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 :تمييد

لقد تكصمت الدراسات التحميمية لمفيكـ التعممية عمى ضكء التجارب المعاصرة في 
ارتباط الفعؿ التعميمي ببعضيا البعض ارتبطا عضكيا ضمف مجاؿ عمـك التربية كىذا ما أكد 

عالقة تفاعمية متكامالف ال يقبالف التجزئة كيرتبطاف بعالقة منطقية بيف نشطات كؿ طرؼ، 
مف ىذا أصبح ينظر إلى التعميمية عمى أنيا نظاـ مف األحكاـ يرتبط مباشرة بالظكاىر 

 كء عالقة االرتباط بيف عناصرىا.بعممية التعميـ كالتعمـ يحمميا عمى ضالمتعمقة 

كيدؿ مفيـك التعميمية في بداية نشأتيا عمى فف التعميـ الذم يؤدم إلى مفيـك 
البيداغكجيا كمع استمرارية البحكث أصبحت تتمركز حكؿ الفعؿ التعميمي التعممي كارتباطو 

 لمحتكيات كالمفاىيـ المتعمقة بيا. با

العقكد أصبح مفيـك التعميمية يحتؿ مكانة بارزة في األدبيات التربكية خالؿ حيث 
لقد شيد تطكرىا ليا دكر متميز ضمف عمـك التربية، ك  أضحىاألخيرة مف القرف العشريف، ك 

متسارعة بفضؿ اىتمامات العمماء كالباحثيف، فبمغت درجات عميا مف التاريخي خطكات 
لقد تكصمت الدراسات التحميمية المبادئ التي ترتكز عمييا ك مكضكعيا ككذا التحديد لالضبط ك 

ارتباطا عضكيا ضمف  ة التعميـ كالتعمـ ببعضيا البعضلمفيـك التعميمية إلى ارتباط عممي
مف ىنا أصبح ينظر إلى التعميمية عنصراف متكامالف ال يقبؿ التجزئة، ك ، فيما عالقة تفاعمية

ظكاىر المتعمقة بعممية التعميـ كالتعمـ، كتتمركز رة بالعمى أنيا نظاـ مف األحكاـ ترتبط مباش
مفاىيميا المتعمقة بيا أم التفاعؿ المكجكد بيف حكؿ الفعؿ التعميمي كارتباطو بالمحتكيات ك 

النشطيف التعميمي التعممي بمعنى تأثير كؿ مككف مف مككنات العممية التعميمية في األخر 
  .ىذه العالقة بينيما لما حدث التفاعؿ لكال كجكدة منطقية بينيما ك لكجكد عالق
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 والتعميمية  مصطمحات عمـو التربية

 : عمـ ييتـ بالجانب العممي مف العممية التعميمية التعممية.الديداكتيؾ

 عمـ ييتـ بالجانب النظرم في العممية التعممية التعميمية. البيداغوجيا: -

 : ىي التنشئة االجتماعية لمطفؿ.التربية -

: ىي مجمكعة مف العمـك التي تيتـ بالمدرسة مف جميع جكانبيا. )الديداكتيؾ عموـ التربية -
 نقؿ ......( -البيداغكجيا –

لمعرفة مف مستكاىا العالي )المنياج النقؿ الديداكتكي: ىك العممية التي تساعد عمى نقؿ ا
 صياغة األىداؼ(. –الكتب النظريات( إلى مستكاىا التعميمي البسيط )المذكرة 

: مجمكعات مف التصكرات التي يبني الطريقة التي يشتغؿ بيا المتعمـ في تعممو التمثالت
 )مكتسبات قابمية )مثاؿ عف الرياضة )فكرة عنيا في الخياؿ( صحيحة أك خاطئة(.

: مجمكعة مف الشركط كالضكابط التي تضبط عالقة المتعمـ بالمدرس العقد الديداكتيكي
الذم جاء بفكرة جديدة  –كالمادة المعرفية )مدرس+ متعمـ( )مثاؿ: عدـ حؿ التمريف )عقكبة( 

 )مكفأة(.

 : مجمكعة مف المعارؼ كالميارات كالقيـ التي يككف فييا المتعمـ قادران عمى تكظيفياالكفاية
 في كضعيات مختمفة.

 : )مكتسبات قابمية شاىدة .......( لحؿ ككطالؽ مشكمة.مثاؿ

 : ىك الطريقة اإلجرائية لتطبيؽ الكفايات.اإلدماج
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 : ىي األىداؼ التي تحقؽ في أخر سمؾ مف األسالؾ التعميمية.المواصفات

 كطكيمة المدل( المدلقريبة  األىداؼ)

درس عمى حدل كىك مصطمح يشمؿ المكصفات : ىي ما يرجى تحقيقو في كؿ األىداؼ
 طكيمة المدل( –متكسطة  المدل  –كالكفايات )قريبة المدل

 –القدرات: ىي االستعداد كالتييئك كامتالؾ كسائؿ الطفؿ التعميمي، )يحضر المذكرة 
 التقكيـ.  مثاؿ: )قدرات االستاذ(. –التنفيذ  -التخطيط

 / المعنى المغوي واالصطالحي لمتعميمية:1

مدة طكيمة لمداللة عمى كؿ ما يرتبط  ذمن didqctiaueاستعممت كممة ديداكتيؾ 
بالتعميـ مف أنشطة تحدث في العادة داخؿ األقساـ كفي المدارس كتستيدؼ نقؿ المعمكمات 

في المغات األكركبية مشتقة مف  didqctiaueكالميارات مف المدرس إلى التالميذ، كممة 
Didqktikos أم يعمـ بعضنا بعضا" كالمشتقة أصال مف الكممة االغريقية كتعني "فمنتعمـ ،
didaskein .كمعناىا التعميـ 

كقد استخدمت ىذه الكممة في التربية أكؿ مرة كمرادؼ لفف التعميـ، كيعرفيا ككمينكس 
أك كامينسكي في كتابة "الديداكتيكا الكبرل" بالفف العاـ لمتعميـ في مختمؼ المكاد التعميمية، 

بأنيا ليست فنا لمتعميـ فقط بؿ لمتربية أيضا، إف كممة ديداكتيؾ حسب ككمينكس  كيضيؼ،
يصاؿ المعارؼ لجميع األفراد.  تدؿ عمى تبميغ كا 

تيتـ بكؿ ما ىك تعميمي تعممي، أم كيؼ يعمـ األستاذ مع التركيز عمى  الديداكتيؾ
 كيؼ يتعمـ التمميذ؟ كدراسة كيفية تسييؿ عممية التعمـ.
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 يتـ مف خالؿ بعديف:  –التي تعتبر مكضكع الديداكتيؾ  –فدراسة المادة التعميمية 

 * بعد إبستيمكلكجي يتعمؽ بالمادة ذاتيا مف حيث طبيعتيا كبنيتيا، كمنطقيا كمنيج دراستيا.

 * بعد بيداغكجي مرتبط أساسا بتعميـ المادة كمشاكؿ تعمميا.

التركيب بيف عناصر الكضعية البيداغكجية التعميمية عمى أنيا مادة تربكية مكضكعيا 
عداد الكضعيات أك المشكالت المقترحة عمى  كمكضكعيا األساسي ىك دراسة شركط كا 

 التالميذ قصد تيسير تعمميـ.

 * كما تتضمف البحث في المسائؿ التي يطرحيا تعميـ المكاد.

 / مكونات التعميمية:2

كاضح في األذىاف فإنيـ رمزكا ليا في يككف ىناؾ تصكر ليتضح أكثر مفيـك التعميمية ك 
غالب األحياف بمثمث النسؽ الذم ربط األطراؼ الفاعمة في العممية التعميمية كىي المعرفة 

عميو المعطيات  كالتمميذ كالمعمـ، كتعتبر ىذه المتغيرات الثالثة األساس الذم ترتكز
يمية التي مفيـك التعم كالعناصر التي يمكف أف تظير عمى مساحة المثمث كالتي ينشا منيا

مجاؿ تتفاعؿ فيما بينيا كتعطي خاصية متميزة لمتعميمية كىي مجاؿ بناء المحتكيات، ك 
 الكضعيات التعميمية.  مجاؿ مركزم يتـ فيو بناءالكتساب، ك استراتيجيات ا

 البنية المفاىيمية( المعرفة )

 نماذج التعميـ( المعمـ )

 ( التمميذ )نظريات التعمـ
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 المتعمـ:

ال يمكف أف تتـ عممية  يعتبر التالميذ احد المدخالت العممية التعميمية إذ بدكف التالميذ
تنمية تنميتو مو مرتبط دائما بتأىيؿ المتعمـ ك عم -عمى المدرس أف يراعي أف التعميـ ك 

سكاء كاف منيا  يؽ األىداؼ في المجاالت المختمفةىذا بتحقمتكاممة في كافة النكاحي ك 
ركية القدرات الحرؼ اك ما يتصؿ بتعميـ الميارات ك المعاالمفاىيـ كالمعمكمات ك صؿ بتعميـ يت

الكجدانية، فتقع عمى عاتؽ المعمـ إكساب النفعالية ك النكاحي اأك ما يتصؿ بتعميـ السمكؾ ك 
 التالميذ السمككيات المختمفة. 

ألنشطة التربكية فيك قائد لمية التعميمية فيك ميسر لمتعمـ ك : يمعب دكرا أساسيا في العمالمعمـ
ة الدراسية التي يقدميا لمتالميذ مسئكؿ عف المادف التالميذ الذم يقـك بتدريسيـ ك المسئكؿ ع

أسسو الدراسية عارفا بقكاعد التدريس ك يتطمب مف المدرس أف يككف متمكنا مف المادة ك 
 لمختمؼ األلعاب.

كمات التي يقدميا المدرس إلى المعمتتمثؿ في مختمؼ المعارؼ كالميارات ك  المادة الدراسية:
اإلجراءات تالميذه بيدؼ تحقيؽ النمك الشامؿ لشخصية المتعمـ / كعمى المعمـ أف يقـك ب

  التالية: 

 تنظيـ المادة الدراسية كفقا لمقكاعد العامة لمتدريس. -

 يعد الكسائؿ التعميمية الالزمة لذلؾ.  -

 .تنفيذ الدركس -
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 ات التعمـنظري

 النظرية البنائية

 مدخؿ: 

مف أىـ النظريات في القرف العشريف، تسمى نظرية النمك المعرفية كالنضج المعرفي، 
مف ركادىا ىك بياجي، ظيرت عمى أنقاض النظرية السمككية، ترتكز عمى المتعمـ كفاعؿ 

 أساسي في بناء معرفتو الخاصة.

 : تعريؼ النظرية البنائية-1

ىي نظرية تقكـ عمى مبدأ أف التعمـ فعؿ نشيط كأف بناء المعارؼ يتـ إستناد إلى 
 المعارؼ السابقة )خبرات كتمثالت(.

فالمتعمـ محكر العممية التعميمية التعممية يبني المعرفة إعتمادا عمى ذاتو فقط، يالحظ 
يستنتج كيدمج تعمماتو الجديدة في بيئتو ينتقي، يصكغ فرضيات يحمؿ يتخذ قرارات ينظـ ك 

المعرفية أك الذىنية الداخمية، كما أف سيركرة تعممو تمر بصراع بيف المكتسبات السابقة 
 كالتعممات الالحقة )التناكب بيف التكازف كالالتكازف( 

 رواد النظرية البنائية: -2

المعرفي عند جاف بياجي: عمـ نفس كفيمسكؼ سكيسرم كقد طكر نظرية التطكر  -1
 األطفاؿ فييا يعرؼ األف بعمـ المعرفة الكراثية.

جكف ديكم: ىك مربي كفيمسكؼ كعالـ نفس أمريكي كزعيـ مف زعماء الفمسفة البراغماتية  -2
 كيعتبر مف أكائؿ المؤسسيف ليا.
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 مفاىيـ النظرية البنائية: -3

 ب المعرفيالتعمـ: ىك عممية بناء المعارؼ داخميان لتجاكز حالة االظطرا -

 االكتساب: تفكيج الكضعيات مف المدرس -

 درس المتعمـ: ىك محكر العممية، تنشيط، يبني تعمماتو بنفسو. -

 المدرس: مكجو كمنشط. -

 السيىركرات اإلجرائية: ىي الطريقة التي ينتيجيا المتعمـ في التفكير.

 المبادئ األساسية لمنظرية البنائية:  -4

عارفو مف خالؿ نشاطو كمشاركتو الفعالة في عمميتي التعميـ المتعمـ ىك مف يبني م -1
 كالتعمـ.

 المعرفة القبيمية كالخيرات السابقة شرط أساسي لبناء التعمـ الجديدة. -2

يبني المتعمـ معنى ما يتعممو بنفسو بناء ذاتيان حيث يتشكؿ المعنى داخؿ بنيتو المعرفية  -3
 ست ذات معاف ثابتة لدل المتعمميف المختمفيف.بناء عمى رؤيتو الخاصة، ألف األفكار لي

المعرفة منتج مبتكر مكجكد في دماغ المتعمـ كمرتبط بو كىي أساس نظرتو إلى العالـ  -4
 مف حكلو كبناء عمييا يقـك بفيـ كتفسير الظكاىر مف حكلو.

الكضعية المشكمة ضركرية لبناء التعممات حيث يبني المتعمـ معرفتو عمى أفضؿ كجو  -5
 ندما يكاجو عكاقب أك ميمة أك مشكمة حقيقية.ع

 الخطأ شرط التعمـ مف خالؿ تبني التعمـ. -6
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 المعرفة عممية كليست نتيجة. -7

 المميزات اإليجابية لمنظرية البنائية: -5

 تمتاز بأنيا تشرؾ المتعمـ في جميع مراحؿ تعممو. -1 

 التعممات فييا مرتبطة بالحياة الكاقعية لممتعمـ. -2

تساعد المدرس عمى التقميؿ مف مشاكؿ االنضباط السمككية لدل المتعمميف مف خالؿ  -3
 إشراكيـ في بناء الدرس.

 تقديـ التعممات بطرؽ مختمفة كمتنكعة، بناء عمى إختالؼ معارؼ المتعمميف السابقة. -4

 أدوار المدرس في النظرية البنائية:  -6

 نة عميو.تنظيـ بيئة التعمـ، كتكفير األدكات المعي -

تخاذ القرار. -  تشجيع المتعمميف عمى التفكير كالمبادرة كا 

 دمج المتعمميف في مكاقؼ ككضعيات تتحدل مكتسباتيـ السابقة. -

 تشجيع أسمكب النقاش بيف المتعمميف باستخداـ أدكات متنكعة في التقكيـ. -

 تنمية ركح االستفسار كالتساؤؿ لدل المتعمميف. -

 في عممية إدارة التعمـ كتقكيمو. إشتراؾ المتعمميف  -

ىك نشاط فردم يقكـ بو المتعمـ داخمي مف خاللو فيـ الكاقع التعمـ عند البنائية:  -1
 المكائمة( –كالتكيؼ معو )العكدة إلى حالة التكازف( عف طريؽ عمميتي )االستيعاب 

 تجاكز كنفي االضطراب الذم تحدثو الكضعية المشكمة.  التعمـ: -2
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 ضد كاقع المتعمـ.  –محفزة  –)الكضعية البد أف تحدث تشكش اضطراب( كتككف 

 )يحس أف معرفة ال تكفي لمحؿ(.

 مبادئ البنائية:

الكضعية المشكمة ضركرية لناء التعممات حيث يبني المتعمـ معرفتو عمى أفضؿ كجو  -1
 عندما يكاجو بمكاقؼ أك ميمة أك مشكمة حقيقية.

ع بيف المعارؼ السابقة الصراالجديد عمى ضكء معرفتو السابقة ) يبني المتعمـ خبرتو -2
 كالمعارؼ السابقة كالمعارؼ الجديدة( كىذا الصرع ىك الذم يتيح التعمـ.

 الخطأ شرط التعمـ مف خاللو يبنى التعمـ. -3

 : األدكارالبنائية

 : بناء المعارؼ داخميان لتجاكز حالة االضطراب المعرفي.التعمـ

 فكيج الكضعيات مف المدرس.: تاالكتساب

 بني تعمماتو بنفسو. –تنشيط  –: المحكر دكر المتعمـ

 : مكجو كمنشط.المدرس

 أقواؿ البنائية:

 ال تعطني سمكة بؿ عممني كيؼ اصطادىا )صيني(. -1

 طس(غس)سانت أك اهلل يفيـ العالـ ألنو ىك الذم صنعو  -2

 إصالحو.فعندما يصنع الطفؿ المعبة بنفسو يفيمو كيعرؼ 
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 النظرية السوسيوبنائية

ىي نظرية تعتبر أف العارؼ تبني إجتماعيان مف لدل المتعمـ كلفائدتو، فيك يبني  تعريفيا:
عطاء  معارفو بكيفية نشيطة كمتدرجة، مف خالؿ سياؽ قائـ عمى التفاكض كالتفاعؿ كا 
المعنى، كما ترل ىذه النظرية بأف المتعمـ ال يطكر كفايتو إال بمقارنة إنجازاتو بإنجازات 

 اعؿ مع الجماعة أك األقراف كالمحيط العاـ.غيره. أم في إطار التف

 كىي عمى خالؼ الجشطالتية تنطؽ مف الجزء إلى الكؿ.

تعتبر مف أىـ األسس النظرية التي قامت عمييا المقارنة بالكفايات التي اعتمدنا عمييا في 
 بناء المنياج.

داخؿ كىي تصفؽ ضمف النظريات المعرفية التي تعطي األكلكية لمعمميات التي تجرل 
تخاذ القرار كحؿ المشاكؿ، كما أنيا تعتبر تطكران لمبنائية.  اإلنساف كالتفكير كا 

 ألبرت باندكرا  –: فيككتسكي روادىا

 مفاىيـ النظرية السوسيوبنائية

 : السياؽ االجتماعي الذم يحقؽ فيو الطفؿ تفاعمو مع الراشديف كاألقراف.مفيكـ النشاط

: لحظة مككنة كمنشطة لمنمك، حيف يتدخؿ الراشد تنطمؽ شرارة التعمـ االذم مفيكـ التعمـ
 يعجز المتعمـ عف إطالقو بمفرده.

: كائف فاعؿ نشيط يشارؾ في بناء معارفو بذاتو في إطار التفاعؿ مع أقرانو األمر المتعمـ -
 الذم يساىـ في تحقيؽ النمك المعرفي عند المتعمـ.
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ثؿ دكره في إعطاء شرارة التعمـ مف خالؿ اختيار الكضعيات : فاعؿ تربكم يتمالمدرس -
 المناسبة كتكفير شركط تحقيؽ النمك العقمي )الذكاء( لدل المتعمـ.

: الفارؽ بيف مستكل معالجة كضعية تحت إشراؼ المدرس مفيكـ منطقة النمك القريب -
 كبيف مستكل المعالجة الذم يحققو التمميذ بمفرده.

نشيط يشارؾ الفعالية في خمؽ مقكمات كجكده كتقرير مصيره كيسيـ  : ىك كائفاإلنساف -
 في تحقيؽ نمكه الذاتي.

 مرتكزات النظرية السوسيوبنائية 

 يرتكزا التعمـ عمى الصراع المعرفي. -

 يبني المعارؼ إجتماعيا مف طرؼ المتعمـ. -

 يحدث التعمـ مف خالؿ التفاعؿ مع المحيط الخارجي. -

عندما يكاجو المتعمـ كضعية مشكمة فإنو يقع تحت تأثيريف داخمي )ذاتي(، خارجي  -
 )جماعة القسـ( كىك ما يحتـ عميو تعبئة مكارده إليجاد الحؿ.

 يحدث التعمـ مف خالؿ التفاعؿ بيف السمكؾ كظركؼ الشخص كالمحيط. -

 عكامؿ التعمـ ىي االنتباه، الدافعية، اإلنتاجية كالتخزيف. -

 اعد التعمـ في النظرية السوسيوبنائيةقو  -

 االىتماـ بالعمؿ بالمجمكعات. -

 معرفة الفكارؽ بيف المتعمميف )السيككلكجية، سكسيكلكجية، معرفية(. -
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 تكفير بيئة مناسبة لمتعمـ الذاتي. -

 إشراؾ المتعمميف في بناء التعممات. -

الذاتي كتفاعمو مع البيئة  المتعمـ ىك مف يبني تعمماتو بنفسو، كذلؾ مف خالؿ نشاطو -
 الفصمية.

 التعمـ كالنمك المعرفي ال يتـ إلى في إطار التكاصؿ مع الراشد كالتعاكف مع األقراف. -

 العكامؿ المسؤكلة عف حدكث التعمـ في النظرية السكسيكبنائية. -
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 النظاـ التربوي الحديث

في عالمنا الحديث كخاصة بعد النيضة الكبرل في العمـك كالتكنكلكجيا أصبح  اإلنساف 
 يبحث عف تكازف جديد بيف كاجباتو الحيكية المرىقة كالحرية التامة.

العمـك كالتكنكلكجيا تظير إشكالية حرية اإلنساف إذ لـ يترؾ لو الكقت الكافي  كبتطكر
 لمتركيض كالترفيو عف نفسو.

كلذا فعمى المربيف كخاصة أساتذة األنشطة البدنية كالياضية عمى كؿ المستكيات أف ييتمكا 
تحضيرىـ كيساىمكا في إيجاد الحمكؿ المناسبة ليذا الكاقع المعاش، كمساعدة المتعمميف ك 

رادة لكي ال ينحرفكا نحك  كتككينيـ بصفة جيدة كمتزنة الحتكاء ىذه الحالة، كمجابيتيا بحـز كا 
األمراض المتفشية في مجتمعنا كالتدخيف كتعاطي المخدرات كالكحكؿ كالعنؼ، كاالستسالـ 

 إلى آفات أخرل، بدأ الكسط المدرسي يعاني منيا كاالنحالؿ الخمقي كالكآبة كالتطرؼ.

در بنا أف نعطي لتالميذنا ثقافة عامة في االنشطة البدنية بتككينيـ كترغيبيـ في الحياة كيج
السميمة النشيطة، كحب بذؿ الجيد في المياديف الرياضية كغيرىا، لدعـ األبعاد الصحية 
كالثقافية االجتماعية كالتي ال تنحصر في اكتساب ميارات فنية كقدرات بدنية فحسب، بؿ في 

 رات نفعية كتبني سمككات حميدة في حياتيـ المدرسية كاالجتماعية.اكتساب ميا

إف األنشطة البدنية كالرياضية جزء أساسي مف النظاـ التربكم، يمثؿ جانبا مف التربية العامة 
 التي تيدؼ إلى إعداد المكاطف )التمميذ( إعداد بدنيا كنفسيا كعقميا في تكازف تاـ.

