
 

  
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2011جـوان 
  



 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  

  المـــدخل
                                            

                                                
  : االبتدائيتلعب التربية البدنية دورا جوهريا في حياة طفل التعليم 

  

فهي إحدى القواعد األساسية في تربيته، باإلضافة إلى عامل توازن فيما يواجهه يوميا  -
  .         من مشاق في البيت والمدرسة

وهي وسيلة تنظيم التعامل والتفاعل بين األطفال في القسم والمدرسة على حد السواء،  -
لمية، وعبر ما تقدمه من حاالت توفره من احتكاك مباشر خالل سير الحصص التع بما

  .          تتطلب التنافس من جهة، والتآزر والتعاون من جهة أخرى إشكالية
وهي وسيلة تعبير عن النفس وما تصبو إليه من مقاومة للتعب وحب لالنتصار وتحقيق  -

ة نتائج، مرتكزة في ذلك على تجنيد القدرات البدنية والنفسية الحركية والمعرفيللأفضل 
  .          والوجدانية

وهي بلورة القدرات وتجسيدها في صيغة كفاءات، تتجدد بتجدد المواقف والوضعيات  -
تفرض عليه  تيعيشها المتعلم من خالل الممارسة لأللعاب وما تتضمنه من إشكاليا التي

  .       إليجاد الحلول المناسبة في حينها السعي
  

إلى ما تصبو إليه في  التربية البدنية صدد لم ترقما بذل من مجهودات في هذا ال ورغم
  :المرحلة االبتدائية العتبارات كثيرة نحصرها في

  

 من جهة األخرى وليس مادة تعليمية ذات أهداف مرتبطة بالمواد اترفيهي ااعتبارها نشاط -
  .من جهة أخرى )المعرفية، العالئقية ،الحركية-الحسية(مركّباته ب وبالتلميذ

 المادةمن حيث ... الخومديرين ومفتّشين  معلّمينالمربين من  تكوينمحدودية ملمح  -
 اتالرياضيكمنها، وغالبا ما تعوض بأنشطة أخرى  ينفرون، جعلهم اوبيداغوجي اّمعرفي

  ... والقراءةودراسة الوسط 
لمؤسسات التعليمية في أبسط مستواها في ا والوسائلإن لم نقل انعدام المرافق  قلّة -

  .وخاصة منها الريفية االبتدائية التعليمية
  

 بالواقعية طرح نفسه بحدة عند الشّروع في بناء المنهاج، واستلزم األمر التحلّي ّهذا كل
كمادة  الواقع الميداني المعيش، والطّموحات المتوخّاة من التربية البدنية بين للتوفيق والموضوعية

منطق جديد ومقاربة ذات أبعاد شاملة في تكوين فرد فعال، متّزن،    مادباعت وذلك .تعليمية
  .ومواجهة الرهانات العالمية الحالية والمستقبلية يستطيع مواكبةمندمج ومتفتح، 
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

                                                                                

  البرنامج القدیم
  ج الحاليوالمنھا

 
                                                                     المنهاج الحالي                            البرنامج القديم                 

    
      

  مبني على أهداف معلن عنها*                    مبني  على المحتويات* 
  صيغة كفاءات  في                                               

  
                        أي ما هي الكفاءات المراد تحقيقها        هي المضامين الالزمة أي ما     
   لدى التلميذ في مستوى معين ؟       لمستوى معين، في نشاط معين ؟                

  
  الكفاءة هي المعيار                                    المحتوى هـو المعيار          
  
   
  
  
    مبني على منطق التعلّم*  مبني على منطق التعليم والتلقين                 *  
  
   أي ما مدى التعلّمات التي يكتسبها المتعلّم                   هي كمية المعلومات أي ما     

  التي يطرحها المعلّم؟ تمن خالل اإلشكاليا          معلّم  ؟والمعارف التي يقدمها ال      
  وما مدى تطبيقها في المواقف التي يواجهها                                                           

   ليومية ؟المتعلّم في حياته الدراسية وا                                                                     
                                                                                                                                                     

  يقترح  فهو مرشد، موجه: ـ المعلم                     يلقن  يأمر وينهي: ـ المعلم
  ومساعد لتجاوز العقبات                                            

   
             

   محور العملية: ـ التلميذ                   يستقبل المعلومات: ـ التلميذ  
  يمارس، يجرب، يفشل                                        

  يكتسب ويحقق  ينجح                                                        
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  : الطريقة المعتمدة هي:           * الطريقة البيداغوجية المعتمدة هي*      

  بيداغوجية الفروقات                                :طريقة التعميم  
  

  أي مراعاة الفروقات الفردية              .أي كّل التالميذ سواسية، وفي قالب واحد    
واالعتماد عليها أثناء عملية التعلّم                                               

  
  ـ اعتبار درجة النضج لدى                          ـ درجة النضج متباينة

  لدى المتعلمين            التالميذ واحدة                              
 
   

  
  ـ اعتماد مسلك تعليمي واحد                         ـ تحديد عدة مسالك تعلّمية        

 
 
 
 

  
  اعتبار التقويم عنصرا مواكبا * اعتماد التقويم المعياري المرحلي           *      
  تكويني  فهو تقويم: علّملعملية الت                         فهو تقويم تحصيلي           

  .قصد الضبط والتعديل                                                                
  

   
  ـ عموما درجة تذكّر المعارف                          ـ درجة اكتساب الكفاءة    

 

 
 

  الكفاءات المكتسبة  ـ ال مكان لتوظيف المعارف                         ـ توظيف    
  في مواقف                                                                     
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البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
   

 المعتمدة المقاربة
 
   
                                                لماذا التدريس بالكفاءات؟   

  :نظـرا  لـ                                   
                                                

  ).المنتوج كما وكيفا(التحوالت الحالية المرتكزة أساسا على المردود  -
  . االنتقال من فكرة العلم من أجل العلم إلى العلم من أجل المنفعة -
  .اتساع رقعة العلوم وتجددها المستمر، جعل اإللمام بها كمعرفة محضة غير مجد -
  ثبوت عدم جدوى منطق التعليم الذي يعتمد على صب المعارف في صيغتها الخام -

  .                  وعدم ربطها بما تتطلبه الحياة اليومية
     .عدم مواكبة التقويم عملية التعليم،واقتصاره على مدى تحصيل المعارف -

                                        
              
  : تدريس بالكفاءاتال   
  

أي ممارسة ( إلى منطق التعلّم) تلقي المعارف(ينقل المتعلّم  من منطق التعليم  -
  ). مدلول المعارف

ضع المتعلّم أمام وضعيات إشكالية ومواقف مماثلة لفحوى التعلّم نفسه مما يدفع وي -
  .به إلى تكييف وتوظيف المعارف قصد إيجاد حّل لهذه اإلشكاليات

                         
             
  : تعريف الكفاءة  
  

  هي تلك المعارف واالستعدادات والمؤهالت والمواقف التي يتخذها                         
  . الفرد، من أجل القيام بدور أو بعمل على أكمل وجه                        

      
           

  :مواصفات الكفاءة    
  . وك بنّاءتعبر عن سل -
  .في وضعية محددة -
  ).  تحقيقه من حيث الكم والكيف(مرتبط بمردود  -
  .قابل للقياس والمالحظة  -
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  البدنیة التربیة أھداف

 المرحلة االبتدائیة في
  

كما هو شائع في كثير من  فقط،وبناء الجسم  تكوينتنحصر أهداف التربية البدنية في  ال
 تنمية وتطوير الشخصية بكل أبعادها في وافروتساهم بقسط  ،مباشر بشكلتتدخل  بل األوساط

تكوين المواطن ل فهي موجهة ،األخرىشأن المواد  شأنها). العالئقية ،المعرفيةالحركية -الحسية(
  .المثقفو المسؤول، الواعي

       
   :وهو ما يوضحه الجدول التالي                                  

   
                      

  التحكّم في التصرفـات وتنـظيم السلوكات            الهدف الشامل             
  
  

   اإلحساس بجسمه -                                                         
    المحافظة على توازن جسمه -التعرف على جسمه ومحيطه       البعد المعرفي        

  احترام جسمه وأجسام اآلخرين -                                                         
  
  

  التعاون مع الزمالء            -                                                          
  مواجهة الخصم   -المساهمة في العمل الجماعي         البعد العالئقي      

  التحلي بالروح الرياضية -                                                         
  

  استعمال حواسه للتنقل والتوجيه -                                                          
  تقدير وضبط التنقالت -              التموقع في الفضاء     البعد التنظيمي     

  احترام وتيرة، إيقاع  -                                                         
  

  إنجاز حركات أساسية -                                                           
   تسلسل وتنسيق حركات - التحكم قي الحركات القاعدية         البعد التنفيذي       

  التحكم في استعمال آلة       -                                                          
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  ھاجـنـالم
  

  تناول المنهاج        
  

من المنهاج الذي نضعه بين أيدي معلّمي المدرسة االبتدائية، إعطاء  المنتظرةالمقاصد  من
، أساسها تحضير الطّفل، بإتاحة الفرصة تعليميةة للتّربية البدنية كمادة الممارسة الميداني إمكانية

  .يتعامل معه الذّيجسمه والمحيط البشري والمادي  كل منكتشاف ال له
ة والمألوفة  الممارسةإكساب كفاءات للمتعلّمين يتطلّب تغيير طريقة  وألنة الحاليالبيداغوجي 

  .للمتعلّمينوبكيفية تقديمها  بالمعرفة نفسها، عالقتهم من حيث ،مينتكوين المعل و إلى تجديدويدع
تهيئة  فيوصب المعلومات والمعارف، بل  نقلفمهنة المعلّم لم تعد تلك الّتي تعتمد على 

الضرورة  دعتعلى تجنيد معارفه واستخدامها كلما  القدرةكي يتعلّم، وإكسابه  علّمالظّرف للمت
التحكّم المتجدد   هذا ،"التحكّم"مال يتمثّل في  رأسجاربه الخاصة ليبني بحيث ينطلق من ت. لذلك

أساسا على السلوكات والتّصرفات الّتي  يرتكزللتكيف مع كلّ المواقف والوضعيات،  والمرافق
  :التربية البدنية والّتي تسمح للطّفل فيالعملية التعلّمية  ضمنالمميزة  مكانتها لها

                                      

  .بالوعي بإمكانياته واستثمارها ـ                          
   .الطواعيةبالتعلّم عن طريق المساهمة  ـ                       
   .طورتبغرس روح حب ال ـ                       

  .لتواصللباستثمار التعبير الجسدي كوسيلة هامة  ـ                       
   .الفعالة في العمل الجماعي والمساهمةبترقية العالقات االجتماعية  ـ                       

 

 التعلّممنطق  إلىقليدي واالنتقال من منطق التّعليم تيقتضي إحداث ثورة على التّعليم ال وهذا
 الموجه والمشجع ،دور المنشّطالّتي يأخذ فيها المعلّم  ،التعلّمية  شكاليةإلاالوضعيات  ومواجهة

  :هذا فعلى المعلّم يتأتى ولكي .والجماعي الفردي للعمل
 كيفية ومن ،األنشطة بصفة خاصة وفيأن يجدد معارفه ويرفع منها في المادة بصفة عامة  ـ 

  .المنهاج المبني على الكفاءات ومتطلّباتاستخدامها واستثمارها حتّى تتماشى 
  .استخدامها في مواضعها قادرا علىما بالمفاهيم الواردة في المنهاج، أن يكون مل ـ 
    إلى نهائيةللخروج، إلى كفاءات  ملمحمن (أن يتحكّم في المنطق الذي بني عليه المنهاج  ـ 

