةملبار املرتشح هو أن جيتاز ا بغي أن يكون هم  وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ال ين
ما لسهولة تدائي فينجح إلك االبن السيوله إىل املادة املختارة أو السلك املختار، فقد جيتاز امتحايعري اهتماما مل

العكس و  سن وجهلى أحاالمتحان أو ألمر معني، لكنه قد جيد صعوابت يف التدريس، وقد ال يؤدي مهمته ع
 سلك الثانوي. قني ابلراهأو امل امل مع األطفال ابلسلك االبتدائيصحيح، انهيك عن قدراته الشخصية يف التع
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صص اد التخعض مو بوقرار اختيار السلك ينبغي أن يتخذ يف وقت مبكر ليتسىن له اال طالع على 
سه د يفوت على نفقرار، قذ الر يف اختاوديداكتيكها، أو املواد املدرسة ابلسلك االبتدائي ومنهاجها، ومن أتخ

 فرصة اجتياز املباراة بنجاح.

صصك يف ختناصب يف مفتح تمن املعلوم أنه يف إطار تنزيل اجلهوية والتوظيف اجلهوي، قد ال  رابعها:
ا بنجاح هى فرصة اجتياز ا، وتبقليلة جدأو أهنا تكون ق ديرية اإلقليمية(امل) أو إقليمك، )األكادميية اجلهوية(جهتكـ 

ارب يف لك التجذت ثبتأوقد -خصص بناء على هذا اإلكراه، ضئيلة، فتضطر الجتياز السلك االبتدائي أو الت
، وإن كان ء اجلهةة أبناهة توظف بنسبة كبري أن كل ج -كما صرح بذلك أعضاء من احلكومة  -السنوات املاضية

 بلوا. بعض األساتذة ترشحوا خارج جهتهم فق  

  ؟ شح املراجعة بعد اختيار السلكمباذا يبدأ املرت 
السابقة أو  يرين املعاوعية ممعايري ذاتية وموضالسلك بناء على  بعد أن توكل املرتشح على هللا واختار

ماهي  ؟رفيها االختبا سيجتاز اليت ملوادما ا ؟بدأ املراجعةاملراجعة واالستعداد، لكن كيف سي بدأيريد أن ي ،غريها
ما  شكوكه يف بعض هيك عنانراة؟ ؟ كيف يستثمر الوقت املتبقي للمباينبغي أن يطلع عليها ضرورية اليتالواثئق ال

غريها و  ت...،بارايلمصصت لالستعداد لجمموعات وصفحات خ  يتوصل به من توجيهات وواثئق ومنشورات على 
 وخاصة إن كان سيرتشح ألول مرة. اليت تشغل ابل املرتشح  من األسئلة

 بية والتكوين"،الرت  امدات نظاالمتحان يكون يف مادتني: األوىل : "مستج املرتشح أنما ينبغي أن يعرفه 
ت توصيف اجملاالبة تسمى تربوي طر هذا االمتحان وثيقةؤ  "، ويـ  ديداكتيك املادة وختصصهااختبار يف والثانية: "
قدم ي هذا التوصيفو  ف،وظيالختبارات مباراة التوظيف أو ما يسمى ابألطر املرجعية المتحان الت املضمونية
سئلة ان، طبيعة األمتحلال زمنية، املدة المعامل كل مادةبعض املعلومات عن االمتحان مبا يف ذلك مثال:  للمرتشح

االت جملا كما يصف بعض  ،أسئلة موضوعية مغلقة.. مفتوحة أمأسئلة مقالية  هل هي يف االمتحان اليت ستطرح
أو نسبة  ني وزن اجملالية، ويبت فرع اإلعداد، ويفصل هذه اجملاالت إىل جماالعليها يف يركزالرئيسية اليت ينبغي أن 

 ا. هبستعانة االكن يف النهاية ببعض املصادر واملراجع اليت مي هذا التوصيف وي ذي لأمهية اجملال، 

لى األطر عتمد عي أن للمرتشح  وميكنأو قبل املباراة أبايم، تصدر بعد االعالن عن املباراة، هذه الوثيقة 
تبني أنه ال يكون هناك  باستقراء هذه األطرفاملرجعية للسنوات املاضية يف انتظار إصدار توصيف املباراة املقبلة، 

  1"إال يف بعض األمور القليلة فرق بينها

 

                                                             
 م.2019دليل المقبل على مباراة التعليم في مادة مستجدات نظام التربية والتكوين وفق توصيف المباراة األخير   1
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 ه، فينطلق مني  يه من الزلل والتـ  ق  ي  ه، لكونه س  بلت  ته وق  جه  للمرتشح أن جيعل هذا التوصيف هو و  فينبغي 
اجملاالت الفرعية الواردة يف التوصيف فرياجعها، ونظرا لكون املرتشح سيجتاز االختبار يف: التخصص، ديداكتيك 

ينبغي الرتكيز عليه يف كل  ، سأتناول كل عنصر على حدة، وماالتخصص، مستجدات نظام الرتبية والتكوين
 عنصر.

 أو مواد التخصص. أوال: مادة التخصص  
 تحن يف:ات فسيمالتخصص الذي اختاره، فلو اختار مثال تدريس االجتماعياملرتشح يف متحن سي

عية من فقه  العلوم الشر يمتحن يفية فسالتاريخ، اجلغرافيا، الرتبية على املواطنة، ولو ترشح لتدريس الرتبية اإلسالم
الفرنسية، ، و ربيةة العوأصول وتفسري وحديث...، وإن اختار السلك االبتدائي فسيجتاز االختبار يف اللغ

 بوله. والعلوم...، أي أنه ميتحن يف املواد اليت سيدرسها بعد ق  

 وأفضل طريقة ملراجعة التخصص أو مواد التخصص: 

بقي له  اة أوال مث إناملبار  توصيف فرعية املدرجة يف: فرياجع املرتشح اجملاالت الاالنطالق من توصيف املباراة -أ
 وقت فليتوسع يف املراجعة...
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سام صة لألقية وخاالكتب املدرس: من األفضل أن يتوفر املرتشح على النطالق من الكتب املدرسيةا -ب
 ولت تلكيت تناكتب التخصص الشهادية، فينطلق يف مراجعته للتخصص من هذه الكتب، ويتوسع يف  اال

 املواضيع.

ليت تتكرر يف االت اض اجملبع: من شأن ذلك أن يوجه املرتشح إىل املاضية االطالع على مناذج االمتحاانت -ج
 االمتحاانت لريكز عليها يف استعداده، وطبيعة األسئلة اليت تطرح...

 :واضيع أمههاز على ما تركاملطلع على االمتحاانت املاضية سيجد أهنأمث ل هنا مبادة الرتبية اإلسالمية ف

 ى.( ، لذلك علفقه..الالتفسري، الفقه، أصول ذاهب، )يف مجيع التخصصات وامل املؤلفات وأصحاهبا -
 ...هه، مذهبخ وفاتمن حيث اسم املؤلف واملؤلَّف، اتري، رتشح أن يعد شجرة هلذه املؤلفاتامل

ع السور...، ، وأنوا لقرآن: وردت أسئلة خبصوص الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول، ونزول اعلوم القرآن -
 ...القرآنومن أفضل املؤلفات التعليمية يف هذا اجملال: مباحث يف علوم 

ا بينها...، وقز فر ، ويرب : يركز املرتشح على تعريف أنواع األحاديث وحكم العمل ببعضهاعلوم احلديث -
 ....: مباحث يف علوم احلديث، تيسري مصطلح احلديثوميكن االستعانة ب

يد.....، ق واملقاملطل: جند يف االمتحاانت بعض املصطلحات األصولية كالعام واخلاص و أصول الفقه -
بد الوهاب لفقه لعصول اأإبراز الفروق بينها والتمثيل لكل مصطلح...، ميكن االستعانة بكتاب علم و 

 .خالف وإن كان على مذهب احلنفية
تطبيقاهتا،  يعرف بعضو خلمس : يطلع املرتشح على القواعد الكربى كقواعد االقواعد الفقهية واألصولية  -

فتاح الوصول روكي ومهي للستعانة بنظرية التقعيد الفقوالنصوص الشرعية اليت بنيت عليها، وميكن اال
 .للتلمساين

 خاصة تلك اليتو لنبوية، رية ا: تطرح أسئلة هلا عالقة أبمساء الصحابة وببعض أحداث السالسرية النبوية  -
لنبوية ينبغي لسرية اعن ا هلا عالقة ابملوضوعات املدرسة يف مدخل االقتداء...، ولتكوين صورة أولية

 .كالورايبانية ع على املؤلف: السرية النبوية دروس وعرب للسباعي وهو مقرر يف الثاالطال
مث التوسع فيها انطالقا من كتب التخصص،  االطالع على بعض الدروس املقررة يف الرتبية اإلسالمية  -

قه األسرة  لصالة، الصيام، الزكاة، احلج، املعامالت املالية، فالك املدرجة يف مدخل االستجابة )وخاصة ت
يف ، ...كالزواج والطالق، مقاصد الشريعة اإلسالمية، االجتهاد والتجديد، خصائص الشريعة اإلسالمية
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الغالب تطرح دروس أوىل بكالوراي والثانية بكالوراي والثالثة إعدادي يف االختبارات، لذلك يستحسن أن 
 .تتوفر على مقررات هذه املستوايت

 .حفظ وفهم السور املقررة -
ذهب اإلمام مألشعرية العقيدة االتصوف السين،  إمارة املؤمنني، :رح أسئلة كذلك يف الثوابت املغربيةتط  -

كتاب و  ه هللا،ل رمحمالك، وميكن االستعانة يف ذلك بكتاب خصائص املذهب املالكي للشيخ التاوي
ملالكي، لمذهب الملغرب وببعض املقاالت يف أسباب اختيار ااملغرب مالكي ملاذا؟ للدكتور الروكي، 

 ....العقيدة األشعرية

املرتشح فلكيفي، اهجي وعلى العموم فينبغي للمرتشح أن يهتم يف مراجعته ملادة التخصص ابجلانب املن
 للدروسا جامعة عتبارهئي، ابللسلك االبتدائي مثال ميكن أن يركز على الدروس املدرسة ابلسنة السادسة ابتدا

 شهادية. ام االس األقسلتدريابحديث العهد  ولكون أخطر ما ميكن أن يدرسه أستاذاملدرسة ابملستوايت السابقة، 

  :صص أو مواد التخصصاثنيا: ديداكتيك التخ
جعة، بتداء يف املرااملرتشح اليها عبعد االنطالق من توصيف املباراة يف حتديد اجملاالت الفرعية اليت سريكز 

 بوية منها: ميكن االستعانة بذلك جبملة من الواثئق الرت 

 التوجيهات والربامج اخلاصة بتدريس مادة بسلك معني: الوثيقة األوىل: 

راة قبلني على مباطلبة املن اليغفل الكثري م، و وثيقة هي كنز عظيم يف ديداكتيك مادة أو مواد التخصصهذه ال
التوجيهات  رتشح علىاملطلع من ديداكتيك املادة، ويستحسن أن ي كبريا، وهي وثيقة تغطي جانبا  عنهاالتعليم 

ة يداكتيك املادجمال د رح يفاخلاصة بتدريس تلك املادة ابلسلك اإلعدادي والتأهيلي، وأغلب األسئلة اليت تط
كن للمرتشح ام، فيميك العكما تتضمن قسطا كبريا من الديداكت، أو هلا عالقة هبا،  تؤخذ من هذه التوجيهات

قها العام، شائي يف البتد، أن يطلع على التوجيهات اخلاصة ابمثال للسلك الثانوي ختصص الرتبية اإلسالمية
 لشبكة. اعلى  وتوجيهات تدريس علوم احلياة واألرض يف شقها العام...، وهذه التوجيهات موجودة

  خبصوص هذه التوجيهات:  ملحوظات*

يقة منهاج وث" :هيو احدة اج اجلديد، هناك وثيقة و الرتبية اإلسالمية مل تصدر توجيهات خاصة ابملنه -
  .يكي العاملديداكتانب االرتبية اإلسالمية..." وميكن االستعانة بتوجيهات املنهاج القدمي يف اجل
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لت يف طرائق دها فصجنعضها ميكن االستعانة جبميع هذه التوجيهات يف اجلانب الديداكتيكي العام، إذ ب -
  .واديع املمشرتكة بني مجووسائل التدريس وتعريف الكفاية وأنواعها... وهي كلها أمور 

 الدليل يفعطيات عض املبينبغي االنتباه إىل مستجداته، فقد يقرأ املرتشح  يخبصوص السلك االبتدائ -
شح مرت .، فال بد للملنقح..هاج اا قد تغريت مع املنالبيداغوجي للتعليم االبتدائي بنسخته القدمية، وجيده

 ختبار. از االوما هو معمول به أثناء اجتيأن يستجمع تلك الواثئق ويعرف العالقة بينها 

 الوثيقة الثانية: مذكرات التقومي.  
طلع ات أن يملذكر ترد أسئلة يف ديداكتيك التخصص، يصعب على املرتشح الذي مل يطلع على هذه ا

 عليها، وهذه املذكرات تنقسم إىل قسمني: 

بني ملستمرة، كما تراقبة اامل ريرس كيف جي  : وهي وثيقة تربوية رمسية تبني للمدمذكرة املراقبة املستمرة -
ه، فاملرتشح خلاصة باكرته أساليب املراقبة املستمرة من فروض كتابية وأنشطة مدجمة...، ولكل سلك مذ 

راقبة دي، ومذكرة املاإلعدا لسلكمثال للسلك الثانوي عليه أن يطلع على مذكرة املراقبة املستمرة اخلاصة اب
 يلي.املستمرة اخلاصة ابلتأه

ملضمونية اليت االت اد اجمل: وهي وثيقة تربوية رمسية تؤطر االمتحاانت املوحدة، فتحداألطر املرجعية -
حن امني اليت سيمت، واملضقوميابلت سيمتحن فيها املتعلم، وكيفية بناء االختبارات، واملهارات املستهدفة

 ؟ اتملذكر اعلى هذه  فأىن للمرتشح أن يطلع على هذا اجلانب إن مل يطلعفيها املتعلم، 

 الوثيقة الثالثة: الدالئل الصادرة عن الوزارة خبصوص تدريس مادة معينة.
ة هجية تدريس مادتم مبنهتليت جبانب التوجيهات جند جمموعة من الدالئل البيداغوجية الصادرة عن الوزارة وا

 معينة، ومن تلك الدالئل: 

ه أيضا يف شق يدوا منن يستفللمرتشحني للسلك الثانوي أ: وميكن ل البيداغوجي للتعليم االبتدائيالدلي -
 الديداكتيك العام. 

 اول إدماجنوهو دليل يت :عليمالدليل البيداغوجي العام إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الت -
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من غري ربط ذلك مبادة معينة. 

