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  تقديم الماّدة .1
ة واالجتماعية، شأنھا شأن بقية المواد التعليمية األخرى، من إيجاد الصيغ التربية البدنية جزء مندمج في النظام التربوي، وتسعى إلى تكريس طموحات األمة الصحية والثقافي إن   

  .المالئمة لتنشئة األجيال، بما يجعل منھم مواطنين فاعلين، قادرين على االضطالع بأدوارھم في كل مجاالت الحياة على أكمل وجه
محور االھتمام في العملية التعلمية، تصبح التربية البدنية والرياضية  متعلمورھا العام للتعلم حيث يكون الفي ظّل المقاربة بالكفاءات المعتمدة في بناء المناھج الدراسية، وفي منظ

ف لتصرفاته من تكييمتعلم ، وما يتطلب من الفضاء مميّزا بما توفره من تنّوع لألنشطة البدنية واأللعاب التحضيرية، خاصة التي تقوم على روح التعاون والمواجھة واإلبداع والتعبير
  .المعيشة مع ما يتوافق والوضعية وسلوكياته

  
    غايات ماّدة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط 1.1

ك الحسن، والمھارات الحركية والبدنية عن كونھا وسيلة تعبير وتواصل، تساھم في تنمية السلوباعتبارھا تربية قاعديّة مالزمة للطّفل بأبعادھا الفكريّة واالجتماعيّة والحسيّة الحركيّة و
ح االعتماد على النفس، واتخاذ طريق النشاطات البدنية والرياضية واأللعاب التحضيرية، وتساھم أيضا في الحفاظ على سالمة العقل وصحة الجسم والتوافق بينھما، وغرس رو

  .القرارات  لمواجھة المواقف وانتھاج حلول مناسبة لذلك
  :من ذلك تبرز دالالتھا فيوانطالقا   
  .     الناحية التربوية، حيث تستثمر المكتسبات خالل النشاط البدني والرياضي الذي يمّكن من بلوغ أھداف تربوية* 

  . في االندماج االجتماعي بفضل المساھمة والعمل ضمن الجماعة، وتنمي قدرة االتصال والتوافق متعلمتساعد ال حيثالناحية االجتماعية *
ما في  الجوانب البدنية والفيسيولوجية، الناحية الصحية، تعتبر التربية البدنية والرياضية الوعاء المناسب الذي تنمو وتتطور فيه جميع الجوانب المكونة للفرد، والمتمثلة عمو*

  .    الحركية، إلى جانب الوقاية من األمراض-والنفسية 
 والبشري، وإعطائه وبين المحيط الفيزيائي متعلمالتعليم المتوّسط، إلى تحصيل القيمة المعنوية للجسم، ومسايرة الحركية القائمة بين ال لتربية البدنية والرياضية في مرحلةوتھدف ا

النمو الحركي والتحكم في الجسم ة، كالمناسبة لھا والمتماشية مع قدراته العقلية والبدني ضيه الوضعية والحالة، باختيار الحلولتالفرصة للتعبير عن ذاته وإمكانياته حسب ما تق
لتتبلور فيما بعد إلى حركات مركبة  واألطراف ومدى تكاملھما، وإدراك قيمة المجھود ومدى تأثيره على األجھزة الحيوية، وتنمية التوازن واإلدراك واألداء للحركات األساسية

  . ومعقدة نسبيا
 في تحقيق الملمح الشامل مساھمة المادة 2.1

في كل ھذا  يجد مداه . اضية قيمة العمل الجماعي، واحترام القانون والنظام، والتحّكم في النزوات واالنفعاالت امتثاال للقواعد والقوانين االجتماعيةيلتربية البدنية والرترّسخ ا
   .الليةأنشطة األنشطة البدنية والرياضية ذات أبعاد تربوية ھادفة، تعمل على التضامن والتكامل في إطار االستق

  في المادة القيم و المواقف 3.1
  ين؛لعلم والنشيد الوطنيّ ا يحترمو، بحمل األلوان الوطنية  المتعلّم يعتز .1
 ويثابر عليه؛ الجماعي يقّدر العمل .2
 بنشاطات للتعبير عن قيم التسامح ونبذ العنصرية والعنف بمختلف أشكاله؛ يقوم .3
 قواعد الصحة؛يساھم بنشاطات للمحافظة على البيئة والنظافة و .4
 .يشارك في مشروع جماعي متحلّيا بروح التضامن والتعاون واحترام قواعد العيش المشترك .5
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 ؛يستعمل مكتسباته في كافة أشكال  التواصل .2
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 ؛يعبّر عن أفكاره ويتبادل اآلراء محترما آداب الحوار .1
 ؛عمل ويساھم في تحقيق المھام المشتركةيندمج في فوج ال .2
 ؛يثق في نفسه و يثبت استقالليته كفرد .3
 ؛ينجز المھام التي التزم بأدائھا .4
   ؛يقيّم عمله ذاتيا و يقبل التقويم من قبل أقرانه في الفوج .5
  .يتحلّى بروح الفضول واالطالع والمبادرة واإلبداع .6
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  المؤّسسة للمناھج المبادئ 5.1

  . مية بنية منسجمة لمجموعة من العناصر المنظّمة في نسق تربطھا عالقات التكامل المحّددة بوضوحالمناھج التعلي
 :ج على احترام المبادئ اآلتيةاويعتمد بناء المنھ

 أي بناء مناھج للمرحلة التعليمية؛: الشمولية -
 أي وضوح العالقة بين مختلف مكّونات المنھاج؛ :االنسجام -
 ية التكيّف مع ظروف اإلنجاز؛أي قابل :قابلية االنجاز -
 أي البساطة و وضوح الھدف ودقّة التعبير؛ :المقروئية -
 أي السعي إلى تحقيق التوافق بين األھداف التكوينية للمناھج والحاجات التربوية؛: الوجاھة -
 .أي احتواء معايير قابلة للقياس: قابلية التقويم -

 .     ، المنھجي  والبيداغوجي)الفلسفي( اإلبستمولوجياألخالقي، : توتتلّخص المبادئ المؤّسسة للمناھج في ثالثة مجاال
 : )القيمي(في المجال األخالقي   1.
  .)وطني وعالمي(يـن التربوية الجزائرية عليھا واجب إكساب كّل متعلّم قاعدة من اآلداب واألخـالق المتعلّقـة بالقيم ذات بعد ما جاء في المرجعية العاّمة للمناھج، فإّن المنظومة حسب     

  ) الفلسفي المعرفي(في المجال اإلبستيمولوجي 2.
سس التعلّمات وتيّسر االنسجام العمودي للمواّد على المحتويات التعليمية أن تتجنّب تكديس المعارف، بل ينبغي أن تفّضل المفاھيم والمبادئ والطرائق المھيكلة للماّدة، والتي تشّكل أ

 .ةالمالئم لھذه المقاربو
  :في المجال المنھجي والبيداغوجي. 3
ية ائالبنعلى البناء الفكري و المؤّسسة -تشّكل ھذه المقاربة . النسقيةالمقاربة و ية االجتماعية،ائالمستوحاة من البن بالكفاءات المقاربة :ترتكز المناھج الجديدة على مبدأين أساسيين 

  .ّكن المتعلّم من بناء معارفه في وضعيات تفاعلية ذات داللة، وتتيح له فرصة تقديم مساھمته في مجموعة من أقرانهتم .المحور الرئيس للمناھج الجديدة – االجتماعية
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  )المرحلة، الطور، السنة(مالمح التخّرج الخاّصة بالماّدة  .2
م في تكوين شخصية المتعلّم، وذلك من خالل ممارسة أنشطة تربوية بدنية ج التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط إلى إرساء كفاءات وقيم تساھايسعى منھ 