مر، حيث أنيا تعتبر أكثر البرامج التربكية قدرة عمى كيجب أف تساىـ في تحقيؽ ىذا األ
 تحقيؽ أىداؼ المجتمع.

 كيتضح ىذا مف خالؿ ما مدل تحقيؽ أىداؼ التربية البدنية في المرحمة الثانكية.
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تتحقؽ أىداؼ األنشطة البدنية بدرجات متفاكتة كذلؾ حسب المكاقؼ المتاحة في درس 
ذ الميارات كالسمككات الحركية لممساىمة بنجاح في مساره التربية البدنية كي يتعمـ منيا التممي

 التعميمي أكال ثـ في حياتو المينية ثانيا.

كفي ىذا السياؽ فإف معرفة خصائص النمك كاحتياجات التمميذ ليا أىمية بالغة. فأغمبية 
تالميذ التعميـ الثانكم في مرحمة المراىقة، كما تتميز بو مف صعكبات نفسية كاضطرابات 

 سيكلكجية، تجعميـ بحاجة إلى درجة كبيرة مف العناية كاالىتماـ.ف

يعتبر أستاذ األنشطة البدنية حجر الزاكية كالعمكد الفقرم لمعممية التربكية، لما يمتاز بو مف 
احتكاؾ مباشر بالتالميذ. كبذلؾ فيك يغرس فييـ قيما أخالقية أساسيا كفاءات كخبرات 

 تأثير في المحيط الخارجي.ضركرية ترمي لمتكفؿ الذاتي كال

عداده لما  كككف التمميذ المحكر األساسي في عممية التعمـ، أصبح مف الضركرم العناية بو كا 
 يتناسب كتطكر المجتمع في الميداف التكنكلكجي كالعممي كالمعرفي كالبيئي كالصحي.

 األنشطة البدنية والرياضية: مادة تعميمية -

كالرياضية عممية مخططة كمقصكدة، تيدؼ إلى إحداث  إف تدريس مادة األنشطة البدنية
تغيرات إيجابية مرغكبة )تربكية، معرفية، حركية، نفسية كاجتماعية( في سمكؾ المتعمـ كفي 

 تفكيره ككجدانو.

كىذا يتطمب مف األستاذ أف يككف معدان إعداد متميزا مف الناحية المعرفية كالبيداغكجية 
العمؿ التربكم كالتعميمي، لبناء شخصية المتعمـ القادر عمى كالمينية مما يسمح لو بتطكير 

التفكير كالتكيؼ كاإلبداع كالعيش في مجتمعو، كاالنسجاـ المتعمـ القادر عمى التفكير كالتكيؼ 
 كاالبداع كالعيش في مجتمعو كاالنسجاـ مع متطمباتو كمستجداتو، كمكاجية كؿ التغيرات.
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كدكرىا البالغ في تطكير تدريس مادة التربية البدنية  كمف ىنا تبرز لنا أىمية التعميمية
كالرياضية كالبحث عف أنجع الطرؽ كالكسائؿ، بغية إيصاؿ األنشطة المقررة في المناىج 
الدراسية إلى المتعمميف في أحسف الظركؼ )طرؽ التدريس، الكسائؿ كالتقنيات المستخدمة 

 في إيصاؿ المعمكمات إلى المتعمميف.

ة مادة األنشطة البدنية كالرياضية ترتكز أساسا عمى تعميمية األنشطة البدنية كمنو فتعميمي
 كالرياضية التي تعبر الركيزة األساسية ليا كالدعامة الثقافية كاالجتماعية.

 خصكصياتيا: 

أنيا تستيدؼ تطكير الناحية البدنية كالفكرية لدل المتعمـ، كتربي فيو القدرة عمى التحكـ  -
 و.في جسمو كمحيط

 أنيا تغرس فيو القدرة عمى الربط بيف النشاط المفيد كالغير المفيد. -

 أنيا أكثر النشطات التربكية كالصحية خضكعا لمممارسة المقننة. -

 أنيا مبنية عمى أسس بيكلكجية كفيسيكلكجية. -

 أنيا مرتبطة بظركؼ بسيككلكجية، مرافقة لمراحؿ النمك. -

 ب (:تعميمية األلعاب ) تدريس األلعا
يعتبر المعب أداة تعمـ لدل التالميذ حيث انو مف خالؿ المعب الذم يمارسو في مراحمو  

النمائية المختمفة كالمتعاقبة تشكؿ لديو بنى شخصيتو البدنية ك العقمية االجتماعية مما يؤدم 
إلى تنشيط عضالتو ك قكاه العقمية ك قيمو ك اتجاىاتو ، فيتعرؼ مف خالؿ أنشطة األلعاب 

عؿ مع أدكاتيا كمشاركتو إلى الخصائص الحسية لكؿ ما يتصؿ بيا مف أشياء ك ك التفا
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أشخاص ك يقؼ عمى ما يميزىا مف خصائص مشتركة ، كما يتعمـ الطفؿ مف األلعاب 
 الكثير عف نفسو ك عف قدراتو ك سمات شخصيتو.

دة دراسات ك قد أجرل الكثير مف الباحثيف ك الميتميف بالدراسات التربكية في ىذا المجاؿ ع
بينت نتائجيا أف أىمية األلعاب التربكية في تحقيؽ التعمـ ك أكدت عمى أف األلعاب التربكية 
تعد كسائؿ فعالة ك قكية التأثير في تغيير سمكؾ المتعمـ ك اتجاىاتو مف خالؿ إكسابو 

 المعارؼ كالميارات الحركية.
معب كانكا اقؿ عرضة كما بينت بعض البحكث أف األطفاؿ الذيف أتيحت ليـ فرصة ال

 لممارسة األخطاء إذا ما قكرنكا باألطفاؿ الذيف لـ تسمح ليـ فرصة ممارسة المعب.
 اثر األلعاب في المجاالت السموكية:/ 4 

 / المجاؿ المعرفي:4-1
ك يظير اثر األلعاب في المجاؿ العقمي المعرفي لمتعمـ لدل الطفؿ مف خالؿ فيمو ك 

البسيطة كالمعقدة ك تطبيقيا كممارسة التحميؿ ك التركيب  حفظو لقكاعد المعب كقكانينو
كاالبتكار في نطاؽ المعب كقكاعده بتككيف صكر عقمية لألشياء كالحركات ك خاصة في 
نطاؽ األلعاب التي تتطمب تصكر المكقؼ ك تكقع الحركات كما ىك الحاؿ في العاب 

 الشطرنج.
 / المجاؿ الوجداني واالجتماعي:4-2

ـ األلعاب في الجانب الكجداني في بنية شخصية الطفؿ ك ذلؾ مف خالؿ دكره ك يؤثر تعمي
البناء في تنشئة الطفؿ ك اتزانو عاطفيا ك انفعاليا ، فيتعمـ الطفؿ مف خالؿ المعب مع 
اآلخريف االلتزاـ بقكاعد األلعاب كقكانينيا ك يتعمـ اإليثار ك التعاكف األخذ ك العطاء ك 

 ـ.احتراـ اآلخريف كأدكارى
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كمف خالؿ تعميـ األلعاب بأشكالو ك طرائقو ك مراحمو المختمفة تسيـ في تككيف النظاـ أك  
النسؽ األخالقي كالقيمي لدل الطفؿ فيكتسب معايير السمكؾ االيجابي منيا األمانة ك الثقة 

 ك التحكـ في عكاطفو عند الخسارة ك عند االنتصار.
 / المجاؿ الحسي حركي:4-3

األلعاب المختمفة عمى الجانب الحسي الحركي، فالطفؿ يكتسب الكثير مف كما يؤثر تعميـ 
الميارات الحركات مف خالؿ ممارسة أشكاؿ ك ألكاف األلعاب المختمفة مثؿ الجرم ، الرمي 

 ، اإلمساؾ، االلتقاط، المطاردة، التكازف ... الخ.
 / مفيوـ تدريس األلعاب:5

فاعؿ فييا التالميذ ك المعممكف حيث ينفذ التالميذ تعد عممية التدريس عممية تفاعمية حيث يت
ما يطمبو منيـ المعمـ كما يفعمو يؤثر عمى تعمميـ كعمى المدرس تصميـ بيئة تعميمية يراعي 
فييا خصائص كاحتياجات التالميذ، كيتكقؼ اختيار البيئة التعميمية عمى تصميـ خبرات 

كعرض الميارات بطريقة مناسبة كاستخداـ التعمـ التي تتمثؿ في كيفية تقديـ العمؿ الحركي 
 الكسائؿ كالسبؿ التي مف شانيا تكضيح مختمفة األلعاب كالميارات.

إف تدريس األلعاب ىك عممية تفاعؿ بيف المعمـ كتالميذه داخؿ الفصؿ اك خارجو، بمعنى 
أنيا عممية األخذ كالعطاء ك الحكار كالتفاعؿ بيدؼ المعرفة كاكتساب المعمكمات التي 
يحاكؿ المعمـ تكصيميا كأف مخرجات التدريس تنعكس عمى سمكؾ التالميذ عقميا كمعرفيا 

 ككجدانيا كحركيا.
كالجدير بالذكر أف تدريس األلعاب يستخدـ في المؤسسات التربكية بيدؼ تنمية الصفات 
االيجابية لدل األطفاؿ كالتعاكف ك المشاعر الطيبة كما تستخدـ كشكؿ مف أشكاؿ تنظيـ 

مـ السيما ك أف جميع النظريات التربكية الحديثة تؤكد عمى أف األطفاؿ ينبغي أف يتعممكا التع
 مف خالؿ ممارستيـ ألنشطة األلعاب حيث أنيـ يتعممكف كىـ يمعبكف.
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ك في ىذا الصدد يؤكد بعض التربكييف عمى أىمية تكظيؼ المعب في العممية التعميمية 
كد أف المدرسة عمييا كالتي تشمؿ النكاحي العقمية بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التربكية التي تؤ 

 كالحركية كاالنفعالية كاالجتماعية.
 / العناصر األساسية في تدريس األلعاب التربوية:6

ىناؾ عناصر أساسية ك ىامة في شكؿ ك مضمكف طبيعة تدريس األلعاب نذكرىا فيما 
 يمي:

 رؽ التكصيؿط –محتكل درس األلعاب  –التنظيـ  –التالميذ  –المعمـ 
ك ال شؾ أف عممية تدريس األلعاب تنطكم عمى ثالثة عناصر أساسية ال غنى عنيا كىي 
المعمـ كالتالميذ ك المعبة كيحاكؿ المعمـ مف خالؿ تعاكنو مع تالميذه أف يضيؼ إلى 
خبراتيـ خبرات جديدة تتككف مف معارؼ ك معمكمات أخرل عف طريؽ تقديـ األلعاب بيدؼ 

 محدد ك معركؼ.
 / شروط تنظيـ األلعاب التربوية :7
  يتكجب أف نعمـ التالميذ بالقكانيف ك القكاعد التي تحكـ األلعاب بيدؼ التعرؼ إلييا ك

 االستجابة ليا بشكؿ مناسب.
 .تكافر الرغبة في ممارسة األلعاب لدل التالميذ المشاركيف في المعبة 
 ككضكح الميمات التي ينبغي أف يقـك بيا األطفاؿ أثناء تنفيذ األلعاب.  دقة 
 .االنسجاـ التاـ بيف مضمكف المعبة التربكية ك المستكل العمرم لمتالميذ الذيف يمارسكنيا 
 .أف تككف مالئمة لإلمكانات المتكفرة في المدرسة 
 .أف تسمح بمشاركة جميع التالميذ 
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 مفيـو األلعاب
 تمييد:

ىاما مف النشاط المدرسي  تعد األلعاب مدخال أخر لظاىرة المعب حيث أنيا تعتبر جزاءا   
كما أنيا تشكؿ حيزا كبيرا في محيط األنشطة المدرسية خصكصا في درس التربية البدنية 
كالرياضية ك األلعاب ىي كسيمة تعميمية لممارسة األنشطة الرياضية كذلؾ لتنمية الميارات 

اذج لميارات الحركية لمتالميذ، فأثناء أداء األلعاب بشكؿ غير مباشر يمارس التالميذ نم
حركية متعددة مع التكرار دكف ممؿ كما أف المكاقؼ المختمفة داخؿ المعبة تمنح المتعمميف 
المشتركيف فرص التفاعؿ مع بعضيـ البعض فاأللعاب تسمح لمتالميذ باف يجربكا مشاعرىـ 
ي اختياراتيـ ك الحمكؿ الممكنة ك تسمح ليـ كذلؾ باف يعبركا عف مشاعرىـ كالتحرر االنفعال

ك يتعمـ أف الحرية ليست مطمقة ك ىذا مف خالؿ المعب في حدكد القكانيف ك الشركط 
 المكضكعة لكؿ لعبة.

 / مفيـو األلعاب:1 
 مفيـو المعب:/  1-1 
ىك نشاط مكجو أك غير مكجو ) حر( يقكـ بو األطفاؿ مف اجؿ المتعة ك التسمية ك   

ف حيث أبعادىا المختمفة العقمية ك يستخدمو الكبار عادة ليساىـ في تنمية شخصياتيـ م
 البدنية ك الكجدانية كاالجتماعية.

 / مفيـو األلعاب:1-2 
نشاط يمارسو فرداف عمى األقؿ تقدير بنفسييما فيشتركاف في لعب تنافسي باستخداـ شيء  

 متنقؿ ) كرة أك مشابو( مف خالؿ إطار عمؿ لقكاعد محددة.
اثناف أك أكثر مف األفراد بغرض تقرير التفكؽ ك نشاط تنافسي يحكمو القكاعد يشترؾ فيو 

 تتنكع مككنات قكاعد المعب ما بيف البساطة ك صكال إلى التعقيد.
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أنشطة تنافسية حيث يتطمع فييا الفرد أك الفريؽ إلى الفكز حيث يستخدـ الميارات ك الخطط  
 لمنع منافسو مف الفكز.

 الخصائص األساسية لأللعاب:/ 2 
شرح خطكاتيا حتى يمكف تكرارىا إلى عدد مف المرات ك يتضمف  إمكانية كصفيا ك -

 الكصؼ قكاعدىا ك شركطيا كقكانينيا.
لكؿ لعبة مف األلعاب مشاعرىا المصاحبة التي يتكقعيا الالعبكف ك التي تتميز بركح  -

 خاصة تشكؿ منيا.
 / طبيعة األلعاب:3 

ككثيرا ما نطمؽ عمى لكف معيف كثيرا ما يستخدـ لفظتا األلعاب ك الرياضة بشكؿ مترادؼ ، 
مف الرياضة بأنيا المعبة الفالنية مثال لعبة كرة القدـ ك في حقيقة األمر مصطمح الرياضة 
يشير إلى نشاط رسمي يحكمو عنصر التنافس بشكؿ مباشر أك غير مباشر، فالمنافسة 

مباشر مثؿ  بشكؿ غير مباشر مثؿ العاب القكل ك السباحة ك الجمباز، بينما المنافسة بشكؿ
 كرة القدـ كاليد.

كاأللعاب تبدأ مف أشكاؿ بسيطة كالعاب المطاردة كصكال إلى أشكاال مركبة ك أكثر تعقيدا 
كالعاب الرياضية مثؿ كرة القدـ، ك التي نطمؽ عمييا العاب رسمية ، فاأللعاب الرسمية 

التعاكنية  تتأسس عمى عنصر المنافسة فاف ىناؾ أنكاع أخرل مف األلعاب مثؿ األلعاب
 كاأللعاب الدراسية.

 / مكونات األلعاب:4 
كجكد حد أدنى مف المياقة البدنية ك العقمية تضمف ممارسة األلعاب كتتككف  نشاط بدني: 

 مف قدرات مثؿ السرعة الحركية القدرة عمى الرمي ، التكازف، الدقة.
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 / مجموعة مف األفراد: 4-1 
 عدد األفراد الممارسيف لأللعاب فرديف أك أكثر كصكال إلى تككيف فريؽ. يككف  
 أدوات المعب:/ 4-2 

تعتمد معظـ األلعاب ك بخاصة الرسمية منيا إلى أدكات كالكرات، لكف ىناؾ العاب    
 بسيطة التنظيـ ال تحتاج إلى أدكات كالعاب المطاردة.

  / االستراتيجيات:4-3 
أللعاب ك خططيا مف نشاط إلى أخر حسب طبيعة المعب ك مفيكميا تتنكع استراتيجيات ا  

فيناؾ استراتيجيات ىجكمية ترمي إلى إحراز اكبر عدد مف األىداؼ، ك أخرل دفاعية ترمي 
 إلى منع المنافسيف مف الفكز.

 الميارات الحركية:/ 4-4 
ميذ أسماء ك لكؿ لعبة رياضية مياراتيا الحركية الخاصة بيا، كيجب أف يستكعب التال  

تصنيفات الميارات الحركية لما يتعممكنو مف العاب ) ميارات ىجكمية، ميارات دفاعية ، 
 ميارات فنية(.

 / قواعد األلعاب: 4-5 
كىي مجمكعة مف المبادئ كاألسس التي تحكـ أداء التالميذ كسمككاتيـ في األلعاب كىدفيا   

 تكفير األماف كالسالمة لمتالميذ.
  لعاب:تصنيؼ األ / 5 
 يمكف تصنيؼ األلعاب عمى ضكء عدة أسس منيا:  

 تصنيؼ الميارات ) مثؿ الرمي، القفز(. -
 األداة المستخدمة ) العاب الشبكة، العاب العصى ، المضرب(. -
 عدد الالعبيف المشتركيف في األلعاب) فردية ، زكجية، فريؽ(. -
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 حصائؿ األداة ) تنافسية، تعاكنية، حركية(. -
 اإلحماء، تيدئة، االسترجاع، التكيؼ (.الكظيفة ) العاب  -

 فعمى المدرس أف يختار مف بيف ىذه التصنيفات ما يسيؿ فيمو ك يمكف تقديمو لمتالميذ. 
 / أنواع األلعاب:6 
 تقسـ مف الناحية االجتماعية إلى: 
  .العاب فردية 
 .العاب جماعية 

 كتقسـ مف الناحية الفنية إلى:
 ألعاب بسيطة التنظيـ:/ 6-1 
ك ىي العاب تككف في شكؿ تنظيمي مبسط ك تسمى باأللعاب الصغيرة ك ىي تتصؼ  

 بخصائص منيا:
 تركز عمى الميارات ) الجرم، الرمي، التجنب، المطاردة، الحراسة (. -
 تتميز بمتطمبات بسيطة تتصؿ باألدكار ك القكانيف. -
ة لممنافسة كجكد شبو بسيط بينيا كبيف األلعاب الرسمية مف حيث العناصر المبدئي -

 مثؿ المطاردة، التيديؼ، الدفاع عف المنطقة،.
 / األلعاب التمييدية:6-2 

 كىي العاب أكثر تعقيدا مف األلعاب البسيطة التنظيـ ك تتصؼ بالخصائص التالية:
 كجكد شبو كبير فيما بينيا ك بيف األلعاب الرسمية. -
 ى.تشتمؿ عمى تكزيع األدكار لكؿ العب كاليجـك اك حراسة المرم -
 تجمع بيف مختمؼ الميارات كالجرم ك الدكراف ك االنتقاؿ بالكرة أك تنطيطيا. -
 تتميز بمفيـك مبسط لمخطط ك االستراتيجيات مشابو في المعبة الرسمية. -
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 / األلعاب الرسمية:6-3 
كىي العاب تنمك تدريجيا مع تطكر الميارات مف خالؿ معرفة مفاىيـ المعبة ك يطمؽ عمييا  

 اضية، كتتصؼ بمايمي:األلعاب الري
 ينبغي تعمـ الميارات الحركية الخاصة بيذه األلعاب. -
 ينبغي معرفة القكاعد المؤسسة لمعبة ك فيـ جكانبيا. -
 عدد الالعبيف محدد بدقة. -
 مساحة الممعب ك أدكات المعب مقننة بدقة. -
 تظؿ بنية المعبة ىي طكاؿ زمف لعب المباراة. -

 مقارنة بيف أنواع األلعاب:
عناصر بسيطة تكجد في العديد مف األلعاب ك ال يكجد شكؿ 

 معيف لمعبة
 العاب بسيطة التنظيـ

 العاب تمييدية الجمع بيف عناصر مكجكدة في شكؿ العاب رسمية مختارة
 العاب رسمية الجمع بيف عناصر مكجكدة أصال في لعبة رسمية معينة

 
 / المكوف الحركي لأللعاب:1 
 تتككف ميارات األلعاب مف أنماط حركية تصنؼ إلى ثالث فئات: 

 حركات انتقالية مثؿ الجرم، القفز، الدحرجة. -
 حركات غير انتقالية مثؿ الثني، المد، الدفع، الشد كالدكراف. -
 حركات التناكؿ أك المعالجة مثؿ المسؾ، الرمي، االستقباؿ، الركؿ، التمرير. -
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 / جوانب و أبعاد األلعاب:2 
 / الجسـ:2-1 
أثناء انجاز ميارات األلعاب يستخدـ أجزاء الجسـ األساسية أك بعض أجزاء منو، مثؿ ميارة  

مسؾ الكرة في كرة اليد بأصابع اليد الكاحدة، ككذا تغيير شكؿ الجسـ في ضكء الكاجب 
ة ما الحركي الذم يقكـ بو، فتارة يككف الجسـ مفركدا اللتقاط الكرة، أك مثنيا أك مائال لجي

لتفادم الدفاع، ك أخرل يتككر بعد أداء التصكيب ك السقكط في كرة اليد ك أخرل عمى شكؿ 
 حائط صد مثؿ الضرب الساحؽ في الكرة الطائرة.

