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 .1تقديم المادة:
تعمؿ التربية البدنية والرياضية كباقي المواد األخرى عمى تنمية وبمورة شخصية الفرد  ،مف جميع النواحي الحركية
منيا والنفسية واالجتماعية  .معتمدة في ذلؾ عمى النشاط الحركي الذي يميزىا والذي يأخذ مداه مف األنشطة البدنية

والرياضية  ،كدعامة ثقافية واجتماعية ليا.

فيي تمنح المتعمـ رصيدا صحيا يضمف لو توازنا سميما  ،وتعايشا منسجما مع المحيط الخارجي منبعو سموكات

فاضمة تؤىمو لالندماج الفعمي في المجتمع .

ورغـ كؿ ىذا فقد حكـ عمييا مسبقا في كثير مف األحياف مف خالؿ األنشطة الرياضية  ،عمى أنيا لعب وترفيو

أو استعادة لمنشاط والحيوية  ،أو أنيا مضيعة لموقت وال مجاؿ حتى إلدراجيا في النظاـ التربوي .

ولقد أعطتيا الدولة في السنوات األخيرة عناية فائقة  ،وذلؾ بإعادة النظر في كثير مف التعميمات سواء المتعمقة

باإلعفاءات أو بالمنشآت والوسائؿ  ،وكذا إدراجيا في االمتحانات الرسمية ( شيادتي البكالوريا والتعميـ المتوسط) .
ومف ىذا القبيؿ وعمى غرار المواد األخرى كاف وال بد مف إعادة النظر في البرنامج التعميمي واستبدالو بمنياج

يتماشى وطموحات المادة مف جية  ،والتطورات في مياديف عموـ التربية والتدريس مف جية أخرى بما يضمف ليا
مف مسايرة المستجدات التي طرأت عمى العالـ بصفة عامة  ،والمجتمع الجزائري بصفة خاصة .

بعض خصائص الطفل في مرحمة التعميم المتوسط :

تعتبر ىذه المرحمة ىمزة وصؿ بيف مرحمتي الطفولة بمميزاتيا وخصائصيا وعفويتيا ومرحمة المراىقة وما
تتميز بو مف تغيرات عمى مستوى النمو الجسمي والحركي واالنفعالي واالجتماعي .


النمو الجسمي والحركي:

 -تبدأ عالمات الطفرة الجسمية عند البنات في بداية المرحمة التعميمية ،بينما عند الذكور يبقى النمو بطيئا وتبقى

قدرة األجيزة الحيوية ضعيفة نوعا ما ،وال تتحمؿ شدة المجيود الطويؿ ،وتحتاج إلى أوقات مناسبة لالسترجاع.
 ىناؾ طفرة في الطوؿ وخاصة عند الذكور ،وفي الوزف عند اإلناث -تغير في أطراؼ الجسـ ( الجذع  ،الصدر  ،الحوض )....

 ثـ بعد ذلؾ تبدأ األعراض الجنسية الثانوية في الظيور(خشونة في الصوت ،حب الشباب عند البعض.)... -يزداد التطور الحركي بصورة ممحوظة.

 تصبح حركاتو ىادفة أكثر تنسيقا وأكثر رشاقة خاصة عند الذكور . -يتحكـ في السرعة المطموبة لمحركة .

 ىناؾ انسيابية وتنسيؽ بيف أطراؼ الجسـ . سرعة في استيعاب واكتساب الحركات والميارات حتى المعقدة منيا . -تظير لدى البعض قدرة التعمـ واالكتساب مف أوؿ وىمة .

 يصؿ النمو الحركي في ىذه المرحمة إلى ذروتو وىي الفترة المثمى لذلؾ.انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 النمو العقمي و االجتماعي واالنفعالي
 يتطور إدراؾ الطفؿ لمعالقات بيف أجزاء األشياء ومركباتيا . يزداد نضج العميات العقمية كالتفكير والتركيز والتذكر ،فينتقؿ مف التفكير الخيالي إلى التفكير الواقعي. يميؿ إلى الظيور ما يدفعو إلى البحث عف الجديد والتغيير مف حيف آلخر . يتعمؽ بالرموز كالمعمـ واألب واألبطاؿ  .....ويحاوؿ محاكاتيـ. يميؿ إلى تكويف مجموعات مف األقراف ونسج العالقات عمى مستوى القسـ والحي أو النادي .... تزداد فكرة التحرر مف األسرة في اتخاذ الق اررات الشخصية  ،ولكف كثي ار ما يعود إلييا عند االقتضاء. تبدأ فكرة االىتماـ بالجسـ ويظير بعض القمؽ لمتغيرات المفاجئة. -اضطراب انفعالي وحساسية شديدة لمنقد وخاصة فيما يتعمؽ بالصورة الجسدية والتصرفات.

 .2مساىمة المادة في تحقيق المالمح :ال تنحصر أىداؼ التربية البدنية في تكويف وبناء الجسـ فقط ،كما ىو
شائع في كثير مف األوساط.

بؿ تتدخؿ بشكؿ مباشر ،وتساىـ بقسط وافر في تنمية وتطوير الشخصية بكؿ أبعادىا (الحسية الحركية

المعرفية ،العالئقية) .شأنيا شأف المواد األخرى ،فيي موجية لتكويف المواطف الواعي ،المسؤوؿ والمثقؼ.
ويتمثؿ ىذا في التحكـ في التصرفات وتنظيـ السموكات والمساىمة الفعالة في بناء المشاريع والخطط ،وىو ما يبرز

في ما يمي:





البعد المعرفي :معرفة مدى قدرتو والتحكـ في جسمو ومحيطو وضبط حركيتو .

البعد العالئقي :المساىمة البناءة في ضمف الجماعة والمبادرة لألعماؿ الصالحة .
البعد التنظيمي :التموقع بعد ىيكمة الفضاء والزماف حسب متطمبات الموقؼ .

البعد التنفيذي :التحكـ في حركاتو وتوزيع مجيوداتو حسب الموقؼ .

تتميز التربية البدنية بـ:
خـاصية التـربية البـدنيةّ :
 اعتمادىا عمى الحركات الديناميكية كشكؿ مف أشكاؿ التواصؿ الدائـ والمتجدد بيف األفراد أثناء الممارسةوكوسيمة تعبير داخؿ تنظيـ جماعي ىادؼ.

 وسيمة إكساب لمقيـ والخصاؿ الحميدة زيادة عمى الميارات والقدرات البدنية. الوعي بالجسـ كرأس ماؿ يجب المحافظة عميو ،لتمكيف أجيزتو الحيوية مف القياـ بدورىا. تمكيف التعود عمى فيـ المواقؼ واختيار الحموؿ الناجعة في الوقت المناسب.• الناحية المعرفية :

 تجعؿ قاموسو المغوي يزداد ثراء . تدفع بو إلى التحكـ في مدلوؿ القيـ و المفاىيـ مف خالؿ الممارسة. -تجعمو يتعرؼ ويتابع بشغؼ األحداث الرياضية الوطنية والدولية .

• الناحية التربوية :

نظاـ يستثمر الغريزة الفطرية المتمثمة في المعب لبموغ أىداؼ تربية في شكميا ،ثقافية اجتماعية في جوىرىا.
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• الناحية االجتماعية :
 تساعد عمى إعداد الفرد لحياة متزنة وممتعة . تمكنو مف التكيؼ مع الجماعة والوسط الذي يعيش فيو . -تدعـ العالقات الودية بيف األفراد .

 -تبرز قيمة احتراـ الغير  ،حتى ولو كاف خصما منافسا .



الناحية الصحية:

 -مقاومة الجسـ لألمراض واكتسابو مناعة .

 نمو وتطور القدرات البدنية والنفسية والحركية والفكرية. -بذؿ المجيود أثناء الممارسة يساعد عمى التخمص مف التوترات والضغوطات االنفعالية .

 اكتساب الحصانة  ،وتجنب اآلفات االجتماعية كالتدخيف واإلدماف عمى المخدرات والكحوؿ وغيرىا. -إكساب األجيزة الحيوية قدرة عمى أداء مياميا والمداومة عمى بذؿ المجيود.

 . 3القيم المنشودة في مادة التربية الدنية والرياضية في مرحمة التعميم المتوسط


الكفاءة الشاممة :في نياية التعميـ المتوسط يتمكف المتعمـ مف التواصؿ والقياـ بأدوار بناء ة فرديا وجماعيا
وتنفيذ مشاريع معتمدا عمى مناىج عممية ومتبنيا قواعد صحية وأمنية تضمف السالمة والفعالية .



القيم المنشودة :

 احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا . التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث المغوي والثقافي والتاريخي وحمايتو . االلتزاـ بسموؾ التماسؾ الوطني والتماسؾ . تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا لمصالح العاـ . تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة. التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة وانتقاء ما ينفع وما يناسب. معرفة المؤسسات الوطنية والدولية وعالقتيا بالحياة الوطنية والسياؽ العالمي. تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة . اإلحساس والتمتع بنشوة المجيود . -التحمي بروح اإلتقاف واالجتياد التحمؿ.

 1.3القيم المنشودة في السنة األولى من التعميم المتوسط


الكفاءة الشاممة :في نياية الطور األوؿ مف التعميـ المتوسط يتمكف المتعمـ مف القياـ بأدوار بناءة فرديا
والمساىمة في العمؿ الجماعي مف خالؿ تنفيذ حركات قاعدية سميمة يتطمبيا الموقؼ.



القيم المنشودة - :احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا .

 اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 االلتزاـ بسموؾ التماسؾ الوطني والتضامف مع اآلخر . التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث المغوي والثقافي والتاريخي وحمايتو. تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة . -التحمي بروح اإلتقاف واالجتياد التحمؿ.

 -تبني مواقؼ وسموكات تضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ.

 1.1.3الميدان البدني

الكفاءة الختامية :التمكف مف بناء رصيد حركي يضمف تطبيؽ الحموؿ المختارة لمواجية الموقؼ.



القيم المنشودة :



 تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. -احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا .

 تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة . -اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.

 التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث الوطني المغوي الثقافي والتاريخي وحمايتو. 2.1.3انًيذاٌ اندًاعي

 الكفاءة الختامية :المساىمة الفعالة في بناء وتنفيذ تنظيمات جماعية بسيطة تسمح بمواجية المواقؼ
المطروحة .

 القيم المنشودة :

 احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا . التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث الوطني المغوي الثقافي والتاريخي وحمايتو. االلتزاـ بسموؾ التماسؾ الوطني والتضامف مع اآلخر. تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. -اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.

 3.1.3الميدان الجمبازي


الكفاءة الختامية :التمكف مف التغمب عمى الخجؿ و الظيور أماـ الغير وتقديـ المنتوج.

 القيم المنشودة:
-

احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا .
تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة .
اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.
التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث الوطني المغوي الثقافي والتاريخي وحمايتو.
تبني مواقؼ وسموكات تضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ.
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 2.3القيم المنشودة في السنة الثانية من التعميم المتوسط
 الكفاءة الشاممة:

تطبيؽ القوانيف والمبادئ األمنية والصحية أثناء إنجاز مشاريع وخطط بسيطة فرديا وجماعيا وتكييفيا كمما
دعت الضرورة.

 القيم المنشودة :
 احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا . االلتزاـ بسموؾ التماسؾ الوطني والتضامف مع اآلخر. تبني مواقؼ وسموكات تضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ. تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة وانتقاء ما ينفع وما يناسب. تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة . التحمي بروح االتقاف واالجتياد والتحمؿ. -اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.

 1.2.3الميدان البدني :


الكفاءة الختامية  :انتقاء وتطبيؽ أساليب بسيطة وتنفيذىا فرديا بارتياح.

 القيم المنشودة :

 احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا . تبني مواقؼ وسموكات تضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ. -التحمي بروح االتقاف واالجتياد والتحمؿ.

 تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة . -التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية المختمفة وانتقاء ما ينفع وما يناسب.

 2.2.3الميدان الجماعي :

 الكفاءة الختامية  :التمكف مف قراءة وفيـ الموقؼ لربط وتنسيؽ حركات مع عناصر الفريؽ قصد بناء
مشاريع.

 القيم المنشودة :

 احتراـ وتمجيد الرموز الوطنية وحمايتيا . -تبني مواقؼ وسموكات تضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ.

 تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. -اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود والمساىمة مع الغير.

 التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث المغوي والثقافي والتاريخي وحمايتو. اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 3.2.3الميدان الجمبازي :



الكفاءة الختامية :بناء لوحات فنية تتضمف ميارات موجية لمعرض .

القيم المنشودة :

 التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث المغوي والثقافي والتاريخي وحمايتو. -اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.

 معرفة المؤسسات الوطنية والدولية وعالقتيا بالحياة الوطنية والسياؽ العالمي. -اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود والمساىمة مع الغير.

 3.3القيم المنشودة في السنة الثالثة من التعميم المتوسط

الكفاءة الشاممة :في نياية الطور الثاني مف التعميـ المتوسط يتمكف المتعمـ مف التكفؿ بذاتو مف حيث



االستقاللية واالرتياح

في أداء الحركات والميارات والمساىمة الجماعية لتحقيؽ أىداؼ في إطار احتراـ القوانيف.
القيم المنشودة :



 التشبع بالمعرفة الصحيحة والعميقة لمموروث المغوي والثقافي والتاريخي وحمايتو. تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ. -اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.

 -االلتزاـ بسموؾ التماسؾ الوطني والتضامف مع اآلخر .

 تبني مواقؼ وسموكات والتسامح ونبذ كؿ أشكاؿ العنؼ. التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية وانتقاء ما ينفع وما يناسب. التحمي بروح اإلتقاف االجتياد والتحمؿ. -التحمي المسؤولية و بروح المبادرة.

 تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة . -اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود .

 1.3.3الميدان البدني

 الكفاءة الختامية :يتمكف المتعمـ مف ضبط وترتيب الميارات المناسبة النجاز وتنفيذ مشروع فردي.


القيم المنشودة:

 تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ. -اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود .

 التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية وانتقاء ما ينفع وما يناسب. -التحمي بروح اإلتقاف االجتياد والتحمؿ.

 تبني مواقؼ وسموكات تحترـ الحياة بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة .انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 2.3.3الميدان الجماعي



الكفاءة الختامية  :تبني وتطبيؽ المبادئ األساسية لمعمؿ الجماعي خالؿ الممارسة.

القيم المنشودة

 تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ.-

تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كؿ أشكاؿ العنؼ.
التحمي بروح اإلتقاف واالجتياد والتحمؿ .
اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.
اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود .

 3.3.3الميدان الجمبازي


الكفاءة الختامية :



القيم المنشودة :

االمتثاؿ لقانوف المنافسة وتقبؿ النقد والحكـ عمى المنتوج بعد عرضو.

-

تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ.
اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة.
اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود .
التحمي بروح اإلتقاف واالجتياد والتحمؿ .
التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية وانتقاء ما ينفع وما يناسب.

 4.3القيم المنشودة السنة الرابعة من التعميم المتوسط


الكفاءة الشاممة :

في نياية التعميـ المتوسط يتمكف المتعمـ مف التواصؿ حركيا وشفويا والقياـ بأدوار بناءة فرديا وجماعيا إلعداد

وتنفيذ مشاريع معتمدا عمى مناىج عممية ومتبنيا قواعد صحية وأمنية تضمف السالمة والفعالية.


القيم المنشودة :

 احتراـ وتمجيد رموز األمة وحمايتيا. تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ. تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة . معرفة المؤسسات الوطنية والدولية وعالقتيا بالحياة الوطنية والسياؽ العالمي . التفتح عمى العالـ والحضارات العالمية وانتقاء ما ينفع وما يناسب. التحمي بروح اإلتقاف واالجتياد والتحمؿ. -اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود والمساىمة .

 1.4.3الميدان البدني :

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

يرحهح انتعهيى انًتىسظ 2012 -

9

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية

الكفاءة الختامية :التكفؿ بذاتو صحيا مف حيث تقدير المجيود لضماف االرتياح واالستم اررية في العمؿ طيمة

المدة المطموبة.

 القيم المنشودة :
 اإلحساس والتمتع بنشوة بذؿ المجيود والمساىمة . التحمي بروح اإلتقاف واالجتياد والتحمؿ. تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ. -تبني مواقؼ وسموكات التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ.

 اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة . 2.4.3الميدان الجماعي

 الكفاءة الختامية  :في إطار العمؿ الجماعي بناء وتنفيذ حركات وعمميات تتماشى والموقؼ المطروح.
 القيم المنشودة:

 احتراـ وتمجيد رموز األمة وحمايتيا. االلتزاـ بسموؾ التماسؾ الوطني والتضامف مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ. تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ. -التحمي بروح اإلتقاف واالجتياد والتحمؿ.

 3.4.3الميدان الجمبازي



الكفاءة الختامية  :إنجاز عروض مبنية عمى المبادئ األساسية لموقاية والسالمة وخالؿ التنفيذ.
القيم المنشودة :

 -احتراـ وتمجيد رموز األمة وحمايتيا.

 اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة . -تبني مواقؼ وسموكات تتضمف حياة المواطنة واستثمارىا في الصالح العاـ.

 -تبني مواقؼ وسموكات تتضمف التضامف والتسامح مع اآلخر ونبذ كافة أشكاؿ العنؼ.

 .4صعوبات التعمم الخاصة بالمادة:

إف تناوؿ وتدريس مادة التربية البدنية والرياضية حاليا منطمؽ أساسا مف األنشطة البدنية والرياضية.
وكثي ار ما يجد األستاذ نفسو أماـ مفارقة مركبات النشاط البدني والرياضي بقوانينو وقواعده ومنطقو الفني والتكتيكي

مف جية  ،ومستوى قدرات التالميذ ومدى استعدادىـ لممارسة النشاط مف جية أخرى .

مما يضطره إلى الرضوخ إلى منطؽ التدريب الرياضي الموجو عموما لمتخصص  ،حيث أف الجو التنافسي الذي

يستيدفو التدريب غالبا ما يكوف بمنطؽ االنتقاء والرغبة المعبر عنيا لممارسة رياضة ما في المستوى المطموب .

بينما المنطؽ التعميمي /التعممي لمادة التربية البدنية والرياضية  ،كما نريده اليوـ مبني عمى القدرات الذاتية

الطبيعية .

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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والتناوؿ بيذا المنطؽ يؤدي بالضرورة إلى وضع استراتيجية قاعدتيا أىداؼ في صيغة كفاءات تجد امتدادىا في
األنشطة البدنية والرياضية  ،التي تعتبر دعامة ثقافية ليا  ،بوصفيا مبنية عمى وضعيات إشكالية يفرضيا الموقؼ

وموجية لجميع المتعمميف  ،بحيث تتبايف فييا مسالؾ التعمـ وتراعى فييا استعداداتيـ ورغباتيـ  ،انطالقا مف منيجية
يممييا المنطؽ نفسو.

