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 :دهيمت

ية و مواكبة املستجدات العلميـة والبيداغوجيـة        يف إطـار حـركـية إصـالح الـمناهج التربـو      
الوطين لتكوين  اليت تبنتها وزارة التربية الوطنية، قام املعهد        املقاربة بالكفاءات يف التعليم و    اكتيكية باعتماد   دالديو

ح، بإنشاء جلنة من املختصني إلعداد دروس منوذجيـة         حتسني مستواهم، مبرافقة هذا اإلصال    مستخدمي التربية و  
 و  االبتدائيـة املعلمني يف املـرحلتني      خمتلف املواد، موجهة لألساتذة و     عملية على أساس املقاربة بالكفاءات يف     

 .املتوسطة
إعداد سندات تكوينية تتضمن دروسا منوذجيـة يف مـواد           اإلطار أسندت إيلّ مهمة دراسة و      ففي هذا  

ة التشكيلية اليت تضـم     التربية املوسيقية والتربية البدنية و    التربي: و ما يسمى باملواد اجلمالية أيضا و هي       اإليقاظ أ 
ا دف  جعلها مستساغة حمبوبة من قبلهما باعتباره     ة تقريبها من املعلم واملتعلم و     فنون التصميم، بغي  فن الرسم و  

ليت حتافظ على الوطن والطبيعة     شخصية املتعلم املتوازنة ا   السمو ما يف بناء     إىل تربية احلس اجلمايل والعاطفي و     
 .إضفاء طابع السعادة على احلياة ا وتسعى إىل حتسينها و تزيينها والبيئةو

اطمئنان، قمت بتذليل الصعوبات    ية تقريب هذه املواد من املعلم وتشجيعه على تدريسها بكفاءة و          بغو 
 :التالية
الوثيقة املرافقة هلا لبناء وثيقة موحدة قد تغين عن الرجوع إليهما           ناهج و التوفيق بني وثيقة امل   السعي إىل    -

استراتيجية التدريس  طبيقي وما يرتبط به من منهجية و      يف كثري من اجلوانب خاصة يف اجلانب العملي الت        
 .ذلكو التقومي باعتماد املقاربة بالكفاءات يف كل 

 والقصد منها تسهيل األمر علـى       غموض، اعتراها   القيام بشروح إيضاحية يف كثري من الوضعيات اليت        -
 إعادة عرض الربنامج بكيفية واضحة ومتكاملة مثلما هو الشأن بالنسبة لربناجمي التربيـة              :منها املعلم،

 .التشكيلية و التربية البدنية
 .الثالثأساليبها للمواد توضيح استراتيجية التعليم والتعلم يف طرائقها و تقنياا و -
 .التشكيليةحمتويات مثلما هو األمر بالنسبة ملنهاج التربية الفنية واضيع واقتراح م -
 .التربية املوسيقيةقومي ملاديت التربية التشكيلية وبناء شبكات ت -
إجناز مذكرات منوذجية لدروس وحصص مجلة من الوحدات التعلمية من مناهج املواد الثالث باالعتماد               -

ذوها ويعد دروسه على منواهلا،     هي مثال للمعلم ميكنه أن حيذو ح       و املقاربة بالكفاءات يف بنائها،   على  

אאאאאא 
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ا مـا حتكـم يف املـادة ومنـهاجها     قد يدخل عليها تعديالت أو يبتكر على ضوئها مناذج أخرى إذ  و
 .تعليميتهاو

 .اقتربت به من الغاية املرجوة منه إجناز هذا العمل املوكل أيلّ و أمتىن أن أكون قد وفقت يف-
 . إال باهللا العلي القديرما توفيقيو
 
 :يتضمن فيما يتضمنو

 : دروسا منوذجية مشلت حصص الوحدات التالية- 
 .الوحدة األوىل؛ اجلري السريع: من جمال اجلري. 1 
 .الوحدة األوىل؛ الرمي املوجه: من جمال الرمي. 2 
 .االجتيازالوحدة األوىل؛ : من جمال الوثب. 3 
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 :دة تقدمي املا-
إن التربية البدنية والرياضية مادة تعليمية من ضمن مواد املدرسة االبتدائية، وقد أولتـها وزارة التربيـة                

الوطنية أهـمية متميزة بدليل أنـها أدرجتها يف امتحاين شهاديت التعليم األسـاسي و البكالوريا، وأعـادت               
الكفاءات ملا هلا من إسهام ودور يف بلورة و تطـوير           بناء منهاجها، يف إطار اإلصالح الشامل للمناهج، مبقاربة         

شخصية الطفل و ألا تتميز بالتأثري املباشر على التعبري احلركي بكل ما يتضمنه من تصـرفات وسـلوكات                  
حركية عفوية، وخاصة تلك اليت تكتسي صبغة اللعب وحتويله إىل سلوكات مبنية ومكيفة مبنهج علمي شامل                

 .يط بأبعادهذي نظرة متفتحة على احمل
ويعترب اللعب اال األوفر للطفل يف مرحلة التعليم االبتدائي، فهو يشكل الركيزة األساسية الكتشاف               

الطفل نفسه وحميطه والتكيف معهما، والوسيلة الـمثلى لتطوير قدراتـه البدنية والفكريـة وإثبـات ذاتـه                
ن اللعب مينح الطفل فرص التعلم عن طريـق احملاولـة،   واستثمار مواردها وتنويع املهارة احلركية لديها، كما أ    

 .ويتيح له متعة التخيل واإلبداع، ومواجهة الذات والغري يف الوقت نفسه بإبراز قدراته وتفعيلها من أجل الفوز
عى فيه خصوصيات الطفل و مميزاته و حىت إمكانياته         اكل هذا جيد امتداده يف إطار منظم و مهيكل، تر          
متتـاز بقالـب    األوفر لتعلمات يف صيغة اللعـب، و      فتضمنه حصة التربية البدنية اليت تعترب الفضاء         . . .البدنية
التدريب و مـا يتطلبـه مـن مميـزات          تعلمي هادف يرعاه املعلم بعيدا عن التصور املبين على منطق           /تعليمي

يعزفون حىت عن   نه، و ملدرسة االبتدائية ينفرون م   خصوصيات، قد يـجعل يف كثري من األحيان بعض معلمي ا         و
ري احلصة باملشاركة مع التالميذ، و القيام حبركات أو متارين تتطلب           يالقيام بألعاب بسيطة ألم ينظرون إىل تس      

 .منهم جمهودات عضلية أو درجة من التنسيق أو التوازن، يرون حتقيقها صعبا
ميذ من خالل سريورة التعلم، وحمفزا      تالمرشدا لل ملعتمدة جتعل من املعلم مرافقا و     غري أن االستراتيجية ا    

مشجعا على حتقيق األهداف املنشودة بعرض جمموعة حلول عرب مسالك متعددة جيد فيها كل متعلم               ومشوقا و 
 .تعلم/مبتغاه، حىت يصل إىل ما يصبو إليه ضمن منطق تعليم

اسي، باعتبارهـا تربيـة     الرياضية شرطا أساسيا ملواكبة املسار الدر     التربية البدنية و  هكذا يبقى إسهام    و 
أا تساهم بقدر كبري يف تنميـة        احلركية، إذ    –احلسية  مالزمة للطفل بأبعادها الفكرية واالجتماعية و     قاعدية  

فضال عن تنمية العوامل    ) التحكم، اإلدراك، التنسيق، التوازن، االستجابة    (تطور اجلانب املهاري بكل أبعاده      و
ل بلورة الشخصية املستقبلية للطف   كما أن هلا دورا يف تكوين و      ) ونةقوة، مر سرعة، مقاومة، مداومة،    (التنفيذية  

 : بتفصيل أوضح فإن إسهام التربية البدنية يتمثل فيما يليجبانبها الذايت واالجتماعي، و
التحكم يف اجلسم وعمـل األطـراف       تسهيل النمو الـحركي لدى الـمتعلم من خالل تطوير          -

 .مدى تكاملهاو
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جهزته احليوية و وظائفها، ومدى ترابطها، وتأثري اهود عليها مـن جهـة،             اكتشاف جسمه وأ   -
 .مقاومتها للتعب من جهة أخرىو

الـتخلص مـن    لتعرف على أمهية العمل اجلماعي واملسامهة الفعالة ضمن اجلماعة و         ااالكتشاف و  -
 .األنانية

 .القوانني املنظمة للقواعد والتحكم يف انفعاالته امتثاالالسيطرة على نزواته العدوانية و -
 .انتقاء ما يالئم شخصيته و تكيفه حسب طبيعة العملالتفتح على عامل املعرفة و -
ن اجلهازي(األجهزة احليوية   طار تنمية متناسقة لكامل اجلسم و     ضمان التوازن الوظيفي احلقيقي يف إ      -

 .زيولوجيةر التنمية من الناحية الفه، إذ أن القلب و الرئتني يعتربان جو)التنفسيالدموي و
تسعى األنشطة البدنية إىل تطوير      . . .)مشي، جري، رمي، وثب   (عن طريق احلركات القاعدية     و -

، فتمنح الطفل إمكانية تقومي هيأته وتـدعيم        )اهليكل العظمي اجلهاز العضلي، و  (ازين احلركيني   اجله
 .عموده الفقري

يذ من معرفة إمكانياتـه      متكني التلم  أخالقي أيضا يتمثالن يف   وللتربية البدينة والرياضية بعد نفعي و      -
ض ملواجهة آثـار الفـوز أو       التعر مهام بأقل جهد وصرف أقل طاقة و       التحكم فيها إلجناز  البدينة و 
 . بذل ما يلزم من جهد أو معاناةقبول كل منها بروح رياضية عالية بعد الفشل و

ذ و باعتمـاد منطـق جديـد        ة التلمي دورهـا يف بناء شخصي   الل ما سلف ذكره عن هذه املادة و       فمن خ 
مواجهة الرهانات العاملية    لتكوين فرد فعال، متزن، مندمج ومتفتح يستطيع مواكبة و         مقاربة ذات أبعاد شاملة   و