 / الفراغ:2-2 
 الفراغ الخاص: / 2-2-1 
ىك أداء الميارات بشكؿ شخصي يمثؿ الحيز الذم يستطيع الكصكؿ إليو بجسمو مثؿ تعمـ  

 ة.استقباؿ الكر 
 / الفراغ العاـ:2-2-2 

نعني بو كعي الفرد بأبعاد كمقاييس المالعب الحدكد التي تحكـ قكاعد المعب، كيعي طبيعة 
العالقة التنافسية بينو كبيف منافسيو كبذلؾ يسيـ الكعي بالفراغ العاـ في إثراء الفكر الخططي 

اـ كبيف تجييزات كاالستراتيجي لأللعاب، لكف يجب الربط بيف الفراغ سكاء خاص أك ع
الممعب لدكاعي األماف كالسالمة كعدـ مخالفة القكانيف، مثؿ العب الكرة الطائرة عميو نجنب 

 الشبكة بعد أداء الضرب الساحؽ.
 / المستوى:2-3 
تؤدل األلعاب في مستكيات متعددة عاؿ ك متكسط كمنخفض، كعالقة األداء الحركي في  

الميارة كىدفيا فالتمريرة الصدرية في كرة السمة تؤدل في األلعاب بالمستكل تتصؿ بطبيعة 
 مستكل متكسط.
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 / االتجاه:2-4 
يجب أف يدرؾ المتعمـ مفيكـ االتجاه كمدلكلو خالؿ أداء األلعاب كيجب التمييز بيف اتجاه  

الالعب كاتجاه األداة المستخدمة، كما في ميارات الخداع في التمرير، كتتحدد أشكاؿ 
 حركية عمى النحك التالي: األماـ، الخمؼ، األعمى، األسفؿ، الجانب، القطرم.االتجاىات ال

 / المسار:2-5 
ىك الخط الذم تتخذه حركة الجسـ في الفراغ كقد يككف مستقيما، منحنيا، دائريا، زجزاجيا،  

كعمى التالميذ إدراؾ ىذه المسارات كاكتشاؼ المسارات المناسبة لكؿ ميارة كتكظيفيا بشكؿ 
في المعب، كمسارات الكرة في األلعاب عديدة كترتبط باألداء، فمسار التمرير في كرة  خططي

 اليد يككف مستقيما بينما في الكرة الطائرة يتخذ مسارا مقكسا.
 / الزمف:2-6 
يتصؿ الزمف اتصاال كثيقا بأداء الميارات الحركية في األلعاب، كيتطمب مف المؤدم أف  

اث اكبر تأثير ممكف لصالح ىدؼ األداء، كيظير في التمرير في يدرؾ التكقيت المالئـ إلحد
كرة اليد أك السمة التي تتطمب أدائيا ببطء، أما الضرب الساحؽ في الكرة الطائرة أك العاب 
المضرب فإنيا تحتاج إلى سرعة في األداء كىذا إلحداث التكافؽ بيف تكقيت المعد 

 كالضارب.
 / الجيد:2-7 
مف ميارة إلى أخرل مف ميارات األلعاب كفي المعبة الكاحدة تتبايف  تتنكع درجات الجيد 

الجيكد تبعا لكظيفة الميارة كىدفيا، فالجيد يككف متكسط في التمرير بينما ىك عاؿ في 
التصكيب، كيجب أف يكتشؼ المتعمـ درجات الجيد المختمفة كيدركيا أثناء تعممو الميارات 

ميارة الضرب الساحؽ عمى أقصى جيد ممكف، كتتنكع ما الحركية في األلعاب، فمثال يحتاج 
 بيف عاؿ كبسيط كبطيء.
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 /أىمية تدريس األلعاب الحركية التربوية:3 
تمثؿ أنشطة األلعاب الحركية كسيمة فعالة إلشباع حاجات التالميذ كتشكؿ ركنا جكىريا في  

راتيـ الفكرية تككيف كبناء شخصياتيـ ، كتساعدىـ عمى التفاعؿ االجتماعي كتطكير قد
 كالبدنية، كيتحقؽ تدريس األلعاب الحركية التربكية التطكير في ثالثة اتجاىات أساسية ىي:

 تطوير المياقة البدنية:/ 3-1 
 تطكير المياقة البدنية ك الصحة العامة. -
 تعزيز ك تطكير مستكل لياقة الجياز التنفسي ك الدكرم ك العضالت. -
 البدنية ) السرعة، القكة، التحمؿ...(.تحسيف في مستكل عناصر المياقة  -

 / تطوير الميارات الحركية:3-2 
 استخداـ أشكاؿ كبيرة كمتنكعة مف الميارات الحركية. -
 التحكـ في أطراؼ الجسـ خالؿ حركة الجرم. -
 إدراؾ  كضع الجسـ كعالقة حركتو بالمكاف ك االتجاه المستخدـ. -
 كجيييا.التحكـ في القكة المبذكلة ك التحكـ في سرعة ت -

 تطوير الميارات االجتماعية:/ 3-3 
 تحسيف كتطكير العمؿ االجتماعي. -
 بث ركح التعاكف ك االتصاؿ مع اآلخريف. -
 إدراؾ أىمية االتصاؿ الجماعي في انجاز الميمات الحركية كتحقيؽ الفكز. -

 اعتبارات وواجبات أساسية لتدريس األلعاب الحركية:/ 4 
 مشاركة جميع التالميذ. عند اختيار األلعاب يجب مراعاة -
 استخداـ تشكيالت كتككينات متنكعة كمشكقة. -
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مراعاة إعطاء الفرص المناسبة الستجابات التالميذ المختمفة ) الكقت كالمساحة  -
.)  الكافية مثؿ الدفاع كاليجـك

 مراعاة أف يككف لأللعاب بداية كنياية محددة ككاضحة. -
 التشكؽ كالحماس. تحديد الزمف المناسب لمستكل المعبة لتحقيؽ  -
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األلعاب الصغيرة ) مفيوميا، مميزاتيا، خصائصيا، آثارىا التربوية والتعميمية، 
 استخداماتيا(

إف الحركػػة مػػف أىػػـ الكسػػائؿ التػػي ترضػػي الطفػػؿ فػػي التعبيػػر، فاألطفػػاؿ يتحركػػكف فػػي شػػتى  
االتجاىػػػػات كبشػػػػتى الطػػػػرؽ مسػػػػتغميف حركػػػػاتيـ الطبيعيػػػػة الفطريػػػػة، فتػػػػراىـ يثبػػػػكف كيتزحمقػػػػكف 
كيتسابقكف كقد غمرتيـ السعادة كالرضا، كتيتـ األلعاب الصػغيرة بتطػكير الطفػؿ خػالؿ مراحػؿ 

بح فردا متكامال بدنيا كعقميا كاجتماعيا كانفعاليا، كقد تميزت برامج األلعػاب نمكه كتساعده ليص
الصػػػػغيرة فػػػػي ىػػػػذا العصػػػػر بطػػػػابع مميػػػػز مػػػػف جانػػػػب التنظػػػػيـ كالتخطػػػػيط كسػػػػايرت أىػػػػدافيا 

 كأغراضيا األىداؼ كاألغراض التربكية كالتعميمية ك تفاعمت معيا.
مكف تحقيؽ أىداؼ تربكية كثيػرة مػف كتعد األلعاب ىي إحدل أشكاؿ المعب التي عف طريقيا ي

كسػػابو ميػػارات  أىميػػا تنميػػة القػػدرات الحركيػػة لمطفػػؿ ككػػذا إكسػػابو عناصػػر المياقػػة البدنيػػة، كا 
 التفاعؿ االجتماعي، كاأللعاب الصغيرة قد تككف في حد ذاتيا أك تميد أللعاب أكثر تنظيما.

 مفيوـ األلعاب الصغيرة:/ 1 
ىي العاب بسيطة التنظػيـ ال تحتػاج إلػى تعقيػدات مياريػة كبيػرة عنػد تنفيػذىا كيمكػف لممػدرس  

تحديد بعض القكانيف كالقكاعد الخاصة بيا كفقػا لممرحمػة السػنية كدرجػة النضػج كاليػدؼ المػراد 
 تحقيقو.

ىػػػي العػػػاب منظمػػػة تنظيمػػػا بسػػػيطا سػػػيمة األداء كال تحتػػػاج إلػػػى ميػػػارات حركيػػػة كبيػػػرة عنػػػد  
 فيذىا كال تكجد ليا قكانيف أك تنظيمات ثابتة.تن
كتتميػػز األلعػػاب بالبسػػاطة مػػف حيػػث القػػكانيف كقكاعػػد المعػػب كمػػف حيػػث األدكات المسػػتخدمة  

فييػػػا كالمسػػػاحة الالزمػػػة لممارسػػػتيا، كتمتػػػاز كػػػذلؾ بأنيػػػا تحتػػػكم عمػػػى عنصػػػر المنافسػػػة كىػػػك 
 البدني. عامؿ مف عكامؿ إتقاف األداء الميارم كاالرتقاء بالمستكل
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 مميزات األلعاب الصغيرة:/ 2   
 ارتباطيا بعناصر المرح كالسركر كاإلثارة المحببة لمنفس. -
 ذات طابع تنافسي. -
 تنمية السمكؾ الحركي كالتفكير الخمقي في إطار قانكف المعبة. -
إمكانيػػػػػة ممارسػػػػػتيا تحػػػػػت ظػػػػػركؼ بسػػػػػيطة دكف الحاجػػػػػة لمكثيػػػػػر مػػػػػف األدكات كاألجيػػػػػزة  -

 كالمالعب.
تقػػػاف عػػػدد كبيػػػر مػػػف األلعػػػاب الصػػػغيرة فػػػي كقػػػت قصػػػير ممػػػا يمػػػنح لمفػػػرد سػػػيكلة تع - مػػػـ كا 

 خبرات النجاح التي تؤثر بصكرة ايجابية عمى ثقة بنفسو كقدراتو.
 ال تتطمب قدرا كبيرا مف القدرات الحركية كالمكاىب الخاصة. -
 يمكف لجميع األفراد في مختمؼ المراحؿ السنية ممارستيا مف الطفكلة إلى الكيكلة. -
يمكػػػػف ممارسػػػػتيا بجيػػػػد عػػػػاؿ أك متكسػػػػط تبعػػػػا لدرجػػػػة الحمػػػػؿ كالسػػػػف كالقػػػػدرات البدنيػػػػة  -

 كالحركية لكؿ فرد.
 تعد كسيمة لتجديد النشاط ك الشعكر بالسعادة. -
 / خصائص األلعاب الصغيرة:3
 سيمة كسريعة التعمـ كغير معقدة . -
كاصػػػػفات ال يشػػػترط  فييػػػػا زمػػػػف أك عػػػػدد الالعبػػػػيف أك مسػػػاحة كحجػػػػـ مكػػػػاف المعػػػػب أك م -

 األدكات.
 غير مرىقة فيي تراعي التكزيع العادؿ لفترات الحمؿ كالراحة. -
 تشتمؿ عمى حركات متنكعة مثؿ المقؼ، الجرم الرمي، الكثب. -
مف السيؿ تغيير قكاعد ك قػكانيف المعػب بمػا يتناسػب مػع الظػركؼ أك بمػا يػتالءـ كتحقيػؽ  -

 بعض األىداؼ التعميمية المعينة.
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 عدد ممكف مف األفراد حسب المكاف كاإلمكانيات المتكفرة. تسمح بمشاركة اكبر -
 تعتبر أنشطة اختيارية يمارسيا الفرد دكف ضغكط أك إجبار. -
 / أغراض األلعاب الصغيرة:4

تختمػػػؼ أغػػػراض األلعػػػاب الصػػػغيرة بػػػاختالؼ المراحػػػؿ السػػػنية كالجنسػػػية كبػػػاختالؼ المراحػػػؿ 
 ، كاىـ ىذه األغراض:التعميمية كتختمؼ كؿ لعبة في أغراضيا عف األخرل

 .)إكساب المياقة البدنية ) القكة، السرعة، التحمؿ، الرشاقة، التكازف، المركنة 
 .)إكساب ميارات اجتماعية نافعة ) التفاعؿ االجتماعي، التعاكف، مساعدة الغير 
  عامػػػػؿ التشػػػػكيؽ ) بػػػػث ركح السػػػػركر كالمػػػػرح عمػػػػى الػػػػدرس، إقبػػػػاؿ األفػػػػراد عمػػػػى تأديػػػػة

 مؿ(.المطمكب منو دكف م
 .)تعكيد النظاـ كالطاعة ) غرس نظاـ الطاعة في نفكس التالميذ نتيجة احتراـ القكانيف 
  التمييػػػػد كاالنتقػػػػاؿ التػػػػدريجي لأللعػػػػاب الكبيػػػػرة ) تنميػػػػة الميػػػػارات المختمفػػػػة التػػػػي تػػػػؤىميـ

 لالشتراؾ في األلعاب الكبيرة(.
 .القدرة عمى أداء العمؿ في حدكد اإلمكانيات المكجكدة 
 تالميذ المتأخريف رياضيا.مساعدة ال 
  نمػك الصػحة الجسػػمية كالنفسػية كالعقميػة) زيػػادة قابميػة الجسػـ لمقاكمػػة األمػراض، أمػػراض

 العدكانية، االنطكائية، حي االنعزاؿ(.
 / استخداـ األلعاب الصغيرة في درس التربية البدنية والرياضية:5
و كخركجػو عػف صػكرتو الجامػدة تمعب األلعاب الصغيرة دكرا كبيرا في تغيير الدرس كمضػمكن 

التي كانت مبعثا لممؿ التالميذ، كلقد عممت األلعاب الصغيرة عمػى تغييػر كتنكيػع مػادة الػدرس 
كجعمػػت دكر التمميػػذ خػػالؿ الػػدرس ايجابيػػا يسػػتغؿ فيػػو ميارتػػو كقدراتػػو كحكاسػػو كانفعاالتػػو ممػػا 

 يساعده عمى تحقيؽ اليدؼ المنشكد مف ممارسة األنشطة الرياضية.
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ليػػذا ييػػتـ مدرسػػكا التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية فػػي إعطػػاء األلعػػاب الصػػغيرة فػػي بدايػػة مرحمػػة ك  
 الطفكلة المتأخرة بتقديميا عمى شكؿ القصة الحركية.

 الجزء التحضيري:/ 5-1 
تعػػد عمميػػة اإلحمػػاء باأللعػػاب الصػػغيرة التػػي يشػػترؾ فييػػا جميػػع األفػػراد فػػي كقػػت كاحػػد مػػع  

لعػػاب النشػػاط التعميمػػي لمػػدرس كتشػػمؿ إعػػداد أجػػراء الجسػػـ باإلضػػافة مراعػػاة أف تخػػدـ ىػػذه األ
إلى االستعداد النفسي، كتمارس عمى شكؿ تمرينات النظػاـ مثػؿ الجػرم كتحريػؾ أجػزاء الجسػـ 
المختمفػة كاسػتخداـ العػػاب صػغيرة مثػػؿ جمػع الكػػرات أك عكػس اإلشػػارة أك االنتشػار، يمكػػف أف 

، كتتسـ ىذه األلعاب بالطابع التركيحي بإبعاد الممػؿ عػف تتخذ الطابع التنافسي لزيادة الحماس
 التالميذ.

 / الجزء الرئيسي:5-2
تستخدـ األلعاب الصغيرة في النشاط التطبيقي كيراعي في اختيارىا خدمة أىػداؼ معينػة كمػا  

أنيا تعطى إلتقاف الميارات المثبتة فػي الػدرس، كتختػار األلعػاب الصػغيرة التػي تميػد لأللعػاب 
رة كيفضؿ استخداـ التمرينات في صكرة األلعاب الصػغيرة إلدخػاؿ عنصػر المنافسػة كبػث الكبي

 ركح المرح كالتشكيؽ.
 / الجزء الختامي:5-3 
 تستخدـ األلعاب الصغيرة بيدؼ الراحة كالتيدئة كالعكدة بالجسـ إلى الحالة الطبيعية. 
يمكػػف لمػػدرس التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية تحضػػير درس التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية  مالحظػػة: 

 عف طريؽ استخداـ األلعاب الصغيرة عمى أف يأخذ بعيف االعتبار أف تحقؽ أىداؼ الدرس.
 اآلثار التربوية لأللعاب الصغيرة:/ 6 
 التعكد عمى النظاـ كالطاعة كضبط النفس. -
 لقكاعد.األمانة في تطبيؽ القكانيف كا -
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 تنمية الكثير مف القيـ كالتعاكف كالتضامف ككحدة الفكر. -
 احتراـ اآلخريف. -
 الشعكر بالمرح ك السركر. -
 / اآلثار التعميمية لأللعاب الصغيرة:7
 .تؤثر عمى أجيزة الجسـ المختمفة كتنظيـ عمميا كترفع مستكل قدرتيا كتحمميا 
 النفع.استنفاذ الطاقة الكامنة في الجسـ بما يعكد عميو ب 
 .تنمية عناصر المياقة البدنية 
  تعػػػكيض التالميػػػذ عػػػف فتػػػرات العمػػػؿ الجػػػدم حيػػػث تعتبػػػر كسػػػيمة لمػػػتخمص مػػػف التػػػكتر

 كالتركيح بعد عناء العمؿ.
  تعػػد كسػػيمة كأداة كشػػؼ بيػػد المػػدرس لمتعػػرؼ عمػػى األطفػػاؿ مػػف جانػػب تكػػكينيـ النفسػػي

 كالعقمي كالثقافي.
 / أسس اختيار األلعاب الصغيرة:8
 ؼ التربكم كالتعميمي.اليد 
 .المرحمة السنية 
 .الفركؽ الجنسية 
 .الخصائص المميزة لمتالميذ 
 .الطابع المميز لدرس التربية البدنية كالرياضية 
  .مكاف المعب 
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 أنواع األلعاب الصغيرة و أقساميا:
 تنقسـ األلعاب الصغيرة مف حيث طبيعة األداء إلى قسميف:

 األلعاب الصغيرة تؤدل بدكف أدكات. -األلعاب الصغيرة تؤدل بأدكات  
 و تنقسـ األلعاب الصغيرة مف حيث طبيعة العمؿ إلى:

 *العاب الجرم ك الممس ك المطاردة ك التتابع.
 *العاب الكرة ك المقؼ كالتصكيب ك التمرير ك التنطيط.

 *العاب الرشاقة الشد ، التكازف، تغيير االتجاه.
 و تنقسـ األلعاب الصغيرة مف حيث القانوف  أو الغرض إلى:
 العاب بسيطة القكانيف نابعة مف البيئة ) األلعاب الشعبية (.

 العاب أكثر تنظيما.
 العاب تمييدية اك إعدادية لأللعاب الكبيرة.
 األدوات المستخدمة في األلعاب الصغيرة:

صػػػناديؽ مختمفػػػة  –ـ خشػػػبية قػػػكائ –أعػػػالـ  –حبػػػاؿ  –عصػػػي  –حمقػػػات مطػػػاط  –كػػػرات 
 األحجاـ.

 ما يراعى عند تدريس األلعاب الصغيرة:
 عمى المدرس إعداد الممعب ك تخطيطو ك تجييزه باألدكات الالزمة. -
 تحديد عالمات البداية ك النياية ك تككف بعيدة عف العكائؽ حفاظا عمى سالمة التالميذ. -
 اختيار األلعاب التي تالءـ مساحة الممعب. -
 حالة الجك. مراعاة -
عمػػى المػػدرس أف يختػػار أنػػكاع متعػػددة مػػف األلعػػاب الصػػغيرة ك تػػتالءـ ك سػػف ك طبيعػػة  -

 كنكع التالميذ.
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 التدرج في األلعاب الصغيرة مف السيمة إلى الصعبة. -
 عمى المدرس االىتماـ بتحقيؽ الغرض الرئيسي مف األلعاب الصغيرة. -
 كؿ منافسة لتنمية ركح التنافس. إعالف النتيجة عقب -
 تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات متقاربة في المستكل. -
 التغير المستمر في اختيار األلعاب الصغيرة حتى ال تدخؿ الممؿ في نفكس التالميذ. -

 األلعاب الشعبية:
يقصػػػد بيػػػا األلعػػػاب التػػػي تػػػتـ بصػػػكرة عفكيػػػة ك تمقائيػػػة مػػػف قبػػػؿ الممارسػػػيف أك ىػػػي األلعػػػاب 

عة مف البيئة ك تمارس في الشارع ك الحدائؽ ك بتنظػيـ ذاتػي كضػع المشػترككف شػركطيا الناب
 ك قكانينيا.

 ىي العاب تمارس في اليكاء الطمؽ ك الحارات ك الساحات العامة.
 خصائصيا:

 .أنيا ظاىرة ثقافية تكجد في كؿ البيئات 
 .ظاىرة طبيعية في حياة األطفاؿ ك تعبر عف حاجاتيـ 
 ئة الطبيعية ك االجتماعية.تعكس ظركؼ البي 
 .ال تتقيد بالتعميـ النمطي أك الرسمي 
 .احد مظاىر النمك لدل األطفاؿ 
 .تحمؿ صفة التمقائية في ممارستيا 
 .أنيا بسيطة ك سيمة األداء 

 أىدافيا:
 .تنمية القدرات البدنية كالميارات الحركية 
 .المساىمة في البناء االجتماعي ك القيـ األخالقية 
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  النفس عف طريؽ التركيح.تيذيب 
 .تنمية التفكير السميـ 

 مميزاتيا:
 .سيمة األداء ال تحتاج إلى أدكات ك أجيزة خاصة أك معقدة 
 .ال تحتاج إلى مالعب ك ساحات محددة 
 .ال تحتاج إلى معمـ أك مشرؼ 
 .سيمة القكانيف ك الفيـ ك األداء 
 .يمكف لجميع األعمار ممارستيا 
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 األلعاب التمييدية
 مفيوميا:

تمؾ األلعاب التي تختار لخدمة نكع معيف مف األلعاب الجماعية الكبيرة ك يكاجو فييا  ىي
التمميذ مكاقؼ مشابية لممكاقؼ التي ستقابمو في المباريات ك األلعاب األساسية ك يغمب 
عمييا طابع المنافسة الشريفة التي تبعث ركح الشكؽ ك الحماس ك السركر في نفكس 

 التالميذ.
معدلة تتضمف احد الميارات األساسية أك أكثر كما تتضمف بعض القكاعد ك العاب فريؽ 

 اإلجراءات المستخدمة في األلعاب الكبيرة لمفريؽ.
ك ىذه األلعاب المعدلة تبدأ بأنشطة مبسطة تشتمؿ عمى بعض الميارات ك التي تؤدم إلى 

المعبة الكبيرة قيد المزيد مف األنشطة المعقدة التي تشتمؿ عمى عدة اداءات فنية متصمة ب
 التعمـ، كتنقسـ إلى قسميف:

 العاب تمييدية تكسب التالميذ المياقة البدنية الخاصة بنكع معيف مف األلعاب.
 العاب تمييدية تكسب التالميذ ميارات حركية أساسية لنكع معيف مف األلعاب.

