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 ماّدة الديمتق
 
 

، بكل ما یتضمنھ من تصرفات وسلوكات  المرحلة االبتدائیةطفل  لدىالحركي التعبیرإّن 
السریع نموّه  یواكبتھ، فھو من صمیم حیا، وخاصة تلك التي تكتسي صبغة اللعب، حركیة عفویة

 . في المحیط الذي یعیش فیھ وتأكیدھا ذاتھتإثباویسعى من خاللھ إلى 
مّیزاتھ  وحتى  تراعى فیھ خصوصیاتھ وم،ومھیكل إطار منظم في امتداده یجداألفضل أن و

   .إمكانیاتھ البدنیة
 . اللعبصیغةالتي تبقى الفضاء األوفى لتعّلمات في  ، التربیة البدنیةحّصة تضمنھ ھذا 

 بعیدا عن التصور المبني . ھادفتعّلمي/ تعلیميقالب في  ذهتالمیشریطة أن یتناولھا المعّلم مع 
 معلمي ناألحیاكثیر من في جعل ، توما یتطلبھ من ممیزات وخصوصیات، التدریبعلى منطق 

العتقادھم وأّن تسییر ، زفون حتى عن القیام بألعاب بسیطةویع,  منھاینفرون االبتدائیةالمدرسة 
 مجھودات عضلیة م بحركات أو تمارین تتطّلب منھوالقیام،  التالمیذمع المشاركة یستدعيالحصة 

   .صعبا ون تحقیقھایر ، أو درجة من التنسیق والتوازن
 

زا محّف, للتالمیذ من خالل سیرورة التعّلم من المعلم مرافقا ومرشدا یجعل الواقع بینما
 متعددة یجد فیھا  باقتراح مجموعة حلول عبر مسالكالمنشودة األھداف  إلى تحقیقداعیا ومشوقا

 .تعّلمال / تعلیم منطق ضمن إلیھ ما یصبو إلى لیصل ،كل تلمیذ مبتغاه
                                                                                                                                                                   

                                                                                                    : ھاإسھام

، باعتبارھا تربیة قاعدّیة مالزمة ساسّیا لمواكبة المسار الّدراسّيتبقى التربیة البدنیة شرطا أ
 .واالجتماعّیة والحسّیة ـ الحركّیة للطّفل بأبعادھا الفكرّیة 

 

 
 

 

 ،مقاومة، مداومة، قوّة  مرونة ،سرعة(نمّیة العوامل التنفیذّیة إذ أّنھا ال تمنح الّصحة المتمّثلة في ت
تساھم بقدر كبیر في تنمّیة وتطویر الجانب المھاري الّضروریة للفرد الفاعل فحسب، بل  )دّقة

في تكوین وبلورة و) التوازن، الھیكلة االستجابات ،لتنسیق، ا، اإلدراكالتحّكم( بكّل أبعاده
 .الّشخصّیة المستقبلّیة للطّفل بجانبیھا الّذاتي واالجتماعي

      

 :إسھام التربیة البدنیة فیما یلي ویتمّثل 
 

من خالل تطویر التحّكم في الجسم وعمل األطراف لدى التلمیذ  تسھیل النمّو الحركّي - 
 .املھاومدى تك

من علیھا ، وتأثیر المجھود مھ وأجھزتھ الحیوّیة، ووظائفھا، ومدى ترابطھااكتشاف جس -
 .           جھة ومقاومتھا للتعب من جھة أخرى

 الجماعة  والتعّرف على مدى أھمّیة العمل الجماعّي والمساھمة الفّعالة ضمن االكتشاف-
ص من أنانیتھ، وفي إطار مھیكل ومنّظم  . بذلك یتخّل
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ھا حسب طبیعة ، وانتقاء ما یتالءم معھ لبناء معارفھ وتكییففتح على عالم المعرفةالت -
  .العمل