يعمل على بناء مشاريع وخطط  في الطور األول، توجه العناية إلى تمكين المتعلم من تطوير وتحسين مكتسبات المرحلة االبتدائية، من مھارات قاعدية، وفي الطور الثاني. والرياضية
أما الطور الثالث، فإّن المنھاج يسعى إلى إضفاء الصبغة الجمالية لألعمال . لّم من انتقاء وتركيب المھارات لتصبح مشروعا عمليا يسعى إلى تحقيقهفردية وجماعية، لتمكين المتع

  . المقدمة، إلى جانب إرساء روح المنافسة، واإلبداع المالزم إلتقان
 مالمح التخرج في نھاية التعليم األساسي 1.2

  
2.2   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ملمح التخّرج من التعليم األساسي ملمح التخّرج من التعليم المتوسط ن التعليم االبتدائيملمح التخّرج م
في نھاية التعليم االبتدائي يتمكن المتعلم من 

السيطرة على جسمه والتخلص من الحركات 
الزائدة  والقيام بتصرفات قاعدية سليمة مع 

بناء مشاريع وخطط بسيطة تستدعيھا 
 .المواقف

التعليم المتوسط يتمكن المتعلم من في نھاية 
التواصل حركيا وشفويا  والقيام بأدوار بناءة 
فرديا وجماعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا 

على مناھج علمية ومتبنيا قواعد صحية وأمنية 
 .تضمن السالمة والفعالية

  :  ـ في نھاية التعليم األساسي يتمكن المتعلم من
  ي أداء الحركات والمھاراتـ االستقاللية واالرتياح ف

  ـ توزيع المجھود لمداومة العمل 
  ـ بناء مشاريع وخطط فردية وجماعية وتنفيذھا

  ـ حماية جسمه بوعي والمحافظة على صحته وأمنه
  .ـ التواصل مع الغير حركيا وتقبل األخر 

  .ـ التحكم في نزواته وانفعاالته امتثاال للقانون 
  .لمعرفة الوطنية والعالميةـ التطلع إلى عالم الثقافة وا

  

الكفاءات 
 الشاملة

يتمكن من تنفيذ : ميدان الوضعيات والتنقالت
مختلف الوضعيات والتنقالت األساسية 

 .البسيطة

التكفل بذاته صحيا من حيث : الميدان البدني
تقدير وتوزيع المجھود لضمان االرتياح 

 .واالستمرارية في العمل طيلة المدة المطلوبة

التكفل بذاته صحيا من حيث تقدير : البدني الميدان
وتوزيع المجھود لضمان االرتياح واالستمرارية في 

 .العمل طيلة المدة المطلوبة

  

كفاءات 
يتمكن من إنجاز : ميدان الحركات القاعدية ختامية

الحركات القاعدية المرتبطة بالرمي والوثب 
.والجري التي يتطلبھا الموقف بطريقة سليمة

في إطار مبادئ العمل : الجماعي الميدان
الجماعي، بناء وتنـفيذ حركـات وعمليات 

 .تتماشى والموقف المطروح

ـ في إطار مبادئ العمل الجماعي، : الميدان الجماعي
بناء  و تنفيذ حركات وعمليات  تتماشى والموقف 

 .المطروح
يتمكن من بناء : ميدان الھيكلة والبناء

يتطلبھا وإنجاز مشاريع وخطط بسيطة 
 .الموقف

انجاز عروض مبنية على  : ميدان الجمباز
. المبادئ األساسية للوقاية والسالمة خالل التنفيذ

انجاز عروض مبنية على المبادئ : ميدان الجمباز
   .األساسية للوقاية والسالمة خالل التنفيذ
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  متوسطمالمح التخرج من أطوار وسنوات التعليم ال 2.2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملمح التخّرج من الطور الثالث المتوسط ملمح التخّرج من الطور الثاني المتوسط المتوسط 1ملمح التخّرج من الطور
  4السنة    3السنة      2السنة    1السنة 

في نھاية الطور األول من التعليم  
المتوسط يتمكن المتعلم من القيام بأدوار 

بناءة فرديا والمساھمة في العمل 
ماعي من خالل تنفيذ حركات قاعدية الج

 .سليمة يتطلبھا الموقف
 

تطبيق القوانين والمبادئ االمنية 
والصحية أثناء إنجاز مشاريع 
وخطط بسيطة فرديا وجماعيا 
  وتكييفھا كلما دعت الضرور

في نھاية الطور الثاني من التعليم 
المتوسط يتمكن المتعلم من التكفل 

الرتياح بذاته من حيث االستقاللية وا
في أداء الحركات والمھارات 

والمساھمة ضمن الجماعة لتحقيق 
 .أھداف في إطار احترام القوانين 

في نھاية التعليم المتوسط يتمكن المتعلم 
من التواصل حركيا وشفويا  والقيام 

بأدوار بناءة فرديا وجماعيا إلعداد وتنفيذ 
مشاريع معتمدا على مناھج علمية ومتبنيا 

وأمنية تضمن السالمة  قواعد صحية
  .والفعالية

  
  

الكفاءة 
 ةملالشا

  التمكن من بناء رصيد : الميدان البدني
حركي يضمن تطبيق الحلول المختارة 

  .لمواجھة الموقف

انتفاء وتطبيق : الميدان البدني
أساليب بسيطة وتنفيذھا فرديا 

 . بارتياح  

يتمكن من ضبط   : الميدان البدني
ناسبة إلنجاز وترتيب المھارات الم
 .وتنفيذ  مشروع فردي

التكفل بذاته صحيا من : الميدان البدني
حيث تقـدير وتوزيع المجھود لضمان 

االرتيـاح واالستمرارية في العمل طيلة 
 المدة المطلوبة

  الكفاءات
 الختـامية

المساھمة الفعالة في : الميدان الجماعي
بناء وتنفيذ تنظيمات جماعية بسيطة 

  .المواقف المطروحة تسمح بمواجھة
  

التمكن من قراءة : الميدان الجماعي
وفھم الموقف لربط وتنسيق 

حركات مع عناصر الفريق قصد 
 بناء مشاريع

تبني وتطبيق : الميدان الجماعي
المبادئ األساسية  للعمل الجماعي 

 .خالل الممارسة

في إطار مبادئ العمل : الميدان الجماعي
  مليات  الجماعي بناء وتنفيذ حركات وع

 .تتماشى والموقف المطروح 

التمكن من التغلب على : ميدان الجمباز
الخجل والظھور أمام الغير وتقديم 

  .المنتوج

بناء لوحات فنية  : ميدان الجمباز
 تتضمن مھارات موجھة للعرض

االمتثال لقانون : ميدان الجمباز 
المنافسة وتقبل النقد و الحكم على 

 .المنتوج بعد عرضه

انجاز عروض مبنية : ن الجمبازميدا
على  المبادئ األساسية للوقاية والسالمة 

 .خالل التنفيذ
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  مصفوفـة المـوارد المعرفيـة .3
ممارسة األنشطة البدنية والرياضية واأللعاب يتضمن مخطط الموارد الخاص ببناء الكفاءات رصيدا من المھارات والمعارف التي يتلقاھا المتعلم في ھذه المرحلة، ومن خالل 

  . البدني، الجماعي، الجمبازي: بالميادين المھيكلة للماّدة وتتعلق ھذه المعارف والمھارات. االتحضيرية أو شبه الرياضية يكتسب الكـفاءات المراد إرساؤھ
 جـدول مصفوفـة الموارد المعرفيـة 1.3

  