 خصائص األلعاب التمييدية:
 تمد التالميذ بخبرات ميمة في مختمؼ األنشطة. -
 تساعد في تنمية الميارات األساسية. -
 تساعد التالميذ في زيادة رغباتيـ القكية في االنضماـ إلى الجماعة. -
أكثر تعقيدا مف األلعاب الصغيرة فيي تتضمف عددا اكبرا مف الميارات المتنكعة ك  -

 قكاعد ك خطط المعب.
 .ابتعمؿ عمى إكس -
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 قيـ األلعاب التمييدية:
 التعمـ:

ى بناء صكرة إجمالية لمنشاط المتعمـ مف خالؿ إتاحة فرص الممارسة ك تساعد المتعمـ عم
األداء في النشاط فييتـ المتعمـ بالتعمـ مف خالؿ مكاقؼ المعب ك ىذا بتحسيف مياراتيـ 

 الخاصة مف خالؿ األلعاب التمييدية.
 التقدـ والتطور:

عد التدريس ) مف السيؿ تتيح األلعاب التمييدية فرص التقدـ ك التطكر بالميارات كفؽ لقكا
 إلى الصعب كمف البسيط إلى المعقد(.

 المعب كفريؽ:
العاب الفريؽ بأنكاعيا تعبر عف حاجة نفسية اجتماعية أساسية لمتالميذ فكؿ منيـ يريد أف 

 يككف عضكا مقبكال في الجماعة.
 المنافسة:

أساسيا في استثارة التعمـ ك ينبغي أف تككف المنافسة لمتحسيف ك ليس  تعد المنافسة جزاءا
لمبرىنة ففي ظركؼ المنافسة المثالية يزدىر التعمـ ك مف خالؿ األلعاب التمييدية يمكف 

 إتاحة فرص المنافسة التربكية الشريفة.
 مبادئ اختيار األلعاب التمييدية: 

 التمييدية. ينبغي إتباع مبدأ التدرج في تعميـ األلعاب 
  عمى المدرس أف يعدؿ قكانيف األلعاب التمييدية بما يتناسب مع إمكانيات ك األدكات ك

 الكقت المتاح كي يكفر فرص اكبر لمممارسة ك المشاركة.
 .ينبغي أف تشتؽ قكانيف األلعاب التمييدية مف القكانيف الدكلية لأللعاب الكبيرة 
  الدكلية الرسمية.عدـ التقيد التاـ بالقكاعد ك القكانيف 
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  يجب اف تتيح األلعاب التمييدية أقصى مشاركة مف الممارسيف ك يجب أف تتالءـ
أجيزة ك أدكات األلعاب التمييدية مع قدرات الممارسيف مف حيث اختيارات السف 

 كالجنس.
  ينبغي التحكـ في الحمؿ الخاص بالمعبة عف طريؽ تعديؿ كمكاءمة مكاصفات كشركط

 قة لمقابمة أىداؼ البرنامج ك قدرات التالميذ.المعبة ك بأم طري
 أنواع األلعاب التمييدية:

 العاب تمييدية خاصة بكرة السمة:
 ارتداد الكرة: 

 العبيف 10 -05عدد الالعبيف مف 
يحاكؿ كؿ فريؽ أف يصيب دائرة الفريؽ األخر بالكرة عف طريؽ التمريرة المرتدة ك تحتسب 

الفائز الذم يتحصؿ عمى اكبر عدد مف النقاط، يمكف نقطة عف إصابة الدائرة، الفريؽ 
 استخداـ أنكاع مختمفة مف التمرير.

 سرعة تنطيط الكرة:
 اليدؼ: التحكـ ك السرعة في تنطيط الكرة

 العبيف 08 -06عدد الالعبيف مف 
عند اإلشارة ينطمؽ الالعب األكؿ مف كؿ فريؽ تجاه العمـ مف خالؿ تنطيط الكرة ك يدكر 

ثـ يعكد إلى مجمكعتو ، الفريؽ الفائز الذم ينيي العبكه مف األداء أكال، يمكف حكؿ العمـ 
 استخداـ أنكاع مختمفة مف التنطيط.

 أربعة مربعات:
 اليدؼ: االلتزاـ بالمنطقة ك تحسيف الميارات الفردية ك المراكغة.
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العبيف يقؼ في كؿ مربع العباف العب مف كؿ فريؽ ، تبدأ المعبة بإجراء كرة قفز بيف ال
في المربع األكؿ، الالعب الذم تحصؿ عمى الكرة يحاكؿ تمريرىا إلى زميمو في المربعات 
األخرل، الفريؽ الفائز الذم يتحصؿ عمى اكبر عدد مف التمريرات، يمكف استخداـ أنكاع 

 مختمفة مف التمرير.
 العاب تمييدية خاصة بالكرة الطائرة:

 المحافظة عمى الكرة في الفضاء:
 : التمرير باليديف مف أعمى ك مف أسفؿاليدؼ 

عند اإلشارة أعضاء الفريؽ يرمكف الكرة إلى أعمى في اليكاء ، الفريؽ الذم يحتفظ بالكرة 
 في اليكاء أطكؿ كقت يفكز بنقطة.

 كرة الشبكة:
 اليدؼ: المقؼ الرمي

ماـ فكؽ يقؼ ثالثة صفكؼ متقابمة بينيما الشبكة، يقـك األكؿ مف كؿ فريؽ تمرير الكرة لأل
 الشبكة حتى يفشؿ احد الالعبيف في احد الجانبيف في إعادة الكرة أك يتركيا تممس األرض.

 داخؿ الدائرة:
 اليدؼ: التركيح ك تطكير ميارات التمرير ك االستقباؿ، التفكير الجماعي

ينتشر فريؽ في محيط الدائرة الكبيرة ك آخر في الدائرة الصغيرة، بعد اإلشارة يتبادؿ 
ذا تمكف احد العبي الدائرة الصغيرة مف مسؾ الكرة  الالعبكف الذيف بحكزتيـ الكرة التمرير كا 
 فانو يحاكؿ لمس احد العبي فريؽ الدائرة الكبيرة بالكرة ، الالعب الذم تصيبو الكرة يخرج 

 معبة ك ىكذا حتى يبقى العب كاحد في الدائرة الكبيرة.مف ال
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 سنة: 15 – 12نشاطات األلعاب المرحمة السنية 
 .تزداد القدرة عمى تفسير الكاقؼ الحركية 
 .تطكر القدرات الذىنية ك الجسمانية ك الرغبة في االستقالؿ الفكرم 
 .الميؿ إلى العمؿ أكثر مع الجماعات ك االنتماء إلييا 

 ات األساسية ليذه المرحمة:المتطمب
 .زيادة المعارؼ ك المعمكمات المتعمقة بقكانيف ك قكاعد األلعاب 
 .زيادة فترة األداء أك استمرار أداء األلعاب الحركية 
 .التنكع في التمرينات الميارية ألنشطة األلعاب الحركية 
 .زيادة فترات التدريب عمى الميارات الرياضية ك خاصة العاب الكرة 
 ة نشاطات األلعاب التنافسية الجماعية.زياد 
 إعطاء فرص مناسبة مف الكقت لمتجريب ك إبراز القدرات الفردية. 

 أنواع األلعاب المناسبة ليذه المرحمة:
  ،العاب صغيرة ك تشمؿ العاب المطاردة، الرمي ، المقؼ، دحرجة الكرة، العاب األلكاف

 العاب تركيحية.
 ديد أك اإلجياد العصبي الزائد كغرضيا تنمية العاب التصؿ إلى درجة التعب الش

 التكافؽ العصبي العضمي كالعناية بالقكاـ.
  العاب فردية تشمؿ الجرم ، القفز ك الكثب، كتتضمف العاب التتابع ك منافسات بيف

 فرؽ ك مجمكعات الصؼ.
 العاب تمييدية تتضمف سباقات الحجؿ المتبادؿ بيف فرؽ الصؼ.
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 عدادية لأللعاب الكبيرة مثؿ لعبة كرة القدـ ك السمة ك الطائرة العاب تمييدية ك العاب إ
العاب  -العاب تمييدية لرمي الكرة  -ك اليد، كتتضمف: العاب تمييدية لمسؾ الكرة 

 العاب تمييدية لتمرير ك استالـ الكرة. -تمييدية لتنطيط الكرة 
 نماذج مف األلعاب الخاصة بيذه المرحمة:

 العاب التنمية العامة:
 السحب نحو الدائرة:

يقؼ الالعبكف دكف فؾ األيدم المتماسكة ك يتحرككف إلى اليميف ك اليسار ك بإشارة مف 
المدرس يحاكؿ الالعبكف سحب أك شد الالعبيف الكاقفيف إلى داخؿ الدائرة الكبيرة دكف فؾ 

 األيدم.
 سحب الخصـ:

دىما بمكاجية األخر ك يقسـ الالعبكف إلى فريقيف متساكييف ك يصطفاف في خط الكسط اح
ـ ، يمسؾ كؿ العب بيد خصمو ك يحاكؿ بإشارة مف  3يرسـ خطاف آخراف عمى بعد 

 المدرس سحب خصمو إلى جيتو، كتحتسب نقطة إذا قاـ بسحب زميمو إلى ما كراء الخط.
 العاب الجري السريع:
 سباؽ تتابع القاطرات:

طى عمـ صغير أك عصى التتابع ـ يع 20يقسـ التالميذ إلى فريقيف متساكييف عمى بعد 
إلى التالميذ الكاقفيف في مقدمة القاطرات، يفكز الفريؽ الذم أنيى السباؽ أكال، يمكف 

 استخداـ الكرات مكاف العصي.
 سباؽ التتابع الدائري:

يجرم الالعبكف األكائؿ بإشارة مف المدرس بعصي التتابع ك يسممكف العصي إلى العبيف 
 أخر العب.جدد ك ىكذا حتى يشترؾ 
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 العاب يغمب عمييا الوثب:
يقسـ التالميذ إلى فريقيف متساكييف ، يجرم الالعباف الكاقفاف في المقدمة مف كؿ فريؽ ك 
يقفزاف فكؽ الممر المرسـك ثـ الكثب فكؽ الحبؿ ثـ القفز فكؽ المراتب ثـ العكدة إلى 

 ك الذم ينيي أكال.القاطرة ك إعطاء اإلشارة لالعب الثاني ك ىكذا، الفريؽ الفائز ى
 العاب تمييدية لكرة السمة:

 سباؽ التتابع مع تنطيط الكرة كرمييا في السمة.
 العاب تمييدية لمكرة الطائرة:

 مناكلة العبي الكرة:
يقؼ الالعبكف عمى شكؿ دائرة ك يقؼ العب في كسط الدائرة ك يتـ تناكؿ الكرة مع 

  مع منع سقكط الكرة عمى األرض.   أعضاء الفريؽ
 البسيطة التنظيـ: نماذج مف األلعاب

 مطاردة الخاطؼ: 
 اليدؼ: السرعة االنتقالية كالرشاقة لألداء الفريؽ بركح الفريؽ. 

ـ مف خط الكسط الذم تكضع بو مناديؿ أك أعالـ ، يرقـ كؿ 8يقؼ فريقيف عمى بعد مسافة 
الالعباف المذاف يحمالف العب مف الفريقيف بنفس الرقـ تبدأ المعبة بإطالؽ رقـ معيف فينطمؽ 

 نفس الرقـ ك يقـك كؿ العب بخطؼ المنديؿ، تمنح نقطة لمفريؽ الفائز.
 مطاردة الفريؽ:

 اليدؼ: الجرم، المطاردة. 
فريقيف عمى خط كسط الممعب يكاجو كؿ منيما األخر، عندما يذكر المدرس اسـ  يقؼ

مجمكعة ما تقـك بالجرم ك تقـك المجمكعة األخرل بمطاردتيا، يمكف التغيير مف كضعية 
 الالعبيف في كؿ مرة، تمنح نقطة لمفريؽ الفائز.
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 العبور السريع:
 اليدؼ: المطاردة، التركيح. 

بع عند اإلشارة يجرم التالميذ مف مربع إلى أخر يحاكؿ التمميذ تقؼ كؿ مجمكعة داخؿ مر 
 الذم يقؼ ما بيف المربعات لمس عدد اكبر مف التالميذ خالؿ انتقاليـ.

 تتابع الطوؽ: 
 اليدؼ: التتابع، القفز. 

يجرم الالعب األكؿ مف كؿ فريؽ ليعبر خط النياية ك يقؼ في الدائرة ك يقفز خارجيا 
لييا مرة أخرل ثـ يعكد إلى فريقو ك ىكذا حتى ينتيي أخر العب، الفريؽ بالقدميف ثـ يثب إ

 الفائز الذم ينيي أكال.
 الكرة تحت العارضة:

 اليدؼ: الرشاقة، المركنة، التكافؽ.
الكرة مع المعب األكؿ مف كؿ فريؽ عند اإلشارة يجرم الالعب مع تنطيط الكرة ليعبر بالكرة  

بنفس الطريقة ليسمـ الكرة إلى زميمو، الفريؽ الفائز الذم مف أسفؿ العارضة ك العكدة إلى 
 ينيي أكال.

 لقؼ الكرة إلى الممعب الخالي:
 اليدؼ: المقؼ، الرمي تجاه المنافس

فريقيف، كؿ فريؽ في نصؼ الممعب، لكؿ العب كرة، يقـك كؿ فريؽ بسرعة لقؼ ك إرجاع 
 ؽ الذم بممعبو اقؿ عدد مف الكرات.الكرات إلى ممعب المنافس، بعد انتياء الزمف يفكز الفري
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 معالجة تعميمية األلعاب الفردية في األنشطة البدنية والرياضية

 معالجة تعميمية لمنشطات البدنية والرياضية:

االجتماعية، كذلؾ عف طريؽ يعتمد تدريس مادة التربية البدنية كالرياضية عمى الممارسة 
النشطات البدنية كالرياضية التي تقتضي ضركرة المعالجة البيداغكجية، لمكقكؼ عمى منطقيا 

 كيؼ نتعمـ؟. -كيؼ نعمـ؟  -الداخمي، استجابة ليذا التساؤؿ: 

اعتبار  كأنيا مياـ مسندة لمتمميذ، يتحقؽ مف خالليا مممحة المنتظر في نياية مرحمة 
كأف تككف في مستكل طمكحاتو كتطمعاتو كىذا يقتضي بأف يككف تقديميا  تعميمية، يجب

 كمحتكيات في شكؿ مكيؼ، يتجاكب كسمككات التمميذ المنتظرة.

 الخطكات المنتيجة في المعالجة التعميمية؟

انتقاء النشاط البدني كالرياضي، كتكييؼ محتكياتو التعميمية حسب المسعى المعتمد في  -1
 المنياج.

يؼ المحتكيات حسب خصائص التمميذ، كشكرط اإلنجاز المالئمة لإلمكانيات المادية تكي -2
المتكفرة في المؤسسة، تتناسب كمعرفة األستاذ العممية كخبرتو البيداغكجية كمعرفتو الخاصة 

 لمنشاط الرياضي.

قيقية انتياج مبدأ التقييـ كالتخطيط كالتقكيـ، بناءا عمى مؤشرات كمعايير فنية كتربكية ح -3
 كمممكسة.

 اختيار حاالت تعميمية محفزة منمقيا:  -4

 تحميؿ النشاط كأبعاده التربكية المطابقة لمكفاءات المستيدفة. -
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 اختيار حاالت تعمـ تدفع بالتمميذ إلى المشاركة في التقييـ كالتككيف الذاتي. -

 التركيز عمى السمكؾ كتحسينو كأكلكية. -

 صنافة المعمكؿ بيا، كاستيداؼ التككيف الشامؿ.ترتيب محتكل التعمـ طبقا لم -

 صياغة األىداؼ التعممية انطالقا مف مؤشرات الكفاءة. -

 مد جسكر الترابط مع المكاد التعميمية األخرل، لضماف التكامؿ )الكفاءة العرضية(. -

 تعميـ / التعمـ.  إدراؾ ديناميكية عالقة األستاذ بالمادة ك التمميذ معا ك كذا مبدأ -5

 إدراؾ أىمية المجاالت العممية المتداخمة مع مادة التربية البدنية ك الرياضية. -6

 لماذا المعالجة؟  -1

القصد مف المجكء إلى معالجة تعميمية االنتقاؿ مف النشاط الثقافي التنافسي المحض إلى 
 النشاط الثقافي التربكم المدرسي.

 مبدأ المعالجة:  -2

كالتكييؼ دكف فقداف جكىر النشاط، كذلؾ بما يتماشى  مف المعالجة التبسيط اليدؼ
ت المادية كظركؼ العمؿ ، كاإلمكانياالمسطرة في المنياج، كمستكل التالميذ كاألىداؼ

الخطة بصفة عامة. تعني تكييؼ النشاطات البدنية كالرياضية كتكافقيا مع ظركؼ التعمـ ك 
 , إضافة لخصكصيات التمميذ. طبيعة الجك المدرسيمنتيجة، ك ال

نسجاـ بيف جميع مراحؿ التعميـ )المستكيات االلسعي مف كراء ىذا: خمؽ التجانس ك ا
براز المنطؽ الداخمي لكؿ نشاط ك (. ك الدراسية كيفية تناكؿ محتكياتو تماشيا مع مسعى ا 

 المقاربة بالكفاءات.
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 كىذا يستدعي: 

الرياضي، الذم ال  سا عمى منطؽ التدريباالبتعاد عف التناكؿ الحالي، المبني أسا -1
التالميذ، مما يجعميـ ينفركف مف المادة في غالب األحياف. ككذا عدـ تكافقو  يتماشى كقدرات

 مف حيث الكسائؿ المتاحة في المؤسسات التعميمية عمكما.  مع حقيقة الميداف

ؿ يجد ظممتو ث الكترغيب التالميذ في المادة، باستحداث سبؿ تجمب اىتماميـ، حي -2
 كال يقتصر عمى المكىكبيف فقط كما ىك الحاؿ في التدريب الرياضي. خالؿ الممارسة 

ند التمميذ، كبالتالي بناء تبني منطؽ تعميـ / تعمـ، المرتكز أساسا عمى القدرات الكامنة ع -3
/ تعممية، تأخذ بعيف االعتبار كؿ التعميمية )الحصة( عمى أساس كضعيات تعميمية الحصة

 : ػػالتالميذ في جميع مراحؿ التعمـ مما يسمح ب

 إعطائيـ الفرصة الستغالؿ الفضاء المعيش. -

 ترتيب النشاطات طبقا لعالقاتيا مع الكفاءة المستيدفة. تنكيع ك  -

 مياـ المعالجة:  -3

سطرة بيف األىداؼ المة، ك إبراز مدل العالقة بيف النشاط البدني كالرياضي المقترح مف جي -
 . كل المعيف مف جية أخرلالمست

 الذم يتكجب اكتسابو مف طرؼ التالميذ.تحديد المنطؽ الداخمي لمنشاط ك  -

مع قدرات التالميذ ة المتماشية مع األىداؼ مف جية ك الجماعيتحديد الميارات الفردية ك  -
 مف جية أخرل التي تبني عمى أساسيا الكفاءات المحددة.

لتالميذ ك مدل قابميتيـ لمنشاط ا مف مستكل ممارسة ابرمجة الكضعيات المرجعية انطالق -
 كذا الظركؼ العامة لمعمؿ. ك 
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برمجة لضماف فعاليتيا أخرل تقكيمية نابعة مف األىداؼ المبرمجة حاالت تعممية ك  -
 .كمصداقيتيا

 :التكييؼ -4

سمح إف تكييؼ األنشطة البدنية ضركرة تنطمؽ مف استخراج المنطؽ الداخمي ليا بما ي
تكظيفيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة بحيث تككف ىذه المبادئ باستخراج مبادئيا التصرفية ك 

 : تعمـ ك ىذا باألخذ بعيف االعتبارمعالـ لم

 العراقيؿ الظرفية -فترات برمجة النشاط  -فضاءات الممارسة  -

 معالجة تعميمية لأللعاب الفردية:

فسية لتحقيؽ اد الفرد مف الناحية البدنية كالنىي أنشطة بدنية فردية تعتمد عمى مدل استعد
 .نتائج أساسيا القياس

 :المنطؽ الداخمي 5-1

حتى تككف الرياضي الفعالية الالزمة عميو أف يجرم بسرعة، أف يحافظ عمى إيقاع مرتفع 
فية تكييؼ معالمو أف ألطكؿ مدة ممكنة، أف يربط مراحؿ الجرم رغـ الحكاجز، أف يعرؼ كي

ألبعد ما يمكف أف يتمكف مف تحكيؿ أكبر قدر ممكف مف الطاقة لألداة التي يثب ألعمى ك 
سـ قاذؼ كمقذكؼ في نفس الكقت(. يستخدميا في الرمي أك الجذب )في الكثب يعتبر الج

 :كتساىـ األنشطة الفردية في

 (. طريؽ المردكد )النتائج المحصؿ عمييامعرفة الذات عف  -

 . عف طريؽ البحث عف تحسيف النتائج تجاكز الذاتتحدم ك  -

 . تكزيع المجيكد كمداكمتو لتحقيؽ اليدؼ -
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 . مكاجية الغير في حدكد قانكنية كالعمؿ عمى الفكز -

 . تحقيؽ اليدؼمحاكلة اإلستفادة منيا في فيـ الظكاىر البيكميكانيكية كالفيسيكلكجية ك  -

 .كانيف التنظيـ كالتسيير كاإلجراءمعرفة ق -

، قصد النتائج كمقاسيا فيي محؿ دراسة كمعالجةباعتبارىا أنشطة تعتمد أساسا عمى ك  *
ىذا بترتيب كتصنيؼ ييؼ عناصرىا الفنية بما يتماشی كمكارد التالميذ، ككذا مستكاىـ ك تك

مراحؿ األنشطة كالكشؼ عمى نقاطيا الخفية اليامة التي تضمف تعممات تكافؽ األىداؼ 
اء الحصص بما يتكافؽ مع تساعد األساتذة عمى بن ضاميفمالمسطرة كتككف عمى شكؿ 

 .كضعياتيـ

أنو يستحيؿ معالجة جميع األنشطة البدنية الفردية فإف االختيار يقع عمى * كباعتبار ك 
خاصة نشاطي رمي الجمة كالكثب الطكيؿ داكلة في القطاع المدرسي عمكما ك األنشطة المت

 .في شيادة البكالكريا الرياضية يذباعتبارىما نشاطيف يمتحف فييما التالم

 نشاط الجري: 

جنيد الطاقة الكامنة عند الفرد كتحكيميا إلى سرعة تنقؿ : العمؿ عمى تالمنطؽ الداخمي
قصر كقت ممكف كذلؾ الخالرجية لقطع مسافة محددة في اكمقاكمة لممؤثرات الداخمية ك 

نصؼ الطكيمة  جرم، كعمكما ىناؾ جرم السرعة كجرم المسافاتشكؿ الحسب نكع ك 
 الطكيمة.ك 

 نشاط رمي الجمة: 

: العمؿ عمى تحكيؿ أكبر قدر مكف الطاقة الكامنة عند الفرد لدفع أداة ذات المنطؽ الداخمي
 . لؾكزف معيف إلى أبعد مكاف ممكف في إطار قكانيف محددة لذ
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 ويوجد أسموبيف لمرمي:

 .الخمؼ بالتزحمؽ المسطح كالتمحكر الرمي مف -

 لدكراف. الرمي مف ا -

 ويتـ باستخداـ وتطبيؽ ثالثة أشكاؿ مف القوى عمى األداة المقذوفة )الجمة(:

 . نزحمؽ مكجو مف الخمؼ إلى األماـ * قكل عمى شكؿ

 .حكر باتجاه ميداف الرميدكراف تتمثؿ في عممية الدكراف كالتم ل* قك 

 . ما يككفة ك مرافقة األداة ألبعد رفع كتمدد تتمثؿ في المرحمة النيائي ل* قك 

 نشاط الوثب الطويؿ: 

المنطؽ الداخمي: العمؿ االندفاع الجسـ مف نقطة محددة إلى أبعد مكاف ممكف في مكاف 
تحكيميا إلى خطية، ك الكثب باستثمار مسافة جرم معينة الكتساب اكبر قدر مف السرعة ال

 ة زاكية تدفع الجسـ إلى األماـ سرع

 وىناؾ أساليب عدة لموثب منيا:

 تي تشبو المقعد. كفييا يحافظ الرياضي في مرحمة الطيراف عمى ىيأتو ال ب المقعد:أسمو • 

الضـ لربح بعض رياضي في مرحمة الطيراف التمدد ك كفييا يحاكؿ ال أسموب الحافظة: •
 المسافة. 