)لكل  معني بسلك معنيا املعلومات واالتصاالت يف تدريس مادة الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجي  -
 ة دراسية دليل بيداغوجي خاص هبا(.ماد



   

 

عداد األستاذ: إمساعيل مرجيمن إ تعليمتوجيهات هامة للمقبل على مباراة ال   

8 

لوجيا وع إدماج تكنو كون موضيبلة أن يف مباراة ولوج املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين املق املتوقعمن و  
حلضوري بسبب تعليم ادل البلتعليم عن بعد املعلومات واالتصال يف التعليم حاضرا بقوة، وخاصة مع اعتماد ا

املادة اليت  تصال يفات واالدماج تكنولوجيا املعلومإدليل " :جائحة كوروان، لذلك على املرتشح أن يطلع على
 ".سيدرسها

، اد املدرسةيك املو يداكتود االبتدائي ة كل ما يتعلق مبستجدات التعليملمعرفف وخبصوص السلك االبتدائي
ل تطبيقية يف ك جذاذات تتضمنو ، ستاذ املوجودة يف موقع الوزارةبقراءة دالئل األني على املباراة املقبل أنصح

لسنة األوىل ابلعربية اللغة ا على دليل واحد يف كل سنة، مثال دليل تدريس مادةاملرتشح  طلعييكفي أن و مكون، 
 شح من: ن املرت عليها سيمك   ، واالطالعيف ابقي املوادهكذا ، .... مث ابلثانيةدليل تدريسها أو 

)النص  لقراءةا: مكون كون من: فمكوانت مادة اللغة العربية ابلرابع ابتدائي مثال تتمعرفة مكوانت املادة -
ر اللغوية الظواه مكون ،ص السماعي(الن) مكون التواصل الشفهي ،املسرتسل..(الوظيفي، النص الشعري، النص 

 )ةمشروع الوحد لكتايب،اتعبري التطبيقات الكتابية، ال) مكون الكتابة ،ء(الرتاكيب، اإلمالالصرف والتحويل، )

عي، ومشروع ص السما؟ والن: فما املقصود ابلقراءةمعرفة معىن هذه املفاهيم املوظفة يف تصريف املنهاج  -
 ...الوحدة

ألسابيع اليت تنجز ا عدد  /عرفة عدد الوحداتم من خالل : وذلكمعرفة الغالف الزمين املخصص هلذه املادة  -
  كل حصة؛يفعدد الدقائق  /عدد احلصص يف كل درس؛ التوزيع الزمين للدروس/  /كل وحدة؛لفيها 

هر س الظواية تدري؛ فمنهجية تدريس القراءة ختتلف عن منهجمعرفة منهجية وخطوات تدريس كل عنصر - 
 . اللغوية

  ى صياغتها؛ كل مكون والتدرب عليف الطالع على مناذج اجلذاذاتا  -

عدد سنة، و  يف كل ، من خالل ما يدرسمعرفة الفروق املوجودة يف تدريس كل مادة يف السنوات الست -
 ...الوحدات فيها
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 الوثيقة الرابعة: الكتب املدرسية:
فالكتب  لتدريس،جية احول منهمن األمهية مبكان االطالع على الكتب املدرسية لتكوين صورة أولية 

رسية يكسبه تب املدابلك صص تفيد أيضا يف ديداكتيك التخصص، فاحتكاك املرتشحد يف التخاملدرسية كما تفي
تعرف على يا، كما قدميهتاكتشاف ديداكتيك املادة، فيتعرف على وحدات املادة ومداخلها وأمسائها وطريقة 

لكتب ان بني ر ن يقاأخطوات ومراحل بناء الدرس من خالل األنشطة املقدمة يف الكتب املدرسية، وميكن 
ي هون هذه الكتب ن أن تكيستحسو املدرسية وبني ما ورد يف منهاج املادة وتوجيهاته اخلاصة بتدريس تلك املادة، 

 للمستوايت االشهادية.

 الوثيقة اخلامسة: الكتب اليت ألفت يف ديداكتيك التخصص. 
د املدرسة ك املواداكتيديأقصد هنا الكتب واملقاالت اليت ألفت يف ديداكتيك تدريس مادة معينة أو 

لخص ...، فهو يحثااب ارسااذا ممابلسك االبتدائي، وخاصة إن كان مؤلفها  أستاذا مكوان أو مفتشا تربواي أو أست
ئق  جيدها يف واثالليت قد امور جتربته من خالهلا، وهذا النوع من الكتب قد يساعد املرتشح  وينبهه إىل بعض األ

لكتب جتلي ا نمفهذا النوع  اصة إن قصد هبا أصحاهبا اإلفهام،جربة الواقعية، وخرمسية وإمنا هي من وحي الت
كوين صورة ح على تملرتشااإلشكاالت اليت تواجهها املادة وتقرتح حلوال لتلك اإلشكاالت، وكل ذلك يساعد 

 عامة عن املادة وحتدايهتا. 

 ة: مناذج االمتحاانت وتصحيحها.الوثيقة السادس
يها قبل طالع علن االخر ما يطلعون عليه هو االمتحاانت املاضية، إذ يعتقدون أبعض املرتشحني آ

ح اجلهد املرتش ص علىاالستعداد اجليد ضرب من تضييع الوقت،  فاالطالع على مناذج من االمتحاانت يقل
ألجوبة لى اعن اطلع اصة إوالوقت، إذ يتعرف على ما يستهدف ابلتقومي ومنهجية التعامل مع تلك األسئلة وخ

 الرمسية لتلك االمتحاانت.  

ينبغي أن نستغرب عندما جند  وهناك مسألة يف غاية األمهية خبصوص ديداكتيك التخصص وهي أنه ال
ديداكتيك التخصص أسئلة هلا عالقة ابلكفاايت وابلوضعية املشكلة وبصياغة األهداف التعليمية...، يف امتحان 

وال ينبغي أن نعتقد أن هناك فرق بني علوم  مادة معينة، دريس وتقومي أو كما تسمى يف االمتحاانت: منهجية ت
عة يف دماغنا قبل مراجعتنا، فالديداكتيك هو التطبيق الفعلي العملي يطفنحدث ق املادة،الرتبية وديداكتيك 

 .البيداغوجيا أو يف علوم الرتبيةللمواضيع اليت نوقشت يف 
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التدريس،  اايت يفد الكفدى إملامك بعلوم الرتبية، فاعتمايتوقف على م املادةواإلملام بديداكتيك 
ل التقومي ، ومراحابطهاوالتدريس ابلوضعية املشكلة وخصائصها ومراحلها، وصياغة األهداف التعليمية وضو 

ا مب ملادة اا يف تدريسية ن ننزهلاول أووظائفه، ومعايري اختيار الطرائق والوسائل واحملتوى...، كلها مواضيع عامة حن
 ....هتاايتوافق ويتماشى مع خصوصي

ن صعوابت يف ني جيدو رتشحولعل هذه القطيعة بني ديداكتيك املادة وعلوم الرتبية هو ما جيعل بعض امل
 .فهم ديداكتيك املادة

ادة هاج امليهات ومنالتوج: من الواثئق اخلاصة بديداكتيك التخصصمجع وصفوة القول على املرتشح 
عض قضااي ناولت باليت ت بعض املقاالت والكتبو مناذج االمتحاانت، و  طر املرجعية،األو مذكرات التقومي، و 

 يف ملف خاص بذلك.  ديداكتيك التخصص

 نظام الرتبية والتكوين(  مستجدات) الرتبية: علوم اثلثا
 بعض يفحن فقط سيمت مستجدات نظام الرتبية والتكوين" فيعتقد أنه" قد جيد املرتشح هذا االسم:

جدات ت: املساألول ئيسني:ر املستجدة مؤخرا، واألمر ليس كذلك، وتوصيف املباراة ينقسم إىل جمالني  األمور
غرب التدريس تماد املمن اع تداءبا: مستجدات نظام الرتبية والتكوين، وميكن القول أن الثاينالبيداغوجية، 

شح ال يتيه املرت  ت، وحىتتجداملسك من اابلكفاايت، أي مع صدور امليثاق الوطين للرتبية والتكوين يعترب كل ذل
 يف استعداده ملادة مستجدات نظام الرتبية والتكوين ميكن توجيه إىل: 

 االنطالق من توصيف املباراة.  -1
ارة، املرتشح والوز  قدا بنيعباره نصيحيت إىل املقبل على مباراة التعليم أن ينطلق من توصيف املباراة ابعت

ور وكأنه لك احملذناقش ابعتماد عدة مصادر، دون أن يظل أسريا لكتاب معني، في فرياجع كل حمور على حدة
ة هذه مسية يف معاجلئق الر ن الواثويستحسن االنطالق م بصدد كتابة مقال فيه، مث ينتقل إىل احملور املوايل....، 

 2008رسية ، ل احلياة املدمن دلي رتشحاحملاور، فمثال يف مراجعة اجملال الفرعي املتعلق ابحلياة املدرسية، ينطلق امل
ويف الرؤية  مليثاق الوطينعه يف ايراج غاايت نظام الرتبية والتكوين"ال الفرعي من توصيف املباراة: "ويف مراجعة اجمل

  :كتبت امللخصني  ملباراةوصيف اتوإمياان مين أبمهية االنطالق من االسرتاتيجية لإلصالح ويف قانون اإلطار...، 
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يم يف لى مباراة التعلملقبل عليل اد"و  "ةالرتبية اإلسالمية للمقبل على مباراة التعليم وفق توصيف املباراديداكتيك "

  "مستجدات نظام الرتبية والتكوين وفق توصيف املباراة األخري

 :االمتحاانت املاضية جاالطالع على مناذ  -2
لى طبيعة عملرتشح رف اعتمهية، إذ ياالطالع على مناذج االمتحاانت املاضية وتصحيحها يف غاية األ

را ...، ونظحاانت ع االمتامل مب منهجية التعاألسئلة اليت تطرح وترشده إىل ما ينبغي الرتكيز عليه، كما يكتس
ية وصححتها ت املاضلسنوااألمهية االطالع على االمتحاانت وختفيفا وتيسريا على املرتشح، مجعت امتحاانت 

"، ةيية وعلوم الرتباإلسالم رتبيةال الشامل يف تصحيح امتحاانت ديداكتيك: "يف ملخص مسيتهانطالقا من أجوبة رمسية 
، 2012ي منذ أهوية ضمنته تصحيح امتحاانت مستجدات نظام الرتبية والتكوين منذ العمل ابملراكز اجل

 .2016للمادة وامتحاانت ديداكتيك الرتبية اإلسالمية منذ العمل ابملنهاج اجلديد 

 طالع على الواثئق الرتبوية الرمسية. اال -3
وطين ءا ابمليثاق البوية بدالرت  رود أسئلة خبصوص بعض الواثئقاملتتبع المتحاانت السنوات املاضية يلحظ و  

 ذه الواثئق: هخبصوص  عليها بعض األمور اليت ينبغي الرتكيزوصوال إىل قانون اإلطار، واجلدول التايل يلخص 

 اجلهة اليت أصدرهتا  ااتريخ صدوره الوثيقة 
 ومهمة تلك اجلهة

اإلضافة اليت 
 جاءت هبا 

مكوانهتا ) عدد 
 الفصول، املواد..( 

 عالقتها بباقي الواثئق 

......... ............ .............. ............. ................ ................... 
اإلطار،  إلصالح، قانونلاتيجية السرت اللرتبية والتكوين، الرؤية  وخاصة الواثئق الثالثة األساسية: امليثاق الوطين 

 كتاب األبيض... الوما تفرع عنها من الواثئق ك

 قاريره واتريختظيفته، و يسه، كما تطرح أسئلة خاصة ابجمللس األعلى للتعليم من حيث: امسه، اتريخ أتسيسه، رئ
 إصدارها...

 ستجدات نظام الرتبية والتكوين.االستعانة ببعض الكتب وامللخصات يف م -4
على غرار ابقي التخصصات، وال  -خلصهمبا يف ذلك ما أ  - لكتاب جامع ومانع لعلوم الرتبيةال وجود 

لديداكتيك التخصص، وإمنا على املرتشح أن ينوع من مصادره دون االعتماد على كتاب معني  بعينه، ألن ذلك 
صاحب الكتاب، وبعض املرتشحني قد يسمعون بتنويه بكتاب معني  قد يفو ت عليه بعض األمور اليت مل يذكرها
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ومن الكتب وامللخصات ون، ضل  ون وي  ضل  أو بقدح فيه فيقتنعون بذلك اقتناعا اتما فيوجهون غريهم إىل ذلك في  
 اليت اطلعت عليها وأراها مفيدة ملراجعة مستجدات نظام الرتبية والتكوين: 

 ة الرتبية لألستاذ ايسني سلنيالدليل املختصر يف علوم الرتبي -
 دليل حتضري مبارايت التوظيف ابلتعاقد لألستاذ عبد الفتاح ديبون؛  -
 املعني يف الرتبية لألستاذ العريب السليماين. -
 دليل املقبل على مباراة التعليم وفق توصيف املباراة األخري لعبد ربه.  -

م التلخيص مما اجع ترو املر  ، غري أن بعض هذهوغريها من الكتب وامللخصات اليت قد يستعني هبا املرتشح
عدم االكتفاء و ملصادر اع يف قد يفوت على املرتشح بعض اجلزئيات والقضااي، لذلك قلنا ال بد من التنوي

 بكتاب واحد. 

 ضرورة فهم العالقة بني حماور علوم الرتبية:  -5
 هلم السؤال أن تغري جردنة، لكن مبقد جتد بعض املرتشحني ينكبون على حفظ مفاهيم تربوية وحماور معي

هموا مثال ، فلو فصحيحاو خيتلط لديهم ألمر، والسبب يف نظري هو عدم تصورهم لعلوم الرتبية تصورا سليما 
وإن مل  ري من األسئلةا عن كثجابو أل ،القواعد العامة للتدريس ابلكفاايت وسياسة الدولة ونظرهتا للمدرسة ووظائفها

  يطلعوا عليها من قبل.

 توصيف يفملدرجة ااالت وسأقدم هنا نظرة عامة عن علوم الرتبية وعن كيفية ربط العالقات بني اجمل
 :مقارابتالتدريس بثالث  اراة، فاملغرب هنج منذ االستقاللاملب

"  لمتعأ" ماذا  :السؤال يب عنسي، وجتمقاربة هتتم ابملضمون الدراوهي  :(املضامني أو احملتوى املقاربة) األوىل 
طة اليت ملدرس، واألنشاتمامها ركز اهكوهنا العامل احلاسم يف فهم العامل احمليط بنا وم  وتعطي للمعارف وزان ثقيال،

 .يقوم هبا

مقاربة تقود نظراي إىل التعليم النسقي الذي يعتمد على نظرية األنساق، وهي : (األهدافهداف)املقاربة بأل الثانية
تم ابلتعليم املنهجي والعقالين للتعلمات، اليت تصاغ بطريقة إجرائية أي ترفض كل شيء ينتمي إىل الصدفة، لته

عليها مؤاخذات منها:  يداغوجيا: النظرية السلوكية، لكنومن مرجعيات هذه الب، بفعل سلوكي قابل للمعاينة
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طها بني عدم رب ،وإغفاهلا للتفاعالت الذهنية والنفسية لدى املتعلم ومالحظتهاعتمادها على ما ميكن قياسه 
 ...األهداف العامة واخلاصة

ن دات الدراسية مد والوحلف املوار مقاربة هتتم ابلتقاطعات اليت حتدث بني خمتوهي : (لكفاايتاب )املقاربة الثالثة
عارف بئة املل تعخالل إقامة عالقات بني التعلمات هبدف التوصل إىل حل وضعية مركبة، وذلك من خال

عياهتا ة...، ومن مرجو بنائي، السوسي: النظرية البنائيةبةار قاملرجعيات النظرية هلذه املومن  .واملهارات املكتسبة
يف ملشكالت...، و اجيا حل يداغو بالبيداغوجيا: بيداغوجيا الفارقية، اخلطأ، اللعب، اإلدماج، املشروع، الدعم ، 

خلطأ وق الفردية وااة الفر ة  مراعأمهين أ إذ احلقيقة هذه البيداغوجيات هي تطبيقات ديداكتيكية لنظرايت التعلم، 
السابقة،  تابار قامل ة معع ابملر ين القطلكفاايت ال يعاب بةار قاملج ذلك من خالل نظرايت التعلم، واعتماد نت  ست  ا   ...

