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 :ككيفية مساىمتيا في تحقيق المالمح تقديـ المادة  . 1    
 شخصّية الّطفل ، وتتمّيز إّف التربية البدنّية ماّدة تعميمّية كسائر المواد األخرػ ، تساىـ بقسط وافر في بمورة وتطوير   

    موكات مبنّية و مكّيفة، بمنيجبالتأثير المباشر عمى  السموكات والتصّرفات ، وتحويميا مف تمقائّية موروثة إلى س   
 عممّي شامل ذو نظرة متفتحة عمى المحيط بأبعاده .                                                         

 ويعتبر المعب المجاؿ األوفر في ىذه المرحمة مف الّتعميـ ، حيث يشّكل الركيزة األساسّية الكتشاؼ الطفل نفسو    
 لّتكّيف معيما ، و الوسيمة المثمى لتطوير قدراتو البدنّية  والفكرّية ، والّرفع مف درجة استثمار مواردهومحيطو وا    
 الذّاتّية ، والعمل عمى تنّوع الميارة الحركّية، موازاة مع تطوير األجيزة الحيوّية الوظيفّية.                  
 ، و يتيح لو متعة التخّيل واإلبداع ، ومواجية الّذات والغيركما أنو يمنحو فرص التعّمـ عف طريق المحاولة     

                         نفس الوقت ، بإبراز قدراتو وتفعيميا مف أجل الفوز. في      
 ورغـ ما بذؿ مف مجيودات في ىذا الّصدد لـ ترؽ التربية البدنية إلى ما تصبو إليو في المرحمة االبتدائّية     
     ات كثيرة نحصرىا في :العتبار     

 ػ اعتبارىا نشاطا ترفيييا وليس ماّدة تعميمّية ذات أىداؼ مرتبطة بالمواد األخرػ مف جية                        
   مف جية أخرػ. وبالتمميذ بمرّكباتو ) الحسّية ػ الحركّية ، المعرفّية ، العالئقّية (                         

    معرفياّ ػ محدودّية مممح  تكويف المربيف مف معّمميف ومديريف ومفّتشيف  الخ.... مف حيث الماّدة                   
 وبيداغوجيا ، جعميـ ينفروف منيا ، وغالبا ما تعّوض بأنشطة أخرػ كالتربية الّرياضية                     

 ....... والقراءةالتكنولوجية  العممية التربيةو                      
 ػ  قّمة إف لـ نقل انعداـ المرافق والوسائل التعميمّية في أبسط مستواىا في المؤّسسات التعميمّية                      

 االبتدائّية وخاّصة منيا الّريفّية .                                    
 لمتوفيقواستمـز األمر التحّمي بالواقعّية والموضوعّية  كل ىذا طرح نفسو بحّدة عند الّشروع في بناء المنياج ،         
 بيف الواقع الميدانّي المعيش ، والّطموحات المتوّخاة مف التربية البدنية كماّدة تعميمّية .          
 يستطيعوذلؾ  باعتماد منطق جديد ومقاربة ذات أبعاد شاممة في تكويف فرد فّعاؿ ، مّتزف ، مندمج ومتفتح         
 مواكبة ومواجية الّرىانات العالمّية الحالّية والمستقبمّية .         

                                         الطفل في مرحمة التعميـ االبتدائي : خصائصػػ 1.1  
 : مف التعميـ االبتدائي الطكر األكؿ أىـّ ممّيزات طفل   . أ          

 الناحية االجتماعية: ػ        
 ػ يسيطر عميو طابع األنانية .                          
   ػ  يقتصر احتكاكو بمف يراىـ قريبيف منو .                   

 ػ  يتجنب الظيور أماـ الغير خوفا مف التعّرض لمسخرية.                         
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 الناحية النفسيػة:  ػ         
 ػ سريع االنفعاؿ في كثير مف األحياف.                            
     ػ  متقمب المزاج ) سريع الغضب ، سريع الفرح (                           

 ػ  يتمّمكو الممل بسرعة .                            
 .ػ  ال يقّدر العواقب                             
 الناحية المعرفيػة:  ػ          

 ػ  لديو بعض المعارؼ المكتسبة في البيت وفي المحيط القريب.                                            
    ػ  محّب لمتطّمع واالكتشاؼ .                   
 ػ  محّب لمتقميد ولو عمى حساب مقدرتو.                          

 الناحية الحركية:  ػ       
 بنيتو الجسمية ال زالت ىّشة .ػ                      
 ػ  تسيطر عميو الحركات العشوائية ) الزائدة(.                     
 ػ  ال يسّير طاقتو ، يندفع كمّيا في التنفيذ.                    
 ػ  يتعب بسرعة ويسترجع قواه بسرعة .                    
 تجابة لديو ضعيفاف .ػ  عاممي التوجيو واالس                     

 : مف التعميـ االبتدائي .  أىـّ ممّيزات طفل الطكر الثاني  ب     
 الناحية االجتماعية:  ػ             

 ػ ميل شديد لمعب مع األقراف .                                        
   لبيت وعناصر األسرة . ػ  البحث عف االستقاللية عف ا                                       

 رجي )خارج البيت ،خارج المدرسة(.ػ  التطمع إلى العالـ الخا                                       
                     :  الناحية النفسيػة ػ            

 ػ  يجد في المعب متنفسا لو .                          
    ػ قدرة التركيز عمى العمل الذؼ يقـو بو.                                     

                                     ػ مشاطرة األقراف في مشاكميـ والوقوؼ بجانبيـ.                                     
 الناحية المعرفيػة :ػ             

                                                                        الطواعية ، المساعدة ...(ية) التعاوف ، المساىمة ػ إدراؾ مفيـو بعض القيـ األخالق                      
    ػ  يتوؽ إلى القصص واأللعاب البطولية   .                                

 فتنمو ثقتو بنفسو. ثراء   ػ  يزداد قاموسو المغوؼ والميارؼ                                
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   الناحية الحركية : ػ             
                                                أجيزتو ىشة نوعا ما.ػ  ينمو جسمو وخاصة مف ناحية الطوؿ ، بينما تبقى                               

 في الميارات الحركية ،حتى المركبة منيا .ػ  سريع التحكـ                               
 ميارات حركيةػ  يزداد نمو عاممي االستجابة والتوجيو مما يساعده عمى تحقيق                               
 أكثر تعقيدا .                                       

 : .   أىـّ ممّيزات طفل الطكر الثالث مف التعميـ االبتدائي  ج    
 الناحية االجتماعية : ػ      

 ػ البحث عف توازف مصمحتو الذاتية  داخل وخارج األسرة.                             
   ػ  ميل لمضغوطات الخارجية باإلضافة الحترامو لمقيـ العائمية.                              

 قراف ومحاولة تنظيـ أفواج المعب.ػ  االنخراط في جماعة األ                             
 ػ العمل عمى اكتساب االستقاللية نسبيا.                            
 . ػ حب التنافس وبداية التمييز بيف الجنسيف                             

 :                     الناحية النفسيػة ػ      
 عممية التمييز والتوافق.ػ  نمو بطيء ل                          
    ػ حاجة اإلحساس بالعدالة والقياـ بالمبادرات.                          
 ػ البحث عف االستقاللية .                          
 ػ اكتساب قواعد المعب  ومفيوـ الواجبات والحقوؽ .                           
                                 ـ بيا .  ع  إلى الصورة الجسدية واالىتماػ التطم                          

 الناحية المعرفيػة :ػ      
 . ػ نمو مفيوـ بعض القيـ األخالقية ) تعاوف ، مساىمة ، طواعية ... (                 

                                           ػ ثراء قاموسو المغوؼ مما يساعده عمى سماع وسرد القصص.                      
                                            .   يتوؽ إلى األلعاب البطولية ػ                   

 الناحية الحركية :ػ     
 ػ  ظيور تحسف عمى مستوػ التنسيق .                         

 فيذ الحركات .ػ الدقة في تن                        
 ػ  التحكـ في التوازف  .                        

 ػ  التحكـ الجيد في الحركات الطبيعية .                        
 ػ اكتساب سريع لمختمف اآلليات الحركية.                        
 ويمة.ػ طواعية الجسـ عند األداء تسمح بالتركيز لمدة ط                        
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 مساىمة المادة في تحقيق المالمح: ػ 2.1
 ال تنحصر أىداؼ التربية البدنية في تكويف وبناء الجسـ فقط ، كما ىو شائع في كثير مف  األوساط  .       
 بل تتدخل  بشكل مباشر، وتساىـ بقسط  وافر  في تنمية وتطوير الشخصية بكل أبعادىا ) الحسية ػ الحركية       
 المعرفية ، العالئقية ( . شأنيا شأف المواد األخرػ ، فيي موجية لتكويف المواطف الواعي، المسؤوؿ والمثقف .      

 :يكيتمثل ىذا ف       
 ، وىو ما يبرز والمساىمة الفعالة في بناء المشاريع والخطط  التحّكـ في التصرفػات وتنػظيـ السموكات        

         في ما يمي :                
      التعّرؼ عمى جسمو كمحيطو  :   البعد المعرفي  ػأ      
 . اإلحساس بجسمو ػ                         

  . المحافظة عمى توازف جسمو ػ                        
 .احتراـ جسمو وأجساـ اآلخريف ػ                        

      العمل الجماعي المساىمة في  :  البعد العالئقي  ػ ب     
           .التعاوف مع الزمالء  ػ                        
 .ػ مواجية الخصـ                          

 .التحمي بالروح الرياضية ػ                        
 التمكقع في الفضاء   :  البعد التنظيمي  ػ ج    

 .لمتنقل والتوجيواستعماؿ حواسو  ػ                        
 .تقدير وضبط التنقالت ػ                        

 .احتراـ وتيرة ، إيقاع ػ                        
  التحكـ في الحركات القاعدية   البعد التنفيذي : ػ د     

 .ػ إنجاز حركات أساسية                        
 . كاتػ تسمسل وتنسيق حر                         

             أداة . ػ التحكـ في استعماؿ                           
             صعكبات التعمـ الخاصة بالمادة:  ػػ 3.1

    كثيرا ما يقف تكويف المعّمـ كعائق في تدريس ماّدة التربية البدنّية ، مّما يجعمو ينفر منيا في غالب األحياف .        
 ؿ الحالّي لمماّدة مبنّي أساسا عمى منطق التدريب ، الذؼ ال يناسب قدرات جميع التالميذ .و أّف التناو      
 باإلضافة إلى كونيا وأّف ىذه المقاربة التخّصصّية ال تواكب الوضعّية الماّدية الحالّية لممؤّسسات التعميمّية ،     
 ا لمموىوبيف، أؼ مف لدييـ القدرة عمى ذلؾ. ) التربية البدنّية المطّبقة بمفيوـ التدريب( موّجية عموم    
 فالجّو التنافسّي الذؼ يستيدفو التدريب غالبا ما يكوف بمنطق االنتقاء والّرغبة المعّبر عنيا لممارسة رياضة ما      
 في المستوػ المطموب.       
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 ة كما نريده اليوـ ، مبنّي عمى القدرات الطبيعّية و في المقابل ، فإّف المنطق التعميمي/ التعّممّي لحّصة التربّية البدنيّ      
 الّذاتّية اّلتي يمتمكيا التالميذ .      
 وتناوؿ الّدرس بيذا المنطق يؤّدؼ بالّضرورة إلى وضع استراتيجّية مبنّية أساسا عمى وضعّيات تعميمّية/ تعّممّية       
 تتمّيز بإشراؾ التالميذ في جميع مراحل الحّصة .      
نجاز الوضعّية التعّممية ، معتمدا عمى التوجييات المنيجّية      مف ىذا المنطمق يمكف لكّل معّمـ التفكير في تصميـ وا 

        يممييا ىذا المنطق .     التي            
ـّ اختيار كضعّيات الّتعّمـ أ         ؟  ػ  كيف يت

 ا تحّققو مف ىدؼ الحصة ، ويخضع ىذا االختيار لترتيبات   تختار الوضعّيات التعّممّية تبعا لمدػ م           
 :   منيجّية وتعميمّية              

   : مف الّناحّية المنيجّية 
 ...(  ػ يتطمب إتاحة الفرصة لجميع التالميذ واستغالؿ كّل الفضاء المتوّفر) الّساحة، الممعب، األروقة         
 رس إلى تماريف  تتمّيز بحركات المشي، الجرؼ، التسّمق ،الرمي، الوثب ، الّدفع ػ تنّوع النشاطات ، وتفي         

 الّسحب، وتكوف ذات صبغة لعب مشّوؽ .                   
             ػ ترّتب حسب الجيد بحيث يتبع كّل نشاط شديد الجيد بنشاط أقّل منو شّدة.                                                           

   : مف الّناحّية التعميمػّية                        
 التعّممية بػ:   تتسـ الكضعّية            

 تبدأ الحّصة دائما بتمرينات أو ألعاب تتصف بأقّل جيد ، بأخّف تركيز ، بأسيل تركيب .  : التػدّرجػ         
 ة التعميمّية لمّنشاط ، تكييفو حسب المستوػ ، حسب الجنسوىنا  تممي عمينا المعالج                      
 وحسب الوقت والمساحة المطموبة إلجرائو .                                                         

 : ) االستمرارّية( تكوف التمرينات واأللعاب متواصمة وال تفصل بينيا فترات راحة طويمةالديمكمة ػ        
                                                                         ينجـ عنيا ضياع تأثير مرحمة اإلحماء ) التسخيف( .                                                                                                    
 ة في مستوػ القدرات البدنّية و الّسموكّية والّذىنية لمتالميذ  . : تكوف الّصعوبات المقترحالتقدير  ػ        
 منيا : عند االعتماد عمى تمرينات أو ألعاب تتطّمب شّدة عالّية ، يجدر إتباعيا بأخرػ أخّف  التعاقب ػ        

ـّ التعاقب بيف التمرينات الخاّصة بالق                                                 .ّوة العضمّية والمرونة واالسترخاءجيدا و في نفس الوقت يت
                       .                        الوضعّية لو داللتو" بنػاء" اختيارنا لمفيـو كيف نبني كضعّية تعميـ / تعّمـ ؟   ػ  ب            

 ت مثال ترتكز عمى :  يب فشركط بناء                     
 ػ الفكرة ) المكضكع( ػ الميارات كأساليب البناء ػ الكسائل                           

 ومحاولة الوصوؿ إلى بناء متجانس مشروط بتسمسل عممّيات :                              
نجاز المخّطط الذؼ يوّضح كيفية سير ىذه الوضعية ال                          تعممّية .ػ  التفكير في المشروع وا 
 مياـ التالميذ ، مف حركات ووضعيات وتبادؿ لألدوار الخ ......   تحديدػ                         
 ػ  دراسة الوسائل المادّية والبشرّية التي يمكنيا استيعاب ىذا المشروع ) خصوصّيات                        

       .ػ، خصوصّيات المؤّسسة مف حيث الوسائل .......(التالميذ مف حيث المستو                             
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ـّ تسيير الكضعّية التعّممية ؟ػ  ج                  كيف يت
 ػ مشاركة جميع التالميذ في وضعّية تعميـ / التعّمـ ) أفرادا وجماعات ( تمميو المساحة المخّصصة لمنشاط           

 تحّركات جميع التالميذ ، والمجيودات المبذولة .  والمؤّكد ىو ضرورة مراقبة             
ـّ أّوؿ إنجاز يتبعو التصحيح الجماعي لألخطاء ) النقائص(              ػ بعد شرح وعرض الحركة المطموبة ، يت

 نجاز  مع تصحيح  فردّؼ مشّخص دوف قطع النشاط.  المشتركة ، ويتابع اإل             
 لعبة قواعد ضابطة يجب فيميا واحتراميا ، وعمى التمميذ أف يعي أنو ال يمكف الممارسة  ػ  لكّل  نشاط أو          

 في إطار منّظـ بدوف ىذه القواعد ، و فسح المجاؿ لمجميع لنيل الفوز .              
 الكضعّية التعّممية  ؟ كيف تقّكـ ػ د             

 تجبره عمى بناء تصّرفاتو تدريجّيا حسب ما ىّو مطموب ، والّنشاط وجود التمميذ في وضعّية تعميـ/ تعّمـ ،        
 واستقراء النتائج المحّصل عمييا وارد في كّل وقت المناسب و الّصحيح ىو الذؼ يكوف استجابة لميدؼ المسّطر .         
 في بداية الحّصة . مف الّدرس حسب المؤّشرات المحّددة والمعمف عنيا         
 ما مكانة الكضعّية  التعّممية مف الحّصة؟   ػ و              
 الجزء الّرئيسي مف الحّصة ، و تتبع مرحمة اإلحماء المبنّية أساسا عمى تمثل الوضعّية التعّممّية غالبا         
 تعيد     المشي و الجرؼ و حركات لممرونة الّطبيعّية . تمييا مرحمة الرجوع إلى اليدوء ، التي مف خالليا يس       
 الطبيعّية العادية . التمميذ حالتو       

   في مرحمة التعميـ االبتدائي لقيـ المنشكدةا   ػػ 2     
  معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية 
  االلتزاـ بسموؾ يضمف التماسؾ الوطني 
  التشبع بمعرفة صحيحة وعميقة لمموروث التاريخي لألمة الجزائرية 
 يحة وعميقة لمموروث المغوؼ والثقافي لألمة الجزائرية التشبع بمعرفة صح 
  تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث  التاريخي والمغوؼ والثقافي لألمة الجزائرية 
  المشاركة في حياة المواطنة 
  تبني مواقف وسموكات تحتـر الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة 
 ر تبني مواقف وسموكات التضامف مع اآلخ 
  تبني مواقف وسموكات التسامح مع اآلخر 
  اإلحساس بالمسؤولية 
  التفتح عمى العالـ و عمى الحضارات العالمية المختمفة 
  التحمي بروح المبادرة 
  التحمي بنشوة بذؿ المجيود 
 التحمي بروح االجتياد والتحمل 
 المي معرفة واحتراـ المؤسسات الدولية وعالقتيا بالحياة الوطنية والسياؽ الع 
 تقبل ومواكبة التطور العالمي والمساىمة في تنميتو      
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         السنة األكلى االبتدائيةالقيـ المنشكدة في ػ  1.2  
 يضبط حدود مقدرتو بعد اكتشاؼ جسمو ومحيطو لمتدخل بأماف .الكفاءة الشاممة : ػػ       
 القيـ المنشكدة :       
 رية  وحمايتيا.معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائ 
 .تبني مواقف التضامف والتسامح مع األخر ونشر ثقافة الالعنف 
 .تبني مواقف وسموكات تحتـر الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة 
 . تبني مواقف وسموكات تحتـر حقوؽ اإلنساف 
 .التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المتنوعة 
  ث المغوؼ والثقافي  لألمة الجزائرية وحمايتو.تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى المورو 
 .المشاركة في حياة المواطنة 
 . اإلحساس بالمسؤولية 
 ميداف الكضعيات كالتنقالت :ػػ  أ   

                                 يتخذ وضعيات وىيآت طبيعية ليا عالقة مع محيطو المباشر .الكفاءة الختامية :   ػػ            
 المنشكدة :القيـ   

 . معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية وحمايتيا 
 تبني مواقف وسموكات تخدـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة 
 . التفتح عمى العالـ وعمى الحضارات العالمية 
 تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ  والثقافي لألمة الجزائرية وحمايتو 

 القاعدية : ميداف الحركاتػػ  ب
             .ينفذ حركات قاعدية مبنية عمى تكامل جسموالكفاءة الختامية :  ػػ       

 القيـ المنشكدة :   
  معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية. 
 تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي والتاريخي وحمايتو. 
 امح ونشر ثقافة الالعنف تنمية مواقف وسموكات التضامف والتس. 
 تبني مواقف وسموكات تحتـر حقوؽ اإلنساف. 