فييا يحاكؿ الرياضي في مرحمة الطيراف بخطكة أك أكثر في ك  أسموب المشي في اليواء:• 
 . المسافةلربح  اليكاء
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 :لمشتركة الخاصة باألنشطة الفرديةالمبادئ ا

 خمؽ السرعة والمحافظة عمييا: 

ؽ السرعة مرتبط بمدل االستجابة يككف خمتبدأ سباقات الجرم مف الثبات )االنطالؽ( ك  -
 بنكع السباؽ. ك 

حكؿ بعد ذلؾ الى الذراع الرامي في الرمي تكتسب السرعة عند االقتراب االستعدادم لت -
 منو إلى األداة. ك 

 يككف خمؽ السرعة في الكثب في االقتراب االستعدادم حيث يكتسب الجسـ سرعة تحكلوك  -
 إلى مقذكؼ. 

 المحافظة عمى السرعة: 

قة مكاصمة السباؽ عمى نفس النيج ك ىذا بمعرفة كيفية تكزيع المجيكد حسب مكارد الطا -
 المكاف. كتغيير اإليقاع حسب المكقع ك 

 المحافظة عمى التسارع المنتظـ مف البداية إلى غاية خركج األداة. تتمثؿ في  -

  .المحافظة عمى السرعة يككف في االقتراب حتى يتـ االرتقاء -

 تحويؿ السرعة: 

لجرم اخذ الكضعية المناسبة لنكع امحكر المناسب لمجرم ك يتـ ىذا بكضع الجسـ في الك  -
 تنسيؽ عمؿ األطراؼ. كذا كتجنب كؿ الحركات الزائدة 

مكف مف السرعة الى ذراع الرامي اف تسمسؿ اندفاعات االقتراب يسمح بتحكيؿ اكبر قدر م -
 منو الى االداة.ك 



 معيد عمـو وتقنيات النشطات البدنية والرياضية
 المقياس: تعميمية األلعاب                      المستوى: السنة ثانية تخصص التدريب الرياضي النخبوي      

 الثانيالسداسي                                                                        08المحاضرة رقـ: 
 

51 
 

ثقؿ الجسـ عمى المسار االقتراب بخطكات دينماميكية مناسبة يسيؿ مف كضع مركز  -
  .االرتقاءيتـ بذلؾ تحكيؿ السرعة الى بشكؿ جيد عند الصحيح ك 

 في األسس الفنية:  التحكـ

 مسابقات الجري:

كضعية  -خطكات ديناميكية مناسبة لنكع الجرم  -التحكـ في مختمؼ أشكاؿ االنطالؽ 
التنسيؽ بيف أطراؼ  –تكزيع مالئـ لممكارد الذاتية تسيير ك  -يحة لمجسـ أثناء الجرم مر 

البحث عمى تحقيؽ  -التحكـ الجيد في كتيرة الجرم التعكد عمى إنياء السباؽ بقكة  -الجسـ 
 تيجة رياضية جيدة. ن

 مسابقات الرمي:

 –استثمار كؿ القكل الكامنة كتحكيميا لألداة  -تسمسؿ فعاؿ لمراحؿ الرمي تنسيؽ جيد ك 
مرمي يتماشى ك القدرات اختيار أسمكب ل -المحافظة عمى التكازف الجيد عند االستقباؿ 

 -الرمي القانكني كضعية المنافسة  -العمؿ عمى تحسيف نتائجو الشخصية  -الفنية البدنية ك 
 العمؿ عمى أف تككف السرعة متدرجة مف البداية إلى النياية. 

 مسابقات الوثب: 

ضبط عدد  -اخذ عالمات دقيؽ خالؿ االقتراب بانطالؽ يككف فيو رجؿ االرتقاء لمخمؼ 
راب جيد التمكف مف تحقيؽ اقت -تدرج حتى الدفع البحث عف تسارع م -خطكات االقتراب 

 –المحافظة عمى التكازف الجيد عند االستقباؿ  -ترداد سريع بخطكات ذات سعة مناسبة ك 
العمؿ عمى الكصكؿ إلى لكحة االرتكاز  -االستقباؿ حكـ في الجسـ في مرحمة الطيراف ك الت

العمؿ عمى تحسيف  -الفنية دنية ك اختيار أسمكب كثب يتماشى كالقدرات الب -قاء برجؿ االرت
 .نتائجو الشخصية
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 البدنية والرياضة األنشطةمعالجة تعميمية لأللعاب الجماعية في 
 معالجة تعميمية لأللعاب الجماعية:

لعاب الجماعية مشترؾ بيف جميع النشاطات الرياضية الجماعية تمارس األ المنطؽ الداخمي:
رتبط بالبعد الفردم كالتكتيكي ، حيث نجد البعد الجماعي كاالجتماعي مفرؽ بيفالرياضية 

ىذا يعني ياجـ ك تدافع عف مرمى بسالح كاحد، ك ، تكىي مكاجية بيف فريقيف بنفس العدد
 تكفير شركط النجاح:

 . عدـ التكازف بيف اليجكـ كالدفاع البحث عف عمى خمؽ -

 . مف فرص الفشؿالتقميؿ  -

 خصائص األنشطة الجماعية: 

ا تتـ مترابطة فيما بينيلمعب كما تتضمنو مف معالـ متماسكة ك انطالقا مف استراتيجية ا
 المعالجة عمى النحك التالي: 

 :المرمىحماية 

لالعبكف، ىك حماية فضائو إف اليدؼ مف كؿ العمميات الفردية كالجماعية التي يقـك بيا ا
االنتقاؿ بيا ك  ذلؾ باالستحكاذ عمى الكرةفظة عمى مرماه نظيفا قدر اإلمكاف، ك المحاالخاص ك 

جيؿ إلى منطقة الخصـ أم نقؿ الخطر بعيدا عف منطقتو كمركزتو في منطقة الخصـ لتس
 أىداؼ. 
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 إبقاء الحظوظ قائمة:

 ضافة إلى نقميا إلىعند امتالؾ الكرة كاالستحكاذ عمييا، يتحتـ عمى عناصر الفريؽ باإل
عث الخمؿ في الفريؽ الخصـ المحافظة عمييا قدر اإلمكاف لمتمكف مف بمنطقة الخصـ، ك 

 تحييف فرص التيديؼ.ك 

 بعث الخمؿ في الفريؽ الخصـ: 

تتـ ىذه العممية بالتنقالت المتنكعة كتبادؿ الكرات السريعة كاحتالؿ الفضاءات الحرة كالتكقيت 
 .مناسب كاستغالليما إلحراز اليدؼال

 السريع:  التحوؿ

التعكد عمى التحكؿ السريع كالمناسب مف الدفاع إلى اليجـك أك العكس ك القراءة الصحيحة 
 .قؼ كاعتماد الحمكؿ الناجعة لذلؾلممك 

 : الضغط

يككف الضغط مف طرؼ الفريؽ المياجـ عمى الفريؽ المدافع بالتنكيع في المعب عمكما كما 
المياجـ بالمحاصرة كالمضايقة لحممو عمى يككف مف طرؼ الفريؽ المدافع عمى الفريؽ 

 . طيع بناء ىجكمات سريعة مف خاللياتضييع الكرة في كضعيات يست

يستمـز كؿ مف ىذه المستويات الخمسة مجموعة التصرفات الفردية والجماعية نحاوؿ 
 حصرىا فيما يمي:
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 التصرفات المميزة الخصائص
 بتسجيؿ عدد أكبر مف األىداؼ أك مف النقاط مف الخصـ . الفكز اليدؼ مف المعب

 التسجيؿ أو التيديؼ
 . لتسجيؿ ىدؼ يجب إدخاؿ الكرة في مرمى الخصـ. 

 لتسجيؿ نقطة ) الكرة الطائرة ( دفع الخصـ الرتكاب خطأ. 
 . محدد بخطكط تعتبر كمعالـ تساعد عمى التحرؾ مف خالليا. فضاء المعب

 مداعبة الكرة
 عناصر مع كالمساىمة الخصـ لمباغتة بيا القياـ المراد العمميات مدل تحدد. 

 .الفريؽ

 العالقة مع أعضاء الفريؽ
 . مرتبطة باألدكار المسندة لكؿ عنصر مف عناصر الفريؽ في اليجكـ كالدفاع

 ككذا استغالؿ الفضاء كالتنقالت .
 

 عالقة المواجية
 بكضع استراتيجية مناسبة في الدفاع. تسيير ىذه العالقة يتـ فدريا كجماعيا 

 كاليجكـ.
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 البدنية و الرياضية األنشطةأسس تشكيؿ األفواج في طرؽ و 
 :لقكاعد أىميايعتمد تشكيؿ األفكاج عمى جممة مف األسس كا

: ما يالحظ عمى تشكيمة القسـ مف التالميذ الفركقات الزمني والعمر التشريحي . العمر1
مية رغـ تماثميـ في العمر الزمني، فنجد منيـ القصير، كالطكيؿ كفييـ الفردية في البنية الجس

ر التشريحي، ما يسمى بالعمر التشريحي، حيث يختمؼ العمر الزمني عف العم الجسيـ كىذا
 ذا الجانب عند تقسيـ األفكاج.عميو يجب مراعاة ىك 

ككر ، خاصة في المرحمة الثانكية فالذناؾ فرؽ كاضح بيف الذككر كاإلناثفي . الجنس:2
ظير عالمات ، في حيف تعادة ذك قكة كعضالت أشد كأمتف، كيزداد الجسـ طكال ككزنا

 .كنةيممف إلى المياألنكثة عند البنات ك 

نجد في القسـ عدد مف التالميذ مف لو تكافؽ عصبي : قد . االستعدادات البدنية والفنية3
ما مكتسب مف انب فني إما كراثي كخاصية السرعة، ك عضمي كقدرات بدنية متميزة أك ج ا 

 .ارسة كالتدريب محسف مداعبة الكرةجراء المم

العتاد احات المخصصة لمعب، ك : إف لممساحة أك المس. اإلمكانات المتاحة لمعمؿ4
ح ، فمثال نجد أف شساعة المكاف تسمىاما في نجاح العمؿ باألفكاجكرا المخصص لألداء د

، أك كثرة عدد الكرات في نشاط كرة السمة تسمح بتشكيؿ باستعماؿ طريقة العمؿ بالكرشات
 أكبر عدد مف األفكاج.

 الغرض مف تشكيؿ األفواج: 

ىو معرفي نيا ما ، منيا ما ىو تنظيمي ومباألفواج أىداؼ ىامة الستعماؿ أسموب العمؿ
 . واجتماعي وجداني
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 :. األىداؼ التنظيمية1

 . . التحكـ في سير الدرس

 . التنظيـ العقالني لمعتاد المتكفر. التسيير ك 

 .. التحكـ في تكقيت الحصة

 :. األىداؼ المعرفية والفنية2

 . إشراؾ أكبر عدد ممكف مف التالميذ. 

 . التكجيو الجيد لمتالميذ. 

 ميذ بشكؿ جيد. . مالحظة كمراقبة التال

 .. تحقيؽ أحسف النتائج

 . ميذ عمى النشاط بشكؿ جيد كمتكافئ. تداكؿ التال

 . أىداؼ وجدانية وعاطفية:3

 . كالمساعدة كالتعاكف بيف التالميذ. غرس ركح المسؤكلية 

 . لفكز. خمؽ ركح التنافس كاالجتياد مف أجؿ ا

 (. . تقمص مختمؼ األدكار )المالحظة، التنظيـ، التسيير

 . ي االنفعاالت عند الفكز كاليزيمة. التحكـ ف

 . عمي مع الزمالء داخؿ كخارج الفكج. التضامف الف
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 . طرؽ تسيير الدرس عند العمؿ بالورشات: 4

ح ىك استخداـ جميع السبؿ كالكسائؿ التي تساعد عمى تنظيـ التالميذ بشكؿ ديناميكي يسمك 
تسيير الدرس، العمؿ باألفكاج كعمى  أىـ طرؽ، كلعؿ بالكصكؿ إلى اليدؼ بأسرع طريقة

 أشكاؿ متباينة أىميا:

داء التماريف بالترتيب بدكف فييا يقكـ التالميذ بأك  طريقة األداء التتابعي )الطوابير(: 4-1
ية لمدرس بتنظيـ ، مع تماسؾ الكحدة البنائلتالميذمف مميزاتيا إمكانية مالحظة كؿ اتكقؼ، ك 

عمكما تستخدـ في دركس الجمباز كالقفز كمف عيكبيا الفترات التي لمحمؿ بشكؿ أفضؿ، ك 
 بذلؾ فكمية العمؿ فييا ناقصة.التالميذ في انتظار دكرىـ لألداء، ك يقضييا 

مجمكعات  ، بحيث يقسمكف إلىييؤدم التالميذ التماريف بشكؿ تناكبطريقة المناوبة:  4-2
 .تناكب العمؿ فيما بينيا

كفييا يقسـ األستاذ التالميذ إلى أفكاج تتكزع عمى ميداف ات: طريقة العمؿ بالورش 4-3
ىنا يتحتـ األمر كبشكؿ منفصؿ عمى بعضيا البعض، ك  ،لعمؿ لتقكـ بالتماريف في آف كاحدا

 عمى األستاذ أف يمر عمى المجمكعات المراقبة األعماؿ كالتصحيح ك التكجيو.

 خصائص التالميذ في المرحمة الثانوية: 

مرحمة التعميـ الثانكم مرحمة ىامة في حياة الفرد باعتبارىا تكاكب مرحمة المراىقة التي  تعد
يـ جديد في كثير مف حيث يصحبيا تنظ ف مرحمة الطفكلة إلى مرحمة الرشدىي فترة انتقاؿ م

 : األمكر أىميا

 :ناحية النفسيةال

 النفسية نتيجة التحكالت الجسمية.  . ظيكر بعض التذبذبات

 ، كحب الظيكر أماـ الغير بالمظير الالئؽ. التركيز عمى الذات. 
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 .. مزاج متقمب في غالب األحياف

 حب تقميد الكبار كالظيكر بمظيرىـ. . 

 الناحية الجسمية والحركية :

تطكر المؤىالت الفكرية ية كالفسيكلكجية كالحركية ك . اكتماؿ التكازف في الجكانب البدن
 ميع المجاالت.المساعدة عمى التعمـ في ج

 . الجسـ نتيجة ظيكر عالمات البمكغ . ظيكر تحكالت كبيرة عمى

 . درة كبيرة عمى التحكـ في الحركات. زيادة في الطكؿ كالكزف بصكرة كاضحة . . ق

 .. قدرة تركيب الحركات كتحميميا

 . قدرة التنسيؽ كالتكازف عند التنفيذ. 

 :الناحية االجتماعية

 . يكاصؿ المراىؽ إبراز ذاتو ك يبقى في حالة نقد مستمر. 

 . البحث عف التكيؼ مع القيـ ك المثؿ االجتماعية. 

 . ؤكليات التي يكمؼ بيا داخؿ الفكج. ييتـ بالمياـ ك المس

 . ديدةالرغبة في االنخراط في الجماعة كتككيف صداقات ج. 

 . المصمحة باألعماؿ المناسبة كذات . الرغبة في القياـ

 . . العمؿ عمى اكتساب ثقة اآلخريف

 . . التكؽ إلى االستقالؿ عف األسرة، كعدـ إشراكيا في شؤكنو الخاصة

 . الميؿ إلى االحتكاؾ بالجنس اآلخر.
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 التربوي الحديث محتوى النظاـ

العمميات التي يقـك بيا أطراؼ العممية التعميمية / مجمكع األنشطة ك نياج التربكم ىك الم
التعممية المستيدفة إكساب المتعمميف أنكاع المعرفة كمف ثـ الدنك بيـ نحك النمك الشامؿ الذم 

تي تتضمنيا السيركرة التعميمية انو يتعمؽ بكؿ المككنات ال، ىك اليدؼ األسمى لمتربية
 . تقكيـك ( مف أىداؼ )الديداكتيكية

كذلؾ الكيفية لبيداغكجي يتضمف غايات التربية كأنشطة التعميـ كالتعمـ ك انو تخطيط لمعمؿ ا
 .لتعميـ كالتعمـالتي سيتـ بيا تقكيـ ا

 المقاربة بالكفاءات:

محيصا إلطارىا ، كتفاءات امتدادا لممقاربة باألىداؼتعتبر المقاربة بالكفاءات أك المدخؿ بالك
تعني االنتقاؿ مف منطؽ التعميـ كالتمقيف إلى منطؽ التعمـ عف طريؽ المنيجي كالعممي ك 

 .زكميتيا في الحياة اليكمية لمفردلا ك الممارسة كالكقكؼ عمى مدلكؿ المعارؼ كمدل أىميتي

، كتعمؿ عمى إشراكو في مسؤكليات القيادة جعؿ مف المتعمـ محكرا أساسيا لياكبذلؾ فيي ت
أىدافيا عمى اختيار كضعيات تعممية مستقاة مف الحياة في كتنفيذ عممية التعمـ . ك تقكـ 

، كبتسخير رؼ كاألدكات الفكريةصيغة مشكالت ترمي عممية التعمـ إلى حميا باستعماؿ المعا
كرية، ك بذلؾ يصبح حؿ المشكالت )الكضعيات/المشكمة( األسمكب الميارات الحركية الضر 
( بإدماج ـ لبناء معارفو )بالمفيـك الكاسعممتعم، إذ أنو يتيح الفرصة لالمعتمد لمتعمـ الفعاؿ

 .ت كالحمكؿ الجديدة في مكتسباتو كتعمماتوالمعطيا

 :تعريؼ الكفاءات

نظكر " كافأه عمى الشيء مكافأة : لغة: كرد في لساف العرب لمعالمة ابف ممفيكـ الكفاءة
كفاءة. كتقكؿ ال كفاء المصدر الككفاءة: جازاه. كالكفيء: النظير، ككذلؾ الكؼء كالكفكء، ك 
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ي األصؿ مصدر، أم ال نظير لو. كالكؼء: النظير كالمساكاة، كالكفاءة ، كىك فلو، بالكسر
لفظة الكفاءة ذات أصؿ التيني و كحسف تصرفو، كىي كممة مكلدة. ك : القدرة عميلمعمؿ

competence  في المغات األكربية بمعاف مختمفةـ 1968كقد ظير سنة. 

االختالؼ، كقد ذكر العديد مف يـك الكفاءة الكثير مف الغمكض ك فاصطالحا: يشكب م
ذا حسب السياؽ ىمف مئة تعريؼ لمفيكـ الكفاءة، ك  الباحثيف في ىذا اإلطار أنو يكجد أكثر

لتربكم، كنذكر لذلؾ الذم ييـ البحث ىك مفيكـ الكفاءة في المجاؿ االذم يستعمؿ فيو ك 
 :بعض التعاريؼ

مف الميارات المعرفية، أك مف الميارات الكجدانية، ك  / جتماعيةمجمكعة مف التصرفات اال -
النفسية الحس /حركية التي تمكف مف ممارسة دكر، كظيفة، نشاط، ميمة أك عمؿ معقد عمى 

 :(d'hainout Luisمكيؼ انطالقا مف تعريؼ لكم دينك)أكمؿ كجو. )تعريؼ 

الميارات المكتسبة عف طريؽ استيعاب مف المعارؼ ك مف القدرات الدائمة ك  مجمكعة مف -
 معارؼ كجيية كخبرات مرتبطة فيما بينيا في مجاؿ.

المعارؼ المستعممة ر مجمكعة مف القدرات كالميارات ك ىي االستجابة التي تدمج، كتسخ -
 بفعالية في كضعيات مشكمة، كظركؼ متنكعة لـ يسبؽ لممتعمـ أف مارسيا.

 ي تسمح لمفرد بمكاجية كضعية ما إنيا نيائية.مجمكعة مف السمككات المنظمة الت -

 الكفاءة مف منظكر مدرسي ىي مجمكعة مندمجة مف األىداؼ المميزة تتحقؽ في نياية -
تظير في صيغة كضعيات تكاصمية دالة ليا عالقة بحياة فترة تعممية أك مرحمة دراسية، ك 

 التمميذ.

االتجاىات، يكتسبيا الطالب الميارات ك ة التعممية: ىي مجمكعة المعارؼ كالمفاىيـ ك الكفاي -
رتقي بأدائو إلى مستكل مف التمكف نتيجة إعداده في برنامج تعميمي معيف، تكجو سمككو كت
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مف دكف عناء. يستخمص البحث مف ىذه التعريفات تسمح لو بممارسة مينتو بسيكلة كيسر ك 
ة تشكؿ القاعدة الصمبالتي ءة ذات مستكل أعمى مف الميارات كالمعارؼ ك كغيرىا، أف الكفا

ر األساسية التي تحدد أف جميا إف لـ تكف كميا تتفؽ عمى أف العناصلبناء ىذه الكفاءة، ك 
 :الكفاءة ىي

 أ. ينبغي عمى الكفاءة أف تدمج عدة ميارات كمعارؼ

 ب . تترجـ الكفاءة بتحقيؽ نشاط قابؿ لممالحظة. 

 لشخصية أك االجتماعية أك المينية. ج. يمكف أف تطبؽ الكفاءات في مياديف مختمفة منيا: ا

 :خصائص الكفاءة

إف الكفاءة تتطمب تسخير مجمكعة مف اإلمكانات كالمكارد  أ. تكظيؼ جممة مف المكارد: 
 المختمفة مثؿ: المعارؼ العممية ك معارؼ التجربة الذاتية ك القدرات كالميارات السمككية. 