وما اعتماد المقاربة بالكفاءات في المناىج التعميمية إال لما يتطمبو الوضع الحالي  ،وما ترمي إليو الرىانات

العالمية مف تحوالت ومستجدات  .كاف وال بد مف مسايرتيا ومواكبتيا لمحاؽ بالركب الحضاري العالمي .
وترتكز المقاربة بالكفاءات عمى خصائص أىميا :

* لمكفاءة عالقة بالمجال التعممي  :حيث أف وجودىا ال يظير إال مف خالؿ نشاط معيف متضمف لمواقؼ تطرح
فييا مشاكؿ .
* نهكفاءج سياق يرتثظ تىضعياخ تعهًيح يحذدج .
* نهكفاءج أتعاد يشتًهح عهيها :
ـــ اٌثؼذ اٌّؼشف ٟــــ اٌثؼذ اٌّٙاس ٞــــ اٌثؼذ اٌٛجذأ ( ٟاٌغٍٛو ) ٟـــ اٌثؼذ االجرّاػٟ
*اورغاب اٌّؼاسف وّف َٛٙأذِاج ٟلاتً ٌالعرؼّاي ٚاالعرمّاس فِٛ ٟال جذ٠ذج تؼ١ذا ػٓ ِٕطك اٌرذظً١
اٌرشاوّ. ٟ
*اػرثاس األٔشطح اٌثذٔ١ح ٚاٌش٠اض١ح لاػذج أعاع١ح ٚدػاِح ثماف١ح ِٚؼشف١ح ٌٙا.
*ذٕاٚي األٔشطح تطش٠مح تؼ١ذج ػٓ اٌرٕاٚي اٌرمٍ١ذ ، ٞاٌز٠ ٞؼرّذ ػٍ ٝاٌرمٕ١ح وّشدٚد أعاعٌٙ ٟا.
*اػرّاد ِثادا ٚأعظ ذضّٓ ع١شٚسج اٌؼٍُ ٛٔ ،جض٘ا فّ١ا : ٍٟ٠
ــــ إػذاد ِخطظ ػٍّ ٟت١ذاغٛج ٟذذذد ف ٗ١األ٘ذاف اٌؼٍّ١ح اٌخاطح (أ٘ذاف اٌذظض).
ــــ ذذذ٠ذ ٚتٕاء ٚضؼ١اخ ف ٟط١غح إشىاٌ١ح راخ ِغاٌه ذؼٍّ١ح ِرؼذدج ٠جذ وً ِرؼٍُ ِىأٗ فٙ١ا .
ــــ ضثظ ٚذؼذ٘ ً٠زٖ اٌذاالخ ٚاٌٛضؼ١اخ وٍّا الرضد اٌضشٚسج رٌه .
ــــ ذغ١١ش ٚذٛج ٗ١اٌّشاوً اٌؼالئم١ح تّا ٠رّاشٚ ٝاٌرفاػالخ اٌر ٟذفشضٙا اٌذ١اج اٌجّاػ١ح.
ــــ ذٛلغ عثً اٌغٕذ ٚاٌذػُ ٌٍّرؼٍّٚ ٓ١اعرمّاس٘ا ػٕذ اٌضشٚسج .
ــــ ذثجٚ ً١دػُ اٌؼًّ اٌجّاػ. ٟ
ٌّٛٚاجٙح ٘زٖ اٌّرطٍثاخ ٠جة أْ ذرٛفش ف ٟاألعرار ِٛاطفاخ ٔظٛغٙا ػٍ ٝشىً وفاءاخ ِ١ٕٙح ِرشجّح فٟ
ػذد ِٓ اٌؼٍّ١اخ :
أ  .خاَة انتصىر وانتحضير
ـ اٌرّىٓ ِٓ تٕاء ِششٚع عِٕٕ ٞٛطٍمٗ إٌّٙاج .
ـ اٌرّىٓ ِٓ إػذاد ٚتٕاء ٚدذاخ ذؼٍّ١ح أعاعٙا اٌرم ُ٠ٛاأل.ٌٟٚ
ـ اٌرّىٓ ِٓ ذٕظٚ ُ١دذاخ ذؼٍ١ّ١ح ف ٟاٌفضاء ٚاٌضِاْ .
ـ اٌرّىٓ ِٓ ٚضغ اعرشاذ١ج١ح ٌرغ١١ش اٌٛدذاخ اٌرؼٍ١ّ١ح ِغ اٌّذافظح ػٍ ٝػاًِ اٌرذف١ض ٚاٌرش٠ٛك .
ـ اٌرّىٓ ِٓ ذمٚ ُ١١دذاخ ذؼٍ١ّ١ح ٚٚ ،دذاخ ذؼٍّ١ح ِٓ د١ث ِؼا١٠ش٘ا .
ب ـ خاَة انتطثيك :
ـ أْ ذرؼا٠ش اٌىفاءاخ ٚاأل٘ذاف اٌرؼٍّ١ح ِٓ خالي أٔشطح تذٔ١ح ٚس٠اض١ح  ،ػٍ ٝشىً ٚدذاخ ذؼٍّ١ح
(ِٓ 8إٌ 10 ٝدظض ذؼٍ١ّ١ح ) ،ذىِ ْٛرشاتطح ِٚرذسجح ِٚ،شرٍّح ػٍ ٝذؼٍّاخ دشو١ح ِٛجٙح ِٚمٕٕح ٘ٚادفح.
ـ أْ ذى ١اٌرؼٍّاخ ٌّخرٍ األٚعاط ٚاٌّٛال ٚذرجذد ترغ١ش٘ا .
ـ أْ ذى ْٛاٌٛضؼ١اخ راخ دالٌح ِٚؼٕٕ٠ ٝشذ٘ا اٌّرؼٍُ ( ذذم١ك ٔرائج ) ِٓ خالي اٌّّاسعح .
ـ أْ ذضثظ اٌّٛاجٙح تمٛاػذ ٚاضذح ذرّاشٚ ٝاأل٘ذاف ِٓ جٙح ِٕٚطك اٌٛضؼ١ح ِٓ جٙح ثأ١ح ٚسٚح إٌشاط
ِٓ جٙح ثاٌمح.
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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ج ـ خاَة تسيير انتعهًاخ:
ذؼرثش اٌّؼاسف ف ٟاٌرشت١ح اٌثذٔ١ح ٚاٌش٠اض١ح أداج ٠ؼرّذ ػٍٙ١ا اٌّرؼٍُ ف ٟتٕاء دشواذٗ ٚذظشفاذٗ ِٓ جٙح
ٚٚعٍ١ح ضثظ ٚذؼذٛ٠ ً٠جٗ تٙا اٌّؼٍُ اٌرؼٍّاخ اٌّغرٙذفح ٚذغّخ:
 تتحهيم وترخًح انىضعيح :
ـ تاعرخالص اٌطش٠مح إٌاجؼح ٌّّاسعح اٌرؼٍُ .
ـ ترٕظ ُ١اٌؼٍّ١اخ تئدىاَ ٌرذم١ك أفضً إٌرائج .
ـ تّؼشفح و١ف١ح اعرخذاَ اٌٛعائً  ،تذ١ث ذذذد ِٓ خالٌٙا أعظ اٌرذىُ ف ٟع١ش إٌشاط تّا ٠رّاشٝ
ٚاأل٘ذاف اٌّرٛخاج .
ـ تّؼشفح ِذ ٜذذم١ك ِؼا١٠ش إٌجاح .
ـ تّؼشفح و١ف١ح ضثظ اٌٛلد اٌّغرغشق ف ٟػٍّ١ح اٌرؼٍُ .
ـ تّؼشفح ظشٚف ذذم١ك أفضً إٌرائج ٚذٛف١ش٘ا .
ـ تّؼشفح إٌرائج ٚذذذ٠ذ شىٍٙا ( وّا ٛٔ ،ػاِ ،ماسٔح ).
ـ تّؼشفح ِذ ٜذطاتمٙا ِغ األ٘ذاف اٌّغطشج .
ـ تاعرخالص جٛأة اٌرطٛس ٚاػرّاد٘ا وٙذف أعاعٗ ذؼٍّاخ جذ٠ذج تّٕٙج١ح جذ٠ذج .
د  .طريمح انتعهى  :ذثٕ ٝطش٠مح اٌرؼٍُ أطاللا ِٓ ذذٍٚ ً١ذذذ٠ذ داٌح اٌّرؼٍُ ِٛٚلؼٗ ِٓ اٌٙذف إٌّشٛد ِٚ ،ا
ٛ٠اوثٗ ِٓ أدٚاخ ٚٚعائً ذضّٓ ػٍّ١ح اٌرؼٍُ ٔفغٙا ٘ٚ ،زا دغة اٌرذسج اٌراٌ: ٟ
 .اٌّرؼٍُ ٠ :ثذث٠ ،ؼشف ٕ٠ ٚظُ ػٍّ١اذٗ أطاللا ِٓ ِؼا١٠ش دشو١ح وّؤششاخ ٚجٙ١ح ٌٍرّىٓ ِٓ االسذماء
إٌِ ٝغر ٜٛأػٍ. ٝ
٠ .ؼشف٠ ،شوة ٕ٠ٚغك ػٍّ١اذٗ ِؼرّذا ػٍ ٝذشجّح اٌّؼا١٠ش ٚذشو١ثٙا ف ٟدٕٙ١ا ٚتّا ٠رّاشٚ ٝاٌٛضؼ١ح
ِٓ جٙح ٚ ،لذساذٗ ِٓ جٙح أخش. ٜ
٠ .ثذث ٕ٠ٚظُ ِجاي ٔشاطٗ ِّٚاسعرٗ ٚ ،وزا اعرؼادج سادرٗ ٚذجذ٠ذ لٛاٖ.
٠ .ثذث ٕ٠ٚظُ دٚسٖ ضّٓ اٌجّاػح .
هـ  .خطىاخ يُهديح :
 كيف تتى صياغح هذف انحصح عًهيا؟
أطاللا ِٓ ِشوثاخ اٌىفاءج اٌخراِ١ح ٚتؼذ إخضاػٙا إٌ ٝاٌرم ُ٠ٛاٌرشخ١ظٚ ٟدظش اٌغ١ش ِىرغة ِٕٙا
ذرُ ط١اغح أ٘ذاف اٌذظض ط١اغح ػٍّ١ح ٌٍرّىٓ ِٓ ذجغ١ذ٘ا ِ١ذأ١ا تذ١ث ذى:ْٛ
ـ راخ أفؼاي دشو١ح ( عٍٛو١ح) أداد٠ح اٌّؼٕ( ٝغ١ش لاتٍح ٌٍرأ.) ً٠ٚ
ـ لاتٍح ٌٍم١اط ٚاٌّالدظح.
ـ فٚ ٟضؼ١اخ ذؼٍُ ِذذدج.
ـ تّما١٠ظ ( ششٚط ٔجاح) ّ٠ىٓ ِٓ خالٌٙا اٌذىُ ػٍ ٝشىً اإلٔجاص ِٚذ ٜذذم١مٗ.
 كيف يتى اختيار وضعياخ انتعهى ؟
٠خضغ اخراس اٌٛضؼ١اخ اٌرؼٍّ١ح ذثؼا:
ـ ٌّذ ٜذذم١مٙا ٌٙذف اٌذظح.
ـ ٌّذ ٜذٛفش اٌٛعائً اٌرؼٍ١ّ١ح اٌالصِح ٌزٌه ٚوزا فضاء اٌّّاسعح.
ـ ٌّذ ٜذٕاعثٙا ٌّغر ٜٛاٌرالِ١ز.
ـ ٌّذ ٜضّأٙا ٌىّ١ح اٌؼًّ ِٚشاسوح اٌرالِ١ز.
ـ ٌّذٚ ٜضٛح ِذٌٌٙٛا ٚ ،ػذَ ذؼاسضٙا ِغ اٌم. ُ١
* يثادئ انتطثيك :
ـ انتـذرج..ذثذأ اٌذظح دائّا تٛضؼ١اخ ذرظ تألً جٙذ ،تأخ ذشو١ض ٚتأع ًٙذشو١ة ٕ٘ٚا ذٍّ ٟػٍٕ١ا
ذؼٍ١ّ١ح االٔشطح ذى١١فٙا دغة اٌّغرٚ ٜٛاٌجٕظ ٚاٌٛلد ٚاٌّغادح اٌّطٍٛتح ٌٍرٕف١ز.
 .انذيًىيح ( :االعرّشاس٠ح) ذى ْٛاٌٛضؼ١اخ اٌّشىٍح ِرٛاطٍح ٚال ذفظً تٕٙ١ا فرشاخ سادح طٍ٠ٛح ٕ٠جُ
ػٕٙا ض١اع ذأث١ش ِشدٍح اإلدّاء ( اٌرغخ.)ٓ١
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 .انتمـذير :ذى ْٛاٌظؼٛتاخ اٌّمرشدح فِ ٟغر ٜٛاٌمذساخ اٌثذٔ١ح ٚاٌغٍٛو١ح ٚاٌزٕ٘١ح ٌٍرالِ١ز.
 .انتعالة :ػٕذ االػرّاد ػٍِٛ ٝال

أ ٚأٌؼاب ذرطٍة شذج ػاٌ١ح٠ ،جذس إذثاػٙا تأخش ٜأخ

ِٕٙا جٙذا

ٚفٔ ٟفظ اٌٛلد ٠رُ اٌرؼالة ت ٓ١ذٍه اٌخاطح تاٌمٛج اٌؼضٍ١ح ٚاٌّشٔٚح ٚاالعرشخاء.
 .انتصحيح وانتمىيى  :أثٕاء األداء ٚاٌّّاسعح ٠م َٛاالعرار تّشالثح اٌرالِ١ز ٠ٚ ،رذخً وٍّا الرضد اٌضشٚسج
ٌٍرظذ١خ ٚاٌرمٌ ُ٠ٛضّاْ اٌرٕف١ز اٌغٌٍٍ ُ١ذشواخ ٚاٌّٙاساخ ٚدر ٝاٌرٛج ٗ١ف ٟاخر١اس اٌذٍٛي.


كيف َثُي وضعيح تعهيى  /تعهى ؟
اخر١اسٔا ٌّف " َٛٙتٕـاء" اٌٛضؼ١ح ٌٗ دالٌرٗ .فششٚط تٕاء ت١د ِمال ذشذىضػٍ:ٝ
 اٌفىشج أ ٚاٌّششٚع .ــــ اٌّٙاساخ ٚأعاٌ١ة اٌثٕاء  .ـــــ اٌٛعائً .ِٚذاٌٚح اٌٛطٛي إٌ ٝتٕاء ِرجأظ ِششٚط ترغٍغً ػٍّ١اخ:
* اٌرفى١ش ف ٟاٌّششٚع ٚإٔجاص اٌّخطظ اٌزٛ٠ ٞضخ و١ف١ح ع١ش ٘زٖ اٌٛضؼ١ح اٌرؼٍّ١ح.
* ت١اْ ِٙاَ اٌّرؼٍّ ِٓ ٓ١دشواخ ٚ ٚضؼ١اخ ٚذثادي األدٚاس اٌخ.....
* دساعح ٚذٛف١ش اٌٛعائً اٌرّ٠ ٟىٕٙا اعر١ؼاب ٘زا اٌّششٚع.



كيف يتى تسيير انىضعيح انتعهًيح انًشكهح ؟

ِشاسوح جّ١غ اٌرالِ١ز فٚ ٟضؼ١ح ذؼٍ / ُ١اٌرؼٍُ ( أفشادا ٚجّاػاخ ) ذٍّ ٗ١اٌّغادح اٌّخظظح ٌٍٕشاط،
ٚاٌّؤوذ ٘ ٛضشٚسج ِشالثح ذذشواخ جّ١غ اٌرالِ١زٚ ،اٌّجٛٙداخ اٌّثزٌٚح.
تؼذ ششح ٚػشع اٌذشوح اٌّطٍٛتح٠ ،رُ أٚي إٔجاص ٠رثؼٗ اٌرظذ١خ اٌجّاػٌ ٟألخطاء( إٌمائض) اٌّشرشن ٠ٚراتغ
اإلٔجاص ِغ ذظذ١خ فشدِ ٞشخض د ْٚلطغ إٌشاط.
ٌىً ٔشاط أٌ ٚؼثح لٛاػذ ضاتطح ٠جة فّٙٙا ٚادرشاِٙاٚ ،ػٍ ٝاٌرٍّ١ز أْ ٠ؼ ٟأٔٗ ال ّ٠ىٓ اٌّّاسعح ف ٟإطاس ِٕظُ
تذ٘ ْٚزٖ اٌمٛاػذ  ٚفغخ اٌّجاي ٌٍجّ١غ ٌٕ ً١اٌفٛص.
 كيف يتى تمىيى انىضعيح انتعهًيح انًشكهح ؟
ٚجٛد اٌّرؼٍُ فٚ ٟضؼ١ح ذؼٍ /ُ١ذؼٍُ٠ ،جثشٖ ػٍ ٝتٕاء ذظشفاذٗ ذذس٠ج١ا دغة ِا ِ٘ ٛطٍٛب ٚإٌشاط إٌّاعة
ٚاٌظذ١خ ٘ ٛاٌز٠ ٞى ْٛاعرجاتح ٌٍٙذف اٌّغطشٚ ،اعرمشاء إٌرائج اٌّذظً ػٍٙ١ا ٚاسد ف ٟوً ٚلد ِٓ اٌذسط
دغة اٌّؤششاخ اٌّذذدج ٚاٌّؼٍٓ ػٕٙا ف ٟتذا٠ح اٌذظح.
 يا يكاَح انىضعيح انتعهًيح انًشكهح يٍ انحصح؟
ذّمً اٌٛضؼ١ح اٌرؼٍّ١ح غاٌثا اٌجضء اٌشئ١غ ِٓ ٟاٌذظح ٚ ،ذرثغ ِشدٍح اإلدّاء اٌّثٕ١ح أعاعا ػٍٚ ٝضؼ١اخ ذشفغ
ِٓ دسجح ذذًّ اٌجغُ .ذٍٙ١ا ِشدٍح اٌشجٛع إٌ ٝاٌٙذٚء اٌر ِٓ ٟخالٌٙا ٠غرؼ١ذ اٌرٍّ١ز داٌرٗ اٌطث١ؼ١ح اٌؼاد٠ح.
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 .5اقتراح نموذج لمخطط التعمم السنوي
المؤسسة :

المستوى :

...............................................

الكفاءة الشاممة :
اٌىفــــاءاخ اٌخراِ١ـــــح
اٌّ١ادٓ٠

...................................................

.................................................................................... ...........................................................................................................................

اٌّ١ذاْ
اٌثذٟٔ

ِــــشوثاخ اٌىفــــــــاءاخ

ذذ ٓ٠ٚاٌىفاءج اٌخراِ١ح اٌّغرٙذفح اٌخاطح
أرماء اٌّشوثاخ اٌر ٟذرالءَ ٚذرّاشٝ
ا تاٌّ١ذاْ
ِغ األٔشطح اٌثذٔ١ح اٌفشد٠ح اٌّخراسج

ِؼا١٠ش ِٚؤششاخ اٌرمُ٠ٛ
اٌّؼ١اس.............................. :
اٌّؤششاخ..............................:

األٔشطـح اٌّذر٠ٛاخ اٌّؼشف١ح
ـ اٌّٛاسد اٌّؼشف١ح
ٔشاط
اٌرٟ
فشدٞ
................................................
ذثٕ ٝتٙا اٌّشوثاخ ٚ
اٌّشذثطح تإٌشاط
اٌّؼ١اس.............................. :
ـ .........................
ٔشاط
اٌّؤششاخ..............................:
ـ .........................
فشدٞ
................................................

الميداف

الجماعي

ٔشاط
فشدٞ
........................................................

نشاط

ـ
ـ .........................
ـ .........................
ػ .........................
.........................

اٌّؼ١اس:
اٌّؤششاخ..............................:
..............................

.................................................

المعيار:

..............................

........................................................

........................................................

جماعي

ػ

.........................

المؤشرات

........................................................

........................................................

نشاط

ػ

.........................

المعيار:

جماعي

ػ

.........................

المؤشرات

ػ

.........................

المعيار:

ػ

.........................

المؤشرات

........................................................

.........................................................

ػ

.........................

.نشاط

جماعي
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المؤسسة :

 . 6اقترح إجراء وحدات تعمّم
 1.6اقتراح نموذج لمخطط وحدة تعمّمية
الكفاءة الختامية المستيدفة........................................................................................... ........................... :
محتوى التعمّم
ىدف الحصة
نوع الحصة
مركبات الكفاءة
الرقـ
1

المستوى :

...............................................................

الميداف :

...............................................
...............................................

محتوى االنجاز

التوجييات

تقويـ تشخيصي لمكفاءة

المركبات الغير

تقويـ مدى اكتساب واستثمار مركبات

وضعية مشكمة انطالقية ( أـ)

مالحظة مدى استثمار مركبات الكفاءة

الختامية المستيدفة

مكتسبة

الكفاءة الختامية .

تضمف التعامؿ مع مركبات

في المواقؼ

أىداؼ عممية نابعة مف مركبات

التعممات الجزئية

وضعيات مشكمة تعممية بسيطة

التركيز عمى التناوؿ السميـ لممواقؼ

الكفاءة تترجـ كيفية استثمارىا.

النابعة مف ىدؼ

تتناوؿ كيفية التعامؿ مع

ومف خالليا المركبات المعنية.

2
3
4
5

المركبات الغير مكتسبة .

6

حصة تعممية إدماجية

7
8
9

حصص تعممية الكتساب

حصص تعممية الكتساب

................
................

الحصة.

...............

( األىداؼ الجزئية)

................

تعمـ كيفية إدماج المركبات المتناولة
في الحصص التعممية السابقة

.................

بقية المركبات

10

حصة تعممية إدماجية

11

حصة تقويمية إدماجية

الكفاءة

...............
...............
...............

.............
..............

أىداؼ عممية نابعة مف مركبات
الكفاءة تترجـ كيفية استثمارىا.

المركبات المعنية و استثمارىا
وضعية مشكمة تعممية إدماجية
( إدماج المركبات المدروسة)

وضعيات مشكمة تعممية بسيطة
تتناوؿ كيفية التعامؿ مع
المركبات المعنية و استثمارىا.

تعمـ كيفية إدماج المركبات المتناولة

وضعية مشكمة تعممية إدماجية
( إدماج المركبات المدروسة)

تقويـ مدى تمكف التالميذ مف إدماج

الوضعية المشكمة االنطالقية

مركبات الكفاءة المستيدفة في مواقؼ

( األـ)

إشكالية متجددة .

................
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التركيز عمى كيفية انتقاء واستثمار

المركبات لمواجية المواقؼ.