كز ر مل املتعلم هو جبع بةار قامل فقد أخذت منها ومن مجيع النظرايت ما يتوافق مع أهدافها وقواعدها، وتتميز هذه
دريسه...، ذي سنختاره لتتوى الواحمل العملية التعليمية التعلمية وحمورها، وابلتايل فجميع طرائق التدريس ووسائلها
وعات..، شكالت واجملموحل امل شروعينبغي أن حيققوا لنا مركزية املتعلم، لذلك اخرتان من طرائق التدريس طريقة امل

و ينفذ أرس وهو خيطط  لى املدتم عكون ذلك حيقق مركزية املتعلم، مما حيومن الوسائل إدماج املوارد الرقمية...، ل
 .أو يقوم أن يستحضر هذه املركزية

ك املركزية، لذل مع هذه تدور واملدرسة املغربية عرب إصالحاهتا تسعى إىل حتقيق وظائفها وأدوارها اليت
شروع القسم تعلم ومخصي للمكاملشروع الشتربوية  عملت على تفعيل أنشطة احلياة املدرسية عرب مأسسة مشاريع 

إىل  لذي أدىالشيء ومشروع املؤسسة، إذ من التحدايت اليت واجهتها ضعف انفتاحها على سوق الشغل، ا
 .للرئيس خري دلياألستاذ اأسسة االهتمام ابلتكوين املهين، وإعادة االعتبار لنظام التوجيه الرتبوي ولعل يف م

ة، ويهدف عليمية التعلميلية التالعم علق بنظام الرتبية والتكوين جعل املتعلم حموروقانون اإلطار اجلديد املت
 .إىل حتقيق ذلك من خالل إجراءات عملية ميكن االطالع على مواده ملعرفتها

دي، وانفتاحه س النقيه احلوتتحقق مركزية املتعلم من خالله تشجيعه على النقاش واالبتكار وتنمية لد
 ...ةعارفه الوظيفيراته ومومها االقتصادي واالجتماعي والثقايف...، وتنمية كفاايته وقدراته على حميط املؤسسة

  ....وجهرس، املاملؤسسة، املد) ولعل حتقيق ذلك يتطلب جتديد أدوار ووظائف الفاعلني الرتبويني

 ــام" تنبيه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   مل مكوانت االمتحان:ايتعلق مبع "هــ
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، لذلك  االتاجملقي ابفلون من املواد اليت سيمتحنون فيها ويغ جمال معنيشحني قد يركزون على بعض املرت  
معامل االستعداد، ف تبار يفاالع كان وال بد من تذكريهم مبعامل هذه املواد يف االختبار الكتايب وأخذ ذلك بعني

، (1،5تيك التخصص: ) امل ديداكمع،  و (1،5 ): معامل التخصص ابلسلك الثانوي على سبيل املثال:املواد 
 (2)  فحدد يف: معامل مستجدات نظام الرتبية والتكوينأما 

، فستكون 12على  ويف علوم الرتبية 10ويف ديداكتيكها على  8فلو حصل مرتشح يف التخصص على      
 .10،2نتيجته العامة يف الكتايب هي: 

يب، لكن  الكتات مرتفعة يفلعدد الذي حصل على معدالصحيح أن املسألة هلا عالقة ابلعدد املطلوب، واب     
 ادة مامد وإعطاء لكل  املوادل بنينستنبط من املعامالت وأتثريها سلبا أو إجيااب على النتيجة العامة، ضرورة الع

 .تستحق

 رى.ت األخمعني وإغفال اجملاال مبجالعلى أي قصدان تنبيه املرتشحني إىل خطورة االهتمام 

 ني: توجيهات يف كيفية التعامل مع االمتحان الكتابي.املطلب الثا

ختبار وخاصة يوم اال فادحةالمن املؤسف أن يستعد املرتشح للمباراة جيدا مث يقع يف بعض األخطاء  إنه
ليت تطرح يف سئلة اعة األتلك األخطاء املتعلقة ابجلوانب الشكلية لالختبار، انطالقا من اطالعي على طبي

أوال، ألخطاء ض هذه اىل بعخالل جتارب بعض األصدقاء يف السنوات املاضية ميكن أن أشري إ االمتحاانت، ومن
 :مث توجيهات متنوعة اثنيا

  جيب احلذر منها:  فادحةأوال: أخطاء 
 طئ.صر اخلاالعن : عني العنصر الدخيل يف هذه االقرتاحات ويقصد بهطرح يف إحدى االمتحاانت -
 ؟ وبيد ابملطلفلماذا ال تتقعدم التشطيب أو بيض املقد يطلب منك عدم استعمال  -
 . ( فال تضع عالمة غريمهاF( أو )vقد يطلب منك وضع حروف وليس عالمات مثل ) -
 (×)عدم التقيد ابلعالمة املطلوبة، فقد يطلب من املرتشح يف امتحان واحد وضع عالمات خمتلفة كهذه  -

ا عوض أو بسهم )       (، فيضع إحدامه (     )   ، أو يطلب منه أن يصل خبط(√)أو هذه 
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األخرى، وقد تقول أن ذلك ال يعتد به، فأقول وملاذا ال توضع عالمات موحدة يف امتحان واحد إن كان 
 األمر كذلك ؟ 

 يف امتحان واحد قد يطلب منك: -
 وضع العالمة أمام اجلواب الصحيح؛   -
 وضع والعالمة أمام اجلواب اخلاطئ؛ -
مام اجلواب صحيح وأواب القد تضع العالمة أمام اجلانة أو اخلاانت املناسبة؛ )اخلوضع العالمة يف   -

كل   دعن...( لعالمةاتتكرر هذه الصيغة )ضع  اخلاطئ( واألخطر يف هذا أن يف بعض االمتحاانت ال
ن إية ترقم فقط، و املوال سئلةواأل ها، بل قد توضع يف السؤال األول،سؤال لتنتبه إليها إن أخطأت يف وضع

 نعا. سن صحيأغفل املرتشح قراءة التعليمة جيدا فقد خيطئ يف االجاابت وهو يعتقد أنه 
 جند:  2019رب مثال يف امتحان مستجدات نظام الرتبية والتكوين الثانوي بسلكيه دورة نون

  .عدم قراءة التعليمات اليت توجد يف الصفحة األوىل -
اليت أجبت عنها، فقد يقع اخلطأ يف عدم عدد صفحات االمتحان وعدد الصفحات  عدم مراقبة -

 .2تسليمك لبعض األوراق أو ما شابه ذلك

 اثنيا: توجيهات عامة.  
 قراءة وضعيات االنطالق واألسناد مرات عديدة قبل قراءة األسئلة. -
 ض التلميحات يفأو  بع ة هلاقراءة األسئلة كاملة قبل البدء يف االجابة، إذ بعض األسئلة قد جتد أجوب -

واب ألول جبؤال الة أخرى، مث بعض األسئلة تتطلب تقسيم اجلواب عليها، فقد جتيب عن السأسئ
 مستوىف، وقد تكرر ذلك يف السؤال املوايل.

ن يتوفر على  تعلم أبب املضرورة االعتناء بتنظيم ورقتك أكثر حمرتما عالمات الرتقيم؛ فقبل أن نطال -
 .أوال لدى املدرس كفاايت منهجية واسرتاتيجية...، ينبغي أن تكون

 أهنا الواضحة البعيدة اراتاالختي أوال نبعد :متعدد من اختيار من انطالقا األسئلة عن االجابة طريقة -
فمثال ، ماألع اجلواب رخنتا وخصوص عموم ابينه كان  فإن االختيارات، ننظر يف ابقي اجلواب هي ليست

ت، الثاين/ املهاراارف و ي جمموعة من املع: هولإن قيل لك ما مفهوم الكفاية؟ فوجدت اختيارات: األ
 أعم.ه  ألنجمموعة من املعارف واملهارات والقيم والتوجيهات..، فنختار اجلواب الثاين

                                                             
 الشامل في تصحيح امتحانات ديداكتيك التربية اإلسالمية وعلوم التربية، إسماعيل مرجي.  2
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 .ميكنك أن تبدأ ابألسئلة اليت تيقنت من إجاابهتا رحبا للوقت -
يف، اإلمالء عر م املالك ني،ملضامني أو االهداف، ك: التلقاب ةربقاملابال تستعمل مصطلحات هلا عالقة  -

 وظفها يف حمل الذم.، إال أن ت  ...على املتعلمني
 أن وإايك لكفاايتا بيداغوجيا جبانب دائما فكن معينة، طريقة أو سلوك يف موقفك منك يطلب قد -

 .حاليا هبا املعمول فهي تعارضها،
ها طلع عليمل ت ض األمورعوقد جتد ب جعتها،ار  اليت األمور بعض االمتحاانت يف جتد أن ابلضرورة ليس -

 حسبك مناوإ ابلديداكتيك،و  الرتبية بعلوم االحاطة يستحيل أنه تعلم أن عليك لذلك ،تيأس الف من قبل،
( املبارايت يفتوص يف املدرجة هي األمور وهذه) فيهما األساسية األمور بعض على تتعرف أن

 :اومنه ابلكفاايت تدريسلل العامة القواعد خالل من جوابه ال تعرف سؤال عن جتيب أنوإبمكانك 

 البناء يف املتعلم كإشرامنها/  ديثةاحل واختيار والوسائل الطرائق من التنويع ضرورة /العملية حمور يف املتعلم جعل 
واملهارات  القدراتكفاايت و االهتمام بتنمية ال .../املدرس جمرد موجه ومنشط وميسر /االبتكار على وتشجيعه

ة يف العملية ملوارد الرقمياة إدماج أمهي /أمهية اخلطأ والتعاقد؛ واللعب يف بناء التعلمات.،/ وجتنب التلقني واإللقاء..
نب كل جتفية وابلتايل رفة وظيون معاملعرفة ينبغي أن تك /التعليمية،/ إعداد املتعلم إعدادا يتالءم مع سوق الشغل

 دريس ) اخلطأ،يف الت حلديثةلبيداغوجيات اضرورة إعمال ا هلا عالقة ابملضامني واحملتوايت/ املصطلحات اليت
 القارقية، املشروع...(...

 ...كومناقشت قراءتك كثرةب تكتسبها قد امللكة هذه لكن األسئلة، من مهمة كبرية  نسبة على جتيب قد آنذاك 

 استعدادا لالختبار الكتايب:  عليهمما ينبغي الرتكيز اثلثا: 
عاقد سيلحظ يف ابلتلتوظابية والتكوين األخرية، أي منذ اعتماد املتتبع المتحاانت مستجدات نظام الرت 
 الرتكيز يف هذه االمتحاانت على أمور أمهها: 

 التدريس ابلكفاايت واملفاهيم اليت هلا هبا عالقة؛ -
 أدوار ووظائف املدرسة املغربية يف عالقتهما بسوق الشغل؛ -
ابء، روس، مجعية اآلظر الداندير، حلارس العام، املاملدرس، املتعلم، اار املتدخلني يف الفعل الرتبوي )أدو  -

 جمالس املؤسسة، األندية الرتبوية....(؛ 
 ية؛ستقبلواملهن املسارات الدراسية والتكوين املهين التوجيه املدرسي وعالقته ابمل -
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 (؛ ة...شروع املؤسسلقسم، مروع امشروع التلميذ، مشوية يف تنشيط احلياة املدرسية: )أمهية املشاريع الرتب -
 كون الوضعيات يفتوقع أن املت ختيار الوضعيات االختبارية من الرؤية االسرتاتيجية وقانون اإلطار، ومنا -

 االمتحاانت املقبلة من قانون اإلطار؛
 ؛فاهيم تربويةشح ملرت قياس مدى استيعاب امل  -
 إبراز تطبيقات ديداكتيكية للبيداغوجيات النشيطة؛ -
  صائصها(قها، خروادها، مصطلحاهتا، كيف يتم التعلم وفعلى: )ظرايت التعلم يتم الرتكيز ن -
 .(ري..مسار، مسئفها يف جمال الرتبية والتكوين )معرفة األنظمة املعلوماتية ووظا -
ها، مكوانهتا، ووظيفت درهتاريخ إصدارها، اجلهة اليت أصاتعض الواثئق الرتبوية من خالل: )التعريف بب -

 عدد الفصول واملواد ....( 
 فة تواريخ بعض االصالحات الرتبوية؛ معر  -
 3أمهية إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد الرقمية يف التعليم. -

 املطلب الثالث: توجيهات يف االستعداد للمقابلة الشفوية ويف تقنيات اجتيازها. 

 للمقابلة الشفوية:  االستعدادأوال: توجيهات يف 
ه يف اجتياز د تساعدابت قد املرتشح أمامه أسئلة ويبحث هلا عن إجابعد اجتياز االمتحان الكتايب جي

 املرحلة الشفوية بنجاح، ولعل من أهم تلك األسئلة: 

 ؟ يداجلكتايب امتحان  أجيب يف االملأين : هل أستعد لالختبار الشفوي علما أنين أحسست السؤال األول

 لن هذا فاستعدادك تقبل مل فرتضناا لو ألنك لكتايب،ا يف أجوبتك كانت  مهما واستعد هللا على توكل: اجلواب
 قنعكأ أو الكتايب يف نجحت لن أنك نفسك أقنعت لو ماذا مث املقبل، العام يف يفيدك فقد منثورا، هباء يذهب
 دا؟غ لديك واالمتحان ستفعل ماذا الناجحني؟ قائمة ضمن امسك بورود تفاجأت لكن تراجع فلم بذلك، بعضهم

  .شيء يف ندمك يفيدك لن كنل وستندم خيبة، بعدها ما أمل خبيبة حتس قد معرفيا، وال نفسيا ال تستعد مل وأنت

 نفسك تعذب ملاذا: للمؤمن املنكر فقال له ومنكر اآلخر ابليوم مؤمن بني جرى الذي ابحلوار هذا يذكرين       
 هبذه أقوم أان: املؤمن فأجاب الضائعني، نم ستكون مماتك؟ بعد القيامة يوم جتد مل لو ماذا والعبادات الطاعات يف

                                                             
 ل في تصحيح امتحانات ديداكتيك التربية اإلسالمية وعلوم التربية، إسماعيل مرجي.الشام  3
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 أجده مل وإن ذلك، على فسأجازى اآلخر يوم وجدت فإن نفسية، بطمأنينة وأحس البال، مراتح وأان الطاعات
 له؟ أعددت ماذا اآلخر يوم لوجدت ماذا اآلخر لليوم املنكر أيها أنت لكن مراتحا، دمت ما شيئا أخسر فلم

 .أنكر الذي فبهت

 ؟ر الشفوي: ماذا أراجع لالختباالثاينالسؤال  
، وهذا االمتحان أيضا مؤطر بوثيقة تسمى بدليل ؟(ماذا أراجع لالختبار الكتايب)هو سؤال شبيه السؤال 

االجراءات  ر الكتايب، هذه الوثيقة تتضمن بعضاالختبار الشفوي، وهي مبثابة األطر املرجعية ابلنسبة لالختبا
يهدف إىل ، فاالختبار الشفوي: "ا الدليل هو حتديد اهلدف من االختبار الشفويهذالتنظيمية...، وما مييز 

التأكد من مدى جاهزية املرتشح لتحمل مهمة ومسؤولية التدريس ابلسلك املطلوب ويف جمال ختصصه، وقياس 
تدريس...( ومدى مدى توفره على الكفاايت املهنية األساسية ) املعرفية والتواصلية والبيداغوجية وطرق وأساليب ال

 4استشهاده لتطويرها والتحكم فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 م.0192دليل االختبار الشفوي والعملي الخاص بمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دورة نونبر   4
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 اخلاصة ابالختبار الشفوي حتدد بعض اجلوانب املستهدفة ابلتقومي.تنقيط الشبكة 

، مثلها مثل األطر املرجعية املؤطرة التنقيط للسنوات املاضية فال يكون هناك فرق بينها وابستقراء شبكات
 القليلة. ض األمورختبار الكتايب إال يف بعلال

: ار الكتايب مناالختب ا يفتحن فيهواملتأمل هلذه الشبكة ليجد أن املرتشح سيحتاج إىل األمور اليت ام
صة ابجتياز ات اخلالتقنياالتخصص، ديداكتيك التخصص، مستجدات نظام الرتبية والتكوين، ابإلضافة إىل بعض 

 للجنة وأسئلتها.....االختبار الشفوي من: هندام، تقنيات التعامل مع ا
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 وسنقوم بتفصيل القول خبصوص شبكة التقومي الشفوي األخري: 

 مؤشراهتا معايريها الكفاية
أوال: 

املؤهالت 
 الشخصية
 

 اهليئة واهلندام:
 

 

قط أن يكون فندام، اهل يف اقتناء أو كراء نفسه ال يكلف املرتشح اهلندام الالئق واألنيق؛
  .مشوشائق و يراتح فيه املرتشح حىت ال يتحول إىل ع وأنمناسبا ملهنة التعليم، 

 :اهلندام من تجنبف
 األحذية؛ أنواع بعض يف كما  صوات؛ ما حيدث -
 مشكلة؛ يف شحاملرت  فيقع يتمزق؛ وقد يتحرك، أن املرتشح يستطيع ال لدرجة الضيق -
  األلوان؛ املتناسق الغري زركشامل -
 أوىل؛ فراحتك املرتشح؛ فيه يراتح ال الذي -
 عامة؛ بصفة كتابة  أو شعار أو لعنوان احلامل -
 اللجنة؛ أمام اخلامت أو ابلساعة اللعب -
 وأنيقا الئقا ونيك أن شريطة تيسر مبا اقض كرائه،  أو شرائه يف نفسك على تكل ف ال -

 .التدريس مهنة مع ومتناسبا
 اره بعناية. على املرتشح أن خيت لذلك ،...توجهك عن أويل متثلاملرتشح   فلباس 

ا وقدوة س مربيملدر وخبصوص احلالقة فينبغي أن تكون مالئمة مع مهنة التدريس ابعتبار ا
 للمتعلمني حىت يف لباسه وحالقته وتصرفاته كلها. 

القدرة على 
التعبري ابللغة 

 العربية.