نفعية  بؿ يكسب الكفاءة كظيفة اجتماعية تسخير المكارد ال يتـ عرضا، . الغائية كالنيائية:ب
ليا داللة بالنسبة لممتعمـ الذم يسخر مختمؼ المكارد اإلنتاج عمؿ ما، أك حؿ مشكمة في 

 حياتو المدرسية أك الحياة اليكمية.

إف تحقيؽ الكفاءات ال  خاصية االرتباط بجممة مف الكضعيات ذات المجاؿ الكاحد: .ج
 .التي تمارس في ظميا ىذه الكفاءة يحصؿ إآل ضمف الكضعيات

، فمف أجؿ تنمية كفاءة ما لدل المتعمـ يتعيف حصر كضعيات قريبة مف بعضيا البعض
الكضعيات التي يستدعي فييا إلى تفعيؿ الكفاءة المقصكدة، مثؿ: أخذ رؤكس األقالـ في 

فاءة أخذ رؤكس األقالـ في كضعيات مختمفة؛ فأخذ رؤكس األقالـ في درس ليست ىي ك
 اجتماع.
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في أغمب األحياف تكظؼ الكفاءة معارؼ كميارات  الكفاءات غالبا ما تتعمؽ بالمادة: د.
معظميا مف المادة الكاحدة كقد تتعمؽ بعدة مكاد، أم أف تنميتيا لدل المتعمـ تقتضي التحكـ 

 في عدة مكاد الكتسابيا.

عكس قدرات، فالكفاءة تتميز بإمكانية تقكيميا بناء عمى النتائج المتكصؿ  القابمية لمتقكيـ:. ق
القياس، إف تقيـ الكفاءة يتطمب كضع ا يتطمب أفعاال قابمة لممالحظة ك إلييا، ألف صكغي

 . مب دمج كتسخير مجمكعة مف المكاردالمتعمـ في إشكالية تتط

 مركبات وانواع الكفاءة

 مركبات الكفاءة:

إنيا األشياء التي يتناكليا التعمـ، ألف فعؿ التعمـ يخص ىذه األشياء بالضركرة : أ. المحتكل
كألننا عندما نتعمـ فإننا نتعمـ بعض األشياء. لقد قاـ عدد مف الباحثيف بتصنيؼ مبسط 

 المحتكيات التعمـ فحصركه في ثالثة أنماط مف األشياء ىي:

 الصرفة(.. المعارؼ المحضة )

 لميارات(.االفعمية ) . المعارؼ

 . المعارؼ السمككية )المكاقؼ(.

 كىذه المعارؼ الضركرية التي يستند إلييا التعمـ الكتساب كفاءة مف الكفاءات مثال:

 معرفة صرفة(* معرفة قاعدة نحكية )

 ميارة(.تعماؿ مفردات في كضعيات مناسبة )* اس

 سمكؾ(.مف أجؿ تجاكز صعكبات االستعماؿ )* التركيز 
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ىي كؿ ما يجعؿ الفرد قادرا عمى فعؿ شيء ما كمؤىال لمقياـ بو أك  Capacitéب . القدرة :
إظيار سمكؾ أك مجمكعة سمككات تتناسب مع كضعية ما، فيي غير مرتبطة بمضاميف مادة 
معينة، بؿ يمكف أف تبرز في مكاد مختمفة، مثؿ القدرة عمى تعريؼ األشياء أك عمى المقارنة 

 .كؿ ىذه النشاطات عبارة عف قدرات االستخالص ... إلخ،ؿ ك ينيا ... كالقدرة عمى التحميب

 ىي أشكاؿ مف الذكاء كفؽ استعدادات فطرية كمكتسبات حاصمة في محيط معيف.

 خصائص القدرة:

 أ. استعراضية: قابمة لمتكظيؼ في مكارد مختمفة ك متعمقة بمكاد دراسية.

 عمى التذكر. مثؿ القدرة ب. تطكيرية: تنمك كتتطكر كقد تنقص

 ج. تحكيمية: تتحكؿ مف حالة إلى أخرل )التفاكض = الكالـ + االستماع + البرىنة(.

 د. غير قابمة لمتقكيـ: يتعر الحكـ فييا بدقة.

ىي اإلشكالية التي يتـ إيجادىا لتساعد المتعمـ عمى تكظيؼ  Situationج . الكضعية :
النشاط الدؤكب، كما أنيا تضفي عمى المادة إمكاناتو كتجعمو دائما في مكقع العمؿ الفاعؿ ك 

 : دة، كتككف الكضعية ذات داللة إذاالتعممية معاف حيكية كفائ

 * كانت تجعؿ التمميذ يستفيد مف معارفو في معالجة كاقعة المعيش.

 * كاف يشعر بفاعميتيا كجدكاىا في عالج عمؿ معقد.

 معقدة.* كانت تسمح بتفعيؿ إسياـ مختمؼ المكاد في حؿ مشاكؿ 

بيف الكفاءة كالقدرة: تشكؿ القدرة ك الكفاءة أىـ أقطاب نسؽ التطكير االستراتيجي لمقاربة 
ة القطبية المتمثمة في الثنائيستحدث في مجاؿ التككيف المدرسي ك العمؿ البيداغكجي الم

يف رغـ ما يبدك الكفاءات ضمف ىذه األطر تتفاعالف بانسجاـ في مساريف متكاممالقدرات ك 
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المصطمح، المذيف قد يصعب أمر التفريؽ بينيما داخؿ في المفيكـ ك تعمييما مف غمكض ك 
 أحيانا.

 :فاءات مف حيث الخصائص كالمميزاتالكمكازنة بيف القدرات ك 

 أكجو الشبو:

 . تتفاعؿ كؿ منيما في عالقة داخمية كخارجية.

 .كالىما استعراضية.

 . قابمتاف ألجرأة.

 الخارجية.لممدرسة ك . تتأثراف بالبيئة التعممية الداخمية 

 المحيطة.ؤثراف في البيئة المدرسية منيا ك . ت

 أىداؼ التعمـ وأنواع ومستويات الكفاءات:

 الكفاءة وأىداؼ التعمـ:

إذا كانت الكفاءة ىي القدرة الفعمية التي تستند إلى معارؼ )محتكيات المكاد( كمعارؼ فعمة 
فسي/ حركية( كمعارؼ سمككية )اجتماعية/ كجدانية(. فإف أىداؼ التعمـ تكضح )فكرية أك ن

التي إذا تحكـ فييا المتعمـ فإنو يستطيع أف يبرىف عمى كفاءتو كمقياس  ماىي ىذه المعارؼ
 النجاح في ذلؾ يستند إلى أداة قبمة لممالحظة كالقياس ثـ إنجازىا في كضعيات التعمـ.

أك يككف قادرا عمى فعمو أك  \اليدؼ: "ىك ما ينبغي أف يعرفو التممي Pophqnكقد عرؼ 
 \تفضيمو أك اعتقاده عند تعمـ معيف، إنو يتعمؽ بتغيير يريد المدرس إحداثو لدل التممي

م يكصؼ بصيغة سمكؾ" كلألىداؼ التعممية مستكيات يقسميا لكيس دينك إلى أربع \كاؿ
 مستكيات ىي: 
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 * مستكيات الغايات.

 تكل المرامي.* مس

 * مستكل األىداؼ العامة.

 * مستكل األىداؼ اإلجرائية.

 كاليدؼ اإلجرائي: مؤشر الكفاءة

في بيداغكجية الكفاءات، يعتبر السمكؾ القابؿ لممالحظة كالقياس، أداة لتحديد مؤشرات 
 الكفاءة كمعايير التقكيـ، فمفيـك المؤشر ىنا ال يعني كمية مفيـك اليدؼ اإلجرائي.

إنو صيغة لغكية  operationnel Objectifمفيـك كؿ منيما؟ اليدؼ اإلجرائي :  فما
نافيا، كتككف تمؾ الصيغة المفظية مشتقة مف مستكل األىداؼ العامة صتتضمف فعال سمككيا 

ا تككف كاضحة في جميع المعبر عنيا في البرامج التعميمية المقررة باإلضافة إلى أني
القياس، كمتكفرة عمى شرط أك شرطيف لإلنجاز كعمى مالحظة ك مككناتيا كبالتالي قابمة لم

محؾ أك محيف لو، كيمكف انطالقا مف ىذه المكاصفات التحقؽ مف بمكغو عند المتعمـ في 
 نياية حصة دراسية.

 Indicateur de compétence :اءةمؤشر الكف

 محدد مسبقا يجة الدالة عمى حدكث فعؿ العمـ كاالكتساب حسب مستكلىك العالمة أك النت
كمف خاللو يمكف الحكـ عمى مدل تحقؽ اليدؼ مف فعؿ التعمـ، فيك بيذا يعتبر المقياس 

غير في السمكؾ بعد الذم يترجـ مدل تحكـ المتعمـ في الكفاءات المكتسبة أك إبراز مقدار الت
 القياس.عمؽ باألفعاؿ القابمة لممالحظة ك يتتعمـ ما، ك 

يدؼ ىي التي تحدد ما إذا كاف السمكؾ يعبر عف مؤشر إف عممية األجرأة لمكفاءة أك لم
اليدؼ اإلجرائي في بيداغكجية الكفاءات يؤدم معيار التقكيـ، أك ىدؼ إجرائي، ك الكفاءة، أك 
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ىك يستخدـ التعريؼ كمعالجة نتقالية، كيصاغ بكيفية سمككية، ك اك  كظيفة كسيطية، مرحمية،
خؿ ضمف آفاؽ تنمية قدرة أك بناء كفاءة ما العناصر الفرعية، كتفاصيؿ مكضكع التعمـ، كيد

 أك تدقيؽ مؤشر كفاءة معينة.

أما المؤشر فيك يعد مقياس السمككات المؤداة مف قبؿ المتعمـ ك يترجـ مدل تحكمو في 
الكفاءة المكتسبة، أك إبراز مقدار التغيير في مستكل التميز القدراتي المحقؽ بعد تعمـ ما كىك 

 مرتبط بالتقكيـ.

اءة ترتكز ة إذا كاف اليدؼ اإلجرائي ينصب عمى السمككات القابمة لممالحظة، فإف الكفلإلشار 
اءة ال نطمب مف التمميذ "أف المعرفة السمككية، كعميو في نص الكفعمى المعرفة الفعمية ك 

 " القياـ بفعؿ.يككف قادرا عمى إنجاز نشاط" بؿ نطمب منو "إنجاز نشاط

 أسس تحديد الكفاءات:

اختيار مصادر اشتقاقيا ذات أىمية بالغة حيث أنيا تعتمد تحديد الكفاءات ك تعد عممية 
بدرجة كبيرة عمى بعض األسس التي ينبغي أف يتـ ىذا التحديد أك االختيار في ضكئيا، كقد 

 ( ىذه األسس في أربعة محاكر ىي:COOPER 1973)حدد ككبر

 أ. األساس الفمسفي:

الذم يتـ في ضكئو كضع الغايات كاألىداؼ  يعد ىذا األساس بمثابة األساس الحاكـ
مسار فمسفتو العقيدة، األفكار، المبادئ التي تحكـ مقات التي تتفؽ مع قيـ المجتمع ك المنطك 

 .النتاجات المرغكبة لعممية التعمـ، كمف خاللو تحدد المجتمع في فترة معينة

 ب . األساس األمبيريقي:

ريقية التي يمكف أف تشكؿ أساسا عمميا تقكـ يركز ىذا األساس عمى بعض المفاىيـ األمب
عمـك األمبريقية عميو عمميات اشتقاؽ العبارات المتعمقة بالكفاءات الالزمة الخاصة بال
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السمككية. كفي ضكء ىذا األساس يمكف تحديد نكعية الكفاءات اإلنسانية كاالجتماعية ك 
 المعرفية أك األدائية.

 ج. أساس المادة الدراسية:

ة مف أىـ مككنات المكقؼ التعميمي. المعمـ كالتمميذ كالمادة العممية ادة الدراسيتعتبر الم
 .المنيج()

مف ىذا التعميمية بدكف كجكد خبرات كمعارؼ تقدـ لممتعمـ، ك كال يمكف أف تتـ العممية 
 المنطمؽ فإف المادة الدراسية، تعد أحد منطمقات تحديد الكفاءات التعميمية الالزمة مف خالؿ

البناء المعرفي، كما يتكقع أف يككف ىذا األساس مصدرا لتحديد بعض الكفاءات األدائية في 
 مجاؿ المادة الدراسية التي تعتبر مكممة لمكفاءات المعرفية في ىذا المجاؿ.

 د. أساس الممارس:

إف أساس الممارس يقكـ عمى مفيـك مفاده إف الكفاءات الالزمة لممتعمـ في مجاؿ معيف 
ديدىا مف خالؿ التحميؿ الدقيؽ لما يفعمو الممارسكف األكفاء في أثناء ممارستيـ يمكف تح

ئو لميامو التدريسية المحددة مثؿ: المقتدر مف خالؿ أدامميـ أك مينتيـ، فالمعمـ الجيد ك لع
دارة الفصؿ ك الحكار، كمشاركة اإدارة المناقشة ك  غيرىا مف لتالميذ في العممية التعميمية، كا 

ربما الفعاؿ، كىذا بدكره يتيح طي نمكذجا جيدا لألداء المتميز ك األخرل يمكف أف يعالمياـ 
 .ي ضكء ىذا األساسالفرصة لتحديد الكفاءات المرغكبة ف

 :أنواع الكفاءات

حسب تكجيييا. فقد صنفيا جرادات أشكاليا عمى ية الكفاءات فقد تعددت أنكاعيا ك نظرا ألىم
 كاع كىي :ق( بأنيا ثالثة أن 1404آخركف )ك 
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 Compétence de connaissanceأ. الكفاءات المعرفية:

الحقائؽ، بؿ تمتد إلى امتالؾ كفاءات التعمـ معمكمات ك ال تقتصر الكفاءات المعرفية عمى ال
المستمر، كاستخداـ أدكات المعرفة، كمعرفة طرائؽ استخداـ ىذه المعرفة في المياديف 

 العممية.

 Compétence de performance: ب . كفاءات األداء

تشتمؿ عمى قدرة المتعمـ عمى إظيار سمكؾ لمكاجية كضعيات مشكمة، إف الكفاءات تتعمؽ ك 
 بأداء الفرد ال بمعرفتو، ك معيار تحقيؽ الكفاءة ىنا ىك القدرة عمى القياـ بالسمكؾ المطمكب. 

  des résultats Compétence. كفاءات اإلنجاز أو كفاءات النتائج: ج

امتالؾ الكفاءات المعرفية يعني امتالؾ المعرفة الالزمة لممارسة العمؿ دكف أف يككف ىناؾ 
عمى أنو امتمؾ القدرة عمى األداء، ك أما امتالؾ الكفاءات األدائية فيعني القدرة عمى  مؤشر

إظيار قدراتو في الممارسة دكف كجكد مؤشر يدؿ عمى القدرة عمى إحداث نتيجة مرغكبة في 
الطالب، كلذلؾ يفترض مثال أف المعمـ صاحب كفاءة إذا امتمؾ القدرة عمى إحداث أداء 

 تغيرات في سمكؾ المتعمـ.

الكفاءات ىي نكع مف ـ( الكفاءات الكجدانية )اإلنفعالية( فقاؿ: "1988كد )كما أضاؼ محم
اشتقاقيا  فالمثؿ العميا، كيمكالمتصمة باالستعدادات كالميكؿ كاالتجاىات كالقيـ األخالقية، ك 

اس ىذا تستخدـ مقاييس االتجاىات القيائدة في أم نظاـ، ك سالمبادئ المف القيـ األخالقية ك 
عمى صعكبة تحديد ىذه  الدراسات السابقةالنكع مف الكفاءات، كتكاد تجمع البحكث ك 

 قياسيا".الكفاءات ك 
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ة( فقاؿ: "ىي ـ( نكعا خامسا كىك الكفاءات االستكشافية )االستقصائي1996أضاؼ اليرمة )ك 
الكفاءات التي تشتمؿ عمى األنشطة التي يقكـ بيا الممارس لمتعرؼ عمى النكاحي المتعمقة 

 بعممو".

أربعة الكفاءات التعميمية إلى  EDMEND SHORTكفي الجانب اآلخر قسـ آدمكند شكرت 
 ىي:ـ( ك  1990شكاف كالشعكاف )نأقساـ كما أشار إلى ذلؾ ال

 .قابمية العمؿ لمقياس أ. الكفاءات كسمكؾ ك تعني

 الميارات كحسف االختيار.كفاءات ىي التمكف مف المعمكمات ك ب. ال

 . ء معيف في ضكء معايير متفؽ عميياج . الكفاءة ىي درجة القدرة عمى عمؿ شي

 د. الكفاءة عمى أساس نكعية الفرد ك خصائصو الشخصية التي يمكف قياسيا.

ترجـ التعممات المطمكب التحكـ فييا مف قبؿ منصكص الكفاءة: ىك عبارة عف نص مكجز ي
المتعمميف في نياية مسار تعمـ ما: طكر، سنة، فصؿ، شير، كحدة. كيتـ التحكـ في 

  مكبة ك محتكيات المكاد الكجيية. التعممات باكتساب المعرؼ المط

 :شروط صياغة منصوص الكفاءة

ىك منتظر مف المتعمـ كذلؾ بتحديد الكفاءة المراد تنميتيا بصكرة كاضحة مع  أ. تحديد ما
 ربطيا بالكضعية ذات المجاؿ الكاحد.

تحديد طبيع التعميمات: اآلالت أك الميمة المنظرة مف قبؿ المتعمـ )ب . ضبط شركط تنفيذ 
 التجييزات أك الكثائؽ أك المراجع التي يجب استعماليا(.
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 سب فترات التعمـمستويات الكفاءة ح

 Compétence finale* الكفاءة الختامية: 

إنيا نيائية تصؼ عمال كميا منتييا، تتميز بطابع شامؿ كعاـ، تعبر عف مفيكـ إدماجي 
لمجمكعة مف الكفاءات المرحمية، يتـ بناؤىا كتنميتيا خالؿ سنة دراسية أك طكر، مثال في 

مالئمة لمستكاه ك يتعامؿ معيا، بحيث يستجيب نياية الطكر المتكسط يقرأ المتعمـ نصكصا 
 .و الشخصية كالمدرسية كاالجتماعيةذلؾ لحاجات

Competence d 'étape   * الكفاءة المرحمية:

 ائية لجعميا أكثر قابمية لمتجسيدإنيا مرحمية دالة تسمح بتكضيح األىداؼ الختامية أك الني
تتعمؽ بشير أك فصؿ أك مجاؿ معيف كىي مجمكعة مف الكفاءات القاعدية، كأف يقرأ التمميذ 

 جيرا كيراعي األداء الجيد مع فيـ ما يقرأ. 

 Competence de base* الكفاءة القاعدية: 

ىك مجمكع نكاتج التعمـ األساسية المرتبطة بالكحدات التعميمية، كتكضح بدقة ما سيفعمو 
لذا يجب عمى المتعمـ و أك القياـ بو في ظركؼ محددة، ك ا سيككف قادرا عمى أدائالمتعمـ أـ م

أف يتحكـ فييا ليتسنى لو الدخكؿ دكف مشاكؿ في تعممات جديدة كالحقة فيي األساس الذم 
لكفاءة أساسية كمجمكعة تكابعيا )مؤشراتيا( نقال عف أعماؿ إديت يبنى عميو التعمـ. تمثيؿ 

 ـ. 1996ؿ في جنيؼ ليندة عالكيقمكليير ك 

 توجييات عممية في تحديد الكفاءات:
 .د تحقيقيا في نياية مسار تعمـ ما. تحديد الكفاءة الختامية المرا1
 . ضبط مجاالت التعمـ التي تككف الكفاءات الختامية.2
 . تحديد الكفاءات المرحمية التي تككف الكفاءة الختامية.3
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األنشطة التي ا الكفاءات المرحمية أم المكاد ك يضبط مجاالت التعمـ التي تبني مف خالل
 تشترؾ في بناء كؿ كفاءة مرحمية.

. إذا كانت الكفاءة المرحمية مستعرضة ينبغي أف يحدد مسبقا المضمكف المناسب لكؿ مادة 4
 أك نشاط يساىـ في بناء ىذه الكفاءة.

 .اعدية التي تبني كؿ كفاءة مرحمية. تحديد الكفاءات الق5
 كحدات التعميمية التعممية لكؿ مادة أك نشاط التي تبني كؿ كفاءة قاعدية.. ضبط ال6
 .مكب فقط لتحقيؽ الكفاءة القاعديةالمط. تحديد المضمكف المناسب ك 7
 عمؿ في تدريس كؿ كحدة تعميميةاألدكات التي تستلمعرفة المسبقة لمكسائؿ ك . ضركرة ا8
 .ة الحصكؿ عمييا في الكقت المناسبمعرفة كيفيك 
ركؽ الفردية في مختمؼ المجاالت الفمستكيات التالميذ منذ البداية ك  التأكيد عمى معرفة. 9
 مممح الدخكؿ( مع تحديد مممح الخركج. )

ينبغي تطبيؽ تقكيـ أساسو معايير محددة مسبقا، كمعركفة مف قبؿ المتعمميف لتنمية  .10
 الكفاءة مع التركيز عمى األنشطة التككينية.

  .الكفاءات كفؽ سيركرة التعمـ* تطكر مستكل 

 .* تطكر الكفاءة مف تكسع معرفي + تحكـ أدائي

 .* األدنى إلى األعمى

ي : بناء أك تنمية حيث أف الكفاءة عبارة عف أداء مستند إلى معارؼ، فإنو يمكف استنتاج اآلت
 :كفاءة يتطمب

 .نكاتج تعممات محيطية -نكاتج تعممات مدرسية  -. معرفة المعارؼ: 1

 .ممارسات اجتماعية -ممارسات مدرسية  - . تكظيؼ المعارؼ2
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 .. تحكيؿ المعارؼ إلى سمكؾ كقيـ كمكاقؼ ذاتية اجتماعية3

 Compétence transversalesالكفاءات المستعرضة ) األفقية(: 

التي يجب ية المشتركة بيف مختمؼ المكاد، ك مجمكعة المكاقؼ ك الخطكات الفكرية ك المنيج
 كظيفيا أثناء إعداد مختمؼ المعارؼ، أك حسف الفعؿ، ذلؾ أف التحكـاكتسابيا كت

 .تزايدةبالكفاءات العرضية يرمي إلى دفع المتعمميف نحك التمكف مف التعمـ في استقاللية م

ىي أداة األداء في كؿ األنشطة كالمكاد المغكية منيا كالعممية كاالجتماعية  فالقراءة مثال
 .كغيرىا

إف االىتماـ بتطكير الكفاءات العرضية أك األفقية، يأتي في سياؽ العمؿ عمى تحقيؽ ثالث 
 تحكالت أساسية في عممية التعمـ ىي: 

 . المركر مف التعمـ الذم يركز عمى المكاد، إلى تعمـ يركز عمى المتعمـ.