    .المھیكلة السیطرة على نزواتھ العدوانّیة والتحّكم في انفعاالتھ امتثاال للقواعد والقوانین -
 

  : وتجد داللتھا في
  :البعد الوظیفي •
نشطة البدنّیة مبنّیة على ّتنّوع اللعب اّلذي یجد ، وأّن األالقا من أّن الحركة أساس التمّرنانط

 ضمان للتوازن ،ى األلعاب بارتكازھا عل،فإّن التربیة البدنّیةمتداده في الّنشاط المعتاد للفرد، ا
الجھازین ( واألجھزة الحیوّیة ، في إطار تنمّیة متناسقة لكامل الجسم عموما،الوظیفي الحقیقي

احّیة  أّن القلب والّرئتین یعتبران جوھر الّتنمیة من الّن إذخصوصا،) الدموي والتنّفسي
 .الفیسیولوجّیة

  

 
 

إلى تسعى األنشطة البدنیة ...) ري، مشي، رمي، وثب ج(وعن طریق الحركات القاعدّیة 
 ح الطّفل إمكانّیةــــ، فتمن)الجھاز العضلّي، الھیكل العظمّي(الحركیین تطویر الجھازین 

 اّلتي یقضیھا على مقعد موده الفقرّي مجتنبا بذلك آثار الّساعات الّطوالتقویم ھیأتھ وتدعیم ع
       .الّدراسة

 : عي البعد الّنف •
ھ   فعن طریق ممارسة األلعاب یتمكن الطّفل من التعّرف على إمكانیاتھ البدنیة ومقدرت

ة مع الحركة ، موازافعلة حین بذل المجھود، وما ینبغي على الحكم على األشیاء والتحّكم فیھا
 .جھد وصرف للّطاقة، فیكون ذلك بأقّل  الّشوائب والحركات الزائدةالمطلوبة متخّلصا من

            

 :  لقّي البعد الخ •
، تمثل عوائق وحواجز  البدنّیة أمام وضعّیات إشكالّیةحین یوضع التلمیذ في حّصة التربیة

      .ھ ملزما لتخّطیھا والتغّلب علیھابالنسبة لھ یجد نفس
 

  .، أو لتحمل الفشل واالنھزام وآثارھما لك معّرض للظفر بالفوز واالنتصارفھو بذ
                                                                                                                                        

 
 
 
 

 اءة النھائیةالكف
 ئيللتعلیم االبتدا

 
 

 ، وبناء مشاریع وخطط بسیطةالقیام بتصرفات قاعدیة سلیمة
 .فردیا وجماعیا
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 كفاءات التعلیم االبتدائي
 

 ، وبناء مشاریع وخطط بسیطةالقیام بتصرفات قاعدیة سلیمة                       الكفاءة النھائیة     
 .فردیا وجماعیا                                                                                            

  في الكفاءات الختامیة    
 . بأمان محیطھ ومعرفة حدود مقدرتھ للتدخللجسمھ والمتعلم      اكتشاف   السنة األولىنھایة           

 

 بالمحیط یعیة التي لھا عالقة التحكم في الوضعیات والھیآت الطب-1                                  
 . واالستجابات  المجھودات  التحكم في التنقالت وتمییز-2          الكفاءات المرحلیة           

               . استعمال جملة من التصرفات حسب قواعدھا األساسیة-3                                                     
       

   تحقیق عملیات ترتكز على جملة من التصرفات القاعدیة                  سنة الثانیة      ال        
 .   كالجري والوثب والرمي أو التصویب                                                                         

 

 ائرثو ـ الجري على مسالك مختلفة بإیقاع و 1                                                                    
 .متنوعة

              .یتطلبھا الموقفحسب طرق و وضعیات ب الرمي ـ 2                           الكفاءات المرحلیة         
  . یتطلبھا الموقفطرق و وضعیاتب الوثب . 3                                                               

                                   