التركيز عمى التناوؿ السميـ لممواقؼ
ومف خالليا المركبات المعنية.
التركيز عمى كيفية انتقاء واستثمار
المركبات لمواجية المواقؼ.
إحداث المقارنة بيف التقويميف
(التشخيصي والتحصيمي) مف حيث
اكتساب المركبات ومنو الكفاءة
المستيدفة.
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ًَ 2.6ىرج نىضعيح يشكهح اَطالليح ( أو) ــ تمىيى أوني ــ
انًادج  :ذشت١ح تذٔ١ح ٚس٠اض١ح
انسُح  :اٌماٌمح ِرٛعظ
انُشاط  :دفغ اٌجٍح
انًيذاٌ  :اٌثذٟٔ
انكفاءج انختاييح ٠ :رّىٓ ِٓ ضثظ ٚذشذ١ة اٌّٙاساخ إٌّاعثح إلٔجاص ٚذٕف١ز ِششٚع فشد.ٞ
انًركثاخ انًستهذفح( :ذالدع خالي ع١ش اٌٛضؼ١ح اٌّشىٍح) ٠ -رذىُ ف ٟذٕف١ز اٌذشواخ ٚاٌّٙاساخ األعاع١ح
 ٠شذة ٕ٠ٚغك ِجّٛػح دشواخ ِٕاعثح ٌؼٍّ١ح ِؼٕ١ح ٕ٠ -فز ػٍّ١اخ ٠رطٍثٙا اٌّٛل ٠ -ذافع ػٍ ٝاٌجأة األِٕ٠ٚ ٟرجٕةاٌّخاطش .
هذف انىضعيح انًشكهح

اَطالق اانتمىيىِ :ذ ٜاورغاب ِشوثاخ اٌىفاءج اٌخراِ١ح

ِؼاسف ِٛٚاسد
(ذالدع خالي اٌرم)ُ٠ٛ
اٌم ُ١اٌّغرؼٍّح
(إٌّشٛدج)
اٌىفاءاخ اٌؼشض١ح

ـ أخز اٌٛضؼ١ح ٚدًّ اٌجٍح ـ اٌضدٍمح اٌجأث١ح ٚذ١ٌٛذ اٌمٌٍ ٜٛذفغ ـ ذغٍغً اٌذفغ ـ ِشافمح
األداج ـ ذٛج ٗ١اٌشِ ٟـ اٌرٛاصْ تؼذ اٌشِ.ٟ
ـ اٌممح ف ٟإٌفظ ٚاالػرّاد ػٍٙ١ا ـ تزي اٌّجٛٙد اٌّطٍٛب ٚػذَ اٌغش ـ ادرشاَ اٌمأٚ ْٛ
اٌرٕافظ إٌض. ٗ٠
ـ ذذذ٠ذ ِٕٙج١ح اٌرٕف١ز ـ االعرؼذاد اٌىاًِ ٚاٌرشو١ض خالي اٌرٕف١زـ اٌؼًّ تاٌمٛاػذ األِٕ١ح
ٚذجٕة األخطاس .ـــــــــ اٌرؼث١ش ٚاٌرٛاطً اٌذشو ٟاٌٙادف ـــــــ اٌّغاّ٘ح ضّٓ
اٌجّاػح
ـ ِ١ذاْ ِخطظ ٌٍشِ ٟـ ٚعٍ١ح اٌشِ ٟـ ٚثائك اٌّالدظح ـ لأ ْٛع١ش إٌّافغح
ف ٟإطاس اٌثٍذ٠ح اٌرشت٠ٛح اٌّ١ٙىٍح ٌٍمغُ  ،طٍة ِٕه تّؼ١ح سِالئه ِٓ إٌاد ٞاٌزٞ
ذٕرّ ٟإٌ ٗ١اٌّشاسوح ف ٟإٌّافغح ِغ إٌاد ٞإٌظ١ش فٔ ٟشاط سِ ٟاٌجٍح دغة لأْٛ
ِذذد.

إٌشاطاخ اٌّطٍٛتح
ِٓ اٌرالِ١ز
إػذاد اٌّشاس٠غ ٚذغ١١ش٘ا

ـ اٌشِ ٟدغة ذشذ١ة ِؼ ٓ١ـ اٌشِ ٟدغة اٌطش٠مح اٌّطٍٛتح ـ

اٌغٕذاخ اٌّغرخذِح
إجشاء ٚضؼ١ح ِشىٍح
اٌرّمً١

ِؼا١٠ش ِٚؤششاخ اٌرمُ٠ٛ

ـ دغة طش٠مح اٌرٕافظ ت ٓ١اٌفشق ٚإٌٛاد ٞذرشن دش٠ح اخر١اس اٌؼٕاطش اٌّرٕافغح ٌٍفشق
تذ١ث ٠غ١ش وً فش٠ك ذشذ١ة ػٕاطشٖ ٌٍشِ.ٟ
انًعيار  1أخز اٌٛضؼ١ح إٌّاعثح ٌٍشِ: ٟ
اٌّؤششاخ  :ـ دًّ اٌجٍح ِٚغىٙا ـ اٌٛضؼ١ح داخً ِ١ذاْ اٌشِ ٟـ
انًعيار  : 2اٌرٕمً اٌجأث ٟاٌّغطخ
اٌّؤششاخ :ـــــــــ اٌّذافظح ػٍ ٝاٌٛضؼ١ح إٌّخفضح خالي اٌرٕمً ــــــــــــ ذ١ٌٛذ اٌمٛج
ِٓ
اٌمذِٔ ٓ١ذ ٛاٌزساع اٌشاِ١ح خالي اٌرّذٛس ــــــــــ اٌرٛاصْ خالي اٌرٕمً.
انًعيار  :3اٌشِ١ح إٌٙائ١ح
اٌّؤششاخ  :ـ اٌذفغ تىاًِ اٌجغُ ـــــــــ ِشافمح األداج ألتؼذ ِا ٠ى ْٛــــــــ اٌرٛاصْ تؼذ
اٌشِ.ٟ
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 3.6نموذج لوضعية تعممية ابتدائية ( بسيطة )
السنة  :الثانية متوسط

المادة  :تربية بدنية ورياضية

الميدان  :الجماعي

النشاط  :كرة السمة

الكفاءة الختامية  :التمكف مف قراءة وفيـ الموقؼ لربط وتنسيؽ حركات مع عناصر الفريؽ قصد بناء مشاريع.

ىدؼ الوضعية التعممية

ػ ػ يتمكف المتعمـ مف التحكـ في أسس ممارسة النشاط .
 .ميارات أساسية .
 .قوانيف أساسية .

خصائص وطبيعة الوضعية ػ التواصؿ وتبادؿ الكرات ػ التنقؿ بالكرة والتوقفات ػ حماية الكرة مف خالؿ التمحور ػ

التعممية

ػ قانوف التنطيط .....

 .قانوف المشي بالكرة

 .كرات

ػ صدريات مميزة لمفرؽ

ػ أقماع .....

السندات المستعممة

ميداف مخطط ػ

العقبات المطموب تخطييا

ػ تمرير الكرة حسب الموقؼ ػ اختيار نوعية التوقؼ بالكرة ػ نوعية التمحور ػ التخمص

تخطيط الوضعية التعممية

تقاـ دورة تنافسية بيف الفرؽ المكونة لمقسـ في نشاط كرة السمة  ،حسب قانوف محدد ،

ومضمونيا

ومف خالؿ مشاركتؾ ومساىمتؾ ضمف فريقؾ حاوؿ االلتزاـ بالخصائص المذكورة

مف المراقبة الستالـ الكرة ػ التوجو نحو سمة الخصـ.

اعاله لمفوز.

كيفية المعالجة
ػ التدخؿ مف حيف آلخر والتذكير باألساسيات  ،ودفع التالميذ لقراءة الموقؼ قبؿ

التنفيذ.

ػ التواصؿ بالكرة والتوجو نحو سمة الخصـ ػ
معايير التقويـ

ػ التنقؿ بالكرة واختيار المسار .

ػ حماية الكرة بالتوقفات والتمحور.

ػ التخمص مف الرقابة بالكرة وبدونيا.

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 4.6نموذج لوضعية تعمم االدماج
المادة  :تربية بدنية ورياضية

السنة  :االولى متوسط

النشاط  :الجري السريع

الميدان  :البدني

الكفاءة الختامية  :التمكف مف بناء رصيد حركي يضمف تطبيؽ الحموؿ المختارة لمواجية الموقؼ.
مركبات الكفاءة المستيدفة :
ػ أخذ الوضعية الصحيحة لمجسـ .

ػ التحكـ في بعض مراحؿ التنفيذ.

ػ تجنيد اإلمكانات البدنية واستثمارىا خالؿ التنفيذ.
ػ تنسيؽ بعض مراحؿ التنفيذ
ىدؼ وضعية تعمـ

االدماج

محتوى االدماج
ماذا ندمج ؟

ربط واستثمار مراحؿ الجري السريع الكتساب أقصى سرعة ممكنة وتحقيؽ اقصر
وقت ممكف عند قطع مسافة معينة جريا.

معارف :ػ الوضعية الصحيحة خالؿ الجري ػ خمؽ أقصى سرعة والمحافظة عمييا ػ
تطبيؽ ميارات الجري السريع.

كفاءات عرضية  :ػ التحكـ في األسس المنظمة لمعمؿ -ترجمة األحاسيس
واالنفعاالت عف طريؽ التعبير الحركي  -التواصؿ بواسطة الحركة .

سموكات وقيم  :اإلحساس بالمسؤولية والتحمي بروح المبادرة  -التمسؾ بروح
االجتياد واإلتقاف والتحمؿ -االلتزاـ بسموكات التماسؾ والتضامف مع اآلخر.
كيؼ ندمج ؟

التمثيل  :في إطار التنافس بيف الفرؽ المييكمة لمقسـ طمب منؾ جري مسافة
 60ـ ومحاولة تحقيؽ نتيجة زمنية تساىـ مف خالليا في فوز فريقؾ.
المعيار  : 1مرحمة االنطالؽ
المؤشرات :ػ وضعية االنطالؽ ػ سرعة االستجابة إلشارة االنطالؽ ػ

المعيار  : 2مرحمة الشروع
معايير ومؤشرات

التقويـ

المؤشرات  :االستقامة التدريجية لمجسـ  -تدرج سعة الخطوة  -تدرج تزايد السرعة
المعيار  : 3مرحمتي الجري الممتد وانياء السباؽ

المؤشرات :ػ الجري عمى خط مستقيـ ػ ارتخاء الجسـ أثناء الجري ػ

ػتواتر الخطوات -المحافظة عمى السرعة إلى ما بعد خط الوصوؿ.
المدة المقترحة

حصة

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 5.6نموذج لوضعية تقويمية
المادة  :تربية بدنية ورياضية

السنة  :الرابعة متوسط

النشاط  :الوثب الطويؿ

الميدان  :البدني

الكفاءة الختامية  :ػ التكفؿ بذاتو صحيا مف حيث تقدير وتوزيع المجيود لضماف االرتياح واالستم اررية في
العمؿ طيمة المدة المطموبة.

ىدف الوضعية

التقويمية

تقويم تحصيمي  :مدى استيعاب مركبات الكفاءة الختامية
مف خالؿ
 .مدى اكتساب كيفية الوثب حسب أسموب معيف ػ (أسموب الضـ )ػ
المركبة : 1ػ تنفيذ حركات وميارات صحيحة باإليقاع المطموب.

المؤشرات  :اقتراب ديناميكي ومضبوط ػ دفع واندفاع حسب مسار معيف ػ طيراف
متحكـ فيو ػ استقباؿ متزف.

المركبة  : 2بذؿ مجيود مناسب وتوزيعو بما يتماشى والعمؿ المطموب.
المؤشرات  :ػ سرعة متدرجة حتى الدفع ػ تحكـ في الجسـ خالؿ مراحؿ الوثب

المركبات ( كمعايير)
ومؤشرات التقويم

المركبة : 3ػ تجنيد وتطبيؽ القوة الالزمة عمى الحركة أو الميارة المراد تنفيذىا

المؤشرات  :ػ استثمار الجري االستعدادي في الدفع ػ ضـ الجسـ والمحافظة عمى
مساره في الطيراف ػ امتصاص صدمة االستقباؿ .

المركبة : 4احتراـ القواعد األمنية لضماف الوقاية مف المخاطر عند التنفيذ.
المؤشرات :ػ تحضير مالئـ لمجسـ خالؿ التسخيف لتفدي االصابات ػ االلتزاـ
بالتعميمات خالؿ التنفيذ
التمثيل

في إطار التنافس بيف الفرؽ المييكمة لمقسـ المطموب منؾ المشاركة والمساىمة
ضمف فريقؾ والعمؿ عمى تحقيؽ نتيجة تساعد عمى الفوز والظفر بالكأس.
وذلؾ مف خالؿ الوثب ألبعد كمسافة ممكنة.

المدة المقترحة

حصة

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 . 7التقــويم

 1.7اقتراح شبكة تقويم
يبقى التقويـ يطرح إشكالية ،عندما يتعمؽ األمر بالنتائج البدنية (تطور التصرفات الحركية) .والمعمـ يواجو ىذا
اإلشكاؿ خالؿ تقويـ تصرفات تالميذه ،وكثي ار ما يعترؼ بيذه الخصوصية.

وعموما فالتقويـ وسيمة في خدمة المعمـ والتمميذ عمى حد السواء ،حيث يوفر لألوؿ المعمومات الالزمة ويكشؼ
عنيا ،ليطمع عمى مدى تحقيؽ األىداؼ المسطرة .ويسمح لمثاني بتحديد موقعو مف التدرج البيداغوجي.

ىذا التجانس بيف األىداؼ المعمف عنيا (المسطرة) والتقويـ ،يسمح بالتكفؿ الحقيقي بمدى التطور الحاصؿ
بعد مسار تعممي معيف .

ويعتمد التقويـ في مادة التربية البدنية عمى الممارسة الحركية ومدى االستجابة لمتطمبات الموقؼ والنتائج المترتبة

عمى ذلؾ .

تقويم الكفاءات  :يتـ تقويـ الكفاءة في نياية مسار تعممي  ،وذلؾ بالتحقؽ مف مدى اكتساب التالميذ لمركباتيا



المعمف عنيا في المنياج مف خالؿ شبكات تقويمية لوضعيات إدماجية تقويمية .
ـ شبكة تقويمية لكفاءة

منصوص الكفاءة:
مركبات الكفاءة
المستيدفة

أسماء التالميذ
.1

.2

.......................................................... ...................................................

مركب

مركب

الكفاءة  1الكفاءة 2
1

0

1

0

مركب

مركب

الكفاءة 3
1

مركب

0

الكفاءة 4
1

الكفاءة 5
0

1

0

النتائج الفردية
0

1

..................

.........................

الحصيمة الجماعية


كيفية ملء الشبكة :
ػ في نياية كؿ وحدة تعممية وحسب الكفاءة المستيدفة توضع المركبات الخاصة بيا في خاناتيا واإلجابة عمييا
بعالمة) ) xلكؿ تمميذ حسب مستواه في خانة ()1إف تحقؽ لديو المؤشر ،وفي خانة ( )0إف لـ يتحقؽ لديو

المؤشر بعد عممية المالحظة.

ػ تحسب العالمات حسب طبيعتيا أفقيا بالنسبة لكؿ تمميذ .وعموديا لمجموع التالميذ وتدوف الحصيمة في الخانة

المناسبة .
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 2.7تقييم التالميذ :

أ .التنقيط في األنشطة الجماعية :
يتـ تقييـ التالميذ في األلعاب الجماعية بعد مالحظتيـ في حصص تقويمية وتحديد مكتسبا تيـ وترتيبيـ حسب
شبكة المستويات المعدة لذلؾ  ،وترجمة المستوى إلى العالمة المناسبة.



شبكة تقويم األنشطة الجماعية :

المستويات

العالمــــــــة

الخصائـــــــص المميزة

المستوى 1

ػ متفرج (ليست لو الرغبة في المشاركة).

مف 06 -03

المستوى 2

ػ راد لمفعؿ (يحاوؿ عند الضرورة).

مف 10 -07

المستوى 3

ػ متكيؼ (يجد الحموؿ المناسبة)

مف 14 -11

المستوى 4

ػ مكتشؼ ( لو بعد النظر أثناء المشاركة التقييـ الحركي لكرة اليد والسمة)

مف 17 -15

المستوى 5

ػ الموىوب ،صانع األلعاب.
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االتصنيف الحركي في نشاطي كرة اليد وكرة السمّة

التحكـ في التنفيذ فرديا المستوى 1

االستقباؿ

المستوى 3

المستوى 2

المستوى  4العب المستوى 5

العب متفرج

العب نشيط

العب متكيؼ

مكتشؼ

يتوقؼ ألخذ الكرة

يستقبؿ الكرة

استقباؿ الكرة اثاء

 -االستقباؿ بدوف استقباؿ الكرة مف

بدوف أف يتحكـ فييا باليديف ويحمييا
بالظير

التحرؾ

أخطاء

 -التحكـ في

العب مبدع
كؿ االتجاىات
والتحكـ فييا

المحور

سموكات

القذؼ

حامؿ

الكرة
التحرؾ

يضيع الوقت في

يقذؼ قميال وفي

يقذؼ كثي ار بدوف

 -يسمسؿ كؿ

 -يسمسؿ

التحرؾ بدوف أي

غالب الوقت

دقة

الحركات

الحركات بسرعة

تسديد

 -يتيرب مف

الخصـ

(التنطيط)

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

متوقفا

 -يقذؼ مف بعيد

 -يقذؼ في

 -التحرؾ إلى

 يسبؽ حركاتاالتجاه واإليقاع

وأثناء التحرؾ

 -يمعب وحيدا

 -عدـ السيطرة

عمى سرعة التنقؿ

األماـ بتغيير

المحاصرة

 -يعطي بظيره

االتجاىات

 -يتوقؼ عند

مرمى الخصـ
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 -يتخمص مف الكرة  -يغامر

 -تمريرات سريعة  -تمريرات دقيقة

في أسرع وقتا بدوف

بالتمريرات عند

وفي الوقت

في األماكف

متفرج

بطيء

متحرؾ

متحرؾ كثي ار

 -ساكف ومتجو

 -يستقبؿ الكرة

 -يستغؿ الفجوات  -يفتح المعب

تدقيؽ

المحاصرة

المناسب

المناسبة

 -تمري ارت دقيقة

مف بعيد

 -تغيير

المسارات

لحامؿ الكرة

سريع التحرؾ
 -يفرض التمرير

في المكاف غير

نحو المرمى

 -يساىـ ويساعد

في الوقت

 -يستقبؿ الكرة

المنساب

 -يبحث عف

حامؿ الكرة

المناسب

سموكات

 -ال يدرؾ

الكرة عف قرب

بدوف كرة

الفضاءات

اليجوـ

بدوف رغبة

 -يتبع حامؿ

الكرة الستغالليا

 -يوزع القوى

 -يفرض توازف

 -يساعد حامؿ

الكرة

 -يغير

االتجاىات
والمسارات حيث

يشاء

يقذؼ بدقة

متفرج
الدفاع

نشيط

ساكف

فارض

مالحؽ

 -واقؼ ومنشغؿ

 -منشغؿ

 -يحجز بيف

 -يحمي المرمى

 -يالحؽ

بحامؿ الكرة

بمحيطو القريب

المياجـ والمرمى

بمراقبة المياجـ

 -يتحرش بحامؿ

التمريرات

 -يسبؽ المياجـ

إلى الدفاع

 -حركات متأخرة

حامؿ الكرة

الكرة

 -يخمؽ توازنا

 -بطيء في الرجوع عند وجود الكرة

 -يتدخؿ عمى

 -ينظـ اليجوـ

المضاد
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التصنيف الحركي لمكرة الطائرة



التحكـ في التنفيذ
فرديا

مستوى 4

مستوى 5

مستوى 1

العب متكيؼ

العب مكتشؼ

العب مبدع

 -متحكـ في

 -يرسؿ الكرة

 -يرسؿ بدقة

مف الخط الخمفي

موفؽ

اإلرساؿ

بعيدا

وقوة بيدؼ

 -قميؿ الحركة

 -متفرج ويصبح

 -مساعدة بطيئة

لحامؿ الكرة

 -متحرؾ

ونشيط يساعد

حموؿ لحامؿ

إشارة لممياجـ

 -يتدخؿ

حامؿ الكرة

الكرة

السترجاع الكرة

 -يدافع عف

 -التحضير

 -ليست لو النية في  -ىدفو إخراج

العب متفرج

مستوى  2العب مستوى 3
نشيط

 ال يحسف اإلرساؿ  -إرساؿ بسيطاإلرساؿ

 -العودة إلى

تسجيؿ النقطة

 -يقترح عدة

 -يغير المواقع

الميداف
االسترجاع
(وضعية دفاع)

بتأخر.

قرار

 -يضحي

محيطو بحزـ

المسبؽ لمدفاع

بتوازنو إلنقاذ

إرساؿ الكرة في

الكرة مف المعسكر

 -ىدفو إبعاد

الخطر عف

 -يحفز الرفقاء

لضماف مشروع

 -يساعد لوضع

خطة ىجوـ

معسكر الخصـ

بأي طريقة

المعسكر

جماعي لمعب

موفقة بغية ربح

وتسجيؿ النقاط

بناء

ىجوـ
تطبيؽ

حسب الموقؼ

 -مف األولويات تستعمؿ كوسيمة

مباشرة

تكتيكية محكمة

إرجاع الكرة

بناء ىجوـ

 -يوجو حركاتو

 -التحكـ عف

 -التحكـ في

لتنظيـ اليجوـ

محيطو

اليجوـ

 -التحديد السيئ

في الكرة ال تسمح

نحو المعسكر

 -أخطاء عند لمس

بالتنفيذ السريع

المضاد

الكرة

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

 -التمريرات

المقابمة

 -يمعب ادوار

 -بساطة التحكـ

لمسار الكرة

عف منطقتو.

الكرة.

