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  المد خـــل

  
في بلورة وتطویر  وافرالتربیة البدنّیة ماّدة تعلیمّیة كسائر المواد األخرى، تساھم بقسط  إنّ 
 سلوكات إلى من ، وتحویلھاوالتصّرفات السلوكات، وتتمّیز بالتأثیر المباشر على الّطفل شخصّیة

                        .ذو نظرة متفتحة على المحیط بأبعاده شامل بمنھج علميّ  ،مبنّیة ومكّیفة
یشّكل الركیزة األساسّیة  حیثالمجال األوفر في ھذه المرحلة من الّتعلیم،  اللعب ویعتبر

والفكرّیة،  الوسیلة المثلى لتطویر قدراتھ البدنّیةو ،ومحیطھ والّتكّیف معھما نفسھ الطفل الكتشاف
على تنّوع المھارة الحركّیة موازاة مع تطویر  والعمل ،الذاّتّیة هموارد ستثماراوالّرفع من درجة 

  .األجھزة الحیوّیة الوظیفّیة
، ومواجھة بداعإلواالتخّیل یتیح لھ متعة لتعلّم عن طریق المحاولة، وایمنحھ فرص  كما أنھ

  .وتفعیلھا من أجل الفوز قدراتھبإبراز  ،نفس الوقت في والغیر الّذات
إلى ما تصبو إلیھ في  التربیة البدنیة ما بذل من مجھودات في ھذا الّصدد لم ترق ورغم

  :المرحلة االبتدائّیة العتبارات كثیرة نحصرھا في
  

من جھة  األخرى ولیس ماّدة تعلیمّیة ذات أھداف مرتبطة بالمواد اترفیھی ااعتبارھا نشاط -
  .من جھة أخرى )، العالئقّیةالمعرفّیة ،الحركّیة-الحسّیة(مرّكباتھ ب وبالتلمیذ

ّ معرفی الماّدةمن حیث  الخ...ومدیرین ومفّتشین  معلّمینالمربین من  تكوینمحدودّیة ملمح  -  ا
ودراسة  اتالّریاضیكمنھا، وغالبا ما تعّوض بأنشطة أخرى  ینفرون، جعلھم اوبیداغوجی

  ... والقراءةالوسط 
علیمّیة في أبسط مستواھا في المؤّسسات التعلیمّیة الت والوسائلإن لم نقل انعدام المرافق  قلّة -

  .                        وخاّصة منھا الّریفّیة االبتدائّیة
               

 بالواقعّیة طرح نفسھ بحّدة عند الّشروع في بناء المنھاج، واستلزم األمر التحلّي ّ◌ھذا كل
كماّدة  لّطموحات المتوّخاة من التربیة البدنیةالواقع المیدانّي المعیش، وا بین للتوفیق الموضوعّیة

  .تعلیمّیة
منطق جدید ومقاربة ذات أبعاد شاملة في تكوین فرد فّعال، مّتزن، مندمج  باعتماد وذلك

  .ومواجھة الّرھانات العالمّیة الحالّیة والمستقبلّیة یستطیع مواكبةومتفتح 
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  البرنامج القدیم
  والمنھاج الحالي

 
                                                                      المنھاج الحالي                        البرنامج القدیم                    

    
      

  مبني على أھداف معلن عنھا *                   مبني على المحتویات *

  صیغة كفاءات  في                                             
  

                        أي ما ھي الكفاءات المراد تحقیقھا      ھي المضامین الالزمة أي ما   

   في مستوى معّین ؟معّین، في نشاط معّین ؟                لدى التلمیذ    لمستوى 
  

  الكفاءة ھي المعیار                                            المحتوى ھـو المعیار       

  
   

  
  

   مبني على منطق التعلّم *مبني على منطق التعلیم والتلقین                 *
  

   مات التي یكتسبھا المتعلّمأي ما مدى التعلّ                       ھي كمیة المعلومات أي ما    
  ؟ التي یطرحھا المعلّم تمن خالل اإلشكالیا              والمعارف التي یقّدمھا المعلّم ؟

  وما مدى تطبیقھا في المواقف التي یواجھھا                                                         
   المتعلّم في حیاتھ الدراسیة والیومیة ؟                                                                     

                                                                                                                                                     

  ، موجھیقترح فھو مرشد: المعلم -                         یلقن یأمر وینھي: المعلم -
  ومساعد لتجاوز العقبات                                            

   
             