 ميداف الييكمة كالبناء :ػػ ج     
             يحدد ويستغل فضاء الممارسة . الكفاءة الختامية :       
 القيـ المنشكدة :    
  معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية. 
  المشاركة في حياة المواطنة. 
 بالمسؤولية  اإلحساس. 
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 تبني مواقف وسموكات تحتـر الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة. 
 . تبني مواقف التضامف والتسامح مع اآلخر ونشر ثقافة الالعنف 
 .التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المتنوعة 
 السنة الثانية االبتدائية:ػػ  2.2
            يمة ويحافع عمى ترابطيا .ينجز حركات قاعدية سم : الكفاءة الشاممة   
 القيـ المنشكدة :    

  معرفة  واحتراـ الرموز الوطنية وحمايتيا 
  االلتزاـ بسموكات تضمف التماسؾ الوطني 
   تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي والتاريخي لألمة الجزائرية وحمايتو 
 بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة  تبني مواقف وسموكات تحتـر الحياة 
  اإلحساس بنشوة المجيود وبذلو 
  المشاركة في حياة المواطنة 
  التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة 
  تبني مواقف وسموكات التضامف مع اآلخر 
 تبني مواقف وسموكات التسامح مع اآلخر ونشر سياسة الالعنف 
 المسؤوليةالتحمي بروح المبادرة واالحساس ب 
 ميداف الكضعيات كالتنقالت ػػ أ  

      يتحوؿ مف موقف آلخر في الوقت المناسب  الكفاءة الختامية :    
 القيـ المنشكدة :

 معرفة واحتراـ رموز األمة وحمايتيا 
  التحمي بروح المبادرة 
  تبني مواقف وسموكات التضامف مع اآلخر 
 ر سياسة الالعنفتبني مواقف وسموكات التسامح مع اآلخر ونش 
  المشاركة في حياة المواطنة 

  ميداف الحركات القاعدية :ػػ  ب  
 .ينفذ حركات طبيعية بسيطة في وضعيات متنوعة الكفاءة الختامية :

 القيـ المنشكدة :       
 معرفة واحتراـ رموز األمة وحمايتيا 
 خي لألمة الجزائرية وحمايتوتنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي والتاري 
 التحمي بروح المبادرة واالحساس بالمسؤولية 
 التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المتنوعة 
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 ميداف البناء كالييكمة :ػػ  ج  
             يحدد األسموب والفضاء المناسبيف الستعماؿ األداة الكفاءة الختامية :    
 القيـ المنشكدة :     
 ي بروح المبادرة واالحساس بتحمل المسؤولية .التحم 
 .التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المتنوعة 
 . المشاركة في حياة المواطنة 
 . تبني مواقف وسموكات تحافع عمى الحياة  بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة 
 السنة الثالثة االبتدائية:ػػ  3.2

         ات القاعدية ويتمكف مف ربطيا مع بعضيا البعض.يستعمل جممة مف التصرف الكفاءة الشاممة:
 القيـ المنشكدة : 

   معرفة واحتراـ رموز االمة. 
  التمسؾ بسموؾ يضمف التماسؾ الوطني. 
  تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي والتاريخي  وحمايتو. 
 ر سياسة الالعنفتبني مواقف وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونش. 
 التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة. 
  التحمي بروح المبادرة وتحمل المسؤولية. 
  المشاركة في حياة المواطنة. 

 ميداف الكضعيات كالتنقالت ػػ  أ  
 .ينتقي ويستعمل جممة مف التصرفات حسب ما يتطمبو الموقف الكفاءة الختامية :  
 القيـ المنشكدة: 

 عرفة واحتراـ رموز األمة م. 
  التمتع بنشوة المجيود المبذوؿ. 
  تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي والتاريخي لألمة الجزائرية وحمايتو. 
  التمسؾ بسموؾ يضمف التماسؾ الوطني. 

 ميداف الحركات القاعدية :ػػ  ب   
        .  بالجرؼ وبالرميينجز حركات متعمقة  : الكفاءة الختامية    
 القيـ المنشكدة :   

 تنمية مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي  والتاريخي وحمايتو. 
  التمسؾ بسموؾ يضمف التماسؾ الوطني. 
 . التفتح عمى العالـ وعمى الحضارات العالمية المختمفة 
  اإلحساس بالمسؤولية التحمي بروح المبادرة      .                                                                 
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   ميداف الييكمة كالبناء : ػػ  ج    
 ينظـ تدخالتو حسب الموقف . الكفاءة الختامية :     
 القيـ المنشكدة      
  معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية. 
  التمتع بنشوة بذؿ المجيود. 
 لتحمي بروح المبادرة اإلحساس بالمسؤولية وا. 
  المشاركة في حياة المواطنة. 
 تبني مواقف وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونشر سياسة الالعنف. 

  السنة الرابعة االبتدائيةػػ  4.2 
 .ينجز عمميات قاعدية ويحافع عمى ترابطيا وتسمسميا الكفاءة الشاممة :  
 القيـ المنشكدة : 

 ة والدولية وعالقتيا بالحياة الوطنية والسياؽ العالمي معرفة المؤسسات الوطني. 
  تقبل ومواكبة التطور العالمي والمساىمة في تنميتو. 
 تبني مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي والتاريخي لألمة الجزائرية وحمايتو. 
   اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود.  
 ي بروح المبادرةاإلحساس بالمسؤولية و التحم. 
  التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية  المختمفة. 
 تبني سموكات ومواقف التسامح والتضامف مع اآلخر ونشر سياسة الالعنف. 

  ميداف الكضعيات كالتنقالتػػ  أ
 .ينجز مختمف التنقالت فرديا وجماعيا   :الكفاءة الختامية  

 القيـ المنشكدة 
 لتحمي بروح المبادرة اإلحساس بالمسؤولية وا. 
 تبني مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ  والثقافي والتاريخي وحمايتو. 
  تقبل ومواكبة التطور العالمي والمساىمة في تنميتو. 
  اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود.   
 تبني سموكات ومواقف التسامح والتضامف مع اآلخر ونشر سياسة الالعنف. 
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  ميداف الحركات القاعديةػػ  ب
      .   : يؤدؼ حركات متعمقة بالوثب وبالرمي الكفاءة الختامية     

 القيـ المنشكدة  
  التحمي بروح المبادرة واإلحساس بالمسؤولية. 
   اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود.  
 تو التشبع بالموروث المغوؼ والثقافي والتاريخي لألمة الجزائرية وحماي 
 تبني سموكات ومواقف التسامح والتضامف مع اآلخر ونشر سياسة الالعنف. 
  التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة. 

  ميداف البناء كالييكمةػػ  ج   
     .   : يستثمر فضاء الممارسة بما يتماشى و نوعية النشاط الكفاءة الختامية     

 القيـ المنشكدة   
 سات الوطنية والدولية وعالقتيا بالحياة الوطنية والسياؽ العالمي معرفة المؤس. 
  تبني مواقف وسموكات تحافع عمى الموروث المغوؼ والثقافي والتاريخي وحمايتو. 
  التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة. 
  التحمي بروح بالمبادرة  واإلحساس بالمسؤولية. 
  المجيود اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ. 
 السنة الخامسة االبتدائية ػػ  5.2
 الكفاءة الشاممة     

 يسيطر عمى جسمو ويتخمص مف الحركات الزائدة ويقوـ بحركات قاعدية سميمة ويبني مشاريع وخطط بسيطة          
 تستدعييا المواقف.        

 القيـ المنشكدة  
  معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية. 
 موؾ يضمف التماسؾ الوطني االلتزاـ بس. 
 التشبع بمعرفة صحيحة لمموروث الوطني المغوؼ والثقافي والتاريخي  وحمايتو. 
  التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة. 
  المشاركة في حياة المواطنة. 
  تبني مواقف وسموكات التضامف مع اآلخر. 
  اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة. 
 تمتع بنشوة بذؿ المجيود ال. 
  تقبل ومواكبة التطور العالمي والمساىمة في تنميتو. 
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  ميداف الكضعيات كالتنقالتػ أ 
       . يتمكف مف تنفيذ مختمف الوضعيات والتنقالت  األساسية والبسيطة  ألختاميةالكفاءة    
 القيـ المنشكدة  

  معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية. 
 زاـ بسموؾ يضمف التماسؾ الوطنيااللت. 
  التشبع بمعرفة صحيحة لمموروث الوطني المغوؼ والثقافي والتاريخي  وحمايتو. 
  التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة 
  التمتع بنشوة بذؿ المجيود. 
  ميداف  الحركات القاعديةػػ  ب       
 .دية المرتبطة بالرمي والوثب والجرؼ التي يتطمبيا الموقف بطريقة سميمة ينجز الحركات القاع :الكفاءة الختامية      

 القيـ المنشكدة               
  التشبع بمعرفة صحيحة لمموروث الوطني المغوؼ والثقافي والتاريخي  وحمايتو. 
  التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة. 
 االلتزاـ بسموؾ يضمف التماسؾ الوطني. 
 إلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة ا. 
  التمتع بنشوة بذؿ المجيود. 
  التمتع بنشوة بذؿ المجيود. 

 ميداف البناء كالييكمة ػػ  ج   
 .ينجز مشاريع وخطط بسيطة يتطمبيا الموقف  : الكفاءة الختامية    
 القيـ المنشكدة    
  معرفة واحتراـ رموز األمة الجزائرية. 
 العالـ والحضارات العالمية المختمفة  التفتح عمى. 
  المشاركة في حياة المواطنة 
  تقبل ومواكبة التطور العالمي والمساىمة في تنميتو. 
  تبني سموكات ومواقف التضامف مع اآلخر. 
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                           الفصل األوؿ                                                                                               ؼاقتراح مخطط التعمـ السنك .3 
                                                                                       : السنة األولى مف التعميـ االبتدائيالمستكى  ػػػػػ 1.3
        : الوضعيات والتنقالت الميداف                                         تشاؼ جسمو ومحيطو لمتدخل بأمافيضبط حدود مقدرتو بعد اك: الكفاءة الشاممة       
 يتخذ ىيآت ووضعيات طبيعية ليا عالقة مع محيطو المباشر:  الكفاءة الختامية المستيدفة      

   اتػػػػػالمركب
 

الكضعيات المشكمة 
 االنطالقية 

 الكضعيات التعممية
 البسيطة

حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 
 االنطالقية 

كضعية تعمـ إدماج 
 المركبات

كضعيات مشكمة 
 تقكيمية 

معالجة بيداغكجية 
 محتممة 

 
 

الوضعيات 
 الطبيعية 

 
 لعبة قاؿ عمي :

 ) مختمف الوضعيات (

. وضعية الوقوؼ 1
 العادؼ 

. وضعية الجموس 2
 العادؼ 

 . وضعية الجثو 3

 
 

 لعبة السمكة والبحر
 )مختمف الوضعيات( 

ال يجب تنفيذ األوامر 
المتعمقة بالوضعيات 
إال بعد سماع قاؿ 

 عمي 
مثال قاؿ عمي : 

 اجمس 

 
 
 
 

 لعبة قائد السرؾ 
حوؿ مختمف 

الوضعيات الطبيعية 
 والغير المألوفة 

وكذا التحوؿ مف 
 وضعية ألخرػ 

 
 
 
 

 لعبة استثمار المعالـ 
 ) مسمؾ بو مجموعة

معالـ لمختمف 
 الوضعيات (

 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 
 

الوضعيات الغير 
 المألوفة 

 
 لعبة قاؿ عمى 

 ) وضعيات غير مألوفة (

 
 . تشكيل نقالة 1
 . تشكيل جسر 2
 . تشكيل عربة 3

 
 لعبة السمكة والبحر 

) إشارات لتشكيل عربة، 
 نقالة ، جسر(

ال يجب تنفيذ األوامر 
لمتعمقة بالوضعيات ا

إال بعد سماع قاؿ 
 عمي 

 عربة مثال قاؿ عمي :
 
 

التحوؿ مف وضعية 
 ألخرػ والمشي

 
 

لعبة األلواف لمتحوؿ مف 
وضعية ألخرػ  والمشي 

 الموجو

 
. التحوؿ مف الجموس 1

 لموقوؼ والعكس
 . المشي العادؼ2
 . المشي النشيط3

 
 لعبة قاؿ عمي 

)إشارات التحوؿ مف 
رػ وكذا وضعية ألخ

 نوعية المشي (

 
يحمل المعمـ مناديل 
ذات ألواف مختمفة 

بحيث يمثل كل لوف 
عمل معيف يقـو بو 

 التالميذ
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   الفصل الثاني                                                                          عميـ االبتدائي          : السنة األولى مف الت المستكى  
         الميداف : الحركات القاعدية                                           : يضبط حدود مقدرتو بعد اكتشاؼ جسمو ومحيطو لمتدخل بأماف الكفاءة الشاممة         
 .: ينفذ  حركات مبنية عمى تكامل وظائف جسمو الكفاءة الختامية المستيدفة         
ة الكضعيات المشكم المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
الجرؼ الفردؼ 

 والجماعي
لعبة المناطق فرديا 

 وجماعيا
. التسارع  حسب  1

مناطق لبموغ الجرؼ 
 فرديا الخفيف 

تسارع لبموغ . ال2
 الجرؼ الخفيف جماعيا

ػ لعبة المجاالت فرديا 
 وجماعيا

لكل مجاؿ إشارة تدؿ 
 عمى نوعية الجرؼ 
 (.) بطيء ، سريع..

 احتراـ االشارة 
الدالة عمى الحركة 
والعمل بيا وكذا 

احتراـ الفضاء المحدد 
 ليا

 
 
 
 

لعبة الميل والنيار عمى 
 ـ20مسافة 

ة بحيث تكوف المطار 
عمى خط مستقيـ لممس 

 الزميل

 
 

 لعبة المطاردة 
 

 في مياف محدد 
بحيث المتابعة في كل 
مكاف إلى غاية الممس 
 أو انتياء المدة المحددة 

وعند الممس تعكس 
 األدوار

 
 
 
 
 
  

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 

الجرؼ الفردؼ 
 السريع

 
 

 لعبة مف ليس لو منزؿ

 
 . مف الوقوؼ 1
 . مف الجموس 2
 . مف الجثو 3

  
 

 لعبة القط والفأر 
 حوؿ دائرة مف التالميذ  

عدد الدوائر أقل مف 
عدد التالميذ 
 المشاركيف 

ػ التنقل الحر في 
الميداف  عند االشارة 

 محاولة 
احتالؿ دائرة قبل 

 .اآلخريف 
اختيار نوعية 
الجرؼ حسب 

 الموقف

 لعبة التداوؿ
 ػ حمل المنديل 

 الكرة  ػ تنطيط

. جرؼ عمى خط 1
 مستقيـ 

 . جرؼ حوؿ دائرة 2
 . جرؼ متعرج3

 لعبة خطف المنديل 
 ) التنقالت السريعة(

 فرؽ حسب   
التنافس ، متقابمة 

بالجرؼ السريع 
 والتداوؿ بالمنديل 
ثـ بتنطيط الكرة 

 كمرحمة ثانية
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   الفصل الثالث                                                      : السنة األولى مف التعميـ االبتدائي                المستكى 
         الميداف : الييكمة والبناء                                : يضبط حدود مقدرتو بعد اكتشاؼ جسمو ومحيطو لمتدخل بأماف الكفاءة الشاممة        
 تغل معالـ فضاء الممارسة : يحدد ويس الكفاءة الختامية المستيدفة        
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
 

استثمار فضاء 
 الممارسة فرديا

 
 ردةلعبة المطا

 فرديا  في فضاء محدد

. المالحقة عمى خط 1
 ـ10مستقيـ   

. المالحقة حوؿ دائرة 2
 ـ5قطرىا 

. المالحقة داخل 3
 فضاء محدد

 

 لعبة خطف المنديل 
محاولة االستحواذ عمى 

منديل الخصر دوف 
 التفريط في منديمو

 لعبة لمس الخصـ 
مطارة الخصـ 
ومحاولة لمسو 

واليروب  في ميداف 
 محدد

 
 
 
 
 

لعبة المطارة فرديا 
 وجماعيا

 
 
 
 
 

لعبة التداوؿ بالمنديل 
 حسب الفرؽ 

 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 
 

استثمار فضاء 
 الممارسة جماعيا 

 
لعبة خطف المناديل حسب 

 الفرؽ 

 
. التنقل داخل دائرة 1

 ـ 5قطرىا 
 . التنقل داخل2

 ـx 10ـ 15مستطيل 

 لعبة المطاردة جماعيا  
 حسب الفرؽ مطاردة 

عناصر الفريق الخصـ 
ومحاولة مسؾ اكبر عدد 

 مف عناصره 
 

محاولة االستحواذ 
عمى أكبر عدد مف 

مناديل الفريق الخصـ 
 في مدة معينة 

 
محاصرة الخصـ 
 في مساحة محددة

 
 لعبة الباز والعصافير

. المحاصرة داخل 1
 فضاء معيف

 . قطع المسار 2
 و االعتراض

 

 لخصـ لعبة لمس ا
مطارة الخصـ ومحاولة 

لمسو واليروب  في 
 ميداف محدد

العصافير تحاوؿ قطع 
الميداف جريا بينما 

يحاوؿ الباز منعيا مف 
 ذلؾ بممسيا 
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 الفصل  األوؿ                                                                           المستوػ : السنة الثانية  مف التعميـ االبتدائي                  ػػػػػ 2.3    
           الميداف : الوضعيات والتنقالت                                                                  طياكات قاعدية سميمة ويحافع عمى ترابالكفاءة الشاممة : ينجز حر            
 خر في الوقت المناسب يتحوؿ مف موقف آل الكفاءة الختامية المستيدفة :           
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
التحوؿ مف الوقوؼ 

 عكس لمجموس وال
 لعبة قاؿ عمي 

تعتمد عمى التحوؿ السريع 
 والمناسب

 . لعبة السمكة والبحر 1
 . لعبة قائد السرؾ2
 .  لعبة االلواف3

 لعبة الحمامة تطير 
بحيث  تدؿ إشارتيا عمى 

 القياـ بحركات معينة 

ال يتـ القياـ بالحركات 
المطموب إال إذا كاف 

 الطمب مسبوقا
 بقاؿ عمي   

 شات و اربع ور بمسمؾ 
ـ 5. عمى مسافة 1

جموس ثـ الوقوؼ دوف 
 االستعانة باليديف

ـ 10. عمى مسافة 2
 التسارع حتى الجرؼ 

. ثـ الخفض مف 3
السرعة تدريجيا حتى 

 ـ10 المشي
ـ 10. عمى مسافة 4

حمل كرة والجرؼ بيا 
 سريعا

 
 
 
 
لعبة مف ليس لو منزؿ  

 مع تعييف نوعية التنقل 

 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 مارسة الم

 أؼ آنيا
 

التحوؿ التدريجي 
مف المشي لمجرؼ 

 والعكس

لعبة الزيادة التدريجية في 
 كل مجاؿ والعكس

 . المشي العادؼ 1
. التنقل عمى رجل 2

 ـ 8واحدة  مسافة 
. التنقل بالرجميف 3

 ـ 6مسافة مضمومتيف 

 مسمؾ بو اربع ورشات 
. مشي البط عمى 1

 ـ 5مسافة 
. التنقل بالرجميف 2

 ـ 6تيف مضموم
 10. التنقل بالتسارع 3
 ـ
. جرؼ خفيف مسافة 4

 ـ 20

 حل لعبة المجاالت 
ـ تقسـ 20ػ مسافة 

إلى اربع مجاالت  
ـ 5مسافة كل مجاؿ 

بحيث تتـ الزيادة في 
ليف افي المج السرعة 

األوليف ثـ الخفض في 
   المجاليف التالييف

التحوؿ مف دور 
ىجومي لدور 

 دفاعي 

 واليربلعبة لمس الزميل 
 في فضاء محدد  

 . لعبة المطاردة 1
 عمى خط مستقيـ  
. لعبة مف ليس لو 2

 منزؿ 
 . لعبة التداوؿ بالكرة 3

لعبة خطف المنديل 
 حسب الفرؽ 

 في ميداف محدد 

محاولة الجرؼ 
ومتابعة الزميل حتى 
التمكف مف لمسو ثـ 

 اليرب 
 الممس  وتجنب 
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    الفصل  الثاني                                                                         لتعميـ االبتدائي               : السنة الثانية  مف ا المستكى 
       : الحركات القاعدية  الميداف                                                               طياب: ينجز حركات قاعدية سميمة ويحافع عمى ترا الكفاءة الشاممة        
   متنوعة : ينفذ حركات طبيعية بسيطة في وضعياتالكفاءة الختامية المستيدفة         
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
مشكمة  كضعيات
 تقكيمية 