قرب في الفنيات التمريرات خارج

والتحكـ في مسار

 -يطبؽ فنيات

الكرة

مالئمة حسب

الكرة مف

الكرة

مسار سيؿ

سرعة ومسار

يرحهح انتعهيى انًتىسظ 2012 -
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ب  .التنقيط في األنشطة الفردية  :يعتمد التقويـ عمى جانبيف :


الجانب التحصيمي :عمى  12عالمة وفيو ) النتائج المحققة عمى  + 08التطور الحاصؿ عمى )04

 1ـ النتائج المحققة  :عمى  08عالمات حسب مقياس النتائج المرفؽ

وتتمثؿ في معدؿ نتيجتي التقويميف التشخيصي و التحصيمي .
* كيفية استخراج النتائج :

* مثاؿ  :رمي الجمة

تستخرج النتائج كما يمي :

 رمى تمميذ في التقويـ التشخيصي 7.50 m ورمى في التقويـ التحصيمي -معدؿ النتائج المحققة:

8.00 m

m

7.50 m + 8.00 m
2

* التطور الحاصل  :عمى  04عالمات حسب المقياس المدرج في ىذه الوثيقة المرافقة
ونحصؿ عميو بحساب الفارؽ بيف التقويـ التحصيمي والتقويـ التشخيصي

* كيفية التنقيط :

7.50 m - 8.00 m

0.50 m

لمحصوؿ عمى عالمة الجانب التحصيمي

يترجـ األستاذ كؿ مف معدؿ النتائج المحققة والتطور الحاصؿ إلى عالمة بالرجوع إلى المقياسيف الخاصيف

بيما ويقوـ بجمع النقطتيف في عالمة واحدة .
 . 2الجانب التصرفي:

يرتب التمميذ حسب مستوى معيف مف خالؿ سموكاتو المميزة كما تبينو شبكة التقويـ التالية :
المستوى

القيمـة

السمـوكات المميزة

األوؿ

القياـ بحركات ال عالقة ليا بالنشاط

بيف  01و 02

الثػ ػاني

تنفيذ بعض الحركات الخاصة بالنشاط مف دوف انسجاـ

بيف  03و 04

الثال ػث

القياـ بمعظـ الحركات الخاصة بالنشاط بانسجاـ نسبي فيما بينيا

بيف  05و 06

الراب ػع

القياـ بكؿ الحركات الخاصة بالنشاط بصفة صحيحة ومنسجمة

بيف  07و 08

تثمن عالمة النشاط الفردي بجمع الجانبين ( الجانب التحصيمي  +الجانب التصرفي)
مالحظــــــة ّ :
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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وزارة التربية الوطنية

مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة أولى متوسط
ذكــــور

النقاط

السرعػػة

رمي الجمة القفز الطويؿ
2كمغ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

جمة

وثب

النقطة

50ـ

60ـ

/100

سـ

سـ

3.40

4

+

+

+

8.00

7''60

9''10

7.30

3

30

30

15

7.50

7''70

9''20

7.10

3.35

20

20

10

7.00

7''80

9''30

6.95

3.30

2

10

10

05

6.50

7''90

9''40

6.75

3.25

1

25%

50%
6.00

8''05

9''55

6.50

3.20

4

+

+

+

5.50

8''20

9''70

6.25

3.10

3.5

1''05

175

70

5.00

8''35

9''85

6.00

3.00

3

90

150

60

4.50

8''50

10''00

5.75

2.90

2.5

75

125

50

4.00

8''65

10''15

5.50

2.80

2

60

100

40

3.50

8''80

10''30

5.25

2.70

1.5

45

75

30

3.00

8''95

10''45

5.00

2.60

1

30

50

20

2.50

9''10

10''60

4.75

2.50

0.5

15

25

10

25%
2.00

9''30

10''80

4.45

2.50

4

+

+

+

1.50

9''50

11''00

4.15

2.25

3

60

90

45

1.00

9''70

11''20

3.85

2.10

2

40

60

30

0.50

9''90

11''40

3.55

1.95

1

20

30

15

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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وزارة التربية الوطنية

مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة أولى متوسط
إنــــاث

النقاط

السرعػػة
50ـ

رمي الجمة
60ـ

2كمغ

القفز

الطويؿ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

جمة

وثب

النقطة

/100

سـ

سـ

8.00

8''60

6.80 10''10

2.80

4

+

+

+

7.50

8''70

6.60 10''20

2.75

3

30

30

15

7.00

8''80

6.40 10''30

2.70

2

20

20

10

6.50

8''90

6.20 10''40

2.65

1

10

10

05

25%

50%
6.00

9''05

6.00 10''55

2.60

4

+

+

+

5.50

9''20

5.75 10''70

2.50

3.5

1''05

175

70

5.00

9''35

5.50 10''85

2.40

3

90

150

60

4.50

9''50

5.25 11''00

2.30

2.5

75

125

50

4.00

9''65

5.00 11''15

2.20

2

60

100

40

3.50

9''80

4.75 11''30

2.10

1.5

45

75

30

3.00

9''95

4.50 11''45

2.00

1

30

50

20

2.50

10''10

4.25 11''60

1.90

0.5

15

25

10

25%
2.00

10''30

4.00 11''85

1.80

4

+

+

+

1.50

10''50

3.70 12''00

1.65

3

60

90

45

1.00

10''70

3.40 12''20

1.50

2

40

60

30

0.50

10''90

3.10 12''40

1.35

1

20

30

15
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وزارة التربية الوطنية

مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة الثانية متوسط
ذكــــور

النقاط

السرعػػة
60ـ

رمي الجمة
50ـ

3كمغ

القفز
الطويؿ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

جمة

وثب

النقطة

/100

سـ

سـ

8.00

8''90

7''40

8.20

3.80

4

+

+

+

7.50

9''00

7''50

8.00

3.75

3

30

30

15

7.00

9''10

7''60

7.80

3.70

2

20

20

10

6.50

9''15

7''70

7.60

3.65

1

10

10

05

25%

50%
6.00

9''35

7''85

7.20

3.60

4

+

+

+

5.50

9''50

8''00

6.90

3.50

3.5

1''05

175

70

5.00

9''65

8''15

6.60

3.40

3

90

150

60

4.50

9''80

8''30

6.30

3.30

2.5

75

125

50

4.00

9''95

8''45

6.00

3.20

2

60

100

40

3.50

10''10

8''60

5.70

3.10

1.5

45

75

30

3.00

10''25

8''75

5.40

3.00

1

30

50

20

2.50

10''40

8''90

5.10

2.90

0.5

15

25

10

25%
2.00

10''60

9''10

4.80

2.80

4

+

+

+

1.50

10''80

9''30

4.40

2.65

3

60

90

45

1.00

11''00

9''50

4.00

2.50

2

40

60

30

0.50

11''20

9''60

3.60

2.35

1

20

30

15

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

يرحهح انتعهيى انًتىسظ 2012 -

27

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية

مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة الثانية متوسط
إنــــــاث

النقاط

السرعػػة
60ـ

رمي الجمة
50ـ

3كمغ

لقفز

الطويؿ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

جمة

وثب

النقطة

/100

سـ

سـ

8.00

9''00

7''50

7.10

3.20

4

+

+

+

7.50

9''10

7''60

6.90

3.15

3

30

30

15

7.00

9''20

7''70

6.70

3.10

2

20

20

10

6.50

9''30

7''80

6.50

3.05

1

10

10

05

25%

50%
6.00

9''50

8''00

6.10

3.00

4

+

+

+

5.50

9''70

8''20

5.80

2.90

3.5

1''05

175

70

5.00

9''90

8''40

5.50

2.80

3

90

150

60

4.50

10''10

8''60

5.20

2.70

2.5

75

125

50

4.00

10''30

8''80

4.90

2.60

2

60

100

40

3.50

10''50

9''00

4.60

2.50

1.5

45

75

30

3.00

10''70

9''20

4.30

2.40

1

30

50

20

2.50

10''90

9''40

4.00

2.30

0.5

15

25

10

25%
2.00

11''20

9''70

3.90

2.20

4

+

+

+

1.50

11''50

10''00

3.50

2.05

3

60

90

45

1.00

11''80

10''30

3.10

1.90

2

40

60

30

0.50

12''10

10''60

2.70

1.75

1

20

30

15
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وزارة التربية الوطنية

مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة الثالثة متوسط
ذكــــور

النقاط

السرعػػة
50ـ

رمي الجمة
60ـ

3كمغ

القفز

الطويؿ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

جمة

وثب

النقطة

/100

سـ

سـ

8.00

7''20

8''70

9.40

4.20

4

+

+

+

7.50

7''30

8''80

9.10

4.15

3

30

30

15

7.00

7''40

8''90

8.80

4.10

2

20

20

10

6.50

7''50

9''00

8.50

4.05

1

10

10

05

25%

50%
6.00

7''65

9''15

8.10

4.00

4

+

+

+

5.50

7''80

9''30

7.75

3.90

3.5

1''05

175

70

5.00

7''95

9''45

7.40

3.80

3

90

150

60

4.50

8''10

9''60

7.05

3.70

2.5

75

125

50

4.00

8''25

9''75

6.70

3.60

2

60

100

40

3.50

8''40

9''90

6.35

3.50

1.5

45

75

30

3.00

8''55

10''05

6.00

3.40

1

30

50

20

2.50

8''70

10''20

5.65

3.30

0.5

15

25

10

25%
2.00

8''90

10''40

5.25

3.20

4

+

+

+

1.50

9''10

10''60

4.85

3.05

3

60

90

45

1.00

9''30

10''80

4.45

2.90

2

40

60

30

0.50

9''50

11''00

4.05

2.75

1

20

30

15

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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وزارة التربية الوطنية

مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة الثالثة متوسط
إنــــــاث

النقاط

السرعػػة
50ـ

رمي الجمة
60ـ

3كمغ

القفز

الطويؿ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

ر الجمة

وثب ط

النقطة

/100

سـ

سـ

8.00

8''20

9''70

7.10

3.60

4

+

+

+

7.50

8''30

9''80

6.80

3.55

3

30

30

15

7.00

8''40

9''90

6.50

3.50

2

20

20

10

6.50

8''50

10''00

6.20

3.45

1

10

10

05

25%

50%
6.00

8''65

10''15

5.80

3.40

4

+

+

+

5.50

8''80

10''30

5.45

3.30

3.5

1''05

175

70

5.00

8''95

10''45

5.10

3.20

3

90

150

60

4.50

9''10

10''60

4.75

3.10

2.5

75

125

50

4.00

9''25

10''75

4.40

3.00

2

60

100

40

3.50

9''45

10''90

4.05

2.90

1.5

45

75

30

3.00

9''60

11''05

3.70

2.80

1

30

50

20

2.50

9''75

11''20

3.35

2.70

0.5

15

25

10

25%
2.00

9''95

11''40

2.95

2.60

4

+

+

+

1.50

10''15

11''60

2.55

2.45

3

60

90

45

1.00

10''35

11''80

2.15

2.30

2

40

60

30

0.50

10''55

12''00

1.75

2.15

1

20

30

15
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وزارة التربية الوطنية

مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة الرابعة متوسط
ذكــــور

السرعػػة

النقاط

40ـ 50ـ

رمي الجمة

القفز

3كمغ

الطويؿ

60ـ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

جمة

وثب ط

النقطة

/100

سـ

سـ

8.00

5''50

7''00

8''50

4.60 10.40

4

+

+

+

7.50

5''60

7''10

8''60

4.55 10.20

3

30

30

15

7.00

5''70

7''20

8''70

4.50 10.00

2

20

20

10

6.50

5''80

7''30

8''80

4.45

1

10

10

05

25%

9.80

50%
6.00

5''90

7''40

8''90

9.55

4.40

4

+

+

+

5.50

6''05

7''55

9''05

9.30

4.30

3.5

1''05

175

70

5.00

6''20

7''70

9''20

9.05

4.20

3

90

150

60

4.50

6''35

7''85

9''35

8.80

4.10

2.5

75

125

50

4.00

6''50

8''00

9''50

8.55

4.00

2

60

100

40

3.50

6''65

8''15

9''65

8.30

3.90

1.5

45

75

30

3.00

6''80

8''30

9''80

8.05

3.80

1

30

50

20

2.50

6''95

8''45

9''95

7.80

3.70

0.5

15

25

10

25%
2.00

7''10

8''60

10''10

7.50

3.60

4

+

+

+

1.50

7''30

8''80

10''30

7.20

3.45

3

60

90

45

1.00

7''50

9''00

10''50

6.90

3.30

2

40

60

30

0.50

7''70

9''20

10''70

6.60

3.15

1

20

30

15
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مقياس التنقيط الخاص بالنشاطات الفردية  :السنة الرابعة متوسط
إنــــــــاث

النقاط

السرعػػة
40ـ 50ـ

رمي الجمة
60ـ

القفز

الطويؿ

3كمغ

التطور الحاصػػؿ
السرعة

جمة

وثب ط

النقطة

/100

سـ

سـ

8.00

6''50

8''00

9''50

7.90

4.00

4

+

+

+

7.50

6''60

8''10

9''60

7.70

3.95

3

30

30

15

7.00

6''70

8''20

9''70

7.50

3.90

2

20

20

10

6.50

6''80

8''30

9''80

7.30

3.85

1

10

10

05

25%

50%
6.00

6''90

8''40

9''90

7.10

3.80

4

+

+

+

5.50

7''05

8''55

10''05

6.85

3.70

3.5

1''05

175

70

5.00

7''20

8''70

10''20

6.60

3.60

3

90

150

60

4.50

7''35

8''85

10''35

6.35

3.50

2.5

75

125

50

4.00

7''50

9''00

10''50

6.10

3.40

2

60

100

40

3.50

7''65

9''15

10''65

5.85

3.30

1.5

45

75

30

3.00

7''80

9''30

10''80

5.60

3.20

1

30

50

20

2.50

7''95

9''45

10''95

5.35

3.10

0.5

15

25

10

25%

ج.

2.00

8''10

9''60

11''10

5.10

3.00

4

+

+

+

1.50

8''30

9''80

11''30

4.80

2.85

3

60

90

45

1.00

8''50

10''00

11''50

4.50

2.70

2

40

60

30

0.50

8''70

10''20

11''70

4.20

2.55

1

20

30

15

التنقيط في النشاط الجمبازي :

يتـ تقييـ التالميذ في الحركات األرضية بعد مالحظتيـ في حصص تقويمية وتحدد مكتسبا تيـ حسب شبكة

خاصة معدة لذلؾ يوضح فييا تسمسؿ كؿ الحركات.

* كيفية التنقيط  :ينقط التالميذ في الحركات األرضية حسب مستوييف :
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 . 1المستوى التنفيذي  :مف  15عالمة
وفيو يتـ تقييـ التالميذ مف حيث أداء الحركات حسب صعوبتيا وقيمتيا المبينة في جدوؿ تصنيؼ الحركات
بالوثيقة المرافقة.

 2ػ المستوى الجمالي  :مف  05عالمات  -وفيو يتـ تقييـ التالميذ حسب الشبكة التقويمية التالية :
المستويات



العالمػة5 /

الخصائص المميزة

المستوى 1

ػ يتردد في تنفيذ الحركات.

01

المستوى 2

ػ ينفذ الحركات البسيطة .

02

المستوى 3

ػ ينفذ بعض الحركات المعقدة .

03

المستوى 4

ػ ينفذ وينسؽ كؿ الحركات المطموبة.

04

المستوى 5

ػ ينفذ وينسؽ بإيقاع وصبغة جمالية .

05

مقياس الحركات الجمبازية عمى  15عالمة
ذكـــور

الوضعيات  1/نقطة

الوثبات  2 /نقاط

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

التدحرج  3 /نقاط

التوازف 4 /نقاط
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مقياس الحركات الجمبازية عمى  15عالمة

الوضعيات1/نقطة الوثبات  2 /نقاط
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إنـــــــــــــــــاث

التدحرج  3 /نقاط

التوازف 4 /نقاط
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 .8اقتراح أركان أخرى:

 1.8تدريس التربية البدنية والرياضية
تدريس مادة التربية البدنية والرياضية في ظؿ المقاربة بالكفاءات يعتمد أساسا عمى الطريقة النشيطة البنائية
والبنائية الجماعية ( أي بناء التعممات ).

وليتحقؽ ىذا يتوجب عمى المعمـ أف يأخذ بالمبادئ األساسية التي تضمف لو انتياج ىذه الطريقة :

أوال  :ال يقتصر نجاح الحصة عمى صياغة اليدؼ صياغة عممية سميمة مف حيث المعنى والبعد الذي يرمي
إليو فقط .

ثانيا  :ترمي الطريقة النشيطة البنائية و البنائية الجماعية إلى التوجو في كيفية تسيير وتقديـ الدروس إلى إعطاء
األولوية لممتعمـ  ،حيث يوضع فردا أو ضمف جماعة في وضعية إشكالية تعممية تحتاج إلى البحث عف الحؿ

المناسب مف بيف مجموعة الحموؿ المحتممة  ،واالبتعاد عف الوصفات الجاىزة المنطمقة مف تماريف مباشرة ال
عالقة ليا في غالب األحياف بالواقع الذي يمثمو النشاط.

ثالثا  :ىذا المنطؽ ( منطؽ التعمـ) يفرض عمى المربي أف يكوف مرشدا وموجيا لمتالميذ  ،مما يتطمب منو مجيودا
إضافيا بحيث يكوف بجانبيـ في أي لحظة ويرافقيـ أثناء ممارستيـ تعمماتيـ  ،مقدما ليـ اإلضافة الالزمة لبموغ
الحؿ المناسب في الوقت المناسب.
رابعا  :ىذا يقتضي منو :



اختيار األنشطة ( برمجة األنشطة ) حسب :

ػ ػ ما جاء في المنياج مف توجييات .

ػ ػ المنشآت الموجودة في المؤسسة .
ػ ػ الوسائؿ التعميمية المتوفرة .

ػ ػ مناخ المنطقة  ،وكذا فصوؿ السنة .

ػ ػ التنسيؽ مع مجموع أساتذة المادة بالمؤسسة .


بناء المشروع السنوي ( البرمجة السنوية ):

ػ ػ حسب الكفاءات المحددة في منياج السنة ( المستوى):
ػ ػ ػ دراسة مركبات الكفاءة .

ػ ػ تناوليا في التقويـ بعد ذلؾ



يتم :
بعد التقويم وحصر المركبات الغير المكتسبة ّ
ػ ػ ػ ترتيبيا حسب أولوياتيا بما يتماشى والنشاط.
ػ ػ تصاغ ليا أىداؼ عممية ( أىداؼ خاصة ).

ػ ػ يتـ تحميؿ ىذه األخيرة إلى أىداؼ جزئية تعبر عف محتوى التعمـ ( ىذا ما يمثل الوحدة التعممية ).
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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خامسا  :لبناء حصة تعميمية  /تعمّمية في التربية البدنية والرياضية وفي ظؿ المقاربة بالكفاءات وانتياج الطريقة
النشيطة البنائية والبنائية الجماعية يجب العمؿ بما يمي :

 1ـ التحقق من مدى ارتباط اليدف بالنشاط أي :
ػ ػ ػ ػ عالقتو بالنشاط .

ػ ػ ػ ػ ػ مكانتو مف النشاط.

2ـ دراسة محتوى التعمم ( األىداف الجزئية ) بحيث :
ػ ػ ػ ػ يتـ ترتيبيا حسب أىميتيا وأولويتيا

ػ ػ ػ فيـ المراد مف ىذه العناصر ضمف سياقيا في النشاط.

ػ ػ ػ مدى عالقتيا فيما بينيا.
ػ ػ ػ مدى عالقتيا باليدؼ .

 3ـ اختيار الوضعيات المشكمة التعممية التي تخدم ىذه العناصر مرتبط بــ :
ػ ػ ػ عالقتيا باليدؼ عف طريؽ محتوى التعمـ .
ػ ػ ػ عالقتيا بالنشاط وخصوصياتو.

ػ ػ ػ مدى توفر الوسائؿ التي تتطمبيا ىذه الوضعية .
ػ ػ مدى تحقيقيا لميدؼ.

ػ ػ ػ مراعاة فضاء الممارسة .

ػ ػ مراعاة مستوى التالميذ.

ػ ػ ػ مراعاة حجـ العمؿ الذي تقدمو .
ػ ػ ػ مراعاة الناحية األمنية

سادسا  :خالل سير الدرس يقوم المعمم بــ :
 تقديـ شروحات حوؿ الوضعية المشكمة. -عالقتيا باليدؼ .

 تقديـ حقائؽ عممية ( إف وجدت).. -تقديـ أبعاد تربوية.

 -اإلشارة إلى القيـ األخالقية التي تحمميا .

 إضفاء صبغة النشاط عمى الوضعية المشكمة . -السير عمى مشاركة كؿ التالميذ.

 القياـ بتصحيح الوضعيات والييآت . التركيز عمى اليدؼ طيمة الدرس.انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 2.8تعميمية االنشطة البدنية والرياضية
 1.2.8االنشطة الجماعية
أوال  :نشاط كرة السمة :كرة السمة في الوسط المدرسي:
إف لعبة كرة السمة ىي نشاط رياضي تنافسي بيف فريقيف متساوييف في عدد عناصرىما  ،بحيث يعمؿ كؿ فريؽ
لمتفوؽ عمى خصمو في حدود القانوف المييكؿ لمنشاط نفسو .
وىذا يستمزـ التحضير والقياـ بعمميات جماعية وفردية بالكرة وبدونيا لموصوؿ إلى سمة الخصـ وتسجيؿ أكبر قدر
مف النقاط وفي نفس الوقت منعو مف بموغ سمتو وتسجيؿ نقاط بدوره ،لتحقيؽ االنتصار .
أ  .بعض خصائص نشاط كرة السمة
* وجود سمة عمى مستوى أفقي وعمى ارتفاع محدد  * .التعامؿ مع الكرة لطبيعة حجميا.
* التعامؿ مع الخصـ ( عدـ الممس)  * .طبيعة الممعب و المعب تفرض القياـ بحركات وتحركات خاصة .

ب  .بعض القوانين األساسية في كرة السمة :

*يتكوف الفريؽ مف  10العبيف منيـ خمسة أساسييف و  5بدالء .

* بداية المقابمة تكوف عف طريؽ دفع الكرة مف طرؼ أحد الحكاـ بيف أثنيف في منتصؼ الممعب .
*

يستأنؼ المعب عند تسجيؿ النقاط أو وقوع خطأ مف خارج حدود الممعب .

* يتـ التنقؿ بالكرة عف طريؽ تبادليا بيف عناصر الفريؽ أو تنطيطيا .

* ال يجوز تنطيط الكرة عند مسكيا بعد تنطيطيا في السابؽ (إعادة التنطيط ) .

* ال يجوز الجري أو المشي بالكرة ( قاعدة المشي بالكرة ).

* ال يجوز لمس أو مسؾ أو دفع الخصـ .

* ال يجوز إعادة الكرة إلى منطقتو بعد اجتياز منتصؼ الممعب ( العودة إلى المنطقة ) .

*ال يجوز البقاء في منطقة سمة الخصـ مدة ثالث ثواف ( قاعدة الثالث ثواني ) .

* يحؽ لكؿ الالعبيف الدخوؿ والخروج ( كأساسي أو احتياطي ) عدة مرات حسب ما ينص عميو القانوف.