ى القدرة . المركر مف التعمـ الذم يركز عمى مكتسبات يمكف تجنيدىا، نحك تعمـ يركز عم
 .، ك إمكانيات الفعؿ في سياؽ محددعمى الفعؿ

خالصة الكفاءة المدرسية معناىا أف يكتسب المتعمـ معارؼ، كأف يتعمـ كيؼ يستفيد منيا في 
الحياة، كأف ينتج نصكصا مف مختمؼ أشكاؿ التعبير ليا داللة معنكية بالنسبة إليو الغرض 

عمى  ارؼ المتعمقة بالبيئة بؿ أف يقدرالمع االتصاؿ بالغير؛ كال يكتفي باکتساب عدد مف
العمؿ مف أجؿ صيانة ىذه البيئة. إف ممارسة أم كفاءة، ال بد أف تتـ في كضعية تعممية 

الكضعيات التي المحتكيات المعرفية كاألنشطة التعممية، ك ذات داللة تأخذ بعيف االعتبار 
 تفاعؿ مع المحيط بإيجابية.الطة، حتى يستطيع المتعمـ التكيؼ ك تمارس فييا ىذه األنش
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 الحديث: النظاـ التربويالمتعمـ في أدوارا المعمـ و 

 . : منشط، كمنظـ، كمشجع، كمحفزالمعمـ

، بحيث يبادر كيساىـ في تحديد مساره التعممي عف التعمـ ذاتو: شريؾ مسؤكؿ عف المتعمـ
 . خالؿ حؿ المشكالت المطركحة أماموطريؽ الممارسة الفعالة 
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 النظاـ التربويىيكؿ 
فية ، مف النكاحي البدنية كالمعر ؿ كخصائص المتعمـ في ىذه المرحمةانطالقا مف مممح الدخك 

مخركج في نياية المرحمة المتعمـ كمممح ل، كما يراد تحقيقو لدل كالنفسية الحركية كالكجدانية
 .الثانكية

، كىي تعبر عف تتكيجا لممرحمة الثانكية بالكفاءة النيائية. صيغت كفاءة سميت 1
 المكتسبات كالمؤىالت المراد تحقيقيا لدل التالميذ.

متدرجة في الصعكبة  بالختامية. اشتقت مف الكفاءة النيائية ثالث كفاءات سميت 2
، تعبر كؿ كاحدة منيا عف عف ككنيا متماشية مع سف التالميذما بينيا فضال كمترابطة في

 .(ات المرحمة )السنة األكلى ثانكم، السنة الثانية ثانكم، السنة الثالثة ثانكممستك مف مستكي

مرتبطة باألنشطة البدنية  بالقاعدية. اشتقت مف كؿ كفاءة ختامية ثالث كفاءات سميت 3
 . التي تمثؿ القاعدة األساسية ليا كالرياضية

دالة عمييا لمتمكف مف الكقكؼ عمى أبعادىا مف  مؤشرات. استنبط مف كؿ كفاءة قاعدية 4
خضاعيا التقكيـ مف جية أخرلج  . ية كا 

، أحدىما متعمؽ باألنشطة الجماعية كالثاني ىدفاف تعممياف. اشتؽ مف كؿ كفاءة قاعدية 5
  .باألنشطة الفردية

، يرجع األستاذ إلييا عند بناء الكحدة التعممية دالة عميو معاييركؿ ىدؼ تعممي . كضع ل6
. لتصاغ قكؼ عمى مدل اكتساب التالميذ ليابعد إخضاعيا التقكيـ في النشاط المختار كالك 

 .يةإجرائية يتناكليا المعمـ مع تالميذه في الحصص التعميم أىداؼالنقائص منيا عمى شكؿ 
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 المخطط التالي:ىذا ما يوضحو 

 نياية المرحمة الثانوية   الكفاءة النيائية

   

 نياية السنة الدراسية  الكفاءة الختامية 

   

 نياية الفصؿ  الكفاءة القاعدية

   

 نياية الوحدة التعممية  اليدؼ التعميمي

   

 نياية الحصة  اليدؼ اإلجرائي

 :يةمعالجة الكفاءات القاعد

الغرض مف دراسة كتحميؿ الكفاءات القاعدية الكاردة في منياج السنة األكلى مف التعميـ إف 
. يؤمف مدلكليا الذم صيغت مف أجمو ، كفيـ مكحدثانكم ىك ضماف مقركئية كاحدة لياال

 ، كمكجيا لمتعمميف يخضعكف لمشركع تككيني كاحد.باعتبارىا ىدفا مرسما في المنياج
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 :األولى اعديةالكفاءة الق

 تبني وتيرات قاعدية وتكييؼ المجيودات حسب الوضعيات

 .والحاالت التي بفرضيا الموقؼ

 :تتمحور ىذه الكفاءة حوؿ

 المجيودات*  الوتيرات* 

 البعد المعرفي

 . معرفة الكتيرة كأنكاعيا
 الكتيرة بالحالة كالكضعية. معرفة عالقة 

 . معرفة المجيكد كأشكالو.
 

 البعد المياري

 . معرفة عالقة المجيكد بالحالة كالكضعية.
 . التحكـ في أنكاع الكتيرات كتغييرىا حسب الحالة.

 . تكييؼ المجيكدات حسب الكضعيات
 اختيار الحاالت كالكضعيات حسب المكقؼ

 

 البعد العالئقي

 األخذ بعيف االعتبار فركقات المتعمميف مف حيث:
 . كتيرات العمؿ كبذؿ المجيكدات.

 باألدكار كعالقتيا بالكضعيات. . القياـ
 . تحفيز العمؿ الجماعي.
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 الكفاءة القاعدية الثانية :

 ، ال ىوائية ( لبذؿ مجيودتجنيد الطاقة الالزمة )ىوائية
 كة إيجابية وأداء ذو صبغة جماليةيضمف مشار 

 تتمحور ىذه الكفاءة حوؿ :

 واألداء المشاركة*  * الطاقة و المجيود

 البعد المعرفي

 . . معرفة أنكاع الطاقة كمصدرىا

 .قة صرؼ الطاقة بالمجيكد المبذكؿ. معرفة عال

 . معرفة مفيـك المشاركة ضمف جماعة كأشكاؿ األداء

 أمر.* أداء مكجو. * أداء طكاعي . * أداء صادر عف 
 

 البعد المياري

 . ؼ عنصر الطاقة بما يقتضيو المكقؼ. استعماؿ كتكيي

 . المكقؼ المجيكدات حسبتكييؼ . 

 . ار عنصر المشاركة لمكاجية المكقؼ. استثم

 فاء الصبغة الجمالية عمى الحركات.. إض

 البعد العالئقي

 . ير عنصر األداء حسب تجدد المكاقؼ. تسي

 . م كالجماعي كسياؽ ديناميكي متجدد. تسيير األداء الفرد

 .. تنفيذ الحركات بإتقاف
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 الكفاءة القاعدية الثالثة :

 تنسيؽ وتسيير المجيودات فرديا وجماعيا حسب مدة وشدة التنافس.

 تتمحور ىذه الكفاءة حوؿ :

 * المجيود وشدة المنافسة * التنسيؽ والتسيير

 البعد المعرفي

 . . أىمية تنسيؽ األعماؿ

 . . أىمية تسيير األداءات

 . عالقة المجيكد بشدة المنافسة.
 

 البعد المياري

 . عاؿ في األداء. التنسيؽ كعنصر ف

 . التحكـ في التسيير كتكييفو حسب المستجدات. 

 كعنصر فعاؿ في العممية التعممية. . استعماؿ المنافسة
 

 البعد العالئقي
 . المنافسة النزيية . 

 بيف األفراد مف خالؿ المنافسة . . ترقية العالقات
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 المقاربة التربوية في ظؿ النظاـ القديـ والحديث

 

 المنياج الحديث المنياج القديـ االختالؼ أوجو
 مبني عمى المحتكيات   طريقة البناء

أم ما ىي المضاميف الالزمة المستكل معيف، في نشاط 
 معيف؟ 

 المحتكل ىك المعيار

مبني عمى أىداؼ معمف عنيا في صيغة كفاءات 
أم ما ىي الكفاءات المراد تحقيقيا لدل التمميذ في 

 مستكل معيف ؟
 الكفاءة ىي المعيار

منطؽ التعميـ 
 والتعمـ

 

 منطقة التعميـ والتمقيف
التي يقدميا  كالمعارؼ أم ما ىي كمية المعمكمات

 األستاذ ؟

 منطقة التعمـ 
 أم ما مدل التعممات التي يكتسبيا المتعمـ

مف خالؿ اإلشكاليات التي يطرحيا األستاذ؟ كما 
مدل تطبيقيا في المكاقؼ التي يكاجييا المتعمـ في 

 حياتو الدراسية كاليكمية ؟ 
 األستاذ: يقترح فيك مرشد ، مكجو األستاذ : يمقف يأمر كينيي األستاذ

 كمساعد لتجاكز العقبات
 : محكر العممية . المتعمـ التمميذ: يستقبؿ المعمكمات المتعمـ

 يمارس ، يجرب ، يفشؿ 
 يحقؽيكتسب ك             ينجح 

 طريقة : التعميـ ك النمطية البيداغوجية المتبعة
أم كؿ التالميذ سكاسية، كفي قالب كاحد. اعتبار درجة 
 النضج لدل التالميذ كاحدة، اعتماد مسمؾ تعميمي كاحد.

 طريقة: بيداغكجية الفركقات
 الفركقات الفرديةأم مراعاة 

 كاالعتماد عمييا أثناء عممية التعمـ.
 . درجة النضج متباينة لدل المتعمميف

 . تحديد عدة مسالؾ تعممي
اعتماد التقكيـ المعيارم المرحمي فيك تقكيـ تحصيمي  طريقة التقويـ

 عمكما درجة تذكر المعارؼ.
 ال مكاف لتكظيؼ المعارؼ

* اعتبار التقكيـ عنصرا مكاكبا لعممية التعمـ فيك 
 تقكيـ تككيني قصد الضبط كالتعديؿ.

 درجة اكتساب الكفاءة
 . تكظيؼ الكفاءات المكتسبة في مكاقؼ
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 الرياضيةالبدنية و  األنشطةاألىداؼ التربوية التعميمية في 
  :التعمميمفيـو اليدؼ 

 . انجازه في نياية كحدة دراسيةىي عبارات مكتكبة بدقة تصؼ ما يتكقع مف المتعمـ 

 . ي تعبر عف سمكؾ سيجرية المتعمـ كيمكف مالحظتو كقياسوىك 

 . المتعمـ بعد مركره بخبرة تعميميةبأنو ك صؼ لتغير سمككي متكقع حدكثو في شخصية 

 . مككوتظير مف خالؿ سالمتعمـ ك التعمـ مبمكرة في سمكؾ ىك حصيمة عممية 

 : أىمية تحديد األىداؼ التعميمية

 : بالنسبة لممعمـ

 . يضاح السمكؾ المتكقع مف التالميذإ

 . تخطيط كاختيار النشاطات كالمكاد

 . ريسي الالـز لتنفيذ كحدة تعميميةتحديد الزمف التد

 . مف خالؿ تغيرات مختمفة في سمككو متابعة النمك المتكامؿ لمتمميذ

 : بالنسبة لممتعمـ

 . يز إنتاجو عمى مككنات ىذا األداءتمكنو مف تكجيو جيكده ك ترك

 . تعززه كتشعره بالتحصيؿ كاإلنجاز

 . تبار ذاتو ك تكجيييا نحك تحقيقياتساعد المتعمـ عمى اخ

 مبادئ و مواصفات األىداؼ التعميمية : 

 يككف اليدؼ مكجو لتنمية قدرات التالميذ ك ليس لتنمية قدرات المعمـ.  أف
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 . تعميمي محدد ك منتظر مف التالميذأف يككف اليدؼ مبنيا عمى شكؿ نتاج 

 . اليدؼ تغير يمكف مالحظتو كقياسوأف يعكس 

 .أف يككف قابؿ لمتحقيؽ

منو. أف  لو ك تشتؽأىداؼ التعمـ المكضكع الذم خطط أف ينسجـ مع متطمبات المنياج ك 
 .لمتعمـاستعداداتيـ مكاناتيـ ك ا  تناسب قدرات التالميذ ك 

الجسدية صياغة األىداؼ انب نمكه المعرفية كالكجدانية ك جك أف تتنكع لتشمؿ أبعاد التمميذ ك 
 : األىداؼ التعميمية ثالثة عناصر كىيالتعميمية : يتضمف صياغة 

 . اليدؼ مثؿ يمرر، يجرم، يرسؿ ميارة المبنية في: ك ىك السمكؾ أك الالسموؾ

 . ي ستكجد عند أداء المتعمـ لمميمة: تصؼ الظركؼ التالشروط أو الظروؼ

 . إلى مستكل اإلتقاف لتقييـ األداءيشير : ك المعيار

 : مثاؿ

. مي بنجاح ك بشكؿ قانكنيأف يمرر التمميذ كرة الطائرة مف الخط الخمفي إلى الخط األما
 : يمرر السموؾ

 . مف الخط الخمفي إلى الخط األمامي: التمرير الشروط

 . : التمرير بنجاح ك بشكؿ قانكنيالمعيار

 : مجاالت األىداؼ التعميمية

كاؿ النشاط الفكرم عند يسمى كذلؾ بالمجاؿ العقمي كىك يظـ جميع أش: ك المجاؿ المعرفي
لعمميات العقمية مثؿ االستيعاب كالتحميؿ كالتركيب كالفيـ كالحفظ كالتطبيؽ خاصة االتمميذ ك 
  كالتقكيـ. 
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ني مف يشمؿ كؿ ما يندرج ضمف الجانب االنفعالي الكجدا: ك المجاؿ االنفعالي الوجداني
ميكؿ كاالىتمامات، كمستكياتو في االستقباؿ مشاعر ك الشخصية مف اتجاىات كقيـ ك 

عطاء القي  .مة أك التثميف كالتنظيـ كاالتصاؼ بالقيمةكاالستجابة كا 

ركية التعمـ ذات العالقة بالميارات الح بإنتاجاتييتـ ىذا المجاؿ ك  المجاؿ الحسي الحركي:
الميؿ )التييؤ لإلدراؾ( كاالستجابة ، كمستكياتو ىي اإلدراؾ ك كالجرم كالكثب كالسباحة كالرمي

 . المعقدة كالتكيؼ كاألصالة كاإلبداع المكجية كميكانيكية األداء كاالستجابة الظاىرة

 مستويات األىداؼ التعميمية: 

 : : كيشمؿ ىذا المستكل كؿ مفالمستوى العاـ

 السياسة العامة لمدكلة: كتمثؿ الدساتير ك الغايات

 .لييكؿ الدكلة مثؿ كزارة التربية تظير في تنظيـ كؿ قطاع مف قطاعات المككنةك  :المرامي

منياج التربية البدنية كالرياضية. تشمؿ برامج كؿ مقرر في ىيئة مثؿ : ك األىداؼ العامة
ىي تشمؿ ما نريد الكصكؿ إليو مف أىداؼ في األىداؼ الخاصة: ك  المستوى الخاص:

 .الحصص حصة كاحدة أك مجمكعة مف

 .القياسقابؿ لممالحظة ك  ىي تعبر عف كؿ تغير يحدث عند الشخصك األىداؼ اإلجرائية: 
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 الرياضيةالبدنية و  األنشطةتطبيؽ وحدة تعميمية في مادة كيفية بناء و 
 أسس بناء وتطبيؽ وحدة تعممية: -1

 :تعريؼ الوحدة التعممية 1-1

( قصد تحقيؽ ىدؼ مجمكعة كحدات تعميمية تعممية )حصصىي عبارة عف مخطط يتضمف 
 ي نشاط معيف )فردم أك جماعي(. تعممي ف

 :الخطوات المنيجية المتبعة 1-2
  ولى: التقويـ التشخيصي )األولي(الخطوة األ 

 . مف معايير اليدؼ التعممي المعني تحديد العناصر الخاضعة لمتقكيـ ، انطالقا
 .كيـ. تحديد منيجية تطبيؽ المحتكلتحديد المحتكل الذم يقـك عف طريقة التق

 .حسب أكلكيات( تماشيا مع النشاط المختاراستخالص النقائص كترتيبيا النتائج )تحميؿ 
 : بناء الوحدة التعممية وتطبيقيا الخطوة الثانية

 . صص انطالقا مف النقائص المعايير(صياغة أىداؼ الح
 سب عدد الحصص(.  تكزيعيا عمى المدل الزمني )ح

 . تحديد محتكل )كضعيات تعمـ( لكؿ ىدؼ
 اعتماد التقكيـ التككيني كضابط كمعدؿ مرافؽ

 (. لسيركرة التعمـ )في جميع الحصص

 الحصص( ميدانيا مع التالميذ. الكحدات التعميمية / التعممية ) تطبيؽ

 : التقويـ التحصيميالخطوة الثالثة
 .ي بداية الكحدة التعممية لمتقكيـ( المحددة فإخضاع المؤشرات )النقائص

 محتكل يستجيب لممؤشرات المراد تقكيميا. تحديد
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 ...(ذاتي، جماعي، فردم)تحديد كسائؿ كمنيجية التقكيـ 
 .تحميؿ النتائج

 مف خالؿ ىذا تحديد مدل تحقيؽ األىداؼ المسطرة كمنو مدل اكتساب الكفاءة المنتظرة
 :أسس بناء وتطبيؽ وحدة تعميمية -2
 : جانب التحضير 2-1

 ، استخراج اليدؼ الخاص.التعمميةانطالقا مف الكحدة 
 ، كتحديد مبادئو اإلجرائية.الخاص بالحصة(). تحميؿ اليدؼ الخاص 

 (عيات التي تحقؽ اليدؼ بنسبة أكبرالكض. تحديد المحتكل )

 . مع مراعاة مستكل التالميذ، الكسائؿ، طبيعة الجك....

 ....(.تحديد صيغة سيركرة التعمـ )بكرشات، أفكاج، فردم الخ

 تحديد مدة الممارسة لمكضعيات.. 

 . تحديد المياـ كاألدكار التي يقـك بيا المتعممكف.

 . مكؿ لمصعكبات التي تكاجو المتعمـ. تكقع الح

 :جانب التطبيؽ 2-2

 :المبادئ المسيرة لمدرس 2-2-1

عداد كحدة تعميمية / تعممية، يتحكؿ دكر األستاذ إلى تنشيط ا لقسـ كتسيير بعد تحضير كا 
 : كىذا يستكجب تطبيؽ مبادئ، الدرس ميدانيامراحؿ 

 . ضح حركيا بنفسو أك عف طريؽ تمميذ، يك . يشرح

 . . يعمف عف بداية كنياية العمؿ، بكاسطة إشارات مفيكمة
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 . يا كجماعيا كيقـك أعماؿ التالميذ. يصحح فرد

 .. يكجو كيعدؿ التعممات

 . . يثير، يشكؽ، يشجع، يطمئف، يساعد التالميذ

 دئ المتعمقة بالتسخيف: المبا 2-2-2

، حيث أنو يضمف لمجسـ ؿ اليامة في حصة التربية البدنيةيعتبر التسخيف إحدل المراح
 : لمجيكد التي يتطمبيا مضمكف الحصة. كلذا فعمى األستاذ أف يسير عمىتحمؿ شدة ا

 . دأ تدرج صعكبة التماريف كالحركاتمب -

 .طبيعة النشاط كالحالة الجكية تكييؼ مدة العمؿ كاختيار التماريف حسب -

 . احتراـ مبدأ العمؿ كالراحة -

 (:لمبادئ المتعمقة بمرحمة التعمـ )بالجزء الرئيسيا 2-2-3

مف المعمـك كأف الجزء الرئيسي مف الحصة يضمف تحقيؽ اليدؼ المسطر كلذا فمساىمة 
 :تاذ كبيرة في ىذه المرحمة مف حيثاألس

 . إشكالياتصيغة . اقتراح المضاميف في 

 .. تنشيط أفكاج العمؿ

 : لمتعمميف إليجاد الحمكؿ المناسبة، كىذا عف طريؽ. مراقبة ا

 :التدخالت الشفوية

 .قديـ التكجييات في الكقت المناسب، المبسط كالمفيـك تالشرح المكجز

 . استعماؿ صكت مسمكع ككاضح
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 :التدخالت العممية )الحركية(

 .باألداة المستخدمة( باليديف بالجسـ كموكصحيحة )كحركات كاضحة . استعماؿ إشارات 

 . رات مركبة )بيف الصكت كالحركة(استعماؿ إشا. 

 . نقؿ بيف الكرشات كمراقبة األعماؿ. الت

 . . التصحيح الفردم أثناء الممارسة

 . إلعادة الشرح أك لمتصحيح الجماعي. تكقيؼ العمؿ 

 .إذا اقتضت الضركرة بمعطيات إضافيةيد التالميذ ، كتزك . اقتراح بعض الحمكؿ

 :متعمقة بالتقويـ )الرجوع لميدوء(المبادئ ال 2-2-4

 : تيمؿ ىذه المرحمة ، كالمؤكد أنياكثيرا ما 

 . عماؿ التالميذ خالؿ مرحمة التعمـفترة تقكيـ األ -

 . ىادئة ك بحكصمة ما جاء في الحصة قد تككف بتماريف -

 . كانت ىناؾ منافسة يا النتائج إفتعمف في -

 .تحضر فييا الحصة القادمة -

 : تعتبر حصة التربية البدنية كحدة كاحدة متكاممة تشمؿ نشاطيف بدنييف مختمفيفمالحظة

 ، كغالبا ما تككف مرحمة التسخيف العاـ كاحدة.باينيف يصباف في الكفاءة المعنيةبيدفيف مت
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 :التقويـ في التربية البدنية والرياضيةالتقييـ و 
  :مفيـو التقويـ -1

القياس المناسبة لجمع البيانات  كسائؿىك عممية اليدؼ منيا تقدير قيمة األشياء باستخداـ 
صدار األحكاـ.   كا 

لمعرفة نقاط ك المكضكعات ىك عممية إصدار حكـ عمى قيمة األشياء أك األشخاص أك 
 ذلؾ باستعماؿ كؿ أنكاع القياس. الضعؼ كالقكة ك 

، فيك يكفر لألكؿ المعمكمات المعمـ ك التمميذ عمى حد السكاء فالتقكيـ كسيمة في خدمة
حديد يسمح لمثاني بت، ك ع عمى مدل تحقيؽ األىداؼ المسطرةالالزمة ك يكشؼ عنيا، ليطم
 ـ( كالتقكييف األىداؼ المعمف عنيا )المسطرة، ىذا التجانس بمكقعو مف التدرج البيداغكجي

 (الحقيقي بالفركقات الفردية المكجكدة ضمف تركيبة الفكج التربكم )التالميذ بالتكفؿيسمح 
، تجعؿ كؿ تمميذ بة مبنية عمى بيداغكجية الفركقاتمف ىنا فمقار خالؿ صيركرة التعمـ، ك 

نشاطات البدنية كالرياضية، نجد أف مسئكال ك قائما عمى تعممو الحركي، ففي إطار تقكيـ ال
 :الكفاءات تدعك إلى اعتماد مكقفيفالمقاربة ب

مركز كيز عمى التمميذ باعتباره محكر ك نيج قكامو التحديد لألىداؼ اإلجرائية، يستدعي التر  -
 العممية التربكية.