   محور العملیة: التلمیذ -                        یستقبل المعلومات: التلمیذ - 
  یمارس، یجرب، یفشل                                         
  ینجح       یكتسب ویحقق                                                  
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  : الطریقة المعتمدة ھي *:            الطریقة البیداغوجیة المعتمدة ھي *   
  بیداغوجیة الفروقات                                :طریقة التعمیم

  
  أي مراعاة الفروقات الفردیة                .حدأي كلّ التالمیذ سواسیة، وفي قالب وا

.                                                 واالعتماد علیھا أثناء عملیة التعلّم                                              

  
  تباینة درجة النضج م -          اعتبار درجة النضج لدى                        -       

  لدى المتعلمین         التالمیذ واحدة                                            
 
   

  
  تحدید عّدة مسالك تعلّمیة -           اعتماد مسلك تعلیمي واحد                    -      

 
 

 

  واكبا اعتبار التقویم عنصرا م *اعتماد التقویم المعیاري المرحلي            *  
  تكویني  فھو تقویم: لعملیة التعلّم                         فھو تقویم تحصیلي              

  .قصد الضبط والتعدیل                                                                
  

   
  ساب الكفاءة درجة اكت -         عموما درجة تذّكر المعارف                      -      

 

 
 

  توظیف الكفاءات المكتسبة  -           ال مكان لتوظیف المعارف                      -     
  في مواقف                                                                           
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  المقاربة المعتمدة
  

           

        بالكفاءات  المدخل     
              

ما یكون مسعاھا  وكثیرا. التعلّم وضعّیات ما تستعمل تكنولوجیة األھداف لبناء البرامج، كثیرا
  المجاالت الذي یمّر حتما عبر تصنیف أھداف حسب مصفوفات في الّتناسقالبحث عن 

  ).االجتماعي- الحركي، العالئقي- المعرفي، النفسي( المعروفة
الغایات وما تّتسم  بدایتھا ،تقلیدّیا عبر سلسلة مستویاتھاھداف بمختلف منطق تحدید األ یكونف
  .عنھ من دقّة تعّبروما  العملیةاألھداف  ونھایتھاشمولیة  بھ من

 واأللعاب التحضیریةارتباطا وثیقا باألنشطة البدنّیة  مرتبطةالبدنّیة كماّدة تعلیمّیة  والتربّیة
البعض  امتشّعبة ومرتبطة ببعضھ أبعادتتضّمنھ من  بما ساسّیة،األ الّثقافّیةركیزتھا ودعامتھا  فھي

  .أثناء الممارسة تجاھلھاوال یمكن االستغناء عنھا أو 
من جھة  واأللعاب التحضیریة البدنّیة والّنشاطات من جھة، األھدافعلى سلسلة  واالعتماد

            من جسور ضرورّیة تربط  إلیھ  فتقریلما . تعلیم متقّطع نوعا ما إلىؤّدي في غالبّیتھ ی أخرى

 ).واأللعاب التحضیریة األنشطة البدنّیة والّریاضّیة( بالمحتوى) سلسلة األھداف( النوایا المستھدفة

مّما یصّعب من مھّمتھ . تطرح إشكالّیة تجانس الفعل الّتربويّ  مفارقةیجد المعلّم نفسھ أمام  وبذلك
  .المرغوب فیھ المستوى وبلوغ ،وأبعاده تھمرّكبامن تطّور الّتلمیذ بكّل  ویحدّ 
سیاقھا ، تعطي لألھداف داللة ومعنى الّتيكان وال بّد من البحث عن أنجع الّسبل  لذا             

  .بھا المرتبطة) واأللعاب التحضیریة األنشطة البدنیة( المحتویات
  . فاءات في بناء المناھجبالك المقاربةعن طریق الكفاءات أو  المدخلوھذا ما یصبو إلیھ       

  

  

من التعلّم المتعلّق بمستوى  النابعاءة الّدراسّیة الّتي تعّبر عن المنتوج ھنا الكف ونعني
  .   دراسّي معّین

  
والعمل بھا یدفع بنا إلى . بعقلنة الفعل التربويّ  تسمح) المقاربة بالكفاءات(ھذه المقاربة  إنّ 

واأللعاب  األنشطة البدنّیة والرّیاضّیة تصبح وبالتالي. وىعالقة وطیدة بالمحت ذات تحدید كفاءات
عنھا عند صیاغة  األنسب لتحقیق الّتصّرفات والّسلوكات المعلن المجال تمّثلالتحضیرّیة المختارة 

  .الكفاءة
، ویسمح التعلّم/عند التخطیط لسیرورة تعلیم بالّدقةالمسعى المتجانس والمتناسق یمتاز  فھذا