معالجة بيداغكجية 
 محتممة 

الجرؼ ضمف 
مجموعة بوتيرة 

 خفيفة 

لعبة الطواؼ حوؿ شكل 
ـ   50ىندسي محيطو حوالي

 بنفس الوتيرة 

. نظامية الجرؼ 1
بوتيرة واحدة  عمى دارة 

 بالساحةمغمقة 
بيا نفس الدارة  .2

مجاالت الجرؼ الخفيف 
  .بمجاؿ والمشي بمجاؿ

 
ت معيف لعبة تحقيق وق
 ضمف الفوج 

 حوؿ ممعب كرة اليد مثال 
  

 
الجرؼ بنفس الوتيرة 
لتحقيق نفس الزمف  
 عمى نفس المسافة 

 
 
 

 مسمؾ بو ورشات 
. جرؼ خفيف مسافة 1

 ـ  20
. جرؼ سريع مسافة 2

 ـ  15
. رمي كرة صغيرة 3

 ـ  3داخل دائرة تبعد 
مجاالت  4. تخطي 4

 سـ  60اتساعيا 

 
 
 

 مسمؾ بو ورشات 
جرؼ خفيف حوؿ . 1

 ـ 20دائرة قطرىا 
. اجتياز اربع حواجز 2

 سـ 50عموىا 
ائرة . التصويب عمى د3

ـ  1عمى الحائط قطرىا 
 وتبعد

 ـ  3

 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

الجرؼ السريع 
 ورمي أداة 

 لعبة التداوؿ بالكرة 
ـ مع تمريرىا   15مسافة 
 ـ عند الوصوؿ 3مف بعد 

رؼ التداوؿ بالكرة . ج1
 عمى منحنى 

. التداوؿ عمى خط 2
 ـ 15مستقيـ مسافة 

 
لعبة الميل والنيار مسافة 

 ـ  15

حمل الكرة بيد واحدة 
 لمتمكف مف الجرؼ 

وتمريرىا عمى مستوػ 
 صدر الزميل المقابل 

تخطي مجاالت 
واجتياز حواجز 
 بأسموب مناسب 

لعبة التداوؿ عمى مسمؾ بو 
مى ععقبات   مبنية 

 التخطي واالجتياز 

. الورشة األولى 1
 سـ  5تخطي مجاالت  
 والجرؼ السريع 

. الورشة الثانية 2
تخطي كرات صغيرة 
خالؿ جرؼ التداوؿ 

 بالمنديل

 
لعبة الشالؿ مع وضع 
حواجز ومجاالت بيف 

 المراكز 

الجرؼ بسرعة مع 
العمل عمى تخطي 
العقبات دوف ضياع 

الوقت لمتداوؿ 
 بالمنديل 
تعماؿ األسموب مع اس

 االجتيازالمناسب عند 
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                   الفصل  الثالث                                                                         المستوػ : السنة الثانية  مف التعميـ االبتدائي 
             الميداف : الييكمة والبناء                                                                        ترابطياالكفاءة الشاممة : ينجز حركات قاعدية سميمة ويحافع عمى          
 موب والفضاء المناسبيف الستعماؿ أداة   سالكفاءة الختامية المستيدفة : يحدد األ         
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
ممية الكضعيات التع

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
 

التنقل بحمل 
 واستعماؿ أداة 

لعبة التداوؿ بالكرة جريا 
 ـ 15مسافة  

.  التداوؿ بحمل 1
 منديل 

 . التداوؿ بتنطيط كرة 2
داوؿ بدفع كرة . الت3

 بالرجل 
 

 لعبة الكرة في الزاوية 
محاولة تبادؿ الكرة بيف 

عناصر الفريق و 
وضعيا في الزاوية دوف 
 استحواذ الخصـ عمييا 

 الجرؼ بالكرة  
يصاليا لمزميل   وا 

دوف ضياعيا الفائز 
الفريق الذؼ ينيي 
 العمل قبل اآلخر 

 
 

 مسمؾ بو ورشات 
.التنقل السريع عمى 1

 ـ  15مسافة 
بحمل كرة ) منافسة 

 بيف الفرؽ(
 ـ3اقتراب مسافة .2

والتسديد عمى قمع يبعد 
 ـ 5
ـ والرمي  5. اقتراب 3

بعيدا مف فوؽ الر أس 
باليديف معا  حسب 

 مجاالت 

 
 

لعبة الرمي في مجاالت 
 فوؽ حاجز 

 ـ  10اقتراب مسافة 
ثـ الرمي بيد واحدة مف 

  عموه حاجزفوؽ 
وفي مجاالت ـ  2

 ـ  2اتساعيا  
 

 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 أؼ آنياالممارسة 

 
 

 
 

التسديد باستعماؿ 
 أداة 

لعبة قنص األرانب  داخل 
 فضاء محدد

. قطع الفضاء فرديا  1
 وتجنب القنص 

 . قطع الفضاء ثنائيا 2
 . قطع الفضاء3
 جماعة  
 

لعبة تجنب الكرة داخل 
 فضاء محدد 
 لمدة محددة 

 منافسة بيف فريقيف  
ئز مف يممس اقل الفا

 عدد مف عناصره

افة سمحاولة قطع الم
الفاصمة بيف الحديف 

دوف الممس بالكرة مف 
 طرؼ القناصيف 
) الجرؼ السريع  

 بالتعرج(
 
 

 رمي أداة بعيدا 

.  الرمي باليديف  مف 1 لعبة الرمي بعيدا بيد واحدة 
 فوؽ الرأس 

. الرمي بيد واحدة 2
 مف فوؽ الرأس 

يف مف الرمي باليد. 3
 الخمف مف فوؽ الرأس 

لعبة مف يرمي بعيدا 
 حسب الفرؽ 

العنصر الفائز عمى 
 اآلخر لو نقطة 

تحدد عدد نقاط الفريق 
  الفائز

 

استعماؿ كل قوػ  
 الجسـ عند الرمي 
 لدفع الكرة بعيدا 
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 الفصل  األوؿ                                                             :  السنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي                           المستكى  ػػػ 3.3
           الميداف : الوضعيات والتنقالت .                           ويتمكف مف ربطيا مع بعضيا البعض: يستعمل  جممة مف التصرفات القاعدية  الكفاءة الشاممة         
 .: ينتقي ويستعمل جممة مف التصرفات حسب ما يتطمبو الموقف ميةالكفاءة الختا          
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
 

حسب  الجرؼ 
 مجاالت منتظمة 

لعبة الجرؼ داخل مجاالت 
 ـ  15لمسافة 

 1. المسافة بيف المجاالت 
 مجاالت  10ـ عددىا 

ب ػ سباؽ التداوؿ حس
 ـ 15ـ إلى  10أروقة 

ػ وضعيات تنافسية 
خط مستقيـ   عمى 

 ـ . 15مسافة 

ػ الجرؼ بسرعة عمى 
 ـ  20مسافة  

 . منافسة بيف الفرؽ  

في بسرعة . الجرؼ 
 مجاالت ال

. عدـ التردد والخروج 
 عف الرواؽ 

 منافسة بيف الفرؽ .

 
 
 
 
 

جرؼ التناوب بيف الفرؽ 
ـ   20عمى مسافة 

بمجاالت متباينة 
 االتساع منيا ما ىوا

موجو لالجتياز  ومنيا 
 ما ىو موجو لمتخطي

 
  
 
 

 ـ  20جرؼ مسافة 
 داخل مضمار 

بصيغة تنافسية بيف 
الفرؽ  فردية وجماعية  

 .اجز متنوعةذات حو 

 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 .أؼ آنياالممارسة 

 
 

 
اجتياز مجاالت 
منتظمة برجل 

 واحدة 

التنقل برجل واحدة تخطي 
 مجاالت  عمى شكل حمقات

مجاالت ، البعد بينيا 5. 
 سـ 80

 5لعبة تنقل عمى مسافة
 ـ برجل

واحدة  والعودة بالرجل  
 األخرػ 

ـ مع  20جرؼ مسافة 
ز بسيطة اجتياز حواج

 حمقات ، خشبات متنوعة
 محافع ، عمب .....،

ػ التنقل السريع عمى 
 خط مستقيـ 

  .السرعةخفض ػ عدـ 
ػ عدـ الخروج مف 

 الرواؽ
 
 
 

الرمي بعيدا في 
 مجاالت 

 

 
 

 لعبة الكرات الحارقة
 منافسة بيف الفرؽ  

ػ رمي كرة  مف  الثبات  
بيد واحدة فوؽ حبل 

ـ إلى ابعد  3عموه 
 . مجاؿ

ػ رمي كرة  مطاطية 
 وزنيا 

كغ مف فوؽ حبل 1  
 ـ 3عموه 

 ػ الرمي ألبعد منافسة

 
ػ التسديد عمى معالـ تبعد  

 ـ  7ـ ، 5ـ ، 3
 بيد واحدة. مناسبة بكرة 

ػ انتشار الفريق عمى 
 الممعب اللتقاط الكرات 

ػ االسراع في رمي 
الكرات إلى ميداف 

 الخصـ .
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    الفصل  الثاني                                         الثة مف التعميـ االبتدائي                                            :  السنة الثالمستكى 
          الحركات القاعدية الميداف : .                              ويتمكف مف ربطيا مع بعضيا البعض: يستعمل  جممة مف التصرفات القاعدية  الكفاءة الشاممة         

 نجز حركات متعمقة بالجرؼ وبالرمي: ي الكفاءة الختامية         
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
لجة بيداغكجية معا

 محتممة 
 
 

 الجرؼ بحمل أداة 

 
 التناوب بالكرةبة لع
 ـ  15عمى مسافة  
 حسب الفرؽ  

ػ لعبة نقل األثاث مف  
 مكاف إلى أخر 

 ـ 10مسافة  
 10ػ الجرؼ السريع مسافة 
 ـ حامال كرة بيد واحدة 

 منافسة بيف الفرؽ 

 
لعبة التناوب حسب 
 15الفرؽ  عمى مسافة 

 د ـ وتسميـ الشاى

 ػ الجرؼ السريع 
  

ػ المحافظة عمى األداة 
 وعدـ تضييعيا .

ػ عدـ خفض السرعة 
 منياية ل

عمى شكل منافسة بيف 
 الفرؽ 

 
 مسمؾ متنوع الورشات 

 مع حمل أداة  . جرؼ 
ػ التسديد عمى أىداؼ 

 مختمفة 
 ػ الرمي ألبعد ما يكوف 

 
 حسب الفرؽ منافسة  
 

 مسمؾ بورشات 
 ػ التنقل بالكرة 

 لتسديد عمى معالـ ػ ا 
 بأبعاد مختمفة     

الرمي بيد واحدة بعيدا ػ  
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 

رمي بيد واحدة 
حسب شكل وحجـ 

 األداة

 
لعبة الكرات الحارقة 

باستعماؿ كرات متنوعة 
 الشكل والحجـ 

ـ  5ػ التسديد عمى اىداؼ  
 ـ  7و 

ف فوؽ ػ الرمي بيد واحدة م
ـ عمى بعد  2,5ه عمو خيط 

 ـ  5و  ـ 3
لرمي ألبعد ما يكوف  بيد ػ ا

 واحدة 

التسديد عمى أىداؼ 
محددة  عمى الحائط أو 

عمى السطح بكرات 
 مختمفة الشكل 

 
 ػ اختيار نوعية التسديد 

ػ اختيار االماكف 
 الفارغة لمرمي 

ػ السرعة في رد 
 الكرات لمنطقة الخصـ

مختمف اشكاؿ 
 باليديف  الرمي

 لعبة الكرات الحارقة 
 مختمفة الحجـ باليديف 

ػ رمي كرة باليديف داخل 
 حمقات مف فوؽ الرأس 

ػ رمي كرات باليديف فوؽ 
 ـ  3الحبل عموه 

 خمفاػ رمي كرات باليديف 

لعبة الرمي باليديف 
 حسب الفرؽ  ألبعاد 

 متباينة  

 ػ الرمي باليديف 
 فوؽ الرأس  

 ػ اختيار اماكف الرمي
 ػ رد الكرات بسرعة 
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   الفصل  الثالث                                                                                                                                  :  السنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي                                    المستكى 
    :  الييكمة والبناءالميداف  .                                      ويتمكف مف ربطيا مع بعضيا البعض: يستعمل  جممة مف التصرفات القاعدية  الكفاءة الشاممة         

 ينظـ تدخالتو حسب الموقف:  الكفاءة الختامية         
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
ات التعممية الكضعي
 البسيطة

حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 
 االنطالقية 

كضعية تعمـ إدماج 
 المركبات

كضعيات مشكمة 
 تقكيمية 

معالجة بيداغكجية 
 محتممة 

 
 

 واإلفالتالتخمص 
 مف الخصـ

 
 لعبة التمريرات الخمس

 بكرة مناسبة

 
 لعبة تجنب الكرة   

 حسب الفرؽ 
 

طقة ػ نقل الكرة إلى من
 الخصـ بتجنب الدفاع

 
لعبة الكرة في المنطقة  

 حسب الفرؽ 
محاولة إيصاؿ الكرة 

 لمنطقة الخصـ 

 
 ػ تحسيف التمرير 

 ػ الخمص مف المراقبة 
 ػ عدـ مسؾ المنافس 

 
 

 
 
 
 

منافسة بيف الفرؽ 
 خمسة ضد خمسة 

 ممعب محدد 
 تحديد مناطق التيديف
ػ التموقع  في اليجـو 

والدفاع  واحتراـ 
 لمنافس ا

 
 
 

 منافسة بيف الفرؽ 
 حسب نشاط معيف 

ػ التموقع في اليجـو .  
 التموقع في الدفاع 

 .التحوؿ المناسب 
 . فعالية التمرير  
 . احتراـ قانوف المعبة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 التحوؿ الفردؼ 

مف مدافع لمياجـ  
 والعكس

 
ة مع لعبة  ا لتنقل بالكر 

وضع مدافع يحاوؿ اقتناص 
 الكرة 

ػ التداوؿ بالكرة عف 
 طريق التنطيط 

 
ػ ثنائي ، اقتناص  

 الكرات .
 

لعبة خطف الكرة   
حسب الفرؽ بحيث 

ينطط  واالخر يحاوؿ 
االستحواذ عمى الكرة 

 ليقـو بالعممية 

 ػ اقتناص الكرات 
 بطريقة قانونية .

ػ حماية الكرة عند 
 التنطيط

 فع ػ عدـ التدا

 
التحوؿ الجماعي 
مف مدافع لمياجـ 

 والعكس

 
 لعبة الكرة إلى المرمى 

 حسب الفرؽ 
 

 ػ اثناف ضد اثنيف 
تبادؿ الكرات لمدة  

 معينة .
ػ لعبة الكرة إلى المرمى 

 حسب الفرؽ المتنقل 
  

 منافسة بيف الفرؽ 
ممعب محدد اليجـو 
 والدفاع مع التموقع

 مف الخصـ ػ التخمص 
لمناسب ػ التبادؿ ا

 لمكرة 
 ػ اختراـ القانوف 

 ػ توجيو الكرة نحو 
 منطقة الخصـ 
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 الفصل االوؿ                                     :  السنة الرابعة مف التعميـ االبتدائي                                             المستكى  ػػػػ 4.3   
            : الوضعيات والتنقالتالميداف  .                             مميات قاعدية ويحافع عمى ترابطيا وتسمسميا بما يتوافق والوضعية: بنجز ع الكفاءة الشاممة          
 ينجز مختمف اشكاؿ التنقالت فرديا وجماعيا:  الكفاءة الختامية           

الكضعيات المشكمة  المركبات  
 االنطالقية 

ية الكضعيات التعمم
 البسيطة

حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 
 االنطالقية 

كضعية تعمـ إدماج 
 المركبات

كضعيات مشكمة 
 تقكيمية 

معالجة بيداغكجية 
 محتممة 

الجرؼ بسرعة 
قصوػ عمى 

 محور 

 
 الجدار الصينيلعبة  

محاولة قطع فضاء 
معيف دوف الى الممس 

مف أعضاء الفريق 
 .الخصـ

 نيار لعبة الميل وال
 مف الوقوؼ.

لعبة الميل والنيار مف 
 موس .جال

لعبة الميل والنيار ظير 
 لظير.

 مالحقة الخصـلعبة  ػ 
 

 عمى مسالؾ مختمفة
) حط مستقيـ ، خط 
 منحني ، خط منكسر(

 

جتياز الفضاء ػ ا
 المحدد بسرعة قصوػ 

ػ اختيار المسار 
 المناسب لالجتياز 

ػ التكيف بسرعة حسب 
 المستجدات 

 
 
 

ؼ مسافة محددة جر 
ضمف مجموعة مع 

تغيير االيقاع مف حيف 
آلخر  وتبدؿ قيادة 

الفوج لالنطالؽ بسرعة 
في األمتار األخير 

 الجرؼ.إلنياء 

 
 
 
 

منافسة بيف الفرؽ 
 المشكمة لمقسـ 
ـ  250جرؼ مسافة 

 عمى دارة مغمقة .

 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

الجرؼ ضمف 
 مجموعة

 
ة جرؼ مسافة مع لعب

أعضاء الفريق  بوتيرة 
 واحدة.

ـ ضمف 100ػ جرؼ مسافة 
 مجموعة في وقت محدد.

دقيقة بوتيرة  1ػ جرؼ مدة 
 خفيفة ضمف مجوعة.

ػ قطع مسافة محددة ضمف 
مجموعة في وقت محدد 

 مسبقا.

 ـ   150ػ جرؼ مسافة 
ضمف مجموعة مقسمة  

 عمى ثالث مراحل 
 جرؼ خفبفـ االولى 50ػ 
الثانية الزيادة قميال ـ 50ػ 

 في السرعة.
 سريع جرؼ ـ الثالثة 50

ػ المحافظة عمى ترابط 
 المجموعة .

ػ عدـ التزاحـ خالؿ 
 الجرؼ .
عمى وتيرة  ػ الحفاظ

 الجرؼ حتى النياية .

قيادة مجموعة  
خالؿ الجرؼ 
 عمى مضمار

 
ـ  150قطع مسافة  ػ

عمى دارة مغمقة  ضمف 
 مجموعة 

) المحافظة عمى 
 موقع( ال

ػ قطع مسافة محددة مع 
المحافظة عمى الموقع 

 ضمف المجموعة .
دقيقة ونصف  1ػ جرؼ مدة 

ضمف المجموعة مع تغيير 
 ثا 30المقدمة كل 

ـ 200ػ جرؼ مسافة 
ضمف مجموعة مع تغيير 

ـ وتبادؿ  50االيقاع كل 
 قيادة المجموعة .

ػ الجرؼ ضمف 
 المجموعة .

 ػ نظامية الوتيرة.
ة ػ محاولة قياد

المجموعة لمسافة 
 معينة .
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     السنة الرابعة مف التعميـ االبتدائي                                                                         الفصل الثاني المستكى  :                                                                           
           الميداف : الحركات القاعدية                       : بنجز عمميات قاعدية ويحافع عمى ترابطيا وتسمسميا بما يتوافق والوضعية اءة الشاممةالكف           
 بالوثب والرمي : يؤدؼ حركات متعمقةالكفاءة الختامية            

الكضعيات المشكمة  المركبات  
 االنطالقية 

مية الكضعيات التعم
 البسيطة

حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 
 االنطالقية 

كضعية تعمـ إدماج 
 المركبات

كضعيات مشكمة 
 تقكيمية 

معالجة بيداغكجية 
 محتممة 

اختيار حركة 
الوثب حسب نوعية 

 ) برجل الوثبة 
 بالرجميف (

حواجز ذات عمو 5وضع  
سـ  البعد بينيا مسافة 50
ا سـ  محاولة اجتيازى 80

 ،بالرجميف معا.وثبا برجل 

ـ  10ػ قطع مسافة 
 وثبا عمى رجل واحدة 

قطع المسافة وثبا  ػ
  .بالرجميف مضمومتيف

 ـ وثبا 15ػ قطع مسافة  
برجل واحدة وأخرػ 

رجميف معا بال
  منافسة مضمومتيف..

