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  تحتلّ التربية البدنية والرياضية مكانة ھامة في المنظومة التربوية، ال يمكن تجاوزھا أو االستغناء     

  رحلة ھامة في حياته وھي المراھقة و ما تضمنه من تربيةعنھا في حياة التلميذ، وخاّصة وأنه يمر بم    
  . وتنمية وصقل لكل مركبــاته البدنية، النفسية، الفكرية واالجتماعية المؤسسة له    

  لذا أولتھا وزارة التربية الوطنية العناية الكاملة، وأدرجتھا كماّدة تعليمية في جميع مراحــل         
  : نتھا وتلعب دورھا المنــوط بھا، والمتمّثل فيالتعليم حتى تأخذ مكا    
  

  المساھمة الفّعالة في التربية الشاملة عن طريق النشاط الحركي، الذي يمنح للتلميذ معايشة حاالت متنّوعة •
  واقعية ومجّسدة، تستلزم وتستدعي تجنيد طاقاته الكامنة، لتتبلور بعد ذلك وتساھم في استقاللية تصّرفاته عن   
  ق اكتساب ميكانيزمات التكّيف الذاتي ضمن تعلّمات ذات أبعاد تربوية نسعى من خاللھا تنمية كفاءات طري  

  .تؤھله لمواجھة الحياة التي ھو في كنفھا    
  

  المواجھة المستمّرة لقواعد الحركة وأنظمة النشاطات البدنية والرياضية بمختلف أشكالھا بحيث •
 .وتكييفھا في الزمان والمكان و حسب كلّ وضعية أو موقف تعلمي يفيدهتستوجب تعديل مجھوداته وتوزيعھا  

  إن إدراج ھذه النشاطات البدنية والرياضية وحتى وإن كانت بالمنطق الرياضي المادوي فھذا ال ينفي النظرة     
   سي الذيالتلميذ، لنجّسد المغزى األسا تالشاملة للتعليم، المبنية على اكتساب كفاءات وتطوير قدرا     
  حدة متكاملة ومتداخلة بعيدا عن التصنيفات التي ترى وأنّه جسم وعقل كل على حدا، الظاھر;يعتبره      

  . أن ننمي الواحد دون اآلخر نظرا الرتباطھما معاH وأنه ال يمكن      
  بنية التحتيةباعتباره ال "القسم"البحث عن التوازن والتعامل ضمن التركيبة التي ينشط فيھا التلميذ وھو •
  .تدعيم وبصورة فّعالة اندماجه في المجتمع الذي يعيش فيهالذي يسمح له من ت 
  إن الحركة المفتعلة من أي نشاط بدني ورياضي له عالقة   بالقوانين والقواعد العلمية، المناسبة *     

  التربية التجريبية، مواد العلوممواد (للمواد التعليمية التي يتناولھا التلميذ في إطار التعليم المتوسط      
  ، مما يجعلھا تبني عالقة وطيدة فيما بينھا لتسمح له)اإلنسانية والحياة، مواد اللغات ومواد اإليقاظ     
  .بالتحّكم في مدى افتعالھا في مختلف مراحل التعلم الذاتي والجماعي     
  

  د على النفس، واحترام اآلخرين بفضلتلك العالقة تھدف إلى بناء شخصيته الفاعلة، كاالعتما     
  .التعاون والتضامن وااللتزام بقواعد وقوانين المحيط والجماعة     

  فيتأتى ذلك بفضل تخطيط مشاريع واقعية تحفز التلميذ على التعلم بموجب أن تكون حاملة في     
  لق االنسجام المنبثقخ ىالمفّضل له، كما يجب السھر عل لنفسھا الطابع التنافسي، وھو المجا     
  من حتمية وضرورة تكاملية ھذه المواد التعليمية فيما بينھا، باعتبارھا موجھة إلى التلميذ،     
 .التعلم ةالذي ھو وحدة واحدة متكاملة ومحور عملي     
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  المشروع التعلمي الخاص بالتعليم المتوسط  
  

 انيةالمرحلة الث المرحلة األولى المراحل
 

 المرحلة الثالثة

  السنوات
  الدراسية

  السنة
  األولى متوسط

  السنة
 الثانية متوسط

 
  السنة

 الثالثة متوسط

 
  السنة

  الرابعة متوسط

  مميزات
 الطور

 طور التجانس
 والتكيف

  طور الدعم
 والتعميق

  طور التعميق
 والتوجيه

 
  
  

  
  أھداف
 التعلم

  
كمادة  «التربية البدنية  -1

  .» تعليمية
التعرف على نشاطاتھا  -2

الرياضية المختلفة 
واالحتكاك بنظامھا 

  .التربوي
إدراك الجسم والفضاء  -3

 .بواسطة ھذه النشاطات

 
تكييف نشاطات * 

الجسم في 
فضاءات مميزة 
وتحويل الحركية 

البسيطة إلى 
  حركية مركبة

 .وھادفة

 
  استثمار الفضاء* 

المعاش بفضل 
المساھمة الفعلية 

 وار معوتقاسم األد
 .الغير

  
التأثير الفعلي في ھذا * 

الفضاء بفضل األساليب 
الشخصية استجابة لرغبة 

بلوغ مسعى فردي أو 
  جماعي

ليصبح بذلك محل 
  .اختصاص في المستقبل

 
  
  

  أھداف مادة التربية البدنية والرياضية  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

       
  
  

 

 تساعد
 

 تساھم
 

 تفضل
 

 تنمي
 

 تخلق
 

 تدعم
 

 تعلم
 

 تطور
 

 تمكن
تسمح

التلميذ على تبني أي اختيار يواجھه في الحياة، و المبادرة في أخذ
 .القرارات وسط الجماعة

ياضة كالبيولوجيا، علم النفس،في إدراك المھن التي لھا عالقة  بالر
 .الطب الرياضي، الفيزيولوجيا وغيرھا من االختصاصات

 تنمية القدرات العضوية والنفسية الحركية

فكرة النجاح والتوصل بفضل بيداغوجية تدفع بالتلميذ إلى التعلم والتقييم 
.الذاتي وتوعيه بإمكانياته   

على الصحة بتفضيل اللياقة البدنية  من خالل ظروف مالئمة للحفاظ
.الجھد والعمل المتواصل شعورا بفائدة الوقاية  واألمن الغذائي والصحي  

المعارف الضرورية لتسيير وتنظيم العمل الذي يفيده في تنظيم وتسيير 
.حياته الطبيعية  

اطر بتنمية روح كيفية التحكم في االنفعاالت و المغامرة والتصدي للمخ
 المسؤولية واالستقاللية

العالقات االجتماعية  وتبني روح التعاون والتضامن بداخل وخارج
.الحيز المدرسي  

من االندماج في المجال الثقافي الذي يشكل دعامة للنشاطات البدنية
.والرياضية  

لمدرسي  وتقبل الفوارق  العمل بفضل نشاطات اجتماعية داخل الحيز ا
.الموجودة عند أفراد الجماعة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحضير التلميذ
وتكوينه نحو اآلفاق 
المستقبلية بفضل 
 العمل والنجاح
 واستثمار
 قدراته
 المعرفية
.والمھارية  
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  إسھام مادة التربية البدنية والرياضية في التنمية الشاملة للتلميذ
 

     
  :تلعب مادة التربية البدنية والرياضية دورا ھاما في التربية الشاملة للتلميذ ونحصرھا فيما يلي

  
 

  
تنمية 
  الشخصية

  
  

  تنمية العقل
  
  

  تنمية الفكر والوعي بالقيم االجتماعية
  

 
تنمية 
  بيولوجية

  
  
  

  مية حركيةتن

 
  
  

  تنمية مرفولوجية

 
  التحكم في الذات……… حركي/ في المجال النفسي* 
  التحكم في االنفعاالت . ………في المجال الوجداني* 
  تنظيم العالقات. ……في المجال االجتماعي* 
  

 
  
  

  دعم معرفي

  
  فيزيولوجية ونفسية -معرفة بيو -1
 معرفة حول مكونات الجسم -2
 معرفة حول الطبيعة والحياة -3
 عرفة اللغات وكيفيات االتصالم -4
 الثقافة العامة -5
  

 
  
  

  دعم تربوي
  

  
  المواطن الصالح................... تنمية البعد التربوي -1
 المواطن السليم................... تنمية البعد الوقائي -2
 تنمية المواطنة في الحقوق والواجبات  -3
  رم للقيم والمتفتح على العالمالمواطن المحت................... تنمية البعد الثقافي -4

                                                
  

  
  منطق التدريس بالكفاءات

  
  

ھي مقاربة أساسھا أھداف معلن عنھا في صيغة كفاءات يتم اكتسابھا باعتماد محتويات منطلقھا                       
الذي يركز ) طرق التحقيق(مكتسبات المراحل التعلمية السابقة والمنھج  األنشطة البدنية والرياضية كدعامة ثقافية وكذا
  .على التلميذ كمحور أساسي في عملية التعلم

  

  :مفھوم الكفاءة •
  :ھي القدرة على توظيف مھارات في موقف موالي لھا حيث مكوناتھا األساسية ھي

  وھو مكون نظري مرتبط بالعمليات العقلية والمعرفية: التصور -1
  وھو مكون عملي: اإلنجاز -2

  :أما مفھوم القدرة •
  أو بمعنى آخر االستعداد

 وھي فاعلية ذھنية مرتبطة باالستعداد والكامنة عند الفرد وتكون مرتبطة أساسا بالنضج المطابق لمستوى العمر
  .الذھني، البدني والعقلي
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  مقارنة المقاربات المعتمدة في النظام التربوي  
  

  مالحظات  التقويم/التقييم المتعلم/عقد المعلم طق المقاربةمن المقاربة

  
ات
وي
حت
الم
ب

  

 
بناء المناھج على .

  المحتويات
لكل مستوى مضامين .

  معينة
  معالجة تعليمية المادة.
معارف مختلفة موزعة .

توزيع دوري (في الزمان 
-الذاكرة -مثال، التلقين

  )الكم -التكرار

 
إبراز ھام لنشاط المعلم  -

تقن ويأمر وينھى، الذي ي
  .باستمرار حويشر

إبراز دور منفذ للتلميذ  -
الذي يبحث عن إعجاب 

  .المعلم
من السھل إلى الصعب  -

من الطريقة الكلية إلى 
الطريقة التحليلية 

  .والعكس

 
  تقييم المعلومات* 
 تقييم النشاطات •
العودة إلى الذاكرة * 

بالنسبة إلى المواد 
  النظرية والتطبيقية 

  
المعارف في قيمة  -

  تطبيقھا
اكتساب المعارف  -

لوحده ال تؤھل التلميذ 
لحل المشاكل 

المطروحة في حياته 
  المدرسية واليومية

  )جمود(

 
ف
ھدا
األ
ب

  

 
 بناء شبكة أھداف مجزأة  -
اشتقاق األھداف من  -

" بلوم"الصنفات المختلفة 
  .المجال المعرفي

 إبراز األھداف اإلجرائية -
  برمجة ھذه األھداف -
 معالجة سلوكية ومعرفية -
  منطق التعليم والتعلم -

 
  عالقة ثنائية* 
  تعلم/ تعليم * 
  تخطيط التعلم* 
  
  
  

 
محاولة تقييم  -

األھداف اإلجرائية 
المشتقة من الصنافة 

  .المعرفية للمواد 

  
المحتويات موجودة  -

  .قبل األھداف
األھداف التربوية  -

غير قابلة للتوظيف 
  مباشرة 

لميذ إلى تجزئة الت -
  :أجزاء 03

  معرفي   -1
 حركي- -2
  وجداني   -3

  
ات
در
الق
ب

  

 
نوع من ھدف عام  -

  .مشترك لمختلف المواد
  الطابع العرضي  -
 صنافة أكثر شمولية من -

نقطة التقاء وتواصل بين 
  . المعلمين

منطق التعليم بالمفھوم  -
  .الحديث

 
  إبراز عمل التلميذ  -
منطق التعليم  -

   والممارسة مثل الكفاءة
  للمعلم دور المكون -
ما بين المواد حقيقة  -

كون القدر ة عرضية 
  بالدرجة األولى

 
تجربة قصيرة غير  -

معممة، تقييم 
  .مؤشرات القدرة

دور أو مھام يقوم  -
  بھا التلميذ أو المتعلم

  

  
  عامة -
القدرة لوحدھا ال  -

تؤھل التلميذ لحل كل 
المشاكل المطروحة 

  .في الميدان

  
ات
اء
لكف
با

  
 

بناء منھاج معلن عنه في 
صيغة كفاءات مدرسية 
يصبح التلميذ نوعا ما 

اختصاصي في مادة معينة 
 على غرار االختصاصات 

تسمح للمتعلم بحل  -
  مشاكل الحياة

قاعدة للقيام بوظيفة في  -
المستقبل ناتجة عن 
  .صيرورة تعلم ذاتي

  

الفوج قسم عبارة عن-
  .مجتمع مصغر

تجارب اجتماعية  -
  .متنوعة

منطق التعليم المدمج  -
مع إبراز نشاط المتعلم 

ينشط، يجرب ويمارس (
  )باستمرار، يتحاور

  أعمال الفوج المتعاون -
دور المعلم مكون،  -

منظم ومراقب لصيرورة 
  .تالتغير والتحوال

 
تقييم الكفاءات  -

المدرسية من خالل 
  .مھام يقوم بھا المتعلم

/ مؤشرات الكفاءة " -
  "أھداف إجرائية

إبراز أھمية التقييم  -
  التكويني

تداخل بين الھدف  -
اإلجرائي والتقييم 

  .التكويني

  
صعوبة بناء كفاءة  -

  مدرسية
عالقة المعرفة  -

  بالكفاءة
تغيير شبه جذري  -

 للممارسة البيداغوجية 
حالة النجاح في  -

تطبيق المقاربة يصبح 
المتعلم فيھا منافس 

  .للمعلم
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  بين منطق النشاطات الرياضية ومنطق الكفاءاتجدول مقارنة 
  