 األطوار الميـادين الكفاءات الختامية  الموارد المعرفية   الموارد المنھجية

  
ـ االعتماد على النفس واجتناب 

 .الغشخالل الممارسة
  
 .خذ المبادرة وتحمل المسؤولية أـ 
  

 .ـ احترام القانون واستثماره لصالحه
  

 .ـ احترام مبادئ األمن والوقاية
  

ـ التحلي بالروح الجماعية وحب 
 .التعاون مع اآلخر 

  
 .ء ـ تقبل النقد البنا

  
 .ـ حب الفوز وتقبل الخسارة 

 
  .ـ االتقان في التنظيم والتسيير 

  
  .ـ المحافظة على البنية الصحية

  

مراحله ـ توزيع المجھودات التواتر ـ : نشاط الجري
  اجتياز الحواجز ـ جري التتابع 

ـ اإليقاع ـ الجري ضمن  التواتر: الجري المنتظم  
  .الجريمجموعة ـ نظامية الجري ، بعض قوانين 

مراحل الرمي ، إيقاع الرمي : رمي ثقل  :الرمي  
مسلك الرمي ، مسار الرمي ، تجنيد القوى ، تسلسل 

  .الدفع ، التوازن خالل الرمي ، قانون الرمي 
مراحل الوثب ، إيقاع : الوثب الطويل  :الوثب  

الوثب ، أسلوب الوثب، استثمار سرعة االقتراب ، 
جسم كقاذف  و مقذوف ، االندفاع والدفع ، وضعية ال

  القانون
الوضعيات األساسية ، تبادل  :كرة اليد وكرة السلة 

 الكرات والتواصل ، التنقل بالكرة ،التحول للھجوم أو
الدفاع فرديا وجماعيا، التصويب والتھديف ، 

  .المحافظة على الكرة في الھجوم ، القانون
الوضعيات والتنقالت ،أساسيات  :الكرة الطائرة

  .مل مع الكرة، الدفاع والھجوم ـ القانونالتعا
  

التدحرج ، الوثب، التوازن، : الجمباز األرضي
 .الدوران الربط والتسلسل

ـ  التمكن من بناء رصيد حركي يضمن تطبيق 
  .الحلول المختارة لمواجھة الموقف

  البدني

الطور     
 األول

ـ  المساھمة الفعالة في بناء وتنفيذ تنظيمات 
طة تسمح بمواجھة المواقف جماعية بسي
  .المطروحة

 الجماعي

ـ  التمكن من التغلب على الخجل و الظھور أمام 
 الجمبازي  .الغير وتقديم المنتوج

ـ يتمكن من ضبط  وترتيب المھارات المناسبة 
  البدني .إلنجاز وتنفيذ  مشروع فردي

 

 الطور
الجماعي ـ تبني وتطبيق المبادئ  األساسية  للعمل  الثاني

 الجماعي .خالل الممارسة

ـ االمتثال لقانون المنافسة وتقبل النقد و الحكم 
 الجمبازي .على المنتوج بعد عرضه

ـ التكفل بذاته صحيا من حيث تقدير وتوزيع 
المجـھود لضمان االرتياح واالستمرارية في 

 .العمل طيلة المدة المطلوبة
  البدني

الطور 
العمل الجماعي بناء و تنفيذ حركات  ـ في إطار الثالث

 .وعمليات  تتماشى والموقف المطروح
 الجماعي

ـ انجاز عروض مبنية على  المبادئ األساسية 
 الجمبازي .للوقاية والسالمة خالل التنفيذ
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  البرامج السنوية .4
  )السنوات األربعة ( من التعليم المتوسط  ةمج السنوياالبر 4.1

  
  ألولىبرنامج السنة ا

سليمة يتطلبھا   حركات قاعديةفي نھاية الطور األول من التعليم المتوسط، يتمكن المتعلم من القيام بأدوار بناءة فرديا والمساھمة في العمل الجماعي من خالل تنفيذ : الكفاءة الشاملة
  .الموقف
  الزمن  معايير ومؤشرات التقويم ضعيات التعلميةالوأنماط من   الموارد المعرفية   مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية  الميدان

  لبدنيا

التمكن من بناء 
رصيد حركي 
يضمن تطبيق 

الحلول المختارة 
لمواجھة 
  .الموقف

في أنشطة 
الجري والوثب 

  :والرمي
ـ أخذ الوضعية 

الصحيحة للجسم 
.  

ـ التحكم في 
بعض مراحل  

  .التنفيذ
ـ تجنيد اإلمكانات 

البدنية 
واستثمارھا خالل 

  .لتنفيذا
ـ تنسيق بعض 
  .مراحل  التنفيذ

تربية الخطوة في الجري : الجري السريع 
  .السريع

  .ـ وضعية الجسم  وعمل األطراف أثناء الجري 
  )نصف االنثناء( ـ االنطالق السريع 

  ـ االستقامة التدريجية للجسم
  .ـ الجري السريع على محور

 رمي الجلة 
  وضعية الرمي وحمل الجلةـ 

  .لواجھة  من الثبات ومن التنقلـ الرمي من ا
  ـ الرمي من الجانب من الثبات 

  ـ مرافقة األداة والتوازن
 الوثب الطويل  
  . الوثب ورجل االرتقاءـ 

  ـ االرتقاء واالندفاع لألمام
  ـ الطيران واالستقبال 

  ـ االقتراب  

 ـ وضعية تعلمية تتضمن
الجري السريع والتتابع
على مسافات قصيرة

 مية تتضمن ـ وضعية تعل
رمي الجلة والكرات 

 المطاطية 
  .حسب مسار محدد

ـ وضعية تعلمية تتضمن 
 الوثب 

 ) أسلوب الضم(الطويل 
ـ وضعية تعلم اإلدماج في 

 نھاية
  الوحدة التعلمية 

الوضعية الصحيحة : نشاط الجري 
  .للجسم خالل الجري 

التنسيق بين األطراف : المؤشرات
ة الجري بأقصى سرع -خالل الجري 

  ديناميكية الخطوات -
أخذ الوضعية : نشاط الرمي

  .الصحيحة  للرمي من الجانب
 -الزحلقة المسطحة جانبا: المؤشرات

 - الدفع الكامل -التمحور الصحيح
  .التوازن بعد الرمي 

الوضعية الصحيحة : نشاط الوثب
  للوثب

  -االقتراب السريع: المؤشرات
 -االرتقاء بالرجل المناسبة

  ن المناسبوالطيرا الدفع
  .االستقبال المتزن -
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  اعيمالج

المساھمة الفعالة في 
بناء وتنفيذ تنظيمات 

جماعية بسيطة 
تسمح بمواجھة 

 المواقف المطروحة 
  
  

فھم القوانين األساسية  -
المھيكلة  للنشاط 

  .واستثمارھا
التحكم في انجاز  -

  .أساسيات النشاط
ـ  قراءة الموقف وانتقاء 

 المھارات والعمليات
  .المناسبة له

  
ـ التحول من وضعية 

  .وموقف آلخر

ـ المھارات والقوانين األساسية 
  .للنشاط

  .ـ التواصل بالكرة 
  .ـ التنقل بالكرة وبدون كرة 
  ـ فضاء الممارسة واستثماره

ـ التحول من الدفاع إلى الھجوم 
  .والعكس 

ـ وضعية تعلمية تتضمن 
مواقف تستدعي التواصل  

  كرة اليد والتنقل بالكرة في 
ـ وضعية تعلمية تتضمن 

مواقف تستدعي التواصل  
  والتنقل بالكرة في كرة السلة 

ـ وضعية تعلمية تتضمن 
مواقف تستدعي التواصل  

والتنقل نحو الكرة في الكرة 
  .الطائرة

ـ وضعية  تعلم اإلدماج في 
  نھاية  الوحدة التعلمية

  الممارسة  بطالقة: األنشطة الجماعية
  :المؤشرات

  .معرفة وتطبيق القوانين األساسية -
  .التحكم في أساسيات النشاط -
  المساھمة ضمن الفريق -
  .احترام مبادئ التنظيم والتسيير  -

