
 

 

 

 اللغة العربية-اإلجازة المهنية في التربية: تخصص التعليم الثانوي
 ماجدولين النهيبي ة.المنسقة : ذ.

 

 أهداف التكوين  
 أن يتمكن طلبة المسلك من:

 تعميق المعارف اللغوية والتواصلية واألدبية؛ .1

 اكتساب المهارات المتعلقة بالمعارف اللغوية والتواصلية واألدبية؛  .2

 الديدكتيكية؛ و  تعرف األسس البيداغوجية  .3

 تعرف الوسائط التكنولوجية الحديثة؛  .4

 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ .5

 .التربويالتدريب على االنغماس في الوسط  .6

 
 منافذ التكوين  

 تكوين أساتذة للغة العربية في التعليم الثانوي

 

 تحصيلها المراد المهارات  
 
 مهارات لغوية وأدبية وفكرية في اللغة واآلداب العربيينتحصيل ـ -

 اللغة العربيةومكونات الكفايات البيداغوجية والديدكتيكية المطلوبة لممارسة تدريس مواد  تحصيل -

 التعمق في استثمار مناهج البحث والتقييم. -

 التمكن من آليات التعبير والتواصل والتنشيط -

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريسالتمكن من المهارات األساسية في  -
 

  
  شروط الولوج والمعارف الالزمة 

 2019يوليوز  30يونيو  إلى  71من       http://preinscription.um5.ac.ma    التسجيل القبلي عبر االنترنت

 ما يعادلهاالدبلومات المتطلبة: باكالوريا أو 

 دجنبر 31سنة على األكثر بمتم  21أن  يكون المرشح بالغ من العمر 

 طرق االنتقاء:

 دراسة الملف   -     

 مقابلة  -      

يتم انتقاء خمسة أضعاف عدد المقاعد المتبارى بشأنها على األكثر ويتم استدعاؤهم الجتياز مقابلة شفوية. وتقوم بهذه المقابلة 

 متدخلين في هذا المسلك، يتم التركيز فيها على: لجنة من أساتذة

  القدرات التواصلية واللغوية للمرشح في اللغتين العربية والفرنسية؛ 

   قدرات المرشح على التحليل والخطاب والجدل والبرهنة وتدبير النقاش في مواضيع ذات الصلة بالثقافة العامة والقيم

 والمعلومات العامة في مختلف العلوم؛

 .مدى رغبة واستعداد المرشح لممارسة مهنة التدريس 

 
 

  

http://preinscription.um5.ac.ma/


 وحدات المسلك

 عنوان الوحدة الوحدة الفصل

1 

M01 1 نحو 

M02 مدخاللىاللسانيات 

M03 إلىاألدبالعربيوتاريخه مدخل 

M04 وعروض بالغة 

M05 إسالمية حضارة 

M06 الفرنسية اللغة Langue française 1 

M07 1 العربية اللغة تدريس في االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا 

2 

M08 اللغة فقهو 2 نحو 

M09 شعرقديم 

M10 شعرحديث 

M11 1 صوتيات 

M12 السيميائيات 

M13 الفرنسية اللغة Langue française 2 

M14 2 العربية اللغة تدريس في االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا 

3 

M15 معجمية دراسات 

M16 صرفيةو نحوية ظواهر 

M17 القديم العربي النقد 

M18 حديث نقد 

M19 اللغة وفلسفة المنطق 

M20 التربية علوم 

4 

M21 وتداولية بالغية قضايا 

M22 2 صوتيات 

M23 القديم العربي السرد 

M24 الحديث العربي السرد 

M25 وشعرية سردية نصوص على تطبيقات: أدبية قضايا 

M26 1 العربية اللغة ديدكتيك 

5 

M27 للنصوص وعروضية بالغية مقاربات 

M28 األدبي النص تلقي 

M29 1 التطبيقية اللسانيات 

M30 البيداغوجية طرق التدريس والمقاربات 

M31 القيم على والتربية المهنة أخالقيات 

M32 1تربوي وسط في االنغماس تدريب 

6 

M33 المسرحي النص قراءة 

M34 2 التطبيقية اللسانيات 

M35 والتأويل الداللة: الخطاب تحليل 

M36 2 العربية اللغة ديدكتيك 

M37 األفكار تاريخ 

M38 2تربويتدريباالنغماسفيوسط 

 