  مالحظات  التقييم المميزات محتويات التعلم دور المعلم  األھداف 
 

 النشاطات
  البدنية
  و

  الرياضية
بالمفھوم 
  الرياضي

  
  النتائج -
  الترفيه -
تقنيات خاصة  -

 -بكل نشاط 
 -النشاط غاية 

شبه اختصاص 
  في كل نشاط

 
اختصاصي  -

في نشاط 
  معين

  دور مدرب -
يسير كل  -

التعلمات 
الخاصة بكل 

  نشاط

 
محتويات خاصة  -

  بكل نشاط
تحديد مستويات  -

  في كل نشاط
  تقنين النشاطات -
معلومات فنية  -

خاصة بكل نشاط 
  رياضي

  
توزيع  -

  دوري
من السھل  -

  إلى الصعب

  
  النتائج -
حركات  -

فنية رياضية 
  محضة

  
محتويات 

تناسب تعلمات 
األنشطة إلى 

  على درجةأ

 
النشاطات 
البدنية 

والرياضية 
وسيلة 
  تنمية

  الكفاءات
 المدرسية

  
كفاءات  -

مدرسية 
  مندمجة

تعلمات شاملة  -
  إدماجية

 النشاط وسيلة -
  

 
اختصاصي  -

  في التربية 
  مكون -
معلم   -

  اختصاصي 

 
  وضعيات 

  تعلمية/ تعليمية 
تخدم الكفاءات 

  المدرسية المختارة

  
العمل  -

الدوري 
ر نوعا ينحص

  ما بالرغبات
بناء تدرج  -

انطالقا من 
مؤشرات 
  الكفاءة

  
تقييم 

الكفاءات 
المدرسية 
من خالل 
مؤشراتھا 

وكذا 
األھداف 
  اإلجرائية

صعوبة بناء  -
الكفاءات 
المدرسية 
  المادوية

بناء  -
محتويات 

تعلمية جديدة 
بكل التدرجات 
  .المناسبة لھا

  
  
  
  
  

  التربويبعض الطرائق المستعملة في النظام   
  

  يمكن استعمال إحدى الطرائق في التدريس بالكفاءات
 بيداغوجية العقد  01
 وضعيات اإلشكال  02
 بيداغوجية المشروع  03
 بيداغوجية الفروقات  04
 البيداغوجية الغير المسيرة  05
  التربية الحديثة والطريقة المركزة على التلميذ  06
 بيداغوجية االستقاللية  07
 الحيةالطريقة  08

  
  مفھوم الرياضة مقارنة مع التربية البدنية والرياضية

  
أھمية النشاطات البدنية والرياضية تكمن في أنھا الدعامة األساسية لتدريس المادة، إذ بفضلھا يتم                       

  .  تحقيق األبعاد التربوية المراد تنميتھا في مرحلة التعليم المتوسط
. الغرض ھو التوفيق بين خصائص النشاطات البدنية والرياضية، ومفھوم إكساب التلميذ كفاءات                      

من جھة، وتجّنب مفھوم التدريب  تربوينركز أساسا على الطرائق النشيطة، التي تجعل من التلميذ شريكا في الفعل ال
  . الرياضي من جھة أخرى

  .ھذه األخيرة الترفيھية والتربية البدنية والرياضية قبل معرفة خصائصلنقارن قبل كل شيء بين الرياضة، الرياضة  
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 النشاط

  
 الرياضة الترفيھية

 
  التربية البدنية  الرياضة التنافسية

 .والرياضية
 

  
  

  األھداف
 

 

   
  

  –الفرحة  –السعادة 
 سد الفراغ والصحة

 
  السعي وراء النتيجة الرياضية.
  .إنجاز رقم قياسي رياضي.
  .عي وراء الشھرةالس.
  ).مھنة(اكتساب الثروة والمال .
والتقنيات     تتنمية المھارا.

 .الرياضية

  
  التربية الشاملة للتلميذ بكل .
  .أبعادھا التربوية 
 .المدرسية الشاملة"تتنمية الكفاءا.

 
  الوسائل

.الطرقو

   
  

 .اللعب الحر

  المنافسة الرياضية كأداة.
 .تصنيف الرياضيين في مراتب 
  .التدريب الرياضي الشاق.
  .منھجية التدريب.
 

  تكييف العمل لمستوى التلميذ.
  ) تبيداغوجية الفرو قا( 
  .التنويع في المحتويات.
  .استعمال الطرق النشيطة.
 .استعمال اإلمكانيات المتوفرة.

 
.الشروط

كل األشخاص و الفئات   
  دون فرق في الجنس
 .ودون شرط بدني

  .يدةالشباب ذو الصحة الج.

  )تأھيل(مراقبة طبية مستمرة .

 .مھارات فنية رياضية عالية.

  
 .كل المتمدرسين  

 
.التسيير

 
 

  
حسب المحيط و اإلمكانيات 

 .المتوفرة
 

  )المالعب(مساحات رسمية.
  تسمح بالتنافس وفق مقاييس 
 ).القوانين(عالمية مضبوطة  

  مساحات المؤسسات و مالعب
  تسمح القيام بنشاطات متنوعة

 .و ھادفة ذات صبغة تربوية 
 

 
 .البعد

   
 .النشاط وسيلة ترفيھية

 
 .النشاط غاية رياضية

  
  .النشاط وسيلة تربوية

 

    
  محتويات التعلم في النشاطات الفردية والنشاطات الجماعية

  
ات المنتظرة من ترتيب المساعي التي تنبثق من غايات وأھداف مادة التربية البدنية والرياضية في إكساب التلميذ للكفاء

  .خالل النشاطات البدنية والرياضية الفردية والجماعية في الوسط المدرسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 من منطلق                          
 غايات التربية البدنية والرياضية

  رفالدخول في عالم المعا
  المتعلقة بتنظيم الحياة والحفاظ على

 الصحة

  اكتساب كفاءات بفضل الممارسة
  والمعرفة المتعلقة بالنشاطات البدنية

 والرياضية

 تنمية القدرات الضرورية
 للسلوكات الحركية

 أسھام مادة التربية البدنية والرياضية في تنمية شخصية التلميذ بفضل التجارب الفردية
.والجماعية التي يعيشھا في مختلف المجاالت الحيوية والمحيطات  

 

تعاونال التضامن العمل المواطنة  االستقاللية األمن  الصحة المسؤولية

 
 :تظھر مساھمتھا في تنمية وترقية
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  الكرة الطائرة -1              الجمباز األرضي           -  الطويل     ..... القفز*      
  كرة اليد -2الحصان                       ىالقفز عل -الطويل       ....الجري *        
  كرة السلة -3الجمباز اإليقاعي                         -   الجلة      .... الرمي *        

  السرعة                    
  وبالتنا                    

  
  

 
 من منطلق األھداف العامة لمادة التربية البدنية والرياضية

:عالقة التلميذ بـ

العالم الطبيعياآلخرين  ذاته

أبعاد فردية  تميزھا  -
 سلوكات حركية

معرفة الذات بفضل النشاط   -
 الحركي

أبعاد تضامنية -
أبعاد لھا عالقة بالمواجھة   -

واالتصال بفضل سلوكات 
تميزھا نشاطات حركية

 

أبعاد لھا عالقة بطبيعة   -
طبيعة ( الفضاء المعيش 

.... )الھواء  -الماء -األرض  
العالقة مع األوساط   -

مختلفةاالصطناعية ال  

تكيف محتويات النشاطات البدنية والرياضية حسب األولويات الموالية 
 .مكانيات المتاحة في المؤسسة لتحقيق ھذه المساعيالنشغاالت التالميذ واإل

:مالحظة  
وسائل العمل الخاصة بالمادة تبقى ضرورية  

 لتحقيق ھذه األبعاد
 

تمكين التلميذ من اكتساب أكبر تجربة ميدانية 
ممكنة خالل حياته الدراسية بفضل الممارسة 

.الفعلية في ميدان العمل  

  طبيعة اإلكساب بفضل نشاطات مادة
  التربية البدنية والرياضية

كفاءات خاصة بمجموعة من 
  النشاطات البدنية والرياضية

  )فردية أو جماعية(
تكامل عرضي داخل فصيلة من 

 النشاطات

 ھناك فصيلتين من النشاطات البدنية والرياضية

  كفاءات عامة
  على المستوى الفردي -
  العالقة مع اآلخرين -
  العالقة مع المواد التعليمية  -
 األخرى  

كفاءات خاصة  بنشاط بدني
  .مميز ورياضي

التحكم في المعارف والتقنيات 
 الموالية لكل نشاط

 النشاطات الجماعيةالنشاطات الفردية

 الجمباز ألعاب القوى
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  قواعد العمل -
كل ما يمكن التلميذ من  -

  توظيفه من أجل النجاح

 
  قواعد عامة مشتركة -

 
  مشروع التلميذ  -

  معرفة شروط النجاح* 
  معرفة شروط اإلنجاز* 

  
  احترام قواعد العمل

  م بمھام عمليةبالقيا* 
  بالقيام بمھام إسھامية* 

 
  في نشاط كرة السلةأمثلة 

اختيار بين التمرير  -
والقذف عند الوصول 

  لھدف الخصم
أنطط نحو الھدف  -

  باستغالل الفضاءات الحرة
 اأتقدم نحو األمام عندم -

  أتخلص من المضايقة
  

 
 في النشاطات الجماعيةأمثلة

في كل األحوال إيصال الكرة 
  ھدف الخصمنحو 

  

 
  نشاطات جماعيةأمثلة 

قدرة كل فريق إيصال  -
الكرة نحو منطقة الخصم 

مرة في  20على األقل 
  كل شوط

النظر نحو األمام عند  -
  الحصول على الكرة

حسابات بصرية وتقدير (
  )المسافات

  
  أمثلة عملية

أشارك في التحكيم  -
باإلعالن على األخطاء 

  التي أعرفھا
أشارك في عملية  -
حضير الفريق كعملية ت

معرفة (التسخين مثال 
  خصائص جسم اإلنسان

  ).والتنفس
 
  

 تحليل المكتسبات المنتظرة
كفاءات خاصة بمجموعة من 

النشاطات
 الكفاءات العامةالكفاءات الخاصة

معرفة تقنية مميزة لكل
  نشاط بدني ورياضي

تمكن التلميذ من 
لتعلم توظيفھا من أجل ا

  والنجاح
 " قواعد عملية" 

معرفة مشتركة لمجموعة
من النشاطات البدنية 

  والرياضية 
 " مبادئ مشتركة" 

معارف حول 
 طرق العمل
 والتوصل

تقويم/ تقييم -  
مشروع "

"  التلميذ  

  معارف الدعم 
العالقة  بين 

ف الخاصة المعار
  ومعارف المواد

التعليمية األخرى 
 "التكامل «

  
  

 أنا قادر على النجاح

 
أنا قادر على استثمار 
  ثمار عملي ونجاحي 

في نشاطات ) المكتسبات(
 أخرى من نفس األبعاد

  
أعرف خصائص 

ومكونات الفعل 
 وظروف إنجازه

أنا قادر على تنظيم 
عملي وأسيره 
بمفردي أو مع 

بلوغ الجماعة و
النجاح في إطار 

 عام

 .تقييم مستويات المھارات بواسطة سلوكات مرئية •
 بعد تشخيص مستوى التلميذ المھاري) محتويات التعلم(تخطيط مشروع تكويني  •
تحديد مھام وتوزيع المسؤوليات على التالميذ من خالل وضعيات إشكال والبحث على الحلول بتوظيف  •

 .المكتسبات

 المكتسبات المنتظرة

  
 الكفاءات الخاصة

 )موجھة للتلميذ(تنجز الكفاءات بالصيغة التالية

 
 أنجح

 ماذا تعني ھذه الكفاءات ؟

  كفاءات خاصة بمجموعة من
 النشاطات البدنية والرياضية

  
 الكفاءات العامة

أستثمر ھذا النجاح في
نشاطات أخرى من نفس 

البعد

أنا على علم بشروط 
 وعناصر النجاح

أنا قادر على تنظيم 
مع  العمل بمفردي أو
 النجاح: الجماعة لبلوع
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  تعليمية المادة
  

يظھر جليا مدى أھمية النشاطات البدنية والرياضية ومساعيھا التربوية في تحقيق ملمح التلميذ فھي بالتالي العنصر 
  :ا يلياألساسي في تعليم المادة ولھا أبعاد تتميز بم

  

                              األبعاد التربوية للنشاطات الجماعية* 

والتكيف  التعلم عن طريق النشاطات الجماعية يھدف إلى تنمية المعايشة الجماعية، بحثا على تدعيم قدرات االتصال  
  .الجماعي، التوازن، احترام الغير، التضامن و التعاون وروح المسؤولية و المبادرة

تجد ھذه القدرات مداھا في مختلف مستويات الكفاءة المصاغة والمترجمة في المشروع البيداغوجي عن طريق أھداف  
تتماشى والصفات الحميدة، المراد غرسھا وتنميتھا لدى التلميذ، والمتمثلة في لعب أدوار إيجابية ونشيطة، ضمن الجماعة 

  .التي ينتمي إليھا بحيث يؤثر ويتأثر بھا
الذي توفره النشاطات  "اللعب الجماعي"تلبية رغباته الوجدانية واالجتماعية والحركية، في تكامل وانسجام أساسه  وكذا 

   .الجماعية مثل كرة السلّة، كرة اليد والكرة الطائرة
  

  األبعاد التربوية للنشاطات الفردية* 

  ، و شعوره بروح المسؤولية)تسيير الذاتي ال( انطالقا من المسعى الرامي إلى تنمية االستقاللية لدى التلميذ 
  نظرته في اختيار مشروع شخصي و قدرته في التفاوض و التشاور من أجل إنجازه و تحقيقه و البحث(  

، للعمل والنجاح ،  و أخذ المعلومات الالزمة للقيام بمھام مسندة له والتي تحفزه ھو وزمالئه)عن من يؤازره إلنجاحه 
  .المھارات المعرفية، االجتماعية و الحركية ستيعابالمما يمكنه 

  تسمح ھذه النشاطات بتنمية قدرات التنقل الصحيح في فضاءات مميزة،  و قدرة تنسيق الحركات البسيطة 
  .او نافع ا، ھادفاصحيح او الشبه المعقدة،  و ربطھا في الزمان و المكان،  و التمكن من تقديرھا كمنتوج 
  تمثل المجال األوفر ) نشاطات ألعاب القوى و النشاطات الجمبازية ( بھا حاليا تبقى النشاطات المعمول  
  .لتحقيق الكفاءات المحددة لذلك 

  متوسط 4السنة) مشتركة بين النشاطات الجماعية(الكفاءات العامة
01 
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  

 استجابة سريعة وناجحة
  .)تنقالت -قياسات -حسابات(قة بالمواد التعليمية األخرى توظيف المعارف العلمية والمنھجية التي لھا عال

  محاورة األستاذ لشرح االختيار أو اإلستراتجية المتعلقة بخطة العمل وتصور كيفية النجاح 
  التشاور مع الزمالء من أجل تنظيم العمل
  استعمال المكتسبات التي لھا عالقة بالنشاط

  ومفيدة  التحكم في الذات واستعمال لغة خطاب صحيحة
  مشاركة فعالة في تنظيم وتسيير حياة الفوج

 معرفة متعلقة بالحفظ على الصحة والوقاية من األخطار
  متوسط 4السنة) مشتركة بين النشاطات الفردية(الكفاءات العامة

01 
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  

 التنفيذ بسرعة وبإحكام
  ره التلميذ من تصرفات يصل بھا نحو النجاحمحاورة األستاذ لالستفادة من شروحات مفيدة وما يختا