  الجمباز

التمكن من التغلب 
على الخجل 

والظھور أمام الغير 
  .وتقديم المنتوج

  

التحكم في الجسم خالل  -
  .التنفيذ

انجاز حركات   -
  .التدحرج البسيطة

جاز حركات الوثبات ان -
  .البسيطة 

إنجاز حركات التوازن  -
  .البسيطة 

  .انجاز سلسلة بسيطة-

  ـ التدحرج األمامي البسيط
  ـ التدحرج الخلفي البسيط

  ـ التدحرج الجانبي
  ـ الوثبات العادية

  ـ الوثب بربع دورة
  ـ الوثب بنصف دورة

  ـ النجمة 
  ـ الشمعة 

  .ـ الوقوف على الرأس

ضمن مواقف وضعية تعلمية تت
تعتمد على الدوران والتدحرج 

والتوازن في الحركات 
  .األرضية

ـ وضعية تعلم اإلدماج في 
  .نھاية الوحدة التعلمية

  .التنفيذ السليم للحركات: النشاط الجمبازي
  :المؤشرات

  .ـ توزيع المجھود خالل التنفيذ
  .ـ ربط الحركات 
  .ـ الصبغة الجمالية
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   ثانيةالسنة البرنامج 

  الكفاءة الشاملة
بسيطة فرديا في نھاية السنة الثانية من التعليم المتوسط، يتمكن المتعلّم من تطبيق القوانين والمبادئ األمنية والصحية أثناء إنجاز مشاريع وخطط 

  .وجماعيا وتكييفھا كلّما دعت الضرورة

  الزمن  معايير ومؤشرات التقويم  الوضعيات التعلميةمن أمناط   المعرفيةالموارد   مركبات الكفاءة  الكفاءات الختامية  الميدان

  البدني

انتفاء و تطبيق 
أساليب بسيطة 
وتنفيذھا فرديا 

  . بارتياح
  

التحكم في أسس . 1
ممارسة أنشطة الجري 

 مھارات : والوثب والرمي
  و قوانين

انتقاء وتطبيق . 2
تصرفات مناسبة 

  :للموقف
تطبيق التعليمات  -

   .الخاّصة
  .المبادئ األمنيةخذ باأل -
تعديل وضبط . 3

قا من التدخالت انطال
معطيات الوضعية 

  :ومتغيراتھا
  ؛تعيير في اإليقاع -   
  ؛تغيير في الوضعية -   
   .تغيير في األسلوب -   

 :في الجري السريع*
  ـ أبجدية الجري السريع

  ـ الرد السريع في االنطالق
ـ التدرج في استقامة الجسم في 

  مرحلة الشروع
الجري على محور واكتساب  ـ

  .أقصى سرعة
ـ وضعية الجسم وتكامل عمل 

  .األطراف 
  ـ الجري داخل رواق 

  
  :في نشاط الرمي * 

  )دفع الجلة( ـ ابجدية الرمي 
من الثبات ( ـ الرمي من الجانب 

  )ومن التنقل
  ـ الدفع الكامل ومرافقة األداة

  .ـ الرمي داخل منطقة 
  :في نشاط الوثب *  

  )الوثب الطويل(الوثب  ـ أبجدية
  .ـ االستقبال ووضعية الجسم 

  ـ الدفع واالندفاع برجل واحدة 
  ـ الطيران ومسار الجسم 

  ـ االقتراب 
  .ـ االرتقاء من منطقة 

 وضعية تعلمية تتضمن -
مواقف تستدعي تطبيق مبادئ 

الجري السريع

وضعيات تعلمية تتضمن   -
مواقف تستدعي استثمار 

   كامل قوى الجسم في
  .رمي الجلة 

وضعيات تعلمية تتضمن  -
مواقف تستدعي استثمار 

سرعة االقتراب والدفع في 
  . الوثب الطويل

وضعية تعلم اإلدماج في  -
 .نھاية الوحدة التعلمية

  

الوضعية المريحة : لجري السريعا
  خالل الجري
  االنطالق السريع -: المؤشرات

  .االستقامة التدريجية للجسم -
 ى وتواتر الخطوات السرعة القصو -

  ـ الجري على خط مستقيم  والتوازن 
التخلص من الحركات الزائدة خالل  -

  الجري
الوضعية المريحة : رمي الجلة 

  للرمي 
 -إيقاع الرمي  -: المؤشرات

  .استرسال الدفع
  .التوازن خالل الرمي  -

الوضعية المريحة : الوثب الطويل
  للوثب

  :المؤشرات
  .واالندفاعـ الربط بين االقتراب 

  ـ مسار الجسم في الفضاء
  .ـ االستقبال المتزن

ـ 
صل األول

الف
=

وحدتان تعلميتان
12

صة لكل منھما
ح

  
صل الثاني 

ـ الف
 =

وحدتان تعلميتان
11

ص لكل منھما
ص
ح

  
ث 
صل الثال

ـ الف
 =

وحدتان تعلميتان
09
 

ص  لكل منھما
ص
ح
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  الجماعي

  
  

التمكن من قراءة 
وفھم الموقف لربط 

ت مع وتنسيق حركا
عناصر الفريق 

  .قصد بناء مشاريع
  
  
  

التحكم في أسس .1
  ممارسة
كرة اليد، كرة  نشاط

  . السلة  الكرة الطائرة
  مھارات أساسية      -
  .قوانين أساسية  -
المساھمة في المردود . 2

الجماعي في الدفاع 
  :والھجوم 

  .التبليغ حركيا  -
  إدراك وفھم -

  .تصرفات الزمالء
  توقّع تصرفات -

  .المنافس 
التكفل بالنفس وتنظيم . 3

  طريقة الممارسة 
  .القيام بأدوار قيادية  - 
المساھمة في تنظيم  - 

  منافسة 
مالحظة وتقويم مردود  - 

  : في نشاطي كرة اليد والسلة* 
واللعب " مع"التمييز بين اللعب 

  "ضد"
  :اللعب مع  

  تبادل المن خالل .    
  . من خالل التموقع .    
  ن خالل التنقل بالكرة م.    
  من خالل التسديد و التھديف.    

 :اللعب ضد 
ـ المساھمة في حماية المرمى والسلة 

  من خالل التموقع كمدافع.   
  من خالل عرقلة تواصل الخصم .   
  .من خالل مساندة الرفاق.   
  من خالل توقع وقص الكرات .   

  :في نشاط الكرة الطائرة * 
  .التموقع والتنقالت للكرة  -

ـ الوضعيات األساسية الستقبال 
  الكرة 

من أعلى ( ـ توجيه الكرات 
  ).بالساعدين ، اإلرسال 

 3نظام ( ـ العالقة بين الرفاق  
  ).تمريرات

  
وضعيات تعلمية تتضمن مواقف 

طابع تواصلي ھادف  في  ذات
  .اليد والسلة نشاطي كرتي 

  
  

وضعيات تعلمية  تستدعي 
في   والتموقع مار التنقالت استث

  الكرة الطائرة
  
  

ـ وضعية تعلم اإلدماج في نھاية  
  الوحدة التعلمية

  
  :التحكم في آلية

  .القوانين األساسية. 
  المھارات األساسية. 

  المؤشرات
  ـ التحكم في الكرة 

  .تمريرھا واستقبالھا.   
  .التنقل بھا .   
  تسديدھا.   

  :ـ التحكم في الفضاء 
  الدفاعي .     
  الھجومي .     
  بعض القوانين األساسية.     