 الموقف ربط واستعمال جملة واسعة من التصرفات للقیام بما یتطلبھ              السنة الثالثة                
                                

 ـ اختیار وتنفیذ الرمي حسب 1                                                                                
 . الموقف
 . ـ استمراریة الجري على مسالك بحواجز2                                        الكفاءات المرحلیة        

 .لوثب حسب الموقف ـ اختیار وتنفیذ ا3                                                                                
                                    

  ت وأدوار فردیا وجماعیا بارتیاح  ترشید إمكانیاتھ للقیام بعملیا               السنة الرابعة                
  

 إمكانیاتھ وتسییر ـ تحدید1                                                                                  
 .المجھودات

 .        تنظیم التدخالت حسب الموقف ـ 2                                      ءات المرحلیة      الكفا      
 ـ فھم و وتكییف التصرفات حسب 3                                                                                 

                                   . الموقف

   االنخراط والمساھمة في بناء مشروع جماعي أو فردي                         السنة الخامسة            
                    .    لتحقیق أفضل نتیجة                                                                                    

                                      

 ـ تبلیغ معطیات لبناء خطة لمواجھة الموقف 1                                                                                            
        . 

 .  ـ تجنید طاقاتھ والتدخل الصائب لمواجھة الموقف2                                              الكفاءات المرحلیة              
 للتدخل تقدیر متطلبات الموقف ـ 3                                                                              

             .الصائب
                                   

 الھیكلة العامـة
 

 
     نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي                   الكفاءة النھائیة                         
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  المستوى الدراسي            الكفاءة الختامیة                                      
 
 

 
 

 ھایة الفصل الدراسين               الكفاءة المرحلیة                                        
 

 
   

   نھایة الوحدة التعلمیة              الھدف التعلمي                                         
 
 
 

     نھایـــة الحصة               الھدف اإلجرائي                                           
 
 

 البناء البیداغوجي
 
 

 )فصول(   ثالث مجاالت تعلمیة                    السنة الدراسیة                                         
 
 

 تعلیمیتین وحدتیــن                             )                         الفصل(المجال التعّلمي      
 
 
     ثماني حصص تعلیمیة                                    الوحدة التعّلمیة                                
 
 

 30                                    الحصــة                                                    
 دقیقــة

 
 

        
 برنامج السنة الثانیة
 من التعلیم االبتدائي

 
 

 ري الج :المجال األول
 

  متنوعةائرثو الجري على مسالك مختلفة بإیقاع و: مرحلیة الكفاءة ال
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 المفاھیمیة العناصر  المقترحةالنشاطات  الكفاءات المستھدفة دةلوحا
  الجري السریع*

  
  التوازن ومحور -

  الجري، الخطوات
  عمل األطراف-
 
 
 

 : األھداف التعلمیة* 
 الجري السریع على -

 .مسالك مختلفة
 
 

 
 
 

 
 مطاردة ألعاب ال*

 
 
 
 

  الجري السریع على-
 .  مستقیم

  الجري السریع على-
 .    منعرج

  الجري السریع على-
 .   ملتو

  الجري المناسب-
 .    لمؤازرة الزمیل

  الجري المنتظم*
نفس   المحافظة على-

أو    الوتیرة طیلة المسافة 
 .المدة

 الفوج  الجري ضمن-
 

 الجري بوتیرة منتظمة -
 مختلفة وعلى مسالك

 .ضمن جماعة

 ألعاب التداول * 
 .حسب الفرق

  

  جري بوتیرة منتظمة-
 .لمسافة محددة

 لمدة منتظمة  جري بوتیرة-
 .معینة

 جماعة  الجري ضمن-
  تحقیق نفس الوتیرة -

 .   عدة مرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الرمـي: يال الثانالمج

 
 

 الموقفوضعیات یتطلبھا  الرمي حسب طرق و: الكفاءة المرحلیة 
 العناصر المفاھیمیة النشاطات المقترحة الكفاءة المستھدفة دةالوح