لمحافظة عمى ػ ا
 التوازف خالؿ الوثب 

 ػ تواتر الوثبات.
 .ػ ديناميكية الوثب

 
 يف الفرؽ منافسة ب 
 

مف يثب ويرمي كرة يد 
 صغيرة أبعد

 
 ـ 5ػ جرؼ مسافة

 بالكرة 
ػ القياـ بوثبات عمى 
 ـ8رجل واحدة مسافة  
 ػ رمي الكرة بعيدا .

 ) حساب مسافة الرمي(

 
منافسة بيف الفرؽ 

المييكمة لمقسـ  عمى 
 شكل التتابع
ـ وضع 15عمى مسافة 

سـ 60حواجز ذات عمو 
تبعد عف بعضيا  

 سـ 80
تيازىا بالتبدؿ مرة اج

برجل واحدة واالخرػ 
 . بالرجميف مضمومتيف

 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
القياـ بوثبات 

 متتالية برجل واحدة 

 
 

ـ وثبا عمى 10قطع مسافة 
 رجل واحدة 

عمى شكل منافسة بيف 
 الفرؽ وبصيغة التتابع

ػ القياـ  بعدد مف 
 الوثبات في المكاف .

لقياـ بعدد محدد مف ػ ا
 .الوثبات عمى مسافة 
ػ القياـ بوثبات عمى 

رجل واحدة ثـ الجرؼ 
ـ 10بسرعة مسافة 

 لمقياـ بوثبات مرة أخرػ 
  

 مسمؾ بثالث ورشات 
وثبات بػ االولى : القياـ 

 ثـ باليسرػ.باليمنى 
ػ الثانية : عمى مسافة 
محددة القياـ بوثبات 
 باليمنى واليسرػ .

مسافة  ػ الثالثة :عمى
محددة تبادؿ الوثب 

 باليمنى واليسرػ.

 
ػ المحافظة عمى تواتر 

 الحركات .
ػ العمل عمى استعماؿ 

ارتكازات قوية 
 وديناميكية .

 

 
الرمي حسب 
الموقف) بيد 

 واحدة، باليديف( 

 
 

لعبة الرمي في المجاالت 
 ـ 2مف فوؽ حاجز عموه  

ػ رمي كرة بيد واحدة 
 بعيدا 

ف مف ػ رمي كرة باليدي
 فوؽ الرأس بعيدا 

بيد مف فوؽ رمي كرة 
 حاجز بعمو معيف 

 ـ 100مسافةمنافسة 
 .مف يقطع المسافة رميا 
يرمي االوؿ ثـ الثاني 

مف المكاف الذؼ سقطت 
 فيـ رمية األوؿ وىكذا.

 مرة بيد واحدة ثـ باليديف

 ػ المسؾ الجيد لألداة 
ػ الدفع الديناميكي 

 لألداة .
  المحافظة عمى التوازف 

مرافقة األداة اكبر 
 مسافة ممكنة.
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    الفصل الثالث                                          :  السنة الرابعة مف التعميـ االبتدائي                                     المستكى 
         : الييكمة والبناء الميداف                                     ا يتوافق والوضعية: بنجز عمميات قاعدية ويحافع عمى ترابطيا وتسمسميا بم الكفاءة الشاممة         
 ونوعية النشاط. مارسة بما يتماشى: يستثمر فضاء الم الكفاءة الختامية         

الكضعيات المشكمة  المركبات  
 االنطالقية 

الكضعيات التعممية 
 البسيطة

عية المشكمة حل الكض كضعية تعمـ االدماج 
 االنطالقية 

كضعية تعمـ إدماج 
 المركبات

كضعيات مشكمة 
 تقكيمية 

معالجة بيداغكجية 
 محتممة 

 
 
 

استغالؿ فضاء الممارسة 
 حسب الموقف

 
 
 

 لعبة الكرة في السمة 
 حسب الفرؽ 

 
ػ التمريرات الخمسة 

 .حسب الفرؽ 
 

ػ لعبة التداوؿ بالكرة 
تنطيطا عبر 

 عرجات نم

 
 الزاوية  الكرة فيلعبة 

 3عمى االقل بعد 
تمريرات) يسمح 

 بالتنطيط (
 

 المراقبة  ػ التخمص مف
ػ التموقع في أماكف 

 مناسبة الستالـ الكرة 
ػ تمرير الكرة لمزميل 

 تحرر .مال
ضبط مسارات الكرة 

 عند التمرير .

 
 
 

 منافسة بيف الفرؽ 
) في ممعب كرة اليد  

 ، ممعب كرة السمة ( 
 التركيز عمى :

دؿ الكرات بيف ػ تبا
 عناصر الفريق

ػ التنقل المناسب 
 بالكرة 

 ) التنطيط(.  
ػ القياـ بيجومات 
 معاكسة مناسبة 
مع إدراج بعض 
القواعد األساسية 
الخاصة بالنشاط 
)قاعدة المشي 

 .بالكرة.....(

 
 
 
 
 

منافسة بيف الفرؽ ) في 
ممعب كرة اليد ، ممعب 

 كرة السمة ( 
 عمى شكل دورؼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ المعالجة   خالؿ تت

 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

المساىمة مع زمالئو في 
 الدفاع واليجـو

 
لعبة الكرة في المرمى 

 المتحرؾ
 حسب الفرؽ 

يرات ر ػ لعبة التم
الخمسة ) الخامسة 

 .في الدائرة (
 ػ لعبة اليجـو والدفاع

الذؼ يسجل يبقى  
 في اليجـو )الفرؽ( 

 
منافسة بيف الفرؽ عمى 

) كرة منتصف الممعب 
 السمة ، كرة اليد(

دفاع ضد اليجـو لمدة 
 معينة  مف يسجل أكثر

ػ التنقل والتوجو  نحو 
 مرمى الخصـ .

 ػ التحرر مف المراقبة 
ػ التمرير لمزميل   

 .المتحرر في الوقت 
 ػ التمرير المضبوط

القياـ بعمميات فردية في 
 اليجـو والدفاع

 
 لعبة الكرة في الزاوية 

زاوية  ) حمقة في كل
 مف زوايا الممعب(

 ػ التنقل السريع بالكرة 
 عرجات نعبر م 
 منافسة بيف الفرؽ .  

ػ التداوؿ بالكرة حسب 
 .الفرؽ 

 

لعبة الكرة في مرمى  ػ 
الخصـ ) منافسة حسب 
الفرؽ ، مع التركيز عمى 

القياـ باالنطالقات 
 المعاكسة (

 

ػ االنطالؽ السريع عند 
 امتالؾ الزميل الكرة.

  .يِيؤ الستالـ الكرةػ الت
 ػ التنقل السريع

  الكرة. بتنطيط 
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 الفصل  االوؿ            المستوػ : السنة الخامسة  مف التعميـ االبتدائي                                              ػػػ 5.3   
     يقوـ بحركات قاعدية سميمة ويبني مشاريع وخطط بسيطة تستدعييا المواقف.الكفاءة الشاممة : يسيطر عمى جسمو ويتخمص مف الحركات الزائدة و           

 الميداف : الوضعيات والتنقالت             الكفاءة الختامية المستيدفة : يتمكف مف تنفيذ مختمف الوضعيات والتنقالت االساسية البسيطة          
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
كضعية تعمـ  التعممية البسيطة الكضعيات

 االدماج 
حل الكضعية المشكمة 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
 

الجرؼ السريع 
عمى مسافات 

 قصيرة 

 
لعبة التداوؿ حسب 

 الفرؽ 

 ػ لعبة المنعرج المرقـ 1
 ػ لعبة الضربات الثالث  2
 ة لمس الزميل  ػ  لعب 3

لعبة الميل 
 والنيار 

 10عمى مسافة 
 ـ 15ـ إلى 

 ؽ الفر  حسبالتداوؿ بمنديل 
 جرؼ سريع وعمى خط مستقيـ 

 .عدـ الخفض في السرعة 
 . عدـ تضييع المنديل

 ػ مسمؾ بو ورشات: 
ػ جرؼ سريع مسافة 1

ـ يحسب فييا وقت  15
 .التنفيذ

ػ رمي كرة صغيرة 2
 حسب مجاالت 

ب ػ الوثب حس3
مجاالت بعد اجتياز 

 سـ 50حاجز عموه 
 تحتسب النقاط
 فرديا وجماعيا 

 

 
 ػ مسمؾ بو ورشات :

 
ػ جرؼ بوتيرة واحدة 1

ـ   50حوؿ دارة قطرىا 
 ثا 20في مدة حوالي 

 الناجح لو نقطة  
امكانية تعويض الدارة )

بممعب كرة السمة أو 
 يد(ممعب كرة ال

ػ دفع كرة السمة  2
باليديف مف مستوػ 

 درالص
 ومف الجثو ثـ المد ألبعد

ػ تخطي مجاالت 3
 ـ 1بالرجميف مضمومتيف 

 ـ 20جرؼ سريع 
 حساب وقت التنفيذ

 
 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 الرمي ألبعد

لعبة الرمي في 
 المجاالت 

 حسب الفرؽ 

 ػ الرمي في دوائر 1
ػ الرمي ألبعد حسب مجاالت  2

 ـ  2فوؽ حواجز عموىا 
 ـ بكرات بالستيكية   3وتبعد 

لعبة الرمي إلى 
مجاالت مف فوؽ 

ـ 2عموه حاجز 
 ـ 3مف بعد 

مجاالت يبعد أوليا عف خط 
 محاولة الرمي .ـ 3البداية 

بيد واحدة إلى أبعد مجاؿ، 
 تحسب نقاط كل فريق

 
 الوثب ألبعد

 
 
 
 

توزيع المجيود 
حسب المسافة 

 والمدة

 ؿمجاألبعد الوثب 
 حسب الفرؽ 

 ـ 5مسافة االقتراب 
 
لعبة جرؼ مسافة  

 ـ بوتيرة واحدة 200
) منافسة بيف 

 الفرؽ(

مجاالت برجل واحدة  3ػ تخطي 
 ـ1ذات اتساع 

سـ 50ػ اجتياز حواجز عموىا 
 برجل واحدة

ػ الجرؼ  ضمف مجموعة عمى  
 ـ  بنفس الوتيرة  150مسافة 

 
ػ الجرؼ ضمف مجموعة بوتيرة 

 دقيقة 1واحدة مدة 

االت تخطي مج
بعد اجتياز 
حاجز عموه 

سـ برجل 50
 واحدة 

الجرؼ ضمف 
مجموعة لمدة 
 محددة مسبقا 

ـ 200) مثال : 
 دقيقة ( 1في 

 ـ 1وضع مجاالت اتساعيا 
 ـ الوثب 5باقتراب 

 ألبعد مجاؿ 
 . الدفع القوؼ 

 . االندفاع لألماـ 
 . التوازف عند االستقباؿ

اختيار وتيرة معينة لمجرؼ 
ة عمييا ولة المحافظومحا

 طيمة المسافة
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                      نيالثاالفصل                                                   المستوػ : السنة الخامسة  مف التعميـ االبتدائي 
 .بني مشاريع وخطط بسيطة تستدعييا المواقفالكفاءة الشاممة : يسيطر عمى جسمو ويتخمص مف الحركات الزائدة ويقوـ بحركات قاعدية سميمة وي           
  الحركات القاعديةالميداف :             
 بالرمي والوثب والجرؼ التي يتطمبيا الموقف بطريقة سميمة ينجز الحركات القاعدية البسيطة المرتبطةالختامية المستيدفة : الكفاءة          
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
يات التعممية الكضع

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
 
 
 الجرؼ لمرمي  

ـ 5الرمي بيد واحدة باقتراب 
 حسب مجاالت

 ) كرات بالستيكية صغيرة  
 كغ( 1
 
 

ػ الرمي مف الثبات بيد 1
 واحدة مف فوؽ الرأس 

 ػ الرمي بيد واحدة2
 ـ  5مف فوؽ الرأس باقتراب 

 
 

 
الرمي بيد واحدة مف 

 فوؽ الرأس 
 اقتراب حر 

 منافسة بيف الفرؽ 

 
 الجرؼ السريع 

ومشاركة كامل الجسـ 
 في الدفع 

 
منافسة بيف الفرؽ في 

كرة اليد أو السمة يعتمد 
 فييا الوثب والتسديد

 
 

  لعبة المرمى المتحرؾ
بيف فريقيف بحيث يكوف 
التسديد بعد الجرؼ و 

 الوثب

 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 

 الجرؼ لموثب 

 الوثب ألبعد باقتراب
 خطوات  5 

ػ الوثب ألبعد مف الثبات  1
 بالرجميف مضمومتيف 

ػ الوثب ألبعد باقتراب  2
 خطوات حسب مجاالت 3
 

الوثب ألبعد برجل 
 واحدة 

 7تراب ) ال يتجاوز اق
 خطوات (

 منافسة بيف الفرؽ 

 
 اقتراب سريع 

وتسمسل الحركات 
والمحافظة عمى 

 التوازف 
 
 

الجرؼ لموثب 
 لمرمي

 منافسة بيف الفرؽ 
ـ 10حمل الكرة جرؼ 
سـ 50اجتياز خيط عموه 

 ـ 5التسديد عمى قمع يبعد 

ـ التسديد عمى 5ػ اقتراب 
 ـ  3قمع يبعد 
از ـ اجتي5ػ اقتراب 

 سـ 50حاجزعموه 
التسديد بيد واحدة عمى قمع 

 ـ5يبعد 

تنطيط الكرة مسافة 
ـ والتسديد عمى 10

 ـ 5قمع يبعد 
 منافسة بيف الفرؽ 

 
تسمسل الحركات 
واستثمار السرعة 

 المكتسبة 
والمحافظة عمى 

 التوازف 
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   الفصل  الثالث                                                : السنة الخامسة  مف التعميـ االبتدائي                     المستكى 
         : يسيطر عمى جسمو ويتخمص مف الحركات الزائدة ويقوـ بحركات قاعدية سميمة ويبني مشاريع وخطط بسيطة تستدعييا المواقف.الكفاءة الشاممة          
 : الييكمة والبناء الميداف                                        خطط بسيطة يتطمبيا الموقفينجز مشاريع و :  الكفاءة الختامية المستيدفة        
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
عالجة بيداغكجية م

 محتممة 
 
 

القياـ بدفاع وىجـو 
 فردؼ 

 
 

  لعبة التمريرات العشر
  

ػ التفوؽ العددؼ  1
 تبادؿ الكراتاليجومي 

بيف الفريق مع وضع 
 .مدافعيف اثنيف 

ػ التفوؽ العددؼ  2
الدفاعي ، تبادؿ الكرات 

بيف عناصر فريق  أ 
 قل عددا مف المدافعيف

 
 لعبة تجنب الكرة "ب"

 افسة بيف فريقيف ) من
 حراسة فردية ( 
 

الفريق المياجـ يحاوؿ 
القياـ بعشر تمريرات 
 بيف عناصر فريقو 

بينما الدفاع يمنعو مف 
ذلؾ ويحوؿ االستحواذ 

 عمى الكرة 
 ) حراسة فردية (

 
 
 
 
 
 

منافسة في كرة اليد أو 
كرة السمة بوضع قوانيف 

مكيفة توجب العودة 
لمدفاع والقياـ بيجومات 

عند امتالؾ  مضادة
 الكرة 

 
 
 
 
 
 

مقابالت مكيفة في كرة 
 اليد أو كرة السمة  
  كيفية الدفاع واليجـو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 

دفاع وىجـو 
 جماعي 

ػ لعبة تجنب الكرات  1 لعبة الكرة إلى المرمى "أ"
 "ب"
ػ لعبة دفاع ضد  2

ىجـو ) كرة اليد ، كرة 
 السمة (

 
مقابمة في كرة اليد أو 

 كرة السمة 
) عمى منتصف  

 الممعب(

فريق المقابمة  يحاوؿ 
 لمحارسإيصاؿ الكرة 

الذؼ في الرواؽ دوف 
) البحث  اف تسقط

  .الزميل الحر ( عف
 

التحوؿ مف الدفاع 
 لميجـو والعكس

 ػ دفاع ضد ىجـو  1 لعبة الكرة في الزاوية 
) دفاع قائـ ، ىجـو 

 مركز (
مقابالت التركيز ػ  2

فييا عمى العودة لمدفاع 
 واالنطالؽ لميجوـ

مقابمة في كرة اليد أو 
كرة السمة)التركيز عمى 

 ات المضادةاليجوم
  (والعودة السريعة لمدفاع

 
 

مقابمة يحاوؿ كل 
فريق وضع الكرة في 
الزاوية المخصصة  
 في إطار القانوف 
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 اقترح إجراء كحدة تعممية .4
  لكضعية المشكمة االنطالقيةاػػ   1.4

 المادة : تربية بدنية  الثالثة ابتدائيالسنة : 
 الميداف : الوضعيات والتنقالت 

 الكفاءة الختامية : ينتقي ويستعمل جممة مف التصرفات حسب ما يتطمبو الموقف .
 المركبات المستيدفة : ػ الجرؼ حسب مجاالت منتظمة

 ياز مجاالت منتظمة برجل واحدة ػ اجت                         
 الرمي بعيدا في مجاالت ػ                          
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 انطالؽ التعمـ ىدؼ الوضعية المشكمة 
 ػ جرؼ سريع ػ خطوات ديناميكية منتظمة  معارؼ وموارد

 ػ وضعية معتدلة لمجسـ خالؿ الجرؼ .
  ػ االعتماد عمى النفس ػ التنافس النزيو القيـ المستعممة 

 ػ احتراـ القانوف .
 ػ التمسؾ بالقواعد األمنية خالؿ الممارسة  الكفاءات العرضية 

 ػ االنخراط  والمساىمة ضمف المجموعة 
 ػ مضمار بو أروقة بعدد الفرؽ  السندات المستخدمة 

 ػ اعالـ لالنطالؽ والوصوؿ ػ صدريات لمفرؽ المتنافسة. 
 إجراء وضعية مشكمة 

 
 التمثيل 

بميغ خبر عاجل ألحد أقربائؾ يسكف بالحي المجاور ، والمسمؾ بو عوائق يجب طمب منؾ ت
 اجتازىا.

 ـ 1ـ  بو أروقة بعدد الفرؽ المتنافسة كل رواؽ بو مجاالت اتساعيا 20مسمؾ مسافتو 
 يجب الجرؼ السريع حسب ىذه المجاالت  

 النشاطات المطموبة
 مف التالميذ  

 طوات منتظمة حسب المجاالت ػ الجرؼ بخطوات سريعة  ػ الجرؼ بخ
 ػ التمكف مف جعل الجسـ في وضعية مريحة خالؿ الجرؼ ػ التحكـ في االرتكازات أثناء الجرؼ 

 منافسة بيف الفرؽ عمى تداوؿ ، الفريق الفائز الذؼ ينتيي األوؿ دوف أخطاء . إعداد المشاريع وتسييرىا 
 
 

 معايير ومؤشرات التقويـ 

 عمى المحور :: جرؼ سريع  1المعيار 
 المؤشرات : تخيل خط مستقيـ واتباعو ػ استمرارية الجرؼ لمنياية            

 : اجتاز المجاالت بوضع ارتكاز في كل مجاؿ : 2المعيار 
 االرتكاز                     المؤشرات : ضبط مسافات المجاالت وتقديرىا خالؿ الجرؼ ػ التحكـ في وضع 

 يكية منتظمة : : خطوات دينام3المعيار 
 المؤشرات : ػ نظامية الخطوة ػ وضع القدـ وخروج الرجل خالؿ الجرؼ بشكل  صحيح ػ

 استمرارية تواتر الخطوات .            