 تقكيـ ذك مصداقية يتطمب مف المعمـ مالحظة تصرفات التالميذ كالحكـ عمييا كقيمة -
  مكضكعية داللتيا المؤشرات كالمعايير.
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 : أنواع التقويـ

 اليدؼ منو فترة انجازه أنواعو

 قبؿ مرحمة التعمـ تشخيصي

 المستكل األكلي لمتالميذ التعمـ.
ترتيب كلية لممستكل الميارم لمتالميذ ك إعطاء تقديرات أ

التخطيط  المؤشرات حسب األكلكيات استخراج النقائص
 البرمجةك 

 خالؿ التعمـ تكويني

يساير عممية التعمـ التككيف يرمي إلى: التعديؿ كالمعالجة 
ة مف أجؿ تحسيف المستكل. تسكية إدماج العناصر الجديد

 "تقكيـكمعالجة الخطة كالمستكل الميارم لمتالميذ "
 اإلستراتيجية

 تحصيمي
 

 في نياية مرحمة
 التعمـ.
 

يعرفنا عف مدل تحصيؿ التالميذ خالؿ مرحمة التعمـ 
 )مقارنة مع المستكل األكؿ( ، تقدير نيائي لمرحمة التعمـ.

 معرفة مدل اكتساب الكفاءة المستيدفة
 طاء تقديرات نيائية حكؿ التحصيؿ.إع

 :مد التقكيـ في التربية البدنية كالرياضية عمى جانبيفيعتك 

 .كتساب الكفاءات مف طرؼ المتعمميفيدؼ إلى مدل اي :* تقويـ في الجانب التصرفي

 . فيعني نتائج المتعممي: ك * تقويـ في الجانب التحصيمي

  :. التقويـ التصرفي1

كيـ الكفاءات القاعدية كالختامية، كمدل اكتسابيا كالتحكـ فييا مف طرؼ يككف عف طريؽ تقك 
 ىذا مف خالؿ إخضاع مؤشراتيا لمتقكيـ بكاسطة شبكات تقكيمية. المتعمميف ك 



 معيد عمـو وتقنيات النشطات البدنية والرياضية
 المقياس: تعميمية األلعاب                      المستوى: السنة ثانية تخصص التدريب الرياضي النخبوي      

 الثانيالسداسي                                                                         15المحاضرة رقـ: 
 

89 
 

 . تقويـ الكفاءات واألىداؼ:1

جاؿ تعممي، أك سنة مفي مرحمة معينة ) نعني بو مدل اكتساب التالميذ لمكفاءات المبرمجةك 
ىذا مف خالؿ مالحظة مية المتكجة لمكحدات التعممية، ك عف طريؽ األىداؼ التعم( دراسية

كىـ يتفاعمكف مع اإلشكاليات كالمكاقؼ، التي تكاجييـ خالؿ الممارسة عف طريؽ التالميذ 
 ة: شبكات تقكيمية خاص

 (:لوحدة تعممية تتويجنموذج شبكة تقويـ ىدؼ تعممي )

  المستوى الدراسي
  الكفاءة القاعدة
  اليدؼ التعممي

 
 أسماء التالميذ

 النتيجة الفردية   4المعيار   3المعيار   2المعيار  1المعيار 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

1- 
......................... 
......................... 

 
 
 

          

           النتيجة الجماعية
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 كيفية مؿء الشبكة:

ع المعايير الخاصة بو في خاناتيا حسب اليدؼ التعممي، تكضفي نياية كؿ كحدة تعممية ك 
( إف تحقؽ لديو المعيار 1( لكؿ تمميذ حسب مستكاه: في خانة )×بعالمة )اإلجابة عمييا ك 

( إف لـ يتحقؽ لديو المؤشر بعد مالحظة التالميذ، تحسب العالمات حسب 0كفي خانة )
 لمجمكع التالميذ.تحسب عمكديا بالنسبة لكؿ معيار ك طبيعتيا أفقيا بالنسبة لكؿ تمميذ. ك 

 نموذج لشبكة تقويـ كفاءة قاعدية: 

  المستوى الدراسي
  الكفاءة القاعدة

 
 أسماء التالميذ

 النتيجة الفردية  العدؼ التعممي اليدؼ التعممي 
1 0 1 0 1 0 

1-...................... 
2-...................... 
3-...................... 

      

       النتيجة الجماعية
 الشبكة بنفس طريقة الشبكة التقكيمية السابقة. تمال مالحظة:

 : (. تقييـ التالميذ ) التنقيط2
 :ف التقييـ الذم نريده لمتالميذ )التنقيط( يشمؿ محكريفإ
 التطكر الحاصؿ -
 :النتائج المحققة التطكر الحاصؿ -
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البداية يف نقطة ىك مرتبط بمكتسبات التالميذ كمدل تطكرىـ، أم ذلؾ التطكر الكاقع بك 
 نقطة النياية كمكتسبات محققة، بحيث تمثؿ المسافة بيف النقطتيف لمتعمـ.ككضعية انطالؽ ك 

التقكيـ صؿ بيف نتائج التقكيـ التشخيصي ك يظير في النشاطات الفردية في الفارؽ الحاك 
قاء التالميذ مف مستكل إلى آخر التحصيمي، بينما يظير في األلعاب الجماعية مف خالؿ ارت

 يؽ تقدـ بيف التقكيميف.تحقك 
 : التقييـ في األلعاب الفردية

 :* النتائج المحققة
 .يصي كالتحصيميكتتمثؿ في األلعاب الفردية في معدؿ نتيجتي التقكيميف التشخ

 : نتاج في األلعاب الفردية كما يميتستخرج ال: * كيفية استخراج النتائج
 . : سباؽ السرعةمثاؿ

 ثا 9.60التشخيصي عمى زمف قدره تحصؿ تمميذ في التقكيـ 
  9.40كفي التقكيـ التحصيمي عمى 

ثا     معدؿ النتائج المحققة:       ثا      ثا 
 

 
 20=  9.40 – 9.60التطكر الحاصؿ: 

التنقيط: يترجـ األستاذ كؿ مف معدؿ النتائج المحققة كالتطكر الحاصؿ إلى عالمة  كيفية
 بالرجكع إلى المقياسيف الخاصيف بيما، كيقـك بجمع النقطتيف في عالمة كاحدة.

 عالمة. 14: مقياس النتائج المحققة عمى مالحظة
 عالمات. 06مقياس التطكر الحاصؿ عمى          
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 مقاييس األلعاب الفردية: 
 :الذكور

 مقياس التطور الحاصؿ مقاييس النتائج  المحققة: )نتيجة معدؿ التقويميف
 كثب طكيؿ كغ4جمة  ـ600 ـ80 ـ60 عالمة النسبة الكثب كغ4جمة  ـ600 ـ80 ـ60 النقطة

 4.7 ـ9.40 1"44 9"30 7"30 14.00

25% 

 سـ سـ ثا ثا ثا 
 30 60 12" 0"30 0"30 06 ـ4.65 9.30 1"46 9"35 7"35 13.50
 25 50 10" 0"25 0"25 05 ـ4.60 ـ9.20 1"48 9"40 7"40 13.00
 20 40 08" 0"20 "20 04 ـ4.55 9.10 1"50 9"45 7"45 12.50
 15 30 06" 0"15 0"15 03 ـ4.50 ـ9.00 1"52 9"50 7"50 12.00
 10 20 04" 0"10 0"10 02 ـ4.45 ـ8.90 1"54 9"55 7"55 11.50
 05 10 02" 0"05 0"05 01 ـ4.40 ـ8.80 1"56 9"60 7"60 11.00

 
 ـ420 ـ8.60 1"59 9"70 7"70 10.50

50% 

06 60"0 60"0 "18 120 60 
 50 100 15" 0"50 0"50 05 ـ420 ـ8.40 2"02 9"80 7"80 10.00
 40 80 12" 0"40 0"40 04 ـ4.10 ـ8.20 2"05 9"90 7"90 09.50
 30 60 09" 0"30 0"30 03 ـ4.00 ـ8.00 2"08 10"00 8"00 09.00
 20 40 06" 0"20 0"20 02 ـ3.90 ـ7.80 2"11 10"10 8"10 08.50
 10 20 03" 0"10 0"10 01 ـ3.80 ـ7.60 2"14 10"20 8"20 08.00
   ـ3.70 ـ7.40 2"17 10"30 8"30 07.50
 ـ3.60 ـ7.20 2"20 10"40 8"40 07.00
 ـ3.50 ـ7.00 2"23 10"50 8"50 06.50
 ـ3.40 ـ6.80 2"26 10"60 8"60 06.00
   ـ3.30 ـ6.60 2"29 10"70 8"70 05.50
 ـ3.20 ـ6.40 2"32 10"80 8"80 05.00
 ـ3.10 ـ6.20 2"35 10"90 8"90 04.50
 ـ3.00 ـ6.00 2"38 11"00 9"00 04.00
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 ـ2.85 ـ5.70 2"42 11"20 9"20 03.50

25% 

 ك.ط كغ4 ـ600 ـ80 ـ60 عالمة
 90 120 24" 1"20 1"20 06 ـ2.70 ـ5.40 2"46 11"40 9"40 03.00
 75 100 20" 1"00 1"00 05 ـ2.55 ـ5.10 2"50 11"60 9"60 02.50
 60 80 16" 0"80 0"80 04 ـ2.40 ـ4.80 2"54 11"80 9"80 02.00
 45 60 12" 0"60 0"60 03 ـ2.25 ـ4.50 2"58 12"00 10"00 01.50
 30 40 08" 0"40 0"40 02 ـ2.10 ـ4.20 3"02 12"20 10"20 01.00
 15 20 04" 0"20 0"20 01 ـ1.95 ـ3.90 3"06 12"40 10"40 00.50

 كيفية التقييـ في األلعاب الجماعية:

يتـ تقييـ التالميذ في األلعاب الجماعية بعد مالحظتيـ في حصص تقكيمية كتحديد 
مة المستكل إلى العالمة المعدة لذلؾ، كترجمكتسباتيـ كترتيبيـ حسب شبكة المستكيات 

 المناسبة.
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 شبكة تقويـ األلعاب الجماعية:
 العالمة الخصائص المميزة المستكيات

 1المستكل 
 الرغبة في المشاركة . ليست لو

 . ال يبذؿ أم مجيكد
 3مف 
 6إلى 

 2المستكل 
 . يتحكـ في مسارات الكرة.

 . يتحكـ في تنقالتو بالكرة كبدكنيا.
 . يحاكؿ عرقمة الخصـ.

 7مف 
 10إلى 

 3المستكل 
 . يتحكـ في التنقالت بالكرة كبدكنيا.

 . يتحكـ في التصكيب مف الثبات كالحركة
 إيجابا عمى مجرل المعب.. ذك تصرفات تؤثر 

 11مف 
 14إلى 

 4المستكل 
 تصرفات تؤثر إيجابا عمى مجرل المعب. . ذك

 . يقكـ بأدكار ىامة داخؿ الفريؽ
 15مف 
 17إلى 

 5المستكل 
 . الالعب الفذ.
 . صانع األلعاب.

+17 

 14و  11بيف  ( فعالمتو تنحصر3مثال إذا صنؼ التمميذ في المستكل الثالث )مالحظة: 

 النقطة النيائية لمفصؿ تحسب كما يمي: 

 نقاط النشاط الفردي + نقطة النشاط الجماعي
                   2      
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 :مبادئ الوضعية التعممية

 تستدعي المشاركة الفعمية لكؿ التالميذ بدكف استثناء. -

 .تأخذ بعيف االعتبار اىتمامات التالميذ كانشغاالتيـ -

 حؿ المشاكؿ المكاجية في ميداف التعمـ. تدفع بالتمميذ إلى -

 .المعارؼتستدعي المبادرة ك التفكير ك  -

 .المكتسبة كالمؤىالت

 (.كازف بيف التالميذ كمحيط العمؿ )التكيؼتخمؽ الت -

 .تدفع بالتمميذ لحميا بفضؿ التعاكف مع زمالئوتعتمد عمى كضعيات اإلشكاؿ ك  -

 .عممية التعمـ تنمي قدرة التعامؿ كالتآزر بيف أطراؼ -

 .، المنشط كمنظـ العمؿيككف األستاذ الشريؾ، المعاكف -

 .طاقاتو كقدراتو الشاممة كتكظيفيا فعميا تسمح لمتمميذ باستثمار -

 .تمكف مف استغالؿ كاستثمار المعارؼ كالمكتسبات -

 .ليا طابع تحفيزم ، تخمؽ الحيكية كالنشاط أثناء العمؿ -

، قبؿ المجكء إلى مساعدة األستاذ أك عمؿ التككيف الذاتي كأساستدفع التمميذ إلى اعتماد  -
 عند الضركرة. الزمالء

 طريقة حؿ المشكمة :

 تعتبر عممية حؿ المشكمة مف اعقد النشاطات اإلنسانية فيي عممية نشاط عقمي عاؿ ألنيا
تحتكم عمى عمميات عقمية كثيرة كمعقدة مثؿ التذكر كالفيـ كالتطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب 
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عممية حؿ المشكمة يرل جكف ديكم أف ىناؾ خمسة أطكار إلتماـ كاالستبصار كالتجريد،  ك 
 :كىي

 تحديد المشكمة :

ؤثرة طريؽ تحديد العكامؿ المالظركؼ المحيطة بيا عف التعرؼ عمى الحاالت كالشركط ك  -
إلى فيـ المشكمة ك تحديدىا جمع كؿ المعمكمات المتصمة بيا مما يؤدم كالمتأثرة بيا ك  فييا

 . أكثر دقة بصكرة

 كضع فرضيات لمحمكؿ الممكنة ليذه المشكمة. -

ى أساس دراسة كؿ فرضية مف ىذه الفرضيات عمى أساس القيمة المحتممة لكؿ منيا ك عم -
 .التنبؤ بالنتائج المحتممة

ذا يمكف أف يحدث لك فعمنا عمى أساس السؤاؿ اآلتي ما تبار صحة كؿ فرضية أك حؿاخ -
 كذا ؟ كذا أك

 

 

 

 

 

 



 معيد عمـو وتقنيات النشطات البدنية والرياضية
 المقياس: تعميمية األلعاب                      المستوى: السنة ثانية تخصص التدريب الرياضي النخبوي      

 الثانيالسداسي                                                                          16المحاضرة رقـ: 
 

97 
 

 الوثائؽ المدرسية في العممية التعميمية التعممية
 ذج التوزيع السنوينمو 

 الموسـ الدراسي                                                         المؤسسة       
 األستاذ:

حدة
الو

مية 
عمي
الت

 

 الشير

ات
وحد

ال
مية 

عمي
الت

شاط 
الن

دي 
لفر

ا
 

شاط الحصص التعميمية الفردية
الن

ماع 
الجت

ا  الحصص التعميمية الجماعية ي 

    تعريؼ 1 سبتمبر 
   2 سبتمبر
 1 اكتوبر

وع 
ن

دية
لفر

ة ا
اض

لري
ا

 

 

عية
جما

ة ال
اض

لري
ع ا
نو

 

 
   2 اكتوبر
   3 اكتوبر
   4 اكتوبر
   5 نوفمبر
   6 نوفمبر
   7 نوفمبر
   8 نوفمبر
   9 ديسمبر
  1 الكفاءة القاعدية

 1 ديسمبر 

دية
لفر

ة ا
اض

لري
ع ا
نو

 

 

عية
جما

ة ال
اض

لري
ع ا
نو

 

 
   2 جانفي
   3 جانفي
   4 جانفي
   5 جانفي
   6 فيفري
   7 فيفري
   8 فيفري
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     9 فيفري
  2الكفاءة القاعدة 

 1 مارس 

دية
لفر

ة ا
اض

لري
ع ا
نو

 

 

عية
جما

ة ال
اض

لري
ع ا
نو

 

 
   2 مارس
   3 أفريؿ
   4 أفريؿ
   5 أفريؿ
   6 أفريؿ
   7 ماي
   8 ماي
   9 ماي
   3الكفاءة القاعدة 
  الكفاءة الختامية
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 نموذج لوحدة تعميمية )مذكرة(

 مكاف اإلنجاز مدة اإلنجاز النشاط المستوى
    

  وسائؿ العمؿ الضرورية
  الكفاءة القاعدة
  اليدؼ التعميمي

 

 التوصيات شروط النجاح ظروؼ اإلنجاز الزمف أىداؼ إجرائية وضعيات التعمـ

المرحمة 
 التحضيرية

 
 
 
 
 

    

المرحمة 
 اإلنجازية

 
 
 
 
 
 
 
 

    

المرحمة 
 التعميمية
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 نموذج مذكرة تحتوي عمى نشاطيف )فردي + جماعي(

 اليومي وىو مصاحب لألستاذ دائما ينموذج لمكراس
 نموذج مذكرة تحتوي عمى نشاطيف )فردي + جماعي(

 السنة الدراسية  الدراسي المستوى 01مذكرة رقـ 
  ىدؼ النشاط  
  ىدؼ النشاط  

 معايير النجاح التوصيات ظروؼ االنجاز األىداؼ االجرائية مراحؿ التعميـ

مرحمة التحضير 
 المشترؾ

 
 
 
 

   

 النشاط الفردي
  

ميـ
لتع
ة ا

رحم
م

 
  

 
 
 
 
 
 

   

  مرحمة التقييـ
 

 النشاط الجماعي

 
ييـ
التق

مة 
مرح

 
         

 
 
 
 

   

 مرحمة  التقييـ
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 نموذج لمكراسي اليومي وىو مصاحب لممعمـ دائما
 المالحظة محتوى التعميـ المقرر النشاط الساعة القسـ التاريخ
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 سجؿ الغياب والمتابعة لقسـ: .............................
 شير شير شير شير االسـ والمقب الرقـ
 األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع  1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
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20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
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 جدوؿ العتاد

 مالحظات غير الصالحة الصالحةعدد  الكمية نوعية العتاد الرقـ

01  
 

    

02  
 

    

03  
 

    

04  
 

    

05  
 

    

06  
 

    

07  
 

    

08  
 

    

09 
 
 

    

10  
 

    

11  
 

    

12 
 
 

    

13  
 

    

14  
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 األستاذ                             مؤسسة                    
 مادة التربية البدنية والرياضية                           السنة الدراسية                  

 قائمة التالميذ المعفييف مف الرياضة
 المالحظات الطبيب تاريخ الشيادة رقـ الشيادة القسـ االسـ والمقب الرقـ
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
       

 المدير

 



 معيد عمـو وتقنيات النشطات البدنية والرياضية
 المقياس: تعميمية األلعاب                      المستوى: السنة ثانية تخصص التدريب الرياضي النخبوي      

 الثانيالسداسي                                                                          16المحاضرة رقـ: 
 

105 
 

 األفواج البيداغوجية
 .........................اسـ النادي: .

 فوج: ...................                                       فوج: ...................  
    

 

 

 

 
   

 اسـ النادي: ..........................
 فوج: ...................                                       فوج: ...................  

 
 

 

 

 

إف تقسيف األفكاج ضركرم لتسييؿ  عمؿ األستاذ أثناء العمؿ بالكرشات أك إجراء المقابالت 
 شرط مراعاة تكافؤ األفكاج.
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 سجؿ المنافسات
تعمؽ األمر بالمنافسات المدرسية الداخمية أك الخارجية يسجؿ األستاذ جميع المنافسات سكاء 

 كتكاريخيا كالنتائج ككؿ المالحظات المتعمقة بذلؾ
 مالحظات نوع المنافسة الساعة التاريخ

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 الممحؽ
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 لمسنة الثالثة ثانوي ذج التوزيع السنوينمو 
 

حدة
الو

مية 
عمي
الت

 

 الشير

ات
وحد

ال
مية 

عمي
الت

شاط 
الن

دي 
لفر

ا
 

شاط الحصص التعميمية الفردية
الن

ماع 
الجت

ا  الحصص التعميمية الجماعية ي 

    تعريؼ 1 سبتمبر 
   2 سبتمبر
   1 اكتوبر

 

 
   2 اكتوبر
   3 اكتوبر
   4 اكتوبر
   5 نوفمبر
   6 نوفمبر
   7 نوفمبر
   8 نوفمبر
   9 ديسمبر

 1 الكفاءة القاعدية
 
 

   1 ديسمبر 

 

 
   2 جانفي
   3 جانفي
   4 جانفي
   5 جانفي
   6 فيفري
   7 فيفري
   8 فيفري
     9 فيفري
  2الكفاءة القاعدة 
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     1 مارس 

   2 مارس
   3 أفريؿ
   4 أفريؿ
   5 أفريؿ
   6 أفريؿ
   7 ماي
   8 ماي
   9 ماي

 3الكفاءة القاعدة 
 
 

 الكفاءة الختامية
 
 

 الكفاءة النيائية
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 لمذكرة نموذج

 مكاف اإلنجاز مدة اإلنجاز النشاط المستوى
    

  وسائؿ العمؿ الضرورية
  الكفاءة القاعدة
  اليدؼ التعميمي

 

 التوصيات شروط النجاح ظروؼ اإلنجاز الزمف أىداؼ إجرائية وضعيات التعمـ

المرحمة 
 التحضيرية

 
 
 
 

    

المرحمة 
 اإلنجازية

 
 
 
 
 
 
 
 

    

المرحمة 
 التعميمية
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 الصفحة عنكاف المحاضرة رقـ المحاضرة

01   

02   

03   

04   

05    

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   