  التشاور مع الزمالء من أجل أحسن تنظيم للعمل
  تعلم األلفاظ الفنية الخاصة بكل نشاط واستعمالھا في مساع ھادفة

  خلق عالقة بين خصائص النشاط وأھداف المواد التعليمية األخرى واستغالل المسعى العلمي في النجاح
  بة الغيرالتحكم في الذات ومخاط

  مشاركة نشيطة في حياة الفوج ونشاط القسم
  معرفة متعلقة بالحفاظ على الصحة والوقاية من األخطار

  

ملمح التخرج

اكتساب المعارف بفضل الممارسة النشيطة للتوصل إلى تبني سلوكات تؤھل إلى التكيف مع 
 .مختلف المواقف والمجاالت التعلمية في ظل التكامل واالنسجام مع المواد التعليمية

  إنجاز المشاريعتبني مسعى علمي في بسلوكات حركية جديدة  صورت
 

 توسطالكفاءة الختامية السنة الرابعة م
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  ) الكرة الطائرة -كرة السلة-كرة اليد(الكفاءة الخاصة بالنشاطات الجماعية
  القدرة على إدراك الفضاءات الحرة واستغاللھا في إطار خطة لعب دفاعية

  لخاصة بنشاطات الجري الكفاءة ا
  القدرة على معرفة عناصر التنفيذ المركبة للنشاطات وكذا الموارد الطاقوية المستعملة خالل الجھد

  الكفاءة الخاصة بنشاطات الوثب 
  القدرة على معرفة عناصر التنفيذ خالل التركيب التسلسلي للحركة

  الكفاءة الخاصة بنشاطات الرمي 
  .قوة البدنية من خالل حركات خاصة في زمانھا ومكانھاالقدرة على تفعيل ال

  الكفاءة الخاصة بالنشاط الجمبازي  
  القدرة على التوغل في آمان في وضعيات معقدة ومواجھة المخاطرة في تسلسل جمبازي بسيط

  
  
  
 
  

  الكفاءة الخاصة بنشاط كرة اليد 
  :في الھجوم

  لخلق فرص التوغل بعد التحرر من المضايقة )المناطق الحرة(القدرة على احتالل الملعب 
  :في الدفاع

القدرة على احتالل الملعب لمنع عناصر فريق الخصم التعاون بينھم من أجل التنقل نحو الھدف الذي 
  أحميه

  الكفاءة الخاصة بنشاط كرة السلة 
  القدرة على التفوق العددي على دفاع الخصم للتمكن من الوصول نحو السلة 

  ة الخاصة بنشاط الكرة الطائرة الكفاء
  القدرة على اختيار أحسن حركة إليصال الكرة إلى منطقة الخصم واستغالل تغيير اإلرسال وتسجيل نقاط

  الكفاءة الخاصة بالجري الطويل
  القدرة على الجري بوتيرة منتظمة في أقصى مدى ممكن بدون إرھاق بفضل مراقبة وتنظيم الجھد 

  .وبلوغ معرفة اإلمكانيات البدنية والفسيولوجية في الزمان والمكان
  الكفاءة الخاصة بالجري السريع

  القدرة على االحتفاظ بسعة الخطوات المنتظمة وكذا الحفاظ على أقصى سرعة عند التنقل وتحملھا
  الكفاءة الخاصة برمي الجلة

ؤثرة على اآللة من أسفل الجسم إلى القدرة على توظيف الطاقة الحيوية وإشراكھا في تحويل قوة الدفع  الم
  أعاله لدفعھا من  زاوية مالئمة

  الكفاءة الخاصة بالقفز الطويل والثالثي
القدرة على ترتيب مراحل العمل وخلق االنسجام بين الدفع والطيران لدفع الجسم في آمان نحو أبعد نقطة 

  ممكنة وضمان أحسن سقوط
  الكفاءة الخاصة بنشاط القفز العالي

القدرة على ترتيب مراحل العمل وخلق االنسجام بين الدفع والطيران لدفع الجسم في آمان نحو األعلى  
  وضمان أحسن سقوط بعد اجتياز العارضة
  الكفاءة الخاصة بالجمباز على األرض

  القدرة على إنجاز تسلسل منسجم من حركات مختلفة األشكال والمستويات وتقييمھا في النھاية 

 
 
 
 
 
 

  الكفاءات الخاصة بكل نشاط بدني
  ورياضي

  الكفاءات الخاصة
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  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  التنطيط بالكرة والتنقل نحو مسار الھدف -1
  مراقبة مدافع أو أكثر -2
  التمكن من التوغل في الفضاءات الحرة ونداء  -3

  زميل    
  مساندة زميل وحمايته، حامال كرة أو بدونھا -4
  انتظار ومراقبة الخصم من أجل حماية المنطقة -5

 
  بالكرة في انتظار وصول زميل للمؤازرة االحتفاظ -1
  دون احتكاك أو ارتكاب أخطاء على المھاجم -2
  االحتفاظ بالكرة المستقبلة وتمريرھا بطريقة -3

  نافعة وسليمة بل تمريرھا نحو زميل مستعد للقذف    
  تقديم حلول للتحرر من المضايقة -4
  ضياع الكرة من طرف الخصم قبل القذف -5
  

  
 

  ةمعالم فني
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  
  

  السنة األولى متوسط
  

  

 
  السنة الثانية متوسط

  

  
  السنة الثالثة متوسط

  

  
  السنة الرابعة متوسط

  

 
نظام وقانون أساسي. 

للعبة
  تعلم أبجديات اللعبة

  )الوضعية األساسية (  
تعلم التمرير بمختلف 

  أنواعه
  تعلم كيفيات االستقبال. 

شار فوق تعلم االنت.  
  الميدان

  تعلم القذف باالرتكاز. 
  تعلم التنطيط. 

 02تعلم التنقل بالكرة بين 
  العبين 03أو 
فكرة عن اللعب . 

أول فكرة ( الجماعي 
  )تكتيكية حول اللعبة 

  

 
  مبادئ الھجوم المضاد. 
  الھجوم الفردي. 
بأكثر الھجوم الجماعي . 
  .02العبين  من
تمريرات بعد قذف الكرة . 

  مختلفة
التفوق العددي والبحث . 

  على المساندة والدعم
  فكرة عن الدفاع. 
  الدفاع الفردي. 
  الدفاع الجماعي. 
  الدفاع الفردي والجماعي. 
دفاع المنطقة وعودة . 

  الدفاع
انطالق الھجوم بعد . 

  االستحواذ على الكرة 
  ) 06الدفاع بـ (  

  

 
التنسيق بين الدفاع . 

  والھجوم
  يدور الالعب المحور. 
البحث عن الثغرات في . 

  دفاع الخصم
  اختراق الدفاع. 
  القذف باالرتكاز. 
  القذف من األجنحة. 
  حماية المنطقة. 
 )التحرك الجماعي للدفاع( 

  الرجوع للمنطقة. 

  
  بسيط تكتيك. 
  )ھجوم / دفاع (  

  التوغل والقذف. 
  القذف باالرتكاز. 
اقتناص الكرة وتنظيم . 

  الھجوم المعاكس
  موزعدور ال. 
  )العب الوسط (  

انعكاس دور حارس . 
المرمى على مردود 
 ةالفريق لحماية المنطق

  وتنظيم اللعب الجماعي
دور قائد الفريق . 

  واحترام قواعد اللعبة

  
  
 

 نشاط كرة اليد 

  
 المضامين
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  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  اختيار أحسن لمكان استقبال كرة الخصم حسابات  -1

  وتقدير جيد للفضاءات     
  معرفة كيفية ألتوجه من أجل تمرير الكرة للزميل -2
 معرفة كيفية اختيار ومواجھة الكرة نحو الفضاءات  -3

  الحرة في منطقة الخصم    
  

 
  أمنع سقوط الكرة في منطقتي أو الفضاءات التي -1

  تحيط بي مباشرة      
  مرور الكرة عبر زميل قبل استقبالھا -2
  عامل بالكرة حين عدم ارتباك وعدم صعوبة الت -3

  .استقبالھا من طرف فريق الخصم     
  

  
 

  معالم فنية
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  
  

  السنة األولى متوسط
  
  

 
  السنة الثانية متوسط

  

  
  السنة الثالثة متوسط

  

  
  السنة الرابعة متوسط

  

 
نظام والقانون األساسي . 

  للعبة
  تعلم األبجديات.  

  )الوضعية األساسية (  
  )التمرير ( المناولة . 
  االستقبال. 

تعلم االنتشار فوق .  
  الميدان 

معرفة المكان المناسب (  
  )والصحيح 

  تعلم إرسال الكرة 
  )اإلرسال البسيط ( 
  تعلم المناولة واالستقبال. 
  )تركيب أول (  

 3و  2العالقة بين . 
  العبين

فكرة عن اللعب . 
  فكرة تكتيكية( الجماعي 
أو تمييز  أولى للعبة

  )جماعي أول 
  
  
  

تحسين الوضعية. 
األساسية

مناوالت  03اللعب على . 
  أفراد  03بين 

  )تمييز جماعي ثاني ( 
  تحسين كيفية االستقبال. 
تعلم مختلف أنواع . 

... التمرير الخلفي، األمامي
  .الخ
تعلم مبادئ الھجوم . 

  وتحسين اإلرسال 
  )الوضعية المناسبة للجسم(
 وم بعد االستقبالبناء الھج. 
 03الدفاع بعد تجسيد . 

  مناوالت
  :فكرة عامة حول تركيب

 االستقبال، التوزيع، الھجوم
استعمال أول طاقتيك . 

التكتيك البسيط ( للعبة
  ).وإدراك فكرة الموزع 

 
  التمرير بمختلف أنواعه. 
االستقبال في منطقة . 

  الدفاع
  دور الموزع. 
محاولة تمرير الكرة . 

  د استقبالھاللموزع بع
  تعلم اإلرسال المنخفض. 
  استقبال/ إرسال . 
  العالقة بين الالعبين. 

 مھاجم وموزع/ بين مدافع 
  تنظيم الثالثة مناوالت. 
  تنظيم الھجوم البسيط. 
  السند وتغطية الدفاع. 
التصدي للھجوم في . 

  منطقة الدفاع 

  
  الحفاظ على الكرة . 
التنظيم الجماعي المنسق . 

  قتهكل في منط
توجيه الكرة للموزع بعد . 

  االستقبال 
  )مراقبة جيدة للكرة ( 
  تعلم الصد. 
  الصد وتغطية الدفاع. 
  التكتيك البسيط . 
التركيز على عمل ( 

  )مالموزع واختيار المھاج
  التكتيك البسيط. 
  )الدفاع والھجوم (  

الحفاظ على المنطقة . 
الفضاء الحر  لواستغال
  .للخصم

  
  
  
  

 نشاط الكرة الطائرة
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  مؤشرات النجاح عد الحركةقوا
 
  التنطيط ومراقبة العب أو أكثروتقدير الموقف -1
  المبادرة باللعب في الفضاءات الحرة -2
  
  مساندة ومساعدة زميل بدون كرة -3
  
  انتظار الكرة وكيفية االستحواذ عليھا -4
  

 
  الحفاظ على الكرة في انتظار وصول زميل -1
  أجل تنفيذ حركةالحفاظ على الكرة المستقبلة من  -2

  فعالة مثل التمرير نحو األمام أو القذف أو التنطيط      
  التمكن من إعطاء حلول للزمالء بفضل التحرك -3

  بدون كرة     
  دفع الخصم الرتكاب خطئ بتوجيه كرات صعبة -4

  .المراقبة    
  

  
 

  معالم فنية
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  

  
  السنة األولى متوسط

  
  

 
  سنة الثانية متوسطال

  

  
  السنة الثالثة متوسط

  

  
  السنة الرابعة متوسط

  

 
نظام والقانون األساسي. 

للعبة
  تعلم أبجديات اللعبة . 
  ).الوضعية األساسية ( 
تعلم التمرير بمختلف . 

  أنواعه
  تعلم االستقبال. 

 تعلم االنتشار فوق الميدان
تعلم التسديد الحر نحو . 

  اللوح
  طتعلم  التنطي. 
تعلم التنقل بالكرة بين . 

  العبين 03و  02
تعلم الفكرة التكتيكية . 

استعمال أبسط ( للعبة 
فكرة عن اللعب : طاكتيك

  الجماعي 

 
تعلم كيفيات الھجوم. 

وتنظيمه
تعلم مبادئ الھجوم . 

  المضاد
  الھجوم الفردي. 
 الھجوم الجماعي ما فوق. 

  العبين 02
تسديد الكرة من تمريرات . 

  مختلفة
  التفوق العددي . 
  )االرتكاز واإلسناد ( 
  الدفاع الفردي. 
  الدفاع الجماعي . 
أول تركيب بين الدفاع . 

  الفردي والجماعي
  الدفاع على المنطقة. 
دفاع المنطقة وعودة . 

  الدفاع
انطالق الھجوم بعد . 

 االستحواذ على كرة الخصم
  

 
تحسين اللعب الجماعي . 

  في الدفاع وفي الھجوم
  الموزع دور. 
  التسديد من الثبات. 
  التسديد باالرتكاز. 
  4/  1الھجوم . 
  التحسين في تنظيم الدفاع. 
 التحسين في تنظيم الھجوم. 
 اقتناص الكرة من الخصم. 
تحمل المسؤولية الفردية . 

  قبل اندالع الھجوم

  
تنظيم اللعب الجماعي . 

باحترام المناصب في 
  الدفاع وفي الھجوم

مراقبة التحرر من ال. 
  والمضايقة 

من مھاجم إلى  تحولال. 
  مدافع والعكس

تطوير الحركة الجماعية . 
  وإنھائھا بالتسديد

  المراقبة واحد لواحد. 
  الھجوم المعاكس. 
 الرجوع بسرعة للمنطقة. 
تنظيم مقابلة وتسييرھا . 