 شح الرت هل امل م هشة،نة أشح هل هي متيرت الكفاية اللغوية: اختبار اللغة اليت يتكلم هبا امل
 أن يستعمل مجال قصرية وواضحة.لذلك على املرتشح  ؟ يتلعثم

القدرة على 
التعبري 

ابللغات 
 األجنبية:

ن تعطى له ية، كأألجنباعلى التعبري ابللغات سئلة لقياس مدى قدرته قد تطرح على املرتشح أ
عطى له نية...، أو توطة الرتبيالرتبوية ليرتمجها مثل: التعليم، التعلم، وزارة ال بعض املصطلحات

سه ابللغة قدم نفيأن  ابلفرنسية أو االجنليزية فيقدم مفهومها ابلعربية،كما قد يطلب منه
 ني...جنبيت األالفرنسية أو االجنليزية، لذلك على املرتشح أن يعد تقدميا ابللغتني

القدرة على 
استعمال 
وتوظيف 

 اإلعالميات.

يف ميكن وك..( بوانتالورد؛ بور )مثل:  ية يف التعليمالضرور  الربامج قد يسأل املرتشح عن
 ذكر ما يتقنهح أن يرتشتوظيفها، وخاصة مع اعتماد التعليم عن بعد يف املغرب، لذلك على امل

 من الربامج فقط، إذ قد يطلب منه تطبيق ما تلفظ أنه يتقنه.
 املادة اليت يف فعلى املرتشح أن ينمي ويطور مستواه يف استعمال وتوظيف اإلعالميات

سيدرسها، وميكن أن يستعني ابلدليل البيداغوجي اخلاص إبدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
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 يف املادة اليت سيدرسها. 
اثنيا: 

كن التم
من جمال 
 التخصص

 

الكفاية  
 التخصصية 
 أو املعرفية:

ري، لكن كبحد   إىل قد مت قياس مدى متكن املرتشح من مادة التخصص يف االختبار الكتايب
فقد يقاس  لشفوي كما يبدو من شبكة التنقيط،خصصت للتخصص ثلث نقطة االختبار ا
شه تناقف لجنةلامام أ هخالل مقطع تعليمي يقدم مدى متكن املرتشح من مادة التخصص من

ة للمادة، فاايت النوعية، الكراسييف املضمون املعريف والتناول الديداكتيكي )االملام ابملقررات الد
ريق أسئلة و عن ط( أ.ية املشكلة، صعوابت تعلم املادةطرق التدريس والبيداغوجيات، الوضع

 مباشرة يف مادة التخصص، ومما ميكن أن ننبه إليه املرتشح: 
 ؛ فقد جيين عليك لسانك؛ال تتلفظ إال مبا تعرف •
 عنها؛صلية واليت متتلك معلومات ال تذكر من املصادر إال األ •
 .صص التخيفربى ؛ معرفة بعض املصادر؛ وبعض احملاور الكن الوقتحاول فيما تبقى م •
للجنة رتجع اسذلك  ميكنك يف التقدمي أن تلمح إىل بعض العلوم اليت تتقنها ألن بعد  •

 وتسألك عنها.
فصول اليت بعض الو  ثالميكن استثمار التقدمي فيذكر املرتشح موضوع حبثه لنيل االجازة م •

 متكن من حبثه(إن كان قد تناوهلا فيه )
 ...ابتكالعلم .... كن قاصدا يف إجاال حتاول أن تظهر للجنة أنك حبر يف  •

اثلثا: 
الكفاايت 

 التواصلية
 
 
 
 
 
 
 

 

القدرة على   
اإلنصات 

وتقبل الرأي 
 اآلخر.

 

متياز بني اصل اب وتو الكفاية التواصلية: املقابلة الشفوية هي وضعية تفاعل شفوي بيين  •
 لذلك: تحان املرشح وجلنة االم

 ؛جيب استعمال مجل قصرية وتفادي احلشو واالطناب  •
  ،تغيري االيقاع خالل العرض لتفادي ملل اللجنة  •
ة ويخصية قشهار تحدث بصوت مسموع مرتفع ميأل القاعة بثبات وبثقة يف النفس وإظال •

 .قادرة على تدبري الفصل الدراسي
 االنصات إىل اللجنة قبل الكالم؛  •
 أفراد اللجنة وهو يتحدث؛  عدم مقاطعة أحد •
 كأن يقول له  لثاين،ئل اتدبري النقاش أبن جييب السائل األول من اللجنة، دون إغفال السا •

 مثال أستسمح أجيب عن السؤال األول مث سؤالك اثنيا. 
 تقبل الرأي املخالف مع توظيف عبارات تفيد ذلك.... •

 
القدرة على 

 حلديث على األلفاظ الواضحة واملفهومة؛االعتماد يف ا •
 وضوح الصوت مع استحضار نربات الصوت؛ •
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التبليغ بلغة 
 التدريس

 

 ؛لغة االشارة(ح الوجه يف الشرح )استعمال اليدين ومالم  •
 ؛ توزيع النظرات على أعضاء اللجنة •
 توظيف األمثلة واملقارانت يف الشرح والتحليل؛ •
 ..تعلمون.جتنب املصطلحات واأللفاظ الغريبة واليت قد ال يفهمها امل •

وضوح 
األفكار 

 وانسجامها

 اعتماد التسلسل املنطقي يف معاجلة القضااي؛  •
 انسجام األفكار وعدم مناقضة بعضها بعضا؛  •
 البدء ابألهم مث املهم يف عرض األفكار؛  •
 التمثيل لألفكار أبمثلة واضحة واقعية... •

القدرة على 
 اإلقناع 

 ؛استعمال أسلوب االقناع •
 اجلج يف عملية اإلقناع؛ توظيف األدلة و  •
 ترتيب الرباهني من حيث درجتها يف اإلقناع؛  •
 التنويع من احلجج بني النقلية والعقلية والواقعية.. •
 استثمار أسئلة وأجوبة الطرف اآلخر لدحضها ومناقشتها... •

رابعا: 
االستعدادات 

 :املهنية
 

االطالع  
على 

مستجدات 
نظام الرتبية 

والتكوين 
 ابملغرب

 ابلقطاع بشكل عام؛ املستجدات اخلاصة االطالع على  ضرورة  •
 ؛ يسهااالطالع على املستجدات اخلاصة ابلسلك واملادة اليت ترشح لتدر  •
ر، طااإل انونة؛ مذكرات حماربة الغش، قاالطالع على مستجدات كاعتماد اجلهوي •

 الرتبية الداجمة، املشروع الشخصي، األستاذ الرئيس....
نزيل ت، ويف قوميية فيما له عالقة ابلتخطيط والتدبري والتاالحاطة بعلوم الرتب •

 البيداغوجيات وتقنيات التنشيط يف القسم...
 ار...ن اإلطقانو و االطالع على الواثئق الرتبوية الرمسية كالرؤية االسرتاتيجية  •

مدى 
اإلحاطة 

بعلوم الرتبية 
وطرق 

 التدريس

 ا وتقوميا؛ تعلق بعلوم الرتبية ختطيطا وتدبري مبا ياالحاطة  •
ل ووسائ رائقطاألهداف، احملتوى، نهاج الدراسي اخلمس )التعرف على عناصر امل •

 التقومي(  التدريس،
 أوجه استفادة املادة اليت سيدرسها املرتشح من هذه األمور... •

مدى اإلملام  
بوظائف 

ومهام 
 املدرس

ه ميسر مرشد...، كما فهو موج هام ووظائف املدرس وفق التدريس ابلكفاايت؛اإلملام مب  
عليه أن يلم بواجبات املدرس، فيعرف ماله وما عليه من خالل معرفته لواجبات وحقوق 
املدرس، وواجبات وحقوق ابقي املتدخلني من:  مدير املؤسسة، املتعلمني، احلارس العام، انظر 

ميثاق الدروس، املفتش الرتبوي...، وخاصة تلك الواجبات واحلقوق املدرجة يف وثيقة:" 
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 التلميذ" اليت أصدرهتا الوزارة مؤخرا...

مدى 
احلافزية 
ملمارسة 

املهمة 
 املنتظرة

مثال؟  يالثانو  سلكو أملاذا اخرتت التعليم؟  :من خالل أسئلة من صنفتقاس هذه احلافزية  
شروع امل ملنت حأاالسرتاتيجية؟ أو ما هو مشروعك الشخصي؟ هل  ةو ما رأيك يف الرؤيأ

ة؟ ماذا ملغربيارسة حث عن وظيفة؟ ما رأيك يف احلراك احلاصل اليوم يف املدتربوي أو تب
اعله شح وتفملرت ا...،  كما قد تكتشف احلافزية من خالل مالمح وجه ستضيفه للتعليم ؟

 ين وزمالئه يفالتكو  ه يفاإلجيايب مع أسئلة اللجنة، أن يبدي استعداده لالستفادة من أساتذت
 العمل....

 الشفوي:  االمتحانات التعامل مع اثنيا: تقني
قد ذكران يف اجلدول أعاله بعض التوجيهات اليت قد تستثمر أثناء اجتياز املقابلة الشفوية، وسأذكر هنا ما 

 تبقى من تقنيات التعامل مع االختبار الشفوي، وخاصة اجلوانب الشكلية منها: 

 : إجراءات أولية
لشفوي، ختبار ايف االللجنة ااالجراءات اليت تكون عند الدخول على  نقصد هنا ابإلجراءات األولية تلك      

 ومما ميكن تنبيه املرتشح إليه: 

بتحية ييهم حعد ذلك مث ب بعد دخولك إىل القاعة اليت تتواجد هبا اللجنة استأذن للدخول إىل القاعة •
 اإلسالم.

 اللجنة ابليد فيكفي قولك السالم عليكم؛مصافحة  يتفاد •

 ك اجلس فاجلس، وإال فاستأذن؛ إن قالوا ل •

 إن وجدت الكرسي بعيدا عن اللجنة فاستأذن هل جتلس هناك أم حتضره؟ •

 ؛  ضع حمفظتك جبانبك وال تضعها أمامك •

 نظم الواثئق اليت ستقدمها للجنة يف ملف بشكل منظم؛ •

 ؛الواثئق املطلوبة كالبطاقة الوطنية أستصحبها معك •
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  ؛توسط اللجنة يف اجللوس •

  ؛املبالغة يف ذلك واحذر التملق رمبتسما واحذ كن بشوشا •

 بعد هذا مباشرة سيطلبون منك تقدمي نفسك.  •

 ؟كيف أقدم نفسي

 من غري تطويل(ة واحلمدلة )ملسبابدأ ابل •

 لباك ؛اشهادة  صة منأذكر امسك واتريخ ومكان الوالدة والشواهد الدراسية اليت حصلت عليها وخا •

 ةدرسة، فاملنقابيو صلت عليها يف إطار تنظيمات سياسية وحزبية ذكر بعض الشواهد اليت ح يتفاد •
 للجميع؛

 ركز يف التقدمي على اجلوانب العلمية أكثر من الشخصية؛  •

 قدم نفسك بلغة السؤال، فإن قالوا لك قدم نفسك ابلفرنسية فقدمه هبا. •

اء على جلك عما سأوت اللجنة سرتجعلعلوم والبحوث اليت تتقنها، ألن ال تتذكر يف التقدمي إال ا  •
 لسانك.

 تتلفظ إال مبا تعرف؛  ال •

شبيك ترك ) تلى تو وزع نظراتك على اللجنة وأنت تقدم نفسك وانتبه إىل حركات يديك فقد تدل ع •
 األصابيع...( 

كن حذاري من قدمة، ل املميكن توجيه اللجنة إىل بعض األمور اليت تتقنها من خالل الرتكيز عليها يف •
 عليها؛ التذاكي

ريطة شيت تتقنها...، اتية العلومكنك ذكر مجيع املهارات واحملفوظات والكفاايت اليت متلكها والربامج املمي •
 أن تستعد لتلقي األسئلة يف كل ما ذكرت.

 إن استوقفوك فتوقف. •
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 ؟ ك احلديث عن نقط ضعفكطلبوا من ماذا لو
 بيةسل تعتربها وأنت ةإجيابي خراآل يراها اليت األمور بعض فاذكر ضعفك نقط عن احلديث منك طلب إذا

 : مثال

 متقنة، أموري تكون أن وأحب صارم •

 صحيت، على يؤثر قد وهذا الغيظ أكتم •

 شخصييت، ضعف من ذلك البعض يعترب وقد بسرعة إيل أساء من أسامح •

  متامه، بعد إال أهدأ وال الذهن منشغل أكون عمال سأجنز كنت  إن •

  مين، يعسيض حقي ولوكان شجار يف الدخول أجتنب •

 ....مبصلحيت اهتمامي من أكثر اآلخر مبصلحة أهتم •

 كيف أجنز الدرس؟
  وجيهات:الت ميكن أن يطلب منك إجناز مقطع من درس معني وقد خيريونك يف اختيار الدرس ومن

 تدرب على إجناز درس يف مجيع أنواع الدروس اليت ستدرسها؛  •

 ي ستجتاز فيه االمتحان؛ينبغي معرفة التاريخ اهلجري وامليالدي لليوم الذ •

ة(  القاعيفجودة على حسب نوعية السبورة املو على بعض األقالم أو الطباشري ) إن كنت تتوفر •
 ؛فاستصحبها، هذا يدل على استعدادك لتحمل املهمة

 نذاك وكأنك تكتب للمتعلمني؛آكتب خبط واضح تقرأه اللجنة، ألن أ •

 ال تعط ظهرك للجنة وأنت تكتب؛ •

 يت، أكتب وتكلم؛ جتنب الوقت امل •

 استغل الفضاء كامال، وذلك ابلتحرك يف الفضاء املتاح لك؛ •

 قسم السبورة بشكل منظم مع استعمال األلوان؛  •
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 ؛ صياغةينبغي أن يكون صوتك مسموعا وواضحا، لذلك استعن جبمل قصرية وواضحة يف ال •

ني إن تصرفوا املتعلمنت كم أإن قالوا لك اعترب اللجنة كاملتعلمني، فيمكن ذلك، شريطة أن ال تعامله •
 ؛ملتعلمني، فال تكن وقحا كما يفعل البعضتصرفات ا

ارك استحض ،تعلماتغة أهداف الدرس، تدبري المدى قدرتك على صيا اهلدف من إجناز الدرس هو ما •
م، لقسيداغوجيات يف ازيل البل، تنملبادئ التدريس ابلكفاايت: حمورية املتعلم، التنويع يف الطرائق والوسائ

 التعامل مع تعثرات املتعلمني وأسئلتهم االستفزازية... 