ج  .المنطق الداخمي لنشاط كرة السمة :

كمعبة جماعية فإف منطقيا الداخمي ال يخرج عمى نطاؽ المنطؽ الداخمي المتعمؽ باأللعاب الجماعية عموما:
ػ وضعية المواجية الجماعية لربح الميداف والتقدـ نحو منطقة الخصـ لتسجيؿ نقاط في سمتو.
ػ تنافس بيف فريقيف لالستحواذ عمى الكرة كأداة لمتسجيؿ .
ػ التحرؾ داخؿ ميداف مييكؿ ومحدد .
ػ امتالؾ الكرة وفقدانيا يعطي صفة اليجوـ والدفاع .
ػ تسيير العالقة بيف قوة الفريؽ وما يواجيو مف الخصـ .
ػ تسيير العالقة بيف عناصر الفريؽ وتوحيد الرؤية لبموغ اليدؼ .
ػ فيـ المواقؼ وجو الحوار المياري بيف عناصر الفريؽ واستثماره لبموغ اليدؼ.
ػ التعود عمى االلتزاـ بالقانوف حتى واف كاف في غير صالحو.
د  .المشاكل األساسية في الوسط المدرسي:
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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باعتبار كرة السمة نشاطا بدنيا ورياضيا ذو طابع تعاوني ومواجية  ،فإننا نجد بعض المشاكؿ تعترض
التالميذ المبتدئيف خالؿ عممية التعمـ نحصرىا في ما يمي :
ػ تسيير المجيود الفردي والجماعي .
ػ التحكـ في االنفعاالت باتجاه الخصـ والزمالء وحتى الحكـ والجميور .
ػ التحكـ في الجانب النفسي الحركي كالتوازف والتنسيؽ واإلدراؾ وضبط المسارات والمسافات الخ ....
ػ التحكـ في الجانب المياري التصرفي كالتنقؿ بالكرة ورمييا أو استقباليا وتمريرىا الخ...
ػ التحكـ في الجانب التكتيكي في الدفاع واليجوـ .
ػ تنسيؽ العمميات مع الزمالء لمواجية الخصـ ىجوما ودفاعا.
ػ التعرؼ عمى قدرات الخصـ وطبيعة لعبو.
ػ القدرة عمى حؿ مجموعة مشاكؿ متياطمة عميو ومتجددة في حينيا وال يمكنيا تنتظر الحؿ .
ػ القدرة عمى توقع لمعمميات وزمف ومكاف وقوعيا .
** مبادئ أساسية:
في الدف ػ ػػاع
ػ حماية المنطقة ( السمة ).
* منع الخصـ مف التسجيؿ .
*عرقمتو في حدود القانوف .
* قطع الطريؽ أمامو ودفعو الرتكاب الخطأ.
* التنظيـ الجماعي حوؿ السمة لمدفاع عنيا.

في اليج ػػوـ
ػ المحافظة عمى الكرة :
 .بالتبادؿ

 .بالتنطيط

 .بعدـ ارتكاب األخطاء

ػ ػ التقدـ بالكرة  . :بالتبادؿ  .بالتنطيط
ػ ػ ػ الضغط عمى دفاع الخصـ . :بالتنقالت السريعة

 ..بسرعة تبادؿ الكرة  .بالدخوؿ بالكرة نحو السمة .
ػ تحيف التسديد . :مف مسافة بعيدة

 .بالدخوؿ بالكرة والوثب نحو السمة .

ػ استرجاع الكرة في اليجوـ بعد الرمي :
 .إف لـ تسجؿ  . .إعادتيا لمسمة.

 .الخروج بيا خارج منطقة السمة واعادة بناء اليجوـ .

* الضغط عمى اليجوـ ودفعو لفقداف التوازف بيف

عناصره.

* تضييؽ المنافذ عميو بسدىا.
* استرجاع الكرات في الدفاع عف طريؽ :
 -قصيا بتوقع التمريرات .

 خطفيا مف الخصـ عند التنطيط. -استرجاعيا بعد التسديد الفاشؿ .
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ه  .منيجية التعمم :نستطيع تصنيؼ مستويات الممارسة حسب النموذج التالي:
المستويات

حامل الكرة

المســــتوى األول

ـ يذاعثح انكرج :
 .لٌست له دراٌة بالكٌفٌة وال بالقانون
*النظر مر ّكز  .ال ٌسٌطر على الكرة .
ٌ .قوم بالتمرٌر للتخلص من الكرة
اـ إدراك اللعب
منعدم ،الجري وراء الكرة.

المســتوى الـــثاني

 النظر مركز على الزمالء دونالكرة .
ـ التمرٌرات القصٌرة دقٌقة .
ـ التلمٌذ الذي ٌحسن التنطٌط ٌقوم
بدور الموزع.

المســــتوى الثالــــــث

ـ ٌتنقل بالكرة حتى السلة .
ـ ٌقوم بمداعبة جٌدة للكرة .
ـ ٌنفذ جٌدا األساسٌات فً وقتها.
ـ له رؤٌة هامشٌة وهو ٌنطط الكرة .
ـ ٌقوم بتوزٌع الكرة للزمٌل المناسب .
ـ ٌحاول إشراك زمالئه فً اللعب.
ـ ٌحول فرض إٌقاع سرٌع للعب.

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

الغير حامل الكرة
ـ متفرج  ،ال ٌقوم بشًء
ـ ٌجري فً كل االتجاهات
ـ ٌتبع حامل الكرة
ـ دون فهم للعب.
ـ ٌضطرب عند حصوله
على الكرة .

اللعب الجماعي
ـ تكتل حول الكرة .
ـ عدم توزٌع الكرة
ـ تنقل عشوائً

* في الهجوم :
ـ الزمالء ٌطلبون الكرة دون توزٌع فً المٌدان لكنه ال
ٌتناسب مع طبٌعة الهجوم
مراعاة موقع الخصم
المتمثل فً الموقف.
المباشر.
ـ ٌجدون أنفسهم فً كثٌر من
األحٌان فً مواقف غٌر
مرٌحة.
* في الدفاع:
ـ الضغط على حامل الكرة
دون األخذ بعٌن االعتبار
مواقع البقٌة من المهاجمٌن.

ـ له دور بارز فً الدفاع
والهجوم .
ـ ٌستثمر المساحات لطلب
الكرة
ـ ٌستطٌع استقبال الكرة
من الحركة .
ـ ٌبتعد عن حامل الكرة
وٌأخذ مواقع مالئمة
للتسجٌل .

يرحهح انتعهيى انًتىسظ 2012 -
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ـ توزٌع األدوار فً الهجوم
والدفاع .
ـ التحول المناسب من دور
ألخر.
ـ توزٌع مناسب للكرات فً
الهجوم .
ـ مساندة وتغطٌة الزمٌل فً
الدفاع.

39

وزارة التربية الوطنية

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

و  .أساسيات تعمم نشاط كرة السمة:
يرتكز نشاط كرة السمة عمى عناصر أساسية نحصرىا في الجدول التالي :
الميارات المعنية
خاصية العناصر
بعض المبادئ
التقدـ بالكرة نحو السمة

ػ العمؿ عمى مساندة حامؿ الكرة وتوفير الحؿ لو

ػ العمؿ عمى بناء اليجوـ انطالقا مف الموقؼ

ػ التوقفات والتمحور .

ػ وضعيات التنقؿ في الدفاع .

ػ العمؿ عمى التبادؿ المناسب لمكرة حتى السمة

ػ تبادؿ الكرات .

ػ استثمار الفرص السانحة لمتسجيؿ .

ػ الشروع في التنقؿ بالكرة عف طريؽ التنطيط.

وعدـ المبالغة في التمرير .

ػ أنواع تنطيط الكرة والمواقؼ الخاصة لذلؾ.

المحػافظة عمى الكرة

ػ إذا كنت في وضعية غير مناسبة  ،أبحث عف

ػ االنطالؽ والتخمص مف المراقبة

ػ العمؿ عمى حماية الكرة .

ػ استثمار أنواع تنطيط الكرة( تنطيط االنتظار

فضاء حر ومناسب.

ػ التبادؿ المناسب لمكرات.

ػ افيـ الموقؼ وأحمؿ الخطر.

تنطيط االجتياز  ،تنطيط اليجوـ المضاد .ػ

ػ إذا كنت أماـ دفاع متكتؿ يجب توزيع الكرة

التمحور وحماية الكرة .

بسرعة مع التنقؿ وتغيير المناصب .

ػ العمؿ عمى االقتراب قدر اإلمكاف مف السمة .

تسجػيؿ النػػقاط

ػ معرفة األماكف المناسبة لمتسجيؿ .

ػ تسمسؿ العمميات :

 .استقباؿ تصويب مف الثبات.

ػ التصويب مف األماكف المناسبة والمفضمة .

.استقباؿ تنطيط دخوؿ بسالمية والتصويب.

ػ تحديد نوعية الرمية انطالقا مف الموقؼ .

 .استقباؿ تصويب مف االرتقاء.

ػ محاصرة حامؿ الكرة إلجباره عمى ارتكاب خطأ

ػ عدـ ارتكاب خطأ.

ػ إظيار الخطورة بالكرة
أو خطفيا منو .

ػ كيفية محاصرة حامؿ الكرة .

ػ العمؿ عمى التقاط الكرة في اليجوـ واستعادتيا .ػ قص الكرات .
استرج ػػاع الكرة

ػ العمؿ عمى التقاط الكرة في الدفاع واالستحواذ

ػ التموقع الجيد .

ػ توقع ما يريده الخصـ وقص الكرات .

ػ الوثب ألعمى واسترجاع الكرات قبؿ وصوؿ

عمييا.
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ػ اخذ الوضعية المالئمة بالنسبة لمسار الكرة .

الخصـ ليا.
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وعموما مراحل التعمّم تكون كما يمي :

ػ تعمـ التوقفات والتمحور والوضعيات والتنقالت في الدفاع .
ػ مداعبة الكرة كالتمرير واالستقباؿ والتنطيط وصرؼ النظر عف الكرة إلى ما يدور في الميداف.
ػ استغالؿ الميداف في اليجوـ والدفاع وفيـ المواقؼ ومواجيتيا .
ػ التسديد مف الثبات ومف الجري ( السالمية ) ومف االرتقاء .
 .قراءة المعب وفيـ الموقؼ وتحديد نوعية مواجيتو في الدفاع وفي اليجوـ .
ثانيا :تعميمية نشاط كرة اليد :
يتمثؿ نشاط كرة اليد شأنو شأف األنشطة المصنفة ضمف األلعاب الجماعية في المواجية بيف فريقيف بواسطة أداة

( كرة)  ،في فضاء محدد ومييكؿ  ،وحسب قوانيف خاصة تميزه عمى بقية األنشطة الجماعية األخرى.

ىذه المواجية تتطمب مف عناصر الفريقيف استثمار الموارد الذاتية ( حركية  ،ميارية  ،معرفية  ،وجدانية ) وجعميا
في صالح ما يصبو إليو الفريؽ ( الفوز)  ،في إطار احتراـ الخصـ المنافس .

وعموما تبرز مشاكؿ أساسية عند الممارسة والتنافس  ،حيث أنو يتوجب عمى الممارس أف يقرر وبشكؿ ألي وسريع
ما يجب أف يتخذه مف ق اررات خالؿ الممارسة :
* خمؽ وبث الشكوؾ لدى الفريؽ الخصـ .

*بث الثقة لدى الزمالء والخفض مف درجة الشؾ.
*اليجوـ أو الدفاع .

* الحفاظ عمى استقاللية ق ارراتو واختياراتو .

* االندماج والمساىمة في المشروع الجماعي .
ولمتمكن من القيام بيذا يجب تنمية وتطوير :
ػ منيجية تبادؿ الكرات .
ػ منيجية انتشار وتحركات عناصر الفريؽ فوؽ الميداف في الدفاع وفي اليجوـ.
ػ منيجية التبميغ والتواصؿ بيف عناصر الفريؽ في الدفاع وفي اليجوـ .

وىذا ال يتـ إال بالتحكـ في خاصية النشاط المتمثمة في طبيعة ميدانو وكذا قوانينو المسيرة .


نشاط كرة اليد في الوسط المدرسي :

يتـ تناوؿ نشاط كرة اليد في الوسط المدرسي كدعامة ثقافية واجتماعية ترمي إلى تحقيؽ مجموعة مف أىداؼ معمف

عنيا في المناىج الرسمية بصيغة كفاءات حسب مستويات ومراحؿ التعميـ.
وتبقى األىداف العامة لمّنشاط تتمثل في :
* أخذ الق اررات العممية في أوانيا .

ػ ػ ػ ػ الق اررات الخاصة بالمواجية ( مواجية الخصـ ).

ػ ػ ػ ػ ػ الق اررات الخاصة بالمساىمة ( ضمف الفريؽ ).
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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*التحوؿ مف التركيز عمى الكرة إلى التركيز عمى ما يدور داخؿ حدود الممعب .
* التحوؿ مف الصبغة األنانية إلى الطابع الجماعي .
* التحوؿ مف الممارسة االرتجالية ‘لى الممارسة المدروسة .
أ  .بعض خصائص نشاط كرة اليد :
ػ ممعب مستطيؿ مخطط  ،بو مرمييف قائميف عمى منتصؼ نيايتيو .
ػ فريقاف متساويا العدد (  7رسمييف و  5احتياطييف لكؿ فريؽ )
ػ تحد كؿ مرمى منطقة محرمة ( ماعدا الحارس )  ،تسمى منطقة  6ـ
ػ يقسـ الممعب إلى نصفيف متساوييف (خط المنتصؼ)
ػ كرة خاصة تسمح بالتعامؿ معيا عموما باليد .
ػ تسير المقابمة مف طرؼ حكميف وأعواف بطاولة التسيير .
ػ لممقابمة زمف محدد ذو شوطيف بينيما فترة راحة محددة .
ب  .بعض القوانين األساسية البدائية:
ػ ػ ػ بداية المقابمة مف منتصؼ الممعب عف طريؽ القرعة .
ػ ػ ػ يفوز بالمقابمة الفريؽ الذي يسجؿ أكبر عدد مف األىداؼ .
ػ ػ يستأنؼ المعب عند التسجيؿ مف منتصؼ الممعب .
ػ ػ مف القواعد األساسية لمممارسة :
*قاعدة المشي بالكرة .
*قاعدة عدـ إعادة التنطيط .
*قاعدة مداعبة الكرة في اليواء.
*قاعدة مسؾ الكرة أكثر مف ثالث ثواف دوف فعؿ أي شيء.
*قاعدة دخوؿ منطقة  6ـ .
*قاعدة مسؾ الخصـ .
*قاعدة تغيير الالعبيف .
* قاعدة فسح المجاؿ بػ 3ـ عند تنفيذ المخالفات .
ج  .المنطق الداخمي لمنشاط :
ػ ػ وضعية المواجية الجماعية والعمؿ عمى التفوؽ عمى الخصـ .
ػ ػ التنافس لالستحواذ عمى الكرة في إطار القانوف المييكؿ كأداة لمتيديؼ .
ػ ػ احتراـ القواعد المنظمة لمممارسة خالؿ التحرؾ داخؿ الميداف .
ػ ػ امتالؾ الكرة وضياعيا يعطي صفة اليجوـ والدفاع .
ػ ػ قدرة مواجية ما يفرضو الفريؽ الخصـ مف شدة وقوة لمتحكـ في مجريات المقاء.
ػ ػ ػ تسيير العالقة بيف عناصر الفريؽ وتوحيد الرؤية لبموغ اليدؼ .
ػ ػ فيـ المواقؼ خالؿ الممارسة واستثمارىا لصالح الفريؽ .
ػ ػ االلتزاـ بالقوانيف المييكمة لمنشاط.
د  .المشاكل المواجية في الوسط المدرسي  :ولما كاف نشاط كرة اليد يكتسي الطابع التعاوني والمواجية في
نفس الوقت  ،فإف ىذا يخمؽ بعض المشاكؿ لدى التالميذ بصفة عامة والمبتدئيف منيـ بصفة  ،خاصة نحصرىا
فيما يمي :
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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ػ ػ ػ توزيع الجيد وتسييره فرديا وجماعيا .
ػ ػ ػ اختالالت في الجانب النفسي الحركي ( كالتوازف  ،التنسيؽ ،اإلدراؾ ،ضبط المسارات والمسافات الخ...
ػ ػ ػ االفتقار إلى الجانبيف المياري والتصرفي (تبادؿ الكرات والتنقؿ بيا  ،التصويب والتيديؼ االجتياز والتخمص
مف المراقبة  ،التموقع في الميداف في اليجوـ والدفاع )..........
ػ ػ عدـ التحكـ في الجانب التكتيكي حيث يمعب كؿ عنصر مف الفريؽ لنفسو وليس مع زمالئو.
ػ ػ عدـ التحكـ في الجانب الوجداني ،حيث كثي ار ما يحدث شجار بيف الفريقيف وحتى بيف عناصر الفريؽ الواحد
وذلؾ لغياب الروح الجماعية التي تحكـ وتسير الفريؽ.
ػ ػ عدـ القدرة عمى التعرؼ عمى قوة الخصـ و التخطيط لممواجية.
ػ ػ ػ عدـ القدرة عمى التمييز بيف المشاكؿ المطروحة مف طرؼ الفريؽ الخصـ  ،والبحث عف كيفية مواجيتيا.
ه  .المبادئ األساسية لمممارسة:
في الدف ػ ػػاع
ػ حماية المنطقة ( المرمى ).
* منع الخصـ مف التسجيؿ .

في اليج ػػوـ

ػ المحافظة عمى الكرة :
 .بالتبادؿ  .بالتنطيط  .بعدـ ارتكاب األخطاء.
ػ التقدـ بالكرة  . :بالتبادؿ  .بالتنطيط

ػ الضغط عمى دفاع الخصـ  . :بالتنقالت السريعة
*عرقمتو في حدود القانوف .
* قطع الطريؽ أمامو ودفعو الرتكاب الخطأ.
* التنظيـ الجماعي حوؿ المرمى لمدفاع عنيا.

 .بسرعة تبادؿ الكرة

 .بالدخوؿ بالكرة نحو المرمى .

ػ تحيف التسديد . :مف مسافة بعيدة .

 .بالدخوؿ بالكرة والوثب نحو المرمى.

ػ استرجاع الكرة في اليجوـ بعد الرمي .:إف لـ تسجؿ .
 .استعادتيا والرمي ثانية .

 .الخروج بيا خارج منطقة  9ـ واعادة بناء اليجوـ .
* الضغط عمى اليجوـ ودفعو لفقداف التوازف بيف

عناصره.

* تضييؽ المنافذ وسدىا عمى الخصـ.
* استرجاع الكرات في الدفاع عف طريؽ :
 -قصيا بتوقع التمريرات .

 خطفيا مف الخصـ عند التنطيط. -استرجاعيا.

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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و  .منيجية التعمّم في الوسط المدرسي
حامل الكرة

المستويات

ػ مداعبة الكرة :

المعب الجماعي

الغير حامل الكرة

ػ تكتؿ حوؿ الكرة .

ػ متفرج  ،ال يقوـ بشيء

 .ػ ػ ػ ليست لو دراية بالكيفية وال بالقانوف ػ يجري في كؿ االتجاىات
ػ ػ ػ ػ النظر مركز عمى الكرة

المســــتوى األول

مف

ػ ػ ػ ػ ػ ليست .سيطرة عمى الكرة

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يقوـ بالتمرير لمتخمص

ػ عدـ توزيع الكرة.

ػ تنقؿ عشوائي .

ػ يتبع حامؿ الكرة

ػ دوف فيـ لمعب.

ػ يضطرب عند حصولو عمى الكرة .

الكرة

إدراك المعب
ػ ػ ػ ػ منعدـ

ػ ػ ػ ػ ػ الجري وراء الكرة.

 النظر مركز عمى الزمالء دوفالكرة .

المســتوى الـــثاني

ػ التمريرات القصيرة دقيقة .

ػ التمميذ الذي يحسف التنطيط
والتمرير يقوـ

بدور الموزع.

* في اليجوم :
ػ الكؿ يطمب الكرة دوف

مراعاة موقع

الخصـ المباشر.

ػ يجدوف أنفسيـ في كثير مف األحياف في

مواقؼ غير مريحة.
* في الدفاع:

توزيع في الميداف لكنو

ال يتناسب مع طبيعة

اليجوـ

الممثؿ في الموقؼ.

ـ الضغط عمى حامؿ الكرة دوف األخذ بعيف
االعتبار مواقع البقية مف المياجميف.

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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ػ يتنقؿ بالكرة حتى منطقة الخصـ

ػ لو دور بارز في الدفاع

ػ لعب موجو نحو مرمى

ػ ينفذ جيدا األساسيات في وقتيا.

ػ يستثمر المساحات لطمب الكرة

ػ توزيع األدوار في اليجوـ

ػ يقوـ بمداعبة جيدة لمكرة .

المســــتوى الثالــــــث

ػ لو رؤية ىامشية وىو ينطط الكرة.
ػ يقوـ بتوزيع الكرة لمزميؿ المناسب
ػ يحاوؿ إشراؾ زمالئو في المعب.
ػ يحوؿ فرض إيقاع سريع لمعب.

الخصـ

واليجوـ .

والدفاع .

ػ يستطيع استقباؿ الكرة

ػالتحوؿ مف دور ألخر.

مف الحركة .

ػ توزيع مناسب لمكرات في

ػ يبتعد عف حامؿ الكرة

اليجوـ .

ويأخذ مواقع مالئمة

ػ مساندة وتغطية الزميؿ

لمتسجيؿ .

في الدفاع.

ز  .أساسيات التعمم

يرتكز نشاط كرة اليد عمى عناصر أساسية نحصرىا في الجدول التالي :

بعض المبادئ

الميارات المعنية

خاصية العناصر

التقدـ بالكرة نحو المرمى الخصـ

ػ العمؿ عمى مساندة حامؿ الكرة وتوفير الحؿ لو.

ػ وضعيات التنقؿ في الدفاع .