احلالية و املستقبلية جاء هذا املنهاج مستجيبا هلذه الطموحات املتوخاة اليت يب باملعلم أن يسعى إىل العمـل                  
اليت نقترحها عليه، واملتمركزة أساسا على التدريس مبقاربة الكفاءات و تنفيذ           على حتقيقها ذه االستراتيجية     

يضم كل جمال وحدتني    الت هي اجلري و الرمي والوثب؛ و      املنهاج الذي يتكون يف هذا املستوى من ثالث جما        
 :تعليميتني كما يلي

 .وحدة يف اجلري املنتظموحدة يف اجلري السريع و: ل اجلريجما .1
 .وحدة يف التصويبحدة يف الرمي املوجه وو: ل الرميجما .2
 .وحدة يف التخطي واالجتيازوحدة يف : جمال الوثب .3
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 ): سنوات9 – 6(بعض خصائص الطفل يف السن 
رض يف هذا اجلزء النظري هو جعل املعلم يتساءل عن الرغبات احلقيقية لتالميذه يف هذه السن مـع                  الغ 

 الطفل جانبا آخر من الدوافع و التحفيز الذي جيـب أن يصـاحب و               مراعاة امليول و احلاجات اليت متثل عند      
 .ينشط كل حصص التربية البدنية و الرياضية

 ).املرحلة(أهم مميزات الطفل يف هذه السن  
 :الناحية احلركية .1

 . اجلسم ضعيفة و بنيته مازالت هشةاستقامة -
 .تطور التحكم يف جسمه و حركاته من حيث الكم و اآللية -
 . ينال منه بسرعة و يسترجع قواه بسرعة أيضايبقى التعب -
املرفق و  (ضعف اجلهاز العضلي يبقى سببا إضافيا و حمتمال للحوادث خاصة على مستوى املفاصل               -

 ).الركبة على اخلصوص
 .ضيق القفص الصدري -
 .التنويع يف النشاطات احلركية ضروري توسيعا للتجارب احلركية لديه -

 :الناحية النفسية .2
امللل يسيطر عليه، فينبغي عدم اإلطالة يف ممارسة نفس النشاط، و إشباع رغبتـه يف               مازال عنصر    -

 .التنويع
 ).سريع الغضب، سريع الفرح (امازال مزاجه متقلب -
 .تبدأ نزعة العدوانية يف االختفاء نوعا ما -

 :الناحية االجتماعية .3
 .مييل للعب اجلماعي الذي يتماشى و ذوقه -
 ).تتكون و تذوب بسرعة(هشاشة يف الروابط اجلماعية  -
 )كثرة الرتاعات(البحث عن إثبات الذات ضمن اجلماعة  -
 .بإدخال نشاطات مجاعية) األنانية(جيب جتاوز بصفة سريعة مرحلة الذاتية  -

 :الناحية املعرفية .4
  . .).األصدقاءاملدرسة، احلي، (يعرف حميطه القريب  -
 .يزداد لديه حب االكتشاف و التطلع -
 .عمال اجلماعية و للقيام باألدوارحمب للمسامهة يف األ -
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 .نوايا و أهداف التربية البدنية و الرياضية يف املرحلة االبتدائية
إن التربية البدنية ال تنحصر أهدافها يف تكوين و بناء اجلسم فقط، بل تتدخل بشكل مباشر، و تساهم                   

، شأا شـأن    )املعرفية و االجتماعية  احلسية، احلركية،   (بقسط وافر يف تنمية و تطوير الشخصية بكل أبعادها          
 .املواد األخرى، فهي موجهة لتكوين املواطن الواعي و املسؤول و املثقف

 :و هو ما يوضحه اجلدول اآليت
 .التحكم يف التصرفات و تنظيم السلوكات: اهلدف الشامل -

 . اإلحساس جبسمه-
 .ازن جسمه احملافظة على تو-  :التعرف على جسمه و حميطه: البعد املعريف -

 . احترام جسمه و أجسام اآلخرين-

 . التعاون مع الزمالء-         
 . مواجهة اخلصم- :املسامهة يف العمل اجلماعي: )العالئقي (البعد االجتماعي -

 . التحلي بالروح الرياضية-

 . استعمال حواسه للتنقل و التوجيه-         
 .ير و ضبط التنقالت تقد-    :التموقع يف الفضاء: البعد التنظيمي -

 . احترام وترية، إيقاع-

 . إجناز حركات أساسية-
 . تسلسل و تنسيق حركات-  :التحكم يف احلركات القاعدية: البعد التنفيذي -

 . التحكم يف استعمال آلة-
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 :و معاجلة الكفاءات املرحلية يف أبعادها املتنوعة و املتكاملة التاليةحتليل 
 .اجلري: اال األول

 .اجلري على مسالك خمتلفة بإيقاعات و وتائر متنوعة: فاءة املرحليةكال -
  . .)..بطيءسريع، ( معرفة أنواع اجلري -      

  . .)..مجاعيفردي، ( معرفة أشكال اجلري -    :البعد املعريف -
  . .)..ملتومستقيم، منعرج، ( معرفة أنواع املسالك -       
  . .)..حمدودبمسطح، ( معرفة أشكال املسالك -        
 . عالقة نوع اجلري باملوقف-        
 . وضعية اجلسم و عالقتها باملوقف-    :البعد العالئقي -
 . اإلرادة و مداومة اهود-   )جتماعياال-الوجداين(  

 . التحكم يف اجلسم أثناء اجلري-               
  ضبط املسافات-               
 . ضبط الزمن-        :  وظيفي و الالبعد التنظيمي -
 . إدراك أساسيات اجلري ضمن اجلماعة-              
 . إدراك الوترية و اإليقاع-             

 .الرمي: اال الثاين
 .الرمي بطرق و وضعيات يتطلبها املوقف: كفاءة املرحليةال -

  . .)..خمتلفةأحجام، أثقال ( معرفة أشكال لرمي -            
  . .)..للجانببيد، بيدين، لألمام، للخلف، ( معرفة أنواع الرمي -           :بعد املعريفال -
 . معرفة الوضعيات املناسبة للرمي-              
 ).األبعد ما ميكن، التصويب على شيء( معرفة مفهوم الرمي -              

 . عالقة الوضعية بشكل الرمي-              
 . عالقة الوضعية بنوع الرمي-            :قيالبعد العالئ -
 . التركيز على األداة و نوعية الرمي-              
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 . إدراك األحجام و األثقال-              
 . توجيه الرمي-          : و الوظيفيالبعد التنظيمي -
 . جتنيد القوى و استثمارها و احملافظة على التوازن-                     

 .الوثب: اال الثالث
 .الوثب حسب طرق و وضعيات يتطلبها املوقف: كفاءة املرحليةال -

 . معرفة وثب االجتياز-            
     :البعد املعريف -

 . معرفة وثب التخطي-        
 

 . عالقة اجلسم بوضعية االجتياز-             
 .التخطي عالقة اجلسم بوضعية -          :البعد العالئقي -
 . عدم التردد و انسيابية احلركة-             

 . التحكم يف اجلسم عند االجتياز-             
 . التحكم يف اجلسم عند التخطي-          : و الوظيفيالبعد التنظيمي -
 . احملافظة على التوازن عند االستقبال-             

 :تتمحور هذه األبعاد حول
اع اجلري و أشكاله و اختاذ الوضعيات املرحية للجسم مع العمـل علـى تسـيري                حتكم الطفل يف أنو    .1

 .اهودات و تنويعها على املسافة أو املدة
التحكم يف خمتلف أنواع الرمي، و تقدير األحجام و األشكال و األثقال و اختاذ الوضعيات املناسـبة                  .2

 .لذلك
 .و التوازن عند االستقبالالتحكم يف وثب االجتياز و التخطي و تقدير املسافات  .3

 .فانطالقا من كل هذا و على ضوئه بنيت األهداف التعلمية حسب وحدات التعلم
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 :كفاءات السنة الثانية من التعليم االبتدائي

 )أو األهداف التعلمية(الكفاءات القاعدية  الكفاءات املرحلية الكفاءة اخلتامية
اجلري علـى مسـالك      .1

مـخـتلفة بإيقـاع و    
 .وتائر متنوعة

 .اجلري السريع على مسالك خمتلفة .1
اجلري بوترية منتظمة و على مسالك خمتلفـة ضـمن           .2

 .مجاعة

الـرمـي بــطرق و     .2
ــها   ــعيات يتطلب وض

 .املوقف

 .رمي أداة مبختلف الطرق بعيدا و باجتاه معني .1
اختيار احلركـة و الوضـعية املناسـبتني للرمـي أو            .2

 .التصويب

حتقيق عمليات ترتكز 
على مجلة من 

القاعدية رفات التص
كاجلري والوثب و 

الـوثـــب بطــرق و  .3 .التصويبالرمي و
ــها   ــعيات يتطلب وض

 .املوقف

 .اختيار احلركة و الوضعية املناسبتني الجتياز حواجز .1
 .اختيار احلركة و الوضعية املناسبتني لتخطي جمالت .2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدرج املنهجي العام يف بناء الكفاءات

 الكفاءة النهائية

 الكفاءة اخلتامية

 الكفاءة املرحلية

 اهلدف التعليمي

 )معيار+مؤشر(اهلدف اإلجرائي

اية مرحلة التعليم االبتدائي 

 السنة الدراسية

 اية الفصل الدراسي

 اية الوحدة التعلمية

 اية احلصة التعلمية
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 السنة الدراسية

 )فصل(اال التعلمي 

 الوحدة التعلمية

 احلصة التعلمية

) فصول3(ثالثة جمالت تعلمية 

 وحدتني تعلميتني

 مثاين حصص تعلمية

  دقيقة30

 البناء البيداغوجي و التعلمي للربنامج
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 برنامج التربية البدنية و الرياضية
 للسنة الثانية من التعليم االبتدائي

 .اجلري: اال التعلمي األول
 .اجلري على مسالك خمتلفة بإيقاعات و وتائر متنوعة: الكفاءة املرحلية
 التوجيهات و معايري األداءالنشاطات املقترحة املؤشراتالكفاءة املستهدفة الوحدة

 .اجلري السريع على مستقيم. 1
 .و احملافظة على حمور اجلريالتوازن  -
 .د سريع للخطواتترد -