 ؟  بت اللجنة منك أن تعتربهم تالميذطل ماذا لو
 لكن سئلة،أ طرح طريق عن صةاحل أو املقطع معهم تبين أن وحتاول فاعتربها، كتالميذ  تعتربها أن منك طلبت إن

 : إىل انتبه

 ؛غريبة تكون وقد استفزازية، تكون فقد أسئلتهم، •
 عن الصحيحة ةاالجاب إىل للتوصل اخلطأ هذا تستثمر أن فحاول خاطئ، جبواب أحدهم جييب قد •

  زميلكم؟ جواب يف ما رأيكم مثال هلم فتقول األفقي، احلوار فتح طريق
 أو كالضح أو األستاذ، كضرب  املتعلمني بعض من يصدر الذي تصرف مثل منهم صدر إن •

 ؛...كتيكيا الديد العقد ببنود مثال تذكريهم طريق عن األمر تدبر أن حاول ،....النوم
 ؛مرفوض املتعلم فإخراج خيرج أن أحدهم من تطلب إن إايك مث إايك •
 املشاغبني؛ املتعلمني مع يفعل قد كما  اآلداب معهم تقلل أن إايك •
 ؛اللفظي العنف استعمال جتنب •
 رقةو  فتأخذ الكرة، هلم ميفرت  املواقف، هذه مثل مع التعامل ميكن كيف  اللجنة، تسأل قد أحياان •

 ؛(طبعا اجللوس بعد هذه) اقرتاحاهتم وتسجل
 صة،خا بطاقة وهناك اكذ  السلوك نقطة أن البداية يف اتفقنا أننا تذكرهم أن الشغب حالة يف ميكن •

 ؛املدجمة األنشطة إطار يف املتعلمني بسلوك تتعلق
 ،...املدرسي الكتاب حيضر مل أو املنزيل واجبه يعد مل أو ابلشغب قام سواء املتعلم إخراج بتاات ميكن ال •

 وهم االدارة إىل القسم مكلف إرسال ميكن نذاكآ احلصة، سري عرقلة إىل سيؤدي سلوكه كان  إذا إال
 ؛سيخرجونه
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 ؛...أخرجه ملاذا املدرس فيه يصف بتقرير إرفاقه دون املتعلم إخراج ميكن ال •
 مامل علمنياملت مع نفعل ماك  وجتاهلها عنها التغافل كنمي اللجنة أعضاء من تصدر قد اليت املواقف بعض •

 ؛منهم الفعل يتكرر
 ؛...السؤال صياغة فغري سؤالك على جتيب أن تريد ال اللجنة حالة يف •
 "خطأ:" خاطئ ابجبو  أجاب إن ألحدهم تقل وال ،...أحسنت ممتاز جيد كقولك  التحفيزات استعمل •

 ؛مزميلك جواب يف ما رأيكم سنرى، له قل بل
 يف حهتصح بل مير، دعهال تأ فينبغي معريف خطأ مترير جوابه من والغرض اللجنة أعضاء أحد جييب قد •

 ؛الفوري الدعم إطار
 كوني أن واحذر وتك،ص ووضح االشارة، لغة واستعمل النظرات، ووزع ك،ل املتاح القسم فضاء استغل •

 ؛)ستواهم من ينقص أن يفينبغ جدا قواي صوته يكون املرتشحني بعض) مشوشا برفعه صوتك
 إن هو هدفه أن لمتع أن شريطة الفرصة له تتيح أن السبورة على يكتب أن أحدهم أل   إن ميكنك •

 هل زمالئهل فقل أخطأ إنو  ما يكتب، إىل فانتبه...( إمالئيا حنواي معرفيا،) السبورة على خطأ يسجل
 مإليه تقدم أن كنومي اخلطأ واجدت مكان هلم فبني االجابة، عن امتنعوا وإن كتب؟  فيما خطأ من

 ؛...قاعدة

 اثلثا: توجيهات حبسب أطياف املرتشحني: 
هذه التوجيهات و  شحني،املرت  اقرتاب االختبار الشفوي ترد أسئلة من طرف املرتشحني هتم فئات خمتلفة منمع 

ذه التوجيهات هفهم من ي أن يمشرتك بني أغلب املرتشحني، ومنها ما هو خاص بفئة معينة، وال ينبغ منها ما هو
 ل. من وراء القصد وهو يهدي السبيالتنقيص من فئة معينة أو االستهزاء هبا، فاهلل

 جهةاملوا من وخيافون اخلجل من يعانون الذين  واملرتشحاتاملرتشحني خيص توجيه:  

 قد بعضفال خصيته،ش قوة على يدل احلياء وأن املرتشح، شخصية ضعف على يدل اخلجل أن تعلم أن ينبغي
 .حممود اخلجل أن يعتقد

  :الصدد هذا يف التوجيهات ومن عليه، التغلب إىل تسعى جيعلك قد هذا معرفة

 ؛سادر  هلم تقدم وقد ،وختاطبهم املنزل يف األطفال مثال فتجمع الوقت، من تبقى فيما دربتت أن حاول  -
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 ؛عال بصوت تحدثوت فتخاطبهم، اللجنة أعضاء هي جامدة أشياء اعتبار وميكن احلديث على التدرب  -

 ؛... أسئلة ليكع ويطرحون اللجنة دور يتقمصون وهم املقابلة جلنة فتعتربهم أصدقائك، مع تدرب -

 ؛نفعا وال ضرا لك متلك ال اللجنة وتلك الرزاق هو هللا أن تذكر القاعة إىل الدخول قبل  -

 قواي؛ يكون أن ينبغي املؤمن أن تذكر  -

 حتس، امب حيسون قد ملباراةا اليوم جتازواا وإن املرحلة، نفس من مرت قد أمامك اليت لجنةال تلك أن تذكر  -
 ؛أمامهم خلوفك معىن ال لذلك

 ؛اخلطأ رتكابا من ختف وال قدارتك يف ثق  -

 ؛تبقى فيما األخطاء فرتتكب تتوتر، أن ينبغي فال خطأ ارتكبت إذا  -

 تفاعلهو  صوته ووضوح شحاملرت  شخصية تقيس التنقيط شبكة يف جةاملدر  واملؤشرات املعايري أغلب أن تذكر  -
 ردو  أتقمص هنا ولست لك،ذ طلبوا الذين االخوان لبعض نقدمها اليت التوجيهات بعض هذه...وحافزيته ونظراته

 ؛النفس علم يف اخلبري

 فويةالش ابلةملقا جتازواا نالذي وخاصة عديدة ملرات التعليم مباراة جتازواا الذين االخوان خيص توجيه:  

 اءجز  النجاح فيها لك كتب  اليت هي املرة هذه تكون فقد واليأس، وإايك هللا، رمحة من تقنط أال عليك -
 قدرات؛ يف املشككني بطنياحمل واحذر مرة، ألول املباراة ستجتاز وكأنك األسباب جبميع خذ لذلك ،...لصربك

 حسنا ،اللجنة يف املشكل له ؟ احملاوالت تلك كل  يف أقبل مل ملاذا وتتساءل نفسك مع صرحيا تكون أن ينبغي -
 قةور  يف أخطائك وسجل اصرحي كن  املرات، تلك كل  عندها جتزتا اليت نااللج مجيع يف يكون أن ميكن ال لكن

 املواقف بعض على وتدرب تتجاوزها أن وحاول

 .لسابقةا التجارب من أفضل تكون وأن صاحلك يف تستغلها أن ينبغي جتربة متلك اآلن أنت -

 تصححه أن ينبغي عليك، ولياأ متثال لديها يكو ن قد الشفوية للمقابلة جتيازكا مرات بعدد اللجنة علمت إن -
 .ومالحمك أجوبتك خالل من
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  توفق؟ مل ملاذا عديدة ملرات املباراة جتزتا أنت تسأل قد -

 على كجناح عدم قتعل أن وإايك ،هلل والكمال ألسباباب أنخذ وحنن هللا بيد واألرزاق هللا بيد التوفيق أن هلم تقول
 .معينة جلنة أو جهة

  والثانية؟ ىلاألو  املرة يف توفق مل مادام التعليم غري أخرى مهنة ختتار مل ملاذا تسأل قد -

 يقنط أن ينبغي ال واملؤمن الزمن، لطا ولو عنه أختلى لن التعليم، هنا وهو فهديف امللحاح، العبد حيب هللا إن تقول
 .ورزقه هللا رمحة من

 أذكر لهتساءلون ي  بدعواهتم، ونفعنا فيهم وابرك يسر هللا أمورهم املساجد أئمة السادة خيص التوجيه هذا 
  مسجد؟ إمام أنين للجنة

 ...وحمفوظاتك وشواهدك العلمية األمور أذكر فقط التقدمي يف ذلك تذكر ال

  .تذكرها أن ميكن ابملساجد متقا اليت األمية حمو دروس أطرت قد كنت  إن

ن للحظة دو ه حالك يف تلك اأخربهم مبا هو علي ،؟االجازة على حصولك بعد املدة هذه يف تفعل ماذا سألوك إن
 .وجل وال خوف

 وبعده للتكوين تفرغوسأ مةامله تلك عن سأختلى هلم قل جنحت، لو ستفعل ماذا هذا، سؤاهلم سيلي الذي السؤال
 . للتدريس

 ذهه مارست قد تقول نأ ميكن التعليم، عن وتبحث اإلمامة مهمة تركت ملاذا آخر، سؤال لكذ يلي قد
 كونأ أن أريدو " وعلمه القران لمتع من خريكم" :يقول الرسول أن تقول وقد حيايت، يف التغيري وأريد ألعوام املدة
 البعض اولحي حبيث السائدة فةلثقااب تذكرهم أن فيمكن املساجد، يف تعلمهم أن ميكن يقولون قد" اخلرية تلك من
 وأفضل نةمعي عمرية مرحلة يف أانس مع نتعامل املساجد يف هلم تقول وقد العصرية، املدارس يف أبناءه يدرس أن

 ....ئمةاأل فيها يعيش اليت الظروف تعرفون أنتم قولك ختتم وقد ر،الصغا وتعليم التعامل

 .قولك يف قاصاد فكن سألوك وإن عليك، جتين قد اأهن تشك اليت االمور عن ابتعد: القول خالصة

 الشفوية املقابلة على املقبلني العتيق التعليم طلبة خيص توجيه. 



   

 

عداد األستاذ: إمساعيل مرجيمن إ تعليمتوجيهات هامة للمقبل على مباراة ال   

30 

 يزمالئ فأعرف وإال عتيق،ال التعليم طلبة قيمة من تنقص ال أهنا أشري التوجيهات هذه يف أبدأ أن قبل    
 .الوطين يدالصع على اإلسالمية بيةالرت  أساتذة خرية من العتيق التعليم خرجيي من وأصدقائي

 قد لمونتع كما  طبعا لتمثلوا العتيق، التعليم طالب جتاه اللجن بعض عند سائدا يكون قد الذي ابلتمثل نبدأ
  :خاطئا يكون وقد البعض، حق يف صحيحا يكون

 العربية؛ اللغة علوم ومن الشرعية العلوم من متمكن  -

  عنه؛ فليغ فقط أو املنهجي جلانب ينقصه  -

 والتواصل؛ االعالم بتكنولوجيا هلم إملام ال بعضهم  -

 ،....األجنبية اللغات يف ضعف لديه  -

  :خالل من الصحيحة التمثالث ويعزز اخلاطئة التمثالت يصحح أن الشرحية هذه من املرتشح على

 قدميت يف التصور هذا دكتؤ  وقد أوليا، تصورا عليك أتخذقد  اللجنة لدى تدخل أن فبمجرد اللباس، طبيعة -
 .تصورها خيالف لباس خالل من تصوراهتا وخلخلة وزعزعة األمر هذا إىل االنتباه ميكن لذلك نفسك،

 ،...اخلطابة وأ التواصل فن يف دشواه له أو املعلوماتية، الربامج بعض يتقن الطالب كان  إذا مبكان األمهية من -
 نفسه؛ تقدمي عند ذلك يذكر أن

 هاأعضائ عضب أو ناللج بعض ألن املعريف، ابجلانب هتمامها من أكثر املقابلة يف التقين ابجلانب تميه أن عليه -
 ماعل والتقنية، لشكليةا اجلوانب يف معه فتدخل طرف، فن كل  من حيفظ الذي املرتشح هذا أمام بنقص حتس قد

 ...واللغوية الشرعية العلوم تفاصيل يف معك سيدخلون من نااللج منأن 

  يا؛اترخي ترتيبا الدراسي مسارك بذكر تبدأ حبيث منظم، بشكل قدمه نفسك تقدمي عند  -

  وتنظمها؛ واثئقك تعد أن حاول  -

 أو مثال حوالن علم يف شهورةامل كاألمثلة  حتفظ، فقط أنك تدل قد اليت املعروفة األلفاظ بعض استعمال جتنب  -
  ...الفقه أصول علم يف
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  واضح؛ خبط واكتب م،منظ بشكل السبورة قسم -

 ؛اإلشارة لغة واستعمل اللجنة، على نظراتك فوزع فيه، املبالغ واخلجل إايك  -

( فاهتامراد لذكر حاجة فال املعىن وأدت لفظة ذكرت إن هنا قصدي) الكلمات يف املرادفات استعمال جتنب  -
 ؛(بذلك عليها تتفاخر أنك اللجنة تفهم فقد األلفاظ، من والغريب

 لتعليماب لتدريسا زاولوا الذين دةلفائ املقدم التوجيه أنظر) ذلك أذكر العتيق ابلتعليم التدريس زاولت كنت  إن  -
 ..(اخلاص

 .القصد وراء من وهللا الشرحية، هلذه نقدمها أن ميكن اليت التوجيهات بعض هذه

 .لعتيقا التعليم من رجواخت الذين أصدقائي جلميع وحمبيت وموديت اخلري، فيه ملا ووفقكم أموركم هللا يسر

 األمهات املرتشحات خيص التوجيه هذا: 

 ناءاألب ربيةت مسؤوليةو  لتعليما يف العمل مسؤولية بني ستوفقني كيف  عليكن   تطرح أن ميكن اليت األسئلة لعل
  عامة؟ بصفة األسرة ومسؤولية

 يف مورعايته تربيتهم لىع اونالتع على زوجي مع اتفقت أنين مثال بقولك السؤال هذا على جنيب أن ميكن
 ... ذلك على سيساعدين من األسرة أفراد من أو غيايب، حال

 نضيف أن وميكن ألسرة،ا ومسؤولية التدريس بني وفقوا نعرفهم مناذج هناك بقولنا جنيب أن ميكن كما
 .ومتزوجات متزوجني غدا فسيصبحون اليوم قبوهلم مت الذين العزاب حىت

 قصريالت لتفادي قننتو  جعلت إمنا والرضاعة واحلمل الوالدة رخص أبن بتذكريهم جوابك ختتم أن وميكن
 .العوارض هذه بسبب التعليم مسؤولية يف سيقع الذي

 املنقبات املرتشحات خيص التوجيه هذا:  

 .املادة تدريس يف وخاصة عائقا سيشكل النقاب أن أظن ال
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 نياملتعلم عم االشارة لغة نيستستعمل كيف:  قبيل من أسئلة عليك يطرحون قد وتوجهاهتا اللجنة حبكم ابالبتدائي
  منقبة؟ وأنت الصغار

  للمرأة؟ ابلنسبة عورة الوجه هل

  املتعلمني؟ أمام النقاب نزعت لو ماذا 

  أحياان؟ املنقبة تنزعه أن ميكن أنه أم نطبقها أن ميكن قوانني للنقاب هل

 سوالتدري يمالتعل يعترب ال لوه للضرورة، قلت مثال؟ الوطنية قةالبطا صورة تعدين كنت  ملا النقاب نزعت ملاذا
  ضرورة؟

  املشرق؟ نقاب على واعتمدت األصيل؟ املغريب النقاب تعمدي مل ملاذا

   الناس؟ على النصب يف يستغل وأنه موضة أصبح النقاب أن فعال هل

  املتعلمني؟ أمام النقاب تنزعني هل لالبتدائي ترشحت أنت

 االختبار ميو  نزعه أميكن اءلأتس لذلك املرتشحات، من الشرحية هذه على تطرح أن ميكن اليت األسئلة من وغريها
 يف تعاملت كما  رتشحةامل تتعامل أن بغيفين الرزاق هو هللا أن أم مثال؟ العمومية الوظيفة إىل الولوج منع للذريعة سدا
 أمورها؟ مجيع

 ؛تالميذ وكأهنم الطاوالت ختاطب أن حتاول -

 مثال، كالفرضيات  املتعلمون يقرتحها أن ميكن اليت االجاابت أنت تقرتح -

 .اصحيح جوااب جابواأ منهم فتتوقع رأيهم، االخرين من فتطلب خاطئا جوااب أجاب قد متعلما أن تفرتض -

 ال تأن ئلةأس تفرتض فال جابة،اال ومبقدورك الدرس بناء يف تساعدك أن ينبغي تفرتضها اليت واالسئلة االجوبة -
 .عليها االجابة ميكنك

 .....والفارقية والتعاقد، كاخلطأ،  احلديثة البيداغوجيات تطبيق تستحضر أن حاول -

 سنة 45 من أكثر العمر من البالغني االخوان خيص التوجيه هذا:  
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  ؟اآلن عملكم ما هو للمتعلمني؟ ستقدم ماذا السن هذا يف وأنت اللجنة تسألك قد

 على ليد السن هذا يف يسللتدر  فرتشحك تستغلها، كيف  تعلم كنت  إن إجيابية نقطة السن سألةم جتعل أن ميكن
  نأ إال أبيت السن اهذ قبل سنوات يف وبينه بينك الظروف حالت أن فبعد التدريس، ملهنة وحبك حافزيتك

 ملالتعا هي ةميز  لديك نكوأ ه،لتحقيق وسعيت راودك طاملا حلم وأنه الشريفة، املهنة هذه ممارسة يف مرادك حتقق
  ...أبنائك مثل هم فاملتعلمون أبنائك مع

 ...احملبطني إىل تستمع أن وإايك هللا، هو فالرزاق هللا على توكل

 اللحية أصحاب االخوان خيص التوجيه هذا:  

 فتفطن؛ التواصل خوارم من فذلك اللجنة، أمام هبا التالعب من احذر

 هاوفق تعلمنيامل تدرس أن نبغيي قبولك بعد ألنك بشأهنا، املتفق األمة بثوابت فعليك العقيدة يف أسئلة تسأل قد

   االمتحان؛ مركز إىل الدخول قبل حمفظتك يف السواك ضع. 