  الرمي الموجھ*
  الوضعیة الصحیحة-
 . مسك األداة-
 . إیقاع الحركة-
 .  مسار األداة-

 

 : األھداف التعلمیة*
 رمي أداة بمختلف -

 الطرق بعیدا وباتجاه
 .معّین

 

 ألعاب المواجھة *
 
 
 
 

 

تلف  بمخ الرمي الموجھ-
 .األسالیب

ي في منطقة ـــــــــــ الرم-
 .بمختلف األسالیب

  الرمي إلصابة ھدف-
  الرمي في المحور-
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  التصویب*
  . تقدیر األحجام-
  . تقدیر األشكال-
 ب علىــ التصوی-

 .ھدف ثابت
 ب علىــ التصوی-

 .   ھدف متحرك
 
 

ار الحركة ــ اختی-
 والوضعیة المناسبتین
 . للرمي أو التصویب

 رمي أدوات ذات - ألعاب المواجھة*  
 .أحجام مختلفة

ي ــــ الرم-
ة مناطق ـــــــإلصاب

 .اد مختلفةــــــذات أبع
 الرمي -

ة أھداف ـــــــــــإلصاب
 .ثابتة

ة ــــــــــ الرمي إلصاب-
  .أھداف متحركة

الرمي بطرق  -
ووضعیات یتطلبھا 

 .الموقف
 
 
 

 
 
 

 

 ب الوث: الثل الثاالمج
 

 بالطرق والوضعیات التي یتطلبھا الموقفالوثب : فاءة المرحلیة الك
 

 المفاھیمیة العناصر  النشاطان المقترحة الكفاءة المستھدفة دةالوح
  االجتیاز*

  الوضعیة الصحیحة-
  عدم التردد-
  انسیابیة الجري-
 . االجتیاز المتزن-
 
 

 

 :األھداف التعّلمیة * 
 الحركة  ارــختیا -

لمناسبتین والوضعیة ا
 .الجتیاز حوا جز

 
 
 
 

 
 

 ألعاب التداول* 
 ألعاب المطاردة* 
 
 
 
 

ـاز المتزن ـــــــــــ االجتیـ-
 .للحاجز

ل ــــــــــة التنقـــــــ نظامی-
 .واالجتیاز

ز ـــــ اجتیاز عدة حواج-
 .متعاقبة

االجتیاز  تكییف نوعیة -
 حسب الحاجز
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  التخطي* 
  تقدیر سعة المجال -
 ب التخطي  أسلو-
 التوازن وعدم التردد-
  

 

 اختیار الحركة -
 والوضعیة المناسبتین

 . لتخطي مجاالت 

 
 ألعاب التداول* 
 ألعاب المطاردة* 

  التخطي المتزن-
 .   للمجال

 تكییف نوعیة التخطي -
 حسب المجال

 . نظامیة التخطي والتنقل-
 تخطي عدة مجاالت -

 . متعاقبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 التعّلموتعلیم الاستراتیجّیة 

  
 

           
 ، مّما یجعلھ ینفر منھا في  التربیة البدنّیةمادّة ما یقف تكوین المعّلم كعائق في تدریس كثیرا

قدرات جمیع المادة على أساس منطق التدریب حالیا ال یناسب  التناول كما أّن ،غالب األحیان
 ، التعلیمّیةللمؤّسسات ھذه المقاربة التخّصصّیة ال تواكب الوضعّیة الماّدیة الحالّیة ّنوأ ،التالمیذ

 منالتربیة البدنّیة المطبّقة بمفھوم التدریب موّجھة عموما للموھوبین، أي   إلى كونباإلضافة
 الذي یستھدفھ التدریب غالبا ما یكون بمنطق االنتقاء التنافسّي فالجّو . التدریبلدیھم القدرة على