 

 .اجلري السريع على منعرج. 2
 .زن عند التعرج احملافظة على التوا-
 . احملافظة على السرعة-
 

.اجلري املناسب ملؤازرة الزميل. 3
 . الوضعية الصحيحة للجسم-
 . احملافظة على نسق اخلطوات-
 . احملافظة على السرعة-

  السريع:اجلري
التوازن و  -

حمور اجلري، 
 .اخلطوات

عمل  -
 .األطراف

 :األهداف التعلمية
 اجلري السريع -

على مسالك 
 .خمتلفة

 .الرمي يف احملور. 4

دة 
طار
 امل
ب
لعا
أ

)
حقة
ملال
ا

(
 . الوضعية الصحيحة للجسم- 

 . التوازن خالل اجلري-
 . اختيار السرعة املناسبة-
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جري بوترية منتظمة ملسافة . 1
 .حمددة

 . احملافظة على نفس الوترية طيلة املسافة-
 .لى التنفس الصحيح التعود ع-
 

.جري بوترية منتظمة ملدة معينة. 2
 . احملافظة على نفس الوترية طيلة املدة-
 . الوضعية الصحيحة للجسم-
 

 .اجلري ضمن مجاعة. 3
 . عدم االصطدام مع الغري-
 . احملافظة على نسق اجلري-
 . مواكبة وترية اجلماعة-

 :املنتظماجلري 
احملافظة على  -

الوترية نفسها 
طيلة املسافة 

 .أو املدة
اجلري ضمن  -

 .الفوج

 :األهداف التعلمية
اجلري بوترية  -

منتظمة و على 
مسالك خمتلفة 

 .ضمن مجاعة

.حتقيق نفس الوترية عدة مرات. 4

رق
الف

ب 
حس

ل 
داو
 الت
ب
لعا
أ

 . الوضعية الصحيحة للجسم- 
 . تقدير الوترية و ضبطها-
 . توزيع اهود حسب الوترية-

 ).عملية( يقوم املعلم بتعزيز املؤشرات مبعايري لتصبح أهدافا إجرائية -  :مالحظة
 .معايري أداء+ مؤشر =  اهلدف اإلجرائي - 
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 برنامج التربية البدنية و الرياضية
 م االبتدائيللسنة الثانية من التعلي

 .الرمي: ثايناال التعلمي ال
 .الرمي حسب طرق و وضعيات يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية
 التوجيهات و معايري األداءالنشاطات املقترحة املؤشراتالكفاءة املستهدفة الوحدة

الرمي املوجه مبختلف . 1
 .األساليب

 .الرميالتوازن خالل  -
 . احملافظة على حمور الرمي-
 . جتنيد قوى اجلسم-

الرمي يف منطقة مبختلف . 2
 .األساليب

 . احملافظة على التوازن-
 .سار ضبط املسافة و امل-
 . اختيار الوضعية املناسبة-

 .الرمي إلصابة هدف. 3
 . الوضعية الصحيحة للجسم-
 . احملافظة على نسق الرمي-
 . ضبط املسافة و املسار-

 :الرمي املوجه
الوضعية  -

 .الصحيحة
 .مسك األداة -
إيقاع  -

 .احلركة
 .مسار األداة -

 :التعلميةاألهداف 
 رمي أداة -

مبختلف الطرق 
بعيدا و باجتاه 

 .معني

 .الرمي يف احملور. 4

ـعـأل
ب 
ا

ةـهـجاوـامل
 . الوضعية الصحيحة للجسم- 

 . التوازن خالل الرمي-
 . جتنيد قوى اجلسم-
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رمي أدوات ذات أحجام . 1
 .خمتلفة

 . تقدير األحجام و األجسام-
 . املسكة الصحيحة-
 . الوضعية الصحيحة للجسم-

الرمي إلصابة مناطق ذات أبعاد . 2
 .خمتلفة

 . تقدير املسافات-
 . تقدير املسارات-
 . الوضعية الصحيحة للجسم-

 .الرمي إلصابة أهداف ثابتة. 3
 . تقدير املسارات-
 . تقدير املسافات-
 . الوضعية الصحيحة للجسم-

 :التصويب
تقدير  -

 .األحجام
تقدير  -

 .شكالاأل
التصويب  -

على هدف 
 .ثابت

التصويب  -
على هدف 

 .متحرك

 :األهداف التعلمية
 اخـتـيـار -

احلركة و الوضعية 
رمي ـاملناسبتني لل
 .و التصويب

.الرمي إلصابة أهداف متحركة. 4
 الرمي بطرق و وضعيات - 

 .بها املوقفيتطل
ـعـأل

ب 
ا

ةـهـجاوـامل
 . الوضعية الصحيحة للجسم- 
 . ضبط املسافة و املسار-
 . التزامن و وقت الرمي-
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 برنامج التربية البدنية و الرياضية
 للسنة الثانية من التعليم االبتدائي

 .الوثب: ثالثاال التعلمي ال
 .الوثب بالطرق و الوضعيات اليت يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية
 التوجيهات و معايري األداءالنشاطات املقترحة املؤشراتالكفاءة املستهدفة حدةالو

 .االجتياز املتزن حلاجز. 1
 .الوضعية الصحيحة للجسم -

 . احملافظة على التوازن-
 . عدم اخلوف من االجتياز-

 .نظامية التنقل و االجتياز. 2
 . احملافظة على التوازن-
 . احملافظة على نفس السرعة-
 . عدم التردد-

 .اجتياز عدة حواجز متعاقبة. 3
 .م الوضعية الصحيحة للجس-
 . احملافظة على نسق االجتياز-
 . ضبط املسافة و اخلطوات-

 :االجتياز
الوضعية  -

 .الصحيحة
 .عدم التردد -
انسيابية  -

 .اجلري
االجتياز  -

 .املتزن

 :األهداف التعلمية
اخـتيار احلركة  -

و الـوضـعـية 
املناسبتني الجتياز 

 .حواجز

تكييف نوعية االجتياز حسب . 4
 .احلاجز

اـعـأل -
ب 

ول
تدا
ال

. 
-

ردة
طا
 امل
ب
ـا
ـع
 أل

.
 

 . الوضعية الصحيحة للجسم-
 . التوازن خالل االجتياز-
 . ضبط املسافة و اخلطوات-
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 .التخطي املتزن للمجال. 1
 . احملافظة على التوازن-
 . تقدير سعة اال-
 . الوضعية الصحيحة للجسم-

تكييف نوعية التخطي حسب . 2
 .اال

 . أسلوب التخطي-
 . تقدير املسافة-
 .الوضعية الصحيحة للجسم -

 .نظامية التخطي و التنقل. 3
 . عدم التردد عند التخطي-
 . انسيابية التخطي-
 . الوضعية الصحيحة للجسم-

 :التخطي
 سعة تقدير -

 .اال
أسلوب  -

 .التخطي
التوازن وعدم  -

 .التردد

 :األهداف التعلمية
ر ـتـيـا اخ-

احلركة و الوضعية 
املناسبتني لتخطي 

 .جماالت

 .ختطي عدة جماالت متعاقبة. 4
 الرمي بطرق و وضعيات - 

 .يتطلبها املوقف
ـعـأل -

ب 
ا

ول
تدا
ال

. 
-

ردة
طا
 امل
ب
ـا
ـع
 أل

.
 

 . الوضعية الصحيحة للجسم-
 . التزامن و وقت التخطي-
 .ت ضبط املسافا-
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 منوذج لتصميم وحدة تعلمية
 .اجلري: اال التعلمي األول -
 .اجلري على مسالك خمتلفة بإيقاع و وتائر متنوعة: الكفاءة املرحلية -
 .اجلري السريع: الوحدة األوىل -

 التوجيهاتوضعيات التعلم األهداف اإلجرائيةاحلصصاهلدف التعلمي

1 
 و
2 

 اجلري السريع علـى     -
خط مستقيم دون فقدان    

 .التوازن

لـعـبـة الليل  
 .و النهار

 .حمور اجلري -
الترداد السريع   -

 .للخطوات
3 
 و
4 

 اجلري السريع علـى     -
منعرج مع احملافظة على    

 .التوازن
 الـمحافظة على التوازن- .املنعرج املرقم

 . و السرعة-

5 
 و
6 

 اجلري السريع علـى     -
و مع احملافظة علـى     ملت

 .التوازن
 .املنديل

احملافظة علـى    -
 السرعة

تلف .و اخلطوات -
 خم
ك
سال
ى م
 عل
ريع
لس
ي ا
جلر
ا

ة
 7 

 و
8 

ــلك  - ــار املس  اختي
 اختيار السرعة املناسـبة     -.سباقات التداول .املناسب ملؤازرة الزميل

 .للمسلك

 :مالحظة
 .ةمن نفس اال بالكيفية نفسها يف حتضري هذه الوحد" اجلري املنتظم"حتضر الوحدة التالية  -
كل حصتني متتاليتني تسعيان إىل حتقيق هدف إجرائي واحد بدءا من احلصة األوىل، و هكذا تكون  -

الثانية امتدادا لألوىل و الرابعة امتدادا للثالثة و هكذا إىل غاية احلصة الثامنة قصد التدعيم و التعزيز 
 .و الترسيخ و اإلتقان
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .األوىل و الثانية: احلصة      .اجلري: اال التعلمي األول
 .اجلري على مسالك خمتلفة بإيقاع و وتائر متنوعة: الكفاءة املرحلية
 .فريقان: عدد التالميذ     .اجلري السريع: الوحدة التعلمية
 .ال شيء: الوسائل   .تلفةاجلري السريع على مسالك خم: اهلدف التعلمي
 .أن جيري املتعلم على خط مستقيم بسرعة قصوى دون فقدان التوازن: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

املرحلــــة 
 .التحضريية

تشــكيل  
جمموعات 

حســـب 
 .األرقام

يـتنقل التالميذ جريا و حبرية     : لعبة األرقام 
كلون جمموعات حسب   يف الساحة، و يش   