 

 

 



 الكضعية التعممية االبتدائية ) البسيطة ( ػػ  2.4
 المادة : تربية بدنية   السنة : الرابعة ابتدائي

  الميداف : الوضعيات والتنقالت
 الكفاءة الختامية : ينجز مختمف أشكاؿ  التنقالت فرديا وجماعيا 
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 الجرؼ بسرعة قصوػ  عمى محور ىدؼ الوضعية التعممية 
خصائص وطبيعة 
 الوضعية التعممية 

 ػ جرؼ متدرج السرعة 
 ػ الجرؼ عمى خط مستقيـ 

 ػ وضعية مريحة خالؿ الجرؼ 
 
 

 السندات المستعممة 

 وعة أروقة ـ بو مجم 20ػ مضمار 
 ػ خطيف االوؿ لالنطالؽ والثاني لموصوؿ 

 ػ أعالـ لإليضاح 
 ػ صافرة 
 ػ .......

 
 

العقبات المطموب 
 تخطييا 

 ػ عدـ الجرؼ عمى العقبيف أو المشطيف 
 ػ العمل عمى التنسيق بيف الذراعيف والرجميف خالؿ الجرؼ 

 ػ عدـ مرجحة الرأس والحوض خالؿ الجرؼ 
 ظمة وديناميكية ػ تنفيذ خطوات منت

 ػ عدـ الوثب قرب خط الوصوؿ
 

تخطيط الوضعية 
 التعممية ومضمونيا 

 طمب منؾ إيصاؿ أمانة إلى أحد أقربائؾ بالحي المجاور في أسرع وقت ممكف 
 ـ بو مجموعة مف األروقة بعدد الفرؽ المتنافسة  20ػ التمثيل : عمى مضمار مسافتو 

 ابمتيف عمى طرفي الرواؽ كل فريق مقسـ إلى مجموعتيف متق     
 الجرؼ السريع بتداوؿ منديل أو كرة صغيرة  

 ػ الفائز الذؼ ينتيي األوؿ بحيث يعود كل عنصر إلى مكانو 
 تكوف المعالجة آنية وخالؿ الممارسة فرديا وجماعيا كيفية المعالجة 

 
 معايير التقويـ 

 ػ الجرؼ السريع المتدرج 
 لرواؽ ػ الجرؼ عمى خط مستقيـ وداخل ا
 ػ الخطوات الديناميكية المنتظمة 

 ػ الوضعية المريحة لمجسـ خالؿ الجرؼ 
 

 

 

 



     اقتراح كضعية تعمـ االدماج  ػػ 3.4
 المادة : تربية بدنية   السنة : الخامسة ابتدائي 

 الحركات القاعدية الميداف :
الرمي والوثب والجرؼ التي يتطمبيا ينجز الحركات القاعدية البسيطة المرتبطة ب الكفاءة الختامية :

 الموقف بطريقة سميمة.
                                                                                                                                        الجري لمكثب لمرميػػ    الجري لمكثب ػ ػ ػ  الجري لمرمي ػ  مركبات الكفاءة المستيدفة :
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ىدؼ وضعية تعمـ 
 االدماج 

دماج المركبات السابقة الذكر واستثمارىا في مواقف مناسبة   ربط وا 

 
 ماذا ندمج ؟

 معارؼ: ػ أبجدية الرمي وتناسبيا مع األداة ػ أبجدية الوثب والدفع باالرتكازات ػ كيفية 
 تسمسل الحركات القاعدية الثالث .            
 ضية : استثمار الحركات القاعدية في الحياة اليومية .كفاءات عر 

سموكات وقيـ : التعاوف والتآزر بيف عناصر الفريق ػ احتراـ الخصـ والتنافس النزيو ػ                                          
 التحمي بإرادة وعزيمة قويتيف وحب االنتصار.

 
 
 

 كيف ندمج ؟ 

 ث مسمؾ بو ورشات ثال التمثيل :
* الورشة األولى : ػ مف الثبات رمي كرة السمة مف قوؽ الرأس باليديف  بعيدا) وضع 

 مجاالت مرقمة ، منافسة بيف الفرؽ(.
 ـ جريا الوثب برجل واحدة بعيدا)  باتجاه مجاالت 5* الورشة الثانية : ػ اقتراب مسافة 

 مرقمة ، منافسة بيف لفرؽ (.       
 ـ والوثب لمرمي بعيدا باليديف 5يا مسافة بة السمة والجرؼ * الورشة الثالثة : حمل كر 

 ) في مجاالت مرقمة ، منافسة بيف الفرؽ(.                 
 
 
 

معايير ومؤشرات 
 التقويـ 

 :    مشاركة كامل الجسـ في الدفع 1المعيار 
    ثـ التمدد لمدفع الثني  .    ارتكازات قوية وثابتة ػػػػ المؤشرات :ػ  
 ػ التوازف بعد الرمي.                                     ػ مرافقة الكرة عند الدفع          

 :     الدفع والتوازف عند الوثب  2المعيار 
                                      ػ التوازف عند االستقباؿ .  مسار الوثبػ دفع قوؼ باتجاه  : ػ اقتراب سريع المؤشرات  

 :     تسمسل الحركات الثالث . 3ر المعيا
 ػ عدـ التردد عند الدفع    المؤشرات :ػ االقتراب السريع  

 ػ رمي الكرة عند الطيراف    ػ االستقباؿ المتزف .      
                

 دقيقة  45حصة بػ     المدة المقترحة  

 

 

 



 اقتراح كضعية  تقكيمية  ػػ 4.4
       

 المادة : تربية بدنية   بتدائي ا الرابعةالسنة : 
 : الحركات القاعدية الميداف :

 يؤدؼ حركات متعمقة : بالوثب و بالرميػ  الكفاءة الختامية :
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 تقويـ تحصيمي : مدػ اكتساب التالميذ لمكفاءة الختامية  ىدؼ الوضعية التقويمية 
 
 
 
 
 

 المركبات 
 ومؤشرات التقويـ 

 لكثب حسب نكعية الكثبة  )برجل  بالرجميف معا(اختيار حركة  اػ  : 1المركبة
 االقتراب المناسبالمؤشرات :ػ   

 ػ ربط االقتراب بالدفع لمكثب                  
 ػ المحافظة عمى التكازف خالؿ الكثب                 

 القياـ بكثبات متتالية برجل كاحدةػ  : 2المركبة 
 ػ  استرساؿ الكثبات  المؤشرات :     

 ػ المحافظة عمى التكازف                       
 ػ الدفع المناسب كضبط االرتكازات                       

 الرمي حسب المكقف ) بيد كاحدة، باليديف معا(ػ  : 3المركبة
 ػ الكضعية المناسبة لمرمي المؤشرات :    

 ػ الدفع بكامل الجسـ عند الرمي                     
 ػ المحافظة عمى التكازف عند الرمي                    

 
 
 
 
 
 

 التمثيل       

لمكصكؿ إلى مكاف التجمع مع أصدقائؾ طمب منؾ اتباع ىذا المسمؾ كالممثل بالكرشات ػ 
 التالية :

ـ ، الكثب في الثالث األكلى 1مجاالت اتساعيا  6ـ كبو5: اقتراب مسافتو  1ػ الكرشة   
 خرى فالكثب فييا برجل كاحدة.بالرجميف معا ، أما اال

 
 سـ برجل كاحدة .80كاتساعيا  4ػ الكرشة الثانية : القياـ بتخطي مجاالت عددىا 

 
ـ كيبعد عف مكاف الرمي 1.5كرات سمة  مف الثبات فكؽ حبل عمكه 4ػ الكرشة الثالثة : رمي 

 ـ  3
 حدة .ػ رمي كرتيف باليديف مف فكؽ الرأس، ككرتيف بيد كا                  

 
 كضع نظاـ تنافسي بيف الفرؽ المييكمة لمقسـ  .   
 

 دقيقة  45حصة بػ     المدة المقترحة  

 

 

 



 اقتراح شبكات  التقكيـ :     التقكيـ . 5
 عندما يتعّمق األمر بالّنتائج البدنية )تطّور التصرفات الحركية(. والمعّمـ يواجو ىذا  يبقى التقويـ يطرح إشكالية،

 خالؿ  تقويـ تصّرفات تالميذه، وكثيرا ما  يعترؼ بيذه الخصوصّية. اإلشكاؿ 

 وعموما فالتقويـ وسيمة في خدمة المعّمـ والتمميذ عمى حّد الّسواء، حيث يوّفر لألّوؿ المعمومات الالزمة ويكشف 

 داغوجّي.       عنيا، ليّطمع عمى مدػ تحقيق األىداؼ المسّطرة. ويسمح لمّثاني بتحديد موقعو مف التدّرج البي

  الحاصل ىذا التجانس بيف األىداؼ المعمف عنيا )المسّطرة( والّتقويـ، يسمح بالّتكّفل الحقيقّي بمدػ التطور

 بعد مسار تعممي معيف .

 ويعتمد التقويـ في مادة التربية البدنية عمى الممارسة الحركية ومدػ االستجابة لمتطمبات الموقف والنتائج 

 ؾ . المترتبة عمى ذل

 الكفاءات :ػ تقكيـ  1.5

 يتـ تقويـ الكفاءة في نياية مسار تعممي ، وذلؾ بالتحقق مف مدػ اكتساب التالميذ لمركباتيا المعمف عنيا

 في المنياج مف خالؿ شبكات تقويمية  لوضعيات إدماجية تقويمية . 
 

  ػ شبكة تقكيمية لكفاءة        
 ................................................................................................................................................منصوص الكفاءة:     
       

 مركبات الكفاءة  
 المستيدفة   

مركب 
 1الكفاءة 

مركب 
 2الكفاءة  

مركب 
 3الكفاءة  

مركب 
 4الكفاءة  

مركب 
 5الكفاءة  

 الفردية النتائج     

     1  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 أسماء التالميذ

 1 ................................. .  

2 .................................. .  

3 ................................. .  

       

 الحصيمة  الجماعية
 

            

 : كيفية ملء الشبكة 
واإلجابة عمييا بعالمةوحسب الكفاءة المستيدفة  توضع المركبات الخاّصة بيا في خاناتيا  في نياية كّل وحدة تعّممية ػ  

( إف لـ يتحّقق لديو المؤّشر بعد 0(إف تحقق لديو المؤّشر، وفي خانة )1( لكّل تمميذ حسب مستواه في خانة )  x)   
وعموديا لمجموع التالميذ وتدوف   يذ.تحسب العالمات حسب طبيعتيا أفقيا بالنسبة لكّل تمم التالميذ. مالحظة   

 الحصيمة في الخانة المناسبة.
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 تقييـ المتعّمـ: ػ  2.5  
أثناء  تتـ مالحظتيـمف خالؿ وضعيات إدماجيو مرتبطة بمركبات الكفاءة المستيدفة ، بحيث  التعمميفيتـ تقويـ 
قصد تصنيفيـ حسب مستويات تعبر عف مكتسباتيـ . الممارسة  

 
 :المتعّمميفقكيـ * شبكة ت  
 

 العػػػالمة الخصائص المميػػػػػػػزة المستويات
 
 المستوػ األوؿ  

 ػ يرفض القياـ بالتنفيذ
 ػ يقـو بتنفيذ عشوائي

 ػ ال يبذؿ أؼ مجيود عند التنفيذ

 
 عالمات 03إلى  00مف 

 
 المستوػ الثاني  

 ػ يتردد عند القياـ بالتنفيذ
يذػ يحاوؿ تطبيق التوجييات عند التنف  

 ػ يبذؿ جيدا عند التنفيذ

 
 عالمات  06إلى  04مف 

 
 المستوػ الثالث 

 ػ ينفذ بشكل جيد
 ػ يطبق كل متطمبات العممية 

 ػ يضيف صبغة جمالية عند التنفيذ 
 

 
 عالمات  10إلى  07مف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
33 

 

 

 

 



 اقتراح أركاف أخرى: .6
                                                                                 (اقتراح نمكذج لكحدة تعميمية ) مذكرة  1.6
 ............ الحصة رقـ :                                  ................................................................  المؤسسة : 
 الوسائل : ال شيء                                                يةئالسنة األولى االبتداالمستوػ :     
                                                                                             ميداف : الحركات القاعديةال 
 ينفذ حركات مبنية عمى تكامل وظائف جسمو الكفاءة المستيدفة:  
 مسافة محددة بسرعة قصوػ يقطع  اليدؼ التعممي : 
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 التوجييات الحمل وضعيات التعمـ       الميػػاـ     المراحل

رية
ضي

لتح
ة ا
رحم

الم
 

 
 
تكويف  

 مجموعات 
حسب 

 المطموب
 
 

 : لعبة األرقاـ
 

ػ الجرؼ في الساحة فرادػ مع القياـ بحركات إحمائية 
 حسب ما يقترحو المعمـ

مف طرؼ  ػ تكويف مجموعات حسب األرقاـ المعمف عنيا
 المعمـ

 ػ الفائز الفريق الذؼ ال يخطئ

 
 
 

 د10   

 الجرؼ الخفيف ػ 
ػ البحث عف المكاف 

 الشاغر 
ػ عدـ التصادـ مع 

 اآلخريف
ػ القياـ بحركات تسخينية 

 سميمة 
ػ التركيز عمى ما يصدر 

 مف المعمـ

مية
تعم
ة ال

رحم
الم

 
    

 
ػ مطاردة 
ولمس 
الزميل 
 المباشر.

 
ػ اليروب 
وتجنب 

 مسالم

 ػػ لعبة المطاردة ) الميل كالنيار(
 (.6)تقسيـ التالميذ إلى فرؽ ال يتجاوز  عناصرىا 

 ػ كل فريقيف يتنافساف مع بعضيما
 ـ 1، المسافة بينيماػ يكوناف عمى شكل موجتيف متقابمتيف

 ػ فريق يمثل النيار واآلخر يمثل الميل .
 لميل واػ يقـو  المعمـ بسرد قصة يستعمل فييا كممتي النيار 
ػ عند ذكر إحداىا ييرب الفريق المعني بينما يطارده 

الفريق اآلخر محاوال لمس أكبر عدد مف عناصره قبل 
 ـ. 10نياية المسافة المحددة 

 ػ الفريق الفائز الذؼ يممس أكبر عدد مف عناصر الخصـ

 
 
 
 
 
 د 25 

التركيز عمى ما يقـو بو ػ 
 المعمـ.

ػ االنطالؽ السريع 
 مطاردة لميروب أو لم

 ػ الجرؼ عمى خط مستقيـ 
محاولة لمس الزميل ػ 

 فقط.
  ػ احتراـ المسافة المحددة

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

القياـ  
بالحركات 
 المطموبة

 لعبة قاؿ عمي :
ػ يقف التالميذ قبالة المعمـ ، محاوليف القياـ بما يصدر 

 منو مف أوامر  عمى أف  تكوف مسبوقة بقاؿ عمي.
 ، إلى غاية ظيور الفائزػ الذؼ يخطئ يقصى 

 
 
 د 5 

ػ القياـ بالحركات 
 المطموبة بشكل سميـ
ػ التركيز عمى ما 
 يصدر مف المعمـ.

 

 

 



                                                                                ميةاقتراح نمكذج لكحدة تعمّ  ػػػػ 2.6
                                                                  ............  المستوػ :                         ......................................  ..........................المؤسسة : 
                                                                                             ............:  عدد الحصص                                   .............................................  ميداف :ال 
 ......................................................................................................................المستيدفة:  الختامية الكفاءة 

 التوجييات مضموف الحصة ىدؼ الحصة نوع الحصة لرقـا
1 
 

تقويـ تشخيصي 
لمكفاءة الختامية 

 المستيدفة

تقويـ مدػ اكتساب 
واستثمار مركبات الكفاءة 

 الختامية المستيدفة

وضعية مشكمة انطالقية   
ـّ( تضمف التعامل مع  ) أ

 مركبات الكفاءة .

مالحظة مدػ 
استثمار مركبات 
 قفالكفاءة في الموا

 تعّمميةحصص   2
الكتساب المركبات 

الغير مكتسبة 
 والمبرمجة .

أىداؼ عممّية نابعة مف 
مركبات الكفاءة  تترجـ 

 كيفية استثمارىا.

وضعيات مشكمة تعّممية  
بسيطة تتناوؿ كيفية 
التعامل مع المركبات 
 المعنية و استثمارىا

لتركيز عمى التناوؿ 
السميـ لممواقف ومف 

 خالليا المركبات
 المعنية.

3 
4 
5 
 
 
6 
 

حصة تعّممية 
 إدماجية

تعّمـ كيفية إدماج المركبات 
المتناولة في الحصص 

 التّعممية السابقة

وضعية مشكمة تعّممية 
إدماجية ) إدماج المركبات 

 المدروسة(

التركيز عمى كيفية 
انتقاء واستثمار 

 المركبات لمواجية
 المواقف.

7 
 

 حصص تعّممية
ساب بقية الكت

 المركبات 

أىداؼ عممّية نابعة مف 
مركبات الكفاءة  تترجـ 

 كيفية استثمارىا.

وضعيات مشكمة تعّممية  
بسيطة تتناوؿ كيفية 
التعامل مع المركبات 
 المعنية و استثمارىا

التركيز عمى التناوؿ 
السميـ لممواقف ومف 

خالليا المركبات 
 المعنية.

8 
9 
حصة تعّممية  10

 دماجيةإ
تعّمـ كيفية إدماج المركبات 

المتناولة في الحصص 
 التّعممية السابقة

وضعية مشكمة تعّممية 
إدماجية ) إدماج المركبات 

 المدروسة(

التركيز عمى كيفية 
انتقاء واستثمار 

المركبات لمواجية 
 المواقف.

11  
حصة تقويمية 

 إدماجية

تقويـ مدػ تمّكف التالميذ 
اءة مف إدماج مركبات الكف
المستيدفة في مواقف 

 إشكالية متجددة . 

 
الوضعية المشكمة 

 االنطالقية ) األـّ ( .

إحداث المقارنة بيف 
التقويميف)التشخيصي 

والتحصيمي( مف 
حيث اكتساب 
المركبات ومنو 

 الكفاءة المستيدفة.
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                                                                    ) ممحق األلعاب(  الكضعيات التعممية:  ػػػػ 7
 نقترح ىنا مجموعة مف األلعاب كوضعيات تعممية، يمكف لمعمـ المرحمة االبتدائية االستعانة بيا      
 لتحقيق أىدافو المسطرة ، وىي قابمة لإلثراء والتكييف حسب المحيط والوسائل والمنشآت و....       

