
 

 

   ةــــــة العربيـــــــة اللغــــتدريسي : ماستر            

 نادية العميري ة.المنسقة : ذ.
 

 أهداف التكوين  
 عامة:هداف الاأل

 تدريسية اللغاتفي  تمكين الطالب من الكفايات والمعارف األساسية -

 المهارات اللغويةوالمعارف األساسية في تقييم المكونات الكفايات تمكين الطالب من  -

 تدريسية اللغاتفي مناهج البحث في  األساسية تمكين الطالب من الكفايات والمعارف -

 :هداف الخاصةاأل

 الدرس اللساني المعاصر منهجا وتحليال.  من الطالب تمكين-

 .والفئات المستهدفةتحضير درس في اللغة العربية بحسب السياق تمكين الطالب من الكفايات األساسية المستلزمة في   -

 ة.المستهدفالفئات دوات لتقييم الكفايات والمهارات في اللغة العربية بحسب األختبارات والتصميم ا آليات تمكين الطالب من-

 .بحسب الفئة المستهدفة فعالة ومتجددة ومناهج دراسيةتعليمية تمكين الطالب من بناء أدوات -

  ة التعلميةميعليتالالعملية تمكين الطالب من تحليل -

 
 منافذ التكوين  

 المنافذ المهنية

 مهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية  -

 مهن التربية والتكوين في القطاع الخاص -

 مهن التربية والتكوين في  اللغة العربية للناطقين بغيرها. -

 االشتغال في مجال التخطيط والهندسة التعليمية  -

 إعداد  األدوات التعليمية وإعداد الوسائل الديداكتيكية. -

 البحث في مجال تدريسية اللغة العربية-

 
  شروط الولوج والمعارف الالزمة  

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

 الدبلومات المتطلبة: –

 داب أو علوم التربيةاآللسانيات أو الجازة في اإل -

 المعارف البيداغوجية الخاصة:-

 التمكن من اللغة العربية –

 معرفة جيدة باللغات األجنبية )فرنسية وإنجليزية( –

 طرق االنتقاء: –

  جنبية أن ال تقل معدالته في اللغات األ، واإلجازةحصول المرشح على ميزتين على األقل خالل مرحلة : دراسة الملف

 10/20عن 

 في اللغة العربية والكتابة بها ختبار كتابي ا 

 في الخصائص العامة لمكونات اللغة العربية وكيفيات اشتغالهاقابلة م 
 

  

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


 وحدات المسلك

  الرقم عنوان الوحدة

التركيبي للغة العربيةالوصف   1 

ل 
ص

لف
ا

1
 

 2 تدريس األصوات والصرف العربي

للغة العربية الوصف الداللي والمعجمي  3 

 4 علم النفس اللغوي ونظريات التعلم

 5 ديداكتيك عامة وطرق تدريس اللغة العربية

1انجليزية   6 

 1 التقييم التربوي

ل 
ص

لف
ا

2
 

 2 تدريس التعبير الشفوي

التعبير الكتابي تدريس  3 

 4 تدريس نحو اللغة العربية

 5 علم االجتماع اللغوي والتعليم

2انجليزية   6 

 1 مناهج البحث في تدريسية اللغات

ل 
ص

لف
ا

3
 

 2 بناء المناهج وإعداد الوسائل التعليمية

 3 تقييم المكونات اللغوية والمهاراتالتواصلية

التعلميةتحليل العملية التعليمية   4 

نصوصالتدريس   5 

 6 تدبير المشاريع

الةـــــالرس  

1 

ل 
ص

لف
ا

4
 

2 

3 

4 

 