ػ العمؿ عمى بناء اليجوـ انطالقا مف الموقؼ .

ػ تبادؿ الكرات .

ػ العمؿ عمى التبادؿ المناسب لمكرة حتى مرمى
الخصـ وعدـ المبالغة في التمرير .

ػ استثمار الفرص السانحة لمتسجيؿ .

ػ أنواع تنطيط الكرة والمواقؼ الخاصة لذلؾ.

ػ الشروع في التنقؿ بالكرة عف طريؽ
التنطيط.

المحػافظة عمى الكرة

ػ إذا كنت في وضعية غير مناسبة  ،أبحث عف

ػ االنطالؽ والتخمص مف المراقبة

ػ العمؿ عمى حماية الكرة .

ػ استثمار أنواع تنطيط الكرة( تنطيط

فضاء حر ومناسب.

ػ افيـ الموقؼ وأصنع الخطر.

ػ إذا كنت أماـ دفاع متكتؿ يجب توزيع الكرة

ػ التبادؿ المناسب لمكرات.

االنتظار ،تنطيط االجتياز  ،تنطيط اليجوـ

المضاد.

بسرعة مع التنقؿ وتغيير المناصب .
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يرحهح انتعهيى انًتىسظ 2012 -

45

وزارة التربية الوطنية

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ػ العمؿ عمى االقتراب قدر اإلمكاف مف المرمى.

تسجػيؿ النػػقاط

ػ معرفة األماكف المناسبة لمتسجيؿ .

ػ تسمسؿ العمميات :

 .استقباؿ تصويب مف الثبات.

ػ التصويب مف األماكف المناسبة والمفضمة .

 .استقباؿ تنطيط دخوؿ بالوثب والتصويب.

ػ تحديد نوعية الرمية انطالقا مف الموقؼ .

 .استقباؿ تصويب مف االرتقاء.

ػ إظيار الخطورة بالكرة

.

....................................................

استرج ػػاع الكرة

ػ محاصرة حامؿ الكرة إلجباره عمى ارتكاب خطأ

ػ عدـ ارتكاب خطأ.

ػ العمؿ عمى التقاط الكرة في اليجوـ واستعادتيا.

ػ قص الكرات .

أو خطفيا منو .

ػ العمؿ عمى خطؼ الكرة في الدفاع واالستحواذ
عمييا.

ػ توقع ما يريده الخصـ وقص الكرات .

ػ كيفية محاصرة حامؿ الكرة .

ػ التموقع الجيد .

ػ اخذ الوضعية المالئمة بالنسبة لمسار الكرة

ثالثا  :تعميمية نشاط الكرة الطائرة

أ .المنطق الداخمي  :نشاط ذو طابع تعاوني ومواجية بيف فريقيف متساوييف في العدد  ،في ميداف ذو مجاليف
بينيما حاجز عمى ارتفاع معيف .

الغاية ىي العمؿ عمى اجتياز الكرة فوؽ الحاجز واسقاطيا في منطقة الخصـ أو دفعو الرتكاب خطأ ينص
عميو القانوف المييكؿ لمنشاط نفسو.

* بعض الصعوبات التي يواجييا المبتدئ :
ػ عدـ التمكف مف قراءة مسار الكرة والتنقؿ إلييا الستقباليا.
ػ عدـ أخذ الوضعيات المناسبة لمتدخؿ الصائب.
ػ عدـ التمكف مف الدفاع واليجوـ في نفس الوقت دوف مسؾ الكرة أو إيقافيا.
ػ عدـ التمكف مف التموقع تحت الكرة لصدىا أو استقباليا .
ػ عدـ المحافظة عمى التوازف عند التنفيذ.
ػ عدـ التمكف مف توجيو الكرة عمى عمو معيف نحو فضاء حر مف منطقة الخصـ.
ػ عدـ التمكف مف توجيو الكرة لمزميؿ في المكاف المناسب .
ػ عدـ التمكف مف التنسيؽ بيف األطراؼ السفمية والعموية خالؿ التدخؿ عمى الكرة.
ػ عدـ التمكف مف حماية المنطقة الخاصة ومساعدة الزميؿ والتنسيؽ معو.
ػ الخوؼ مف الكرة .
ب  .بعض القوانين األساسية :
ػ ميداف مييكؿ حسب القانوف .
ػ كرة خاصة بالنشاط.
ػ فريقاف متساوياف في العدد.
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ػ عمو محدد لمشبكة حسب السف والجنس
 .ػ ال يجوز لمس الشبكة ػ
 .ال يجوز حمؿ الكرة أو مسكيا .
ػ عدد محدد مف األشواط ( خمسة أشواط عمى األكثر فييا ثالثة ربح).
ػ خمس وعشروف نقطة لألشواط األربعة األولى عمى أف يكوف الفارؽ نقطتاف عمى األقؿ.
ػ الشوط الخامس  15نقطة عمى أف يكوف الفارؽ نقطتاف .
ػ كؿ خطأ متوج بنقطة لو أو عميو .ػ أوقات مستقطعة خالؿ المقابمة محددة بالقانوف.
ػ يتموقع الالعبوف كؿ في منطقتو وال يجوز الدخوؿ لمنطقة الخصـ.
ػ ال يمكف لعب الكرة مرتيف متتاليتيف مف طرؼ نفس الالعب.
ػ ال يمكف تداوؿ الكرة بيف العبي الفريؽ أكثر مف ثالث مرات .
ػ يمكف لعب الكرة بأي جزء مف الجسـ.
التنقػ ػ ػػالت

المستويات

أخذ الوضعيػػات

المستوى

ػ ال يتنقؿ لمكرة .

األوؿ

ػ وقوؼ عمى العقبيف .

ػ ال يأخذ الوضعية
المناسبة
ػ ينتظر الكرة آلخر
لحظة.
ػ يعيدىا عشوائيا.
ػ ال يطمبيا.

ػ الجسـ مشدود .

ػ ال يتصدى إال لمكرة

الموجية مباشرة لو.

المستوى

الثاني

الفنيػػات
ػ يضرب الكرة عشوائيا.

 .ال يق أر وال يفيـ

األساسية.

ػ الميـ التخمص مف الكرة

ػ ال يتحكـ في الفنيات

الثالث

الموقؼ.

ػ يمعب لنفسو ال لزمالئو.

ػ يتنقؿ في مجاؿ ضيؽ

ػ يأخذ الوضعية .

ػ يقوـ باالستقباؿ

ػ يعمؿ عمى صد الكرة

وخاصة لألماـ.

ػ الذراعيف ممتحمتيف

بالساعديف إف كانت

باليديف وبالذراعيف .

توجيييا.

العمميات

ػ كثي ار ما يصطدـ بزمالئو.

معا لصد الكرة
بالساعديف.

الكرة أماما دوف

ػ يتنقؿ لمكرة ويستقبميا
ويعيدىا .

ػ يحمي منطقتو ويحاوؿ

مساعدة الزمالء.

ػ يقوـ باقتراب لميجوـ.

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

ػ يأخذ الوضعيات

المناسبة

حسب مسار الكرة .

ػ استقاللية األطراؼ

العموية عف الجسـ.

ػ ال مجاؿ لتسمسؿ

ػ يقوـ باإلرساؿ العادي

ػ المعب فردي يطغى عميو

ػ يتحكـ في االستقباؿ

ػ يعمؿ عمى توجيو الكرة

ػ يتحكـ في التمرير مف

ػ يتابع ويربط العمميات .

ػ يتحكـ في اإلرساؿ

ػ يستغؿ الفضاء الشاغر

العادي وارساؿ التنس.

ويوجو الكرات نحوه.

دوف توجيو الكرة.
المستوى

بن ػػاء المعػب

بالساعديف .

أعمى .

يرحهح انتعهيى انًتىسظ 2012 -

برد الكرة.

لمزميؿ المناسب.

ػ يقوـ بتغطية الزميؿ.

47

وزارة التربية الوطنية

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ج .مستويات الممارسة  :يمكن تحديد مستويات الممارسة كما يمي :

د  .منيجية التعمم:

* الناحية التقنية  :ـــ مشكمة التنقالت وأخذ الوضعية :

يستطيع المتعمـ التغمب عمى ىذا العائؽ بالتدريب عف طريؽ وضعيات إشكالية تعممية تمكنو مف :
ػ ػ ػ التحكـ في ديناميكية التنقؿ نحو الكرة في كؿ الجيات .
ػ ػ ػ التحكـ في أخذ الوضعية المناسبة لمسار الكرة .
ػ ػ ػ بالنسبة الستقباؿ الكرة بالساعديف :
 .التنقؿ الحر نحو الكرة .

 .أخذ الوضعية الخاصة لمجسـ.
 .كيفية االستقباؿ بالساعديف وتوجيو الكرة .

ػ ػ ػ بالنسبة لمتمرير مف أعمى :
 .التنقؿ نحو الكرة .

 .أخذ الوضعية تحت الكرة .

 .استقباؿ وتمرير الكرة مف فوؽ الجبية .
 .دفعيا ألعمى وتوجيييا نحو الزميؿ أ و فوؽ الشبكة لمنطقة الخصـ.

ػ ػ ػ بالنسبة لإلرساؿ :

 .تحديد نوعية اإلرساؿ المراد تنفيذه.

 .أخذ الوضعية المناسبة لمتنفيذ.

 .التنقؿ والتموقع في المكاف المناسب بعد تنفيذ اإلرساؿ .

ـ بالنسبة لمياجمة الكرة :

 .أخذ االقتراب المناسب لضرب الكرة .

 .توجيييا نحو المكاف الفارغ مف منطقة الخصـ.

ـــــ تعمّم الفنيات األساسية :

ػ ػ ػ ػ التمرير من أعمى :
 .وضعية الجسـ عند التمرير مف أعمى ( عموما تحت الكرة).
 .وضعية الذراعيف.
 .وضعية اليديف .

 .دفع الكرة ألعمى وتوجيييا .

ػ ػ ػ ػ ػ ػ االستقبال بالساعدين :

 .وضعية الجسـ عند االستقباؿ بالساعديف
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 .استقاللية األطراؼ العموية عف الجسـ
 .مالمسة الكرة بالوجو الداخمي لمساعديف .

 .دفع الكرة وتوجيييا نحو الزميؿ أو فوؽ الشبكة نحو منطقة الخصـ .

ػ ػ ػ ػ ػ ػ اإلرسال :

ػ تحديد نوعية اإلرساؿ :

 .اإلرساؿ العادي ( مف أسفؿ ) .

 .وضعية الجسـ ( انثناء عمى مستوى الحوض).

 .تقديـ الرجؿ المعاكسة لمذراع الرامي .
 .انثناء عمى مستوى الرجميف .

 .تمويح الكرة ألعمى باليد الحرة وضربيا ألعمى ولألماـ باليد األخرى.
 .توجيو الكرة فوؽ الشبكة ونحو المكاف الشاغر مف منطقة الخصـ.

ــــــ بناء المعب :



صد الكرات وردىا :
مرحمة ّ
العمؿ فييا عمى :
 .استقباؿ الكرات واعادتيا.

 .محاولة بناء العالقة بيف أثنيف أو ثالثة العبيف .
 .توجيو الكرات حسب الموقع والحاجة.



مرحمة بناء المّعب :

 .العالقة بيف  2أو  3العبيف لبناء ىجوـ.

 .توجيو الكرة إلى الفضاء الشاغر مف منطقة الخصـ .

 .وضع الفريؽ الخصـ في حالة فقداف التوازف .

 .محاولة التصدي لميجوـ وتغطية المنطقة .

 2.2.8تعميمية األنشطة الفردية
 .المنطق الداخمي :

ىي أنشطػة بدنية فردية ترمي ألف تكوف لمرياضي الفعػالية الالزمة بحيث يجري بسرعػة يحافظ عمى إيقاع عاؿ

لمجري أكبر مدة  ،يربط مراحؿ الجري رغـ الحواجز  ،لو القػدرة عمى ضبط معالمو و تكييفيػا خالؿ الجري  ،لو
قدرة الوثب ألعمى و ألبعد ما يمكف  ،لػو قدرة تحويؿ اكبر قدر ممكف مف القوة لألداة التي يستخدميا.

في التربية البدنية و الرياضية تساىم ألعاب القوى في :

ــــ ػ معرفة الذات عف طريؽ مواجية الطفؿ لمنتائج المحصؿ عمييا ( المردود) ،باعتبار أف النتيجة مقياس و تقويـ
في نفس الوقت أي:
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 .إحػداث العالقة بيف القدرات الحركية و المقياس الخػاص بالتنقيط .
 .تحدي و تجاوز الذات عف طريؽ البحث عف تحسيف النتائػج.

 .التعامؿ مع القوانيف السانحة و المانعة و استثمارىػا في وقتيا.
 .اإلحساس و التعامػؿ مع الظواىػػر الفسيولوجيػة.
 .تحمػؿ المسؤولية في التخطيط و التنظيػـ.



تص ّنف ألعاب القوى عموما إلى عائالت  :الجري و الرمي و الوثب.

ــــ الجري  :الجري السريع  ،و الجري المتوسط  ،الجري الطويؿ  ،جري التتابع  ،جري الحواجز.......

الرمـي  :رمي الجمػة  ،رمي الرمػح  ،رمي القرص  ،رمي المطرقػة .
ــــ ّ
ـــــ الوثـب :الوثب الطويؿ  ،الوثب العالي  ،الوثب الثالثي  ،القفز بالزانة.

أوال  .تعميمية جري السرعة  :نشاط جري السرعة في الوسط المدرسي.
يعتبر نشاط السرعة في الوسط المدرسي مف الركائز األساسية التي ترتكز عمييا مادة التربية البدنية و الرياضية
لتنمية و تطوير القدرات البدنية و الفسيولوجية و الفكرية و حتى االجتماعية لدى التمميذ و يمجأ إلييا األساتذة

الكتساب تالمذتيـ ميارات و كفاءات تساعدىـ عمى مواجية ما يصادفيـ يوميا مف مشاكؿ يتوجب عمييـ حميا.

أ  .معالجة نشـاط السرعـة  :المنطق الداخمي

نشاط يعتمد عمى التنقؿ السريع ما بيف خطي االنطالؽ و الوصوؿ بحيث يجند العداء كؿ طاقاتو االنفعالية

و البدنية و الفسيولوجية و النفسية لبموغ أكبر سرعة ممكنة في أقصر وقت ممكف ،تضمف لو متابعة قطع مسافة

معينة في ظرؼ مناسب.

** مراحـل جري السرعـة:



مرحمـة اإلنطالق :

إف مرحمة االنطالؽ ىي مفتاح اكتساب أقصى سرعة ممكنة في الخطوات األولى مف الجري .
ـــ مراحل االنطالق من الجثو:

 .مكانــك  - :يقترب العداء مف آلة الدفع و يجثو باحثا عمى الوضعية المريحة بيف الرجؿ األمامية و الخمفية
مف جية و الجذع و الذراعيف الممتدتيف أسفال بمحاذاة خط االنطالؽ مف جية أخرى.

 .استعــد  :عند سماع األمر ( استعد) يحاوؿ العداء رفع مؤخرتو و جمب مركز ثقمو لألماـ و ذلؾ بمد الرجؿ
الخمفية تقريبا و الميالف لألماـ  ،بحيث يصبح جاى از لمدفػػع بالرجميف و الخروج مف السانديف.

 .انطمـق  ( :طمقة المسدس) عند سماعيا يدفع العداء بالرجميف عمى السانديف بكؿ ما لديو مف قوة كاف قد
جندىا في وضعية االستعداد بخروج انفجاري ( تنتيي وضعية االنطالؽ بخروج الرجميف مف السانديف).



مرحمة الشروع :

تبدأ مرحمة الشروع بانتياء عممية الدفع و خروج الرجميف مف السانديػف.
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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ػ ػ يستقيـ الجسـ تدريجيا ويأخذ الوضعية العادية لمجري.
ػ ػ ػ يبحث عف اكتساب أقصى سرعة ممكنة.

ػ ػ ػتأخذ فييا الخطوات السعة المناسبة لجسـ العداء.
ػ ػ يبحث فييا العداء عمى أكبر تنسيؽ بيف الذراعيف و الرجميف.

ػ ػ يضع العداء فييا جسمو عمى المحور المناسب لمجري يمكنو مف المحافظة عمى السرعة المكتسبة.



مرحمة الجري الممتد :

وىي أطوؿ مرحمة مف حيث المسافة  ،بحيث يكوف العداء فييا في أقصى سرعتو.
يعمؿ العداء جاىدا عمى المحافظة عمى السرعة باستثمار خطوات ديناميكية و ارتخاء لمجسـ القتصاد الطاقة

وتوجيييا لمعضالت العاممة ( خاصة عضالت الرجميف).

يحدد العداء خطا وىميا بيف عينيو يمثؿ مسار تنقمو  ،بحيث يكوف أقصر مسافة.


مرحمة إنياء السباق:

تكوف في األمتار األخيرة مف السباؽ.و فييا يحاوؿ العداء الزيادة في السرعة أو عمى األقؿ المحافظة عمى السرعة

المكتسبة  ،إلى غاية اجتياز خط الوصوؿ باندفاع الجزء العموي مف الجسـ عموما.
ب  .منيجية تعميم نشاط السرعة

إف تعميـ ميارة الجري مرتبط أساسا باألىداؼ المسطرة بعد التقويـ األولي لمتالميذ والذي يعتمد معايير
األىداؼ التعممية  ،غير أننا ىنا نتطرؽ إلى نشاط السرعة بناء عمى منطؽ مراحمو السابقة الذكر.

ــــ تربية الخطوة  :إف الخطوة ىي المبنة األساسية لمتنقؿ بشكؿ عاـ و عمييا يعتمد الجري اساسا وىي محددة
بارتكازيف و تتكوف مف :

.االرتكـــاز  :وىو عبارة عف مالمسة القدـ لمسطح و يكوف عموما بالجزء الخمفي لمقدـ (تكوف الرجؿ أماـ الجسـ).

.التعمـــّق :وىي الوضعية التي يكوف فييا الجسـ بدوف ارتكاز(قصيرة جدا) عمى السطح و تكوف ما بيف نياية دفع
قدـ االرتكاز و مالمسة القدـ األمامية لمسطح و تختمؼ باختالؼ سعة الخطوة و كذا سرعة العداء.

السنــــد  :بمرور الجسـ فوؽ القدـ مستندا عمييا (تتـ عممية السند) ثـ تبدأ القدـ بالمرور مف الخمؼ.
ّ .
وتعتمد تربية الخطوة عمى أداء تماريف أبجدية الجري مثؿ الخطوات المرتفعة ،وثبات الحبؿ تبادؿ رفع الركبتيف
.مف المشي إلى الجري( مشي ػ مشي سريع  ،مشي سريع جدا  ،جري  ،جري سريػػع ،جري سريع جدا والعكس).
 .الجري عبر مجاالت بإيقاع منتظػـ.

 .الجري عبر مجاالت بإيقاع متسارع.
 .جري مسافات قصيرة مثال  20 :ـ بإيقاع متسارع.

* مالحظة :

التركيز عمى سعة الخطوة  ،ترداد الخطوة  ،إيقاع الجري .تواتر الخطوات.

ــــــــ الجري عمى مسار معين  :خط مستقيـ ( مرحمتي الجري الممتد و أنياء السباؽ) :
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ػ ػ جري مسافات قصيرة  20ـ إلى  40ـ بإيقاع سريع ( التركيز عمى وضعية الجسـ  ،ارتخاؤه التخمص مف
الحركات الزائدة  ،توافؽ عمؿ الذراعيف مع الرجميف.

ـــــ االنطالق و الشروع  ( :البحث عمى سرعة رد الفعؿ).
يتـ تعميـ االنطالؽ حسب المنيج التالي :

.االنطالق من الوقوف  :الوقوؼ

لمميالف لألماـ

لالنطالؽ والجري مسافة  10ـ

 .االنطالق من نصف االنثناء :يأخذ العداء وضعية نصؼ االنثناء ( رجؿ لألماـ و األخرى لمخمؼ في
وضعية مريحة ،انثناء لمجسـ لألماـ عمى مستوى الحوض  ،الذراعيف اعتياديػػا واحدة لألماـ واألخرى لمخمؼ.
ميػالف لألماـ

نصؼ انثناء

لالنطالؽ السريع جري مسافة  10ـ إلى  15ـ يحاوؿ خالليا

العداء االستقامة التدريجية و الحصوؿ عمى أقصى سرعة ممكنة.

 .االنطالق من الجثو :

ػ ػ ػ ػ باستعماؿ السانديػف وباستعماؿ أداة ( مثال حجريف) أو باستعماؿ رجمي الزميؿ.

العمل عمى  . :الدفع و الخروج مف السانديف في أقصر ووقت ممكف.

 .االستقامة التدريجية في الخطوات األولى(مرحمة الشروع).
 .البحث عمى اكتساب أقصى سرعة ممكنة (مرحمة الشروع).

* مالحظـة  :يتـ تعميـ ىذه المراحؿ بإدراج مواقؼ و حاالت إشكالية تعتمد عمى المنافسة والمعب واستثمار
و تجنيد الموارد الذاتية.

ثانيا  :تعميمية نشـاط المداومــة:

أ .المعالجة  :كثي ار ما نرى الناس يجروف  ،كؿ حسب رغبتو و مقدرتو  ،فكيؼ نفسر مختمؼ أشكاؿ
ىذا الجري ؟ بينما تتعثر ىذه الممارسة في القطاع المدرسي  ،و تجد صعوبة إلى حد كبيػ ػػر.