 اخلاص ابلقطاع التدريس زاولوا الذين للمرتشحني توجيه:  

 ت،والتوجيها تكويناتلا من جمموعة من ستفدتا وأنك اخلاص، بقطاع املهنة زاولت أنك ذكر جدا املفيد من
  :التالية لألسئلة استعد لكن لسنوات، التجربة وراكمت

  ؟ العام القطاع وتريد اخلاص القطاع تركت ملاذا -

 ...صوالرخ االضراابت خالل ومن العطل خالل من العام القطاع يف الراحة عن تبحث هل -

  ؟ العام ابلقطاع املدرسون يتلقاه الذي الراتب هو مهك رمبا -

  :منها أجوبة جتيب وقد عليك، تطرح قد اليت األسئلة من وغريها

 معا، ابلقطاعني شاقة مهنة التدريس-

  املواطنني؛ مجيع حق من العمومية الوظيفة ولوج -
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 لعام؛ا القطاع تالميذ عم التعامل وأحببت ميسورة، أهنا نقول أن ميكن طبقة مع نتعامل اخلاص القطاع يف -

 سامهةامل خالل نم الدين رد أريدو  علي، كبري  فضل العمومية املغربية وللمدرسة العمومي، تعليمال خرجيي من أان -
 ؛العمومية املدرسة إلفادة... ومهارات كفاايت  من أملك مبا

 ؛....اخلاص القطاع مؤسسات ببعض واملعنوية املادية العمل، ظروف عن انهيك -

 املاسرت طلبة خيص التوجيه هذا: 

 لكذ تذكر فال األوىل لابلفصو  كنت  وإن ذلك، ذكر فيمكن التخرج، رسالة تعد أنت أو متهأمت قد كنت  إن
 .الواقع أبمر وأخربهم صادقا فكن سألوك إذا إال

 ...والتدريس للتكوين طبعا سأعطيها واألولوية هللا شاء إن التوفيق سأحاول هلم قل

 الدكتوراه طلبة خيص التوجيه هذا.  

  الدكتوراه؛ بسلك نكأ اللجنة خترب أن ميكن -

 ؛مثال ذلكب اللجنة على تفتخر أنك كالمك  من يفهم أال بذلك تلفظك عند تنتبه أن ينبغي -

 ابلعنق؛ أحاط ما القالدة من فيكفي والدكتوراه املاسرت ذكر من تكثر ال -

 كمكال  من ذلك يفهم وأ التعليم، مهنة يستحق من أوىل وأنت املرتشحني أفضل من أنك تعتقد أن إايك -
 .األخرى الشواهد أصحاب قيمة من التنقيص خالل من

 ؛والغرور ابلنفس االعجاب إليك يتسلل أن من احذر -

 العزّاب خيص التوجيه هذا. 

 .هبما عالقة له وما والعنوسة العزوبة هللا قبح: أوال

 ...ديدةع تملرا املباراة اجتاز والذي اللحية وصاحب كاملنقبة  الشرائح بعض يف يدخلون العزاب: اثنيا

 إن -ترى قد فاللجنة توجيه، أتخريهم يف إذ املنهج، يقتضيه املرتشحني من الشرحية هذه أتخري: اثلثا
 آخر هذه تكون قد اخلمسني قرب قد والذي أبناء، له املتزوج أن( قد قلت)  -العاطفي اجلانب راعت



   

 

عداد األستاذ: إمساعيل مرجيمن إ تعليمتوجيهات هامة للمقبل على مباراة ال   

35 

 هبا الأبس كفاايت  على يتوافرون انواك  إن وخاصة ،....األبناء تعيل قد واملطلقة املباراة، فيها جيتاز فرصة
 ...التكوين فرتة يف يطوروها أن وميكن

 وايظهر  أن عليهم -مستبعد وهو -اللجن طرف من االعتبارات هذه استحضار أمام العزاب يبقى لذلك
  :ةالشرحي هذه على تطرح قد اليت األسئلة ومن للجن، مهنية كفاايت  على توافرهم

 لشرائحا لباقي ال تسمح ملاذا عديدة، ملرات املباراة جتتاز أن وميكنك نالس يف صغريا الزلت أنت -
 ؟ مهنية كفاايت  على يتوفرون الذين وخاصة املباراة الجتياز األخرى

 بك يذالتالم يستهزئ قدو  سنا، منك األكرب منهم جتد وقد البكالوراي أبناء وستدرس لو قبلت ماذا -
  لصغرك؟

  طفال؟ الزلت وأنت األطفال يةلرتب لالبتدائي ترشحت أنت -

  ستتعامل؟ كيف(  ة)تلميذ( ك  )بك حترش لو ماذا -

 فعلست لسنك نظرا أنتو  معينة حالقات وحيلقون معينة ألبسة يلبسون التالميذ كون  من نشتكي حنن -
 التصرفات؟ هذه مثل تغيري أن منك نريد وحنن يفعلون، ما

 فيها حتافظ أخرى مهنة لىع تبحث مل السن هذا يف وأنت ذاملا له، ال مهنة من مهنة التدريس أن يقال -
  أخرى؟ مآرب فيها ولك صحتك على

 .عسرية أسئلة ال يسألون قد الشرائح ابقي أن يعين ال هذا: 1 مالحظة-

 أن تعلمون فأنتم عزاب،وال الشرائح هذه بني احلزازة خلق التوجيه هذا خالل من نسعى ال: 2 مالحظة
 .غريه برزق أحد يذهب ولن ابألسباب، أيخذ النسانوا هللا هو الرزاق

  :توجيه عام 

  :املرتشحني بشرائح اخلاصة التوجيهات ابب أغلق التوجيه هبذا
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 على العمومية الوظائف إىل لالوصو  يف احلق مغريب لكل :أنه على العمومية الوظيفة قانون من األول الفصل ينص
 يتال أو ليهاع ينص اليت قتضياتامل عدا ما األساسي القانون هذا طبيقت عند اجلنسني بني فرق وال، املساواة وجه
 ."خصوصية أساسية قوانني عن تنتج

 املطلب الرابع: من مناذج املقابالت الشفوية.

 هل جتارب املرتشحني قد تفيدين يف اجتياز االختبار الشفوي ؟ السؤال هنا   

 وقد اللحظة، دةوولي خاصة جتربتك ستكون نهام االستفادة ولتاح ومهما التجارب على اطلعت مهما
 ...مثال كاللباس  الشكليات ببعض ما تعلق ابستثناء هناك، أو هنا ذكر ما كل  تنسى

 ريفالتدب ،والتدبري خطيطالت بني كالعالقة  توجيهاهتا، لبعض وتنزيلك التجارب على اطالعك بني فالعالقة
 بعض لاستعما من احذر لذلك املقابلة، ابجتياز عالقة اهل وموضوعية ذاتية عناصر فيه وتتحكم آنيا يكون

 أشخاص معو  معني، سياق له ذاك جوابه ألن ،... معني استفزاز على للرد سابقا البعض استعملها اليت األجوبة
 ...سياقك مع متاما خيتلف قد معينني،

 .حالتك يناسب ما بقدر النصائح ومن التوجيهات من استفد: القول صفوة

 ذ إمساعيل مرجي.جتربة األستااألوىل:  التجربة
 .التأهيلي الثانوي الشفوي االختبار يف جتربيت"

 أنه فوجدت دة،بوج املسرية مركز إىل اجتهت ومتعب بعيد سفر من وجدة إىل وصويل بعد
 شاء إن دغ وبعد غدا اتحسأر  وابلتايل الثاين، اليوم يف إال الشفوي االختبار أجتاز لن حظي حلسن

 .جتازسأ هللا

 ابب دخول مع هناك، جيري ما ملالحظة املركز حنو فاجتهت ابكرا املوايل اليوم يف استيقظت
 األخ هذا أمام ستتقدم كيف  نفسي فخاطبتين واألخوات، االخوان مالمح يف أمتعن بدأت املركز

  مية؟االسال الرتبية مادة أستاذة هي يقول رآها من األخت هذه أمام ستتقدم كيف  وحليته؟ جبلبابه
 هنا؟ تنجح أن وتريد هناك من أتيت كيف  ،...املكرفطة األنيقة البدلة صاحب أمام ستتقدم كيف
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 أمل جازة؟اإل يف كذا  نقطة على حتصلي أمل كذا؟  مبيزة البكالوراي على حتصلي أمل حيكو  هلا فقلت
 يل أراه قريبا أحدهم لألسأ فتقدمت ،...أمل كذا؟  االجازة لنيل حبثك موضوع يكون أمل ؟... حتفظي

 تطرح، اليت األسئلة طبيعة ماهي هناك؟ األجواء هي كيف  أسألك أن يل ميكن هل واهليئة، املالمح يف
 من ،...قرآين مثن هبا ورقة ختتار لكن األسئلة، بعض أتذكر مل( انتظر) " معناهاري ض" يل فقال

 ....وأنواعها التفسري مدارس عن يسألون أهنم تذكرهتا اليت األسئلة

 عن وحبث ذهبتف نفسي، أشجع وأان األول، حممد جامعة طلبة مع إقاميت مكان إىل رجعت
 ...التفسري مصادر

 مرارا، الوطنية البطاقة راقبت حمفظيت، يف وشواهدي أوراقي نظمت استيقظت، االمتحان يوم فجر يف
 اللباس، ذلك يف احلقيقة يف راحيت أجد مل فيها، سأتكستم اليت األوىل املرة تلك وكانت تكستمت،

 مرارا، القاعة رقم عن سألت مرارا، األمساء ورقة وراقبت املركز إىل دخلت مثلهم، أكون دعين لكن
 صوات مسعت اليوم، ذلك يف املمتحنني أول فكنت" مرجي إمساعيل:" يستمع واجلميع مناد فنادى

 تفضل، أحدهم يل فقال ،تاستأذن القاعة ابب وصلت غريب، إبحساس أحسست أذين، يف غريبا
 خري قلت -عشوائيا االختيار فكان -األوراق هذه من ورقة خرتا يل قايل عليكم، السالم فقلت
 اقرتب:"  وجدت ملا قوية الصدمة فكانت القرآين الثمن وأخذت هللا على فتوكلت أوسطها األمور
 هناك إىل هبذا أستاذ؟ مين املطلوب ما حان، قد حسايب أن ذهين إىل فبادر..." حساهبم للناس

 على ركزت الثمن قرأت ذهبت اآلايت، مضامني واستخرج الكلمات بعض اشرح مث الثمن، واقرأ
 ما وضعت جلس،ا يل قال تقدمت دقائق، بضعة بعد مناد اندى ،...التجويد قواعد تواجد أماكن
 دمنات، من نتأ آآه البطاقة، فناولتهم جبانيب، وحمفظيت وقلم، ورقة ذلك وجبانب املقعد، على أجنزته

 أحاول -فبدأت نفسك، لنا قدم حسنا أكادير، والقانون الشريعة بكلية درست؟ أين، أستاذ نعم
 بدأت.. كذا  مبدينة كذا  مواليد من... امسي -...اللجنة على نظراتك وزع التوجيهات استحضار

 كلية  إىل ذلك بعد انتقلت ،....مبيزة....سنة...ختصص يف البكالوراي شهادة على حصلت... دراسيت
 االسالمية الرتبية تدريس طرائق:" حبثي موضوع كان  ،...ختصص يف االجازة على هبا حصلت... 
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 ولقد هللا، حفظه املكي أيت العزيز عبد الدكتور إشراف حتت" ميدانية نظرية دراسة التأهيلي ابلثانوي
 جمموعة وأجنزت ابقات،واملس الدورات من جمموعة يف شاركت ،.... كعلم  العلوم من جمموعة درست

... التجويد قواعد تطبيق حماوال فقرأته القرآين، الثمن قرأا طيب طيبقاطعين   ،.... يف البحوث من
 ودونت السبورة، وقسمت والبسملة، التاريخ وكتبت فقمت أعددت،ما  لنا قدم السبورة إىل قم طيب
  ما قرأا يل قال فرجعت، مكانك إىل رجعا قال النصوص، ) ابلصاد(مصامني مث ،...الكلمات شرح

 يل قال مصامني، فقلت فابتسمت كتبتها،  كما  قرأهاا ال يل قال النصوص، مضامني له فقلت كتبت،
 .هللا شاء إن املركز يف األمور هذه مثل سنتعلم له فقلت ارتكبته، خطأ وهذا ،سيقرأها املتعلمون هكذا

 الشريعة، يف اماألحك تعليل عن حتدث املقاصد يف البحوث بعض أجنزت أنك قلت سألين أحدهم
 معللة.. .والزكاة الصيامو  كالصالة  العبادات أم أن رغم التعبد العبادات يف األصل أن أبني فبدأت

 ...املعامالت يف األصل وان القرآنية النصوص واستحضرت

 ونتهد ما وأستحضر بأجي فبدأت أنواعها، وما تعرف اليت التفسري مدارس بعض ماهي: وسأل اآلخر
 هي ما؟ ىابهلو  لتفسريا يف املؤلفة الكتب بعض وماهي شاري؟اإل ابلتفسري املقصود ما ،...ابألمس

 ؟ عاشور ابن كتاب  يتميز مب تعرف؟ اليت املقاصدية املصادر بعض

 ؟ عن حبثك دثحت؟ ل الطريقة جتمع على طرائق أم طرقه التدريس قطر  يف البحث أجنزت قلت
 سناح.... يةاالسالم بيةالرت  لتدريس منها واألنسب واحلديثية، التقليدية قالطرائ عن أحتدث وبدأت

  البحث؟ هذا خالل من إليها توصلت اليت النتائج بعض ماهي

 ثالم الشرعية علومال وتدريس االسالمية الرتبية تدريس بني منيز أن ينبغي: فقلت ففكرت
 هذه ندرس الشرعية مالعلو  بينما ،ابلرتبية يتعلق اوم القيم على أساسا كزنر  املادة ففي األصيل، ابلتعليم

 ...قيم من هبا ما نستخرج مث ومباحثها العلوم

 أحسست العلمانية؟ إىل يدعوا هذا حبثك يل فقال الكأس، أفاضت اليت النقطة اجلواب هذا فكان
 أن قائال زميله، يف وينظر ثقة، بكل يتحدث الرجل ال يستفزين، أن يريد رمبا قلت -اغريب إحساسا
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 أن تصلح ال التوجه هبذا أنت أضاف حيث يل، اهتامه أهنى حىت استمعت ،...موجودة الدعوة هذه
 الرأي يف يوافقين ولعله جبانبه الذي تدخل املتعلمني، لدة العقيدة هذه رسخت وإال املادة هذه تدرس
 أزمة مع وخاصة أقصده ما هذا متاما فقلت فتدخلت القيم، على الرتكيز ينبغي أنه يقصد لعله: فقال
 كم  زميله سأل حسنا يل قال، العلمانية إىل يدعوا حبثي أن قولك أما ،...اجملتمع منها يعاين اليت القيم

 السبورة ومسحت حمفظيت يف أوراقي ومجعت تفضل يل فقال دقيقة، 50 أجاب الساعة من مر
 قد علي فما نفعايل،ا رغم آداب بكل حبثي يف نظري وجهة عن دافعتمتيقن أنين  وأان وغادرت،

 مع بذلك سأفتخر إقصائي سبب هي نظري وجهة عن دفاعي لوكان هللا، بيد األمور وتبقى أديته
 .نفسي

 ذيال األستاذ وه والتقومي التخطيط جمزوءة مدرس أن تفاجأت التكوين لفصول ولوجي بعد
 "،يتالدمنا كودا :"قالف مفابتسمتعن يف وجوهنا فوقعت عيناه على عيين  جلوسه عدوب معه، تناقشت

  .الشرعية والعلوم االسالمية الرتبية تدريس بني الفرق هلم اشرح

 "لسبيلا يهدي وهو قصدال وراء من وهللا قصد االستفادة ذكرهتا التجربة، تلك من تذكرته ما هذا

 حممد نيت أكين جتربة األستاذالتجربة الثانية:  
 :كالتايل  هي يالتأهيل الثانوي ،مسلك اتفياللت مكناس جهة الشفوي االختبار مع جتربيت"

 العربية ابللغة ابلنفس التعريف-

 ثناءأ لساين على جاء......هألفيت يف مالك ابن قاله مبا استشهادا العربية اللغة قواعد بعض مناقشة-
 يف جاء مبا واالستشهاد... يل.... إعراب أحدهم مين فطلب"يل كان  وقد""مجلة املناقشة
 .املؤلف قال كما(  وطر يل")وطر ويل ، درهم عندي وحنو.....األلفية