 
    تصػنيػف األلػعػاب:            
 يمكف تصنيف األلعاب حسب مقاييس مختمفة ) العتاد، الميداف ، الخصائص ،الخ....(         
 وقد اعتمدنا ىنا التصنيف حسب الخصائص وىو كما يمي :         

 العاب التداوؿ *ألعاب المالحقة             *  
   اليادئة األلعاب * العاب المواجية           *  

      
 ألػػعاب المػػالحقػةػ ػػػ  1.7

 1المعبة رقـ  
 

 البػاز كالعصػافير                                                
                                   

  
 :غير محدد   عدد التالميذ: فناء المدرسة                                            المكاف           

 : ال شئ      الكسائل: مستطيل                                                 عبالمم          
                                 

                                                                      التشكيالت                                                                       سيػر المعػبة            
 ػ يصطف التالميذ )العصافير( عمى أحد خطي عرض الممعب              
 ػ يعّيف المعمـ تمميذا يقوـ بدور الباز ، يأخذ مكانو داخل الممعب            العصافير        الباز              
 الممعب مجتنبة الباز                                                                             ػ عند اإلشارة تحاوؿ العصافير عبور              
  ػ كل عصفور يممس مف طرؼ الباز يصبح بدوره              

 بازا  مساعدا لألوؿ أو يقصى مف المعب                
 األخير دوف أف يمسؾ      ػ يعمف فائزا العصفور الذؼ بقي               
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2المعبة رقـ      

  
 البػاز كالعػصافير الػمزدكجة                                            

 
 : غير محدد  عدد التالميذ : فناء المدرسة                                                  المكاف       
 : ال شئ   الكسػائل :  مستطيل                                                       الممعب       

 سيػر المعبػة                    
 التشكيالت                                                                                                   
                                       بة األولى مع قرف التالميذ مثنى مثنى ) مسؾ باليديف(ػ نفس قانوف المع     
                     زوج العصافير  زوج الباز                                                                         ػ إذا انفصل زوج الباز ال يحق لو مالحقة العصافير                        

 ػ إذا انفصل زوج العصافير يعود إلى خط االنطالؽ ويقرف ويعيد الكرة       
 مالحظة : لعبة الباز بالمساعدة نفس القانوف                                         
                                               وكل عصفور يممس يجمس في الميداف وال يصبح حرا إال إذا لمسو زميل لو  
   
 
 

 3المعبة رقـ 
    

 القػط كالفأر  " أ "                                   
                                                                                                    

 : غير محدد  عدد التالميذ                                               : فناء المدرسة      المكاف        
 :ال شػئ الكسائلـ                                         8: دائرة قطرىا حوالي  الممعب       
        

 سيػر المعبػة  
 سـ .60حوالي ـ ، يبعد الواحد عف اآلخر 8ػ يشكل التالميذ دائرة قطرىا حوالي        

 يمثموف الجحور بحيث يكونوف بعيديف عف بعضيـ فيقفوف فاتحي األرجل. 5ػ يعّيف المعمـ مف بينيـ       
 ػ يعيف القط والفأر بحيث يكوف كل منيما ينتػمي إلى ناد .       
 أحد التالميذ .ػ عند اإلشارة يطارد القط الفأر ،  يستطيع الفأر عندما يحس بالخطر الدخوؿ بيف رجمي       
ال  فبعد مدة ) دقيقة مثال( تمنح نقطة  لمنادؼ اآلخر.          ػ إف تمكف القط مف لمس الفأر فمناديو نقطة ، وا 
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4 المعبة رقـ       

 القط كالفأر   " ب"                                             
 

 : غير محدد  عدد التالميذ                                    : فناء المدرسة                      المكاف    
 :     ال شػئ الكسائل  : مستطػيل                                                            الممعب    

 
 سيػر المػعبة          
 لذيف يقوماف بدور القط والفأر .ينتشر التالميذ داخل المستطيل ، بعد أف يعيف المعمـ التمميذيف ا       
 ػ عند اإلشارة يطارد القط الفأر ، فإف أحس الفأر بالخطر  استنجد بأحد التالميذ المنتشريف      

 فيتحوؿ إلى قط بينما يتحوؿ القط إلى فار وتستمر المعبة .         
 ػ  يقصى مف المعب كل فأر أمسؾ بو القط .     

 
  5المعبة رقـ       

 
 مف ليس لو منزؿ                                           
 

 : غير محدد  عدد التالميذ: فناء المدرسة                                                       المكاف     
 وائر بالطباشير : رسـ د  الكسائل:  الساحة                                                          الممعب    

  
 التالميذ                المنازؿسيػر المعبة                                                                    

 ـ ، يقل عددىا عف عدد المتنافسيف  1تشكل دوائر بالطباشير قطرىا     
 ػ ينتشر التالميذ في الساحة      
 ألولى ،يجرؼ التالميذ في كل االتجاىات جريا خفيفا.ػ عند اإلشارة ا     
                                                    ػ عند اإلشارة الثانية  يحاوؿ كل منيـ الدخوؿ إلى منزلو ) دائرة( .      
 ػ يقصى التالميذ الذيف لـ يجدوا منزال .     
 وس التالميذ الذيف تـ إقصاؤىـ فييا ، وىكذا ػ يحذؼ عدد مف الدوائر بجم     
 ػ يعمف عف الفائز في النياية .                             
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                                                   6المعبػة رقـ   
 

 المطاردة بالمنديل                                                 
  15إلى  10مف:  المدرسة                                    عدد التالميذفناء : المكاف                  

  منديل: الوسػائػل                                         مستطيل : الممعب                  
               

 التشكيمػػػة                              سيػر المعػبة                                      
 ينتشر التالميذ داخل الممعب .         
 ػ يختار المعمـ تمميذا ويعطيو منديال .         
 عند اإلشارة يطارد صاحب المنديل البقية، مف يممس ويقوـ بنفس العممية .    -         
 حد يتـ تغيير صاحب المنديل وىكذا.ػ بعد مدة ) دقيقة مثال ( إذا لـ يممس أ         

       
 

     
 7المعػبة رقػـ :         

 
     المطاردة بالحػبل                                            

                                      
  غير محددعدد التالميذ :                                                    فناء المدرسة:  المكاف        
 حباؿ القػفز:   الكسائل                                                      : مستطيل الممعب          
  

                                سيػر المعػبة                                                                   التشكيػػالت                                  
 ػ يقرف التالميذ مثنى مثنى ) واحد مف كل ناد(  .       
 ػ عند اإلشارة يحاوؿ التمميذ األوؿ سحب الحبل .       
 ػ بينما يحاوؿ  الثاني الدوس عميو .       
 د مدة معينة تحسب عدد المرات التي داس فييا عمى الحبل. عػ ب       
 يتبادؿ التالميذ األدوار ليعيف الفائز في النياية. ػ         
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 8المعػبة رقػـ      
         

 المطاردة                                                    
 

 غير محدد : عدد التالميذ: فناء المدرسة                                                          المكاف      
 : ال شئ الوسػائػل: مستطيل                                                               الممعب       

 
 التشكيػالت                     سيػر المعػبة                                                                   
 نى داخل الممعب .يقرف التالميذ مثنى مث         

 ػ عند اإلشارة  واحد ييرب والثاني يطارده.       
 ػ عند لمسو يصبح ىذا األخير مطاردا .      
 ػ بحيث ال يخرج األوؿ مف حدود الممعب .      
 ػ بينما يستطيع الجموس إذا أحس بالخطر ، ليستمر فيما بعد .      
ذا لـ يممس تغير األدوار        ،ليعمف عف الفائز في النياية . ػ بعد مدة ،وا 

                                                                               
   9المعبة رقػـ          

 
 الذئػب كالخػركؼ                                                 

 
 : غير محدد عدد التالميذ                        : فناء المدرسة                          المكاف      

                                
 التػشكيػالت                                                             سيػر المعػبػة                 

 لذئػبا       ػ  تشكل قاطرات مف التالميذ ، يمثل التمميذ األوؿ                      
 الراعي                                          مف القاطرة الراعي واألخير منيا يمثل الحمل .        

 ػ يقف تمميذ ثالث أماـ القاطرة ويمثل الذئب.                                                                 
            الذئب الظفر بالخروؼ          ػ عند اإلشارة يحاوؿ        

 بينما يمنعو الراعي عف طريق التنقالت .        
 ػ  يصبح ذئبا كل راع لـ ينجح في ميمتو .        
 ػ  يصبح راعيا كل ذئب نجح في ميمتو .       
 الحمػل                                                     ػ تغير األدوار بعد مدة بحيث يسمح        

 ألغمب التالميذ بالقياـ بأحد األدوار.                                                                       
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   10المعبػة رقػـ         
 الضربات الثالث  " أ "                                             

 
 : غير محدد  عدد التالميذناء المدرسة                                                       : ف المكاف        
 : ال شئ   الكسائػل: مستطيل                                                             الممعب        

 
 التشكػيالت                                       سيػر المعػبة                                                

 ػ فريقاف متساوياف في العدد ، يقف كل منيما عمى شكل موجة         
 فريق  ب              فريق  أ                      عمى أحد خطي العرض .                           
 اسطا إحدػ ذراعيوػ يضع كل تمميذ رجال عمى الخط ب         
 لألماـ بينما األخرػ لمخمف .          
 ػ يعيف الفريق والتمميذ الذؼ يبدأ المعب .         
 ػ عند اإلشارة ينطمق التمميذ نحو فريق الخصـ ، محاوال ضرب          
 يد فريق الخصـ ثالث مرات قبل أف يعود إلى مكانو دوف           
 ؾ بو الذؼ تمقى الضربة الثالثة . أف يمس          
 ػ يسجل نقطة إذا نجح في ذلؾ وتخصـ منو نقطة إذا فشل .                                                  
 ػ يفوز الفريق الذؼ حقق أكبر عدد مف النقاط .            

                                                                      

11المعبة رقـ         

 الضربات الثالث  "ب"
 

 عدد التالميذ : غير محدد                                 المكاف : فناء المدرسة                           
 الوسائػل  : حمقتيف                    الممعب : مستطيل                                            

 الػتشكػيالت                                           سيػر المعػبة                              
 سجف                             ػ نفس قانوف المعبة السابقة .                       

 فريق ب                    أ فريق               ػ  وضع حمقة في جية كل فريق بمثابة سجف .               
 ػ التمميذ الذؼ لـ ينجح في العودة إلى مكانو بعد الثالث ضربات        
 يصبح سجينا عند الفريق الخصـ.          
 سجف    ػ  الفريق الفائز الذؼ سجف أكبر عدد مف عناصر الفريق الخصـ .                           
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                                                                                                                                                                                            12المعػبة رقـ 
          

 المػنديػل                                                     
 : غير محدد عدد التالميذ                        : فناء المدرسة                       المكاف               
 : منديػل  الوسػائل                                   ـ    8: دائرة قطرىا حوالي  الممعب               

 
                                                                                                                                                                      حامل المنديل            سيػر المعػبة                                                             التػشكػيالت      

 ـ  8ػ  مف وضعية الجموس  يشكل التالميذ دائرة قطرىا حوالي         
 ػ يعطى أحد التالميذ منديال ويدور حوؿ الدائرة جريا          

 يقـو ويطارده وراء أحد الجالسيف ، الذؼ  ليضعو         
 محاوال اإلمساؾ بو قبل أف يأخذ مكانو وىكذا .               

                      .ػ  يقصى مف المعب الذؼ يفشل في العممية          
 

 13المػعبة رقـ         
 

 خطف المنديل "أ"                                                 
 عدد التالميذ : غير محدد                            فناء المدرسة                     المكاف :           

 :  منديػل  الوسائػل                                                  الممعب  : مستطيػل            
 الػتشكيالت            سيػر المعػبة                                                          
 فريق "ب"                                ػ فريقاف متساويا العدد ، يقف كل واحد منيما عمى شكل موجة       
 عمى أحد عرضي المستطيل .          
                                                                            المنديل                                                     . ػ ترقـ عناصر كل فريق        
 فريق "أ"                   ػ يوضع المنديل في منتصف الممعب بحيث يكوف         
                                                            عمى نفس البعد مف الفريقيف .          
 ػ ينادؼ المعمـ عمى رقـ فيخرج حاممو مف كل فريق                                        

                ويحاوؿ أف  يستحوذ عمى المنديل دوف أف يممسو اآلخر .                 
                                                                                   ػ يفوز بنقطة إذا رجع لمكانو سالما وتخصـ          
 منو نقطة إذا فشل في ذلؾ .                              
 ػ يفوز الفريق الذؼ تحصل عمى أكبر عدد مف النقاط .        
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14 المعبػة رقـ       

 " ب"    خطف المناديل                                                
 المكاف : فناء المدرسة                                                 عدد التالميذ : فريقاف        

 لكل فريق لوف الوسائل  : مناديل بعدد التالميذ                     الممعب : مستطيل                            
                                                                                                                                                            

                                                                                         سير المعػبػة                                                                التػشكيػالت              
 فريق أ                              ػ  تنتشر عناصر الفريقيف في الممعب ، لكل عنصر منديل         
 معمق في حزامو ، بحيث يكوف لوف مناديل الفريق واحدا .           
 مناديل خصمو.  ػ  عند اإلشارة يحاوؿ كل فريق خطف        
 ػ الفريق الفائز الذؼ حصل عمى أكبر عدد مف المناديل.                  

 فريق ب                                                                                        
                                                                                              

                                                                                                                   
 15المعبة رقػـ         

 
                                               الميػل كالنيػار                                        

 المكاف : فناء المدرسة                                                     عدد التالميذ : فريقاف           
 : ال شػئ الوسػائل                             الممعب : مستطيل                                          

  
 التػشكػيالت                                                            سيػر المعػبة                  
 ػ فريقاف متساويا العدد ، يقف كل منيما عمى شكل موجة            

 في منتصف الممعب ، وباتجاه العرض .               
 ـ .2ػ متقابالف وبعيداف عف بعضيما حوالي           

 ف الفريق الذؼ يمثل الميل والذؼ يمثل النيار.عيّ ػ  ي            
 ػ يسرد المعمـ قصة يذكر فييا تارة كممة الميل وأخرػ كممة النيار .         
 ػ عمى الفريق الذؼ يذكر اسمو أف ييرب باتجاه خط نياية نصف          

 ممعبو قبل أف يمسكو الفريق الخصـ  .              
 النيار     الميل                              ػ  الفريق الفائز الذؼ يتمكف مف مسؾ أكبر  عدد            

 مف عناصر الفريق الخصـ.                
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  ألعػػاب التػداكؿ  ػػػػػػػ  2.7   
 

       1المعبة رقـ                
    سبػاقات التػداكؿ

                                                    
 المكاف : فناء المدرسة                                                        عدد التالميذ : فرؽ      
 الوسائل :قارورات بعدد الفرؽ       الممعب : مستطيػل                                                          
 
 

 تالػتشكيػال                                                                       بػةسيػر المع        
 القارورات                    ػ تكويف فرؽ متساوية العدد ، ومتقاربة في القدرات  .               
 ـ . 15أو  10ػ تحديد مسافة الجرؼ بػ   
 فرؽ خمفو عمى شكل قاطرات   .               ػ يوضع خط االنطالؽ ، فتقف ال  
                ػ توضع قارورة  بالستيكية قبالة كل فريق وعمى نفس المسافة  .                                                                      
                                                                             ػ  عند اإلشارة ينطمق األوؿ مف كل فريق بسرعة ليدور حوؿ القارورة       
 ويعود فيممس زميمو األوؿ فينطمق ىذا األخير ويقـو بنفس العمل .    
 االنطالؽ          .                                       ػ يفوز الفريق الذؼ ينتيي أّوال   

 : مالحػظة           
 ػ يمكف إضافة الدوراف حوؿ القاطرة عند العودة لممس الزميل مف الخمف.   
 .(....ػ يمكف تغيير وضعيات االنطالؽ ) مف الجموس ، مف وضعية القرفصاء   
 الفػرؽ                       ( .   ...ػ  يمكف تغيير أشكاؿ الجرؼ ) برجل واحدة ، بالرجميف مضمومتيف     
 (.......ػ يمكف إدراج حواجز ) قفز عمى الحبل ، حواجز ذات عمو مناسب     
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  2المعبػة رقػـ       
 بػاقة األزىػار                                                   

                                                                                                              حمقات ، منديل 3قارورات ، 6: ائل الوس       : غير محدد عدد التالميذ      : فناء المدرسة   المكاف     
 سيػر المعػبة                                                                 الػػتشكػيالت          
 قاف متساويا العدد  ومتقابالف عمى نفس البعد مف الحمقة األولى ػ فري      

 والتي بيا المناديل ) تمثل الحديقة (.           
 القارورات       ـ مف كل فريق حمقة) تمثل الباقة(  .                5ػ توضع عمى بعد       
 ـ ( عمى منحنى. 3قارورات ) ذات بعد  3ػ توضع      
 ػ عند اإلشارة ينطمق األوؿ مف كل فريق نحو الحديقة ليقطف زىرة      

 واحدة ) منديال(  ويعود بيا إلى الباقة مرورا حوؿ القارورات.       
 الباقة              ػ يتابع جريو ليممس زميمو الذؼ يقـو بنفس العممية                        

 ور كل أعضاء الفريق .وىكذا إلى غاية مر         
 ػ الفريق الفائز الذؼ ينتيي األوؿ  .             

 الحديقة                                                                                            
  فريق ب                       فريق  أ                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                 
  3المعبػة رقػـ       

 الشػػػالؿ                                                       
 المكاف :فناء المدرسة                                              عدد التالميذ : غير محدد   

 سالت + حمقات + مناديل  4:  الوسائل                                                                    
 سيػر المعػبة             

 ػ فريقاف متساويا العدد ومتقارباف  مف حيث القدرات عمى شكل قاطرة.        
 ـ.  5ػ تقابل كل فريق مجموعة مف الحمقات موضوعة عمى خط مستقيـ تبعد الواحدة عمى األخرػ        

 ـ مف الحمقة األخيرة توضع سمة فارغة . 5ػ أماـ التمميذ األوؿ مف القاطرة سمة بيا مناديل وعمى بعد        
 ػ عند اإلشارة يأخذ التمميذ األوؿ مف كل فريق منديال مف السمة وينطمق بو ليضعو في الحمقة األولى، ثـ        

 لى أف تنقل كميا إلى الحمقة األولى ،وىكذا بالنسبة لمحمقات يعود ليممس زميمو الذؼ يقـو بنفس العممية ،إ         
              يفوز الفريق الذؼ ينيي العممية األوؿ. .األخرػ حتى تصل المناديل إلى السمة المقابمة          

 : ػ نفس عدد السالت ، نفس عدد الحمقات ، نفس عدد المناديل ، نفس المسافة .   مالحظة       
 مناديل    سػمة                                  حمقات                                  سّمة          
 
 سػمة مناديل    حمقات              سّمة                                                             
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  4المعبة رقـ       
 مديػر السػرؾ                                                

 عدد التالميذ : غير محدد : فناء المدرسة                                                   المكاف           
  قػاتالوسػائل :  حم                                                                                     

 
 سيػر المعػبة                                                              التشػػكيالت                   

 ـ  8ػ توضع الحمقات عمى شكل دائرة قطرىا حوالي      
                                                                                      ت حمقا                                                    1تبعد عف بعضيا بػ ـ              

 ػ يقف بجانب كل حمقة تمميذ .     
 ػ يقف داخل الدائرة تمميذ يمثل قائد السرؾ.     

 القائد                               ف كيفية التنقل حوؿ الدائرة .                              وىو الذؼ يعيّ       
 ل  كل منيـ  حمقة . ػ  يباغت زمالءه بالتوقف ليحتّ       
 تالميذ                      ػ الذؼ يبقى بدوف حمقة يقوـ بدور قائد السرؾ وىكذا .       

                                                                                                    
                                                                                                                       
  5المعبة رقػـ     

 الكرة الميقػاتيػة                                                            
 المكاف : فناء المدرسة                                                    عدد التالميذ: فريقاف           
 ـ                                               الوسائل : كرات ػ مناديل  8الممعب : دائرة قطرىا           
 

 التشكػيالت                                                سيػر المعػبػة                                  
 اتجاه التمرير             ـ .          8ػ فريقاف متساويا العدد ، األوؿ يشكل دائرة قطرىا     
 ـ منيا  . 4والثاني قاطرة عمى بعد         
                                                                                                   .  ػ تعطى لواحد مف الدائرة كرة ولألوؿ مف القاطرة  منديل     
 ػ عند اإلشارة ، فريق الدائرة يقـو بتمرير الكرة فيما بيف عناصره     
 الجرؼ  جاهتا                     وكمما عادت الكرة لألوؿ احتسبت نقطة .                    

                                                                                     ػ بينما ينطمق األوؿ مف القاطرة بالمنديل ويدور حوؿ الدائرة      
 ليعود ويسمـ المنديل لزميمو الذؼ يقـو بنفس العمل.       
       .لموقع ،وتجرػ نفس العممية ادؿ الفريقاف اػ عند مرور كل عناصر القاطرة ، يتب       
 ػ الفريق الفائز الذؼ حقق أكبر عدد مف التمريرات .       
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  6المعػبة رقػـ         
 المنعرج المرّقػـ                                              

 عدد التالميذ : فرؽ متساوية                      المدرسة                             المكاف : فناء          
 : ال شئ  الوسائل                                                                                 

 سيػر المعػبة                 
 س .فرؽ متساوية في العدد ومتقاربة في القدرات لضماف التناف  4أو   3ػ تشكيل         

 ـ.  1ـ ، بعد التمميذ عف زميمو في القاطرة  3ػ عمى شكل قاطرات مترا صفة بعد الواحدة عمى األخرػ        
 ػ ترقـ عناصر القاطرة ، وعندما ينادؼ المعمـ عمى رقـ ينطمق أصحاب الرقـ مف القاطرات )جريا متعرجا (       
يابا حتى العودة إلى أ          ماكنيـ تمنح النقاط حسب ترتيب الوصوؿ .بيف زمالئيـ ذىابا وا 
 ػ في النياية تجمع النقاط ويفوز الفريق الذؼ تحصل عمى أقل مجموع  .       
 