  .       التطّرق إلى التأثیرات المستھدفةیسّھل  كما بتوضیح النوایا
  :كفاءات محّددة بوضوح ضمن استراتیجّیة التدّخل یستجیب مع من التنظیم المنطلق ألنّ 
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   .)التأثیرات المستھدفة( المتوّقعةالمقاصد الّناجمة عن التأثیرات  -                     
                                                                                                                                 .)المنتوج(تقویم الفعل التربوّي : لتقویما -                           
  

  التدریس بالكفاءات     
  

                                                ؟ لماذا التدریس بالكفاءات
  :نظرا لـ                                   

  ).المنتوج كّما وكیفا(التحّوالت الحالیة المرتكزة أساسا على المردود  -
  . االنتقال من فكرة العلم من أجل العلم إلى العلم من أجل المنفعة -
  . ة غیر مجداتساع رقعة العلوم وتجّددھا المستمّر، جعل اإللمام بھا كمعرفة محض -
  ثبوت عدم جدوى منطق التعلیم الذي یعتمد على صّب المعارف في صیغتھا الخام -

  .                  وعدم ربطھا بما تتطلبھ الحیاة الیومّیة
     .عدم مواكبة التقویم عملیة التعلیم، واقتصاره على مدى تحصیل المعارف -

                                        
              

  : فالتدریس بالكفاءات
  

  إلى منطق التعلّم) تلقي المعارف(ینقل المتعلّم من منطق التعلیم  -
  . )أي ممارسة مدلول المعارف(

  مما یضع المتعلّم أمام وضعیات إشكالیة ومواقف مماثلة لفحوى التعلّم نفسھ -
  .تیدفع بھ إلى تكییف وتوظیف المعارف قصد إیجاد حّل لھذه اإلشكالیا

                         
  : تعریف الكفاءة

  
  ھي تلك المعارف واالستعدادات والمؤھالت والمواقف التي یتخذھا                    

  . الفرد، من أجل القیام بدور أو بعمل على أكمل وجھ                        
      

  :مواصفات الكفاءة
  . تعّبر عن سلوك بّناء -
  .محّددةفي وضعّیة  -
  .  )تحقیقھ من حیث الكّم والكیف(مرتبط بمردود  -
  .قابل للقیاس والمالحظة -
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  البدنیة التربیة أھداف
 المرحلة االبتدائیة في

  
  

كما ھو شائع في كثیر من  ،فقطوبناء الجسم  تكوینتنحصر أھداف التربیة البدنیة في  ال
تنمیة وتطویر الشخصیة بكل أبعادھا  في وافروتساھم بقسط  ،مباشر بشكلتتدخل  بل. األوساط

تكوین المواطن ل فھي موجھة ،األخرىشأن المواد  شأنھا). العالئقیة ،المعرفیةالحركیة -الحسیة(
  .المثقفو المسؤول، الواعي

   :وھو ما یوضحھ الجدول التالي
   

                      

  في التصرفات وتنظیم السلوكاتالتحّكم         دف الشامل                الھ    
  
  

   اإلحساس بجسمھ -                                                                    
   المحافظة على توازن جسمھ -        التعّرف على جسمھ ومحیطھ     البعد المعرفي     

  احترام جسمھ وأجسام اآلخرین -                                                                   
  
  

  التعاون مع الزمالء            -                                                                  
  مواجھة الخصم  -      المساھمة في العمل الجماعي       البعد العالئقي   

  التحلي بالروح الریاضیة -                                                                  
  

  استعمال حواسھ للتنقل والتوجیھ -                                                                   
  تقدیر وضبط التنقالت -                  التموقع في الفضاء      البعد التنظیمي     

  احترام وتیرة، إیقاع -                                                                   
  

  إنجاز حركات أساسیة -                                                                   
   تسلسل وتنسیق حركات -       التحكم قي الحركات القاعدیة       البعد التنفیذي    

  التحكم في استعمال آلة       -                                                                        
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  المـنـھاج
  

  تناول المنھاج       
  

 من المنھاج الذي نضعھ بین أیدي معلّمي المدرسة االبتدائّیة، إعطاء المنتظرةالمقاصد  من
 لھ، أساسھا تحضیر الّطفل، بإتاحة الفرصة تعلیمّیةالممارسة المیدانّیة للّتربیة البدنّیة كماّدة  نیةإمكا

  .یتعامل معھ الّذيجسمھ والمحیط البشرّي والماّدي  كل منكتشاف ال
 البیداغوجّیة الحالّیة والمألوفة الممارسةإكساب كفاءات للمتعلّمین یتطلّب تغییر طریقة  وألنّ 