 ....يل
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 يه ما /لتدريس؟ا مهنة اخرتت ملاذا /هنا الكاف إعراب مين افطلبو " كسبب" لساين على جاء-
 ولهق نزل يمنف /ألكادمييا البحث مناقشة /ابملغرب؟ التعليم منها مر اليت البيداغوجية االختيارات

 ....اإلعالميات يف سئلةأ /املرياث يف أسئلة /الفقه أصول يف أسئلة /"لبوس ةصنع وعلمناه:" تعاىل

 هذه تاخرت : قويل ريسالتد مهنة اختيار إىل الدافعة األسباب عن احلديث أثناء لساين على جاء-
 حلافظا يضيع وهل: همأحد فقال.. املوت قوارب أمتطي ال وحىت الشوارع بني أضيع ال لكي املهنة

 ابخلذالن ريشع وهل هللا يةرعا يف دوما لكنه الزمان هذا يف أضاعوهم قد: قائال فأجبت ؟ هللا لكتاب
 "خلذالن؟ا كلمة  يف للغةا أوجه ما:  فقال...ترعاه وعينه حتوطه هللا رعاية كانت  من( اخلاء بكسر)

 صالح اموس. جتربة األستاذالتجربة الثالثة: 
 سيجتازون الذين 20 ضمن نفسي ووجدت اخلميس ومي الكتابية النتائج عن األكادميية أعلنت" 

 ارتديت يومه سمش اشرقت ومنه توفيقه على هلل محدا سجدتني سجدت السبت يوم الشفوي الشق
 ملركزا صوب واجتهت بيتحقي محلت الفطور وجبة تناولت، حيزنون هم وال عنق ربطة بال عاداي لباسا

 حسب كل  واندوا دخلنا، ساعة نصف بعد ركزامل فتح، ينتظرون الناس وجدت وصلت حني ،اجلهوي
 دوري نأ وجدت  ملقابلةا وقت فيها حدد ،ورقة يتناول واحد كل  الطاولة على أوراقا وضعوا، ختصصه
 وجلست قهىم ىلإ اجتهت... ونيف 9 ىلإ تشري الساعة كانت،  صباحا 11 الساعة يف سيكون

 قد دوري نأب ووجدت  ركزامل ىلإ عدت.... رحتط نأ ميكن اليت واملواضيع املواقع بعض وأطالع انتظر
 نفسي قريرة يف قلت، الدرس تقدمي منك يطلبون إهنم :قال األجواء هي كيف  أحدهم سألت حان
 أحدهم خرج برهة وبعد  الكرسي على جلست مهما ليس ،اخلاص ابلقطاع لسنوات يتمهن هذه
 حدهمأ ينم طلب ،ووقفت عليهم سلمت، ثالثة أعضاءها وجدت القاعة دخلت تفضل يل وقال

 من هللا يزيد له قلت، ساجل تفضل يل وقال خفيفة اببتسامة يلإ ونظر، له انولتها الوطنية بطاقيت
 هذه تقول أ ميكن هل يل وقال أحدهم فتقدم... معتاد هو كما... نفسي اقدم أن أمرين.. فضلك
 . ابلطبع له قلت.. الفرنسية ابللغة األشياء
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..je me présente ....je m'appele salah..mon age .,.mes loisires. 
...mes études ....mes formations .. ect ..... 

 ...A bon...!! pas mal de choses يل وقال صديقه ىلإ التفت

 الدين ولأص عن سألينو  الوسط يف جيلس الذي تدخل بعدها، عابرة تسامةباب اجملاملة ابدلته
 عن.. مليالديةا السنة سأبر  لاالحتفا يف رأيي عن،  املرسلة املصال عن، هافي واملختلف عليها املتفق

 من عةمو مبج استفزين... ابلسالم النصارى وال اليهود تبدؤوا ال وسلم عليه اله صلى الرسول حديث
 تيسر ماقلت   ؟ قرآنال من شيئا حتفظ هل وقال الثالث تدخل... عين غابت اليت األخرى األسئلة

  العظيم هللا استغفر مكله  وقالوا اهنيت...تتوقف وال التجويد قواعد احرتام مع رتل.... ستاذيأ
 البسملة وكتبت قمت، رياختيا من درسا قدموأ السبورة ىلإ قومأ نأ أمرين عندها.. معهم واستغفرت

 رسالد هدافأ عتوض، عداديإ وىلاأل للمستوى الطهارة لدرس مشكلة وضعية وضعت، والتاريخ..
 حتدث من!  أمحق أنتأ نفسي قرارة يف قلت.. موجودون املتعلمني گأن  الدرس تقدمي يف دأتوب...

 يف هعن حتدث الذي المياتاإلع ديبلوم عن أحدهم سألين.. جللوسوا ابلعودة أمروين بعدها!  املقاعد
 ةلسبور ا لىع العمل اتقن أبنين له فقلت.. الدروس تقدمي يف منه تستفيد وكيف طبيعته عن.. التقدمي

 اصةاخل الويب مجبرا على العمل وحىت احلاسوب اعطاب صالحإو ، املكتبيات وبرامج التفاعلية
  html ..javascript اللغات وبعض.. االلكرتونية املواقع إبنشاء

ا ضلو  كنهمل.. كثريا  حبهأ الذي اجملال هذا ىلإ النقاش وأحول لصاحلي الكفة رجحأ نأ حقيقية ردتأ
 املشكلة الوضعية عن حدهمأ سألين وبعدها، فتأسفت ،تدخل وأ تفاعل وال تعقيب بال صامتني

 يف رأيك ما.. حدهمأ وتدخل.. ابلقدمي مقارنة اجلديد املنهاج يف رأيي وعن املادة تدريس يف مهيتهاأو 
 هي ما هو تذكرته ما خرياأو ... القسم مع ابملقارنة السبورة عند ستاذاأل عليه يقف الذي الدرج ذلك
  أبنين ووجدت.. تعليقك ما السبورة ىلإ أنظر يل قال تعريفي بطاقة سلمين عندها.. االستاذ فوظائ
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 ال: يل وقال واعتذرت اخلطأ وأصلحت عدت... رقبة بدون.. حكمها الصهارة الدرس عنوان كتبت
 .." .القبول يف أمل وكلي البيت ىلإ وتوجهت خرجت.. طبيعية أمور هذه عليك

 حسن بن بيهي  ربة األستاذجت: الرابعة  التجربة
 ( 2018:) الشفوي يف جتربيت

 يوالشخص املهارايت جلانبا هو هماأل أن سابقة جتربة من استفدت ألنين) املقابلة، هم أمحل مل أوال
 . النفسي اهلدوء على ساعدين وهذا( املعارف أراجع مل وابلتايل

 جييب أن هعلي صحايف ثابةمب أان وإمنا ناممتح لست أنين نفسي أقنعت اللجنة على الدخول قبل: اثنيا
 اجلسد غةل على ومركزا انفعايل يف متحكما وجعلين االرتباك عين أذهب وهذا ،إليه ستوجه أسئلة عن
 .التحدث عند

 تعلقامل املفيد على وركزت ففعلت، فصيحة عربية بلغة نفسك عرف أحدهم قايل الدخول بعد: اثلثا
 (... االجنليزية غةالل ، الذاتية التنمية يف دورات الدراسي املسار القرءان، حفظ) ابملهنة

 ضيعت أنك تهفعل ما وكل مفيد غري هذا حبثك: أحدهم يل وقال البحث حول نوقشت:  رابعا
 كيف:   وسألين...حبثي قيمة مبينا أبدب حبثي عن ودافعت املقصود فعلمت..... ووقتك جهدك
 (ملقابلةا قبل الربط يف فكرت)  الرتبوي ابجملال أربطه أن فحاولت ببحثك؟ الرتبوي اجملال ستفيد

 و احلروف جخمار  مراعيا مرتفع بصوت فتلوهتا احلجرات سورة فاخرتت القرءان بتالوة طولبت:  خامسا
 .. التجويد قواعد

 ملئةا يف 50 عن بتفأج والديداكتيك الرتبية ومستجدات التخصص يف متنوعة أسئلة سئلت: سادسا
  .....الباقي يف أدري ال وقلت تقريبا

 مخس النظرات وتوزيع الوجه ومالمح اليدين حركة من - أبمهيتها لعلمي - اجلسد لغة أغفل مل أخريا
 ...... ورفعها الصوت خفض وكذا. واحد لكل ثوان
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 : يلي مبا أنصح اآلن،

  ....ممتحنا ال أستاذا أو صحافيا نفسك واعترب جريئا كن  مث جريئا كن -

 ؛التالوة عند أكثر وارفعه مرتفع تبصو  حتدث -

 .كبري  أتثري هلما نأل واالبتسامة اجلسد لغة استعمل -

 يف تقف وال حتركو  السبورة مع التعامل تقنيات تنس ال الدرس من جزء إلقاء منك طلب إذا -
  .محاسيا وكن دائما مكانك

 ".اثنيا رفتكمع مث أوال أنت هو اللجنة يهم ما أن يقينا اعلم -

 إبراهيم بوادي  جتربة األستاذ: اخلامسة  ربةالتج
 .الشفوي االمتحان مقابلة يف جتربيت" 

 علي لالفض له مفضال وأستاذ عزيز صديق استضافين كلميم؛  مدينة إىل أكادير مدينة من تنقل بعد
 .بكلميم اجلهوي املركز يف صباحا الغد يف االمتحان كان  ؛وقد

 لسليماينل. د املعني نهام استفدت اليت الكتب ومن للمراجعة ةجر األ سيارة يف الطريق استغللت وقد
 .املراجعة يف املساء وقت استغللت كما  حلليم.د واملدخل

 ومل الطريق يف ليناص أن بعد مسجد يف نظاريت نسيت أين الطريق يف يل وقعت اليت الطرائف ومن
 .بدوهنما الشفوي فاجتزت -كلميم- الصحراء بباب كنا  حىت أتذكرمها

 مث للمقابلة هيأهتا اليت ثيايب لبست الفطور ووجبة املباركة املشهودة الفجر وصالة االستيقاظ بعد
 .بكلميم اجلهوي املركز املفضال األستاذ صديقي رفقة قصدت

 إجراء وقت حان مث للمقابلة؛ ومتأهل متأهب والكل ؛سبقين قد املتبارين من الكثري أن وجدت
 .اللجنة على املتبارين دخول ترتيب فيها مت اليت القرعة
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 .قرةاملو  اللجنة على فدخلت مساري طيلة دائما يل يقع مما وهذا سيدخل من أول فكنت أقرعنا وقد

 : الثةث إىل صنفتهم مأسئلته وبعد فيهم، هللا ابرك موقرين أعضاء ثالثة من مكونة اللجنة كانت

 .التخصص يف سئلةاأل لطرح خمصصا كان  :ولاأل -

 .املادة ديداكتيك يف سئلةاأل لطرح خمصصا كان  :الثاين-

 .الرتبية علوم يف سئلةاأل لطرح خمصصا كان  :الثالث-

 .تقريبا وربع ساعة املقابلة واستمرت ترتى سئلةاأل بدأت التعريف وبعد

 أسئلة سةمخ أو أربعة ليع طرح حيث القران يف االمتحان أوال :التخصص يف سئلةألا لطبيعة ابلنسبة
 وصيفلت السبورة ىلإ قمت وهنا البحث وكذا... والفقه واحلديث القرآن علوم يف أسئلة مث، فيه

 ... البحث

 والكتاب املستمرة اقبةواملر  املادة مداخل خيص ما يف سئلةاأل كانت  :املادة لديداكتيك ابلنسبة
 .اجلانب هذا يف أخرى وتفصيالت املدرسي

 لفارقيةا داغوجياوالبي بياجي ندع النمو مراحل عن سألين اذستاأل أن تذكرته مما :الرتبية لعلوم ابلنسبة
 .أخرى وتفصيالت السلوكية والنظرية

 : يةالشفو  املقابلة على قريبا املقدمني هبا وأنصح استخلصتها اليت والنتيجة

 .كافيه  فإنه له مراأل وتفويض هللا على التوكل-

 .علم من هللا علمك ؛وفيما النفس يف الثقة-

 .املسؤولية ذهه قدر على حقا أنك اللجنة واستشعار مسؤولية التعليم رسالة أن استحضار-
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  املنوين التجربة السادسة: جتربة األستاذ حسن
 لوسابجل للجنةا يل أذنت حىت وانتظرتالبطاقة الوطنية،  ومعي... مباشرة الدخول بعد االسالم حتية"
  . ..اخل... بتاريخ... ب اداملزد املنوين حسن يامس اان:  بك عرفنا  ..."أستاذ يتوسطهما أستاذاتن"

 طلبل فيها وسعيي حيايت، ...حياتك عن خمتصرة نبذة: هم بتعبريهم" الشخصية حياتك عن حدثنا
 ابلطور انتهاء جدابملس مرورا االبتدائية من الشعب ابناء كبداية  بداييت كانت  ...مراحل ختللتها العلم

 فرغتت بعدها مث".... منه عإ الثانية السنة" ابلضبط العمومي لتعليماب مسرييت انتهت وهنا االعدادي
 أنت،  ...اتزانخت حينواأين ذلك؟ ب  ...."قرآين كتاب" لذلك خاصة للقرآن دار يف القرآن حلفظ
  ؟ نللقرآ حفظك مع زاةموا ابملتون اشتغلت وهل ؟ حفظه يف استغرقت وكم ؟  إذا هللا لكتاب حافظ

  وابلطبع... زرقاأل طريق عن انفع عن ورش برواية وضبطا حفظا... سنوات4.... حفظين من هو
 ينأ وبعدها ...متقنا وحفظا بل حفظها علينا لزاما كان  القرآين ابلكتاب تدرس اليت املتون كل

... سوس يف ؟ هبا درست اليت العتيقة املدرسة اسم وما ؟ أين ...العتيق ابلتعليم اتبعت؟ اتبعت
 على حاصل نتأ ذاإ  ..."العتيق للتعليم النظيفي حممد سيدي مدرسة... "رودانتات نواحي ابلضبط

*.... التخرج شهادة* جانب ىلإ... العتيق التعليم بكالوراي على حصلت طبعا ؟ هنالك البكالوراي
 مثال أكادير خترت ومل فاس اخرتت اذامل  ...*بفاس والقانون الشريعة كلية* اىل بعدها... 2015 سنة

 معنون خترجي حبث  ؟ خترجك مشروع عنوان هو ما...  اخل... عدة العتبارات فاس اخرتت...؟
 يف جزئية وأخرى سطحية أسئلة،  *اخل..... املالية املعامالت يف وأثرها الفقهية القواعد: * بعنوان

 ما.... حللنكا  تعريفه وبني بينه الفرق وما.... اشرحه... للبيع عرفة ابن تعريف  : قبيل من... حبثي
 بيع هو ما... املزايدة معىن ما  ...؟ صوليةواأل الفقهية القواعد بني الفرق ما... ؟ البيوع معىن

.... حاليا واقعنا يف حي مبثال ووضحه.... ذلك لنا اشرح؟ بذمتني يتعلق احلرام هل ؟ احلصاة
 كنا  ما وذلك ئلةسابأل علي ينهالون ومنه البحث يتصفحون:  مالحظة..... "اخرى وأسئلة، ففعلت

 كتااب  انولوين طفيفة دردشة وبعد... حفظي من مأ اقرتاحكم من، تيسر مما شيئا لنا اقرأ، "... نبغي
 وأعطيتها... احلروف خمارج مراعيا... هللا يسر ما فتلوت"... يوسف سورة" االسالمية للرتبية
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 احلاج هل"... الصيد" ظوراتاحمل يف ذكرت وملا ؟ حمظوراته هي ما.... ؟ احلج معىن ما ....حقها
 واصطاد مصر من قادما البحر راكيب من احلاج كان  ذاإو ... ؟ فقط الرب صيد مأ البحر صيد عليه حيرم

  اخل....اجلحفة هو الذي امليقات بعد يربح مل صالأ ؟ هنالك

 ؟ كتتالمذ حنن تربانواع منوذجيا درسا وأجنزت السبورة ىلإ قمت هال الدرس؟ مراحل هي ما حسنا

 وأ ميير  مت واملدخل يخالتار  كتابة  يف الشروع وأثناء ، يل حتسب وهذه أربعا السبورة وقسمت قمت
 ....بينهم ضحك وتبادل دردشة مع ابلطباشري قصفي حرىابأل