          ).        أهداف تعلّمية إلى مؤشراتإلى  ،قاعديةكفاءات  إلى ،ختامية كفاءات
 كلبذ فتصبحلمؤشّرات لمعايير  بوضع، اإلجرائيةصياغة األهداف أن يمرن نفسه على  ـ 

  :عملية إجرائية أساسها المواصفات التّالية
  

 فية  اختيارهةأفعال تصرللتلميذ وليس للمعلّم موج.   
 أويلتغير قابل لل المعنىمفهوم أحادي  ذات.   
 دةوضعيات تعلّم  فيمحد.  
 والمالحظةللقياس  قابلة.  
 نجاح بشروط.  
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      . مباشرة اإلجرائيةيختار الوضعيات التعلّمية بحيث تخدم األهداف  كيفيعرف  أن  -
                                        .ّمراحل العملية التعلّمية كلأن يجعل التّقويم بأنواعه يرافقه في  -
                                                                                                                                                             
                                          :المنهاج عىــمس       

  

تظهر في سلوكات  المسار الدراسي، خالل ،بمختلف مستوياتها كفاءاتالمنهاج لبلوغ  بني 
 .اليومية العادية حياتهفي  تإشكالياعند مواجهته لما يصادفه من  تهوتصرفا الطّفل 

  : هذا انتهجنا المسعى التّالي ولتحقيق
  

عن ملمح  تعبر ،مواصفات حددت ،انطالقا من خصائص الطّفل وأهداف المادة في المرحلة -
  .  المتعلّم

مرحلة التعليم   فل في نهاية الطّ سلوكاتعن  تعبر نهائية ةكفاء ترجمت هذه المواصفات إلى -
  . االبتدائي

  .السنة اشتقت منها كفاءات ختامية تعبر كل واحدة منها على سلوكات الطفل في نهاية -
كفاءات قاعدية تعبر عن سلوكات المتعلم في نهاية المجال        ختامية ثالثاشتقت من كل كفاءة  -

  .التعلمي المتناول خالل الفصل الدراسي
متعلقين بموضوع تعلمي، يصب في الكفاءة القاعدية  هدفين تعلّميينل مجال تعلمي يضم ك -

             ).مجموعة حصص(وحدة تعلمية  ويعبر كل منهما عن
  .   ى مدى اكتسابهعل تدّل مؤشّرات هد ف تعلميحدد لكّل  -
 من )جاحشروط النّ( بالمعاييربتعزيزه  للحصةإجرائي  هدفالمؤشّر على شكل  يصاغ  -

  .                      طرف المعلّم
                                                         

        المنهـاج مخـطّط                                          
  
  
   كفاءة نهائية                                  نهاية المرحلة            
  
  
  

  ختـاميـة  كفـاءة                                السنة الدراسية            
                             

  
  كفاءة قاعدية                               الفصل( المجال التعلمي         

                     
         

                                                   تعلمي دفــه                                الوحدة التعلمية           
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                                      :خصائص الطور      
  

  : االبتدائية الخامسةأهم مميزات طفل السنة 
  

  .البحث عن توازن مصلحته الذاتية  داخل وخارج األسرة -                                  
    . للضغوطات الخارجية باإلضافة الحترامه للقيم العائلية ميل  -       الناحية االجتماعية  

  .االنخراط في جماعة األقران ومحاولة تنظيم أفواج اللعب  -                                  
  .العمل على اكتساب االستقاللية نسبيا -                              
  . ة التمييز بين الجنسينحب التنافس وبداي -                         

                                

  .نمو بطيء لعملية التمييز والتوافق -                         

     .حاجة اإلحساس بالعدالة والقيام بالمبادرات ـ       الناحية النفسيـة  
  .البحث عن االستقاللية ـ                                   

  . ـ اكتساب قواعد اللعب  ومفهوم الواجبات والحقوق                                   
  .  ـ التطلع  إلى الصورة الجسدية واالهتمام بها                                   

                                  
  

  . ...)مساهمة، طواعية تعاون، (نمو مفهوم بعض القيم األخالقية  -                        
                                        .   ثراء قاموسه اللغوي مما يساعده على سماع وسرد القصص -      الناحية المعرفيـة   
     . يتوق إلى األلعاب البطولية -                        

                                          

  
     

  . ظهور تحسن على مستوى التنسيقـ                                    
  .ـ الدقة في تنفيذ الحركات                                  

  .التحكم في التوازنـ           الناحية الحركية    
  .التحكم الجيد في الحركات الطبيعيةـ                                    

  .ـ اكتساب سريع لمختلف اآلليات الحركية                                  
  .ـ طواعية الجسم عند األداء تسمح بالتركيز لمدة طويلة                              
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  للسنة الخامسة االبتدائية: صياغة الكفاءة الختامية           
  
   

   اھمة في بناء مشروع جماعي  والمس االنخراط                               
  .أو فردي لتحقيق أفضل نتيجة                       

  
  

  الخامسةكفاءات السنة 
  من التعليم االبتدائي

        
  الختاميةالكفاءة 

  االنخراط والمساهمة في بناء مشروع جماعي                             
   .أو فردي لتحقيق أفضل نتيجة                                        

  
         

  الكفاءة القاعدية األولى 
  

  .تبليغ معطيات لبناء خطة لمواجهة الموقف                                                
  
  
  

       
  االطالع وجمع معطيات فرديا وجماعيا وترتيبها في*                               

  .الوقت المناسب       علمية األهداف الت  
  .بناء خطة فردية وجماعية*                           

  
  الكفاءة القاعدية الثانية 

  . والتدخل الصائب لواجهة الموقف تجنيد طاقاته                                        
                                    

  
  

  .تجسيد خطة جماعية وتقبل األحكام*                                               
 األهداف التعلمية   

  .     تنفيذ خطة جماعية والقيام بمختلف األدوار*                                         
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
        

  .تقدير متطلبات الموقف للتدخل الصائب      الكفاءة القاعدية الثالثة
                                  

  
  .حصر المخاطر للقيام بمختلف األدوار في وضعيات متنوعة*                        

  األهداف التعلمية 
                          .تبني قواعد التسيير وتحسينها لضمان أكبر استقاللية*                         

  
  :معالجة الكفاءات القاعدية      

  
  التبليغ: جال األولالم
  

  .تبليغ معطيات لبناء خطة لمواجهة الموقف       :الكفاءة القاعدية    
  

  .حصر المعطيات المتعلقة بالموقفمعرفة  ـ                           
  .انتقاء المعطيات لبناء الخطةمعرفة  ـ        البعد المعرفي      

       ....)شفوي، حركي (شكل التبليغ معرفة  ـ                           
                .مختلف األدوار لتنفيذ الخطةمعرفة  ـ                           

  
  .احترام القانون المهيكلـ                                

                  .تقاسم األدوار مع الزمالءـ        البعـد العالئقي     
  .أخذ االحتياطات للزيادة من فرص النجاحـ                                

  .مؤازرة الزميل عند الضرورةـ                                
  

  .    دراسة الموقف ومركباته ـ                               
  . طريقة التدخل والتنفيذتنظيم  ـ   البعد التنظيمي           

  .العمل على التعديل عند الضرورةـ            والوظيفي       
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  

  التجنيــد: المجال الثاني
  
  .تجنيد طاقاته والتدخل الصائب لمواجهة الموقف    :  الكفاءة القاعدية  

  
  . فهم الموقفـ                                                        

  .اختيار توعية التدخلرفة ـ مع            البعد المعرفي     
  .    التحول من وضعية ألخرى حسب تغير الموقفمعرفة  ـ                                                       
  .كيفية تجنيد الطاقة لمواجهة الموقفـ معرفة                                                        

                
  . القيام بالدور كامالـ                                                       

  .احترام قواعد الممارسةـ               البعـد العالئقي   
  . المحافظة على القواعد األمنية خالل التنفيذـ                                                       

       .تكاتف المجهودات للمواجهةـ                                                       
            

  . ترتيب معطيات التدخل حسب األولوياتـ                                                      
  .وضع منجية صائبة للتدخلـ           البعد التنظيمي     

  .لول المناسبة والمبادرة بهااختيار الحـ         والوظيفي             
   .تعديل طرق التدخل حسب المستجداتـ                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12



 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  

  التقديــر: المجال الثالث
  

   .تقدير متطلبات الموقف للتدخل الصائب:           الكفاءة القاعدیة     
  
  

   .معرفة مخاطر الموقفـ                                                   
      .ـ حصر متطلبات الموقف                             

  . معرفة بناء خطة حسب المتطلباتالبعد المعرفي        ـ         
  .اقتراح عدة حلول للموقفـ                              

                                   
              

  . تجنب المخاطر وعدم التهور خالل التنفيذـ                                  
  .المحافظة على أمن الزمالء والخصم أثناء الممارسةـ البعـد العالئقي            

   . تقبل المواجهة الفردية والجماعيةـ                                  
  .احترام قواعد التسيير ـ                                 

      
  .استثمار قواعد التسيير لصالحهـ                                  

    .مواجهة الموقف في الوقت والمكان المناسبين ـالبعد التنظيمي             

  . وضع استراتيجية لتسيير الموقفـ والوظيفي                   
  
  
  

  شكّلت األهداف التعلمية ومنه
  حسب وحـدات التعلم                                 
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  
  األهداف التعلميـة       
  

  التبليغ: الموضوع             األول                        : المجال التعلمي
  .تبليغ معطيات لبناء خطة لمواجهة الموقف :الكفاءة القاعدية
  البحث عن المعطيات: الوحــدة األولى

  
  بنــاء الخطط :الوحدة الثانية    

  

الـتـوجيـــهات المــؤشـــرات علميالهدف الت

عيا
ما

وج
يا 
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طيا
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جم
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الع
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س
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 ال
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في
ها 

تيب
تر

و
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 تحديد وانتقاء المعطياتـ 
       .حصر معطيات الموقف ـ
  .القدرة على تحليل الموقفـ 

 .ـ بناء كيفية المواجهة

.     حصر األولوياتـ   ترتيب األولوياتـ 
 .دتهوقت التنفيذ ومـ 

 توقع الحلولـ 
  .ترتيب الحلولـ 
  .توقع تصرفات الخصمـ 

 .ـ المبادرة بالحل المناسب

  تحديد قدراته لمواجهةـ 
 .الموقف      

  .فهم مركبات الموقفـ 
  .تحديد كيفية التنفيذـ 

 .ـ توزيع المجهود حسب مدة التنفيذ

 الـتـوجيـــهات المــؤشـــرات الهدف التعلمي
ية

اع
جم

 و
ية

رد
 ف
طة

 خ
اء

بن
 . 