  التحكم في آلية: المعايير
  .القوانين األساسية . 
  المھارات األساسية. 
  المؤشرات 
  الوضعيات والتنقالت للكرة -

  .الكرة تمريرھا واستقبالھافي ـ التحكم 
  .في الدفاع والھجوم  ـ التموقع

  .ـ بعض القوانين األساسية

  

  ازالجمب

  

بناء لوحات فنية  
تتضمن مھارات 
  .موجھة للعرض

انجاز  وربط حركات  . 1
  .الوثب مع التدحرج

انجاز وربط حركات . 2
  الوثب مع التوازن 

انجاز وبط حركات . 3
  التدحرج مع التوازن

  التدحرج األمامي البسيط -
  ـ التدحرج الخلفي البسيط

  ـ التدحرج الجانبي
  ـ الوثبات العادية

  بربع دورةـ الوثب 
  ـ الوثب بنصف دورة

  ـ النجمة 
  ـ الشمعة 

  .ـ الوقوف على الرأس 

وضعيات تعلمية تتضمن مواقف 
تستدعي التحكم  في الدوران 

  والتوازن التدحرج
  .في الحركات األرضية

  
ـ وضعية تعلم اإلدماج في نھاية 

  الوحدة التعلمية

  .التنفيذ  السليم للحركات: المعيار
  المؤشرات

  .المجھود خالل التنفيذـ توزيع 
  .ـ ربط الحركات 
  .ـ الصبغة الجمالية
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  برنامج  السنة الثالثة

ت و المساھمة في نھاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط يتمكن المتعلم من التكفل بذاته من حيث االستقاللية واالرتياح في أداء الحركات والمھارا  نص الكفاءة الشاملة
  .يق أھداف في إطار احترام القوانين ضمن الجماعة لتحق

  الزمـن  معايير ومؤشرات التقويم  الوضعيات التعلمية  المحتويات المعرفية  مركبات الكفاءة  الكفاءات الختاميـة  

  البدني

يتمكن من ضبط  
وترتيب المھارات 
المناسبة إلنجاز 
وتنفيذ  مشروع 

  .فردي

يتحكم في تنفيذ . 1
الحركات 

والمھارات 
  . األساسية

  
  
يرتب وينسق . 2

مجموعة حركات 
مناسبة لعملية 

  .معينة 
  
  
يحافظ على . 3

الجانب األمني 
ويتجنب المخاطر 

  

االستجابة السريعة في : في نشاط السرعة  
ربط االنطالق  -)من وضعية الجثو( االنطالق 
  البحث على السرعة القصوى   - بالشروع 

  ورعلى مح الجري السريع -ديناميكية الخطوات  -
  .إنھاء السباق والمحافظة على التوازن  -

 :في نشاط الرمي  
  :الرمي من الجانب من التنقل  -
  أخذ الوضعية المناسبة.   
  :التنقل المسطح جانبا    -
  ؛أخذ الوضعية المناسبة أثناء التنقل.   
  تسلسل الدفع .   
  الدفع الكامل للجلة :الرمي النھائي  -
  مرافقة الجلة .  
  الرمي   التوازن والبقاء داخل دائرة : قبال االست -

 :في نشاط الوثب  
  :االقتراب 

  ـ ضبط مسافة االقتراب 
  ـ اكتساب أكبر سرعة ممكنة

  

وضعيات تعلمية 
إشكالية تتضمن 
مواقف عن الرد 

السريع واستثماره 
  في السرعة 

  
  

وضعيات  تعلمية 
إشكالية تتضمن 
مواقف تستدعي 

تجنيد وتسلسل 
ل القوى في خال

  الرمي

  نشاط الجري السريع *
وضعية صحيحة للجسم في  -

  الجري
وضعية : المؤشرات

  صحيحة لالنطالق
ـ استقامة تدريجية للجسم في 

  الشروع
  ـ خطوات متزنة وسريعة

  ـ سرعة مسترسلة 
  ـ تنسيق بين األطراف

وضعية  :نشاط الرمي *
  سليمة خالل الرمي 

تنقل مسطح : المؤشرات
  .ديناميكي
  .تواصل لألداةـ دفع  م

  .ـ مرافقة األداة
  .ـ توازن بعد الرمي
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تبني وتطبيق المبادئ 
األساسية  للعمل 

الجماعي خالل 
  .الممارسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
بعض مبادئ . 1

 :الھجوم 
ـ اختيار نوع 

  الھجوم 
ـ التموقع في  

  الھجوم 
ـ الضغط على  

  الدفاع  وبعث الخلل
ـ استثمار الثغرات  

  والتھديف 
  السند واالرتكاز ـ 
  

  الدفع برجل االرتقاء  -: االرتقاء 
  بقاء الجسم عاليا عند الدفع  -
  االندفاع ألعلى ولألمام -

  ـ السيطرة على الجسم في الفضاء: الطيران
  ـ المحافظة على مسار الجسم في الھواء 
  ـ جلب الرجلين للصدر 

  ـ مد الرجلين واالستقبال بھما : االستقبال 
  ع لألمام أو للجانبـ االندفا 
  ـ المحافظة على التوازن  

  :التحكم في أوقات التواصل بالكرة:في الھجوم  
  .من خالل التنقل بالكرة أو للكرة -    

  من خالل تبادل الكرات  -    
  من خالل التسديد والتھديف -    

  :التحكم في بناء الفضاء الھجومي  -
  لكرة      الوضعيات واألماكن المناسبة الستقبال ا .

استثمار األماكن الشاغرة والمناسبة في دفاع .    
  .الخصم

  مساندة حامل الكرة.     
  التخلص من المراقبة.     

  . الستقبال الكرة       
  توجيه الكرة .     

وضعيات تعلمية 
إشكالية تستدعي 

التحكم في المراجل  
وتنسيقھا خالل  

  .الوثب 
ـ وضعية تعلم 
ة اإلدماج في نھاي
  .الوحدة التعلمية

  
وضعيات تعلمية 
إشكالية  تتضمن 
مواقف تستدعي 
التواصل والتنقل 

  بالكرة
في أنشطة  كرة اليد 
والسلة ونحوھا  في 

  الكرة الطائرة
  

  :في نشاط الوثب
  وضعية سليمة أثناء الوثب

  المؤشرات
  ـ اقتراب سريع ومضبوط 

  ـ دفع جيد عند االرتقاء 
ـ تحكم في مسار الجسم في 

  لھواءا
  ـ استقبال متزن 

  
  
  
  
  

  :في الھجوم 
  المعيار

  أداء سليم للمھارات األساسية
  

  المؤشرات
  ـ تمرير واستقبال سليم 

  ـ تنقل مناسب بالكرة 
  ـ تنقل مناسب للكرة وتوجيھھا

  صحيح   ـ تموقع
  ـ مساندة للزميل 

أو سحق في الوقت   ـ تصويب
  المناسب
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بعض مبادئ . 2
 الدفاع 

اختيار نوع ـ    
  الدفاع 

ـ التموقع في الدفاع    
  وحماية المنطقة 

ـ الضغط على    
  الھجوم وبعث الخطأ

ـ البحث على    
 االستحواذ على الكرة 

ـ مساندة الزميل    
  والتغطية  

 :في الدفاع 
  :التحول المناسب من الھجوم للدفاع 
  ؛عرقلة الخصم في بناء الھجوم.
   ؛اعالتموقع المناسب في الدف .
  ؛حماية المنطقة ومساندة الزميل.
  :ـ الضغط على الھجوم وقص الكرات  

  ؛توقع ما يقوم به الخصم.     
  ؛مضايقة الخصم المباشر.     
  .سد الثغرات في الدفاع .    