يقصى مـن   . األرقام اليت يعلن عنها املعلم    
 .يفشل

د05

جـري بـطيء   -
 .و حر

التركيز علـى    -
 .األرقام

املرحلــــة 
 .الرئيسية

ــة  حماولـ
ــك  مسـ
اخلصــم أو 

 .ملسه

يقف التالميذ موجتني   : لعبة الليل و النهار   
م بينهما يف منتصـف     2متقابلتني على بعد    

احـدة  ملعب مستطيل و باجتاه العرض، و     
متثل النهار و األخرى متثل الليـل، عنـد         
اإلعالن عن إحدامها ـرب و األخـرى        
تطاردها، و الفريق الفائز الذي يتمكن من       
.مسك أكرب عدد من عناصر الفريق اخلصم

د20

 ترك مسـافات    -
 .بني التالميذ

ــى - ــثهم عل  ح
اجلـري بـسرعة  
ــط   ــى خ و عل

 .مستقيم

.املرحلة اخلتامية

ــام  القيـ
ــات  حبرك
انطالقا من  

 .إشارات

ميد املعلـم يديـه،     : لعبة السمكة و البحر   
تغوص "و اليسرى متثل    " البحر"اليمىن متثل   
إن مرت اليسرى حتت الـيمىن      " السمكة

 .يقصى من خيطئ. يصفق التالميذ

د05
 التركيز و سرعة    -

 .التنفيذ

حتكم التالميـذ يف مهـارات اهلـدف        تكون احلصة الثانية امتدادا للحصة األوىل و تعزيزا هلا بغية           : مالحظة
 .اإلجرائي املعلن عنه للحصتني

 
 
 



19 )السنة الثانية ابتدائي(  مادة التربية البدنية      المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                          

 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .الثالثة و الرابعة: احلصة      .اجلري: اال التعلمي األول
 .عةاجلري على مسالك خمتلفة بإيقاع و وتائر متنو: الكفاءة املرحلية
 .فرق متساوية: عدد التالميذ     .اجلري السريع: الوحدة التعلمية
 .ال شيء: الوسائل   .اجلري السريع على مسالك خمتلفة: اهلدف التعلمي
 .أن جيري املتعلم على منعرج مع احملافظة على التوازن: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

 املرحلــــة
 .التحضريية

تشــكيل  
ــفني  صـ

متعاكسني 
 .يف االجتاه

يطلب املعلم من التالميذ اجلري يف الساحة       
يف شكل صفني متعاكسي االجتاه و عنـد        
مساع صفارته يقومون حبركة إضافية معينة      

يقصى كل مـن    . بغية الوصول إىل اإلمحاء   
 .ختلف عن القيام باحلركة املطلوبة

د05

جـري بـطيء   -
 .و منتظم

ء بوضعية  االحننا -
 .القرفصاء

املرحلــــة 
 .الرئيسية

التشكل يف  
ــرق و  فـ
احلـــرص 
على الفوز  
ــامن  بتض
ــر  عناصـ

 .الفريق

 فـرق  4 أو 3تشـكيل  : املنعرج املـرقم  
متساوية يف العدد و متقاربة يف القـدرات        
لضمان التنافس، و على شكل قـاطرات       

م، و  3د الواحدة عن األخرى     عمتراصفة تب 
 . القاطرةم يف1بعد التلميذ عن زميله 

ترقم عناصر القاطرة، فينادي املعلم علـى       
جريـا  (رقم فينطلق حاملوه من القاطرات      

بني زمالئهم ذهابا و إيابا حـىت       ) متعرجا
يف النهاية جتمع النقاط و يفـوز       .أماكنهم

 .الفريق الذي حتصل على اقل جمموع

د20

 جـري سـريع   -
 .و متعرج

 احملافظة علـى    -
 .توازن اجلسم

.اخلتاميةاملرحلة 

التركيــز و 
ــام  القيـ
ــة  باحلرك

 .املناسبة

األمحر يعين الوقوف و األصفر     : لعبة األلوان 
يعين اجللوس و األبيض يعين الـدوران يف        
نفس املكان، كلما يلفظ املعلم بلون قـام        

.يقصى كل تلميذ اخطأ.التالميذ باملطلوب

د05
 التركيز و سرعة    -

 .التنفيذ

 



20 )السنة الثانية ابتدائي(  مادة التربية البدنية      المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                          

 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .و الرياضيةالتربية البدنية : املادة
 .اخلامسة و السادسة: احلصة      .اجلري: اال التعلمي األول
 .اجلري على مسالك خمتلفة بإيقاع و وتائر متنوعة: الكفاءة املرحلية
 .غري حمدد: عدد التالميذ     .اجلري السريع: الوحدة التعلمية
 .منديل: الوسائل   .لسريع على مسالك خمتلفةاجلري ا: اهلدف التعلمي
 .أن جيري املتعلم على ملتو مع احملافظة على التوازن: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

املرحلــــة 
 .التحضريية

تشــكيل  
جمموعات 

حســـب 
 .األرقام

يتنقل التالميذ جريا و حبريـة      : لعبة األرقام 
، و يشكلون جمموعات حسب     يف الساحة 

األرقام اليت حيددها املعلم، يقصى من يفشل       
 .فيؤدي متارين خاصة ليعود للعبة

د05

جري بطـيء و     -
 .حر

التركيز علـى    -
 .األرقام

املرحلــــة 
 .الرئيسية

ــري  اجلـ
ــرعة  بسـ
ــول  حـ

 .الدائرة

بوضـعية اجللـوس يشـكل      : لعبة املنديل 
م، و يعطى   8التالميذ دائرة قطرها حوايل     

تالميذ منديال فيدور حول الـدائرة      أحد ال 
جريا ليسقطه وراء أحد اجلالسني، الـذي       
يقوم و يطارده حماوال اإلمساك به قبـل أن       
يأخذ مكانه، و هكذا يقصى من اللعـب        

 .الذي يفشل يف العملية

د20
ــى   ــة عل احملافظ
السرعة مع حماولة   

 .عدم الفشل

.املرحلة اخلتامية

ــاه  االنتبـ
ــام  للقيـ
ــة  باحلرك

 .بةاملناس

بعد االتفاق على نـوع     : لعبة احلمامة تطري  
الطري، يقف التالميذ يف أماكنهم، و يقف       
أحد أمامهم، يقوم حركات للطري، و على       
زمالئه أن يقلدوه إال إذا قام باحلركـات        

يقصى من  . اليت تدل على الطائر املتفق عليه     
 .أخطأ

 . يعلن يف النهاية عن الفائز-

 التركيز مع دقة    -د05
 .فيذالتن

 
 



21 )السنة الثانية ابتدائي(  مادة التربية البدنية      المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                          

 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .السابعة و الثامنة: احلصة      .اجلري: اال التعلمي األول
 .اجلري على مسالك خمتلفة بإيقاع و وتائر متنوعة: الكفاءة املرحلية
 .فرق: عدد التالميذ     .اجلري السريع: الوحدة التعلمية
 .قارورات بعدد الفرق: الوسائل   .اجلري السريع على مسالك خمتلفة: اهلدف التعلمي
 .أن جيري املتعلم باختيار املسلك املناسب ملؤازرة الزميل: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

ــة  املرحلـــ
 .التحضريية

اجلري وفق  
ــات  تعليم

 .حمددة

علم من التالميذ اجلـري ـدوء و        يطلب امل 
انتظام حوله يف الساحة مع تغيري االجتاه عنـد    
مساع تصفيقته، يقصى كل من فشل مـرتني،       

وحيدا مث يعود إىل    ) كبرية(فيقوم بدورة بعيدة    
 .اللعبة

د05

اجلري بتجنيـد    -
ــم  ــوى اجلس ق
الـعـضـلية و  

 .احلسية

.املرحلة الرئيسية

ــري  اجلـ
بـسـرعة 

ــرص  و احل
فـوز  على ال 

بتضـــامن 
ــر  عناصـ

 .الفريق

تكوين فرق متساوية العدد،    : سباقات التداول 
و متقاربة يف القدرات، حتديد مسافة اجلـري        

م، يوضع خـط االنطـالق،      15 أو   10بـ
فتقف الفرق خلفه على شـكل قـاطرات،        
توضع قارورة بالستيكية قبالة كل فريـق و        
على نفس املسافة، عند اإلشارة ينطلق األول       

يق بسرعة ليدور حول القارورة و      من كل فر  
يعود فيلمس زميله األول فينطلـق و يقـوم         
.بنفس العمل، يفوز الفريق الذي ينتهي األول

د20

 . اجلري بسرعة-
 جتنيد قوى اجلسم    -

ــى  ــة عل و احملافظ
 .التوازن

املرحلة اخلتاميـة   
الرجــوع إىل (

 ).اهلدوء

ــز  التركيـ
ــب  لتجنـ
الوقــوع يف 

 .األخطاء

يعني املعلم تلميـذا يقـوم      : "قال علي "لعبة  
قال "وقوف،  " قال علي "بإصدار األوامر مثل  

اليدين على الرأس،   " قال علي "جلوس،  " علي
ال يستجيب التالميذ لألوامر إال إذا كانـت        

 ".قال علي"مسبوقة بـ
 . يقصى كل تلميذ أخطأ-

د05
 االنتباه ملا يقال و     -

 .تنفيذ األوامر بدقة

 



22 )السنة الثانية ابتدائي(  مادة التربية البدنية      المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                          

 يةمنوذج لتصميم وحدة تعلم
 .الرمي: ثايناال التعلمي ال -
 .الرمي حسب طرق و وضعيات يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية -
 .الرمي املوجه: الوحدة األوىل -

 التوجيهاتوضعيات التعلم األهداف اإلجرائيةاحلصصاهلدف التعلمي

1 
 و
2 

ــه  - ــي املوج  الرم
اليب دون  مبختلف األس 
 .فقدان التوازن

.الكرة يف املرمى
 .التوازن -
 .حمور الرمي -
.جتنيد قوى اجلسم -

3 
 و
4 

ــة -  الرمــي يف منطق
مبختلف األساليب مع   
.اختيار الوضعية املناسبة

 .ربح املنطقة
 . التوازن-
 . ضبط املسافة و املسار-
 . الوضعية املناسبة-

5 
 و
6 

 الرمي إلصابة هدف    -
 .جتنب الكرة.سق الرميمع احملافظة ن

  الوضعية الصحيحة للجسم-
 .احملافظة على نسق الرمي -
 .ضبط املسافة و املسار -

عني
ه م
جتا
و با

دا 
بعي

ق 
طر
ف ال

ختل
ة مب
أدا

ي 
رم

 