 هاته يف علي وأثنوا ،ةكلم  دومنا الكتابة واتبعت نظرة نصف ليهمإ ونظرت لفتة نصف ليهمإ التفتت
 جتاهله:  طبعا ياءشاأل تلك ذكرت  ؟ املشاغب التلميذ مع تتعامل كيف  بعدها، أيضا يل وحتسب

 جويدلت هبا ةاالستعان كننامي اليت املعينة الوسائل هي ما، اخل...و... و.... مجهوره بني ألنه طبعا
.... انتالبوربو  دايتأجب متلك هل.... الوورد يف الكتابة تتقن هل.... ذكرهتا.... ت.ت العملية

 ؟ أستاذا نفسك ترى هل ؟ ستاذاأل واثئق هي ما  ...طبعا ابلوورد... خترجك حبث أجنزت مباذا..اخل
 رةماك تسامةاب ابتسمت، واستفزازا هتكما..." زعما زعما أستاذ راسك كتخيل  نتا وااش: " بتعبريهم

 يف ينتكو  على ومقبل ،لذلك أهال املعني وهللا نفسي وأرى ،لذلك مستعد وأان الإ هنا ماكنت... 
 تلزمنا ال مادتنا بيعةط  ؟...خرىاأل اللغات من شيئا تتقن هل، وأذن ومسح هللا قدر نإ الصدد هذا

 ...فعلت وطبعا".... ابلفرنسية:  بنفسك عرفنا"  طيب ..بذلك

 عز الدين الفاضلي  جتربة األستاذ: السابعة التجربة

 :التوظيف مباراة يف العلمية املقابلة يف جتربيت"

 عقد واحلل أمري يل يسر رب: "وقلت العاملني رب فاستخرت علي، فنادى اللجنة اءأعض أحد خرج
 يعتقدون مما خريا واجعلين أعينهم يف وكربين يب حتيط لطفك دائرة واجعل أقول ما يف وفقهين لساين

 ألقيت األوىل، الوهلة من بقلوهبم أخذت أهنا أحسست خفيفة ابتسامة مبتسما دخلت ،"ويظنون
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 مقررا وانولين الوطنية، البطاقة مين طلب مث يب، ورحبوا اجللوس، مين فطلبوا واقفا، بقيت مث التحية
 أتخذ أن البد يعين) ورقة يف الدرس هذا اجناز يف ستتبعها اليت اخلطوات لنا صف يل فقايل فقط،
 وهم الدرس، يف العمل يف أخذت(. كأستاذ  بك تليق حمفظة يف الوسائل وابقي وراقاأل من زادك

 أمهها وكان سئلة،األ يف بدأ مث بذلك، االكتفاء مين طلب دقائق، سبع مرت معلومايت، يسجلون
 ذاك بعد مث... وحبوثي وجتاريب، وشواهدي امسي ذاكرا بنفسي، فعرفت ستاذ،أ بنفسك عرف: وأوهلا
 اللجنة ءأعضا وأحد وابتسامة، بلباقة أرد وأان ويعارضين فشيئا، شيئا االجازة حبث يف يناقشين أخذ
 الشرعية العلوم يف مث فقط، البحث يف سئلةاأل يف يتناوابن واالخران ونفسييت، تصرفايت يراقب فقط

... ومفاهيمها مهاأقس بعض يف احلديث علوم نواعه،أو  مفهومه الشرعي احلكم قبيل من عامة بصفة
 فطلبت والتعب، عطشال ىلإ يب أدى ما هذا بسؤال، خراآل يباغثين حىت اجلواب من أنتهي أكاد وال

  الذي الدرس خطوات أقدم أن مين طلبوا مث ،(احملفظة يف معي كان) املاء من قليال أشرب أن منهم
 لكن القيم تدريس كيفية  حول سؤال هناك كان  مث املشكلة، الوضعية معي فناقشوا الورقة، يف كتبته
 ال مجيل يل فقال أعرف، بال فأجبت املطلوب هو هذا ليس يل فقال وأمهيتها القيم له أعرف بدأت

 بعض وأعطيت أجبت، الشرعية، العلوم جماالت من جمال يف فعال وغريه السؤال أغري أبس
 فقال وحبرقة، جبدية أحتدث وكنت البوصريي، بردة ومن رمبا، احلديث من مث القران من االستدالالت

 ابش مالقييت نتا يخربقك  غري البوصريي: "فقط وتصرفات نفسييت يالحظ ساكتا ظل الذي ذاك يل
 عالقة له ليس من كالم  هذا: أجبته حيث فادحا خطأ فأخطأت" عاملا ليس أصال هذاك تستدل

 كادت  أعينهم فرأيت امسه، الإ البوصريي من يعرف ال أو وسلم، عليه هللا صلى حممد سيدان حبب
 هذا ألن ذاهك كالمي  كان: "فقلت اجلرح ضمدت أبن أسرعت لكن ،الطاولة يف جبانيب جتلس
 الشريفة، دولتنا عليه قامت الذي السين التصوف وهو أال املغربية، الدولة ثوابت إحدى يهدد القول
 العامة، سئلةاأل بعض مث جباههم، على خيم قد الفرح فرأيت  قائله، كان  مهما مبثله نقبل لن لذلك

  أن ىلإ... وانصرفت ضريتحل الصال ابلدعاء وختموا كلهم،  وهلم ستاذلأل ابالعتذار مراأل وختمت
 .ولطفه وعونه هللا بفضل ابلنجاح مراأل كلل
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 حممد دريج  جتربة األستاذ: الثامنة  التجربة
 ابلةاملق مع جتربيت عكمم تقاسمأ املباراة من الشفوي للشق االستعداد طارإ يف للجميع طيبة حتية"

 اتاملعلومي يف تقنهأ ما عن سئلت و سيةوالفرن العربية ابللغتني نفسي تقدمي بداية مين طلبالشفوية، 

 وقشن القراءة بعد(  احلجرات سورة)  منه تيسر ما وقراءة القرآن من شيئا احفظ هل سئلت بعدها
 .التجويد قواعد بعض معي

 التام لابلشك منها قرةف قراءة مين فطلب(  يوسف سورة تفسري)  التفسري يف كتااب  يل اعطوا بعدها
 مين طلب ذلك عدب، للفقرة عامة فكرة اعطاء مين وطلب الكلمات بعض اباعر  عن اسأل حياانأو 

 مهام عن سئلت بعدها . "جتبهأ"  معىن للتلميذ ستوصل وكيف يوسف سورة حول معلومات
 يف ليمالتع اصالح حلمرا جرد مين وطلب، واترخيها ومهامه املصاحب ستاذاأل مذكرة وعن ستاذاأل

 لتوجها مين طلب ذلك عدب، اإلصالحات تلك كل  يف الرأي إبداء مع اآلن إىل االستقالل منذ املغرب
 عن سئلت وبعدها، الميةاالس الرتبية مادة يف الدرس إلقاء ومراحل تقسيمها كيفية  وبيان للسبورة

 الرتبية هاجمن مقاصد عن احلديث ىلإ ضافةابإل االسالمية الرتبية ملنهاج الناظمة والقيم املركزية القيمة
 " مجيعا تعاىل هللا وفقكم املقابلة بشأن اللحظة حلدود تذكرته ما هذا ةاالسالمي

 موسى بن هنية  التجربة التاسعة: جتربة األستاذ
 .. اقرأ ، القرآن من حتفظ كم  نفسك؟ قدم شيء أول "

 فهعريت عن فسألوين اهر،الظ قرأت ختتار، صفحة أي من واقرأ(  الطاولة فوق كان)   املوافقات كتاب  افتح -
 لتعريفاتا بعض وعن  اللةالد وخفي الداللة لواضح واملتكلمني حنافاأل تقسيم وعن النص، وبني بينه والفرق

 ، الصحيح احلديث تعريف عن ينسألو  مث... هلما القرآن من وأمثلة واملتشابه احملكم بني والفرق. ..،اخلفي مثل
 ألف ومن ،املقاصد علم يف أسئلة ذلك وبعد،  قهالف يف كان  حبثي حبكم فقهية، أسئلة مث الصحيح مراتب وعن
 ... الشاطيب ندع املقاصد عن الكشف طرق وعن املقاصد، قسم من أول ومن املقاصد، يف الشاطيب قبل

 . والتقومي كلةاملش كالوضعية  ابلفرنسية املصطلحات بعض عن سألوين ذلك وبعد االرث يف أسئلة مث
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 اجاملنه لداخوم ، والربانمج املنهاج بني الفرق وعن، هبا التدريس خطواتو  املشكلة الوضعية تعريف عن وسألوين
 مشاغب، تلميذ مع املالتع حول أسئلة كانت  ذلك وبعد... ابملداخل السور عالقة وما ،صدر سنة أي ويف ،

 " اجلميع هللا وفق  رتهتذك ما هذا . ونيف ساعة املقابلة ودامت . املعلوميات تقنأ وهل... ملحد وتلميذ

 .يونس محدان التجربة العاشرة: جتربة األستاذ  
 هو فما ابحلجرات تسمى امنه قرأت اليت السورة؟  اختيارك من قرأ؟ ا كامال  القرآن حتفظ هل،  نفسك قدم" 

 ميكن هل؟  السورة هذه فيه تندرج الذي املدخل هو ما؟  السورة هذه يف األخالق عن حتدث الثاين ؟ مسهاا
 مع وسلم عليه هللا صلى النيب تعامل عن حتدثت األخالق عن حديثك ضمن؟  احلكمة لمدخ ضمن توظيفها
 حيث ومن الرواة يثح من احلديث أقسام عن حتدث ؟  احلديث هذا صحة ما املسجد يف ابل الذي األعرايب

 ديثاح ذكرأ ؟  املتواتر فتعري هو ما السبورة على خطاطة شكل على ذلك لنا توضح أن ميكنك هل والرد القبول
 البن دمةاملق كتاب  من سطورال بعض راءة؟ قابلكفاايت املقاربة الفرنسية إىل ترجم؟ اآلحاد تعريف؟  متواترا

 ؟  العملية هذه تسمى ماذا؟  العاملة املعرفة عن حتدث ؟ الفقرة عنه تتحدث عما حتدث يل قال مث خلدون

 .سطات البيضاء الدار " تذكرت ما هذا

 .صابر مصلح جتربة  األستاذ  :شراحلادي عالتجربة 
 ام، حتفظ مما تيسر ما أقر ، االقرآن من حتفظ ماذا، ختياركا من بلغتني نفسك قدم،  اتفياللت درعة جهة" 

 نكأ لنا لتق؟   السورة نوع ما و يةاآل هذه تقع أين؟  قرأت مما يةاآل هذه تفسري ما، قرأت مما يةاآل هذا إعراب
 ميةاالسال بيةالرت  منهاج يف ديداجل التغيري عن لنا دث؟  حت جتربتك عن لنا حتدث عتيقةال املدارس احدى يف تدرس

 (فقط ؤسسةامل جمالس) الرتبية علوم يف أسئلة(،  الفقه و املعامالت و القرآن علوم)التخصص يف متنوعة أسئلة ؟ 

 " لتالميذا مأما الصالة صحة شروط اشرح، سئلةاأل طرح مع العثماين ابخلط قرآنية يةآ أكتب

 معاد الزيدي التجربة الثاين عشر: جتربة األستاذ
 وه إال هإل ال ذيال هللا هو) آايت قرأت مث جلست ابجللوس واإلذن السالم إلقاء بعد" 

 أن اللجنة من عضو ربينأخ،  اللجنة اختيار من كانت  وقد املدرسي الكتاب من(  السورة آخر إىل..
  ،اآلية من األول السطر يف وجودةامل التجويدية األحكام استخرج

 إملامي مدى ما؟  فيها األسئلة وبعض الفرنسية يف مستواي هو ما، القدوس معىن ما سألت
 البائن الطالق عرف مث الطالق أنواع هي ما، اإلجازة حبث يف أسئلة عدة سألت، ابملعلوميات

 الدرس بناء مراحل هي ما؟  لكفايةا وبني بينه الفرق وما اهلدف ما؟  احلديبية صلح اتريخ؟  بقسميه
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 أن جيب اليت املواصفات هي ما؟  التعليم مهنة اخرتت اذامل  ؟التشخيصي التقومي من اهلدف ما مث
 ؟  األستاذ يف تتوفر

 . حممد بيهي جتربة األستاذ التجربة الثالث عشر:
  نال ترجم ،؟والفرنسية عربيةابل كنفس قدمابجللوس،  واإلذن التحية بعد، درعة جبهة صباحا الشفوي يف جتربيت"

؟ هنا به قمت الذي الوقف نوع ما احلجرات سورة اخرتت تيسر ما رأقا كامال  القرءان حتفظ هل؟  الصالة كلمة
 اقرأ:" لك خنتار ناآل اخرتت البداية يف؟  أمثلة اهلبطي وقف على مالحظات لوحظت هل؟ الوقف وضع من

 مبدخل ربطهت كيف؟  حبثك عنوان ام ابلقرءان؟ املتعلقة العلوم ما(؟ قلوهبم ةالهي) أعرب؟ ..."حساهبم للناس اقرتب
 درسا عددتأ  لو ماذا ك؟أعمال يف بوان وبوير الوورد تستخدم هل؟  .حبثك عن قدقائ ثالث يف حتدث؟ احلكمة

 تفعل؟ اماذ النقط على جوااحت مث تالميذك على الفروض نقط بتوزيع قمت لو ؟.الكهرابئي التيار انقطع مث به
 وال له والد ال القرءان يف ذكر واللعب؟ اللهو بني الفرق بنائية؟ السوسيو معىن ما التعلم؟ نظرايت اذكر

 ما( لةاالما)نقطةال تلك ىتسم اذام رمسها؟ يف يةاآل يف املوجودة خطاءاأل وصحح السبورة ىلإ قم(، الكاللة)مولود؟
 عن ستغناءاال ميكن هل س؟التدري طرائق ذكرأ االسالمية؟ بيةالرت  مداخل ما الكربى؟ توجد ين؟وأ هنا نوعها

 وقوعه؟ بسب ما ابختصار؟ حهاشر  احلديبية صلح به؟ جاء ما همأ ما يستند؟ ماذا اىل االطار قانون االلقائية؟
 ..عملها؟ ما(  إن) تصلى؟ كيف  اخلوف صالة

 لكالما علم عالقة ما بة؟الواج الصفات ؟الصفة مأ االسم خراآل من اشتق يهمأ شاعرة؟األ عند الصفات هي ما
 اشرحها؟ استوى؟ العرش على الرمحن ..شعرية؟األ ابلعقيدة

 .."اخلفي لراكبا "العنوان هذا لنا اشرح) عناوينها؟ بعض هي ما ابلوورد؟ مقاالت أجنزت أنك ذكرت

 كفيي هل وتسعني؟ تسعني يف حمصورة هي هل حصاها؟أ معىن ما حصاها؟أ من امسا وتسعينا تسعا تعاىل هلل نإ"
 خطواته؟ أهم ما درس إجناز منك طلب لو والظنية؟ القطعية الداللة ما اجلنة؟ لدخول حفظها

 عيطل نأ التلميذ ويلل ميكن هل عليه؟ يطلع نأ للمفتش ميكن هل ستاذ؟األ قواثئ من يعد هل النصوص دفرت
 ...دقيقة أربعني من أكثر املقابلة واستمرت...اآلن أتذكره ما هذا وغريها عليه؟

 حنان طاهر. التجربة الرابع عشر: جتربة األستاذة
 بيع /وأنواعه الواجب معىن / نذير ابخع معىن شرح /ابهلل اعوذ معىن شرح /القرآن من تيسر ما تالوة"قدم نفسك/ 

 زوجات عدد / مالتيم /الغسل موجبات / التفسري نواعأ/التفسري يف مؤلفات /والعزمية الرخصة بني الفرق / السلم
 /احلج كانأر  /األحزاب لغزوة اخر اسم / بدر غزوة اتريخ /منهن مات من خرآ /وامساءهن بناته عدد / النيب
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 التشخيصي/ وتعريف التقومي نواعوحماوره/أ االطار قانون / النهاية إىل البداية من احلج مناسك /اإلحرام تعريف
 ان يقول من على ترد كيف/ اللغوي التناوب يف يكأر  /القراضو  القرض بني الفرق /البيداغوجي التعاقد معىن

 كتب  ةثالت  /الكهف سورة تدريس على قادرة أنت هل/ النساء من الكثري تزوج وسلم عليه هللا صلى الرسول
 ."ونزل انزل بني الفرق الشاذ احلديث /التفسري يف ستعتمدينها
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