 .اختيار الوضعية المناسبةـ 
  . فهم الموقف ـ
  توقع الحلولـ 

  .ـ اختيار الحل األنسب
 في العمل تكاملية األدوارـ 

 .الجماعي
  .القيام بالدور المنوطـ 
  .فهم أدوار الزمالءـ 

 .زميلـ مؤازرة ال
   .توقع الحلول من وضعية ألخرىـ 
     

  .مراقبة الخصمـ 
  .ـ توقع خطة الخصم

 .التغيير المناسب لألدوارـ 
  .مؤازرة الزميلـ  .المساهمة الفعالة ضمن الفوجـ 

  . القيام بمبادرات في الوقت المناسبـ 
 .المساهمة الفعالة في التصدي للخصمـ 
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  

  التجنيد: الموضوع                                   الثاني   : المجال التعلمي
  .تجنيد طاقاته والتدخل الصائب لمواجهة الموقف :الكفاءة القاعدية

    تجسيد الخطط: الوحدة األولى

  
  التنفيذمنهجية : الوحدة الثانية

  
  
  

 الـتـوجيـــهات    المــؤشـــرات     الهدف التعلمي

كام
ألح

ل ا
قب
وت

ة 
عي

ما
 ج

طة
 خ

يد
س
تج

 

  عةالقيام بالدور كامال ضمن الجماـ 
   .فهم الدور المنوط ـ
  .حصر مخاطرهـ 

 .ـ معرفة أوقات التدخل ضمن الجماعة

 العمل على احترام قواعدـ 
 .لممارسةا

. قواعد الممارسةـ فهم 
  . استثمار قواعد الممارسةـ 

 .ـ روح التنافس النزيه

   اختيار الحلول المناسبة ـ
 والمبادرة بها  

  .فهم مراد الخصمـ 
  .لول للمواجهةتوقع الحـ 
 .التصدي في الوقت المناسبـ 

  تقاسم الدور مع الزميلـ 
 .لمداومة المجهود   

   .توزيع األدوار حسب القدراتـ 
   .مؤازرة الزميلـ 
 .مداومة بذل الجهدـ 

الـتـوجيـــهات    المــؤشـــرات     الهدف التعلمي
عي

ما
 ج

طة
 خ

يذ
نف
ت

تل
مخ

م ب
قيا

وال
ة 

  
ار

دو
األ

. 
    .تحليل الموقفـ  .ـ فهم الموقف للتدخل بأمان

 .ـ حصر مخاطره
  .فهم الموقفـ     .فرديللتنفيذ الـ وضع منهجية 

  .تحديد كيفية التنفيذـ 
 . ـ تجنيد قدرات التدخل

  .فهم الموقفـ   .وضع منهجية للتنفيذ الجماعيـ 
   .تحديد كيفية التنفيذ الجماعيـ 

 .ـ تكامل المجهودات
ـ تعديل طريقة التدخل حسب 

  . المستجدات
      

  .مراقبة تدخالت الخصمـ 
  .من موقف آلخر ـ التحول المناسب
        .ـ مباغتة الخصم
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  

  التقديــر: الموضوع                 الثالث                      : المجال التعلمي
         .طلبات الموقف للتدخل الصائبتقدير مت: الكفاءة القاعدية

       حصر المخاطر: الوحدة األولى

  
      قواعد التسييـر : الوحدة الثانية

  

 الـتـوجيـــهات    المــؤشـــرات     الهدف التعلمي

ار
دو

األ
ف 

ختل
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م 
قيا
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خا
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ر ا
ص

ح
  

عة
نو

مت
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عيا
ض

 و
في
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   .دراسة وتحليل الموقفـ  تحديد المخاطر المتعلقة بالموقفـ 
  .ـ فهم مركباته

    .حصر المخاطر ـ
  ـ انتقاء الحل المناسب لمواجهة 

  .الموقف
 

  ترتيب المعطياتـ 
   .ـ بناء الحل المناسب

 .تنفيذه في الوقت المناسبـ 
  المستجداتعديل حسب تـ القيام بال

     
  الخصم خططـ توقع 

   .تحديد كيفية التصديـ 
 .ـ فهم مستجدات الموقف

  ـ مواجهة الموقف في الوقت  
  .ناسبينوالمكان الم   

.ـ فهم وقت ومدة التنفيذ
  ـ تحديد مكان التنفيذ والتصدي

 الـتـوجيـــهات المــؤشـــرات الهدف التعلمي

ها
سين

تح
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الت
د 

اع
قو

ي 
تبن

  
ية

الل
تق
س
ر ا

كب
ن أ

ما
ض

ل
. 

  .تسيير مواقف لصالحهـ 
 

 .ـ فهم الموقف
  .ـ استثماره لصالحه

  .ر المجهوداتتسييـ 
   .ـ تسيير التنافس

 .تقبل المواجهة الفردية والجماعيةـ 
  .تقدير مقدرة الخصمـ 

    .ـ المواجهة الفردية
  .المواجهة الجماعيةـ 

  لمواجهةا اقتراح تعديالت لمواقفـ 
 .الوقت المناسبفي 

   .وضع خطط التعديلـ 
ـ تنفيذها فرديا وجماعيا في الوقت 

 .المناسب

  .استراتيجية للتسيير ـ وضع
فرديا  ـ بناء خطط تسيير منافسة

  .وجماعيا
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  

التعّلم/تعلیم ستراتیجّیةا  
  

في مما يجعله ينفر منها  البدنية،التربية  مادةما يقف تكوين المعلّم كعائق في تدريس  كثيرا
ذي ال يناسب ال .التدريبمنطق  علىأن التناول الحالي للمادة مبني أساسا واألحيان،  غالب

هذه المقاربة التخصصية ال تواكب الوضعية المادية الحالية  نألو .التالميذجميع  قدرات
موجهة عموما ) التربية البدنية المطبقة بمفهوم التدريب( إلى كونها باإلضافةالتعليمية  للمؤسسات
ستهدفه التدريب غالبا ما يكون الذي ي التنافسي فالجو. لديهم القدرة على ذلك منأي  للموهوبين

  .  المستوى المطلوب فيرياضة ما  لممارسة بمنطق االنتقاء والرغبة المعبر عنها
مبني  اليوم،لحصة التربية البدنية كما نريده  التعلّمي/فإن المنطق التعليمي المقابل،في و

       .التالميذيمتلكها  الّتي الذّاتيةعلى القدرات الطبيعية 
استراتيجية مبنية أساسا على  وضعالدرس بهذا المنطق يؤدي بالضرورة إلى  وتناول

  .الحصةالتالميذ في جميع مراحل  بإشراك تتميز تعلّمية/ تعليمية وضعيات
معتمدا على  التعلّمية،وإنجاز الوضعية  تصميمهذا المنطلق يمكن لكّل معلّم التفكير في  منو

المنطقيمليها هذا  التي ةالتوجيهات المنهجي. 
  
  للحصة ؟  إلجرائيتتم صياغة الهدف ا كيفـ  أ
  

  في خانة( التعلّمية، واعتمادا على المؤشّرات المعلن عنها في الوحدة األهداف التعلّمية انطالقا
) عملية( إجرائية أهدافابمعايير لتصبح  المعلّم بتعزيزهاوالتي يقوم  ،)العناصر المفاهيمية

نتتضم:  
  

  ).للتأويل ةقابلغير (المعنى  ةأحادي) ةسلوكي( ةحركيال افعأ ـ
  .للقياس والمالحظة ـ قابلة

  .  تعلّم محددة اتوضعيفي  ـ
  .من خاللها الحكم على شكل اإلنجاز ومدى تحقيقه يمكن) نجاحشروط ( بمعايير  ـ

  

              ؟وضعيات التّعلّم  اختياريتم  ـ كيف ب
، ويخضع هذا االختيار اإلجرائيمن الهدف  تحقّقهت التعلّمية تبعا لمدى ما الوضعيا تختار
  :وتعليماتية منهجيةلترتيبات 

  

    :المنهجية النّاحية من* 
  

   ...). األروقة الملعب،الساحة، (  كّل الفضاء المتوفّر ثمارإتاحة الفرصة لجميع التالميذ واست ـ
الدفع، ، الوثب التسلّق، الرمي،الجري،  المشي،بحركات  إلى نشاطات تتميز تنوع وتفهرس ـ

    .مشوقوتكون ذات صبغة لعب  ب،السح
  . شدة منهترتّب هذه النشاطات حسب الجهد بحيث يتبع كّل نشاط شديد الجهد بنشاط أقّل  ـ
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 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  :من الناحية التعليماتية *

  :  بـ التعلّمية الوضعية تتسم
بأسهل و تركيزبأخفّ  جهد،بتمرينات أو ألعاب تتصف بأقّل  الحصة دائما تبدأ :التدرج -1

 الوقتو الجنسو تكييفه حسب المستوى للنّشاط،ية اتالمعالجة التعليم علينا تركيب وهنا تملي
  .والمساحة المطلوبة إلجرائه

وال تفصل بينها ترات راحة  متواصلةتكون التمرينات واأللعاب ) االستمرارية( :الديمومة -2
                                ).التسخين(عنها ضياع تأثير مرحلة اإلحماء  ينجم طويلة

    .والسلوكية والذّهنية للتالميذ البدنيةالصعوبات المقترحة في مستوى القدرات  تكون :التقدير -3
  إتباعها بأخرى يجدر عالية،االعتماد على تمرينات أو ألعاب تتطلّب شدة  عند: التعاقب -4

والمرونة العضلية بالقوة في نفس الوقت يتم التعاقب بين التمرينات الخاصة و، جهدا منهاأخفّ 
  .واالسترخاء

  تعلّم ؟/نبني وضعية تعليم كيف ـ ج 
  :علىبناء بيت مثال ترتكز  فشروط .داللتهله  الوضعية" بناء"لمفهوم  اختيارنا

إلى بناء متجانس مشروط  الوصول ومحاولةـ الوسائل  البناءـ المهارات وأساليب ) الموضوع(الفكرة  -
   :عملياتبتسلسل 

                  .التعلمية المخطّط الذي يوضح كيفية سير هذه الوضعية وإنجازفي المشروع  التفكير* 
 ...ووضعيات وتبادل لألدوار الخ حركاتمن  التالميذ،مهام  بيان* 
التالميذ من  خصوصيات( ة التي يمكنها استيعاب هذا المشروعوالبشري الماديةالوسائل  دراسة *

    ...). خصوصيات المؤسسة من حيث الوسائل المستوى،حيث 
   ؟يتم تسيير الوضعية التعلّمية  كيف ـ د
 المساحة المخصصة تمليه) أفرادا وجماعات(التعلّم /جميع التالميذ في وضعية تعليم مشاركة -1

  .المبذولة والمجهوداتو ضرورة مراقبة تحركات جميع التالميذ، ه والمؤكّد للنشاط،
 لألخطاءيتم أول إنجاز يتبعه التصحيح الجماعي  المطلوبة،شرح وعرض الحركة  بعد -2
  .مشخّص دون قطع النشاط تصحيح فردي معويتابع اإلنجاز  المشتركة،) النقائص(
 أنه ال يمكن يعيوعلى التلميذ أن  ترامها،واحأو لعبة قواعد ضابطة يجب فهمها  لكّل نشاط -3

  .الفوز لنيلو فسح المجال للجميع  القواعد،إطار منظّم بدون هذه  فيالممارسة 
  التعلّمية ؟يتم تقويم الوضعية  كيف ـ ه

على بناء تصرفاته تدريجيا حسب ما هو مطلوب  جبرهي تعلّم،/التلميذ في وضعية تعليم وجود
  .المسطّرلصحيح هو الذي يكون استجابة للهدف وا المناسب والنّشاط

 المحددةالنتائج المحصل عليها وارد في كّل وقت من الدرس حسب المؤشّرات  واستقراء
   .الحصةبداية  في والمعلن عنها

    من الحصة؟ الوضعية التعلّميةمكانة  ما ـ و
 المبنيةتتبع مرحلة اإلحماء و الحصة،الرئيسي من  غالبا الجزءالوضعية التعلّمية  تمثل

تليها مرحلة الرجوع إلى الهدوء التي  .الطّبيعيةوالجري وحركات للمرونة  المشي على أساسا
 .العاديةحالته الطبيعية  التلميذيستعيد  من خاللها
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 الفروقات بیداغوجیة

              
  

قدراتهم  حيثالمتعلّمين، من بيداغوجية الفروقات أساسا على التباين الموجود بين  ترتكز
. ، ومسار التعلّم من جهة ثالثةثانيةقابليتهم واستعدادهم لسيرورة التعلّم من جهة  ومدىمن جهة 

وثيق، حيث تراعى الفروقات الفردية، وتؤخذ عين التعلمية/بالوحدة التعليمية فارتباطهاهنا  ومن
لكّل متعلّم أن  يجد ما يتالءم مع إمكانياته  ىيتسنّحتى ). الوحدة التعليمية(بنائها  أثناء االعتبار

يخضع  الذي، وما يتوافق مع مساره التعلّمي، )الحركية، الوجدانية، والمعرفية-الحسيةالبدنية (
     .             كلّها العوامللهذه 

 التعلّم واحد في بيداغوجية الفروقات، للوصول إلى الهدف، فالمسار منطلقكان  وإذا
 التطورواستعداداته، التي تحدد سرعة  مؤهالتهكّل حسب . متعددة ونقاط الوصول يالتعلّم
، في إطار المقاربة بالكفاءات المعتمدة في البدنيةببيداغوجية الفروقات في التربية  والعمل. نفسها

  .، ويصبح ضروريا، وهذا لخاصية الكفاءة ذاتهانفسه يفرضالمناهج الحالية 
  : يلي فيما  نوجزها  مبادئ على وترتكز

 كقاعدة في استراتيجية التحضير والبناء،  المتعلّمينالتباين الموجود بين  اعتماد
  .والدعم

 دة ،تسمح  افتراضالهدف لتحقيقالمسلك المالئم له  بانتهاج  للمتعلّممسالك متعد.  
 دةمنطلق واحد بنقاط وصول  تحديدوبمسالك مختلفة  متعد .  
 في الخصائص العالئقية والمعرفية المتعلّقة بالفوج المتمثّلة: مؤثّرةبالعوامل ال التكفّل. 