  طبقا لقوانين اللعبة

  
  
  
  
  

 نشاط كرة السلة
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  ماذا
  تعلمت؟

  
  اساتهأعرف حدود الملعب شكله وقي -
  أعرف القوانين األساسية المتعلقة بالنشاط -
  أعرف كيفية تحضير الوسائل وترتيبھا في الميدان -
  أعرف األخطار الناجمة عن سوء التصرف عند االصطدام بزميل أو خصم وكيفية تفاديه -
  )حسابات سمعية بصرية وتقديرات خالل النشاط(أفكر قبل أن أتسرع في التنفيذ  -
  د األمن المرتبطة بالنشاط وحسن التصرف عند مواجھة خطرأعرف قواع -
  

 
  
  ماذا
  فعلت؟

  
  شاركت كالعب في النشاط -
  .قمت بمھمة التسيير والتنظيم من خالل التحكيم ومھمة قائد الفريق -
  .احترمت قواعد اللعبة وقرارات الحكم وخطة الفريق المنتھجة -
  .احترمت الخصم -
  .احترمت الحكم -
  مالئي وآزرتھم في العمل الجماعي من أجل النجاح والفوزاحترمت ز -
  

 
  
  ماذا

  الحظت؟

  
  الحظت التطورات التي تحصلت عليھا خالل العمل والمثابرة -
  الحظت أنني تمكنت من احتساب النقاط -
  الحظت أنه تم اختياري من طرف زمالئي ألشاركھم في اللعب بفضل مھاراتي وقدراتي -
  ذكاء وعدم االرتجال حيث استعملت الطرق العلمية والمنھجية في العملالحظت أنني أشارك ب -
  الحظت أنني أستطيع التحكم في بطاقة المالحظات والتعامل مع مجريات العمل  -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعارف المرتقبة في نھاية الوحدة التعلمية
  مشتركة

  يةبين النشاطات الجماع
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  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  التعرف على كيفية مراقبة نبضات القلب -1
  
  كيفية التحكم في السرعة لتنظيم  التعرف على -2

  اإليقاع أثناء الجري    
  إدراك الوقت والمسافة بالنسبة إلى السرعة   -3

  المستعملة    
  

 
  نبضة  160و 120إذا كانت النبضات تتراوح بين  -1

  في الدقيقة فھذا يدل على الحالة الطبيعية للجسم    
  انتظام أوقات المرور في نفس المسافة  -2
  
  التمكن من تغطية الوقت أو المسافة المقرر إنجازھا -3

  )المشروع(طبقا للھدف المسطر    

  

  
  

 

  معالم فنية
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  السنة األولى متوسط
  

 السنة الثانية متوسط
  

  السنة الثالثة متوسط
  

  السنة الرابعة متوسط
  

 
  
  تعلم أبجديات الجري . 
 )تقنيات الجري األساسية(
  ألعاب المداومة. 
  ألعاب التكرار - 
ألعاب في مختلف  - 

المسالك ذات حواجز 
  ويدونھا

  ألعاب المداومة بالوقت. 
  عمل باألفواج 

األلعاب اإليقاعية في . 
  مسالك مغلقة 

سباقات المالحقة على . 
  شكل تناوب بين الفرق

  تعلم تقدير الوقت . 
  تقدير المسافات. 
  تقدير زمني فضائي. 
كيفية  مراقبة  تعلم. 

  اإليقاع
تعلم كيفيات مراقبة عمل . 

  القلب
منافسة حول تغطية . 

  مسافة في زمن ممكن

تقنيات الجري نتحسي. 
المريح

  صقل حركي . 
  تنمية القدرة الھوائية. 
  العمل بالمسافات 

  تنمية القدرة الھوائية. 
  العمل بالوقت 

  تنمية القدرة الھوائية. 
  لكإضافة حواجز في المس 

  تنمية القدرة الھوائية. 
ألعاب التناوب بين األفواج  

  الغير المتكافئة
  تنمية القدرة الھوائية. 
ألعاب التناوب وعمل فعلي  

  بين أفواج متكافئة
  تنمية القدرة الھوائية. 
  راحة / تنمية فكرة العمل  
  واسترجاع 

تحمل الجھد في مواقف . 
تقتضي العمل المستمر دون 

المسافة  عنصر( انقطاع 
  )والوقت 

    

 
  
  مراقبة اإليقاع. 
  تقدير الزمان والمكان. 
  اإليقاع الفردي. 
  اإليقاع الجماعي. 
مراقبة وتسوية اإليقاع . 

الفردي بالنسبة لمعالم 
  مطروحة في الميدان

مراقبة وتسوية اإليقاع . 
الجماعي بالنسبة لمعالم 
  مطروحة في الميدان

  تغيير الوتيرة. 
  االنطالق إدراك إيقاع. 
إدراك إيقاع التنقل . 

  وتسويته
  إدراك إيقاع الوصول. 
التناوب على قيادة . 

  )الفيلق ( مجموعة عمل 

  
  
  تطوير تقنيات الجري. 
الجري بدون انقطاع . 

  دقيقة  12لمدة 
تنظيم وتسيير العمل . 

ومعرفة القدرة 
  واإلمكانيات الفردية

تنظيم وتسيير العمل . 
ومعرفة القدرة 

  انيات الجماعيةواإلمك
  التدريب على التنافس . 
مراقبة الجھد والرغبة ( 

  )في االنتصار 
منافسات النصف . 

الطويل أو العدو في 
  الھواء الطلق

معنى ( التحضير للجھد . 
  )التسخين واالسترجاع 

تحضير منافسة . 
  وتسييرھا

الرقم القياسي في تحدي . 
  المسافات

الرقم القياسي في تحدي . 
  الزمان

  

 نشاطات الجري

 الجري الطويل
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  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  معرفة سعة الخطوات  -1
  معرفة وتيرة الخطوات  -2
  استقامة الجذع وعمل األطراف والنظر نحواألمام  -3
  ربح الوقت عند االنطالق -4
  المحافظة على السرعة حتى نھاية السباق -5
  

 
  م بعدد من الخطوات مماثل   60قطع مسافة  -1

  .م x 15 4لـ     
  إنجاز نفس الوقت عند تكرار مسافة معينة -2

  " )x 6م 2x 20: (مثال    
  .المحافظة على الجري في الرواق -3
  التركيز على أوامر مسؤول االنطالق -4

  سرعة التنفيذ بعد سماع إشارة االنطالق         
  .عدم الخفض من السرعة قبل الوصول -5
  

  
  

 

  معالم فنية
  الكفاءات كمرجعية تساعد على تحقيق

  
  السنة األولى متوسط

 
  السنة الثانية متوسط

  
  السنة الثالثة متوسط

  
  السنة الرابعة متوسط

 
  تعلم أبجدية الجري. 
  )تقنيات الجري السريع ( 
  الجري المستقيم. 
  تعلم االنفعال. 
  تعلم اإلسراع. 
تنمية اإلحساسات . 

واالنفعاالت بواسطة 
  جماعي/ األلعاب فردي 

رعة في مسافات تعلم الس. 
  صغيرة

  ألعاب التناوب. 
  )االستجابة واإلسراع (  

  ألعاب تقدير الزمن . 
  ألعاب تقدير المسافات. 
  تعلم الجري في المحور. 
تعلم االستجابة لمؤشر أو . 

  مؤثر خارجي
  تعلم متى يكون االنطالق. 
  
  

 
 الجري في المحور. 

  تعلم التنفس الصحيح. 
تعلم التنسيق بين . 

  ت أثناء السرعةالحركا
  اإلحساس بعمل الدعائم . 
  )االرتكازات ( 
  تنمية السعة الحركية.  
تقدير الزمن في الفضاء .  

  بفضل جري سريع
  في مسافة محددة

االستجابة لمؤشر أو . 
  :مؤثر باستعمال

االنطالق من وضعية  - 
  وقوف

اإلطالق من وضعية  - 
  منحنية

االنطالق من وضعية  - 
  الجثو

االنطالق  فكرة عن. 
/ مراقبة الجھد( والوصول 

  ).عمل القلب/ الوتيرة 

 
  تحسين تقنيات الجري. 
  استقامة الجسم -  
  الجري في المحور -  
  عمل األطراف -  
  التنفس -  
الزيادة في السرعة . 

  بانتظام
في الجسم عند  مالتحك. 

  التنقل السريع
  فرديا -  
  )التناوب ( جماعيا  -  
  مقاومة الجھد. 
  )اإلعادات والتكرار  (
  الدفع. 
  االنطالق. 
االستجابة إلعازات . 

  االنطالق
التحضير الستقبال الشاھد . 

  من عند الزميل
العمل في منطقة تسليم . 

  الشاھد
  الرغبة في التنافس. 
  

  
تحسين الرغبة في سرعة . 

  التنقل
  تحسين سعة الخطوات. 
تقوية عضلية وأجھزة . 

  )أبجديات ( الدعم 
  المواجھة تحدي. 
 – 2سباقات السرعة بين ( 
3 – 4(.....  
  المواجھة الجماعية. 
 30التناوب على مسافة ( 
  ... )متر 50 – 40 –
/ الجري / االنطالق . 

  الوصول
الرقم ( تحدي الزمان . 

  )القياسي 
  .تنظيم منافسة وتسييرھا. 

الجري السريع

382

 

 

 



  

  
  
  
  
  

 
  
 
 
 
  

  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  الرتكاز والدفع إلى أبعدتحويل خفة الجسم بعد ا -1
  وتيرة السرعة في تزايد -2
  )خطوات االقتراب(صحة أخذ المعالم واإلشارات  -3
  سقوط متزن وآمن  بعد الوثب -4
  

 
  العمل بالذراعين لمساعدة االرتقاء -1
  الوصول بأقصى سرعة إلى لوح االرتقاء -2
  وضع الرجل فوق اللوح ال بعده وال قبله -3
  رجلين وعدم الرجوع إلى الوراءالسقوط على ال -4
  

  

  معالم فنية
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  السنة األولى متوسط
  

 السنة الثانية متوسط
  

  السنة الثالثة متوسط
  

  السنة الرابعة متوسط
  

 
تعلم أبجدية القفز. 

  التحكم في االرتكازات. 
  ألعاب التوازن

  ألعاب التنسيق . 
  عمل اإلحساسات. 

قفزات بحواجز ألعب ال
  ويدونھا

التحكم في االرتكازات . 
  في وضعيات سبه معقدة

  قفز/ تركيب جري 
تنمية وتطوير التنسيق . 

  الحيوي العام
التحكم في الجسم في . 

تسلسل ( الفضاء الحر 
حركي مناسب لنوعية 

  )الوثبة 
  إدراك الرجل القوية. 
إدراك زمني فضائي . 

  والوثب في فضاء محدود
  لى وأبعدالقفز ألع. 
مقاييس ( تحضير الوثبة . 

  )االقتراب : أولية

  
  تعلم كيفية تنظيم العمل. 
وثبات بسيطة بعد اقتراب . 

  صغير
تعلم امتداد الجسم وعمل . 

  )الھيئة ( الدفع والذراعين 
تعلم كيفية التقرب إلى . 

  لوح الدفع
تعديل الخطوات بالنسبة . 

  للوح االرتقاء
االرتكاز الصحيح من . 

  الدفعلوح 
  االرتقاء. 
  ارتقاء/ تنسيق دفع . 
تنظيم خطرات االقتراب . 

  المناسبة
  عدد تدريجي للخطوات

تحقيق وثبة شاملة بأقل . 
  أخطاء ممكن

  البحث على أبعد نقطة. 

 
  أبجديات الوثب . 
تطوير وتحسين . 

اإلحساسات نحو األعلى 
  ونحو األبعد

  )وسائل بيداغوجية (
السقوط الصحيح وتجنب . 
  رتماءاال
  )وسائل بيداغوجية ( 
التقرب، الدفع واالرتقاء . 

  خطوات 7ثم  5ثم  3من 
وسائل بيداغوجية لتحسين (

  )االستھداف بالركبة 
 –ارتقاء  –التقرب . 

  سقوط 
استعمال وسائل ( 

بيداغوجية من اجل تحسين 
  )الدفع لألمام 

تحسين خطوات االقتراب . 
  بالنسبة للوح الدفع 

وات تعديل سعة الخط( 
 11-7-5-3والتقرب من 

  )خطوة 
  القفزة االمتدادية. 
دفع الجسم إلى ابعد ( 

بصحة الخطوات ودوران 
  ).الذراعين 

  
  أبجديات الوثب. 
  )مختلف القفزات ( 
السرعة المتزايدة . 

لالقتراب وتنسيقھا بالدفع 
  واالرتقاء

خطوات االقتراب . 
المشخصة بعد اختيار 
  العدد المناسب لكل تلميذ

صحيح تقنية الوثب ت. 
بعد اقتراب  ةاالمتدادي
  منسجم

تعليم تقنية الوثبة . 
  المقصية

مراقبة وتصحيح الوثبة . 
االمتدادية والمقصية بكل 

  المراحل
  فكرة عن الرقم القياسي. 

  تنافس جماعي -    
  تنافس فردي -    

  تنظيم وتسيير منافسة. 

الوثب الطويل
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  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  يل خفة الجسم بعد االرتكاز والدفع إلى أعلىتحو -1
  وتيرة السرعة في تزايد -2
  )خطوات االقتراب(صحة أخذ المعالم واإلشارات  -3
  سقوط متزن وآمن  بعد االجتياز -4
  

 
  العمل بالذراعين لمساعدة االرتقاء -1
  الوصول بأقصى سرعة إلى منطقة االرتقاء -2
  رتقاءوضع الرجل في المكان المناسب لال -3
  السقوط على الظھر وعدم تكور الجسم -4
  

  
 

  معالم فنية
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  السنة األولى متوسط
  

 السنة الثانية متوسط
  

 السنة الثالثة متوسط
  

  السنة الرابعة متوسط
  

 
  

تعلم أبجدية القفز. 
  التحكم في االرتكازات. 

  ألعاب التوازن
  ألعاب التنسيق . 
  إلحساساتعمل ا. 

ألعب القفزات بحواجز 
  ويدونھا

التحكم في االرتكازات . 
  في وضعيات سبه معقدة

  قفز/ تركيب جري 
تنمية وتطوير التنسيق . 

  الحيوي العام
التحكم في الجسم في . 

تسلسل ( الفضاء الحر 
حركي مناسب لنوعية 

  )الوثبة 
  إدراك الرجل القوية. 
إدراك زمني فضائي . 

  حدودوالوثب في فضاء م
  القفز ألعلى وأبعد. 
مقاييس ( تحضير الوثبة . 

 )االقتراب : أولية

 
  
  تعلم كيفية تنظيم العمل. 
وثبات بسيطة بعد اقتراب . 

: صغير
  ظھري/صدري/مقصي

تعلم امتداد الجسم وعمل . 
  )الھيئة(الدفع والذراعين 

تعلم كيفية التقرب إلى . 
  منطقة الدفع والعارضة

بة تعديل الخطوات بالنس. 
  لمنطقة االرتقاء

االرتكاز الصحيح من . 
  منطقة الدفع

  االرتقاء. 
تعلم كيفيات اجتياز . 

  عارضة منخفضة
  اجتياز/ارتقاء/تنسيق دفع. 
تنظيم خطوات االقتراب . 

  المناسبة
  عدد تدريجي للخطوات

تحقيق وثبة شاملة بأقل . 
  أخطاء ممكن

  البحث على أعلى نقطة. 
 

 
  
  أبجديات الوثب. 
  )الوثبات  تعدد( 
تطوير وتحسين . 