 

 التعرج               
                        9           8        7      6         5         4          3          2        1 

          
 

                                                  
 لعػاب المػكاجيةأ ػػػػػػػ  3.7    
  1المعبة رقػـ       

 التمريرات العشر                                                
 عدد التالميذ : فريقاف                   المكاف : فناء المدرسة                                               
 :   كرة  الممعب : مستطيل                                                             الوسػائل         
 سيػر المعػبػة                                                                التشػكيالت          
 فريق "أ"                يقاف متساويا العدد.                                          ػ فر        
 ػ يعيف الفريق المستفيد بالكرة عف طريق القرعة.                           
 ػ يحاوؿ كل فريق عف طريق تمرير الكرة بيف عناصره       

 ية ليسجل نقطة .تحقيق عشر تمريرات متتال          
 ػ يعاد العد عند سقوط الكرة أو خروجيا مف حدود الممعب .       
 ػ يعمل الفريق الخصـ عمى منع التمرير واالستحواذ عمى الكرة .       
 فريق "ب"   ػ يمكف إدراج بعض قواعد المعب المناسبة لممستوػ .                    

 بالكرة ، عدـ مسؾ الزميل....                        مثل : قاعدة المشي         
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  2المعػبة رقػـ         
 الكػرات الحػارقة                                                    

 يقاف : فر  عدد التالميذ: فناء المدرسة                                                          لمكافا         
 :كرات صغيرة الكسػائل: مستطيل                                                              الممعب         

                                               سيػر المعػبػة                                                                    التشكيػالت                        
 ػ فريقاف متساويا العدد ، ينتشر كل منيما في نصف ممعبو          
 ػ يأخذ كل فريق نصيبو مف الكرات ) نفس العدد (.          
 ػ عند اإلشارة األولى يترامى التالميذ بالكرات ، بحيث يحاوؿ         
 ر عدد  مف الكرات. كل فريق التخمص مف أكب          
 ػ عند اإلشارة الثانية يتوقف المعب وتحسب الكرات الموجودة عند كل فريق .         
 عنده أقل عدد مف الكرات . يبقػ الفريق الفائز الذؼ          

 
  3المعػبػة رقػـ         

 الشمػكع المػسمكمػة                                             
 
  20إلى  15: مف عدد التالميذ  : فناء المدرسة                                                 المكاف          
 : قارورات الكسائل: دائرة                                                             الممعب             
 

 التشكيػالت                                                                           سيػر المعػبة                                 
 التالميذ                                                                                                       

 ضيـ البعض .            ػ يشكل التالميذ دائرة وىـ ممسكوف بأيدؼ بع       
 ػ توضع داخل الدائرة  قارورات بالستيكية )الشموع المسمومة (.          

 القارورات   ت                         ػ عند اإلشارة يحاوؿ كل تمميذ إسقاط القارورا       
 بواسطة أحد رفقائو عف طريف الجذب.          

 ػ يقصى كل تمميذ تسبب في إسقاط قارورة .       
 ػ يتوقف المعب إذا انفصل التالميذ عف بعضيـ البعض        
           .  ويستأنف بعد استعادة المسؾ              
 ػ يعمف عف األربعة الفائزيف الباقيف دوف إقصاء.          
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  4المعبة رقػـ         
 الحػمقة الممعػكنػة                                            

 في كل دائرة 10إلى 6المكاف : فناء المدرسة                                       عدد التالميذ : مف         
                                                                    : حمقات بالستيكية     الوسائل                                                                     

 سػير المعبػة                                                                       التشػكيالت              
 
 التالميذ            ػ تشكل كل مجموعة مف التالميذ دائرة وىـ ممسكوف بأيدييـ  .                      
 ػ توضع حمقة بالستيكية وسط الدائرة .     
             الحمقة                                        ػ عند اإلشارة يحاوؿ كل تمميذ جذب الباقيف إلدخاليـ  الحمقة .     
                      ػ تسجل نقطة ضّد كل تمميذ يدخل الحمقة .     
 ػ يتوقف المعب إذا انفصل التالميذ عف بعضيـ البعض الستعادة المسؾ.      
 ػ يعمف فائزا التمميذ الذؼ  سجل عميو أقل عدد مف النقاط   .              
 
 
 
 

 5المعػبة رقػـ 
         

 خػارج الدائػرة                                                
 : غير محدد  عدد التالميذ: فناء المدرسة                                          المكاف             
 : ال شئ  الوسػائل : دائرة                                                   الممعب              

 
 التشكيػالت                                             سػير المعػبػة                              
 ػ فريقاف متساويا العدد.            

 التالميذ                      ػ ينتشر التالميذ ثنائيات  داخل الدائرة .                                
  ػ يحاوؿ كل تمميذ جذب أو دفع خصمو خارج الدائرة  .                        
 ػ تسجل نقطة لكل تمميذ تمكف مف ذلؾ.                
 ػ بعد مّدة تحتسب نقاط الفريق  ويعمف عف الفائز.            
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  6المعبة رقػـ           
 األرانب  قنػص                                                  

 : غير محدد  عدد التالميذ                                 : فناء المدرسة                 المكاف             
 : كرات خفيفة الوسائل                               : مستطيل                       الممعب             
 ػة                                                      التشكيػػػػالتسيػر المعب                       
 ممجأ                                              ػ فريقاف متساوياف في العدد .         

                               عمى محيط الممعب           ػ تعطى لألوؿ كرات خفيفة  وينتشر         
 مف ناحيتي الطوؿ ويمثل الرماة.                                                                                       

 ػ بينما  يمثل الثاني العصافير ويقف عمى أحد خطي العرض          
 الرماة                               ولو ممجأ عمى خط العرض اآلخر.           

                                      ػ عند اإلشارة تحاوؿ األرانب قطع الممعب جريا                           
 )الواحد تمو اآلخر ( متجنبة الكرات المسددة مف طرؼ الرماة .          
 األرانب                                            ػ يسجف كل أرنب تـ قنصو .          
 ػ يتبادؿ الفريقاف األدوار.           
 ػ في النياية الفريق الفائز ، الذؼ تمكف مف قنص أكبر عدد .          

                                                                                                                                                                                                                                                          
  7المعبػة رقػـ             

 تجػنب الكػرة " أ "                                              
 14إلى 10مدرسة                                              عدد التالميذ : مف المكاف : فناء ال           
 : كرة صغيرة خفيفة الوسائل ـ                                   8 الممعب : دائرة قطرىا حوالي           
 التشكيػػػػالت                                                      سيػر المػعػبة              

  ػ فريقاف متساويا العدد .          
                        ػ الفريق األوؿ يمثل الرماة وينتشر حوؿ محيط الدائرة          

 تعطى لو الكرة .              
 الرماة                               ػ الفريق الثاني  يمثل العصافير وينتشر داخل الدائرة  .                     
 ػ عند اإلشارة يحاوؿ فريق الرماة التمرير فيما بيف عناصره          

 العصافير                              والتسديد لممس العصافير .            
                             السجف                                         ػ يقصى ويسجف  كل عصفور يممس بالكرة.                 
                                                                                         .ػ بعد مدة ) دقيقتاف مثال( يتبادؿ الفريقاف األدوار          

 عناصره  .                                           ػ الفريق الفائز الذؼ أصيب أقل عدد مف          
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  8المعبػة رقػـ          
 تجػّنب الكػرة " ب "                                                 

  14إلى 10: فريقاف مف  عدد التالميذ: فناء المدرسة                                        لمكافا        
 :   كرة صغيػرة                                               الوسائػل                     : مستطيل                          الممعب        
 سيػر المعػبػة                                                        التشكػػيالت                

 فريق " أ"                                ػ يوزع الفريقاف عمى أرضية الممعب .       
 فريق ب                           ػ عند اإلشارة يحاوؿ الفريق المستفيد مف الكرة وعف طريق       

 التمرير بيف عناصره لمس عناصر الفريق الخصـ بالكرة           
             الذؼ يسعى عف طريق التنقالت إلى تجنبيا.                              

 ػ مف يممس بالكرة يقصى ويغادر الممعب.       
 ػ يتبادؿ الفريقاف األدوار بعد دقيقتيف مف المعب .                     
 ػ يفوز الفريق الذؼ يكوف لديو أقل عدد مف المصابيف.          
                                                                                                                                                  : يوضع قانوف حسب مستوػ التالميذ مثال :        مالحظة         

  ...... خطوات  3عدـ المشي بالكرة أكثر مف               
 

 9المعػبة رقػـ        
 ربػح المنطػقة                                                  

 : غيػر محدد  عدد التالميذ: فناء المدرسة                                                  المكاف         
 : كرة  الكسػائل  : مستطيػل                                                     الممعب         
 
 التشػكيػالت                      ػبػة                                                      سيػر المع         
  فريق  ب             فريق  أ           مكانو في ميدانو فريقػ فريقاف  "أ " ، "ب"  متساويا العدد ، يأخذ كل       

 ريق الذؼ يبدأ المعبيعيف الفـ .3بينيما منطقة عازلة حوالي         
 منطقة عازلة                  عند اإلشارة يرمي الذؼ عنده الكرة إلى أبعد مكاف  .عف طريق القرعة     
 ممكف مف منطقة الخصـ.          
 : تمسؾ الكرة مف طرؼ الفريق الخصـ دوف أف تسقط               الحالة األكلى      

 ا يستطيع الالعب التقدـ ثالث خطوات ورمييا بدوره إلى أبعد         وىن      
                              مكاف ممكف مف منطقة الخصـ .                                                                                                             

 مف نفس المكاف دوف التحرؾ سقوطيا ، وىنا يكوف الرمي  الكرة بعد: توقف  الحالة الثانية    
                                             ػ تحتسب نقطة لمفريق الذؼ استطاع أف يسقط الكرة في منطقة الخصـ                                

 ػ الفريق الذؼ سجل أكبر عدد مف النقاط يعتبر فائزا .        
 
51 

 

 

 



  10المعػبة رقػـ          
 

 " أ "  الكػرة إلػى المػرمى                                         
  7إلى  5: فريقاف مف  المدرسة                                               عدد التالميذ: فناء  المكاف         
 : كػرة                                                        الوسائل ناحتي العرض                   : مستطيل بو رواؽ مف إحدػ  الممعب         
 سيػر المػعبػة                                                          التشػكيػالت                    

 فريق أ                                بػ فريقاف متساوياف في العدد  منتشراف في الممع       
 ػ  يوضع تمميذ في الرواؽ يمثل المرمى.        
 ػ يعيف الفريق الذؼ يبدأ المعب عف طريق القرعة .        
          ػ يقوـ الفريق بتمرير الكرة فيما بيف عناصره محاوال                                                 

                    فريق ب                                    . إيصاليا في النياية إلى التمميذ المرمى          
                                             التمميذ المرمى   . ػ دوف أف تسقط أو تخرج ، ودوف أف يدخل الالعبوف الرواؽ        
 يفوز الفريق الذؼ يسجل أكبر عدد  مف النقاط  .          ػ         

                                                                                                                                 
 11المعبة رقػـ           

 الكػرة إلى المرمػى " ب "                                                
  7إلى  5: مف  عدد التالميذ                     : فناء المدرسة                          المكاف            

 : كػرة  الوسػائل  ـ                          2: مستطيل برواقيف عرض الواحد  الممعػب            
 احية العرض                                 مف ن                      

                                                                                                                                                                      فريق ب  التشػكيػالتفريق أ                                                        المعػبػةسيػر                 
 ػ تجرػ المعبة بفريقيف  لكل منيما العب مرمى.                       
 ػ يأخذ الالعب المرمى  مكانو في الرواؽ المقابل لفريقو .          
 رمى دوف أف تسقط أو تخرج مفػ تسجيل نقطة يكوف بإيصاؿ الكرة لمم          

 الميداف ، أو يدخل الالعبوف الرواؽ ، أو يخرج المرمى مف الرواؽ .          
 ػ يفوز الفريق الذؼ يتمكف مف تسجيل أكبر عدد مف النقاط  .          

 ىالتمميذ المرم       ػ يمكف إدراج بعض القوانيف الخاصة حسب مستوػ التالميذ.          
                 :                                                       مالحظػة        

 ـ في منتصف خطي العرض يقف داخميا 1يمكف القياـ بنفس المعبة مع  تعويض الرواؽ بحمقة قطرىا             
 طيل ووضع الكرة داخل الحمقة لمتسجيل.التمميذ المرمى ، أو وضع حمقة في كل زاوية مف زوايا المست            
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  12المعبػة رقػـ          
 لكػرة المتدحػرجػة ا                                                 

     10إلى 5: فريقاف مف  عدد التالميذ: فناء المدرسة                                           المكاف           
 : كرة كبيرة وكرات صغيرة  الكسائل:  مستطيل                                                 الممػعب           

 سػير المعػبػة                                                              التػشكيالت                         
 الكرة الكبيرة         المخصص لو   .              ػ ينتشر أعضاء كل فريق وراء خط العرض      
 فريق ب   يا لزمالئو .                   ػ يكمف العب مف كل فريق بجمع الكرات داخل الميداف وا عادت      

 ػ توضع الكرة الكبيرة في منتصف الممعب .      
 قيف بالتساوؼ .ػ توزع الكرات الصغيرة عمى عناصر الفري      
 ػ عند اإلشارة يحاوؿ كل فريق دحرجة الكرة الكبيرة لمنطقة       

 الخصـ عف طريق قذفيا بالكرات الصغيرة.       
 فريق أ          ػ  يفوز الفريق الذؼ يتمكف مف ذلؾ بعد مدة .             
 
 

  13المعبة  رقػـ            
 الكػرة كالقػصر                                             

  15إلى 10: مف  عدد التالميذ : فناء المدرسة                                      المكاف             
 قارورات بالستيكية  4: كرة +  الوسائلـ                             8: دائرة قطرىا حوالي  الممعب            

   التشػكيػالت                              المعػبػة                              سػير
 الحارس                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                  
 لقارورات         ا         ػ ينتشر التالميذ عل محيط الدائرة                                          

 ـ يحرسيا تمميذ . 1ػ توضع القارورات في منتصف الدائرة عمى شكل مربع ضمعو          
 ػ يحاوؿ التالميذ الممتفوف حوؿ الدائرة إسقاط القارورات عف طريق القذؼ.          

 بالكرة مستعمميف التمرير فيما بينيـ لمغالطة الحارس .            
             الرماة    . ػ يمكف التنافس حسب الفرؽ ، والفوز يعود لمذؼ استغرؽ اقصر وقت إلسقاط القارورات          
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   اليػادئػة األلػعاب  ػػػػػػػ 4.7 
تعادة التالميذ حالتيـ الطبيعية ، ومواصمة تستعمل األلعاب اليادئػة في نياية الحصة ، قصد اس         

بقية الدروس داخل القسـ .             
.ػ   كما أنيا تستخدـ لالسترجاع بيف مجيوديف شديديف         
ػ  وتستعمل أيضا داخل القسـ ، حينما يتعذر القياـ بحصة التربية البدنية في الساحة ، أو حتى بيف         

ة . نشاطيف الستعادة الحيوي  
 1المعبة رقـ  

                                 قػاؿ عمػي
          كل القسـعدد التالميذ :                                           الفناء ، داخل القسـ : المكاف 

 سيػر المعػبػة             
 

 وقوؼ ، قاؿ عمي جموس يعيف المعمـ تمميذا يقوـ بإصدار األوامر مثل قاؿ عمي ػ        
 قاؿ عمي اليد فوؽ الرأس.              

 ػ ال يستجيب التالميذ لألوامر إال إذا كانت مسبوقة بػ " قاؿ عمي"         
 ػ يقصى كل تمميذ أخطأ .        
  ػ يعمف في النياية عف الفائز.        

 
 

  2المعبػة رقـ           
 

 األلػػكاف                                                   
 عدد التالميذ : كل القسػـ                                             الفناء، قاعة الدراسة : المكاف       

 سيػر المعػبػة            
 مثال:      

 ػ  الموف األحمر يعني الوقوؼ.          
  ػ الموف األصفر يعني  الجموس.         
 ػ الموف األبيض يعني  الدوراف في نفس المكاف .         
 ػ ..........................         
 ػ يقوـ المعمـ بسرد قصة يذكر فييا األلواف ، وكمما تمفع بموف استجاب التالميذ لما يعنيو.         
 ػ يقصى كل تمميذ أخطأ.         
 . ػ يعمف في النياية عف الفائز         
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  3المعبػة رقػـ             
 

 قػائد الجػكؽ       
 : كل القسـ  عدد التالميذ: الفناء ، قاعة الدراسة                                  المكاف                   

 
 سيػر المعػبة        

 بداخمو.  ػ يخرج المعمـ تمميذا خارج القسـ ، بحيث ال يسمع وال يرػ ما يجرؼ        
 ػ يعيف تمميذا يمثل قائد الجوؽ ، الذؼ يقوـ بحركات خفية عف التمميذ الذؼ كاف بالخارج .       
 ػ  يرددىا التالميذ دوف أف يكشفوا عف القائد.       
 ػ  بينما يحاوؿ الذؼ كاف بالخارج اكتشافو ، ولو في ذلؾ ثالث محاوالت .        

    
  4المعبػة رقػـ           

 الصػافرة                                                
 كل القسـ :  عدد التالميذ                                         الفناء ، قاعة الدراسة:  المكاف        

 
 سيػر المعػبػة            

 ا يدور بداخمو. ػ يخرج المعمـ تمميذا خارج القسـ ، بحيث ال يسمع وال يرػ م       
 ػ يعطي أحد التالميذ  صفارة .       
 ػ يبدأ في الصفير بعد دخوؿ  زميمو ، الذؼ يحاوؿ اكتشافو.       
 . ػ لو الحق في ثالث محاوالت       

 
  5المعبػة رقػـ          

 الحمػامة تطيػر                                           
  : كل القسـعدد التالميذ                                             لفناء، قاعة الدراسة : ا المكاف           

 
 سيػر المعػبػة              

 ػ  بعد االتفاؽ عمى نوع الطير ، يقف التالميذ في أماكنيـ ، ويقف أحد أماميـ يقـو بحركات لمطيور  
 ركات التي تدّؿ عمى الطائر المتفق عميو ، يقصى مف أخطأ .وعمى زمالئو أال يقمدوه إال إذا قاـ بالح     

 ػ  يعمف في النياية عف الفائز              
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  6المعبػة رقػـ           
 السمػكة كالبحػر                                                   

  كل القسـ: عدد التالميذ                                     : الفناء ، قاعة الدراسة  المكاف 
 

 سيػػر المعػبػة              
 ػ يقف القائد أماـ زمالئو .          
 ػ يمد الذراع اليميف ، ويمثل البحر ، بينما يمثل الذراع الشماؿ السمكة .          
 ل البحر وتارة فوقيا. ػ يمرر اليد اليسرػ التي تمثل السمكة ، تارة تحت اليمنى التي تمث          
 ػ ال  يصفق التالميذ إال عند مرور السمكة  فوؽ البحر.           

 ػ يقصى كل تمميذ يخطئ .          
 ػ يعمف في النياية عف الفائز .          

 
 

  
 

  7المعػبػة رقػـ            
 رّكػز كتػذّكػر                                                                      

 
   كل القسـعدد التالميذ:                                              الفناء ، قاعة الدراسة:  المكاف  

 
 سيػر المعبػة                 

 
 .ثواف لمتمميذ ليتذكر ترتيبيا  10( ، تعطى ميمة 10إلى 7ػ يضع المعمـ عدة أشياء عمى الطاولة ) مف       

 ػ يخرج،  بعد ذلؾ تبعثر ىذه األشياء.                 
 ػ يحاوؿ التمميذ إعادة ترتيبيا  .            
 ػ تعطى لو نقطة كمما وّفق في ترتيب شئ.            