  
        

  العملية  بعدالعملية                      أثناء      العملية                    قبل   
  
  
  
  نسب التحقيق حصر ـالفروقات والتباين         اعتماد ـ تحديد الهدف               ـ  
  استدراك العجز ـتعدد التناول              اعتماد ـ   الوسائل           تحديد  ـ  
  ـ تحديد مسالك التعلّم           ـ تشخيص التوجيه   

  واإلرشاد                                      
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  بناء وتطبیق أسس
  تعلّمية حدةو

  :الوحدة التعلّمية تعريف
  

  تعلّمية/يتضمن مجموعة وحدات تعليمية الذي  التعلّمي  تمفصلال هي         
  .هدف تعلمي تحقيق  قصد )حصص(                

                                         

                                    
  المتّبعة المنهجية                        

  
  

  ، انطالقا للتقويملخاضعة تحديد العناصر ا ـ            
                         .علمي المعنيتالهدف ال مؤشرات من          التشخيصي   التقويم 
        .الذي يقوم عن طريقه التقويم...)  لعبة( تحديد المحتوى ـ                   )األولي(          

  .حديد منهجية تطبيق المحتوىت ـ                                          
  

  استخالص النقائص (النتائج  تحليل    
                                  ).حسب أولويات وترتيبها       

  
  ).النقائص(انطالقا من المؤشرات  الحصص أهدافصياغة  ـ                   

                                   )الحصص عددب حس(توزيعها على المدى الزمني  ـ           الوحدة بناء  
  .هدف لكّل) وضعيات تعلّم(تحديد محتوى  ـ       وتطبيقها التعلّمية  

   مرافق ومعدلالتقويم التكويني كضابط  اعتماد ـ                          
  ).في جميع الحصص( التعلّم لسيرورة                               

                                                                      

  التعلّمية/ الوحدات التعليمية  تطبيق     
  مع التالميذ  ميدانيا) الحصص(     

  

  المحددة في بداية ) النقائص(إخضاع المؤشرات  ـ           
  .ويمالتعلّمية للتق الوحدة                                 
  .تقويمها المراديستجيب للمؤشرات .) ..لعبة (تحديد محتوى  ـ        التحصيلي  لتقويم   

    ...)ذاتي، جماعي، فردي ( التقويم ومنهجيةتحديد وسائل  ـ                            
  .النتائج تحليل  ـ                     

                                                                    
  المسطرةتحديد مدى تحقيق األهداف  هذا خالل  من           
  . المنتظرةومنه مدى اكتساب الكفاءة              
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  وتطبيق بناء أسس

    )حصة(  تعلّمية/ تعليمية وحدة
  التحـضير  جانب       

  
  . اإلجرائيالوحدة التعلّمية، استخراج الهدف  منانطالقا  ـ                               

  .مبادئه وتحديد، اإلجرائيالهدف  تحليل  ـ                          
  ) اللعبة أو األلعاب التي تحقّق الهدف بنسبة أكبر( المحتوىتحديد  ـ                            

  ....مستوى التالميذ، الوسائل، طبيعة الجو  مراعاة مع                              
  ...). الخ  فرديبورشات، أفواج، (التعلّم  سيرورة  صيغةتحديد  ـ                          

  ).اللعبة، األلعاب(تحديد مدة الممارسة  ـ                            
  . واألدوار التي يقوم بها المتعلّمون المهاميد تحد ـ                            

  .للصعوبات التي تواجه المتعلّم الحلولتوقّع  ـ                        
                  

  
  التطبيق  جانب    
  
  

  : للدرسالمسيرة  المبادئ          
  إلى تنشيط القسم  مالمعلّ دور، يتحول تعلمية/تحضير وإعداد وحدة تعليمية بعد           

  : تطبيق مبادئ يستوجبمراحل الدرس ميدانيا، وهذا  وتسيير           
  .، يوضح حركيا بنفسه أو عن طريق تلميذيشرحـ                  
  . عن بداية ونهاية العمل، بواسطة إشارات مفهومة يعلنـ                  
  .التالميذأعمال  قومويفرديا وجماعيا  يصححـ                  
  . ويعدل التعلّمات يوجهـ                  
 .يطمئن، يساعد التالميذ ، يشوق، يشجع،يثيرـ                  

 
  
  

  :بالتسخينالمتعلّقة  المبادئ            
  حصة التربية البدنية، حيث أنّه  فيالتسخين إحدى المراحل الهامة  يعتبر             

  .مضمون الحصة يتطلّبهاللجسم تحمل شدة المجهود التي  يضمن             
  : فعلى المعلّم أن يسهر على ولذا             

  .تدرج صعوبة التمارين والحركات مبدأ  -               
  . طبيعة النشاط والحالة الجوية حسبمدة العمل واختيار التمارين  تكييف  -               

 . العمل والراحة مبدأ احترام -               
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  :الرئيسي بالجزءالمتعلّقة  المبادئ              
  تحقيق الهدف المسطّر  يضمنالمعلوم وأن الجزء الرئيسي من الحصة  من            
               :حيثالمعلّم كبيرة في هذه المرحلة من  فمساهمةولذا             

  . المضامين في صيغة إشكاليات راحاقت -
  . أفواج العمل تنشيط -
 : الحلول المناسبة، وهذا عن طريق إليجادالمتعلّمين  مراقبة -

                               
  :الشفوية التدخّالت           

  . الموجز، المبسط والمفهوم الشرح -
  . التوجيهات في الوقت المناسب تقديم -
  . موع وواضحصوت مس استعمال -

   
  ): الحركية(العملية  التدخّالت          

  
  باليدين ،بالجسم كلّه(إشارات وحركات واضحة وصحيحة  استعمال -
     ). المستخدمة بااألداة 
  ). والحركةبين الصوت (إشارات مركّبة  استعمال -
  . بين الورشات ومراقبة األعمال التنقّل -
  . لتمارين والحركاتالفردي أثناء سير ا التصحيح -
  . العمل إلعادة الشّرح أو للتصحيح الجماعي توقيف -
بعض الحلول، وتزويد التالميذ بمعطيات إضافية إذا اقتضت  اقتراح -

 .الضرورة
  
  
  
  

  : للهدوء بالرجوعالمتعلّقة  المبادئ            
  : أنّها والمؤكّدما تهمل هذه المرحلة،  كثيرا     

  .لتالميذ لحالتهم الطبيعية الهادئةاستعادة ا فترة -
  . في الحصة جاءتكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما  قد -
  . منافسةفيها النتائج إن كانت هناك  تعلن -
 .فيها الحصة القادمة تحضر -
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  التـوجیـھات

                                                                                         
    فالحصة ،هو ضرورة احترام المنهاج والمواقيت المخصصة لتطبيقه عندهيجب الوقوف  ما

 العالقة بين المربي وتطويرإلى تنظيم  األهداف فقط، بل تتعدى تحقيقالمنظمة ال تساعد على 
  .  أنفسهموالتلميذ، وبين التالميذ 

 للتعبير عن إمكانياته البدنية الفرصةالمحكم يخلق الجو المالئم للتلميذ، ويمنحه  والتنظيم
  . حيز التطبيق ووضعهاوالفكرية 
  . طورهمراحل ت وتعايشالظروف المالئمة تدفعه إلى المشاركة في بناء تعلّمه  هذه

  .والتنقالتهذا التنظيم عبر االستعمال العقالني للتشكيالت  ما يمر وغالبا
  

 :  التشـكيـالت* 
  

  :  أنواع من التشكيالت ثالثةنجد  عموما
  التقسيم                تشكيالت  -                                  
              الموقع   تشكيالت  -                                  
       التنظيم تشكيالت -                                  

                                            
  التنظیم تشكیالت                          المــــوقـــع تشكیالت                        الـتقسيم تشكيالت    

  
  

                         
      
 من الصغير إلى ( القامة حسب -   )       الصف( القاطرة  -            )المستوى( القسـم -
                  )العكس أو الكبير                      الموجـة  -    تالميذ  5إلى  3من  الفرع -
   االستعداد -                   الكتـلة  -     حسب القوة       الفـوج -
  النظـر  اتجاه -    والنادي                                         لفريـقا -

  االتجاه تغيير -                                                  
من الثبات أو في حالة تنقل                       (أشكال هندسية دائرة      حسب -               المجمـوعة  -

  .   )التشكيلة تغيير     ...)        الخ مثلث، مربع،                                       
                                الكـومة -                   الزوجي  -
              الجماعـة -                    الفردي  -
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  :   التقسيم تشكيالت* 
  .ال يتغير طيلة السنة الدراسية. المستوى الواحد أفرادي تضم هو الوحدة الت: القسم  
 النشاطات الرياضية ذات فيتالميذ، ويستعمل  10وأقل من  5 الفرع أكثر من يضم: الفرع  

                                                   .الجماعي الطابع
  

  : والفريق النادي 
  الفوج (على تقسيم القسم  الدراسيةعلم في بداية السنة الم يعمل  الرسميةعمال بالتوجيهات 

  .طيلة السنة الدراسية التنافسإلى ناديين متقاربين في المستوى لضمان ) التربوي     
  

  .  كل ناد إلى فريقين أو أكثر حسب كثافة القسم يقسم -
  . لكل ناد اسم يعرف به فيما بعد يختار -
  .  ناد رئيس لكل -
  .     ئدفريق قا لكل -
  .  ال تتغير طيلة السنة الدراسية النادي عناصر -
  .                                                      الحاجةتتغير حسب  الفريق عناصر -

  
  :      مالحـظة

                           
كل  القدرات بحيث فيأجل تنافس حقيقي يجب تقسيم القسم إلى ناديين متوازنين  من

  .ناد يضم عناصر متفوقين، متوسطين وضعاف
   

  : مثـال 
  القـسم

  
  

          
  المستقبل ناديالحرية                  نادي                        

                                                                                              
             