 .   المستوى المطلوبفي ریاضة ما لممارسةوالّرغبة المعّبر عنھا 
     

نّي مب، وم لحّصة التربّیة البدنّیة كما نریده الیالتعّلمّي/ ، فإّن المنطق التعلیميفي المقابلو
 الّدرس بھذا المنطق یؤّدي بالّضرورة وتناول. لتالمیذ یمتلكھا ااّلتي الّذاتّیةعلى القدرات الطبیعّیة 

 التالمیذ في جمیع بإشراك تتمّیز تعّلمّیة/  استراتیجّیة مبنّیة أساسا على وضعّیات تعلیمّیةوضعإلى 
،  وإنجاز الوضعّیة التعّلمیةتصمیم ھذا المنطلق یمكن لكّل معّلم التفكیر في من. مراحل الحّصة

 . یملیھا ھذا المنطق التيالمنھجّیةمعتمدا على التوجیھات 
                   

         

    ؟ للحصةإلجرائي تتّم صیاغة الھدف اكیفـ  ) أ
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في ( التعّلمّیة، واعتمادا على المؤّشرات المعلن عنھا في الوحدة األھداف التعّلمیةمن  انطالقا
 تتضّمن) عملّیة( إجرائیة أھدافاصبح  بمعاییر لتبتعزیزھا، یقوم المعّلم )خانة العناصر المفاھیمیة

: 
 ). للتأویلةقابلغیر ( المعنى ةأحادی) ةسلوكی ( ةحركّیال افعأ -
 . للقیاس والمالحظةةقابل -
 
 
 

 .   تعّلم محّددةوضعّیة في -
 .ومدى تحقیقھ  من خاللھا الحكم على شكل اإلنجازیمكن)  شروط نجاح(  بمعاییر -

 

  ؟ یات الّتعّلم وضعاختیار یتّم كیف ـ  ) ب
، ویخضع ھذا اإلجرائي الھدف على أساس مالءمتھا لتحقیق الوضعیات التعّلمّیة تختار 

 : وتعلیماتّیة منھجّیةاالختیار لترتیبات 
 

 :  المنھجّیة الّناحّیة من
 ...).  األروقةالملعب،الّساحة، (  إتاحة الفرصة لجمیع التالمیذ واستغالل كّل الفضاء المتوّفر-
  الوثب،الرمي  الجري، التسّلق،المشي، إلى نشاطات تتمّیز بحركات  الحركة وتفھرسّوع تن-

 . ألعاب مشوقة وتكون ذات صبغة الّسحب، ،الّدفع
 .  شدّةمنھ ترّتب ھذه النشاطات حسب الجھد بحیث یتبع كّل نشاط شدید الجھد بنشاط أقّل -

                                                             

 :   اتّیة التعلیمالّناحّیة من* 
                        

 :  بـالتعّلمیة  الوضعیةتتسم
بأسھل و تركیز، بأخّف تمرینات أو ألعاب تتصف بأقّل جھد الحّصة دائما بتبدأ : دّرجالت -

 الجنسو، حسب المستوى لّنشاطتكییف ا المعالجة التعلیمّیة تقتضي  وھنا.تركیب
 .والمساحة المطلوبة إلجرائھ تالوقو

  وال تفصل بینھا فتراتمتواصلةتكون التمرینات واأللعاب ) االستمرارّیة (: الدیمومة -
 .)التسخین(عنھا ضیاع تأثیر مرحلة اإلحماء   ینجمطویلة راحة 

  والّسلوكّیة والّذھنیةالبدنّیة الّصعوبات المقترحة في مستوى القدرات تكون : رـالتقدی -
 .المیذللت

 
 
 

أخرى یجب أن تلیھا  ،نات أو ألعاب تتطّلب شدّة عالّیة االعتماد على تمریعند  :التعاقب -
 في نفس الوقت یتّم التعاقب بین التمرینات الخاّصة بالقوّةو جھدا منھاأخّف 