  اإلحساسات 
إلى أعلى مع استعمال ( 

  )وسائل بيداغوجية 
  القفزة المقصية. 
تجنب العارضة والسقوف( 

  )بعدم االرتماء 
  تعديل خطوات االقتراب. 
خطوات وتجنب  3-5-7

  االحتكاك بالعارضة
استعمال وسائل ( 

  )بيداغوجية 
  االرتقاء ألعلى . 
  رضةتجنب العا/ ھجوم ( 

  )وتحسين الحركة المقصية
 اختيار االقتراب المناسب. 
  )عارضة منخفضة ( 
توظيف االقتراب . 

الشخصي مع تزايد في علو 
خلق روح ( العارضة 
  )التنافس 

  أبجديات الوثب. 
  تعدد الوثبات -  
  الحفاظ على التنسيق -  
  الحفاظ على التوازن -  
  تعلم الوثبة من الظھر. 
التجنب بالحوض . 

والسقوف على الكتف 
  والتفادي بالكعبين

الدوران األفقي أمام . 
العارضة، االستقبال على 
الظھر بعد االرتقاء ألغلى 

بدفع الركبة الھاجمة مع 
اختيار الرجل المناسبة 

  )الصحيحة ( للدفع 
  تنسيق. 
/ تكور/دوران/ارتقاء/دفع

سقوط /تجنب العارضة
  على الظھر 

  )عارضة منخفضة ( 
  دوران/فعد/اقتراب. 

  خطوات 3/5/7من 
قفز /دوران/دفع/اقتراب. 

خطوات على  3/5/7من 
  عارضة منخفضة

 قفز /دوران/دفع/اقتراب. 
خطوات  3/5/7من 

  عارضة متزايدة االرتفاع
  القفز االختياري. 
  )تنافس ( 
  

  
     
  
  

 الوثب العالي
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  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  وضع الجلة تحت العنق -1
  
  تى االرتكاز األخيرالكتف إلى الوراء ح -2
  )النابض(تحويل قوة الرجلين إلى باقي الجسم  -3
  عدم التباطؤ في تنفيذ الحركة من البداية إلى النھاية -4
  

 
  وضع الجلة فوق األصابع، تحت العنق، والمرفق  -1

  عال    
  معاينة مساحة السقوط قبل الرمية -2
  مسار الجلة نحو األمام -3
  لمؤثرة على سرعة تنقلاإلحساس بقوة الزحف ا -4

  الجسم    
  

 

  معالم فنية
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  السنة األولى متوسط
   

 السنة الثانية متوسط
  

 السنة الثالثة متوسط
  

  السنة الرابعة متوسط
  

 
  تعلم أبجدية الرمي. 
  التأقلم مع الوسائل . 
بالكور ( ألعاب الرمي . 

 )المطاطية والجلل الخفيفة
مل اإلحساسات ع. 
  القوة والجھد) تقدير(
إدراك أثر القوة على . 

  اآللة في الفضاء
تنظيم كيفيات الرمي من . 

الجانب األمني والسلوكات 
المميزة للعمل في فضاء 

  الممارسة
تعلم كيفية تنظيم الجھد . 

  أثناء الرمي
  التأكيد على اليد الرامية. 
  اإلحساس بتقنية الرمي. 
  الرمي األمامي. 
  الرمي الجانبي. 
تركيب حركي لرمية . 

  سليمة من منطقة محددة
 البحث على أبعد نقطة. 

تحسين المكتسبات. 
  بدني/ استعداد تقني . 
  مسك صحيح للجلة. 
  وضع صحيح للجلة . 
  )تحت العنق (  

إنخفاظ الجسم عند . 
  التحضير للحركة النھائية

  تعلم الحركة النھائية. 
تعلم التوازن عند . 

  ضير وعند التنقلالتح
  الرمية الجانبية. 
تعلم الرمي من إطارھا . 

  المحدود
تقدير مسار الرمي من . 

  منطقة الرمي
وضعية النابض وامتداد . 

  الجسم وتوازن قوة الرمي
تنسيق حركي . 

الرمي الجانبي من (شامل
  )الثبات 

رمية جانبية بعد التحضير. 
  

 
  أبجديات الرمي. 
  )تعدد الرميات ( 
  ن اإلحساساتتحسي. 
  رفع الثقل -  
  حمل الثقل -  
  )أرضا ( دفع الثقل  -  
  الخ... التنقل بالثقل -  
تنمية القوة عن طريق . 

ألعاب نسعى بھا إلى إدراك 
البعد تأثير بقوة الذراع 

الدفع بطريقة ( والجسم 
  )حرة من المنطقة 

  تنمية القوة. 
الرمي الجانبي من الثبات 

مع تصحيح ذاتي عن 
ق ألعاب الرمي إلى طري

  أبعد منطقة ممكنة
التحكم في وضعيات . 

(الجسم أثناء التنقل الجانبي 
  )الزحف 

  التثبيت بعد الزحف. 
  )لوح التوقف ( 
التثبيت بعد الزحف مع . 

  تغيير االرتكاز
تحويل وضعيات ( 

  )األرجل
  

  
  
  أبجديات الرمي. 
الدفع باستعمال تقنية . 

  الزحف الجانبي
  تحسين - 
  راقبة وتصحيحم - 
  توازن وتنسيق - 

تغيير االرتكاز بعد . 
  التثبيت

استغالل وضعية النابض 
والتنسيق بين دوران 

  الحوض والكتف ثم الدفة
إدراك القوة خالل نشاط . 

الحركة المفتعلة من قوة 
  موجھة من أسفل ألعلى

الرمي من مساحة الرمي. 
  القانونية 

تنمية الحركة الشاملة . 
نتيجة تحسبا ألحسن 

  ممكنة
  تنظيم وتسيير منافسة. 
  قوانين -  
  اإلطار التنظيمي -  
  

  
    
 
  
  

  نشاط رمي الجلة
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  ماذا
  تعلمت؟

  
  مثل الجري والبقاء في الرواق، الدفع(أعمل بالتوصيات المرتبطة بالجري، القفز والرمي  -

  ...)بالرجل الواحدة، الرمي من تحت العنق الخ   
  وكذا شدة العملأعرف كيفية مراقبة نبضات القلب  -
  .أعرف وتيرة الجھد وضبط أوقات المرور -
  أعرف كيف أراقب وأقيم تطوراتي باستعمال بطاقة المالحظات -
  )قبل االنطالق(أعرف كيف استرخي قبل الشروع في العمل  -
  أعرف مميزات كل النشاطات وخصائصھا الفنية -
  

 
  
  ماذا
  فعلت؟

  
  ت االقترابوضعت المعالم والمؤشرات بترتيب خطوا -
  انتبھت جيدا للمؤثرات الخارجية واإلشارات قبل االنطالق -
  استطعت من تنظيم وتسوية وتيرة وإيقاع الجري -
  حضرت نفسي بدنيا وتمكنت من االسترجاع بعد الجھد -
  عملت بالنصائح والتوجيھات واستنتجت مدى أھميتھا في تحقيق النجاح -
  تأقلمت مع عمل الجماعة والمحيطات -
  شاركت في العمل الفردي والجماعي بصفة نشيطة وحيوية -
  قمت بإنتاج عمل متواصل وصحيح ومنتظم في الزمان والمكان -
  

 
  ماذا

 الحظت؟

  
  أنني أستطيع أخذ المعلومات الضرورية حول العمل والزمالء -
  أنني الحظت كيفيات التحرك والتنقل بالنسبة لكل نشاط -
  ة المالحظاتأنني استطعت استغالل بطاق -
  

  
  
  
  
  
  
  

  مؤشرات النجاح قواعد الحركة
 
  النظر نحو البطن والتأثير على: أثناء الدحرجة -1

  الذراعين والرجلين    
  البحث على االستقامة والتوازن:  أثناء التحكم   -2
  النظر نحو اليدين والحفاظ على: بعد التكور   -3

  الذراعين والرجلين ممدودتين    
  استعمال الذراعين من أجل التوازن : قفز خالل ال -4

  والنظر إلى األمام بعيدا     
  

 
  )ككرة تتحرك(الجسم مكور  -1
  
  "2عدم التحرك لمدة  -2
  الحفاظ على استقامة أو امتداد الجسم -3
  
  السقوط متزن -4

  
  
  

  النشاط الجمبازي

  المعارف المرتقبة في نھاية الوحدة التعلمية
  مشتركة

  بين النشاطات الفردية

386

 

 

 



    
  
  
  

 
  
  ماذا
  تعلمت؟

  
  أعرف القواعد األمنية -
  أعرف درجة المستويات لكل ما تعلمته في النشاط الجمبازي -
  )الظھر مثال لحماية العمود الفقري(تسخين الخاص بكل جزء من الجسم أعرف كيفية ال -
  أعرف كيف أساند وأساعد زمالئي -
  ....تسلسل، استغالل الفضاءات الخأعرف متطلبات الجمباز من حيث التصحيح، ال -

 ماذا
  فعلت؟

 كنت نشيطا في عملي -
  ساعدت والحظت زمالئي خالل العمل -
  كل أمان بالنسبة لي ولزمالئيأعرف كيف أنفذ الحركة ب -
  أنتجت عمل منظم وصحيح -

 
  ماذا

 الحظت؟

  
  أنني أستطيع أخذ المعلومات حول عمل زمالئي -
  الحظت الحركة وتموقع زمالئي خالل تنفيذ الحركات بالنسبة للبساط -
  عرفت كيف أستعمل بطاقة المالحظات وأتابع تطوراتي وكذا تطورات الزمالء -
  الذي أنجزته في الميدان لية واحترام حركات التسلسأنني أعمل بجد -
  أنني أستطيع إدراك وحساب الوقت ذھنيا خالل تأدية الحركات -

 

  معالم فنية
  كمرجع يساعد في تحقيق الكفاءات

  
  السنة األولى متوسط

 
  متوسطالسنة الثانية 

  
  السنة الثالثة متوسط

  
  السنة الرابعة متوسط

 
تعريف التالميذ لمختلف . 

الوضعيات الجسمية تأتي 
  على شكل ألعاب

الشعور بمركز ثقل . 
الجسم، االرتكازات، 

التوازن، التقرب تأتي عن 
  طريق ألعاب

مسالك حركية ترتب . 
فيھا ألعاب تدفع للجلوس، 

، تغيير ءالمشي، االرتقا
االتجاه، التوازن، 
الدوران، التعلق، 

  .الخ... التسلق
تعلم حركات جمبازية . 

  قفز،/ارتقاء: أساسية
  دحرجة أمامية، خلفية،

  .الخ.... األلواح
تحسين الوضعيات . 

  األساسية
كشف تسلسل جمبازي . 

  بسيط
  )حركات05إلى02(  
تحسين التسلسل وإدراك .

  .قواعد التقييم
 

سباتتحسين المكت. 
تقوية عضالت البطن . 

  والظھر
تحسين المرونة العضلية . 

  والمفصلية
تعلم التوازن الثابت . 

  والتوازن المار
تطوير الدحرجات . 

  األمامية والخلفية
  تعلم العجلة. 
تطوير اإلرتقاءات . 

  والدوران العمودي
حركات  03تنسيق بين . 

  مكتسبة
تنسيق بين جميع . 

  الحركات المكتسبة
  ل صغير موجهتسلس. 
  تسلسل صغير حر. 
تنسيق التسلسل مع إيقاع . 

  موسيقي
  تسلسل جماعي . 
  )إيقاع جماعي (  

 
  تحسين األساسيات . 

  الدحرجات -   
  المرجحات -   
  الخ.... الدوران -   
إدماج وضعية اللوح مع . 

  المكتسبات السابقة
تعلم الدحرجة األمامية . 

القافزة وإدماجھا مع 
  المكتسبات

تعلم الوقوف على الرأس . 
  وإدماجه مع المكتسبات

ارتقاء / خطوات االستعداد. 
  دوران/ 
تنسيق االستعداد مع . 

  حركات من اختيار التلميذ
حركات  06تسلسل من . 

  جمبازبة
  تسلسل جماعي . 
 08من ) إيقاع جماعي ( 

حركات جمبازبة مع إيقاع 
  موسيقي

  
  تحسين المكتسبات. 
من استدراك النقائص . 

طرف التالميذ نفسھم 
  ةوالعمل بالسند والمساعد

 إنجاز تسلسل حر من. 
  حركات جمبازية 08
اختيار جماعي على ( 

  )مستوى الفريق الواحد 
تنفيذ تسلسل موجه من . 

  الدرجة األولى
  )فكرة تنافسية ( 
تقدير وتقييم الحركات . 

  )الصعوبة ( الجمبازبة 
  تنافس -    
  تحكيم -    
  رتقدي -    

تنظيم وتسيير منافسة في. 
  الجمباز األرضي فردي

  من الدرجة األولى
تنظيم وتسيير منافسة في. 

  الجمباز اإليقاعي 
تسلسل جماعي من ( 

  )الدرجة األولى 
  

  المعارف المرتقبة في نھاية الوحدة التعلمية
  مشتركة

  للنشاط الجمبازي
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يساير التقييم التربوي المسار التعلمي و يستھدف كل المراحل المدرجة في المشروع التربوي الرامي إلى اكتساب     
  .التصرف والتكيف مع كل المستجدات وتنمية الكفاءات، التي تمكن التلميذ من

  .التلميذ و إستراتيجية التعلم على حد السواء: يشمل التقييم   
من خالل النتائج " التقييم "ولھذه العملية أھمية كبرى، طبقا لما ترمي إليه المقاربة بالكفاءات، و التي تعتمد على عنصر 

  : المتمثلة في السلوكات المنبثقة من عملية التعلم
  

  كيفية تقييم الكفاءة            
  
  .خالل مراحل التعلم او الحكم على نجا عتھ) المؤشرات ( تحديد العناصر التي لھا عالقة بالكفاءة المستھدفة  - 
 ).الحاالت االتعلمية ( تقييم الفعل السلوكي خالل مراحل اإلنجاز  - 
 التجانس : ءة التي انبثقت منھاتقييم االنسجام والتجانس بين األفعال السلوكية والكفا - 
 ).بعد تحديد شروط و ظروف اإلنجاز(الممتد في الزمان والمكان )سياقھا(في مجالھا الحيوي  ةتقييم إنجاز الكفاء - 
  ).المؤھالت و المكتسبات ( تقييم اختيار المھارات الضرورية و مدى توظيفھا و توزيعھا في مراحل التعلم  - 
 .كونھا العنصر الضروري الذي يواكب عمليات التقييم : اعتماد المالحظة - 

  
  :كيفية إنجاز شبكة التقييم عن طريق المالحظة المباشرة  

  
إن المالحظة ھي العنصر الضروري في إنجاز عملية التقييم في جميع مراحل التعلم، يستعملھا األستاذ لتحديد    

بمواصلة عملية التعلم الفردي و الجماعي وبلوغ الكفاءة  انشغاالت واحتياجات التالميذ لضمان تخطيط ناجع يسمح
  ). تقويم عملية التكوين باستعمال المعالجة و التسوية ( المنشودة 

  
  :تسمح المالحظة لألستاذ بـ* 

  
  .تقييم التالميذ خالل عمل األفواج -
 

  كيف يتم النشاط الداخلي لكل فوج و ما ھو تأثيره على مشاركة كل تلميذ ؟ -     
  ماذا تعلمه التالميذ، ما ھي النقائص و ما ھي انشغاالتھم ؟ -     
 ).المكتسبات ( تقييم مستوى التعلم  -     
 ) أو إرشاد ھل ھم في حاجة لدعم، توجيه(تقييم نوع المساعدة الضرورية للتالميذ  -     
  تقييم التفاعل بين أعضاء كل فوج  -     
 :لتالميذ خالل عملية التعلم كـتقييم سلوكات و تصرفات ا -     

  .                    اھتمامھم بالنشاط.  
  .تفاعلھم و تفاھمھم مع الحاالت التعلمية المقترحة.  
  ...).التعاون، التضامن، التشاور( التواصل بينھم خالل إنجاز عمل مشترك .  
  ).   ة مع الزمالء أو حاالت أخرى ھل ھناك تھميش أو انعزال عن الفوج، المشارك(المشاركة الجماعية .  
  منه ؟     ءھل ھناك اھتمام، رغبة، حيرة، تساؤل، التزام، ظھور سلوكات تدل على حب العمل أو االستيا.  
  ما نوع العالقة الموجودة بين أعضاء الفريق الواحد، ھل ھي وطيدة أو سطحية أو أخوية أو محفزة ؟.  
 .لة التعلم، قبل االنتقال للحالة الموالية لھاما ھو مستوى االستيعاب خالل مرح.  