  
تكيف ھذه المبادئ بما : في نشاط الكرة الطائرة   

  .يتماشى وخصوصياته

  
  
  

ـ وضعية تعلم 
اإلدماج في نھاية  

  وحدة التعلميةال

أداء سليم :في الدفاع 
  للمھارات األساسية

  المؤشرات
  ـ تموقع مناسب 

ـ ضغط عن الخصم في الوقت 
  المناسب 

التقاط  ( ـ قص للكرات 
  )الكرات في الكرة الطائرة

ـ التموقع  والتغطية المناسبة 
   .للزمالء

  الجمـــباز

االمتثال لقانون 
المنافسة وتقبل النقد 

المنتوج  والحكم على
  .بعد عرضه

انجاز سلسلة  . 1
تتضمن حركات  

الوثب مع التوازن 
  .والتدحرج

التحكم في قانون . 2
  التنافس

التعود على . 3
  .الظھور أمام الغير

  فتحاالتدحرج األمامي  -

  فتحاـ التدحرج الخلفي 

  ـ الوثبات العادية

  ـ الوثب دورة كاملة

  ـ وثبة الغزالة

  ـ النجمة برجل واحدة

  وقوف على اليدينـ ال

  .ـ الوقوف على الرأس 

وضعيات تعلمية  -
يتم تضمن  مواقف 
ربط مجموعة 

حركات كتسلسل في 
  .الحركات األرضية

ـ وضعية تعلم 
اإلدماج في نھاية 
  الوحدة التعلمية

  الجمبازيفي النشاط 

  المعيار
  .التنفيذ السليم للحركات

  
  المؤشرات  

  .ـ توزيع المجھود خالل التنفيذ
  .ط الحركات ـ رب

  .ـ الصبغة الجمالية
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  برنامج السنة الرابعة

مدا على مناھج علمية، ومتبنّيا قواعدفي نھاية التعليم المتوسط يتمكن المتعلم من التواصل حركيا وشفويا، والقيام بأدوار بنّاءة فرديا وجماعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع، معت:  الكفاءة الشاملة 
  .ن السالمة والفاعليةصحية وأمنية تضم

  الزمـــن  معايير ومؤشرات  التقويم  الوضعيات التعلمية  المحتويات المعرفية  مركبات الكفاءةالكفاءات الختاميـــة الميدان

 الـــــبدني

التكفّل بذاته أمنيا
وصحيا من حيث 
تقدير وتوزيع 

المجھود لضمان 
االرتياح 

واالستمرارية في 
العمل طيلة المّدة 

  لوبةالمط

تنفيذ حركات . 1
ومھارات صحيحة 
  .باإليقاع المطلوب

بذل مجھود مناسب . 2
وتوزيعه بما يتماشى 

  .والعمل المطلوب
تجنيد وتطبيق القّوة . 3

الالزمة على الحركة 
 .أوالمھارة المراد تنفيذھا

احترام القواعد األمنية. 4
لضمان الوقاية من

  .المخاطر عند التنفيذ

 :في نشاط الجري *
  .التسارع والزيادة في السرعة ـ

ـ توزيع المجھود أثناء الجري  حسب 
  .المسافة والمدة

ـ تجنيد القوى الالزمة لتغيير إيقاع  
  .الجري لمواكبة الخصم 

ـ  المحافظة على السرعة المكتسبة 
  .لقطع مسافة معينة 

 :في نشاط الرمي *
  )الرمي الشامل( 
  تنسيق مراحل الرميـ 

ستثمارھا في عملية ـ تجنيد القوى وا
  .دفع الثقل 

  ـ استثمار السرعة المناسبة لعملية
الزحلقة  عند (التنقل الخلفي   

  ).الرمي
  ـ  مداومة بذل المجھود طيلة تنفيذ

  .مراحل الرمي   
  

وضعيات تعلميةّ إشكالية
تتضّمن ربط مراحل 

  الجري 
  .و التسارع

ـ وضعية تعلم اإلدماج في 
  .نھاية الوحدة التعلمية

  وضعيات تعلمية إشكالية 
تتضمن ربط مراحل الرمي 

واستثمار قوى الجسم في 
  . الدفع

ـ وضعية تعلّم اإلدماج في 
  .نھاية الوحدة التعلّمية

 في نشاط الجري*
  ــ المعيار

 .ــ نظامية الجري 
  ـ المؤشرات

  ـ سعة الخطوة وتواترھا 
  ـ الجري بارتياح 

  ـ التنسيق بين األطراف
السرعة  ـ المحافظة على 

  المكتسبة
 :في نشاط الرمي *
الرمي بطريقة :المعيار -

  سليمة
 المؤشرات -

  .ـ الوضعية الصحيحة للرمي
ـ الزحلقة السريعة 

  .والمسطحة
ـ التمحور والدفع بكامل 

  .الجسم
  .ـ مرافقة األداة 

  .ـ التوازن بعد الرمي 

=  الفصل األول
وحدتين تعلميتين 

حصة  لكل  12
نشاط ( منھما 
نشاط +  فردي
  )جماعي

  الفصل الثاني 
وحدتين =  

 12تعلّميتين 
 حصة لكل منھما

+ نشاط فردي (  
  )نشاط جماعي
=  الفصل الثالث

وحدتين تعلميتين 
حصص   08

( لكل منھما 
+ نشاط فردي 
 ).نشاط جماعي
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 الجمـاعي

  

  

  

  

  

  

في إطار العمل 
الجماعي بناء 
وتنفيذ حركات 

وعمليات  
تتماشى 
والموقف 
  حالمطرو

  

  
  

التنسيق بين عناصر 
  :الفريق في الھجوم 

  حسب نوعية الھجوم .  
حسب األماكن المشغولة .  
حسب تواجد عناصر .  

  الخصم 
التنسيق بين عناصر 

تغطية منطقة : الدفاع 
  الدفاع 

  التواصل الشفوي. 
مد يد العون للزميل . 

محاصرة . وتغطيته 
الخصم المباشر للحد من 

  .خطورته
ناسب من التحول الم

  :وضعية ألخرى 
  .حسب تواجد الخصم . 
حسب المسافة الفاصلة . 

عن الھدف أو عن منطقة 
  الدفاع         

 :في نشاط الوثب *
استثمار السرعة المناسبة في ـ   

  . االقتراب
ـ تجنيد القوى الالزمة واستثمارھا 

  .في عملية الدفع أثناء االرتقاء 
ـ مداومة بذل المجھود وتوزيعه 

  .ب مقتضيات مراحل الوثب حس
  .ـ التوازن أثناء االستقبال

 :مثال 
 :في نشاطي كرة اليد وكرة السلة *

  .ـ بناء ھجوم جماعي منظم
ـ استثمار فضاء الھجوم  واستغالل 

  .ثغرات الدفاع
  ـ بناء دفاع جماعي لصد الھجوم

  .ـ تطبيق مبادئ الدفاع الفردي 
  .ـ الھجومات المضادة 

 : لطائرة  في نشاط الكرة ا*
  ـ التمريرات الثالث  
ـ توجيه الكرات واستثمار ثغرات  

  .دفاع الخصم 
  .ـ االنتشار العقالني في الدفاع

  .ـ التنقالت المناسبة للكرة والتقاطھا

وضعيات تعلمية تتضمن  
ربط مراحل الوثب 

الطويل واستثمار سرعة 
االقتراب في الدفع 

  . واالندفاع 

دماجيه في ـ وضعية إ
  ة الوحدة التعلميةنھاي

 وضعيات تعلمية إشكالية
تتضمن تطبيق مبادئ 

الھجوم والدفاع والعمل 
الجماعي في نشاطي كرة 

  اليد والسلة
وضعيات تعلمية إشكالية 

تستدعي التموقع ورد 
الكرة وحماية المنطقة 

  .في الكرة الطائرة
في  وضعية تعلّم اإلدماج
  .نھاية الوحدة التعلمية

  