  ب فريقأ         فريقب             فريقأ       فريق                
                                                                           

  ).  الدرسجمع وتفكيك التالميذ أثناء ( العاديوحدة مؤقتة تستعمل خالل النشاط  وهي :المجموعة
  المساعدة أو المراقبة ويتطلب هذا األخذ بعين االعتبار  من أجل الزوجي يتكون: الزوجـي

  ). المستوى الفني في النشاط - القامة - الوزن(                   
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 الموقع تشكيالت:    

  :العالقات الفضائية تمثل
  

  .  بين التالميذ والجهاز أو الوسيلة المستعملة  -                      
  ).المسافة(بين التالميذ أنفسهم   -                           

  ).المسافة(التالميذ والمعلم  بين -                           
  

 التنظيـم تشكيـالت:   
 بتجنّبهذا في الحركة أو في السكون، وتسمح   أكانالعالقات المذكورة أعاله، سواء  تنظّم

  .    العملاالصطدامات والزحام حول وسيلة 
  

   : التمرين واستعمال ا لتشكيالت نجازإ *
  .  وسيلة تسمح لجميع التالميذ بإنجاز نفس التمرين في نفس الوقت وهي :المـوجـة

الفردي  التصحيح التمرين، إمكانية أداء ،مراقبة شدة الجهد يمكن: العمل بالموجة مزايا
  .                            والجماعي

 التنظيم يكون فيه اإلنجاز فرديا، كثيرا ما يستعمل في األلعابمن  نوع هو): القاطرة( الصف
   ).على الخصوص القوىالعاب ( الفردية

  

  : التنقـــالت *
حسب ترتيبات تنظيمية  التالميذأثناء التسخين أو أثناء المرحلة الرئيسية، يكون تنقل  سواء

  . ساحة الممارسة أوبعين االعتبار مساحة  تأخذ
  

         :ي ساحة صغيرةالتالميذ ف تنقل
    حول الملعب تنقل                                     

       
                                                              

                                                                                                          
                                                          * * ****                                                                   *  * * *  

*                               *                                                                         * * *        
*                               *                                       **                               * *  *                                          
*                              *                                    * * *                                *  *               
*                               *                                     *  *                                          
  

  بالتقاطع مجموعتان          عادية مجموعة              بالتقاطع  صفّانعاد             صف
   

                       
                       *      *         *       *     

                                                                   *                                   *  
                                                                                                                                            

                                                                                                      *                                    *         
                                                                                                 *                               *  

                                                                           *                                   *                                           
  أمامي    تقاطع صفانالخلف                         منعاد تقاطع  صف                      
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  الملعب داخل تنقل                                                         
  
  

                         *  *   *                                      *                  *                        
       * * *                                          *             *               *  *          *    *    
        * *  *                                       *                 *              
      *   *                                           *                *    

  
    شكلبالصف على  تنقل           موجتان تقاطع                         حرفردي  تنقل  

  
  
  

    
  نشاط التالميذ مراقبة

  
  

  . على جسم الطفل النشاطضروريات متابعة النشاط البدني، مراقبة مدى تأثير هذا  من
  : سبل عديدة لذلك، نذكر منها وهناك

                             
  الخارجية  المحالم* 

  
   نلخّصها في ثالث حاالت متباينة: الوجه

                     
                     قـف                          حـذار                              جيــد                   

  لون داكن       -             ميول للون الداكن          -لمعان                         + لون فاتح  -
        عرق جافة بقع -                   عرق قليلة قطرات  ـ                      كبيرة عرق قطرات  ـ
  في العضالت قبض  -       الوجه     عضالتبداية تشنج  - استرخاء عضالت الوجه                   -

                                                      
   :                                               كذلك الخارجيةالمالمح  من

  مستقيم   غير جري ـ
     اإليقاععدم التحكم في  ـ
    الجريفقدان التوازن أثناء  ـ

  

  : الداخـلية المالمح* 
  

على قراءة ما يحس آليات العمل البدني أثناء أي نشاط ، فإننا نعتمد  كشفكان يستحيل  إذا
  .  النشاط بهذا يقوم  الذيبه الطفل 
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  :  االضطرابات الداخلية أعراض
  

  ما يعرف أن الطفل بطبيعته مداوم ال يعرف الغش   – بالتعبتوقف للطفل معناه اإلحساس  كلـ 
  .  إذا كانت النشاطات المقترحة تجلب اهتمامه خاصة

      .)يستطيع الطفل مواصلة الجهد ال(الجهاز الهضمي القيء هو إنذار لمشكل على مستوى  ـ
  شدة المجهود البدني مع   مالءمةمربي بعدم للاإلحساس بالدوران أو الغثيان ولو مؤقتا إنذار  ـ

                      .الطفل قدرات
  . العضليةاإلحساس بثقل الرجلين أثناء الجري من سمات تراكم حمض اللبن في األلياف  ـ
  .بحالة غير مالئمة آخررض الطفل لرؤية ضبابية منذر تع ـ

  

  : مـالحظـة
  

  استرخاء واسترجاع حالةكل هذه الحاالت إيقاف النشاط وترك التلميذ في  تستدعي
  .تنفسية مناسبة تمارين إجراءمتزامنة مع 

  
  

  : القلب نبضات مراقبة* 
  

مراقبة الدورة الدموية،  ليةعمبين األساليب المعمول بها في جميع النشاطات البدنية  من
حيث أن كل الدراسات تتفق على ضرورة . أساسيا دوراالقلب، كونه يلعب  الخصوص وعلى
  . العضو الحيوي مع نوع النشاط هذاتأقلم 

  

 يتم قياس نبضات القلب ؟ متى 
  

  .لبذل مجهود بدني التلميذالجهد لمعرفة مدى استعداد  قبل -
  .مجهودالالمجهود لمعرفة شدة  أثناء -
  .من حيث االسترجاع التلميذالجهد لمعرفة قدرات  بعد - 

  

  النبـض؟ قياسكيف يتم 
  

 هو الذي فالمربي ،وعليه .التلميذ أن يقوم بعملية القياس لوحده على يصعببداية األمر  في
والوسطى وعلى  بالسبابةعلى مستويات عديدة من الجسم، أسهلها بالتحسس  وذلك .يقوم بها

قياس نبضه  كيفيةثم يدرب الطفل على . الفك السفلي حيث تتضح النبضات تحتقبة مستوى الر
  .لوحده
  :   كما يلي الدقيقةعموما يحسب عدد النبضات في * 

    
.                                4 في، العدد المحصل عليه يضرب )ثانية" (15حساب النبضات لمدة  : قبل المجهود - 
  .           10، العدد المحصل عليه يضرب في )ثوان" (6النبض لمدة  حساب: ودأثناء المجه - 
  .   6عليه يضرب في  المحصل، العدد )ثوان" (10حساب النبض لمدة : بعد المجهود - 
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  نـمــاذج
                                           
                                    

  وحدة تعلميةل نموذج
  

  .................: المؤسسة
  التبليــــغ : مجالالسنة الخامسة االبتدائية                                  : لمستوىا

  البحث عن المعطيات: التعلمية الوحدة
  

 التعلم وضعيات اإلجرائية األهداف الحصص التعلمي الهدف
 
  
 

 
 األولى

  مناسبةأن يختار التلميذ الوضعية ال ـ
  .لتنفيذ حركات معينة   
 

 اجتياز الحواجز  لعبة 
 .بمختلف األساليب

 
 الثانية

  أن يساعد التلميذ زمالءه كلما دعت  ـ
  . الضرورة لذلك   
 

 10ـ لعبة التمريرات 
 ـ لعبة الكرة في الزاوية

 
 الثالثة

 
أن يتحول التلميذ من مدافع لمهاجم  ـ

  .أو العكس في الوقت المناسب
 

 الزاويةلعبة الكرة في  ـ
 .لعبة ربح المنطقة ـ

 
 الرابعة

 
  أن يستثمر التلميذ الفضاءات الحرة ـ
   .في الهجوم  
 

  
 10التمريرات  لعبة 
  

 
 الخامسة

  
  ـ أن يساهم بفعالية في الدفاع والهجوم

 

 10التمريرات  لعبة 
 .حسب المناطق 
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  )حصة(تعليمية   لوحدة  نموذج
  

  السنة الخامسة االبتدائية : المستوى
  البحث عن المعطيات : التعلمية الوحدة    

  بناء خطة فردية وجماعية : التعلمي الهدف
   .أن يستثمر التلميذ الفضاءات الحرة في الهجوم: اإلجرائي الهدف

 التوجيهات الحمـل التعلم وضعيات المهام المراحل
  
  
  
  
  
  
 

 
البحث عن األماكن  ـ

 الشاغرة 

  
  
  
 لعبة ملء الدوائر الحرة  ـ
   

 د 10

 تجنب ـ
 االصطدام

البحث عن  ـ
  .الدائرة الحرة

على  التركيز ـ
  .توجيهات المعلم

 

  
  
  
  
  
  تبادل الكرات بين  ـ 
 .عناصر الفريق  

  لعبة التمريرات العشر* 
  فريقان متساويان في العدد
ـ الفريق الذي بحوزته 

الكرة يحاول تبادلها فيما بين 
  دون أن يضعها ، عناصره

إن تحصل على عشر 
تمريرات يسجل نقطة 

  لصالحه 
بينما يحاول الفريق الثاني  

اقتناصها منه وتبادلها فيما 
  بين عناصره، بنفس الطريقة

  
          

د 10
لكل 
 مباراة

  
  
المحافظة على  ـ

  .تبادل الكرات
التخلص من  ـ

  .الحراسة 
مساعدة  ـ

  . الزميل
اختيار الزميل  ـ

  . الحر
توقع حركات  ـ

 .الخصم

  
 

 
  

في  الحركات تنفيذ
 الوقت المناسب

  
  

  .لعبة قال علي ـ   
 د 5 

التركيز على  ـ 
 .المعلم 

في  السرعة ـ
  .أداء الحركات 

  .الحركات  فهم ـ
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  األلعـاب مـلحق
                                        

 مرحلة االبتدائية االستعانة بها لتحقيق أهدافهمن األلعاب، يمكن لمعلم ال مجموعةهنا  نقترح
  .لإلثراء والتكييف حسب المحيط والوسائل والمنشآت وما إلى ذلك قابلة، وهي المسطرة
                                                          

  

  جري أطول مدة                           1رقم اللعبـة            
                                              

   تالميذ   8فرق بـ  4: التالميذ عدد                          المدرسة فناء: المكان     
  كراسي، طاولة، أقماع: الوسـائـل            م 40مسلك مسافته حوالي : الملعب    

    
 الصياد           المنطقة                                                     اللعـبة سيـر             

  توزيع الحواجز على المسلك  ـ    
  كل فوج يحاول قطع المسافة المحددة بإيقاع خفيف لمدة أقصاها   ـ      

  . دقائق، دون توقف مع تجنب الحواجز المنتشرة على المسلك 5      
  ).بدوره داخل الملعب  يتنقل       

                                                   .  الفائز الذي يقطع المسافة حسب القانون المحدد ـ    
  الوصول                                      .    تكون فرديا داخل الفوج، وجماعيا ما بين األفواج ـ    

 
الق                                                                                                                            االنط

                    
  
  

  والحمل بالكرة     الذئب                        2رقم اللعـبة            
                                       

   فريقان: التالميذ عدد                               المدرسة فناء: المكان            
  كرة: الوسائل                 م 10دائرة قطرها حوالي : الملعب           
   

                                                 التشكيــالتاللعـبة                                                    سيـر     
  الذئاب         .                                 الذئابر الفريق األول حول الدائرة ويمثل ينتش ـ  
  .        ومعه الراعي قاطرةيصطف الفريق الثاني داخل الدائرة على شكل  ـ  
  تبادل   بعديحاول فريق الذئاب لمس آخر عنصر من القطيع  ـ  