  .تقييم خطة العمل و المنھجية المستعملة -
 المعلنة بعد نتائج التقييم التشخيصي  تفي بطاقة الرغبا ةتقييم العناصر المستھدف -
 التعاون : تقييم قيمة االتصال والتواصل بين أعضاء الفريق الواحد و بين جميع الفرق -
 ).المخاطبة بالكالم ( باشر تقييم االتصال الم -
 ).استعمال الرموز أو التعبير الجسدي أو الحركات (تقييم االتصال الغير المباشر  -
 .التقييم الذاتي و مالحظات التالميذ فيما بينھم ونوع رد الفعل و النقد -
 .تقييم نوعية المنتوج و المستوى التحصيلي و المحتوى التعلمي خالل مرحلة التعلم -
 .ھارات البدنية، الحركية، النفسية، االجتماعية و المعرفيةتقييم الم -
  . تقييم مدى نجاعة المالحظة خالل عملية التعلم -
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  تقييم تدخالت األستاذ -2                  
  
  التدخالت أتت بجديد للتالميذ؟  ھل -     
   وھل ساعدتھم في إنجاز عمل أحسن؟  -     
  تعامل و تضامن ؟ھل دفعت بھم إلى أفضل  - 
  ھل زادت من قدرة استيعاب تصور حلول مناسبة للمشاكل المطروحة؟ - 
  ھل دفعت بالتالميذ إلى إيجاد حلول شخصية لمشاكلھم في الميدان؟ - 
  ھل سمحت للتالميذ من استيعاب مھارات معرفية و اجتماعية جديدة؟ - 
 .كمسھل لعملية التعلم) األستاذ ( تقييم دوره  - 
 .ييم دوره كمساعد لرفع التحديات من طرف التالميذ والوصول بھم إلى أكثر استقالليةتق - 
 .تقييم دوره كنموذج أو صورة يقتدي بھا التالميذ - 
 .تقييم دوره كمشجع و محفز يدفع بالتالميذ للعمل الجدي و اإلدالء بالرغبة - 
  كان المستوى والمزاجفريق مھما  والمجموعة أ طتقييم طرق إدماج التالميذ و وس - 
  

  تقييم الكفاءات -3                      
  

  ).مھارات اجتماعية ( تقييم قدرات التعاون  -
 ).مھارات معرفية ( تقييم القدرات المتعلقة بإنجاز مھمة خالل عملية تعلم  -
 .تقييم القدرات المتعلقة بالعالقات خالل العمل -
 .لف المھارات خالل عملية تعلمتقييم المعارف الموظفة من أجل تنمية مخت -
 :تقييم الميكانيزمات الخاصة بـ -

  .    وضع الثقة و االحترام المتبادل لتعلم مھارات جديدة.                                          
  ةالجتماعيوا ةتكييف الوضع والوسائل لتنمية المھارات الحركية، المعرفي.                                          
  اختيار الوسائل و الدعم المستعمل لعمل يتعلق بمھمة مسندة للتالميذ.                                          
  .التفاعل المتبادل في تنمية المھارات في إطار العمل الجماعي و الفردي.                                          

إلصغاء، تبادل اآلراء واألفكار، تشجيع اآلخرين، التواصل، ا( تدارك المھارات االجتماعية  -
  ). الخ ...االتصال، االنسجام بين أعضاء الفوج الواحد

تحليل المعلومات و فھمھا، عالقة األفكار بالمعلومات، ( أدراك المھارات المعرفية  -
 ).الخ ....االستنتاج، التصور، االبتكار، أخذ القرار، قدرة التعلم و االكتساب

  
 كيفية تقييم الحاالت المعقدة

  )وضعيات اإلشكال ( 
  

  :طبقا للمؤشرات األساسية التالية) في وضعيات إشكال التي تدفع به إلى التعلم ( يقيم التلميذ خالل نشاطه 
  .الكفاءات المعرفية الخاصة بالتلميذ -1

  شترط استعمال المكتسبات فھم جوانب المواجھة، مغزى التعاون و التضامن خالل العمل الجماعي، الذي ي. 
  الذاتية أوال، ثم بعد ذلك إفادة الجماعة بالنتيجة المحصل عليھا ) المشكل ( و المؤھالت الذاتية لحل العقدة 

  ).التبادل في الخبرات ( لحل العقدة الجماعية   
  .الكفاءة الخاصة بحل الوضعيات اإلشكالية الصعبة -2

لذي نسبت إليه المشكلة، بمعنى استعمال مھارات جديدة لحل المشاكل المواجھة تقديم مبررات كافية و مناسبة للھدف ا. 
  .في الميدان

  .الكفاءة الخاصة بجرد المعلومات الالزمة لحل المشاكل المطروحة -3
  ).المكتسبات و المؤھالت (استعمال منابع مختلفة للمعلومات . 

  .كفاءات التواصل -4
  :تصال منھااستعمال حاالت تستدعي مختلف أساليب اال. 

  ).نشاطات ورشات العمل و األلعاب (النشاط الفعلي  -
  التنظيم -
  التسيير -

  
  
  
 
  

  ر ومھام داخل الورشة أو الفوجالقيام بأدوا
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يرمي التقييم المساير لعملية التعلم إلى فھم معنى ھذا التعلم نفسه، و البحث على مؤشرات تدفع باألستاذ إلى تسوية    
من جھة، و تقييم مستواه المھاري طبقا لمعالم يتم تحديدھا عملية التكوين المؤثرة على التلميذ، من حيث تنمية قدراته 

  .مسبقا من جھة أخرى
بصفة دائمة ومستمرة فالتقييم عملية ) األستاذ والتلميذ(يستوجب التقييم تبني لغة الحوار والتشاور بين طرفي عملية التعلم 

( مح بقياس منتوج التالميذ خالل مراحل التعلم تكوينية في حد ذاته، وعنصرا إستراتيجيا في مفھوم التربية والتكوين، يس
  .، و اإلدالء بالحكم في بداية، خالل و في نھاية كل مرحلة تعلمية)التكوين 

  
  نموذج تبياني لعملية التقييم

  
 مراحل عملية التقييم

 
 وظائف التقييم

  
  أنواع التقييم

 
 
 الفترة

  
 الھدف منه

 
 صفة التقييم

 
 الھدف منه

  
 مقنـن

  
  معياري

 

 
  قبل مرحلة 

 .التعلم

  
  تخطيط
 المشروع

 
  

  تشخيصي
 

 
  معرفة المستوى
  األولي للتالميذ
  يتم عن طريق

 "كشف " 

  
عملية شخصية، . 

ليست مستقلة عن 
  .إنتاج التلميذ

  يسمح بـتقدير. 
منتوج كل تلميذ 
عن طريق سلم 
تنقيط يقاس على 
معدل نتائج كل 

التالميذ في نشاط 
  معين من خالل
لي عملية كشف أو

أو نھائي أين 
  :تكون 

  المسافة.     
  الوقت.      
 األخطاء.        

 .عناصر للتقدير 
 

  
  عملية.   
  شخصية، كما  
  يمكن أن تكون 
  جماعية، يرتب 
  من خاللھا  
  التالميذ فرديا أو 
  جماعيا، حسب  
 رغبة األستاذ في 
  إعطاء تقديرات 
  تدل على مدى  
  بلوغ التالميذ 
  إلى المستوى  
  المستھدف في 
  نھاية مرحلة 
  )الكفاءة ( التعلم 
 التقدير عناصر 

  ھي 
  السلوكات.   
  المھارات.   
  

 
  
  

 خالل التعلم

  
  
  تطبيق
 المشروع

  
  
 تكويني

 
يساير عملية 

 )التكوين ( التعلم
:     يرمي إلى

التعديل           
  والمعالجة

  )التقويم (     
 

 
  

  في نھاية مرحلة
التعلم

  
  

  إعطاء حكم
  نھائي حول

 تطبيق المشروع

 
  

 تحصيلي

 
يعرفنا عن مدى 
تحصيل التالميذ 
خالل مرحلة 

مقارنة مع (التعلم 
  )المستوى األول

 

  ):نظامي ( تقييم إستراتيجية التعلم . 
  إعطاء حكم حول نجاعة عناصر البرمجة، المحتويات، المنھجية،

  ).و التوجيھات  التعليمات( استعمال الوسائل، تطبيق النصوص
 

 
 
 
 

  
  

  يرورة عملية التقييم ص

390

 

 

 



 
  
  
  

  
  
  الھدف
  

  

  التقييم التشخيصي
 

  التقييم التكويني
  

  التقييم التحصيلي
  

أخذ المعلومات األولية قبل-
الشروع في تخطيط البرنامج 

  التعلمي
يبين احتياجات واھتمامات  -

  .التالميذ في بداية مرحلة التعلم 
يسمح بالتشاور بين األطراف  -

.عملية التعلم المتداخلة في

  تسوية ومعالجة المسار التعلمي -
  مستوى التوفيق -
التفكير في إدماج عناصر جديدة  -

  في التسوية
  التقييم المرحلي من جميع النواحي -

  :تقدير نھائي لمرحلة التعلم -
مدى التوصل إلى الكفاءة *    

  المستھدفة
أخذ القرارات النھائية *    

  .وإصدار حكم

 
  وسائل

  نجازاإل

بناء وضعيات تقييمية منبثقة-
من مؤشرات الكفاءة القاعدية 

  .مثال

 بطاقة شاملة-
  بطاقة فردية -
  بطاقة المتابعة -

  الكشف -
  بناء وضعيات تقييمية -

 .مشتقة من مؤشرات الكفاءة
 

  
  

فترة 
  اإلنجاز

 في بداية المرحلة التعلمية-
  أو           

  الحصة التعليمية     

  :في نھاية المرحلة التعلمية -  ناء المرحلة التعلميةعامة أث-
مثال في نھاية الحصة    

التعليمية، في نھاية الوحدة 
التعلمية، في نھاية السنة 

الدراسية، في نھاية الطور 
  .التعلمي

 
  
  
  النتائج
 المنتظرة

 إبراز المكتسبات القبلية-
  التحكم في وسائل العمل -
  ظروف العمل -
ميذ مع المادة تفاعل التال -

 واألدوار المختلفة

أخذ القرارات الضرورية لمعالجة -
وتسوية المسار التعلمي من حيث 

التخطيط، إستراتيجية العمل 
ومحتويات التعلم وكذا وسائل 

  .التقييم

مدى تحقيق الكفاءة المستھدفة  -
  .والظروف العامة لإلنجاز

 
  

  
مسعى 
  مالتقيي

إنجاز بطاقة التطورات الخاصة-
  .بالتالميذ

إنجاز الوحدة التعلمية وكذا  -
  .الوسائل الضرورية لتحقيقھا

  تقييم مستمر ومساير لعملية التعلم-
معالجة سير عملية التعلم وتقويم  -

  .اإلستراتيجية العامة للتكوين

تقييم اإلستراتيجية العامة  -
  للعمل

تحليل النتائج مقارنة مع  -
المشروع البيداغوجي المعلن 

  عليه
اإلدالء بحكم نھائي واإلعالن  -

 عن النتائج
  
  
  

       
  
  

تلميذ السنة الرابعة متوسط  مقبل في نھاية الدراسة على إجراء امتحان شھادة التعليم المتوسط أين يمتحن في سباق 
لتحصيلي رمي الجلة والقفز الطويل واستجابة للتحصيل النوعي في ھذه االختصاصات الرياضية نبجل التقييم ا. السرعة

  :الستعداد التلميذ المترشح لمسعى االمتحان النھائي ويكون على النھج التالي
  
  

  .20/....... العالمة  = اطنق)  08 (  التصرفية العالمة+  ةنقط)  12 (التحصيلية العالمة
  
  

  استخراج العالمة التصرفية كيفية*
أربع مستويات متدرجة في الصعوبة تميزھا مؤشرات تسمح  منانطالقا .في تقدير سلوكات التلميذ أثناء اإلنجاز وتتمثل

 .واحد من ھذه المستويات ضمنبتقدير مكتسبات التلميذ وتصنيفه 
 
 
  

  

  
 )تقدير النتائج ( كيفية التنقيط 
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 08) ..... / العالمة التصرفية(.الفردية النشاطاتالتنقيط في  •
  

التقدير القيمةالمميزةتصرفاتالالمستوى
  02 01بحركات ال عالقة لھا بالنشاط القيام.األول
  04 03انسجامدونبعض الحركات الخاصة بالنشاط من تنفيذ.الثاني
06 06 05 بينھا فيمانسبيبانسجامبمعظم الحركات الخاصة بالنشاط القيام.الثالث
  08 07 ومنسجمصحيحةبكل الحركات الخاصة بالنشاط بصفة القيام.الرابع

08/  06التصرفيةةالعالم                            
  

 12/ .......  كيفية استخراج العالمة التحصيلية •
خالل السنة الرابعة متوسط يتم ) ألعاب القوى(بالنسبة لكيفية استخراج العالمة التحصيلية في النشاطات الفردية 

  ).المدرج في الوثيقة المرافقة للمنھاج(استثمار سلم التنقيط المكيف 
  

  ص بالنشاطات الفرديةالسنة الرابعة متوسطمقياس التنقيط الخا  
  الذكور

 

  
النقاط

  

 السرعة
 

رمي
الجلة 

 