وليذا يجدر بناىنا أف نبحث و نركز عمى مقاربة أخرى ليذا النشاط  ،سواء عمى صعيد المحتويات المقترحة لمتعميـ
أو عمى صعيد المنيجية البيداغوجية المستعممة؟

ثـ أال يكوف مف المغالطة تحديد صفة فسيولوجية كالمداومة في الوسط المدرسي ؟

نحاول اإلجابة عن ىذا فيما يمي:

ػ ػ ماذا ننتظر مف ممارسة نشاط المداومة في الوسط المدرسي؟

كثير ما يعالج جري المسافات الطويمة في الوسط المدرسي عمى أنو تطوير لصفة بدنية أو فسيولوجية  ،و قميال ما
ا
ينظر إليو كنشاط أو مادة ،حيث تعطى األولوية لمبعد الفسيولوجي إلى غاية أنو يصبح المحتوى األساسي أثناء

التعميـ .فعندمػا يقرر األستاذ القياـ بوحدة تعممية في نشاط المداومة مف  7أو  8حصص  ،ىنػػاؾ أسئم ػػة
تطرح نفسيا  ،منيػا :
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ــــ ماىي المداومة بالضبط؟

ـــ ىل نستطيع تنمية أو تطوير ىذه الصفة الفسيولوجية عن طريق الجري لمدة  7أو  8حصص

(واحدة أسبوعيا مدتيا  50دقيقة عموما )؟

ـــ ىل ينحصر تطوير صفة المداومة في نشاط واحد و ىو الجري ؟
خالؿ دورة تعممية  ،ىؿ نستطيع الحكـ عمى تمميذ حقؽ مسافة أكبر في الكشؼ النيائي  ،أف صفة المداومة قد
تطورت لديو؟

كؿ ما في األمر أف ىذا التمميذ قد اكتسب معرفة جيدة لحركية جسمو أثناء ممارسة مجيود طويؿ المدى وأصبح
يسير امكانياتو الطاقوية بصفة عقالنية  ،و لـ يط أر عمييا أي تطور مف الناحية الفيسيولوجية.
أن :
تفيد االكتشافات في السنوات األخيرة ّ
ػ ػ ػ ممارسة ساعتيف مف التربية البدنية والرياضية اسبوعيا لعدة أسابيع  ،النتيجة ال تؤثر عمى مستوى حجـ األكسجيف

المستيمؾ .VO 2 MAX

ػ ػ جري مسافة  1000ـ مرة او مرتيف أسبوعيا لمدة ستة أسابيع  ،النتيجة ال أثر لمتطور عمى مستوى األكسجيف
المستيمؾ.VO 2 MAX

ـــ كيف نفسر ىذه الظاىـــرة؟

.الحجم الزمني لمممارسة  :إذا أخذنا عداء المسافات الطويمة  ،فإننا نجد ما يقطعو مف الكيمومترات في ظرؼ عدة
أسابيع يفوؽ بكثير مف مدة المسار الدراسي لتمميذ يمارس التربية البدنية والرياضية فقط .

.الفترة الزمنية الفاصمة  :الفترة الزمنية التي تفصؿ حصص التربية البدنية و الرياضية عف بعضيا طويمة جدا ما
يجعميا تفقد استم اررية التطور مف الناحية الفسيولوجية.

ومف ىنا نستطيع القوؿ أنو لتحقيؽ نتيجة ممموسة مف حيث حجـ األكسجيف المستيمؾ.VO 2 MAX

في سنة دراسية  ،يستمزـ عمينا باإلضافة إلى الحجـ الساعي األسبوعي المحدد لممادة ( ساعتيف)

خمس ساعات موزعة عمى أياـ األسبوع ( ببرنامج و محتوى) خاص ييدؼ إلى تطوير ىذه الصفة (المداومة).
و بذلؾ فإف االستمرار في التركيز عمى تحديد أىداؼ فسيولوجية غير مجد  ،و عمينا أف نتجو إلى مركبات

الجري مف الناحية الفنية و التكتيكية  ،والى جانب الحركية.

وىذا يدفع بنا إلى إعادة النظر في تعريؼ نشاط جري المداومة:

فنقول  :الجري عمى األقداـ ييدؼ لتطوير وتكامؿ المكونات المتمثمة في التكتيؾ و الييكمة و الجانب

الفيسيولوجي.

*الجانب التكتيكي  :إف تحقيؽ مشروع الجري ينفذ عمى حسب قدرات الظرؼ الراىف  ،و ىذا باألخذ بعيف
االعتبار كؿ متغيرات المنافسة :اليػدؼ  ،الخصـ  ،المسافػة الزمالء  ،الصحة و المياقة البدنية

الظروؼ الجوية  ،موقع المنافس ػػة مف البرنامج التدريبي السنوي الخ.......
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*جانب الييكمــة  :في جري المسافات الطويمة تظير مشاكؿ التوازف و وضعية الجسـ  ،باإلضافة إلى أخذ
المعمومات عف المضمار ،عف مكانة اآلخريف ،عف المسافة المقطوعػة و المتبقية  ،عف الزمف الخ..

* المظير الفسيولوجي  :إنيا القدرات الوظيفية التي مف خالليا يتـ تطوير توليد الطاقة لبذؿ الجيد.

إذا فمعالجة الجري في الوسط المدرسي تتمثؿ أساسا في محاولة التطرؽ إلى معاينة عميقػػة ونوعية االىتم ػػاـ

بو .و بذلؾ فالشروع في ممارسة النشاط يجب أف يرتكز عمى نوعيػة اىتماـ الممارس  ،حسب تصنيؼ يسمح
بتحديد ثالث مستويات مف التوجو االنفعالي:

.الجري بيدف المحافظة عمى الجري ألطول مدة ممكنة و مداومتو إلى النياية (االختبار).
.الجري لتحقيق أحسن وقت ممكن أو تحطيم رقم قياسي ( النتيجة).

.الجري لربح أماكن من حيث الترتيب أو حتى ربح المباراة ( المنافسة).
ب  .بعض المعالم في نشاط المداومة
المستوى

نوع االىتمام

معالم التعمم

ىدف المستوى

 تربية العناصر المساعدةاالختب ػػار

الداف ػ ػػع

النتيج ػػة

التحػ ػػدي

المنافس ػػة

المواجيػػة

عمى الجري بارتياح

 -تعديؿ وتيرة الجري بما

 -تسيير المجيودات مف حيث يتناسب و حالتو مف التعب.

الزمف و المسافة.

 -أخذ معالـ خارجية لتغيير

 -تعديؿ وتيرة الجري حسب

وتيرة الجري

الوقت و المسافة

 المحافظة عمى وتيرة الجريطيمة المسافة

 -تحطيـ رقمو القياسي لمسافة

معينة

 -الجري ضمف مجموعة

 -تعديؿ وتيرة جريو حسب

 -تغيير االيقاع

الخصـ المنافس

 المحاؽ أو االنفالت مفالخصـ

 التعاوف مع الزمالء -الفوز بالسباؽ
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ثالثا :تعميمية نشاط الوثب الطويل

أ  .المنطق الداخمي :ىو العمؿ عمى تحويؿ أكبر قدر مف القوة إلى الجسـ بعد جري استعدادي و ترجمة السرعة

المكتسبة( سرعة خطية إلى سرعة زاوية)  ،بعد ارتقاء لقذؼ الجسـ إلػى أبعد نقطة ممكنة أماما ( في الوثب
الطويؿ الجسـ قاذؼ و مقذوؼ في نفس الوقت).
ب  .المعالجة  :مراحل الوثب الطويل :



مرحمة الجري االستعدادي ( :االقتراب) .و مسافتو حوالي  15ـ بالنسبة لتالميذ التعميـ المتوسط وفيو :
ػ ػ ػ ػ السرعة متدرجة و مسترسمة إلى غاية االرتقاء.
ػ ػ ػ خطوات عالية نوعا ما و ديناميكية.

ػ ػ ػ ػ ضبط المسافة لضماف وقع رجؿ االرتقاء عمى خشبة ارتقاء.



مرحمة االرتقاء  :يكوف االرتقاء مف فوؽ خشبة االرتقاء عموما برجؿ االرتقاء ( وىي الرجؿ التي يحس باالرتياح
عند االرتقاء بيا) .والمراد ىو تحويؿ سرعة االقتراب الى طيراف دوف ضياع ليذه السرعة و فيو :
ػ ػ ػ ػ مياجمة الخشبة بالقدـ و مرورىا مف الخمؼ إلى األماـ بطريقة الخدش.
ػ ػ ػ ػ دخوؿ قوي بالرجؿ الحرة منثنية عمى مستوى الركبة.

ػ ػ ػ ػ مرور الجسـ بسرعة فوؽ رجؿ االرتقاء و تحولو الى كتمة مدفوعة لمسار معيف.


مرحمة الطيران  :بانتياء مرحمة االرتقاء ومغادرة القدـ لمخشبة تبدأ مرحمة الطيراف ،بحيث يأخذ فييا الجسـ

الوضعية المناسبة لألسموب المختار  ،إذ يحدد ويتبع مسا ار في اليواء إلى غاية نفاذ القوة المكتسبة مف
االرتقػػاء.

 .أساليب الوثب الطويل  :من األساليب المتعارف عمييا :
ػ ػ الوثب بالضـ ( الطريقة المعتمدة لدى التالميذ)

ػ ػ ػ الوثب بالضـ ثـ الفتح ( طريقة حافظة النقود).

ػ ػ ػ الوثب بالمشي في اليواء( طريقة ذوي االختصاص).



مرحمة السقوط ( االستقبال)  :بانتياء الطيراف يبدأ السقوط و يكوف عموما عمى الرجميف مضمومتيف و مثنيتيف
المتصاص الصدمة.

ػ ػ ػ محاولة االندفاع إلى األماـ لتفادي الرجوع لمخمؼ.
ػ ػ ػ الخروج أماما مف حفرة الوثب.

ج  .منيجية تعميم نشاط الوثب الطويل

* مرحمة السقوط  :تعميـ التالميذ كيفية السقوط المتزف و فيو :
ػ ػ ػ ػ امتصاص الصدمات الناتجة عف السقوط بثني الرجميف.
ػ ػ ػ ػ جمب الذراعيف و االندفاع لألمػاـ.

ػ ػ ػ ػ الخروج لألماـ لعدـ تضييع ما تحقؽ مف مسافة لموثبة.
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* مرحمة الطيران  :التعمؽ في اليواء :
ػ ػ ػ اختيار أسموب الوثب ( مثال :الوثب بالضـ).
ػ ػ ػ العمؿ عمى التحكـ في الجسـ في الفضاء و إبقائو عمى المسار المحدد لو.

ػ ػ ػ البحث عف الذىاب بعيدا باندفاع قوي ( محاولة لمس شيء معمؽ باليديف ثـ الرأس).

* مرحمة االرتقاء ( الدفع واالندفاع ).

ػ ػ ػ ػ جري استعدادي مف مسافات قصيرة و مضبوطة :
 3 .خطوات  5 ،خطوات  7 ،خطوات.

ػ ػ ػ ػ التركيز عمى وضع القدـ عمى الخشبة و كيفية المرور مف الخمؼ لألماـ.
ػ ػ ػ ػ كيفية مياجمة الخشبة :

 .دخوؿ الرجؿ الحرة منثنيو .
 .بعث الذراعيف أماما لجذب الجسـ.

 .المحافظة عمى حزاـ الكتفيف عاليا.

 .جمب رجؿ االرتقاء و إلحاقيا بالرجؿ الحرة.

* االقتــراب  :الجري االستعدادي  :التركيز عمى الزيادة في السرعة عف طريؽ:
 .خطوات ديناميكية عاليا نوعا ما.

 .خطوات مترابطة و متسمسمة بعيدا عف التقطعات.
 .العمؿ عمى حساب االقتراب و ضبطو.

مالحظة  :عممية ربط المراحؿ مع بعضيا البعض تتـ بعد كؿ فترة لضماف وحدة الوثب و تسمسمو.
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د  .بعض المعالم في الوثب الطويل
بعض المعـــــــا لــم

ما يجب تحقيقو
المراحل التعممية

بدون مكتسبات

أحصؿ عمى

 .أجري عمى العقب

سرعة مناسبة

و ببطء

بواسطة اقتراب

 .أقوـ باقتراب دوف

الوصوؿ بسرعة

 .أصؿ إلى المنطقة

فعاؿ.

قصوى لمكاف

معيف الستثمار

رجؿ االرتقاء
بفعالية عند

الخشبة قبميا أو بعدىا

مترددا كثيرا.

و أخفض مف السرعة

قرب حفرة الوثب.

مكتسبات المستوى

األول

مكتسبات المستوى

الثاني

مكتسبات المستوى

الثالث

 .أحصؿ عمى أقصى
 .أجري بسرعة

 .اقوـ باقتراب متزايد سرعة بارتكازات

متوسطة دوف تسارع

في السرعة

منتظمة اإليقاع

 .أصؿ إلى منطقة

 .أقترب مف منطقة

 -أستعمؿ بفعالية

ػ أتردد وال أخفض

معمـ دوف تردد أو

تقريبا.

الدفع بالرجؿ المناسبة الدفع انطالقا مف
مف السرعة

خفض في السرعة

معمما مف  15خطوة
 .أصؿ إلى منطقة

الدفع بأقصى سرعة.

الوثب.
 .أتحكـ في امتداد

 .ال أعرؼ كيؼ استعمؿ  .عند اإلقالع يكوف جسمي فوؽ رجؿ
القياـ بدفع كامؿ

رجؿ االرتقاء الستقامة

جسمي خالؿ الدفع.

نظري بعيدا أماما.

أرضا بيف قدمي.

 .أتحكـ في كيفية

المرور عمى رجؿ

أماما و عاليا.

كتفي و دفعيما أماما

 .أبقى عمى راسي

قدـ االرتقاء لمسطح

جسمي.

االرتقاء.

في المحور

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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و عاليا.

 .فترة الدفع قصيرة جدا . .أتحكـ في كيفية
 .خالؿ الدفع أنظر

االرتقاء.

 .أتحكـ في انبعاث

دخوؿ رجمي الحرة

 .أتحكـ في رفع

 .اتحكـ في مياجمة لمتخفيؼ مف ثقؿ
ومرورىا مف الخمؼ
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 .ال أسيطر عمى رجمي
أثناء التعمؽ.

التحكـ في التعمؽ  .أحس بالخوؼ عند

اثناء الطيراف

الطيراف فأبحث عف

اليبوط.

 .أفقد التوازف في اليواء.

وزارة التربية الوطنية

 .أستطيع جمب رجؿ  .استطيع التمدد بعد  .أتحكـ في جمب
اال رتقاء لألماـ.

الضـ.

الرجميف لمصدر ثـ

 .استطيع االبقاء

 .أبقي عمى جسمي

مدىما أماما.

عمى جسمي مضموما مرتفعا خالؿ التعمؽ

 .أتحكـ في العودة

حتى اليبوط.

بجذعي لألماـ مع

الذراعيف.

التحكـ في

 .أفقد التوازف عند

اليبوط.

 .أسقط بالرجميف.

 .أسقط بالرجميف معا  .أقوـ باستقباؿ

االستقباؿ

 .أسقط برجؿ واحدة

الجسـ فوؽ

 .أدفع بالجزء العموي جمب الذراعيف لألماـ

 .أسقط عمى العقبيف

 .أجمب الذراعيف

 .أترؾ الذراعيف خمفا

القدميف

فأميؿ جانبا.

فأفقد التوازف لمخمؼ.

 .أحافظ عمى وضعية و أندفع لألماـ.
االرتكازيف.

لألماـ بالقرب مف

بالرجميف معا مع

مف جسمي لألماـ.

في الوقت المناسب و

 .أحافظ عمى

كذا االندفاع لألماـ.

التوازف العاـ لمجسـ

خالؿ اليبوط.

عند اليبوط.
رابعا  :تعميمية دفع الجمـة
أ  .المنطق الداخمي:

يتمثؿ في العمؿ عمى تحويؿ أكبر قدر ممكف مف القوة لألداة  ،لضماف دفعيا إلى أبعد مسافة ممكنة
وفؽ أسس قانونية معينة مف حيث الميداف و الكيفية.

ب  .المعالجة  :مراحل الرمي


مرحمة أخذ الوضعية  :و فييا
ػ ػ ػ ػ أخذ المكاف في الدائرة و الوجية المناسبة.

ػ ػ ػ ػ مسؾ الجمة بالذراع الرامية و وضعيا في المكاف المناسب بالنسبة مف حيث اليد و الرقبة.

ػ ػ ػ أخذ الذراع الرامية الوضعية المناسبة.
ػ ػ ػ ػ فتح الرجميف بما يناسب.

ػ ػ ػ ػ ثني الجذع و الرجؿ التي في نياية الدائرة.
ػ ػ ػ ػ غمؽ زاوية الرمي عمى مستوى حزاـ الكتفيف بالذراع الرامية.
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مرحمة التحقيـــق  :و فييا
ػ ػ ػ ػ ػ الزحمقة المسطحة و الديناميكية خمفا نحو الجزء األمامي مف الدائرة لتوليد السرعة الالزمػة
ػ ػ ػ ػ ػ ومنو التسمسؿ في تجنيد القوة المستثمرة في الرمي.

ػ ػ ػ ػ التمحور لمدوراف أماما حسب الترتيب التالي:
* تمحػػور الرجميف.

* تمحػػور الحوض

* تمحػػور الجػذع

* تمحػػور حزاـ الكتفيف.

* خروج الذراع الحرة عمى مستوى حزاـ الكتفيف.
* خروج الذراع الرامية و دفع الجمة لألعمى و لألماف حسب زاوية معينة.

* مرافقة األداة إلى أبعد نقطة ممكنة بالذراع الرامية.



مرحمة استعادة التوازن :

بعد خروج األداة مف الذراع الرامية يعمؿ الرياضي عمى استعادة توازنو و عدـ الخروج مف دائرة الرمي ،حتى
ال تضيع منو الرمية و يكوف ىذا عموما :

* بالقياـ بقفزات صغيرة عمى قدـ االرتكاز.
* بتغيير رجؿ االرتكاز.

* بالخروج مف النصؼ الخمفي مف الدائرة.

ج  .كيفية تعميم رمي الجمة  :بالموازاة مع األىداؼ المستنبطة مف النقائص المالحظة خالؿ التقويـ التشخيصي و
المتمثمة في مركبات الكفاءة الختامية المستيدفة والمقرر في المنياج  ،يتـ انتياج ما يمي:
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وضعية االستعداد و كيفية مسك الجمة  :تماريف و ألعاب منبعيا أبجدية الرمي.

ػ ػ ػ ػ ػ الرمي من الواجيـة  :وفيو

* الرمي مف الواجية و مف الثبات و مف الوقػػوؼ :التركيز عمى خروج الذراع الرامية.

* الرمي مف الواجية و مف الثبات و الثني :بالدفع بالرجميف و الجذع و خروج الذراع الرامي .

* الرمي مف الواجية مف التنقؿ مف الوقوؼ  :التركيز عمى إيقاع التنقؿ و خروج الذراع الرامية.
* الرمي مف الواجية مف التنقؿ لمثتي والدفع :التركيز عمى تسمسؿ الدفع بيف الثني و التمػػدد.
الرمي من الجانب :وفيو
* الرمي مف الجانب مف الثبات و مف الوقوؼ  :التركيز عمى :
ػ تمحور الرجميف.

 .تمحور الحوض.
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 .تمحور الجػذع.
 .دوراف حزاـ الكتفيف.
 .خروج الذراع الحرة.

 .خروج الذراع الرامية.
* الرمي مف الجانب مف الثبات و مف الثني  :التركيز عمى :
 .الثني و غمؽ زاوية الرمي.

 .التمحور حسب ترتيب العناصر السابقة الذكر.
*

الرمي مف الجانب مف الثني و مف التنقؿ  :باإلضافة إلى ما سبؽ التركيز عمى :
.التنقؿ المسطح جانبا ثنيا.

 .تسمسؿ القوى باجتناب التقطعات في الحركة.

الرمي من الخمف :الرمية الشاممة  :وفييا

* الرمي مف الخمؼ مف الثني و مف الثبات :
.أخذ الوضعية في نياية الدائرة.

 .االتجاه عكس مسار الرمي.

 .الرجميف مفتوحتيف بما يناسب وضعية الرياضي.

.الثني عمى مستوى الحوض.
 .التمحور حسب ما سبؽ.
 .خروج الذراع الحرة.

.خروج الذراع الرامية.
* الرمي مف الخمؼ و مف التنقؿ ( الرمية الشاممة).

 .التنقؿ المسطح خمفا نحو الجزء األمامي مف الدائرة.
 .التمحور حسب ما سبؽ.
 .الدفع المتسمسؿ.

 .مرافقة األداة إلى أبعد نقطة ممكنة.
 .المحافظة عمى التوازف بعد خروج األداة مف اليد.
 .الخروج مف الجزء الخمفي لمدائرة بعد الرمي.
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د  .بعض المعالم في دفع الجمة
ما يجب تحقيقــو
المراحؿ التعممية

مسؾ الجمة بحزـ
مالصقة لمرقبة.

المعـــالــــم
دوف المكتسبات

مكتسبات المستوى

مكتسبات المستوى

مكتسبات المستوى

 .أحافظ عمى الجمة

.أحافظ عمى مسؾ

 .أحافظ عمى مرفقي

والسيطرة عمييا.

الجذع.