 .واالسترخاءالعضلّیة والمرونة 
 

  ؟تعّلم/  نبني وضعّیة تعلیم كیف - ج
 

 .داللتھ لھ الوضعّیة  "اءبن"  لمفھوم اختیارنا
                                                   

 :   بناء بیت مثال ترتكز على فشروط
 الوصول إلى بناء ومحاولة ـ الوسائل البناءـ المھارات وأسالیب ) الموضوع( الفكرة ـ

 : متجانس مشروط بتسلسل عملّیات 
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 . یوّضح كیفیة سیر ھذه الوضعیة التعلمّیة  المخّطط الذيوإنجاز في المشروع التفكیر •
   ..وضعیات وتبادل لألدوار الخ  وحركات مھام التالمیذ ، من بیان •
خصوصّیات ( ھذا المشروع استیعاب  والبشرّیة التي یمكنھاالمادّیةالوسائل  دراسة •

 .)... المؤّسسة من حیث الوسائل  خصوصّیاتالمستوى،التالمیذ من حیث 
                               

  ؟  یتّم تسییر الوضعیة التعّلمیةكیف ـ د
 المساحة اتملیھ) أفرادا وجماعات(التعّلم /تعلیمالمشاركة جمیع التالمیذ في وضعّیة  -

 والمجھودات ھو ضرورة مراقبة تحّركات جمیع التالمیذ، والمؤّكد ،المخّصصة للنشاط
 .المبذولة

 لألخطاءیتّم أّول إنجاز یتبعھ التصحیح الجماعي ،  بعد شرح وعرض الحركة المطلوبة-
 . مشّخص دون قطع النشاطفردّي  تصحیح مع اإلنجاز یستمر، والمشتركة) النقائص(

 
 
  أنھ الیعي، وعلى التلمیذ أن قواعد ضابطة یجب فھمھا واحترامھا أو لعبة نشاط لكّل -

 . للجمیعالفوز مجال فسح  و إطار منّظم بدون ھذه القواعدفي  الحركةممارسةمكن ی
 

 ؟   یتّم تقویم الوضعیة التعّلمیةكیف ـ ه
  على بناء تصّرفاتھ تدریجّیا حسب ما ھّوتجبره، تعّلم/  التلمیذ في وضعیة تعلیموجود

 واستقراء .الّصحیح ھو الذي یكون استجابة للھدف المسّطر والمناسب، والّنشاط  منھمطلوب
  في والمعلن عنھاالمحّددة وقت من الّدرس حسب المؤّشرات النتائج المحّصل علیھا وارد في كّل

 .بدایة الحّصة
 

 ؟    من الحّصةالتعّلمیة  الوضعّیة مكانة ما ـ و
 مرحلة اإلحماء وھي تأتي بعد الّرئیسي من الحّصة، الجزء الوضعیة التعّلمّیة غالبا تمثل 

تلیھا مرحلة الرجوع إلى وثم  ،ةالّطبیعّی والجري وحركات للمرونة  المشي أساسا علىالمبنّیة
 . حالتھ الطبیعّیة العادیة التلمیذالھدوء التي من خاللھا یستعید 
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 ة التقويممنھجی

 
    
 

). الحركیةتطّور التصرفات (عندما یتعّلق األمر بالّنتائج البدنیة   التقویم یطرح إشكالیة،یبقى
 بھذه یعترف یرید تقویم تصّرفات تالمیذه، وكثیرا ما ماجھ ھذا اإلشكال عند یواوالمعّلم

 .الخصوصّیة
  

، حیث یوّفر لألّول  الّسواءالتقویم وسیلة في خدمة المعّلم والتلمیذ على حّدف وعموما
ویسمح للّثاني .  لیّطلع على مدى تحقیق األھداف المسّطرة، عنھا ویكشفالمعلومات الالزمة