  القفز
 الطويل

 التطور الحاصل

وثب جلةالسرعةالنقطةكلغ3م60م 50م 40
  25%  سم سم/100                                    

8.0050‘‘500‘‘750‘‘810.404.60 4  +  +  +  
7.5060‘‘510‘‘760‘‘810.204.553 30 30 15 
7.0070‘‘520‘‘770‘‘810.004.502 20 20 10 
6.5080‘‘530‘‘780‘‘89.804.451 10 10 5 

50%
6.0090‘‘540‘‘790‘‘89.554.404 + + + 
5.5005‘‘655‘‘705‘‘99.304.303,5 05‘‘117570 
5.0020‘‘670‘‘720‘‘99.054.203 90 15060 
4.5035‘‘685‘‘735‘‘98.804.102,5 75 12550 
4.0050‘‘600‘‘850‘‘98.554.002 60 10040 
3.5065‘‘615‘‘865‘‘98.303.901,5 45 75 30 
3.0080‘‘630‘‘880‘‘98.053.801 30 50 20 
2.5095‘‘645‘‘895‘‘97.803.700,5 15 25 10 

25%
2.0010‘‘760‘‘810‘‘107.503.604 + +  
1.5030‘‘780‘‘830‘‘107.203.453 60 90 45 
1.0050‘‘700‘‘950‘‘106.903.302 40 60 30 

0.5070‘‘720‘‘970‘‘106.603.151 20 30 15 
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  اإلناث
 

  
النقاط

  

 السرعة
 

رمي
الجلة 

 

  القفز
 الطويل

 لالتطور الحاص

وثب جلةالسرعةالنقاطكلغ3م60 م 50م40
25%  سم سم/100                               

8.0050‘‘600‘‘850‘‘97.904.004  +  +  +  
7.5060‘‘610‘‘860‘‘97.703.953 30 30 15 
7.0070‘‘620‘‘870‘‘97.503.902 20 20 10 
6.5080‘‘630‘‘880‘‘97.303.851 10 10 5 

50%
6.0090‘‘640‘‘890‘‘97.103.804 + + + 
5.5005‘‘755‘‘805‘‘106.853.703,5 05‘‘117570 
5.0020‘‘770‘‘820‘‘106.603.603 90 15060 
4.5035‘‘785‘‘835‘‘106.353.502,5 75 12550 
4.0050‘‘700‘‘950‘‘106.103.402 60 10040 
3.5065‘‘715‘‘965‘‘105.853.301,5 45 75 30 
3.0080‘‘730‘‘980‘‘105.603.201 30 50 20 
2.5095‘‘745‘‘995‘‘105.353.100,5 15 25 10 

25%
2.0010‘‘860‘‘910‘‘115.10

 
3.004 + +  

1.5030‘‘880‘‘930‘‘114.802.853 60 90 45 
1.0050‘‘800‘‘1050‘‘114.502.702 40 60 30 

0.5070‘‘820‘‘1070‘‘114.202.551 20 30 15 
  

   ازيةبالجم نشطةالتنقيط في األ*    
   

  مية بعد مالحظتھم في حصص تقويمية وتحدد مكتسبا تھزابالجم نشطةيتم تقييم التالميذ في األ
  .كل الحركات وضح فيھا تسلسلمعدة لذلك يخاصة  حسب شبكة

  : ينقط التالميذ في النشاط الجمبازي حسب مستويين : يفية التنقيطك *
  عالمة 15من      :ـ المستوى التنفيذي  1  

   .المبينة في جدول الحركات المرفق تقييم من حيث أداء الحركات حسب صعوبتھا وقيمتھاالوفيه يتم   
   عالمات 05من :    ـ المستوى الجمالي  2  

  : قييم التالميذ حسب الشبكة التقويمية التاليةوفيه يتم ت          
 / 5 العالمـةالخصائص المميزة المستويات
 1.يتردد في تنفيذ الحركات ـ 1المستوى  
 2.ـ ينفذ الحركات البسيطة 2المستوى  
 3.ـ ينفذ بعض الحركات المعقدة 3المستوى  
 4.ينفذ وينسق كل الحركات المطلوبة ـ 4المستوى  

 5.ينفذ وينسق بإيقاع وصبغة جمالية ـ 5لمستوى  ا
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  نقطة  15مقياس الحركات الجمبازية على 
  ذكـــور

 نقاط 5/الدوران  نقاط 4/التوازن نقاط3/التدحرجنقاط2/الوثبات نقطة 1/الوضعيات 

   

     

    

   

 

 

  

   
  

  نقطة  15مقياس الحركات الجمبازية على 
  

  إنـــــــــــــــــاث
  

نقاط 5/الدوران  نقاط 4/التوازننقاط3/التدحرجنقاط2/الوثباتنقطة1/الوضعيات
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  الجماعية  نشطةالتنقيط في األ*  
  متھ تسبايتم تقييم التالميذ في األلعاب الجماعية بعد مالحظتھم في حصص تقويمية وتحديد مك     
  .وترتيبھم  حسب شبكة المستويات المعدة لذلك ، وترجمة المستوى إلى العالمة المناسبة     

  :الجماعية  نشطةشبكة تقويم األ
 العالمـةالخصائص المميزة المستويات

1المستوى  
  
  .)ليست له الرغبة في المشاركة( متفرج ـ

 
60 -03من  

2المستوى  
  
10 -07من  )النشاطمجدد (راد فعل ـ 

3المستوى  
  

  )يجد الحلول المناسبة( ـ متكيف
 

14 -11من 

4المستوى  
  
  )المشاركة ءله بعد النظر أثنا( باحث  ـ

 
17 -15من 

5المستوى  
  
17+       .صانع األلعاب الموھوب، ـ

 
  

 :  مالحظة        
  

   14و  11فعالمته تنحصر بين ) 3(مستوى الثالث مثال إذا صنف التلميذ في ال        
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  التقييم الحركي لكرة اليد والسلة
التحكم في التنفيذ

  فرديا
1المستوى

  العب متفرج
 2المستوى
  العب نشيط

  3المستوى 
  العب متكيف

 4المستوى 
  العب مكتشف

  5المستوى 
  العب مبدع

–3  النقاط
6   

7–1011-14  15- 17  +17  

 
  
  
  
  
  

سلوكات 
 حامل الكرة

 
  االستقبال

يتوقف ألخذ الكرة
بدون أن يتحكم 

  فيھا

يستقبل الكرة
باليدين ويحميھا 

  بالظھر

استقبال الكرة اثاء 
  التحرك

االستقبال بدون -
  أخطاء

التحكم في  -
  المحور

استقبال الكرة من 
كل االتجاھات 
  والتحكم فيھا

 
  القذف

يضيع الوقت في
التحرك بدون أي 

  دتسدي

يقذف قليال وفي
غالب الوقت 

  متوقفا

يقذف كثيرا بدون 
  دقة

يسلسل كل -
  الحركات

يقذف من بعيد  -
  وأثناء التحرك

يسلسل  -
 الحركات بسرعة

يقذف في  -
  أوضاع مالئمة

 
  التحرك

  )التنطيط(

يتھرب من -
  الخصم

-يلعب وحيدا -
يتوقف عند 
  المحاصرة

عدم السيطرة -
 على سرعة التنقل

بظھره  يعطي -
  مرمى الخصم

التحرك إلى -
األمام بتغيير 
  االتجاھات

يسبق حركات  -
الخصم بتغيير 
  قاعياالتجاه  واإل

 
  التمرير

يتخلص من -
الكرة في أسرع 

  بدون تدقيق اوقت

يغامر-
بالتمريرات عند 

  المحاصرة

تمريرات -
سريعة  وفي 
  الوقت المناسب

تمريرات دقيقة -
في األماكن 

  المناسبة

تمريرات دقيقة  -
  من بعيد

تغيير  -
  المسارات

 
  
  
  
  

سلوكات 
  بدون كرة

 
  
  

  الھجوم

  متفرج
ساكن ومتجه  -

  لحامل الكرة
يستقبل الكرة  -

  بدون رغبة
ال يدرك  -

  الفضاءات

 بطيء
يستقبل الكرة  -

في المكان غير 
  المنساب

يتبع حامل  -
  الكرة عن قرب

  متحرك
يستغل الفجوات  -

  نحو المرمى
 الكرةيبحث عن  -

  االستغاللھ

  متحرك كثيرا
  يفتح اللعب -
يساھم ويساعد  -

  حامل الكرة
  يوزع  القوى -
  يفرض توازن -

  سريع التحرك
يفرض التمرير  -

في الوقت 
  المناسب

يساعد حامل  -
  الكرة

يغير  -
االتجاھات 

والمسارات حيث 
  يشاء

  يقذف بدقة
 
  

  الدفاع

  متفرج
واقف ومنشغل  -

  بحامل الكرة
 بطيء في -

الرجوع إلى 
  الدفاع

 ساكن
منشغل بمحيطه  -

القريب عند وجود 
  الكرة

 حركات متأخرة -

 نشيط
يحجز بين  -

  المھاجم والمرمى
يتدخل على  -

  حامل الكرة

  فارض
يحمي المرمى  -

  بمراقبة المھاجم
يتحرش بحامل  -

  الكرة

  مالحق
يالحق  -

  التمريرات
  يسبق المھاجم -
  يخلق توازنا -
ينظم الھجوم  -
  ضادالم
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  التقييم الحركي لكرة الطائرة
التحكم في التنفيذ 

              فرديا
      1مستوى 

  العب متفرج
   2مستوى

  العب نشيط
    3مستوى 

  العب متكيف
   4مستوى 

  العب مكتشف
    5مستوى 
  العب مبدع

  17+  17 -15  14-11 10–7 6– 3 النقاط
 

  اإلرسال
رسالال يحسن اإل -

  من الخط الخلفي
ل بسيطارسإ-

  موفق
متحكم في -

  اإلرسال
  

يرسل الكرة  -
  بعيدا

العودة إلى  -
  الميدان

يرسل بدقة  -
وقوة بھدف 
  تسجيل النقطة

 
  االسترجاع 

  )وضعية دفاع(

 قليل الحركة -
متفرج ويصبح  -

  إشارة للمھاجم

مساعدة بطيئة-
  لحامل الكرة

يتدخل السترجاع  -
  الكرة بتأخر

متحرك -
ونشيط يساعد 
  حامل الكرة

يدافع عن  -
  محيطه بحزم

يقترح عدة  -
حلول لحامل 

  الكرة
التحضير  -

المسبق للدفاع 
  عن منطقته

يغير المواقع  -
  حسب الموقف

يضحي  -
بتوازنه إلنقاذ 

  الكرة

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  بناء
  ھجوم

 
  

  قرار
  
  
  
  

ليست له النية في -
إرسال الكرة في 
  معسكر الخصم

خراجھدفه إ-
  الكرة من المعسكر

  بأي طريقة

ھدفه إبعاد -
الخطر عن 
  المعسكر

  و تسجيل النقاط
من األولويات  -

إرجاع الكرة 
  مباشرة

ز الرفقاء يحف -
لضمان مشروع 
  جماعي للعب

التمريرات  -
تستعمل كوسيلة 

  بناء ھجوم

يساعد لوضع  -
خطة ھجوم 

موفقة بغية ربح 
  المقابلة

يلعب ادوار  -
خطة  ذلتنفي
  كتيكية محكمةت

تطبيق
 

  
  

التحديد السيئ -
  لمسار الكرة

أخطاء عند لمس  -
  الكرة

بساطة التحكم-
في الكرة ال تسمح 

بالتنفيذ السريع 
والتحكم في مسار 

  الكرة

يوجه حركاته -
نحو المعسكر 

  المضاد
يطبق فنيات  -

مالئمة حسب 
 سرعة ومسار

  الكرة

التحكم عن  -
قرب في الفنيات 

  ھجوملتنظيم ال
 تتغيير مسارا -

الكرة من 
الصعبة إلى 
مسار سھل 

  ھجومي

التحكم في  -
التمريرات 

  خارج محيطه
ينظم خطة  -

  الھجوم
  سحق الكرة -

  دائم ومتنوع

  
   تعليمية ةالشروط األساسية إلنجاز حص

  
 .تكون مشتقة من الوحدة التعلمية الموالية للنشاط المبرمج - 01
 .زه األستاذ بعد عملية التشخيصينج إجرائيتستجيب لھدف  - 02
 ).البطاقة المنھجية ( تستجيب لتخطيط األستاذ و منھجيته في العمل  - 03

 ).و مؤشر الكفاءة القاعدية  جرائيتكون متجانسة مع الھدف اإل( تكتسي الطابع اإلدماجي   - 04    
 .تستدعي سلوكات التالميذ الخاضعة للمالحظة و التقييم - 05    
 .تستدعي تصرفات تربوية من طرف األستاذ - 06    

 .والنشاط تستدعي استعمال وسائل عمل حسب اإلمكانيات المتاحة تناسب طبيعة التعلم - 07
 .تستدعي المالحظة المباشرة كمقياس لعملية التقييم التكويني و استدراك النقائص  - 08    

 .ي نتيجة منتظرةتستدعي اإلنجاز الفعلي فوق الميدان دون تأويل أل - 09
  .تستجيب لرغبة التلميذ في التعلم - 10    
  .لحقيقة الميدان و خصائص النشاط و مؤشرات الكفاءة المنتظرة ةتستجيب لظروف اإلنجاز المطابق -11    
  .النجاح المطابقة للسلوكات المنتظرة خالل اإلنجاز) شروط(تستجيب لمؤشرات  -12    
  و السلوكات )  المعالم الفنية(المھارات الفنية الرياضية الخاصة بالنشاط  تستدعي المزيج بين -13    

  .        جرائيالمراد تحقيقھا في إطار تنمية الكفاءة المنتظرة، عمال بمؤشرھا و ھدفھا اإل          
  .عينةتستدعي اختيار حاالت تعلمية تناسب الفعل السلوكي المترقب من التلميذ في تأدية مھمة م -14    
  .تستدعي ترتيب العمل في الزمان و المكان استجابة للتطور المھاري و السلوكي للتلميذ -15    
  .استرجاع/ راحة / تستدعي ترتيب عمل التلميذ و جھده طبقا لمقاييس العمل  -16    
  ).يات اإلشكال الطريقة الحية و وضع( تستدعي العمل النشيط و الحيوي و المشاركة الفعلية للتلميذ  -17    
  .تستدعي التنويع في الحاالت التعلمية و المبادرة التلقائية للتلميذ و األستاذ أثناء العمل المشترك  -18    
 . و االكتشاف و التجربة عتستجيب لرغبة التكامل و خدمة المواد التعليمية األخرى، تساعد على التطل -19    
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المحتويات المناسبة لنشاط بدني ورياضي نحددھا في حاالت تعلمية تخدم األبعاد  إن اختيار السلوكات المرتقبة في
  المنھجي  ببحيث تشترط توجيھات تربوية من أجل توحيد الرؤية والتصور للتقار ،التربوية المعلن عنھا