األوؿ

 .ال أعرؼ كيؼ
اسيطر عمى الجمة.
مالصقة لمرقبة.
 .ال أعرؼ كيؼ أبقي
الجمة متحدة معي
بفعالية.
 .أدفع الجمة بالذراع  .أرمي مف الجانب

الثاني

الجمة باألصابع

الثالث

خمفا بعيدا قميال عف

.انطمؽ مف وضعية .انطمؽ مف وضعية
الرمي باالندفاع.
منخفضة.
الضـ ،ظيري لمحور
مع عممية الضـ
 .تمديد مسمؾ الدفع فقط.
 .استطيع تنفيذ ايقاع
الرمي.
والفتح و التمدد.
 .الزيادة في السرعة .ال وجود لمتسارع
سريع لمرمي.
 .استطيع ابقاء الذراع
.ال أعرؼ كيؼ أولد  .أدفع الجمة بسرعة  .ارمي بارتكاز
لتحويؿ أكبر قدر
الرامية خمفا عند
في المرحمة النيائية .مزدوج بعد الدفع
السرعة.
منيا لمجمة.
تمحور الجسـ.
بالرجؿ الخمفية.
 .انيي الرمية مرتك از .أنيي الرمية مرتك از .أنيي الرمية
 .القدرة عمى الرمي  .أبقى مرتك از عمىباالستقباؿ عمى
عمى الرجؿ األمامية
قدمي و عمى العقبيف .قميال عى الرجؿ
بأسموب انفجاري
الرجؿ األمامية
 .جسمي غير ممتد األمامية.
لمتمدد.
 .أستعيد التوازف
بصورة طبيعية عمى
 .أنيي الرمية
 .أنيي الرمية في
 .السيطرة عمى
الرجؿ األخرى.
التوازف في المرحمة وضعية منثنية.
.ال ألمس خارج دائرة و جسمي ممتد عمى  .خروج الذراع الرامية
الرجؿ األمامية.
.عموما أجتاز دائرة الرمي.
النيائية.
بسرعة في النياية.
الرمي وأسقط أماما.

وضع الجمة عمى

مسار محدد
ومناسب.

 .خروج الجمة حسب  .خروج الجمة حسب  .خروج الجمة حسب  -أنيي الرمية
مسار أفقي

 .خروج الجمة مف

مسار زاويتو تقريبا
مناسبة.

ميداف الرمي عموما . .سقوط الجمة في
حدود ميداف الرمي.

مسار مناسب

باالستقباؿ عمى

 -مرافقة الجمة

الرجؿ األمامية.

بالذراع الرامية أبعد

.استعيد التوازف بصفة

نقطة ممكنة.

طبيعية عمى الرجؿ

 .سقوط الجمة داخؿ

ميداف الرمي عموما.
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 . 3.2.8نشاط الجمباز االرضي
أ  .المنطق الداخمي:
يقوـ الجمباز األرضي عمى تنفيذ مجموعة مف الحركات ذات صعوبات متفاوتة  ،يكوف الجسـ فييا عامؿ تنفيذ
وأداتو في نفس الوقت  ،وتتمثؿ عموما في :
* أخذ الوضعيات واعتماد ىيأت .

* الوثبات.

* االرتكازات والتوازنات .
* التدحرج.

* الدوراف .

وترتكز أساسا عمى :

ـــــ خمق السرعة  :وترتبط بكؿ الحركات التي تستمزـ استعدادا واقترابا بإيقاع يضمف األداء بأقؿ تكمفة مف الطاقة.
ـــــ المحافظة عمى السرعة :
ال يمكف مواصمة سير أداء سمسمة مف الحركات إال إذا تحققت المحافظة عمى اإليقاع في جميع مراحؿ التنفيذ
بتوزيع وتسيير لممجيود وىذا يفرض :

ػ الربط والتنسيؽ بيف الحركات .
ػ تغطية فضاء الممارسة .

ػ احت ارـ فترات الرفع والخفض مف إيقاع التنفيذ.
ػ المحافظة عمى التوازف خالؿ التنفيذ.
ـــــــ تحويل السرعة :
وىو جانب ميـ  ،حيث يجب تحويؿ السرعة المناسبة لمحركة باستثمار الجري االستعدادي في الوثبات والدوراف

والتدحرج .بينما تبقى حركات التوازف واتخاذ وضعيات و ىيأت تعتمد أساسا عمى تثبيت أطراؼ الجسـ وثباتيا
لمدة معينة.
ـــــ استثمار االندفاعات والمسارات :

يتـ ىذا في كؿ الوضعيات الغير المألوفة ،بالبحث عمى سعة الحركات بتنقالت ودوراف ذات صبغة جمالية مناسبة .
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ب  .مستويات التنفيـذ
الخصـائــــــــــــــــــص المميـزة

المستويات

ػ ال وجود لصفة التسمسؿ لمحركات .

ػ تنفيذ عشوائي لمحركات .

المستوى األول

ػ يتردد عند التنفيذ.

ػ عدـ التنسيؽ والربط بيف الحركات .
ػ ينفذ حركات دوف احتراـ روح التسمسؿ.
ػ يتردد بيف الحركة واألخرى.

المستوى الثاني

ػ حركات ال تشمؿ فضاء الممارسة .

ػ يتجنب الحركات ذات الصعوبة.

ػ يحترـ شكؿ ووقت التنفيذ.
المستوى الثالث

ػ يؤدي الحركات بإيقاع مناسب .

ػ يوزع أداءه عمى فضاء الممارسة .
ػ يؤدي بعض الحركات الصعبة .

المستوى الرابع

ػ يتحكـ جيدا في شكؿ و وقت التنفيذ.

ػ لو قدرة الربط بيف الحركات.
ػ يستثمر فضاء الممارسة .

ػ ينفذ جميع الحركات المطموبة.

المستوى الخامس

ػ ينوع في تنفيذ الحركات .

ػ يضفي عمى الحركات صبغة جمالية.
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 . 9أسس البناء والتطبيق

 . 1.9بناء وحـدة تعمّميـة  :ىي التمفصؿ التعممي الذي يتضمف مجموعة حصص قصد بموغ ىدؼ تعممي .


المنيجية المتّبعة
التشخيصي(األولي):
أ  .التقويم
ّ

ػ تحديد العناصر الخاضعة لمتقويـ  ،انطالقا مف مركبات الكفاءة المعنية .
ػ تحديد المحتوى( وضعية مشكمة انطالقية) الذي يقوـ عف طريقو التقويـ.

ػ تحديد منيجية تطبيؽ المحتوى .

ػ تحميؿ النتائج ( استخالص النقائص وترتيبيا حسب أولويات ).

ب ـ إعداد الوحدة التعمّمية وتطبيقيا:

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

ػ توزيعيا عمى المدى الزمني (حسب عدد الحصص ).

 .تحميؿ اليدؼ إلى أىداؼ جزئية ( محتوى التعمـ).

ػ تحديد المحتوى ( وضعيات تعمـ ) لكؿ ىدؼ تعممي .

 .تحديد حصص تعمـ االدماج.

ػ اعتماد التقويـ التكويني كضابط ومعدؿ مرافؽ لسيرورة التعمـ ( في جميع الحصص ).
ػ تطبيؽ الحصص ميدانيا مع التالميذ.

ج ـ التقويم التحصيمي ( تقويم االدماج)

ػ إخضاع مركبات الكفاءة ( النقائص ) المحددة في بداية الوحدة التعممية لمتقويـ .
ػ تحديد المحتوى ( الوضعية المشكمة االنطالقية ).

ػ تحديد وسائؿ ومنيجية التقويـ( ذاتي  ،جماعي  ،فردي )...

ػ تحميؿ النتائج .

من خالل ىذا يتم تحديد مدى تحقيق األىداف التعمّمية المسطرة ومنو مدى اكتساب الكفاءة المستيدفة .

حصــة)
 2.9بناء الوحدة التعميمية (ال ّ
أ ػ جانب التحػضير :

ػ انطالقا مف الوحدة التعممية  ،يتـ استخراج ىدؼ الحصة.
ػ وكذا أىدافو الجزئية ( محتوى التعمـ).

ػ تحديد المحتوى ( الوضعية المشكمة التعممية البسيطة التي تحقؽ اليدؼ بنسبة أكبر )
ػ تحديد صيغة سيرورة التعمـ ( بورشات  ،أفواج  ،فردي الخ .)....
ػ تحديد مدة الممارسة ( المعبة  ،األلعاب ) .
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ػ تحديد المياـ واألدوار التي يقوـ بيا المتعمموف.
ػ توقع الحموؿ لمصعوبات التي تواجو المتعمـ.

المسيرة لمدرس :
ب ـ جانب التطبيق :المبادئ
ّ
بعد تحضير واعداد الحصة يتحوؿ دور المعمـ إلى تنشيط القسـ وتسيير مراحؿ الدرس ميدانيا وىذا يستوجب
تطبيؽ مبادئ :

ػ يشرح  ،يقوـ بالعرض بنفسو أو عف طريؽ تمميذ .

ػ يعمف عف بداية ونياية العمؿ  ،بواسطة إشارات مفيومة .

ػ يصحح فرديا وجماعيا ويقوـ أعماؿ التالميذ .
ػ يوجو ويعدؿ التعممات .

ػ يثير اىتماـ  ،يشوؽ  ،يشجع ،يطمئف  ،يساعد التالميذ .

ج ـ المبادئ المتعمّقة بالتسخين :

يعتبر التسخيف إحدى المراحؿ اليامة في حصة التربية البدنية  ،حيث أنو يضمف لمجسـ تحمؿ شدة المجيود

التي يتطمبيا مضموف الحصة  .ولذا فعمى المعمـ أف يسير عمى :

 -مبدأ تدرج صعوبة التماريف والحركات .

 اختيار تماريف وألعاب ليا عالقة باليدؼ. تكييؼ مدة العمؿ واختيار التماريف حسب طبيعة النشاط والحالة الجوية . -احتراـ مبدأ العمؿ والراحة .

د ـ المبادئ المتعمّقة بالجزء الرئيسي :

مف المعموـ وأف الجزء الرئيسي مف الحصة يضمف تحقيؽ اليدؼ المسطر  ،ولذا فمساىمة المعمـ كبيرة في ىذه

المرحمة مف حيث :

 اقتراح المضاميف في صيغة إشكاليات . -تنشيط أفواج العمؿ .

 -مراقبة المتعمميف إليجاد الحموؿ المناسبة  ،وىذا عف طريؽ :

ـــــــ التد ّخالت الشفوية :

* الشرح الموجز  ،المبسط والمفيوـ .
* تقديـ التوجييات في الوقت المناسب .
* استعماؿ صوت مسموع وواضح .

العممية ( الحركية ) :
ـــــــ التد ّخالت
ّ
* استعماؿ إشارات وحركات واضحة وصحيحة ( باليديف ،بالجسـ كمو  ،باألداة المستخدمة) .
* استعماؿ إشارات مركبة ( بيف الصوت والحركة ) .
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* التنقؿ بيف الورشات ومراقبة األعماؿ .
* التصحيح الفردي أثناء سير الممارسة .

* توقيؼ العمؿ إلعادة الشرح أو لمتصحيح الجماعي .
* اقتراح بعض الحموؿ  ،وتزويد التالميذ بمعطيات إضافية إذا اقتضت الضرورة .

بالرجوع لميدوء  :كثي ار ما تيمؿ ىذه المرحمة  ،والمؤكد أنيا :
ه ـ المبادئ المتعمّقة ّ
ػ ػ فترة استعادة التالميذ لحالتيـ الطبيعية اليادئة .
ػ ػ قد تكوف بمعبة ىادئة أو بحوصمة ما جاء في الحصة .

ػ ػ تعمف فييا النتائج إف كانت ىناؾ منافسة .
ػ ػ تحضر فييا الحصة القادمة .

 . 10مدونــة الوســائل التعميمية :

يمعب العتاد الرياضي دو ار ىاما في تذليؿ الصعوبات التي تواجو العممية التعممية  ،ويؤدي إلى تحسيف الفعؿ

التربوي.

الرياضي :
أ ـ التجييز ّ
* تجييز ضروري  :ساحة لمممارسة ( ساحة المؤسسة أو ساحة مجاورة ) بحيث تكوف :
ػ آمنة ومؤمنة ػ مؤشرة ( مخططة ) ػ نظػيفة .

* تجييز مستحب  :مالعب مخططة وما يتبعيا مف مرامي وأعمدة .
مدونة)
ب ـ الوسائل
ّ
التعميمية ّ ( :
ػ كرات رسمية صغيرة مف البالستيؾ.

ػ كرات مف البالستيؾ ذات أحجاـ مختمفة .

ػ كرات طبية صغيرة .

ػ أقماع تستعمؿ كمعالـ ( يمكف صنعيا بقارورات بالستيكية بعد ممئيا بالرمؿ

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

.......

).

ػ حباؿ بأطواؿ مختمفة.

ػ لوحات خشبية.

ػ شواىد خشبية ذات طوؿ  30سنـ ( تصنع بقص ذراع المكنسة) .
ػ مناديؿ  ،مجموعات صدريات( كؿ مجموعة بموف ).
ػ ساعة ميقاتي .

ػ صفارة .

ػ ديكا متر
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 .11التنظيم البيداغوجي لمقسم.

* القســم  :ىو الوحدة التي تضـ أفراد المستوى الواحد ،ال يتغير طيمة السنة الدراسية .

* الــفرع  :يضـ الفرع أكثر مف 5وأقؿ مف  10تالميذ  ،ويستعمؿ في النشاطات الرياضية ذات
الطابع الجماعي .

* النادي والفريق  :يعمد المعمـ في بداية السنة الدراسية إلى تقسيـ القسـ (الفوج التربوي ) إلى نادييف
متقاربيف في المستوى لضماف التنافس طيمة السنة الدراسية .
-

يقسـ كؿ ناد إلى فريقيف أو أكثر حسب كثافة القسـ.

-

يختار لكؿ ناد اسـ يعرؼ بو فيما بعد.

 -لكؿ ناد رئيس.

 لكؿ فريؽ قائد . عناصر النادي ال تتغير طيمة السنة الدراسية. -عناصر الفريؽ تتغير حسب الحاجة .

مالحـظة  :مف أجؿ تنافس حقيقي يجب تقسيـ القسـ إلى نادييف متكافئيف في القدرات بحيث كؿ ناد يضـ
عناصر متفوقيف  ،متوسطيف و ضعاؼ .

التشكيالت والتنقالت ما يجب الوقوؼ عنده ىو ضرورة احتراـ المنياج والمواقيت المخصصة لتطبيقو (45د )

فالحصة المنظمة ال تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ فقط  ،بؿ تتعدى إلى تنظيـ وتطوير العالقة بيف المربي

والتمميذ  ،وبيف التالميذ أنفسيـ .

والتنظيـ المحكـ يخمؽ الجو المالئـ لمتمميذ  ،ويمنحو الفرصة لمتعبير عف إمكانياتو البدنية والفكرية ووضعيا

حيز التطبيؽ  ،وىذا يدفعو إلى المشاركة في بناء تعممو.

ويمر ىذا التنظيـ عبر االستعماؿ العقالني لمتشكيالت والتنقالت.

التشـكيـالت  :عموما نجد ثالثة أنواع مف التشكيالت :

 تشكيالت التقسيـ تشكيالت التموقع -تشكيالت التنظيـ

* تشكيالت الـتقسيم

 القسـم (المستوى الدراسي ) -الفـوج حسب القوة

 -الفريػؽ والنادي

 -الفرع  5تالميذ وأكثر

 -المجمـوعة

* تشكيالت التموقـع - :القاطرة (الصؼ)  -الموجػة  -الكتػمة

 -الزوجي  -الفردي .
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التنقـــالت :
سواء أثناء التسخيف أو أثناء المرحمة الرئيسية  ،يكوف تنقؿ التالميذ حسب ترتيبات تنظيمية تأخذ بعيف االعتبار
مساحة أو ساحة الممارسة .

 .12التوصيات  :مراقبة نشاط التالميذ:
مف ضروريات متابعة النشاط البدني  ،مراقبة مدى تأثير ىذا النشاط عمى جسـ الطفؿ .
وىناؾ سبؿ عديدة لذلؾ  ،نذكر منيا :


المالمح الخارجية

الـوجـو  :وتمخص في ثالث حاالت متباينة

جيــد

حـذار

.لوف فاتح  +لمعاف
ػ قط ارت عرؽ كبيرة

.استرخاء عضالت الوجو



من المالمح الخارجية كذلك :

قـف

ػ ميوؿ لموف الداكف
ػ قطرات عرؽ قميمة

ػ بداية تشنج عضالت الوجو

ػ لوف داكف واصفرار
ػ بقع عرؽ جافة

ػ قبض في العضالت

ػ جري غير مستقيـ .

ػ عدـ التحكـ في اإليقاع .

ػ فقداف التوازف أثناء الجري .



المالمح الداخـمية :إذا كاف يستحيؿ كشؼ آليات العمؿ البدني أثناء أي نشاط  ،فإننا نعتمد عمى قراءة ما يحس
بو الطفؿ الذي يقوـ بيذا النشاط .

أعراض االضطرابات الداخمية:

ػ ػ ػ ػ كؿ توقؼ لمطفؿ معناه اإلحساس بالتعب ( ما يعرؼ أف الطفؿ بطبيعتو مداوـ ال يعرؼ الغش خاصة
إذا كانت النشاطات المقترحة تجمب اىتمامو).

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

ػ ػ ػ اإلحساس بثقؿ الرجميف أثناء الجري مف سمات تراكـ حمض المبف في األلياؼ العضمية .
ػ ػ ػ تعرض الطفؿ لرؤية ضبابية منذر آخر بحالة غير مالئمة .

ػ ػ ػ ػ التنفس السريع دليؿ عمى ارتفاع نبضات القمب إلى درجة غير عادية.

مــالحظـة  :تستدعي كؿ ىذه الحاالت إيقاؼ النشاط وترؾ التمميذ في حالة استرخاء واسترجاع متزامنة مع إجراء
تماريف تنفسية مناسبة .واذا استمزـ األمر فعمى المعمـ إبالغ الجيات المعنية مف إدارة واولياء عف الحالة

الصحية لمتمميذ.
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 . 13نماذج من الوثائق التربوية

 1.13نموذج لتوزيع األنشطة عبر السنة
المؤسسة

االستاذ :

............................................................:

االشهــر
االساتيـع
االسثىع
األول
األسثىع
انثاَي
االسثىع
انثانث
االسثىع
انراتع

َىفًثر

أكتىتر
َشاط فردي

...........................................................

السنة الدراسية

ديسًثر

خاَفي

فيفري

..................................:

يارس

أفريم

ياي

.............................

َشاط خًاعي

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 2.13نموذج لمشروع مخطط بيداغوجي سنوي
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السنة الدراسية :
..........................................................
المستوى :

المؤسسة :
................................................................ ..
االستاذ :
الكفاءة الشاممة ...................................................................................................................................................................... .......................................:
...........................................

المياديف

الميداف
البدني

................

مػ ػػركبات الكفػ ػ ػ ػػاءات

الكفػ ػػاءات الختامي ػ ػػة
تدويف الكفاءة الختامية المستيدفة

الخاصة ا بالميداف

ػ

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

ػ

........................................................
........................................................

األنشطػ ػػة المحتويات المعرفية
ػ .........................
ػ .........................
ػ..............
ػ .........................
ػ .........................
ػ.............
ػ .........................
ػ .........................
ػ .........................
ػ.............

........................................................

الميداف

الجماعي

..................................................... ...

........................................................

........................................................

........................................................

..................................................... ...

.........................................................

...............

ػ
ػ

.........................
.........................

...............

ػ
ػ

...............

ػ
ػ

.........................

.............

ػ

.........................

المعيار:
المؤشرات............................ ..:
..............................

................................................

المعيار:
المؤشرات..............................:
..............................

المعيار:

.........................

.........................

المعيار:

.........................

..............................

المؤشرات
المعيار:

األستاذ :
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

معايير ومؤشرات التقويـ
المعيار.............................. :
المؤشرات..............................:

..............................:

..............................

المؤشرات

..............................:

..............................

المؤشرات

..............................:

المدير:
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 3.13نموذج لمخطط وحدة تعممية ( تدرج)
المؤسسة .................................................
المجاؿ ....................................................... :
المستوى .................................................. :
النشاط .............................................................. :
األستاذ .................................................. ... :
الكفاءة الختامية ....................................................................................................... ............................................................................................................................. :
التوجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات
محتوى االنجاز
المحتوى التعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي
األىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ
مركب ػ ػ ػ ػػات الكف ػ ػ ػػاءة
نوع الحصة
تقويـ تشخيصي

................................................

حصة تعممية 1

..............................................

................................................
................................................

حصة تعممية 2
حصة تعممية 3
حصة تعممية 4

...............................................
...............................................

حصة تعممية إدماجية
حصة تعممية 5
حصة تعممية 6
حصة تعممية 7

................................................
................................................

حصة تعممية إدماجية
حصة تقويمية إدماجية
تقويـ تحصيمي
األستاذ :
انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح
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 4.13نموذج لمخطط وحدة تعميمية ( مذكرة)
المؤسسة :
االستاذ :

المستوى :

............................................................

النشاط : 1

...........................................................

ىدؼ النشاط األوؿ :

ىدؼ النشاط الثاني:

..............................................

.............................................................................................................................

النشاط 2

............................................

...........................................:

..................................................................................................................................

محتــــــوى

المـــراحل

التعـــــــمم

محتـــوى االنجـــاز

المرحمة التحضيرية
النشاط : 1
المرحم ػ ػػة التعم ػػمية

النشاط : 2

المرح ػػمة الختامي ػػة
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 5.13نموذج لمخطط الكراس اليومي
التاريخ
النشػػاط
القسـ
الساعة

محتوى التعمـ

نشاط فردي

األىداؼ الخاص ػ ػػة

المالحظات

...........................................................................

..............................................

.........................................................................

....................................................
...................................................

نشاط جماعي

6.13

...................................................................

.................................................

...........................................................................

.....................................................

...................................
.....................................
.......................................

.......................................
......................................

نموذج لمخطط دفتر النصوص

التاريخ و الساعة

النشػػاط
نشاط فردي

نشاط جماعي

انىثيمح انًرافمح نًُهح انترتيح انثذَيح وانرياضيح

األىداؼ الخاص ػ ػػة

محتوى التعمـ

التوقيع

.............................................................

..............................................

......................

...............................................................

.................................................

.....................

.............................................................
..............................................................
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