7 
 و
8 

 الرمي يف احملور مـع      -
 .الكرة و القصر .جتنيد قوى اجلسم

  الوضعية الصحيحة للجسم-
 . التوازن خالل الرمي-
 . جتنيد قوى اجلسم-

 :مالحظة
راها تناسب اهلدف اإلجرائي و املعايري اليت حددها إلجنازه، و قد يلجأ للمعلم أن خيتار اللعبة اليت ي -

 .إىل تعديل أو إعادة بناء األلعاب لتستجيب لشروط اإلجناز و معايريه
 
 
 
 
 
 
 



23 )السنة الثانية ابتدائي(  مادة التربية البدنية      المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                          

 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .األوىل و الثانية: احلصة      .الرمي: ثايناال التعلمي ال
 .الرمي حسب طرق و وضعيات يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية
 .7 إىل5فريقان من: عدد التالميذ     .الرمي املوجه: الوحدة التعلمية
 .كرة: الوسائل .رمي أداة مبختلف الطرق بعيدا و باجتاه معني: اهلدف التعلمي
 . املوجه مبختلف األساليب دون فقدان التوازنأن يتحكم التلميذ يف الرمي: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

ــة  املرحلـــ
 .التحضريية

جــري و  
ــف  توقـ
بانتـظـام 

و القيـــام 
ــات  حبرك

 .موجهة

يطلب املـعـلم من التـالميذ اجلري تارة و       
القيام حبركات تسخينية تارة أخرى لألطراف      

شي بكيفية توجيهية مـن     يف حاليت ثبات و م    
 .قبله استعدادا للنشاط الرئيسي املوايل

د05
حث التالميذ على   
تسخني عضـالم   
 .بدون إجهاد قوي

.املرحلة الرئيسية

الفريقــان 
ــان  يقومـ
ــاط  بنشـ
تنافســي يف 
االسـحتواذ  
على الكرة  
و الفـــوز 

 .باملقابلة

 فريقان متساويان يف    -:لعبة الكرة إىل املرمى   
 يوضع تلميذ يف    -.يف امللعب العدد منتشران   

 يعني الفريق الذي يبدأ     -.الرواق ميثل املرمى  
 يقوم الفريق بتمرير الكـرة      -.اللعب بالقرعة 

فيما بني عناصره حماوال إيصاهلا يف النهاية إىل        
التلميذ املرمى، دون أن تسقط أو ختـرج، و         

 يفـوز   -.دون أن يدخل الالعبون الـرواق     
 .من النقاطالفريق الذي يسجل أكرب عدد 

د20

 . التوازن-
ــوى  - ــد ق  جتني

 .اجلسم
 إحتـرام قواعـد   -

 .اللعبة دون عنف

املرحلة الرجوع  
 .إىل اهلدوء

ــد  جتنيــ
ــدرات  الق

اجلـسمية 
ــية  و احلس
لتنفيذ املهمة  

 .بعناية

أمام التالميذ ميد املعلم    : لعبة السمكة و البحر   
يده اليمىن و متثل البحر، بينما متثل الـذراع         

ــرى ال ــد   اليس ــرر الي ــمكة، مث مي س
تارة حتت اليمىن و تـارة      ) السمكة(اليسرى
 ال يصفق التالميذ إال عنـد مـرور         -.فوقها

السمكة فوق البحر، يقصـى كـل تلميـذ         
 . يعلن يف النهاية عن الفائز-.أخطأ

د05
 التركيز البصري   -

 .الجتناب الفشل



24 )السنة الثانية ابتدائي(  مادة التربية البدنية      المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية                                                          

 .انية االبتدائيةالسنة الث: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .الثالثة و الرابعة: احلصة      .الرمي: ثايناال التعلمي ال
 .الرمي حسب طرق و وضعيات يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية
 .غري حمدد: عدد التالميذ     .الرمي املوجه: الوحدة التعلمية
 .كرة: ائلالوس .رمي أداة مبختلف الطرق بعيدا و باجتاه معني: اهلدف التعلمي
 .القدرة على الرمي يف منطقة مبختلف األساليب مع اختيار الوضعية املناسبة: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

املرحلــــة 
 .التحضريية

تســخني 
الـجـسم 
و األطراف  
ــة  بكيفيـ

 موجهة

يقوم التالميذ بنشاط تسخيين لعضـالت      
ري تارة و بتحريك    اجلسم و األطراف باجل   

األطراف تارة أخرى حتت توجيه املعلـم       
.حبيث يهيئهم هذا النشاط للنشاط الرئيسي

د05

 . جري بطيء-
ــات -  حركــ

مناسبة لألطـراف   
 .خاصة الذراعني

املرحلــــة 
 .الرئيسية

الفرقـــان 
يقومـــان 
ــاط  بنشـ
تنافســـي 
بتجنيد كل  
ــارات  امله
املمكنـــة 
قصـــد 
اإلحــراز 
.على الفوز

" ب"و  "أ  "فريقـان   : طقـة لعبة ربح املن  
متساويا العدد، يأخذ كل فريق مكانـه يف        

 -.م3بينهما منطقة عازلة حبـوايل      . ميدانه
 -.يعني الفريق الذي يبدأ اللعب بالقرعـة      

عند اإلشارة يرمي الذي عنده الكـرة إىل        
 .أبعد مكان ممكن من منطقة اخلصم

متسك الكرة من طرف فريق     : احلالة األوىل 
سقط و هنـا يسـتطيع      اخلصم دون أن ت   
 خطوات و رميهـا إىل      3الالعب التقدم   

 .أبعد مكان ممكن من منطقة اخلصم
توقف الكرة بعد سقوطها و     : احلالة الثانية 

هنا يكون الرمي من نفـس املكـان دون         
 حتسب نقطة للفريـق الـذي       -.التحرك

.استطاع أن يسقط الكرة يف منطقة اخلصم
 الفريق الذي يسجل أكرب عـدد مـن         -

د20

 إحترام قواعـد    -
 .اللعبة

 حث عناصر كل    -
فريق على التعاون   
و بذل كـل مـا      
عندهم من جمهود   
و مهارة و إتقـان     
يف ســبيل القيــام 
بنشــاط رياضــي 

 .متميز
 ضـبط املسافة   -

 .و املسار
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 .نقاط يعترب فائزاال

املرحلة الرجوع  
 .إىل اهلدوء

يقــــوم 
التالميــذ 

باحلركات 
املطلوبــة 

دون 
ــف  الكش

 دعن القائ

يبعد املعلم تلميذا عـن     : لعبة قائد اجلوق  
 .اجلماعة حىت ال يرى و ال يسمع

 يعني تلميذ آخر ميثل قائد اجلوق، فيقوم        -
 .حبركات خفية عن التلميذ الذي أبعد

 يرددها التالميذ دون أن يكشفوا عـن        -
 .القائد

 بينما حياول الذي أبعد اكتشافه و له يف         -
 .ذلك ثالث حماوالت

د05

لتلميـذ   حث ا  -
الباحث على النباهة  
و اليقظة و التفطن    
لكل قرائن الكشف   
 .عن القائد مبهارة
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .اخلامسة و السادسة: احلصة      .الرمي: ثايناال التعلمي ال
 . حسب طرق و وضعيات يتطلبها املوقفالرمي: الكفاءة املرحلية
 ).فريقان(14إىل10من:عدد التالميذ    .الرمي املوجه: الوحدة التعلمية
 .كرة صغرية خفيفة: الوسائل .رمي أداة مبختلف الطرق بعيدا و باجتاه معني: اهلدف التعلمي
 . الرميأن يتحكم التلميذ يف الرمي إلصابة هدف مع احملافظة على نسق: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

املرحلــــة 
 .التحضريية

القدرة على  
االستجابة 
للحركات 

 .املعينة

حتت توجيه املعلم يقوم التالميـذ بإمحـاء        
عضالت أجسامهم بـاجلري و حتريـك       
األطراف بكيفيات يعينها املعلم إىل غايـة       

 .الكفاية و االستجابة للنشاط الرئيسي

د05

مـراقـبة التالميذ  
و تشجيعهم على   
مواصــلة اجلهــد 

 .بإتقان

املرحلــــة 
 .الرئيسية

ــرام  إحتـ
ــد  قواعـ
اللعبة و قيام   
كل عنصر  
ــة  باحلرك
املناســـبة 
ــاء  التقـ

 .الفشل

فريقان متساويا العدد،   ): أ(الكرةجتنب  لعبة  
الفريق األول ميثل الرماة و ينتشـر حـول         

يق الثاين  الفر. حميط الدائرة، تعطى له الكرة    
ميثل العصافري و ينتشر داخل الدائرة، عند       
اإلشارة حياول فريق الرماة التمرير فيما بني       
عناصره و التسديد للمس العصافري، يقصى      

بعد . يسجن كل عصفور يلمس بالكرة    و  
 .د يتبادل الفريقان األدوار10

 الفريق الفائز الذي أصيب أقل عدد من        -
 .عناصره

د20

ــعية -  الوضــ
 .حة للجسمالصحي

 احملافظة علـى    -
 .نسق الرمي

 ضـبط املسافة   -
 .و املسار

 التنـقل بنباهة   -
 .و تركيز

املرحلة الرجوع  
 .إىل اهلدوء

تـــدريب 
احلـــواس 
على القيام  
 .بوظائفها

يبعد املعلم تلميذا حبيـث ال      : لعبة الصافرة 
 .يسمع و ال يرى ما يدور لدى اجلماعة

أ يف   يعطي أحد التالميذ صفارة، فيبـد      -
الصفري بعد رجوع زميله الـذي حيـاول        

 .اكتشافه
 . له احلق يف ثالث حماوالت-

ــه -د05 ــة متوي  حماول
للموقف و الوضعية
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .السابعة و الثامنة: احلصة      .الرمي: ثايناال التعلمي ال