 :في نشاط الوثب *
  المعيار -
  الوثب بكيفية صحيحة -
 المؤشرات -

السرعة المناسبة في ـ 
  .االقتراب

استعمال رجل االرتقاء والدفع ـ 
  .المناسب

 ـ التحكم في الجسم في الطيران 
  . ـ االستقبال المتزن

  في نشاطي كرة اليد والسلة
  ـ المعيار  
  ـ فھم المواقف واستثمارھا  
  ـ المؤشرات  

  اسب في الھجوم ـ التموقع المن
  .و الدفاع

ـ القيام بمبادرات مناسبة في 
  .الھجوم والدفاع

ـ توفير الوضعيات السانحة 
  . للتسجيل للزمالء

  .ـ مساندة الزمالء في الدفاع
تكييف ھذه المؤشرات حسب  -

  .خصوصيات الكرة الطائرة 
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  الجمـباز

  

  

  
  
  
إنجاز عروض  

مبنية على  
المبادئ 

األساسية للوقاية 
لسالمة خالل وا

  .التنفيذ
  

  
بناء وتنفيذ سلسلة 

  :مترابطة تتضمن 
  وثب.     
  تدحرج .     
  توازن.     
استثمار فضاء . 2

  الممارسة
  ).البساط  إن وجد(    

االھتمام بالناحية الجمالية 
  .أثناء التنفيذ 

 
 :مثال

 حركات جمبازية أرضية *
  العادي ، مع الضم  :ــ  الوثب 

زالة ، مع نصف دورة ، فتحا ، الغ  
  .دورة كاملة

  :التدحرج ـ 
العادي لألمام وللخلف، فتحا لألمام  

  .وللخلف
  :ـ التوازن

الوقوف على الرأس وعلى اليدين ، 
  النجمة ، الشمعة 

  اللوحة المسحوقة على رجل واحدة 
  .على الرجلين فتحا 

  
 وضعيات تعلمية تنافسية

تتضمن مواقف وثب ، 
توازن في و تدحرج 

  ورة سلسلة متناسقةص
  

في  وضعية تعلّم اإلدماج
  نھاية الوحدة التعلمية

  
  في نشاط الجمباز

  المعيار 
  .ـ تنفيذ سليم للحركات

  
  المؤشرات  

 التحّكم في األوقات الضعيفة
  .والشديدة أثناء التنفيذ

  . الربط المناسب للحركات
 إضفاء الصبغة الجمالية على

  .الحركات
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18



 

 

 

مرحلة التعليـم المتوّسـط                                                                                                                                       ج التربيـة البدنيـة والرياضيـة                    امنھـ  
 

  2016  - وزارة التربية الوطنية 
 

  طبيقج حيز التاوضع المنھ. 5

ما يقوم به من حـركات  متعلم تّى يدرك المن خصائص التربية البدنية والرياضية أنّھا تقوم على الممارسة بشكل يكاد يكون كلّيا، لكن ذلك ال ينفي إرساء بعض المعارف النظرية، ح

   .وكيف يقوم بھا. رياضية، لماذا

  الوسائل التعليمية 1.5

كما يمكن للمؤّسسة أن تستعمل المنتوج المحقق في مادتي التكنولوجيا و التربية الفنية، . ، حبال، حلقات، أقماع، أجھزة مختصةكرات: تي يمكن استعمالھا خالل النشاط ھيالوسائل ال

  .إضافة إلى استثمار ورشة التجھيز والصيانة التابعة للمؤسسة

  التقويم 2.5

وزيادة على ھذه الوظيفتين . ووسيلة إعالم بالنسبة لإلدارة واألولياء والتالميذ أنفسھم. علومات قصد إصدار حكم أو تقديم توضيحات التخاذ قراراتيھدف التقويم بصفة عاّمة لجمع الم

  .اتخاذ قرارات تتعلق بتعلم كّل تلميذ يھدف التقويم أيضا إلى تسيير التعلمات الفردية وتحسينھا؛ وھي وظيفة بيداغوجية أساسا تھدف إلى) الوظيفة القانونية واالجتماعية(

 قصد اتّخاذ قرارات، واقتراح نشاطات تعلّمية... التالميذ، المدّرسون، األولياء، اإلدارة المدرسية، المجتمع : فالتقويم إذا ھو البحث عن معلومات موّجة إلى مختلف المستعملين

  ... تغيير في طرائق وأساليب تعلم  أو تدعيمية أو عالجية، وكذا منح شھادة، اعتماد كفاءة، أو 

 وتوجيه للتالميذ، التّعلمي المسعى تدعيم الفشل،بل أو بالنجاح الحكم وظيفته األساسية وليست .التّعلم مسار من يتجزأ ال جزءا – التكويني السيما –التقويم بالكفاءات المقاربة تَعتبر
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 متنوعة، والتّعلم التعليم وسائل استخدام على ،أي القدرة بيداغوجيا تمايزا الحال بطبيعة تقتضي وھي. التربوية المعالجة قطري عن للمدرس لممارسات البيداغوجية توجيھا إعادة أو 

 يدلوألن ما  تّعلماته في تلميذ كلّ  وتيسير تقدم إرشاد ھي التقويم لوجود األساسية الغاية مختلفة،ألن مسالك عبر التربوي النجاح السير نحو تنوع التالميذ،وتمكنّھم منان الحسب في تأخذ

  .الذاكرة في المخزنة المعلومات كمية وليس بنيت، التي ونوعية المعارف تنميتھا، تمت التي الكفاءات ونوعية الفھم، ھو نوعية النجاح على

 :معناهة وعليه فتقويم الكفاء

 عالج إجراء قصد أيضا اإلنتاج لمسارات تقويم ھو بل فحسب، شھادة المنتوج لمنح بتقويم األمر يتّعلق ال إذ التلميذ، تّعلم في نستخدمھا عندما مشكلة وضعيات لحلّ  سلوكية معرفة -

 مع التحدث على ترتكز التي المعرفي نشاطات التحول المسودة، كراس على المحاوالت مالحظة الطرائق،مثل بشتّى إبرازھا ينبغي مباشرة تشاھد أمور ال تقويم أي بيداغوجي،

 أخرى؛ بحث وسيلة أي أو ذ،التلمي

 المتّعلقة بالمواقف مرتبطة وسلوكات ،سيرورات) منفعية أو شرطية إجرائية، معارف معارف تصريحية، معارف (كفاءات شكل على المكونّة للمعارف الخاص التجنيد على القدرة -

  .ّحله المراد المشكل بخصوصيات

 وتمنحھا تدمجھا التي المعقّدة الوضعيات في تجنيدھا ينبغي موارد يعتبرھا دون أن التصريحية المعارف منعزلة بصفة يقيم ذيال التقليدي التقويم عن التقويم ھذا وھو ما يميز

 ينبغي المتكرر النشاط ھذا لكن ... فكرة أو مبدأ لفھم ضرورية صيغة، معارف أو علمي قانون القواعد، من قاعدة  :مثل فرديا، المكتسبات تفّقدي المدرس ال أن يعني ال وھذا.معنى

 نظام في يندرج التقويم ولكون .بھا ال يكتفي ويشملھا،لّكنه المراقبة يسع التقويم التلميذ،ألن على المدرس يصدره الذي الحكم على كثيرا يؤثّر ينبغي أن ال و للمراقبة، كنشاط اعتباره

  .التطور كيفية فھم قصد ذلكو الكمية، عن النوعية يفضل ،فإّنه) الطبيعة كانت مھما (التطور دائم

وال . ية وإداريةالتي تمّكننا من الحكم على تعلّمات التلميذ في جميع المراحل من خالل تحليل المعطيات المتوفّرة وتفسيرھا قصد اتّخاذ قرارات بيداغوج التقويم ھو الوسيلة إنوبما 