   الراعيبينما يحاول الراعي حمايته      ره،تبادل الكرة بين عناص بعد     
  .للكرة وردها بالتعرض     

  القطيع.                       كلما يلمس عنصر يقصى ويستهدف الذي يليه، وهكذا ـ  
  عناصرمدة المقابلة إما باحتساب الوقت الذي استغرقه الفريق إلقصاء  ـ  

       .                                         يحسب عدد العناصر التي أقصيت مدة معينة أوفي ،الخصم الفريق    
  .بعد تبادل األدوار وهذا    
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      الصينـي الحائـط                        3رقم ةـاللعب          
                                       

  محدد غير: التالميذ عدد                               المدرسة فناء: المكان           
  : الوسائلم                      x  15 م20مستطيل : الملعب          

   
اللعـبة                                                                                                 سيـر            
  .                                 المنتصفين على مستوى العرض وأخرى في تحدد منطقت ـ 
  .        الجانبيتين المنطقتينينتشر التالميذ في  ـ 
  .  يتموقع تلميذ في منطقة الوسط ـ 
  جريا دون لمسهم من طرف  الملعبالتالميذ قطع  يحاول ـ 

   .          داخل منطقة الوسط الوسط تلميذ    
  .  وهكذا ،لهالتلميذ الذي يلمس يصبح نسرا مساعدا  ـ 
  .   النهاية دون أن يلمس إلىيبقى   الذيالتلميذ  ،الفائز ـ 

          
  

  الكــرة تجنب                       4رقم اللعـبة           
                                       

  فريقان: التالميذ عدد                                       المدرسة فناء: المكان          
  كرة خفيفة : الوسائل                              م10 قطرهادائرة : الملعب         
    
                اللعـبة                                                                                 سيـر            
  .                                 محيطهاينتشر فريق داخل الدائرة والثاني على  ـ 
  .        األول الفريقتسلم الكرة للفريق الثاني، يحاول لمس عناصر  ـ 
  .  بحيث يتبادل الكرة بين عناصره ـ 
  . مدةتبادل األدوار بعد  يتم  ـ 
  . ئز الذي لمس أكبر عدد من عناصر فريق الخصمالفا الفريق ـ 
  والظهر،التصويب للرجلين : قانون للعبة مثال يحدد  ـ 

  ...   المشي بالكرة عدم     
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  تخطي الحواجز                      5رقم اللعـبة           
                                       

  أ ، ب فريقان: التالميذ عدد                                       المدرسة فناء: المكان 
  أقماع، قارورات   :الوسائل                           :                        الملعب 
  

                    اللعـبة                                                                             سيـر
  أ ثالث ورشات على ثالث مسالك متساوية                                                  ـ

  )م4.5(حواجز مختوفة العلو ذات أبعا د متساوية  05ـ بكل ورشة 
  ب                    م                                                  25م إلى 20ـ مسافة المسلك بين 

  ـ الجري مع تخطي الحواجز
  ـ الفائز األسرع في الفوج                                                                               ج

  .     ـ منافسة جماعية بين األفواج
          

    
  " أ" الثالث   الضربات                                              6رقم اللعبـة          

  
  غير محدد : التالميذ عددفناء المدرسة                              : المكان          

  ال شئ : الوسائل               مستطيل                   : الملعب          
  
   التشكـيالت                                                       اللعـبة سيـر 

  العدد، يقف كل منهما على شكل  فيفريقان متساويان  ـ
                                        ب  فريق             أ  فريق                                  .أحد خطي العرض على موجة

  إحدى باسطاخط على ال يضع كل تلميذ رجال ـ
      .بينما األخرى للخلف لألمام ذراعيه   
  .اللعب يبدأيعين الفريق والتلميذ الذي  ـ
  التلميذ نحو فريق الخصم، محاوال  ينطلقعند اإلشارة  ـ
   مكانهفريق الخصم ثالث مرات قبل أن يعود إلى  يد ضرب 

  .به الذي تلقى الضربة الثالثة يمسك أندون 
  .    إذا نجح في ذلك وتخصم منه نقطة إذا فشل قطةنيسجل  ـ
    .الفريق الذي حقق أكبر عدد من النقاط يفوز ـ
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  "ب"  الثالث الضربات                        7رقم اللعبة      
 

 محدد  غير: التالميذ عدد                           فناء المدرسة            : المكان          
  حلقتين : الوسائـلمستطيل                                           : الملعب          

   
  الـتشكـيالت                                                       اللعـبة سيـر      
  سجن                                            . نفس قانون اللعبة السابقة ـ 
  أ فريق                                  . وضع حلقة في جهة كل فريق بمثابة سجن مع  ـ 
  إلى مكانه بعد الثالث  العودةالتلميذ الذي لم ينجح في  ـ 

  .سجينا عند الفريق الخصم يصبح ضربات   
  الخصم الفريقالذي سجن أكبر عدد من عناصر  الفائز الفريق ـ 

  سجنب       فريق                                                                          
                                                                                                                

  
      

  خطف المنديل                             8 رقم اللعبـة       
                                        

  فريقان : التالميذ عددفناء المدرسة                              : المكان          
  دد التالميذ مناديل بع: الوسائل      مستطيل                            : الملعب          

  فريق لون لكل  ـ                                                                    
                                                                                          

  التـشكيـالت                                                 اللعـبـة سير            
  "أ" فريق                                                                         
   عناصر الفريقين في الملعب ، لكل عنصر منديل تنتشر ـ  
  .لون مناديل الفريق واحدا يكونفي حزامه، بحيث  معلق     
     . ناديل خصمهاإلشارة يحاول كل فريق خطف م عند ـ 
  .          عدد من المناديل أكبرالفريق الفائز الذي حصل على  ـ 

       
               "ب"فريق                                                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  

33



 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
                                                                                                              

  
  والنهـار الليـل                            9رقم اللعبة            
   

  فريقان : التالميذ عددفناء المدرسة                                   : المكان            
  ال شـئ: الوسـائل                           مستطيل           : الملعب           

   
  التـشكـيالتاللعـبة                                               سيـر        
  
  موجة   شكلفريقان متساويا العدد، يقف كل منهما على  ـ  
  .منتصف الملعب، وباتجاه العرض في     
  . م2متقابالن وبعيدان عن بعضهما حوالي  ـ 
  .النهارالفريق الذي يمثل الليل والذي يمثل  يعين  ـ  
  .يسرد المعلم قصة يذكر فيها تارة الليل وأخرى النهار ـ  
   باتجاه خط نهاية يهربعلى الفريق الذي يذكر اسمه أن  ـ  

  .  الخصم الفريققبل أن يمسكه  ملعبه نصف      
  الليل    النهار              من عناصر عددمن مسك أكبر الذي يتمكن  الفائز الفريق ـ 

  .    الفريق الخصم    
  
  

  
  في المناطق التصارع                    10رقم اللعـبة           

                                       
  فريقان: الميذالت عدد                                       المدرسة فناء: المكان        
  : الوسائل                    مناطقم به x 15م 20مستطيل : الملعب       

                                                                                      
                                        اللعـبة                                                         سيـر          

  .                                 األولى المنطقةتنتشر عناصر الفريقين في   ـ 
       2                   الخصمعند اإلشارة يحاول كل فريق جذب عناصر الفريق  ـ 

  3                               . سادسةالوهكذا إلى غاية المنطقة  المنطقة الثانية، إلى    

                                                                                                                             4         الخصم إلى                عناصرالفائز الذي دفع بعدد أكبر من  الفريق 
  5                                                               .األخرى المناطق 
                                                                                     6      .                                                      وارديتم تبادل األ ـ 
  .               الخصم فريقالفائز الذي لمس أكبر عدد من عناصر  الفريق ـ 
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  على الكرة االستحواذ                11رقم اللعـبة           

                                       
  فريقان: التالميذ عدد                                     مدرسةال فناء: المكان        
  كرة: الوسائل                  مناطقم به x 15م 20مستطيل : الملعب       

                                                                                      
                                                                              اللعـبة                   سيـر

   .المستطيل من ناحية العرض إلى ثالث مناطق يقسم ـ
  .فيها عناصر الفريقين وينتشراكبر اتساعا  األولى        

 .ةالوسط أقل اتساعا من األولى، وهي منطقة محايد في الثانية       
 .التالميذ ممسكا كرة أحدوهي األقل اتساعا، يقف فيها  الثالثة        

  محايدة منطقة        
  للجميع ويلوح ظهرهعند اإلشارة يعطي التلميذ الحامل للكرة  ـ
  الكرة        حامل.                              اآلخرينمن فوق رأسه باتجاه  بالكرة   
  مكانه في المنطقة يأخذذ عليها دون أن تسقط التلميذ الذي يستحو ـ
  .المحايد، ويعيد الكرة للتلميذ الوسطى   
  .تستمر العملية بنفش الشكل ـ
  .اآلخر قبل بالمنطقة الوسطى االلتحاقالفريق الفائز الذي استطاع عناصره  ـ
  قواالفائز بعدد العناصر الذين التح الفريقيمكن تحديد مدة اللعب وتعيين : مالحظة ـ

  .                      الوسطى المحايدة بالمنطقة     
  .               القانون حسب مستوى التالميذ تكييفيمكن  ـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

35



 الوثيقة المرافقة للسنة الخامسة ابتدائي

البدنية والرياضية الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية  

  
  

  بعيدا الرمي                         12رقم اللعـبة           
                                       

  فرق: التالميذ عدد                                        المدرسة فناء: المكان 
  كرة: الوسائل        مناطق، مؤشرة إلىم مقسم  2رواق عرضه  :الملعب 

                                                                                      
 7                                                                              اللعـبة سيـر      

  .                           الرواق حسب مناطق ذات اتساع محدد يؤشر ـ
         6      يرمي التالميذ، واحد من كل فريق بطريقة محددة مسبقا                  ـ
                 .                           خط البداية، داخل الرواق من 

  5       والمتمثلة            .عنصرتسجل النقاط المحصل عليها من طرف كل  ـ
                     4       .                                    الكرةالمنطقة التي سقطت فيها  في   
  .                              الفائزتحتسب نقاط كل فريق ويعين  ـ
   3:                                                                        حظةمال
  باليدين، بيد واحدة، من فوق الرأس                        : الرمية نوعيةتحديد  ـ
  2...                                                            الجانب الخ من   

                        1             . األحجامأو التنويع في . كرات طبية ثقيلة نوعا ما ـ يمكن استعمال
                                                                                                    

خط البداية                                                                                                                                                                                                             
          

  
  الكرة استرجاع                         13رقم اللعـبة           

                                       
  فريقان: التالميذ عدد                                       المدرسة فناء: المكان        
  كرة: الوسائل                                                       الملعب       

                                                                                              
                                              استعادة       رماةاللعـبة                                                       يـر    
           .على شكل موجتين على خط االنطالق الفريقان يصطف  -
  .لعناصراحسب ... إلى  1يرقم كل فريق من  -
  .باسترجاع الكرة يقوميمثل الفريق األول الرماة ، والثاني  -
  ، لينطلق الرماةمن فريق  1عند اإلشارة يرمي العنصر رقم  -

  األول من فريق االسترجاع، الستعادة الكرة وتسليمها  العنصر   
  بدوره ، ويستعيدها  ليرميهامن الفريق األول ،  2رقم  للعنصر   
   . ريق االسترجاع ، وهكذا من ف 2 رقم   
        الكرة                                طرف جميع أعضاء منتحتسب المدة التي استغرقت الستعادة الكرة  -