 .الرمي حسب طرق و وضعيات يتطلبها املوقف: ملرحليةالكفاءة ا
 .15إىل10من:عدد التالميذ     .الرمي املوجه: الوحدة التعلمية
 . قارورات بالستيكية4: الوسائل .رمي أداة مبختلف الطرق بعيدا و باجتاه معني: اهلدف التعلمي
 .على التوازن خالل الرميأن يتحكم التلميذ بالرمي يف احملور و احملافظة : اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

ــة  املرحلـــ
 .التحضريية

القيام مبهام  
حرة جريا و   

 .حركة

يطلب املعلم من التالميذ القيـام بتسـخني        
عضالت أجسامهم حبركات خمتلفة و حرة يف       
ساحة املدرسة و ال يتـدخل إال بالتنبيـه و          

 .غ اإلمحاء مداه املناسبالتشجيع إىل أن يبل

د05
حثهم على بلـوغ    
عمليــة التســخني 

 .غايتها

.املرحلة الرئيسية

جتنيد قـوى   
ــم و  اجلس
القيــــام 
باحلركـــة 
ــبة  املناسـ
للرمـــي 

 .الصائب

ينتشر التالميذ على حميط    : لعبة الكرة و القصر   
 .الدائرة

 توضع القارورات يف منتصف الدائرة على       -
 .ميذم حيرسها تل1شكل مربع ضلعه 

 حياول التالميذ امللتفـون حـول الـدائرة         -
إسقاط القارورات عن طريق القذف بالكرة       
 .مستعملني التمرير فيما بينهم ملغالطة احلارس

 ميكن التنافس حسب الفرق و الفوز يعود        -
للذي اسـتغرق أقصـر وقـت إلسـقاط         

 .القارورات

د20

 الوضـــــعية -
الصحيحة للجسـم   
ــري أو  ــد اجل عن

 .الرمي

 .ة اخلتاميةاملرحل

ــز  التركيـ
سـمعـيا 

و 
ــتجابة  االس

 .املناسبة

اللون األمحر يعين الوقـوف، و      : لعبة األلوان 
األصفر يعين اجللوس، و األبيض للدوران يف       

 .نفس املكان
 كلما و كلما يلفظ املعلم بلون يف جو لعيب          -

 .استجاب التالميذ ملا يعنيه
 . يعلن يف النهاية عن الفائز-

د05
الميذ إىل   دعوة الت  -

التفاعل مع نشـاط    
 .اللعبة
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 منوذج لتصميم وحدة تعلمية
 .الوثب: ثالثاال التعلمي ال -
 .الوثب بالطرق و الوضعيات اليت يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية -
 .اإلجتياز: الوحدة األوىل -

 التوجيهاتوضعيات التعلم األهداف اإلجرائيةاحلصصاهلدف التعلمي

1 
 و
2 

االجتياز املتزن للحاجز   
دون فقدان الوضـعية    

 .الصحيحة للجسم
.سباقات التداول

. الوضعية الصحيحة للجسم-
 . احملافظة على توازن اجلسم-
 . عدم اخلوف من االجتياز-

3 
 و
4 

ــل و   ــة التنق نظامي
االجتياز مع احملافظـة    
 .على انسيابية السرعة

لـعـبـة الليل  
 .و النهار

 . احملافظة على التوازن-
 . احملافظة على السرعة-
 . عدم التردد-

5 
 و
6 

اجتياز عدة حـواجز    
متعاقبة مع احملافظة على    

 .انسيابية اجلري
 .املطاردة باحلبل

. الوضعية الصحيحة للجسم-
. احملافظة على نسق االجتياز-
 . ضبط املسافة و اخلطوات-

كة 
حلر
ر ا
ختيا
إ

جز
حوا

از 
جتي
 ال
تني
سب
ملنا
ة ا
ضعي
الو

و 
.

 

7 
 و
8 

تكييف نوعية االجتياز   
حـسـب احلـاجز  
مـع ضـبط املسافـة   

 .و اخلطوات

لعبــة باقــة  
 .األزهار

. الوضعية الصحيحة للجسم-
 . التوازن خالل االجتياز-
 . ضبط املسافة و اخلطوات-

 :مالحظة
د يلجأ للمعلم أن خيتار اللعبة اليت يراها تناسب اهلدف اإلجرائي و املعايري اليت حددها إلجنازه، و ق -

 .إىل تعديل أو إعادة بناء األلعاب لتستجيب لشروط اإلجناز و معايريه
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .األوىل و الثانية: احلصة      .الوثب: لثالثاال التعلمي ا
 .ليت يتطلبها املوقفالوثب بالطرق و الوضعيات ا: الكفاءة املرحلية
 .فرق: عدد التالميذ      .االجتياز: األوىل الوحدة التعلمية
 .حبال، قارورات: الوسائل .رمي أداة مبختلف الطرق بعيدا و باجتاه معني: اهلدف التعلمي
 .أن يتحكم التلميذ يف االجتياز املتزن للحاجز دون فقدان الوضعية الصحيحة للجسم: اهلدف اإلجرائي

 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامرة احلصةسريو

ــة  املرحلـــ
 .التحضريية

تكـــوين 
 جمموعات

جري يف الساحة و القيام بتمارين      : لعبة األرقام 
إمحائية عامة، تكوين جمموعات بأرقام حيددها      
املعلم، يقصى كل من مل يتمكن العـودة إىل         
جمموعته، فيقوم بتمارين خاصة ليعود للعبة، يف       

 .ة حيدد الفائزالنهاي

د05

 :التركيز على
تكوين جمموعات  -

 .يف أسرع وقت
 التصحيح الفردي   -

 و اجلماعي

.املرحلة الرئيسية

ــاون  تعـ
عناصر كل  
ــق  فريـ
ــراز  إلح
الفوز مـع   
احتـــرام 
ــد  قواعـ

 .اللعبة

تكوين فرق متساوية و    -:لعبة سباقات التداول  
حتديـد مسـافة اجلـري      -.متقاربة القدرات 

). حبل بلعو مناسب  (ابام ا حاجز ذه   10بـ
يوضع خط االنطالق، فتقف الفرق خلفه على       

توضع قارورات بالستيكية قبالة    .شكل قاطرات 
كل فريق و على نفس املسافة، عند اإلشـارة         
ينطلق األول من كل فريق بسرعة ليجتاز احلبل        
و يدور حول القارورة و يعود فيلمس زميلـه         

 .لعملاألول فينطلق هذا األخري و يقوم بنفس ا
 . يفوز الفريق الذي ينتهي األول-

د20

 الوضـــــعية -
 .الصحيحة للجسم

ــى - ــة عل  احملافظ
 .التوازن

 عدم اخلوف من    -
 .االجتياز

املرحلة الرجوع  
 .إىل اهلدوء

االنـتباه و  
ــذ  تنفيـ
األوامــر 

 .مبهارة

يعني تلميذ يقـوم بإصـدار      ":قال علي "لعبة  
قـال  "وقـوف،   "قـال علـي   "األوامر مثـل  

 .اليد على الرأس"قال علي "جلوس،"علي
 ال يستجيب التالميذ لألوامر إال إذا كانـت       -

ـ  . يقصى كل تلميذ أخطأ   ".قال علي "مسبوقة ب
 .يعلن يف النهاية عن الفائز

د05

 االهتمام بعناصر   -
اللعبة و العـودة إىل     
ــنفس   ــدوء بت اهل

 .مناسب و مريح
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 .نة الثانية االبتدائيةالس: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .الثالثة و الرابعة: احلصة      .بوثال: ثالثاال التعلمي ال
 .الوثب بالطرق و الوضعيات اليت يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية
 .فريقان: عدد التالميذ     .اإلجتياز:  األوىلالوحدة التعلمية
 .الشيء: الوسائل .الجتياز حواجزاختيار احلركة و الوضعية املناسبتني :اهلدف التعلمي
 .أن حيقق املتعلم نظامية التنقل و االجتياز مع احملافظة على نفس السرعة: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

ــة  املرحلـــ
 .التحضريية

التركيــز يف 
القيــــام 
ــات  حبرك
ــة  إمحائيـ

 .مفيدة

طـراف  يقوم التالميذ حبركـات إمحائيـة أل      
الـجسم و عضـالته يف حاالت الثبـات و        
املشي و اجلري حتت مراقبة و توجيه املعلـم         
بنشاط يضمن استعداد اجلسـم السـتقبال       

 .النشاط الرئيسي بنجاح

د05
القدرة على إيصال   
عضوية اجلسـم إىل    
.االستعداد املناسب

.املرحلة الرئيسية

ــرام  احتـ
ــد  قواعـ
اللـعـبة و  
العمل على  

ز إحراز الفو 
باستهداف 
 .و جدارة

فريقان متساويا العـدد،    : لعبة الليل و النهار   
يقف كل منهما على موجـة يف منتصـف         
امللعب و باجتاه العرض، متقابالن و بعيـدان        

ـ   يعني الفريق الذي ميثل    -.م2عن بعضهما ب
على الفريق الذي   -.الليل و الذي ميثل النهار    

يذكر امسه اجلري باجتاه خط ايـة نصـف         
 قفزا على رجل واحدة قبل أن ميسـكه         ملعبه

الفريــق اخلصــم الــذي يقــوم باحلركــة 
 ).اجلري على رجل واحدة قفزا(نفسها

 الفريق الفائز الذي يتمكن من مسك أكرب        -
 .عدد من عناصر الفريق اخلصم

د20

ــى - ــة عل  احملافظ
 .التوازن

 احملافظة على نفس    -
 .السرعة

 عـدم التـردد   -
 .و التهيب

 آخر   اختيار نشاط  -
حيقق اهلدف بصورة   

 .أفضل

املرحلة الرجوع  
 .إىل اهلدوء

القيام مبـا   
تطلبــــه 
ــدة  الوحـ

 .بدقة

األمحر يعين الوقوف، األصفر يعـين      : األلوان
اجللوس و األبيض يعين الـدوران يف نفـس         