والتّقویم ) المسّطرة(عنھا   بین األھداف المعلنالتجانس ھذا .قعھ من التدّرج البیداغوجّي موبتحدید
خالل  )التالمیذ( تركیبة الفوج التربوّي ضمن الفردّیة الموجودة بالفروقاتیسمح بالّتكّفل الحقیقّي 

میذ مسؤوال  كّل تلتجعل ،الفروقات  بیداغوجیةعلىمبنیة المقاربة ال ھنا فومن. سیرورة التعّلم
 . الحركّيوقائما على تعّلمھ 

 

 تدعو   بالكفاءاتالمقاربة، نجد أّن ات البدنّیة واأللعاب التحضیرّیة إطار تقویم النشاطففي
 :  إلى اعتماد موقفین

 

 محور  التركیز على التلمیذ باعتبارهیستدعي ،اإلجرائیةألھداف ل نھج قوامھ الّتحدید  -1 
               .ة التربوّیالعملّیة ومركز

 علیھا كقیمة والحكم تقویم ذو مصداقّیة یتطّلب من المعّلم مالحظة تصرفات التالمیذ  -2 
 .   الّنجاحمؤّشرات، داللتھا  موضوعّیة

  
 
 
 
 
 

 :   الّنھج الّتاليإلیھ ما یرمي وھو
 

 اءةفلك             ا
 وأھدافھا التعلمیة   
 

 إخضاع مؤشراتھا للمالحظة
        

في    ملمح التلمیذ من خالل معلومات خاّصة بالھیأة البدنّیةیبّین  ـ                                               
 الحالة
ّطبیعّیة                       تقـویم أّولي         . الفوج ضمن االجتماعّیة المكانة وكذا ،ال
       .الكفاءة واألھداف التعلمیة فھرسا من النّقائص مقارنة مع یحدد  ـ                       تشخیـصي       
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  التقویمیزّود التلمیذ بمعالم ومؤّشرات انطالقا من الممارسة، فمن   ـ              تقویم مرافق لسیرورة        
 .، ومن زمالئھ  الھدفمن مكانتھ  یحّددالذاتّي                        )تكویني(    التعلم      
 بالوقوف على مدى نجاعة منھجّیتھ للمعّلم ویسمح ـ                                                         

  للمواصلة
 ـ  إلعادة الّنظرأو                                                           

  جداول عدّة على تقویم نھائّي یسمح بقیاس الّتطّور اعتمادا ـ        ة سیرورةتقویم في نھای    
 )بدنّیة ، فّنیة ، نفسّیةـ حركّیة( كشوف باستخدام أولذلك                 )تحصیلي (    التعلم    
الموجود بین األھداف المعلن  تقویم وحصر الفارق ـ                                                                 
 ھاعن

 . ما تحّققوبین                                                  
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويم الكفاءاتتق
 واألھداف التعلمیة

 
  

 سنة أو، مجال تعلمي(اءات المبرمجة في مرحلة معّینة  اكتساب التالمیذ للكفمدى بھ ونعني
وھذا من خالل مالحظة  . طریق األھداف التعلمیة المتوجة للوحدات التعلمیةعن ،)یةدراس

عن طریق   الممارسةخالل  تواجھھمالتي،  یتفاعلون مع اإلشكالیات والمواقفوھمالتالمیذ 
 :شبكات تقویمیة خاّصة 

                          
 ) لوحدة تعّلمیةتتويج ( نموذج شبكة تقويم ھدف تعلمي -أ 
 

         

 ..........................   ....................................................:       ................... المستوى
 .......................................................................................... ..: الكفاءة المرحلیة

  .........................................................................................: .... الھدف التعلمي
          

 النتیجة       4 المؤّشر          3 المؤّشر           2 المؤّشر        1 المؤّشر          التالمیذ  أسماء    
 الفردیة 
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                                         1         0          1           0         1           0          1           
0          1            0 

 

 01.....................  
  02......... ........... 