   .   أو أشياء ،  وعمى التمميذ التعّرؼ عميو ءيشػ يمكف حذؼ             
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 طبيقشركط كضع المنياج حيز الت .8
  مقاصد المنياج  1.8  
 مف المقاصد المنتظرة مف المنياج ، إعطاء إمكانية  الممارسة الميدانّية لمّتربية البدنّية كماّدة تعميمّية ، أساسيا  
 تحضير الّطفل ، بإتاحة الفرصة لو الكتشاؼ كل مف جسمو  والمحيط البشرّؼ والماّدؼ الّذؼ يتعامل معو.          
 تحييف اب كفاءات لممتعّمميف يتطّمب تغيير طريقة الممارسة البيداغوجّية الحالّية والمألوفة ، ويدعو إلى وألّف إكس  
 ، تكوينا يعيد الّنظر في عالقتيـ بالمعرفة نفسيا ، وبكيفّية تقديميا لممتعّمميف .بالمستجدات الحديثة  تكويف المعمميف  
 ى نقل وصّب المعمومات والمعارؼ ، بل في تييئة الّظرؼ لممتعّمـفمينة المعّمـ لـ تعد تمؾ اّلتي تعتمد عم  
كسابو القدرة عمى تجنيد معارفو واستخداميا كمما دعت الّضرورة لذلؾ .    كي يتعّمـ ، وا 
 " ، ىذا التحّكـ المتجّدد  والمرافقالتحّكػـ" بحيث ينطمق مف تجاربو الخاّصة ليبني رأس ماؿ يتمّثل في   
 لّ المواقف والوضعيات اّلتي تواجيو وتعترضو ،  يرتكز أساسا عمى الّسموكات والّتصّرفات الحركّيةلمتكّيف مع ك  
 اّلتي ليا مكانتيا الممّيزة في العممّية التعّممية في التربية البدنّية ، واّلتي تسمح لمّطفل :  

 ػ بالوعي بإمكانياتو واستثمارىا .                   
 ػ بالتعّمـ عف طريق المساىمة الطواعّية .                    
 ػ بغرس روح حب التطّور .                    
 ػ باستثمار التعبير الجسدّؼ كوسيمة ىاّمة لمتواصل .                   
 ػ بترقّية العالقات االجتماعّية والمساىمة الفّعالة في العمل الجماعّي.                    

 
 قتضي إحداث ثورة عمى الّتعميـ التقميدّؼ واالنتقاؿ مف منطق الّتعميـ إلى منطق التعّمـ ومواجيةوىذا ي     
 الوضعّيات اإلشكالّية  التعّممية ، اّلتي يأخذ فييا المعّمـ دور المنّشط ، الموّجو والمشّجع لمعمل الفردّؼ والجماعّي .     

                      
 مى المعّمـ :ولكي يتأتى ىذا فع      

 ػ أف يجّدد معارفو ويرفع منيا في الماّدة بصفة عامة وفي األنشطة بصفة خاّصة ، ومف كيفّية                  
 استخداميا واستثمارىا حّتى تتماشى ومتطّمبات المنياج المبنّي عمى الكفاءات .                     

 الواردة في المنياج ، قادرا عمى استخداميا في مواضعيا .ػ أف يكوف ممّما بالمفاىيـ                   
 ػ أف يتحّكـ في المنطق الذؼ بنّي عميو المنياج ) مف مممح لمخروج ، إلى كفاءات شاممة                  

 إلى كفاءات ختامية، إلى مركبات الكفاءة ، إلى معايير التقييـ إلى....... ( .                         
 ػ أف يمّرف نفسو عمى صياغة األىداؼ .                   

 ػ  أف يعرؼ كيف يختار الوضعيات التعّممّية االشكالية ، بحيث تخدـ األىداؼ مباشرة.                  
     ػ أف يجعل الّتقويـ بأنواعو يرافقو في كلّ مراحل العممّية التعّممّية.                  
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  منياج:بناء الػػػػ  2.8
رسا كفاءات بمختمف مستكياتيابني المنياج لبموغ     تظير في سموكات الّطفل  بحيث  ىا خالؿ المسار الّدراسّي ، ؤ ، وا 
 وتصّرفاتو عند مواجيتو لما يصادفو مف إشكاليات في حياتو اليومّية العادّية .   
 ولتحقيق ىذا انتيجنا المسعى الّتالي:   
 لّطفل وأىداؼ الماّدة في المرحمة  ، حّددت مواصفات ، تعّبر عف مممح المتعّمـ.  ػ انطالقا مف خصائص ا   
 تعّبر عف سموكات الّطفل في نياية مسار تعممي " الطور" .  كفاءات شاممةػ ترجمت ىذه المواصفات إلى    
 الت ، الحركات ) الوضعيات والتنق مياديف تعممية ػ صنفت احتياجات الطفل في ىذه المرحمة حسب  ثالث    

 القاعدية ، الييكمة والبناء (.               
 ػ صيغت لكل ميداف تعممي كفاءة ختامية مشتقة مف الكفاءة الشاممة          
 ػ حّدد لكّل كفاءة  ختامية  مركبات ترتكز عمييا و تدّؿ عمى مدػ اكتسابيا .     
 ا التالميذ  في الحصص التعممية .ػ تترجـ ىذه المركبات إلى أىداؼ عممية يتناولي    
 ػ ترتبط اىداؼ الحصص ارتباطا وثيقا بالوضعيات التعممية االشكالية كسياؽ لتنفيذىا .         

 أسس البناء كالتطبيق 
                 .ميتعريفيا: ىي التمفصل  التعّممي  الذؼ يتضّمف مجموعة حصص قصد  بموغ ىدؼ تعمّ   :كحػدة تعّمميػة  بناءػػػػ ػ

 المنيجية المّتبعة* 
 أ . التقكيـ التشخيصي)األّكلي(:  
 الكفاءة المعنية .تحديد العناصر الخاضعة لمتقويـ ، انطالقا مف مركبات  ػ         

 تحديد المحتوػ) لعبة...( الذؼ يقوـ عف طريقو التقويـ ػ        
                                                             ػ تحديد منيجية تطبيق المحتوػ ..       

                                           ترتيبيا حسب أولويات (و  تحميل النتائج ) استخالص النقائص   ػ          
 ػ إعدادالكحدة التعّممية كتطبيقيا ب 

                 ركبات المتناولة   ػ صياغة ىدؼ الوحدة التعممية  ، والذؼ يعبر عف مدلوؿ الم             
 ػ صياغة أىداؼ الحصص انطالقا مف المركبات ) النقائص( .              

 ػ توزيعيا عمى المدػ الزمنّي )حسب عدد الحصص (.                                        
                    ػ تحديد المحتوػ ) وضعيات تعّمـ ( لكّل ىدؼ تعّممّي .                 
 لسيرورة التعّمـ ) في جميع الحصص (. اعتماد التقويـ التكويني كضابط ومعّدؿ  مرافقػ                   
     ػ تطبيق  الحصص ميدانيا مع التالميذ        
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                                        : التقكيـ التحصيميػ ج 
                                   الوحدة التعّممية لمتقويـ . ػ إخضاع مركبات  الكفاءة ) النقائص ( المحّددة في بداية

                                     .                                ػ تحديد المحتوػ ) لعبة ..( يستجيب لممؤشرات المراد تقويميا
   ػ تحديد وسائل ومنيجية التقويـ) ذاتي ، جماعي ، فردؼ ...(        

 ػ  تحميل النتائج  .
 تحديد مدى تحقيق األىداؼ التعّمميةيتـ  مف  خالؿ ىذا               

  المسطرة كمنو مدى اكتساب الكفاءة  المستيدفة .                     
                                                                                 :( حّصػػة مية )كحدة تعمي بناء ػػػػػ

                                        جانب التحػضيرػ  أ          
 ػ انطالقا مف الوحدة التعّممية ، يتـ استخراج ىدؼ الحصة.     
 مبادئو األساسية.ػ  تحميل ىدؼ الحصة ، وتحديد      
 ػ تحديد المحتوػ ) المعبة أو األلعاب التي تحّقق اليدؼ بنسبة أكبر (      

 ػ تحديد صيغة  سيرورة التعّمـ ) بورشات ، أفواج ، فردؼ الخ ....(.       
 ػ تحديد مّدة الممارسة ) المعبة ، األلعاب ( .       
 المتعّمموف.  ػ تحديد المياـ واألدوار التي يقـو بيا       
  ػ توّقع الحموؿ لمصعوبات التي تواجو المتعّمـ.        

 المبادئ المسّيرة لمدرس : :جانب التطبيقػ   ب 
 بعد تحضير وا عداد الحصة يتحّوؿ دور  المعّمـ إلى تنشيط القسـ وتسيير مراحل الدرس ميدانيا        

 وىذا يستوجب تطبيق مبادغ :                  
 ػ يشرح ، يقوـ بالعرض بنفسو أو عف طريق تمميذ .                                 

 ػ يعمف عف بداية ونياية العمل ، بواسطة إشارات مفيومة .                                  
 يصّحح فرديا وجماعيا  ويقّوـ أعماؿ التالميذ .ػ                                  

 يوّجو ويعّدؿ التعّممات . ػ                                  
 ػ يثير اىتماـ ، يشّوؽ ، يشّجع ،يطمئف ، يساعد التالميذ .                                  

 المبادئ المتعّمقة بالتسخيف :   ج ػ      
 أّنو يضمف لمجسـ تحّمل شّدة  يعتبر التسخيف إحدػ المراحل الياّمة في حّصة التربية البدنية ، حيث              

 المجيود التي يتطّمبيا مضموف الحّصة . ولذا فعمى المعّمـ أف يسير عمى :              
 مبدأ تدّرج صعوبة التماريف والحركات .  -                          
 ط والحالة الجوية . تكييف مّدة العمل واختيار التماريف حسب طبيعة النشا  -                          
 احتراـ مبدأ العمل والراحة .  -                          
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 ػ المبادئ المتعّمقة بالجزء الرئيسي :د    
 مف المعموـ وأّف الجزء الرئيسي مف الحصة يضمف تحقيق اليدؼ المسّطر ، ولذا فمساىمة المعّمـ كبيرة            
 ف حيث : في ىذه المرحمة م            

 اقتراح المضاميف في صيغة إشكاليات .  -
 تنشيط أفواج العمل .  -
 مراقبة المتعّمميف إليجاد الحموؿ المناسبة ، وىذا عف طريق :  -

 التدّخالت الشفكية :             
 الشرح الموجز ، المبّسط والمفيوـ .  -
 تقديـ التوجييات في الوقت المناسب .  -
 استعماؿ صوت مسموع وواضح .  -

     التدّخالت العممّية )  الحركية ( :           
 استعماؿ إشارات وحركات واضحة وصحيحة ) باليديف ،بالجسـ كّمو ، باألداة المستخدمة( .ػػػ                     
 استعماؿ إشارات مرّكبة ) بيف الصوت والحركة ( . ػػػ                     
 ل بيف الورشات ومراقبة األعماؿ . التنقّ ػػ                     
 التصحيح الفردؼ أثناء سير التماريف والحركات . ػػػ                     
 توقيف العمل إلعادة الّشرح أو لمتصحيح الجماعي . ػػ                      
 تضت الضرورة اقتراح بعض الحموؿ ، وتزويد التالميذ بمعطيات إضافية إذا اقػػ                      

   ق ػ المبادئ المتعّمقة بالّرجكع لميدكء :
 كثيرا ما تيمل ىذه المرحمة ، والمؤّكد أّنيا :                         

 فترة استعادة التالميذ لحالتيـ الطبيعية اليادئة . -
 قد تكوف بمعبة ىادئة أو بحوصمة ما جاء في الحّصة .  -
 نافسة . تعمف فييا النتائج إف كانت ىناؾ م -
 تحّضر فييا الحّصة القادمة . -

 :   التعميمية  مدكنػػة الكسػػائل ػػػػػ  9
دورا ىاّما في تذليل الّصعوبات التي تواجو العممّية التعّممّية ، ويؤّدؼ إلى   والوسائل التعميمية  يمعب العتاد الّرياضي     

  تحسيف الفعل التربوّؼ.        

 الّرياضي :                    أ ػ التجييز              

 * تجييز ضرورؼ : ساحة لمممارسة ) ساحة المؤّسسة أو ساحة مجاورة ( بحيث تكوف :  

 ػ آمنة ومؤّمنة  ػ مؤّشرة ) مخّططة ( ػ نظػيفة .                                      

 *  تجييز مستحّب : مالعب مخّططة وما يتبعيا مف مرامي وأعمدة . 
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 (                    ػ  الكسائل التعميمّية : ) مدّكنةب        

ػ كرات رسمية صغيرة مف البالستيؾ.                   

ػ كرات مف البالستيؾ ذات أحجاـ مختمفة .                  

ػ كرات طبّية صغيرة .                  

( . .......  بعد ممئيا بالّرمل بالستيكية  بقارورات ػ أقماع تستعمل كمعالـ ) يمكف صنعيا                  

ـ ) يمكف صنعيا بالبالستيؾ العازؿ لخيوط الكيرباء ( .1ػ حمقات ذات قطر                   

ػ حباؿ بأطواؿ مختمفة.                    

ػ لوحات خشبّية.                   

) تصنع بقّص ذراع المكنسة( .  سنـ 30ػ  شواىد خشبّية ذات طوؿ                   

ػ   مناديل ، مجموعات صدريات) كّل مجموعة بموف (.                     

                                                           صفارة  . ديكا متر.   .ػ  ساعة ميقاتي                

                 لمقسـ.ىيكمة     ػػػػػػػ 10
 : ىو الوحدة التي تضـ أفراد المستوػ الواحد، ال يتغير طيمة السنة الدراسية .  القسػػـ*           

 تالميذ ، ويستعمل في النشاطات الرياضية ذات   10وأقل مف  5:  يضـ الفرع أكثر مف الػػفرع *           
 الطابع الجماعي   .                             

 :  لفريق*  النادي كا        
 يعمد المعمـ في بداية السنة الدراسية إلى تقسيـ القسـ )الفوج التربوؼ ( إلى نادييف متقاربيف                         
 في المستوػ لضماف التنافس طيمة السنة الدراسية .                         

 ر حسب كثافة القسـ.  يقسـ كل ناد إلى فريقيف أو أكث    -                           
 يختار لكل ناد اسـ يعرؼ بو فيما بعد.     -                  
 لكل ناد رئيس.     -                  
 لكل فريق قائد .       -                     
 عناصر النادؼ ال تتغير طيمة السنة الدراسية.   -                           

                              عناصر الفريق تتغير حسب الحاجة  .                                                        -                           
كل بحيث    مف أجل تنافس حقيقي يجب تقسيـ القسـ إلى نادييف متكافئيف  في القدرات       : مالحػظة 

 .ضعاؼك  ناد يضـ عناصر متفكقيف ، متكسطيف
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                                                              :التشكيالت كالتنقالت   11
 د ( 45مف   ةما يجب الوقوؼ  عنده ىو ضرورة احتراـ المنياج والمواقيت المخصصة لتطبيقو )حص       
 فقط ، بل تتعدػ إلى تنظيـ  وتطوير العالقة بيف المربيفالحصة المنظمة ال تساعد عمى تحقيق األىداؼ        
 و التمميذ ، وبيف التالميذ أنفسيـ .         
 والتنظيـ المحكـ يخمق الجو المالئـ لمتمميذ ، ويمنحو الفرصة لمتعبير عف إمكانياتو البدنية والفكرية ووضعيا       
  ناء تعّممو.حّيز التطبيق ، وىذا يدفعو إلى المشاركة في ب       
 و يمّر ىذا التنظيـ عبر االستعماؿ العقالني لمتشكيالت والتنقالت.       

 :  التشػكيػالت ػػ   1.11
 عموما نجد ثالثة أنواع مف التشكيالت :             

 تشكيالت التقسيـ                 - 1                                  
 تشكيالت التموقع                -2                                  

 تشكيالت التنظيـ      -3                                  
                                 . تشكيالت الػتقسيـ أ

 القسػـ )المستوػ الدراسي ( -                     
 تالميذ وأكثر 5الفرع  -                    

 الفػوج حسب القوة -                    
 الفريػق والنادؼ -                    

 المجمػوعة  -                          
 الزوجي  -                    

 الفردؼ  -                          
 ػ  تشكيالت التمكقػع ب

                                                                             الكتػمة  -   الموجػة  -  القاطرة )الصف(    -              
                             مربع، مثمث، الخ......،  حسب أشكاؿ ىندسية دائرة -                 

 تشكيالت التنظيـ  ػ  ج  
 أو العكس( حسب القامة) مف الصغير إلى الكبير -                  

 االستعداد -                          
                                           اتجاه النظػر -                       

                                   تغيير االتجاه -                         
    مف الثبات أو في حالة تنقل -                           

 .    تغيير التشكيمة  -                           
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  التنقػػػالت   :ػػػ  2.11
 سواء أثناء التسخيف أو أثناء المرحمة الرئيسية ، يكوف تنقل التالميذ حسب ترتيبات تنظيمية              
 تأخذ بعيف االعتبار مساحة أو ساحة الممارسة .              

 نشاط التالميذمراقبة :    التكصياتػػػ  12
 مف ضروريات متابعة النشاط البدني ، مراقبة مدػ تأثير ىذا النشاط عمى جسـ الطفل .      

 وىناؾ سبل عديدة لذلؾ ، نذكر منيا :           
 المالمح الخارجية    .أ  

 وتمّخص في ثالث حاالت متباينة :لػكجػو ا                       
                                                                                                    

                                                                       قػف                              حػذار                                    جيػػد            
          واصفرارػ لوف داكف   ف الداكف                فاتح + لمعاف                        ػ ميوؿ لمو                      

       ػ بقع عرؽ جافة         ػ  قطرات عرؽ كبيرة                     ػ  قطرات عرؽ قميمة                          
 قبض في العضالتػ                بداية تشنج عضالت الوجوػ               استرخاء عضالت الوجو .          

                 مف المالمح الخارجية كذلؾ : 
                                                              فقداف التوازف أثناء الجرؼ  ػػػػػػػ    عدـ التحكـ في اإليقاع ػػػػ   جرؼ غير مستقيـ ػػػػػ                     

           المالمح الداخػمية:     . ب    
 إذا كاف يستحيل كشف آليات العمل البدني أثناء أؼ نشاط ، فإننا نعتمد عمى قراءة ما يحّس بو الطفل                    

 الذؼ  يقـو بيذا النشاط .                 
  أعراض االضطرابات الداخمية:             

خاّصةػ  كل توقف لمطفل معناه اإلحساس بالتعب ) ما يعرؼ أف الطفل بطبيعتو مداـو ال يعرؼ الغش              
 .  (إذا كانت النشاطات المقترحة تجمب اىتمامو         

 .ػ القيء ىو إنذار لمشكل عمى مستوػ الجياز اليضمي ) الطفل في ىذه الحالة ال يستطيع مواصمة الجيد (       
                     قدرات الطفل .ػ اإلحساس بالدوراف أو الغثياف ولو مؤقتا إنذار لممربي بعدـ مالءمة شدة المجيود البدني مع        

 ػ اإلحساس بثقل الرجميف أثناء الجرؼ مف سمات تراكـ حمض المبف في األلياؼ العضمية .         
 آخر بحالة غير مالئمة . ػ تعرض الطفل لرؤية ضبابية منذر       

 ػ  التنفس السريع دليل عمى ارتفاع  نبضات القمب  إلى درجة غير عادية.      
 مػػالحظػة :     

 تستدعي كل ىذه الحاالت إيقاؼ النشاط كترؾ التمميذ في حالة استرخاء كاسترجاع              
 متزامنة مع إجراء تماريف تنفسية مناسبة .                

  ذ.ية  مف إدارة  كاكلياء  عف الحالة الصحية لمتمميعنبالغ  الجيات المإفعمى المعمـ  استمـز األمر ذا ا  ك           
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