يقوم املعلم بسرد قصة و كلما يلفظ       . املكان
 .بلون استجاب التالميذ ملا يعنيه

 . يعني الفائز يقصى كل من أخطأ، مث-

د05
االنتباه و التركيـز    

 .الجتناب الفشل
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 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى     .التربية البدنية و الرياضية: املادة
 .اخلامسة و السادسة: احلصة      .الوثب: ثالثاال التعلمي ال
 .الوثب بالطرق و الوضعيات اليت يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية

 .غري حمدد:عدد التالميذ     .االجتياز:  األوىلحدة التعلميةالو
 .حبال القفز: الوسائل .اختيار احلركة و الوضعية املناسبتني الجتياز حواجز:اهلدف التعلمي
 .أن يتمكن املتعلم من اجتياز عدة حواجز متعاقبة مع احملافظة على انسيابية اجلري: اهلدف اإلجرائي
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

املرحلــــة 
 .التحضريية

ــام  القيـ
بــاجلري و 
احلركــات 
حتت توجيه  
ــة  و مراقب

 .املعلم

يطلب املعلم من التالميذ القيام بـاجلري و        
حركات لألطراف بكيفيات متنوعة حبيث     
تستجيب و تتهيأ بصورة مناسبة الستقبال      
النشاط الرئيسي الذي يتميـز بالشـدة و        

 .جتنيد قوى اجلسمالسرعة و 

د05

حث التالميذ على   
ــاط  ــام بنش القي
تســخيين حــر و 
مناسب للهـدف   

 .املعلن عنه

املرحلــــة 
 .الرئيسية

القيام جبري  
يشبه القفز  
بغية اللحاق  
ــل و  باحلب
الـــدوس 

 .عليه

يقرن التالميذ مـثىن    : لعبة املطاردة باحلبل  
 اإلشـارة   ، و عند  )واحد من كل ناد   (مثىن

 احلبل، بينمـا    ل سحب حياول التلميذ األو  
حياول الثاين الدوس عليه جبـري يتميـز        

د حيسـب عـدد     02 بعد مدة    -بالقفز،  
 .املرات اليت ديس فيها على احلبل

 يتبادل التالميذ األدوار ليعني الفـائز يف        -
 .النهاية

د20

شرح طريقة اجلري   
حبيث ميكن توسيع   
مسافات اخلطوات  
و الســـرعة يف 

 .تتابعها

.ةاملرحلة اخلتامي

ــام  القيـ
باحلركات 

ــق  املتفـ
 .عليها

بعد االتفاق على نـوع     : لعبة احلمامة تطري  
الطري يقف التالميذ يف أماكنهم، و أمامهم       
يقوم أحدهم حبركات الطيـور و علـى        
زمالئه أن يقلدوه إال إذا قام باحلركـات        

يقصى (اليت ال تدل على الطائر املتفق عليه        
 .زيعلن يف النهاية عن الفائ). من أخطأ

د05
القدرة على التركيز   
ــني  ــز ب و التميي

 .احلركات
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 . قد خيتار املعلم نشاطا رئيسيا آخر يراه مناسبا لتحقيق اهلدف احملدد:مالحظة
 .السنة الثانية االبتدائية: املستوى    .التربية البدنية و الرياضية: املادة

 .السابعة و الثامنة: احلصة     .الوثب: ثالثاال التعلمي ال
 .الوثب بالطرق و الوضعيات اليت يتطلبها املوقف: الكفاءة املرحلية
 .غري حمدد: عدد التالميذ    .االجتياز:  األوىلالوحدة التعلمية
 .حلقات، مناديل3قارورات،6:الوسائل      :اهلدف التعلمي
 .سافة و اخلطواتأن يتوصل املتعلم إىل تكييف نوعية االجتياز حسب احلاجز مع ضبط امل:ئياهلدف اإلجرا
 التوجيهاتاملدة وضعيات التعلم املهامسريورة احلصة

ــة  املرحلـــ
 .التحضريية

 
 

ــكيل  تشـ
ــات  جمموع
وفق األرقام  

 .و بسرعة

يتنقل التالميذ جريا حبريـة و القيـام        :لعبة األرقام 
حبركات، يشكلون جمموعات عند اإلشارة حسب      

 .يقصى من يفشل. األرقام املعلن عنها
د05

ــز علــى  التر- كي
 .األرقام

 . القيام باإلمحاء-

.املرحلة الرئيسية

ــارة يف  امله
القيــــام 
بالـمهام و  
إحراز الفوز

فريقان متساويا العدد و متقابالن     :لعبة باقة األزهار  
و على نفس البعد من احللقة األوىل و الـيت ـا            

م من كل   5توضع على بعد    ).متثل احلديقة (مناديل  
ذات ( قارورات   3توضع  ). متثل الباقة (فريق حلقة   

عند اإلشارة ينطلق األول من     .على منحين ) م3بعد  
و ) منـديل (كل فريق حنو احلديقة ليقطف زهـرة        

ــالقفز علــى  يعــود ــا إىل الباقــة مــرورا ب
يتابع جريه ليلمس زمـيله الذي يـقوم     .القارورات

بنفس العمل،و هكذا إىل غاية مرور كل أعضـاء         
 . األولالفائز الذي ينتهي.الفريق

د20

 قد خيتار املعلـم     -
نشاطا آخر حسب   
توفر الوسائل، يرى   
أنه أفضل لتحقيـق    

 .اهلدف
 ضـبط املسافة و    -

 .اخلطوات

املرحلة الرجوع  
 .إىل اهلدوء

القيــــام 
 .بالتصفيق

أمام التالميذ ميد املعلم يـده      :لعبة السمكة و البحر   
اليمىن و متثل البحر و متثل اليسرى السمكة،فيمرر        

ال . اليسرى تارة حتت اليمىن و تـارة فوقهـا         اليد
يصفق التالميذ إال عند مـرور السـمكة فـوق          
 .البحر،يقصى من يفشل،يعلن يف النهاية عن الفائز

 التركيز و االنتباه    -د05
 .البصري
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 :إستراتيجية التعليم و التعلم
لكفاءات املستهدفة ال تعين    حقيق ا ـمستوى لتنفيذ املنهاج و ت    ـإن االستراتيجية املعتمدة يف هذا ال       

تعلم، /مطبقة مبفهوم التدريب و املوجهة أساسا للموهوبني، إمنا هي يف سياق تعليم           ـاملقاربة التخصصية ال  
تعلمية تتميز  / مبا أا موجهة لكل املتعلمني حسب قدرات كل منهم، مبنية أساسا على وضعيات تعليمية             و  

 .بإشراك التالميذ يف مراحل احلصة
هذا املنطق ميكن لكل معلم التفكري يف تصميم و إجناز الوضعية التعلميـة، معتمـدا علـى                 فمن    

 :التوجيهات املنهجية اليت ميليها هذا املنطق
 كيف تتم صياغة اهلدف اإلجرائي للحصة؟ .1

و اعتمادا على املؤشـرات     ) اليت هي يف احلقيقة الكفاءات القاعدية     (انطالقا من األهداف التعلمية      
، يقوم املعلم بتعزيزها مبعايري لتصبح أهـدافا        )يف خانة العناصر املفاهيمية   (عنها يف الوحدة التعلمية     املعلن  

 :تتضمن) عملية(إجرائية 
 ).غري قابلة للتأويل(أحادية املعىن ) سلوكية(أفعاال حركية  -
 .قابلة للمالحظة و القياس -
 المنافسة و تتضمن قواعـد أو شـروط       اليت هي عبارة عن لعبة مشوقة تدعو ل       (يف وضعية تعلم حمددة      -

 ).ملمارستها
 .ميكن من خالهلا احلكم على شكل اإلجناز و مدى حتقيقه) شروط جناح(معايري  -
 كيف يتم اختيار وضعيات التعلم؟ .2

ختتار الوضعيات التعلمية على أساس مالءمتها لتحقيق اهلدف اإلجرائي، و خيضع هـذا االختيـار                 
 :يةإلجراءات بيداغوجية و تعليم

 :من الناحية البيداغوجية 
 . . .).الساحة، امللعب، األروقة(إتاحة الفرصة جلميع التالميذ و استغالل كل الفضاء املتوفر  -
تنوع احلركة إىل نشاطات تتميز حبركات املشي، اجلري، التسلق، الرمي، الوثب، الدفع، السحب،              -

 .و تكون ذات صبغة ألعاب مشوقة
 .هد حبيث يتبع كل نشاط شديد اجلهد بنشاط أقل منه شدةترتب هذه النشاطات حسب اجل -

 : تتسم الوضعية التعلمية بـ:من الناحية التعليمية 
 مرينات و ألعاب تتميز بأقل جهد،و بأخف تركيز و بأسهل تركيب،          ـتبحصة دائما   ـتبدأ ال  :التدرج -

ت و املساحة املطلوبـة     و تقتضي املعاجلة التعليمية هنا تكييف النشاط حسب املستوى و اجلنس و الوق            
 .إلجرائه
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تكون التمرينات و األلعاب متواصلة و ال تفصل بينها فترات راحة طويلة ينجم   ) االستمرارية: (دميومةال -
 )التسخني(عنها ضياع تأثري مرحلة اإلمحاء 

 .تكون الصعوبات املقترحة يف مستوى القدرات البدنية و السلوكية و الذهنية للتالميذ: التقدير -
عند االعتماد على مترينات أو ألعاب تتطلب شدة عالية، جيب أن تليها أخرى أخـف منـها                 : عاقبالت -

 .جهدا، و يف الوقت نفسه يتم التعاقب بني التمرينات اخلاصة بالقوة العضلية و املرونة و االسترخاء
 تعلم؟/ كيف نبين وضعية تعليم  .3

 :إن بناءها يكون
 .اج اهلدف اإلجرائي و حتليله و حتديد مبادئه املرحليةانطالقا من الوحدة التعلمية و استخر -
 .مع مراعاة مستوى التالميذ) اللعبة أو األلعاب اليت حتقق اهلدف بنسبة أكرب(و حتديد احملتوى  -
 .إخل...و بيان مهام التالميذ، من حركات و وضعيات و تبادل لألدوار  -
خصوصيات التالميـذ مـن     (اب هذا املشروع    و دراسة الوسائل املادية و البشرية اليت ميكنها استيع         -