         

  الجماعیة  النتیجة 
       

 
 : ملء الشبكة كیفیة •
في   الخاّصة بھالمؤّشرات، توضع الھدف العتلمينھایة كّل وحدة تعّلمیة وحسب  في  ـ 

إن تحقق ) 1(في خانة :  مستواهلكّل تلمیذ حسب ) (x علیھا بعالمة واإلجابة. خاناتھا
 . بعد مالحظة التالمیذ إن لم یتحّقق لدیھ المؤّشر) 0( خانة  وفيلدیھ المؤّشر

 

 
 
 
 وتحسب عمودیا بالنسبة لكل. ھا أفقیا بالنسبة لكّل تلمیذ حسب طبیعتالعالمات تحسب  ـ 

 . التالمیذولمجموعمؤّشر 
                                 

 :ب ـ نموذج لشبكة تقويم كفاءة مرحلیة 
 

 ............................................................................ ............................ :المستوى
 ................................................................................................ :المرحلیة الكفاءة

 

  الفردیة    النتیجة                  2 الھدف التعلمي                1 الھدف التعلمي              التالمیذأسماء    
 

                                            1                  0                    1                    0                    
1                      0   
 01  ................ 
 02 ................ 
        الجماعیةالنتیجة 

   
       

 
 . الّسابقة التقویمیة الشبكةیقةطر الشبكة بنفس تمأل  :مالحظة
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 المیذتقییم الت
                                                                             

 

 .)، رمي  وثبجري(المعلن عنھا  األساسّیة جملة من التصّرفات تقییم التالمیذ على یعتمد
 .   تنافسي قالب نشاطفيكمثال   النموذج اختیر ھذا وقد

                       

                                                                     : الجـري* 
 مالتقوي ؤشراتالم

  ميدالية برونزية  أقوم بالسباق وأنهيه
  ميدالية فضية الرتبة الثانية     أنهي السباق في 

  ميدالية ذهبية  أفوز بالسباق على مسلك معين
 

  :يـرمال * 
 مالتقوي ؤشراتالم

  ميدالية برونزية  أقوم بالمنافسة وأنهيها
أتحصل على المرتبة الثانية ضمن 

 .مجموعة
  ميدالية فضية

  ميدالية ذهبية  أفوز بالمنافسة 
 

  :بالوثـ* 
 ويمالتق اتؤشرالم

  ميدالية برونزية  أقوم بالمنافسة وأنهيها
 أتحصل على المرتبة الثانية ضمن 

 .مجموعة
  ميدالية فضية

  ميدالية ذهبية . أفوز بالمنافسة 
                                                                                                                                                                        

 :  التنقیط  وسّلم الجدول استثمار كیفّیة
 . اسة التلمیذ المخّصصة لالمتحانات جدول المیدالّیات على كّرالمعّلم یدّون -
  ر والتي تعّب، باللون الممّیز لھاعلیھا بعد التقویم یقوم التلمیذ بتلوین المیدالیة المحّصل -

 .)نھایة الوحدة التعّلمّیة( عن مستواه في كلّ نشاط 
 .میدالیتین یكون الّتلمیذ قد تحّصل على الفصل نھایة في -
 
 

 طسلم  التنقي
   ذهـب    2  9/10
8/10   فضة1+  ذهب 1 
7/10  برونز 1+  ذهب 1 
6/10   فضـة2       
5/10   برونز1+  فضة 1 
4/10   برونز2     
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 الّتنقیط سّلممعتمدا على   إلى عالمة فصلّیة على الّدفتر المدرسّيالمعّلم امیترجمھ -
 .المرفق

 
   :ةمالحظ

  یخرج عن منطق النموذجأّالأخرى، على  أساسّیة  للمعّلم اختیار تصّرفات حركّیةیمكن -
  . استخراج العالمةوصیغة

 . تكوین مجموعات متقاربة في القدرات البدنیة-
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