  .يتم تبادل األدوار. االسترجاع  فريق             
          التلميذ        .         الفائز الذي حقق أقصر مدة في عملية االستعادة للكرة الفريق ـ         
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  في الزاوية الكرة                   14رقم اللعـبة           
                                       

  فريقان: التالميذ عدد                                 المدرسة فناء: المكان        
  كرة: الوسائل                      م X 12م 20مستطيل : الملعب       

                                                                                              
اللعـبة                                                                                                 سيـر 

           . إلى جزئين المستطيل يقسم  ـ
  .زوايا المستطيل على  2م 1تحدد مناطق  ـ
  .اآلخر للمنتصفينتشر كل فريق في منتصفه، دون أن يمر  ـ
  .  الخصم بمنطقةيعين كل فريق حارسين بزوايا  ـ
  .من منطقته الخروج ال يحق للحارس ـ
  عند إشارة البدء يحاول الفريق الذي بحوزته الكرة تمريرها  ـ
  أحد حارسيه بمنطقة الخصم، دون أن تقع عند عناصر  ىإل   
  في نفس الوقت . تسجل له نقطة إذا نجح في ذلك. الخصم الفريق   
  .منع الكرة من الوصول لحارسي الفريق الخصم يحاول   
  .             مدة محددة بعدأكبر عدد من النقاط حقق  الفريق الفائز الذي  ـ

          
  

  
  الكرة تجنب                  15رقم اللعـبة           

                                       
  فريقان: التالميذ عدد                                   المدرسة فناء: المكان        
  أقماع+ كرة  : الوسائل                      م 15 حواليدائرة قطرها : الملعب       

                                                                                              
  الثاني الفريقاللعـبة                                              سيـر          

                                                                                        .على محيط الدائرة لتحديدها األقماع توضع ـ
  للكرة على شكل قاطرة، على  الحاملالفريق األول  يصطف ـ
  .م منها 1على بعد ومن محيط الدائرة، خلف خط البدء  جهة  
  .  م 2ينتشر الفريق الثاني على المحيط بعيدا عنه بـ  ـ
   أقماعبعيدا وينطلق جريا           يرمي العنصر األول في القاطرة الكرة ـ
  محيط الدائرة، محاوال العودة إلى مكانه دون أن يلمس حول   
  .بالكرة   
  يحاول الفريق الثاني استرجاع الكرة وتبادلها فيما بينه للمس ـ
  .يجري الذي   
  .                     لألول إذا لم يلمس بالكرةللفريق  تسجل نقطة ـ
  .سجل نقطة للفريق الثاني إذا نجح في لمس الذي يجريت ـ
  األول الفريق.        سجل أكبر عدد من النقاط الذيالفريق الفائز . يتم تغيير األدوار ـ
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  في السلة الكرة                           16رقم اللعـبة           

                                       
  فريقان: التالميذ عدد                                 المدرسة فناء: المكان        
  كرة  : الوسائل                 كرة السلة ملعبملعب يشبه : الملعب       

                                                                                              
                                            اللعـبة          سيـر 

  م 1دائرتين ، قطرهما  الملعبتحدد على نهايتي  ـ
  لفريقه المقابلةيقف تلميذ من كل فريق في الدائرة  ـ
  .ذراعيه فوق رأسه ممثال السلة رافعا   
  يتنافس الفريقان فيما بينهما محاولين إيصال الكرة إلى الزميل  ـ
  .السلة بتمرير الكرة نحو يديهيمثل  الذي   
  من إليصال الكرة  تمكنبعد مدة يعين الفريق الفائز، الذي  ـ
  .  عدد من المرات إلى التلميذ السلة أكبر   

  .التالميذتكييف القانون حسب مستوى *  :مالحظة
  .الدائرةال يحق للتلميذ الذي يمثل السلة الخروج من *           
  .العناصر دخول الدائرتين لبقيةيحق  ال*           

  
  
  

     
  العشر التمريرات                         17رقم اللعبة                

  

  فريقان : التالميذ عدد فناء المدرسة                              : المكان        
   كرة:   الوسائل  مستطيل                                  : الملعب       

  
  التشـكيالتاللعـبـة                                                                 سيـر

  "       أ" فريق                                                         .  فريقان متساويا العدد ـ
                   .   القرعة طريقيعين الفريق المستفيد بالكرة عن  ـ
  عناصره بينيحاول كل فريق عن طريق تمرير الكرة  ـ
  .نقطة ليسجلعشر تمريرات متتالية  تحقيق   
  .من حدود الملعب  خروجهايعاد العد عند سقوط الكرة أو  ـ
  على الكرة  واالستحواذيعمل الفريق الخصم على منع التمرير ـ
             ب" فريق                               . "لعب المناسبة للمستوىيمكن إدراج بعض قواعد ال ـ

  .                  .. قاعدة المشي بالكرة ، عدم مسك الزميل: مثل
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  العشر بالمنطقة التمريرات                      18رقم اللعـبة           
                                       

   فريقان: التالميذ عدد                                       المدرسة فناء: المكان        
  كرة  : الوسائل                                  الشكلملعب مستطيل : الملعب       

                                                                                              
  اللعـبة                                                    سيـر   
  المهاجم       .                    مناطق حسب الشكل 4لىالملعب إ يقسم ـ
  في المناطق مثنىالكرة مثنى،   بحوزتهينتشر الفريق الذي  ـ 

  .الفريق الثاني منقوص من النصف ،ينتشر في المناطق ـ
  المدافع       .                     واحديقابلهما مدافع ) 2(بحيث مهاجمين  ـ
  ريق المهاجم تبادل الكرة فيما بين عناصرهيحاول الف ـ
           الدافعتمريرات، بينما يحاول الفريق  10المناطق لتحقيق  بين   
  .منعه   
  .إذا نجح تسجل له نقطة ـ
  .يتم تبادل األدوار بعد ذلك ـ
  .النقاطالفريق الفائز الذي حقق أكبر عدد من  ـ

  .التالميذوى يمكن تكييف القانون حسب مست :مالحظة
         

  
  الهدف إصابة                        19رقم اللعـبة           

                                       
   فريقان: التالميذ عدد                                       المدرسة فناء: المكان        
  كرة  : الوسائل                         مx 15م  20ملعب مستطيل : الملعب       

                                                                                              
  اللعـبة                                                    سيـر  

         نقطة البدء للفريقين على خطي عرض المستطيل                تحدد ـ
  م في منتصف1 قطرهادائرة  داخلتوضع سلة أو قمع   ـ
  .المستطيل   
  الفريق الذي بحوزته الكرة يبدأ من خط البدء الخاص به  ـ
  .القمع الكرة بين عناصره محاوال التصويب على السلة أو يتبادل   
  ، واالستحواذ على الكرة منعهبينما يحاول الفريق الثاني  ـ
  .بنفس العملية، ابتداء من خط البدء الخاص به للقيام    

  الفائز الذي يلمس السلة أو القمع أكبر عدد من المرات، بعد ـ
  .معينة مدة   
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  المنطـقة  ربـح                        20رقم اللعـبة                   
  

  غيـر محدد : التالميذ عددسة                              فناء المدر: المكان            
   كرة: الوسـائلمستطيـل                                 : الملعب            

  
  التشـكيـالتاللعـبـة                                                  سيـر   

  أ فريق             يقيأخذ كل فر  العدد متساويا"  ب" ،"أ"فريقان  ـ
  .   م3في ميدانه، بينهما منطقة عازلة حوالي  مكانه    
                                      .يعين الفريق الذي يبدأ اللعب عن طريق القرعة ـ
   مكانعند اإلشارة يرمي الذي عنده الكرة إلى أبعد  ـ
  . من منطقة الخصم ممكن   

  تمسك الكرة من طرف الفريق الخصم : األولى الحالة
  .عازلة منطقةدون أن تسقط 

  ب فريق                    ورميها بدوره خطواتيستطيع الالعب التقدم ثالث  وهنا
  .            ممكن من منطقة الخصم مكان إلى أبعد
                                                                                                                      توقف الكرة بعد سقوطها، وهنا يكون          : الثانية الحالة
  .        التحركنفس المكان دون  من الرمي

                                  الكرةتحتسب نقطة للفريق الذي استطاع أن يسقط  ـ
                                                                                   .في منطقة الخصم   
  .الذي سجل أكبر عدد من النقاط يعتبر فائزا الفريق ـ
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  التـداول سبـاقات                                   21 رقم اللعبة                    
  فرق: التالميذ عددفناء المدرسة                                   : المكان      

  قارورات بعدد الفرق :الوسائل مستطيـل                                    : لملعبا     
  

            الـتشكيـالت                                                                   اللعبـة سيـر    
  القارورات                                  . فرق متساوية العدد، ومتقاربة في القدرات تكوين         

                                    .م15أو  10بـ  الجريتحديد مسافة  ـ
  .خط االنطالق، فتقف الفرق خلفه على شكل قاطرات يوضع ـ
  .كل فريق وعلى نفس المسافة قبالة تيكيةسقارورة بال توضع ـ
                                                                               اإلشارة ينطلق األول من كل فريق بسرعة ليدور حول عند ـ

  .ويقوم بنفس العمل فينطلقويعود فيلمس زميله األول  القارورة    
   .نتهي أوالالفريق الذي ي يفوز ـ

  النطالقا  إضافة الدوران حول القاطرة للمس الزميل                 يمكن  :مالحظة
  ..)من الجلوس، من القرفصاء( االنطالقتغيير وضعيات  يمكن ـ
        ..)برجل واحدة، بالرجلين مضمومتين( تغييرأشكال الجري يمكن ـ
  ..)مناسب حواجز ذات علو الحبل،قفز على ( حواجزإدراج  يمكن ـ

            
                         الفـرق                                                                                                                     

  
                                                              

  الميقاتية الكرة                          22رقم ةـاللعب                
  

  فريقان:  التالميذ عددفناء المدرسة                                   :  المكان             
  كرتان:   الوسائل مستطيـل                                     :  لملعبا              

  
                                                                ةاللعبـ سيـر               

  .، تغير األدوار بعد الشوط األولشوطان ـ 
  م 10على بعد  قمعالفريق األول على شكل قاطرة ، يواجهه  ـ 
  .م2عن اآلخر  منهالفريق الثاني على شكل موجة يبعد الواحد  ـ 
  .تسلم كرة لألول من كل فريق ـ 
  منططا للكرة ليدور  األولعند اإلشارة ينطلق األول من الفريق  ـ 

  .وهكذا ،القمع ويعود ليسلم الكرة للثاني حول    
  بالتمرير بين عناصره الثانيبينما عند نفس اإلشارة يقوم الفريق  ـ 
  .الذي قام بالتمرير األولتحتسب نقطة كلما عادت الكرة للتلميذ  ـ 
  ينتهيمن الدوران حول القمع  األخيرالتلميذ   عندما ينتهي ـ 

  .الشوط    
  .الثانييتم تبادل األدوار للقيام بالشوط  ـ 

   .                       الفائز الذي قام بأكبر عدد من التمريرات الفريق  ـ        
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                                                والمسك الرمي                                 23رقم ةـاللعب          
  
   متساوية العدد فرق: التالميذ عددفناء المدرسة                        : المكان        

  الفرق  بعددكرات  : ئلالوسا                مx 15 م20مستطيل : لملعبا       
  

                                                               اللعبـة سيـر        
  .م على نهايتي المستطيل 3منطقتين ذات عرض  تحدد ـ  
  .نهايتي المستطيل علىكل فريق على شكل قاطرتين متقابلتين  ـ  
  ينطلق األول راميا إياها ألعلىكرة لكل فريق، عند اإلشارة  ـ  