  .وتوظيف نفس المساعي المناسبة لكل تلميذ خالل مراحل التعلم
إنجاز مخطط تكويني عقالني يتجاوب وإلى الوعي بأھمية تنظيم العمل  بدنية والرياضيةالتربية ال ةوھذا ما يدفع بأساتذ 

            .ذ انطالقا من توجيھات تربوية تساعده في تأدية الواجبميمع احتياجات وطموحات التال

  من واجبات ومھام أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية
  

  الذين ھم تحت مسؤولية كأستاذ مربي حيث يساھم في تربيتھمالمھمة األساسية تبقى تعليم التالميذ  -01
  وضمان تكوينھم من أجل إدماجھم في الحياة االجتماعية والمھنية في المستقبل 

 .يشارك في الخدمة العمومية حيث توكل له مھمة تعليم القيم الثقافية، األخالقية والعلمية  -02
 اريع الشخصية للتلميذيساعد في تنمية الفكر واالستقاللية وبناء المش  -03
 يصھر على تلقين معنى وأبعاد القيم المتعلقة بالمواطنة والمشاركة في البناء والتشييد  -04
 يستقطب اھتمام التالميذ بفضل عطائه النوعي وتوجيھه نحو سبل تخدم الصالح العام والوطن  -05
 يعمل باإلنصاف ويقبل الفروقات ومختلف تطورات التالميذ في ميدان العمل  -06
 عي بصعوبة المواجھة وتحدي ظروف العمل مھما كانت صفتھا ي  -07
 يتكيف مع المتغيرات والمستجدات ويقبل النقد والمالحظة كما يعمل بالنصائح واإلرشادات والتوجيھات  -08
 ينسجم مع مقتضيات التشريع المدرسي وما تخول له من حقوق وواجبات في تأدية الواجب على أحسن وجه  -09
 شروع التربوي وتجسيده في الميدان وحماية المنظومة التربوية وتبجيلھايساھم في تحسين الم  -10
 يكون على علم بمادة التدريس  -11
 يعرف كيفية بناء وضعيات التعلم وتقييمھا  -12
 يعرف كيفية تسيير القسم والتالميذ  -13
 يعرف كيفية التعامل مع كل التالميذ، اإلدارة والزمالء وأولياء التالميذ والمحيط  -14
 الخ..... ظروف العمل من أمن، نظافة، وقاية، صيانة يوفر أحسن  -15
 يعرف كيفية تسيير الوسائل  -16
 يعمل بمبدأ التكامل والتوفيق بين جميع مواد التدريس  -17
 .يساعد التالميذ من خالل توزيعھم على المسؤوليات ولعب األدوار والقيام بمھام تربوية  -18
 .ستمراريعمل من أجل تحسين األداء ، يبحث ويكشف ويتكون با  -19
 :يعمل بالتوجيھات التربوية التالية  -20

  

  :أوال 
  االمتثال الجيد في ميدان العمل والقيام بالواجب التربوي احتراما للنصوص والتعليمات الرسمية والتوجيھات - 

  .التربوية    
 .ارتداء اللباس الرياضي واجبا وأكيدا يرتديه األستاذ والتالميذ خالل العمل - 
 .طيلة دوام الحصة للممارسين منھم والمعفيين) أمنيا وصحيا ( ستاذ على تالميذه كاملة مسؤولية األ - 
  العمل حسب اإلمكانيات المادية المتاحة خاصة منھا المنشآت الرياضية أو فضاءات العمل وتجنب الھروب وراء - 

  سب اإلمكانيات الموجودة بداخلنقصھا للقيام بنشاطات ال عالقة لھا بالمادة بل يجب تكييف العمل وبرمجته ح    
 .المؤسسة أو المنشآت الرياضية المجاورة لھا ال غير    

  منطلق تحضير العمل التطبيقي يكون نتيجة التحضير النظري واالستعمال الجيد للوثائق البيداغوجية وإخضاعھا - 
  :للمراقبة من طرف إدارة المؤسسة ومفتش المادة وتشمل    

  
  :  التخطيط السنوي   -أ                

         )االستغناء عن النشاطات التي لم تتوفر لھا فضاءات عمل (في المؤسسة تحديد النشاطات الممكنة الممارسة   - 
  .ھذه النشاطات عبر السنة الدراسية توزيع - 

  :الدفتر البيداغوجي -ب               
  : ويتضمن                

  .لمعلومات الخاصة بحياته المھنيةھوية األستاذ وكل ا  - 
  .بطاقة فنية للمؤسسة و مخطط المنشآت الرياضية و المرافق الملحقة لھا  - 
 .المشروع البيداغوجي الموقع من طرف رئيس المؤسسة  - 
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  السنوي الستعمال المنشآت الرياضية مصادقا عليه من طرف رئيس المؤسسة نسخة منه تسلم لمفتش المخطط - 
 . دة لإلعالمالما    

 .)على مستوى مكتب أساتذة المادة نسخة تعلق( جرد الوسائل البيداغوجية  - 
  التالميذ المعفيين مع تعيين المرض وتاريخ اإلعفاء، تسلم شھادة اإلعفاء من طرف مركز الصحة المدرسية  قائمة - 

 .أو الھيأة التي تعينھا مصالح اإلدارة الوصية     
 .)التوزيع الزمني األسبوعي لألستاذ( اذتوقيت األست جدول - 
  :                                                       خاص بملف األفواج التربوية التي تحتوي على جزء - 

  )تكييفھا حسب منطق البلدية التربوية متغيرة عبر الموسم الدراسي ( تكوين األفواج .                              
  .القائمة االسمية للتالميذ و ھويتھم.                              

  .والمتابعة الخاصة بالتالميذ برةثامال.                              
  .النتائج التقديرية و التحصيلية والتنقيط.                              

  ).األدوار ( جزء خاص بتوزيع الوحدات التعلمية   - 
 ).احترام النموذج الرسمي المقترح في الوثيقة المرافقة لمنھاج المادة ( خاص بالكراس اليومي  جزء  - 
  ).  مرتبة حسب التسلسل الموالي للوحدة التعلمية(الجزء األخير خاص بالحصص التعليمية  - 

  :ثانيا
  مھام األستاذ المسؤول على المادة من . 
  
  قوم بدوره المنوط به في إيصال المعلومات الضرورية لزمالئه سواء كانتعلى األستاذ المسؤول على المادة أن ي -

  ). رسمية مرتبطة بالنظام الداخلي للمؤسسةمرجعية ( تربوية أو تنظيمية أو تسييرية وجردھا في دفتر التنسيق     
 دةتنظيم جلسات عمل بھدف التشاور حول المشروع البيداغوجي ومسائل تنظيمية خاصة بتدريس الما -
 .الصھر على تطبيق التعليمات والتوجيھات وأخذ المبادرة في تحسين ظروف تدريس المادة والعمل -
 .التعامل مع إدارة المؤسسة من أجل التحصل على الدعم والرعاية الجيدة للتكفل بالمادة -
 .ادةالعمل على توفير فضاءات العمل والوسائل وكذا مرافق اللباس والدعم المالي المخصص للم -
 .حضور األيام اإلعالمية والتكوينية نيابة عن زمالئه من أجل االستفادة وإفادة الزمالء بمواضيعھا -
  مع رابطة الرياضة المدرسية العمل المتواصلو) الرياضة المدرسية ( تنظيم وتسيير النشاطات الرياضية  -
  حول األيام  التكوينية والعمل في الميدان واإلعفاء*  
  
  ھذه العمليات  المشاركة في( للمشاركة في األيام التكوينية  ،من طرف مفتش المادة االستدعاءاذ ملزم عند كل أست -

  ).أمرا ضروريا يستفيد منه األستاذ للتطلع على المستجدات لرفع وتحسين المستوى واألداءالھامة     
  المادة وذلك من طرف رئيس المؤسسة في يخضع كل أستاذ في إطار عمله إلى المراقبة التي لھا عالقة بتدريس  -

  ضروريا ومناسبا بحيث يراقب مدى االمتثال للتعليمات والتوجيھات الصادرة من ھذا األخير الوقت الذي يراح    
 .طرف اإلدارة الوصية وخاصة تلك التي تصدر من طرف مفتش المادة    
  كما) ال يمكن االستغناء عنھا(العمل  مكانو كل أستاذ مطالب بإحضار كل الوثائق البيداغوجية في وقت -

  في االعتبارات التقنية الخاصة  أن يدخل ھذا األخيريجب وضعھا تحت المراقبة  من طرف رئيس المؤسسة دون     
 .قيمھاي الذي يراقبھا و مفتش المادةالتي ھي من صالحيات بالمادة      

  لقيام بنشاطات تخرج من إطاراالصھر على عدم إتالفھا وعدم كل أستاذ مطالبا بالحفاظ على الوسائل وصيانتھا و -
 .إال إذا تم إعالم اإلدارة بھا البرمجة الرسمية    
  .له بالمنھاج والوثيقة المرافقةال يمكن تجاھل العمل  -
  .الخ. ..وتوفر الوسائل النظافة و قبل الشروع في العمل فوق الميدان يجب على األستاذ أن يتحقق عن ضمان األمن -
  يتم إجراء الدروس التطبيقية وفقا للبرمجة المتفق عليھا في بداية السنة الدراسية، إذا حدث أي تغيير يجب إشعار -

 .نسخة تسلم لمفتش المادة لإلعالم اإلدارة بذلك    
  يمكنال  ئإذا حدث طارف  طيلة دوام الحصة مراقبة األستاذ عمل ونشاط التالميذ يكون تحت رعاية وضمان و -

  النظام الداخلي والمعلن عنھا من منبثقةمن طرف رئيس المؤسسة واللواردة مغادرتھم بل أخذ اإلجراءات ا    
  . لتنسيقية والدورية بداخل المؤسسةخالل االجتماعات ا    
  في حالة رداءة الطقس أو فساد المالعب، يمكن تعويض الدروس التطبيقية بدروس نظرية ھذا في حالة تمكن -
  استعمال قاعة دراسة توفرھا اإلدارة وفي ھذا المجال أصبح من الضروري والمؤكد استعمال ملف الدروس النظرية   
  للبحث  ھمالتقني الرياضي والتي تجرد في كراس التلميذ للمادة وتشجيع يسالموجه نحو الجانب التربوي ل   
 .قتھا بالعلوم والتكنولوجياوالمطالعة حول فوائد وأھداف المادة التربوية وتبيان عال   
  بنشاطات وألعاب فكرية تفسح المجال لتنمية الذكاء وتطوير )في حالة فساد الطقس( يمكن استبدال الدروس النظرية -

 .عند توفر الفضاءات الالزمة لذلك) الرياضات الفكرية( المھارات الفكرية وقدرات التخيل واإلبداع    
  يسمح بتجسيد الدروس النظرية وفي استحالة استعمال المالعب، أي قرار ءأو فضاإن تعذر استعمال قاعة دراسة  -
  تسريح التالميذ يجب أن تتخذه إدارة المؤسسة التي تشعر به أولياء التالميذ ويجرد في دفتر النصوص والكراس    

  قة إال بالمادةاليومي وكذا دفتر التنسيق مع أن يبقى األستاذ في المؤسسة حيث يقوم بأعمال لھا عال   
  التربية البدنية والرياضية وليس رياضة: يجب استعمال التسمية الصحيحة للمادة وھي -
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  يجب العمل مع جميع تالميذ القسم الواحد بما فيھم التالميذ المعفيين الذين يتم إدماجھم في العملية التربوية من خالل -

 .ت والتحكيم وإبعادھم من أي نشاط بدني يؤثر على صحتھمالقيام بأدوار التسيير والتنظيم مثل المالحظا    
  كل مسألة تھم التالميذ المعفيين يجب دراستھا مع إدارة المؤسسة وجرد القرارات في دفتر التنسيق ويتم إعالم  -

  .األولياء واإلدارة الوصية بذلك   
  المھمة إلدارة المؤسسة التي توافي ند ھذهال يمكن استالم شھادات اإلعفاء مباشرة من طرف التلميذ المعفي بل تس -

  .بھا أساتذة المادة بالقائمة الرسمية للمعفيين والعمل    
 

  .طرق التدريس* 
  العمل بما جاء في المنھاج الرسمي لتدريس المادة  -

  الشروط الضرورية للعمل* 
  
 ي ساحة المؤسسة التي ال يمكنمساحات صالحة للممارسة، مستوية توفر شروط األمن و النظافة، تتمثل عادة ف - 

  .كما يمكن استعمال مساحات جوارية مجھزة بھياكل و منشآت مناسبة للنشاط الرياضي. منع الممارسة فيھا   
  .قاعات رياضية داخل المؤسسة - 
 .نشاطات مناسبة ويمكن تحويل قاعات دراسة غير مستعملة، إلى قاعات للجمباز أ - 
  .ولمبية مالعب، قاعات صغيرة أو أ - 
  مالعب جوارية تتوفر فيھا شروط األمن والنظافة - 
  ).الخ.........كور، حبال، حلقات، أقماع، أجھزة خاصة( استعمال مختلف الوسائل التي يمكن توفيرھا للنشاط  -

  التعامل مع البرنامج الرسمي لتدريس المادة* 
  .المرجعية الرسمية لتدريس المادة ليعلم األستاذ أن برنامج التدريس ھو مجموعة نصوص تعتبر - 
يتمثل البرنامج في منھاج المادة والوثيقة المرافقة له فكالھما يعتبران اإلطار الذي من خالله يتمكن كل أستاذ من  - 

  .المناسب للتالميذ الذين ھم تحت إشرافه ياالختيار البيد اعوج
الصادرة في الوثيقة المرافقة ليتمكن األستاذ من تنميتھا في تحدد الكفاءات في المنھاج والتي تنجز من خالل الشروح  - 

  ميدان الممارسة
  . المنھاج غير منطو عن نفسه و مجاله مفتوح على المواد التعليمية األخرى في إطار التكامل بينھا -
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	          المطابقة للمعطيات المقترحة في المنهاج و الدليل استنادا  للمقاربة المعتمدة.
	      التصرفات المميـــــــــــزة 
	 - إدراك الفرق بين السرعة و التسرع
	 - القدرة على أخذ القرار في بدء 
	 - قدرة الاستجابة لمنبه أو مؤثر
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	- توازن الارتكازات
	- تنظيم العلاقات الإيجابية بين الأفراد في حدودالنفوذ.

	01
	01
	من-إلى-
	التاريخ
	 وسائل الإنجاز
	 طريقة الإنجاز
	 كيفية التسيير
	  معيار الإنجاز

	  بلوغ
	  قدرة

	  حركة
	  قدرة الإدراك
	  قدرة التنفيذ

	  دقة
	معاينة
	  فهـــــم
	  مجال معرفي
	  فرز
	 عينة
	مادة التربية الجمالية

	خطة