  . يصي، تكويني، وإشھادي أو نھائي الذي يساھم في المصادقة النھائية على التعلّماتتشخ: يمكن للمعلّم أن ينجح إالّ بوضع استراتيجية للتقويم بأنواعه
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 القبلية، بھدف بالمكتسبات ومقارنتھا المكتسبات لتقييم ية فصل أو بداية سنة دراسيةاتعليمية أو بد حصة ومسارات ويكون بداية نتائج فھم إلى احتجنا يستخدم ّكلما :التشخيصي التقويم

  .والتحسين أو نھاية الفصل أو نھاية الحصة للتوجيه السنة نھاية في يجرى أن يمكن فإنّه تحليلي، طابع ذا كان ولما. لتّعلم الوتعدي ضبط

  . في دعم مسعى تعلّم التالميذ، وتوجيه أعمال المدّرس من خالل المعالجة البيداغوجيةترتكز وظيفته الرئيسة  :التقويم التكويني

الفردية للتالميذ،  والمساعي والتصّرفات، ويتطلّب اعتماد بيداغوجيا الفوارق، أي القدرة على تجنيد وسائل تعليم وتعلّم متنّوعة تأخذ في الحسبان الفوارق تقويم المعارف ويشمل

 . يھھا، وتسھيل عملية تقّدم التلميذ في تعلّماتهولعّل السبب الرئيس لوجود التقويم التكويني، ھو بغرض ضبط التعلّمات وتعديلھا وتوج. وتمّكنھم من النجاح بمختلف الطرق

ويھتّم من جھة أخرى بتقويم المسار واالستراتيجية المستعملة . يھدف إلى تقديم حصيلة تطّور الكفاءات الشاملة أو الختامية المحّددة في منھاج السنة أو المرحلة :التقويم اإلشھادي

فإنّه ينظر إلى ما حقّقه التلميذ في الفترة المخّصصة للتعلّـم من جھة، وينظر بعين  - باإلضافة إلى اعتبار النتائج كغاية في حّد ذاتھا -هلبلوغ الھدف المنشود إن قمنا بتحليله وتفسير

  .االستشراف لما يمكن أن يحقّقه من تقّدم في ھذه التعلّمات مستقبال

  .الترتيب، أو غير ذلك أو االرتقاء الى القسم األعلىب مة المدرسية تجاه التلميذ، سواءويھدف التقويم اإلشھادي إلى تحضير قرار إداري رسمي تتّخذه المنظو

  : التقويم الذاتي وتقويم األقران

 فيصبح يم؛ق يم،وكيفق ماذاعليه، ول قيم ليعلم المتعلّم ما» التفاوض"مبدأ  تحقيق في أيضا يساھم كما ،مستقالّ  المتعلم يجعل مشاركة التالميذ في تقويم أعمالهم وتحليلهاإن       

 بالغة، كما أن التقويم أھمية يكتسي وتقويمھا أعمالھم تحليل في التالميذ إشراك فإن وبذلك .التعليمات لتنفيذ جديد من بشأنھا،ويتحفّز التفاوض تم التي المتعلم قابال للقرارات

  . اكتسابھما ينبغي نيكفاءت اعتبارھما يجب التّعلم ھدافأ من ھدفا الذاتي والتقويم) والتلميذ للمدرس المقارن التقويم(المشترك

  .أّما المعالجة البيداغوجية، فھي المسار الذي يمّكن المتعلّم من تجاوز الصعوبات التي تعترض تعلّمه
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  المصطلحات األساسية

إنّھا القدرة على التصّرف المبني على «. المواقف التي تمّكن من تنفيذ عدد من المھامو والمھارات استخدام مجموعة منظّمة من المعارف على أنّھا القدرة الكفاءة على تُعّرف:الكفاءة

 .»لحّل وضعيات مشكلة ذات داللة...) معارف مكتسبة، مھارات، قيم، قدرات فكرية، مواقف شخصية(تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد استعماال ناجعا 

لذا نجد كفاءة شاملة في نھاية المرحلة، وكفاءة شاملة في نھاية كّل طور، وكفاءة . ھاية فترة دراسية محّددة وفق نظام المسار الدراسيھدف نسعى إلى تحقيقه في ن: الكفاءة الشاملة

ءة الختامية ومرّكباتھا بشكل يجعلھا قابلة ينبغي أن تُصاغ الكفا.وھي تتجّزأ في انسجام وتكامل إلى كفاءة شاملة لكّل ماّدة، وتترجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة. شاملة في نھاية كّل سنة

  .للتقييم

  :، وذلك قصد إبراز أھداف التعلّم القابلة للتحقيق، والتي يمكن أن تُربط بھا األمور اآلتية)مرّكبات الكفاءة الختامية(تجّزأ الكفاءة الختامية إلى مرّكبات 

 اءة؛الماّدة المتعلّقة بھا كموارد في خدمة الكف) محتويات(مضامين  -

 الوضعيات التي تمّكننا من تحقيقھا كوحدات تعلّمية؛ -

 .كلّيا أو جزئيا في تقييم الكفاءة الختامية من خالل وضعية مشكلة إدماجيةالوضعيات التي تمّكننا من تقييمھا كمرّكبات، ومن إدماجھا  -

ھي الترجمة المفّصلة في شكل كفاءات شاملة .فاءات الشاملة للمواد بعد تحديد ملمح التخّرجوتستخلص الك .من مجموع الكفاءات الشاملة للمواد يتكّون :ملمح التخّرج من المرحلة

إنّھا مجموعة بإمكانھا أن تقود وتوّجه عملية .للمميّزات النوعية التي حّددھا القانون التوجيھي كصفات وخاّصيات كلّفت المدرسة بمھّمة تنصيبھا لدى جزائري الغد) منتوج التكوين(

  .سم باالنسجام الداخليوھي منظّمة بكيفية تجعل المناھج والمسارات الدراسية تلتزم بالمبادئ االستراتيجية والمنھجية التي تجعلھا أكثر قابلية للتطبيق، وتتّ . المنھج الدراسيإعداد 
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  :وتنتظم ھذه المميّزات حول المحاور اآلتية

 القيــم؛ 

 الكفاءات العرضية؛ 

 كفاءات المواد؛ 

 المعارف.  

، عّما ھو منتظر من التلميذ في )التحّكم في الموارد، حسن استعمالھا وإدماجھا وتحويلھا(كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المھيكلة للماّدة، وتعبّر بصيغة التصّرف : الكفاءة الختامية

 .نھاية فترة دراسية لميدان من الميادين المھيكلة للماّدة

 . وتھدف إلى التحّكم في المعارف، وتمّكنه من الموارد الضرورية لحّل وضعيات مشكلة .لتي يكتسبھا المتعلّم في ماّدة من المواد الدراسيةھي الكفاءات ا: كفاءات الماّدة

ويضمن ھذا اإلجراء التكفل الكلّي بمعارف الماّدة  .وعدد الميادين في الماّدة يحّدد عدد الكفاءات الختامية التي ندرجھا في ملمح التخّرج. مھيكل ومنظّم للماّدة قصد التعلّم جزء: الميدان

 .في مالمح التخّرج

التي ينبغي اكتسابھا واستخدامھا أثناء بناء مختلف المعارف والمھارات،  تتكّون من القيم والمواقف، والمساعي الفكرية والمنھجية المشتركة بين مختلف المواد:الكفاءات العرضية

كما أّن الربط بين كفاءات الماّدة والكفاءات العرضية يساھم في . كلّما كان توظيف الكفاءات العرضية وتحويلھا إلى مختلف المواد أكثر، كان نمّوھا أكبر.اوالقيم التي نسعى إلى تنميتھ

  .فّك عزلة الماّدة وفي تدعيم نشاطات اإلدماج
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