  إلى زميله المقابل ليسلمهامسكها دون أن تسقط مرات عديدة و     
  .العمليةالوصول إليه ،الذي يقوم بنفس  عند     
  .األولالفريق الفائز الذي أنهى العملية  ـ  
  .سقوطهاإذا سقطت الكرة يمكن االنطالق من مكان  ـ  
  .التنقلحديد عدد الرميات خالل يمكن ت :مالحظة  

  . المسكةتحديد نوعية الرمية و يمكن            
  .والمسكتحديد مناطق الرمي  يمكن            

           
  
                                                                    

                                                واالستقبال تمريرال                        24رقم ةـاللعب                
  
   متساوية العدد فرق: التالميذ عددفناء المدرسة                             : المكان          

  الفرق  بعددكرات  : الوسائل     :                                       لملعبا         
  

                       اللعبـة سيـر         
  على  يقابله. يقف كل فريق على شكل قاطرة وراء خط ـ 

  .وراء خط حامال الكرة القائدم   7حوالي  مسافة    
  األول في القاطرة  للعنصرعند اإلشارة يمرر القائد الكرة  ـ 

  عيدها له، الذي يالثانييرجعها ويجلس، ليمررها إلى  الذي    
  . وهكذا ويجلس    

  .اآلخرين قبلالفريق الفائز الذي ينتهي من العملية  ـ 
  . القائديمكن وضع الفريق على منحنى يقابله  ـ 
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                                                الوضعياتالمتعدد  المسلك                            25رقم ةـاللعب                

  

   فرق: التالميذ عددفناء المدرسة                     : المكان       
  لوحات  ، أقماع، حلقات،كرات: الوسائل               ورشاتعلى شكل  : لملعبا      

  
  اللعبـة سيـر       

      1             15م                                                                          
  :          التاليينظم هذا المسلك على الشكل  ـ  
   القذف   2م  20م إلى 15على مسافة  سريعجري  : ـ الورشة األولى1   

  .الخروج من الرواق وند        
  حائط،(قذف الكرة على هدف معين :الثانية  الورشةـ 2   

  م،3 مسافةعلى  م، 0.5به دائرة ذات قطر ...)  لوحة        
   3                                                         .م5 م، 4       

  4بالرجلين مضمومتين     حلقاتالالوثب داخل : ـ الورشة الثالثة3   
  ).        حلقات 5(        

  جريا باقتراب منخفضةاجتياز ورشات : ـ الورشة الرابعة 4   
  .حواجز 3أمتار، و 5         

       
                                                                    

                                             بالكرة التناوب                                26رقم ةـاللعب                
  
   فرق: التالميذ عددفناء المدرسة                      : المكان        

  كرات بعدد الفرق : الوسائل       م        20x 15مستطيل : لملعبا       
  

                                              اللعبـة سيـر        
  االنطالقالفرق على شكل قاطرات وراء خط  ـ 
  تنطيطا نحو خط  أوعند اإلشارة ينطلق األول بالكرة جريا  ـ 

  .الكرة للذي يليه لسلمويعود   الوصول    
  .األولالفريق الفائز الذي ينهي العملية  ـ 
  .ن تحديد نوعية الجرييمك :مالحظة 

  بينها عن طريق  والمرورتحديد المسلك باألقماع  يمكن           
  .   التعرج           
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القفز إلى أبعد مكان                                                                                        27رقم ةـاللعب      
        
   :عدد التالميذ                               ساحة المؤسسة: المكان      
  جير، ألواح    :الوسائل                        م 20x   15مستطيل : الملعب      
      

  سير اللعبة                                                                           
م                                                      5م    1               :                                 ثالث ورشات بها   
  م 5مسافة استعدادية ـ   
  م 1سنم تبعد عن المجال األول ب 30ـ منطقة الوثب   
  سنم للثانية 40سنم للورشة األولى، 30مجاالت اتساعها  4ـ   

  .سنم للثالثة 50     
  الجري والوثب من منطقة الوثب ومحاولة السقوط *

  .في أبعد مجال
  .تحتسب النقاط حسب المجال المحدد* 
  .      النتيجة فدريا وجماعياتحتسب * 

  
  
  

  االجتياز بأساليب مختلفة                                           28ة رقمـاللعب     
  

  فرق: عدد التالميذساحة المؤسسة                                  : لمكانا  
  حلقات ، جير ، أقماع: الوسائلورشات على مسالك                            : الملعب  
  

  سير اللعبة    
  ورشات  بها حواجز مختلفة األشكال  أربعـ  
  تخطي الحواجز بالرجلين مضمومتين: الورشة األولى*  
   .قفزة الحجلة  لتخطي الحواجز:  الورشة الثانية * 
  الجري داخل الحلقات بدون توقف : الورشة الثالثة*  

   .م4مع جري استعدادي مسبق                     
  م وتخطي مجال 5جري استعدادي : الورشة الرابعة*  

  .سم 1.50اتساعه                     
  
  م 5م     1.50.  نظام تنافسي للعبة استحداثيستطيع المعلم :  مالحظة 
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  الھـادئـة األلـعاب
     

     التالميذ حالتهم الطبيعية استعادةة في نهاية الحصة، قصد األلعاب الهادئ تستعمل  
  .         الدروس داخل القسم بقيةومواصلة 

   .أنها تستخدم لالسترجاع بين مجهودين شديدين كما ـ
 أو ،أيضا داخل القسم، حينما يتعذر القيام بحصة التربية البدنية في الساحة وتستعمل ـ

  .حيويةالستعادة ال نشاطينحتى بين 
  

                                     
  علـي  قـال                                         1رقم ةـاللعب             

  
   القسم كل: التالميذ عدد                    ، داخل القسم     الفناء :المكان   

  
 اللعـبـة  سيـر          

علي  قالإصدار األوامر مثل قال علي وقوف، قال علي جلوس ب يقومالمعلم تلميذا  يعين ـ
  . اليد فوق الرأس

  " علي قال" يستجيب التالميذ لألوامر إال إذا كانت مسبوقة بـ  ال ـ
  .كل تلميذ أخطأ  يقصى ـ
   .في النهاية عن الفائز يعلن ـ

  
  
 

  لــواناأل                                       2رقم اللعبـة           
  

 القسـم كل: التالميذ عدد                     قاعة الدراسة   الفناء،: المكان      
   

  اللعـبـة سيـر         
  :مثال  

  . األحمر يعني الوقوف اللون ـ
  . الجلوساألصفر يعني   اللون ـ
  .في نفس المكان الدوراناألبيض يعني   اللون ـ
  .......................... ـ
  .يعنيهالمعلم بسرد قصة يذكر فيها األلوان، وكلما تلفظ بلون استجاب التالميذ لما  يقوم ـ
  .يقصى كل تلميذ أخطأ ـ
   .في النهاية عن الفائز يعلن ـ
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 الجوقة قـائد                              3رقم اللعبـة         
  

  كل القسم : التالميذ عدد                                 الدراسةالفناء، قاعة : المكان       
  

  اللعـبة  سيـر        
  . المعلم تلميذا خارج القسم، بحيث ال يسمع وال يرى ما يجري بداخله يخرج ـ
  .تلميذا يمثل قائد الجوق، الذي يقوم بحركات خفية عن التلميذ الذي كان بالخارج يعين ـ
  .وا عن القائدالتالميذ دون أن يكشف يرددها ـ
  .يحاول الذي كان بالخارج اكتشافه، وله في ذلك ثالث محاوالت بينما ـ

    
             

 
  الصـافرة                                      4رقم اللعبـة              

  
 القسم  كل: التالميذ عدد                        ، قاعة الدراسةالفناء: المكان        

  
 اللعـبـة  سيـر      

  . وال يرى ما يدور بداخله يسمعيخرج المعلم تلميذا خارج القسم، بحيث ال  ـ
  .رةفاصأحد التالميذ  يعطي ـ
  .، الذي يحاول اكتشافهزميلهدخول  بعديبدأ في الصفير  ـ
  .في ثالث محاوالت الحقله  ـ

 
          

   
  تطيـر الحمـامة                          5رقم اللعبـة           

   
   كل القسم: التالميذ عدد                      قاعة الدراسة  الفناء،: المكان            

  
 اللعـبـة  سيـر      

، يقف التالميذ في أماكنهم، ويقف أحد أمامهم يقوم بحركات الطيراالتفاق على نوع  بعد  ـ
المتفق عليه،  قام بالحركات التي تدّل على الطائر إال إذا يقلدوهزمالئه أال  وعلىللطيور 

  .يقصى من أخطأ
   في النهاية عن الفائز يعلن  ـ
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 والبحـر  السمـكة                         6رقم اللعبـة         

  
  مالقس كل :التالميذ عدد                      قاعة الدراسة  ،الفناء: المكان    
  
 

 اللعـبـة  سيــر        
  .يقف القائد أمام زمالئه ـ
  .الذراع اليمين، ويمثل البحر، بينما يمثل الذراع الشمال السمكة يمد ـ
  . اليمنى التي تمثل البحر وتارة فوقها تحتيمرر اليد اليسرى التي تمثل السمكة، تارة  ـ
   .البحر فوقالتالميذ إال عند مرور السمكة  يصفقال   ـ
  .يقصى كل تلميذ يخطئ ـ
  .يعلن في النهاية عن الفائز ـ

  
             

 
 وتـذكّـر  ركّـز                         7رقم اللعبـة             

  

    القسم كل: التالميذ عدد                    الدراسةقاعة  ،الفناء: المكان     
  

  اللعبـة  سيـر        
للتلميذ  ثوان 10، تعطى مهلة )10إلى 7من (أشياء على الطاولة  عدةيضع المعلم  ـ

  .ليتذكر ترتيبها
  . هذه األشياء تبعثرذلك  بعديخرج،   ـ
  . ترتيبها إعادةيحاول التلميذ  ـ
  . تعطى له نقطة كلما وفّق في ترتيب شئ ـ
      .التعرف عليه التلميذ وعلىيمكن حذف شئ أو أشياء،  ـ
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  دونة الوسائلم
  

      التي تواجه العملية التعلّمية، ويؤدي الصعوباتالعتاد الرياضي دورا هاما في تذليل  يلعب
  .   التربوي بصفة عامة الفعل تحسينإلى 

  

                   :   ـ التجهيز الرياضي أ
  :  تكون بحيث) ساحة المؤسسة أو ساحة مجاورة(ساحة للممارسة : ضروريتجهيز * 

    .ومؤمنةآمنة  ـ
  .)مخطّطة(مؤشّرة  ـ

  . ـ نظـيفة
  . مالعب مخطّطة وما يتبعها من مرامي وأعمدة: مستحب تجهيز*  

  

                      )مدونة: (التعليمية الوسائلـ   ب
  . كرات رسمية صغيرة من البالستيك ـ
  .كرات من البالستيك ذات أحجام مختلفة ـ
  .صغيرةطبية  كرات ـ
  ).بعد ملئها بالرمل الزيتيمكن صنعها بقارورات (أقماع تستعمل كمعالم  ـ
  ).لخيوط الكهرباء العازليمكن صنعها بالبالستيك (م 1حلقات ذات قطر  ـ
  .  حبال بأطوال مختلفة ـ
  . لوحات خشبية ـ
  ).تصنع بقص ذراع المكنسة(سم   30ذات طول  خشبية شواهد  ـ
  ). كّل مجموعة بلون( وعات صدرياتمجم مناديل،   ـ
  .ملونة أعالم  ـ
  . ميقاتي ساعة  ـ
  .رةفاص ـ
    .رديكامت ـ
      ....................................................... ـ
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