 ).إخل...حيث املستوى، خصوصيات املؤسسة من حيث الوسائل
 كيف يتم تسيري الوضعية التعلمية؟ .4

متليهـا املسـاحة املخصصـة      ) أفرادا و مجاعات  (تعلم  / مشاركة مجيع التالميذ يف وضعية التعليم        -
 .ميذ و اهودات املبذولةللنشاط، و املؤكد هو ضرورة مراقبة حتركات مجيع التال

) النقـائص (بعد شرح و عرض احلركة املطلوبة، يتم أول إجناز يتبعه التصحيح اجلماعي لألخطـاء                -
 .املشتركة، و يستمر اإلجناز مع تصحيح فردي مشخص دون قطع النشاط

لكل نشاط أو لعبة قواعد ضابطة جيب فهمها و احترامها، و على التلميذ أن يعي أنـه ال ميكـن                     -
 . فسح جمال الفوز للجميعارسة احلركة يف إطار منظم بدونمم

 كيف يتم تقومي الوضعية التعلمية؟ .5
تعلم، جيربه على بناء تصرفاته تدرجييا حسب ما هو مطلوب منه،           / وجود التلميذ يف وضعية تعليم       

حملصل عليهـا   و استقراء النتائج ا   . و النشاط املناسب و الصحيح هو الذي يكون استجابة للهدف املسطر          
 .وارد يف كل وقت من الدرس حسب املؤشرات احملددة و املعلن عنها يف بداية احلصة

 ما مكانة الوضعية التعلمية من احلصة؟ .6
متثل الوضعية التعلمية غالبا اجلزء الرئيسي من احلصة، و هي تأيت بعد مرحلة اإلمحاء املبنية أساسـا علـى                   

يعية، مث تليها مرحلة الرجوع إىل اهلدوء اليت من خالهلا يسـتعيد            املشي و اجلري و حركات للمرونة الطب      
 .التلميذ حالته الطبيعية العادية
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 :منهجية التقومي

تطـور التصـرفات    (بدون شك أن التقومي يطرح إشكالية، عندما يتعلق األمر بالنتائج البدنيـة              
ميذه، و كثريا ما يعتـرف ـذه        و املعلم يواجه هذا اإلشكال عندما يريد تقومي تصرفات تال         ). احلركية

 .اخلصوصية
و عموما فالتقومي وسيلة يف خدمة املعلم و التلميذ على حد سواء، حيث يوفر لألول املعلومـات                  

ويتيح للثاين حتديد موقعه من التدرج      . الالزمة و يكشف عنها، ليطلع على مدى حتقيق األهداف املسطرة         
خالل سـريورة  ) ميذالتال( نفسها ضمن تركيبة الفوج التربوي     البيداغوجي يف اكتساب األهداف التعلمية    

 اليت جتعل كل تلميذ مسؤوال و قائمـا         ة الفردي لتعلم، و التقومي ذا املنظور مبين على بيداغوجية الفروق        ا
 .على تعلمه احلركي و التعرف على مدى جناحه و تقدمه

 جند أن املقاربة بالكفاءات تقـوم علـى         و يف إطار تقومي النشاطات البدنية و األلعاب التحضريية         
 :اعتماد موقفني

ج قوامه التحديد لألهداف اإلجرائية، يستدعي التركيز على التلميذ باعتباره حمور و مركز العمليـة               . 1
 .التربوية

تقومي ذو مصداقية يتطلب من املعلم مالحظة تصرفات التالميذ و احلكم عليها كقيمـة موضـوعية،                . 2
 .رات النجاحداللتها مؤش

ية نشـاطها األول أو وضـعيتها       او كال النهجني يقوم على مرافقة سريورة العملية التعليمية من بد           
األوىل إىل آخر نشاط فيها حيث يقوم املعلم مبا يلزم من الشرح و اإليضاح و التوجيه، و يعمل كل تلميذ                    

 حتقيق األهداف املعلن عنها أو على       جمتهدا على االستفادة من كل ذلك و ضبط سلوكه الذايت وفقه بغية           
 ...األقل االقتراب منها بنسبة تقدير عالية

 :و يف هذا السياق التعلمي املستمر مير التقومي على النهج التايل
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 .  إخضاع مؤشراا للمالحظة
 

 .و نفسيا و اجتماعيا قبل العمليةمح التلميذ بدنيا مل -

 .حتديد النقائص مقارنة بالكفاءة و األهداف التعلمية -
يزود التلميذ مبعامل و مؤشرات انطالقا من املمارسة فمن التقومي  -

 .الذايت حيدد مكانته من اهلدف
و يسمح للمعلم بالوقوف على مدى جناعة منهجيته للمواصلة  -

 .أو إعادة النظر
-  ائي يسمح بقياس التطور اعتمادا على جداول لذلك أو تقومي

 ).بدينة، فنية، نفسية، حركية(باستخدام كشوف 
 .ا حتققتقومي و حصر الفارق املوجود بني األهداف و بني م -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكفاءة و أهدافها التعلمية

)يصتشخ(تقومي أويل 
 

تقومي مرافق لسريورة 
 )تكويين(التعلم 

تقومي يف اية سريورة 
)حتصيلي(التعلم 
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 .تقومي الكفاءات و األهداف التعلمية

، )جمال تعلمي، أو سنة دراسية (ة معينةالميذ للكفاءات املربجمة يف مرحلو نعين به مدى اكتساب الت 
و هذا من خالل مالحظة التالميذ و هم يتفاعلون . عن طريق األهداف التعلمية املتوجة للوحدات التعلمية

 .مع اإلشكاليات و املواقف اليت تواجههم خالل املمارسة عن طريق شبكات تقوميية خاصة
 ).علميةتتوجيا لوحدة ت( تقومي هدف تعلمي منوذج شبكة. 1
 

 :  . . . . . . . . . . . . . . . .املستوى
 : . . . . . . . . . . . . .الكفاءة املرحلية
 :  . . . . . . . . . . . . .اهلدف التعلمي

 أمساء التالميذ النتيجة الفردية 4املؤشر  3املؤشر  2املؤشر  1املؤشر 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

01. 
02. 
03. 
04. 

 
 
 
 

          

          يجة اجلماعيةالنت
 
 :ةكيفية ملء الشبك* 
 يف اية كل وحدة تعلمية و حسب اهلدف التعلمي، توضع املؤشرات اخلاصة به يف خاناا و اإلجابة -

إن مل ) 0(إن حتقق لديه املؤشر، و يف خانة ) 1(يف خانة : لكل تلميذ حسب مستواه) ×(عليها بعالمة 
 .ة التلميذيتحقق لديه املؤشر بعد مالحظ

 تـحسب العالمات حسب طبيعتها أفقيا بالنسبة لكل تلميذ، و تـحسب عـموديا بالنسبة لكل -
 .مؤشر و موع التالميذ
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 . كفاءة مرحليةمنوذج شبكة تقومي. 2
 
 :  . . . . . . . . . . . . . . . .املستوى

 : . . . . . . . . . . . . .الكفاءة املرحلية

اهلدف التعلمي   1اهلدف التعلمي 
2 

اهلدف التعلمي  
3 

اهلدف التعلمي  
4 

 الميذأمساء الت النتيجة الفردية
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

01. 
02. 
03. 
04. 

 
 
 
 

          

          النتيجة اجلماعية
 

 .متأل الشبكة بنفس طريقة الشبكة التقوميية السابقة: مالحظة
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 ذتقييم التالمي
و قد اختري ) جري، رمي، وثب(يعتمد تقييم التالميذ على مجلة من التصرفات األساسية املعلن عنها  

 .هذا النموذج كمثال يف قالب نشاط تنافسي
 :اجلري* 

 التقومي املؤشرات
 .ميدالية برونزية .أقوم بالسباق و أيه

 .ميدالية فضية .أي السباق يف الرتبة الثانية
 .ميدالية ذهبية .ق على مسلك معنيأفوز بالسبا

 :الرمي* 
 التقومي املؤشرات

 .ميدالية برونزية .أقوم باملسابقة و أيها
 .ميدالية فضية .أحتصل على املرتبة الثانية ضمن اموعة

 .ميدالية ذهبية .أفوز باملنافسة

 :الوثب* 
 التقومي املؤشرات

 .يةميدالية برونز .أقوم باملسابقة و أيها
 .ميدالية فضية .أحتصل على املرتبة الثانية ضمن اموعة

 .ميدالية ذهبية .أفوز باملنافسة

 "كيفية استثمار اجلدول و سلم التنقيط* 
 . يدون املعلم جدول امليداليات على كراسة التلميذ املخصصة لالمتحانات-
اللون املميز هلا، و اليت تعرب عن مستواه يف كل  بعد التقومي يقوم التلميذ بتلوين امليدالية احملصل عليها ب-

 ).اية الوحدة التعلمية(نشاط 
 . يف اية الفصل يكون التلميذ قد حتصل على ميداليتني-
 . يترمجهما املعلم إىل عالمة فصلية على الدفتر املدرسي معتمدا على سلم التنقيط املرفق-

 أال خيرج عن منطق النموذج و صيغةشريطة أخرى، علم اختيار تصرفات أساسية ميكن للم - :مالحظة
 .استخراج العالمة        

 .تكوين جمموعات متقاربة يف القدرات البدينة -
 

 التنقيط سلم
 9/10 . ذهب2
 8/10 . فضة1+  ذهب 1
 7/10 . برونز1+  ذهب 1
 6/10 . فضة2
 5/10 . برونز1+  فضة 1
 4/10 . برونز2
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 :املراجع املعتمدة
 .كتاب منهاج السنة الثانية االبتدائية .1
 ). إ2س(الوثيقة املرفقة للمنهاج  .2
 .كتاب منهاج السنة األوىل االبتدائية .3
 ). إ1س(ج الوثيقة املرفقة للمنها .4
 .1996كتاب مناهج الطور األول من التعليم األساسي املعدل لعام  .5

 