  .للمتعلّمینوبكیفّیة تقدیمھا  بالمعرفة نفسھا، عالقتھم من حیث ،تكوین المعلمین لى تجدیدو إویدع
تھیئة  فيوصّب المعلومات والمعارف، بل  نقلفمھنة المعلّم لم تعد تلك الّتي تعتمد على 

الّضرورة  دعتعلى تجنید معارفھ واستخدامھا كلما  القدرةكي یتعلّم، وإكسابھ  علّمالّظرف للمت
المتجّدد  التحّكم ھذا ،"التحّكم"مال یتمّثل في  رأسبحیث ینطلق من تجاربھ الخاّصة لیبني . ذلكل

 لھاأساسا على الّسلوكات والّتصّرفات الّتي  یرتكزللتكّیف مع كل ّالمواقف والوضعیات،  والمرافق
  :فلالتربیة البدنّیة والّتي تسمح للطّ  فيمكانتھا الممّیزة في العملّیة التعلّمیة 

                                      

  .بالوعي بإمكانیاتھ واستثمارھا -
   .الطواعّیةبالتعلّم عن طریق المساھمة  -
   .طّورتبغرس روح حب ال -
  .للتواصلباستثمار التعبیر الجسدّي كوسیلة ھاّمة  -
   .الفّعالة في العمل الجماعيّ  والمساھمةبترقّیة العالقات االجتماعّیة  -

 
   

 التعلّممنطق  إلىقلیدّي واالنتقال من منطق الّتعلیم تیقتضي إحداث ثورة على الّتعلیم ال وھذا
 الموّجھ والمشّجع ،الّتي یأخذ فیھا المعلّم دور المنّشط ،التعلّمیة شكالّیةإلاالوضعّیات  ومواجھة

  :ھذا فعلى المعلّم یتأتى ولكي .الفردّي والجماعيّ  للعمل
  

 ومن ،األنشطة بصفة خاّصة وفيارفھ ویرفع منھا في الماّدة بصفة عامة أن یجّدد مع -
  .المنھاج المبنّي على الكفاءات ومتطلّباتاستخدامھا واستثمارھا حّتى تتماشى  كیفّیة

  .استخدامھا في مواضعھا قادرا علىأن یكون ملّما بالمفاھیم الواردة في المنھاج،  -
 نھائیةللخروج، إلى كفاءات  ملمحمن (لیھ المنھاج أن یتحّكم في المنطق الذي بنّي ع -

  ). أھداف تعلّمیة، على مؤشراتإلى  على كفاءات مرحلیة، ،ختامیةإلى كفاءات 
 كلبذ فتصبحلمؤّشرات لمعاییر  بوضع، اإلجرائیةأن یمّرن نفسھ على صیاغة األھداف  -

  :عملّیة إجرائّیة أساسھا المواصفات الّتالیة
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 للتلمیذ ولیس للمعلّم موّجھةفعال تصّرفیة أ اختیار.   
 أویلتغیر قابل لل المعنىمفھوم أحادي  ذات.   
 محّددةوضعیات تعلّم  في.  
 والمالحظةللقیاس  قابلة.  
 نجاح بشروط.   

  

  .یختار الوضعیات التعلّمّیة بحیث تخدم األھداف التعلّمیة مباشرة كیفیعرف  أن -
  .مراحل العملّیة التعلّمّیة ّ كلفي  أن یجعل الّتقویم بأنواعھ یرافقھ -

                                                                                                                                                   

   :المنھاج مسعى      
  

تظھر في سلوكات  المسار الّدراسّي، خالل ،بمختلف مستویاتھا كفاءاتالمنھاج لبلوغ  بني
  .الیومّیة العادّیة حیاتھفي  تإشكالیاعند مواجھتھ لما یصادفھ من  وتصّرفاتھالّطفل 

  : ھذا انتھجنا المسعى الّتالي ولتحقیق
  

عن  تعّبر ،مواصفات تحّدد ،انطالقا من خصائص الّطفل وأھداف الماّدة في المرحلة -
  .  ملمح المتعلّم

مرحلة الّطفل في نھایة  سلوكاتعن  تعّبر نھائیة ةكفاء ترجمت ھذه المواصفات إلى -
  . االبتدائي التعلیم

اشتقت منھا كفاءات ختامیة تعّبر كل واحدة منھا على سلوكات الطفل في نھایة السنة  -
                         ).المستوى(الدراسیة 

تعّبر كل واحدة منھا عن سلوكات  اشتقت من كل كفاءة ختامیة ثالث كفاءات مرحلیة، -
  ).الفصل( الطفل المتناولة في مجال تعلمي

 متعلقین بموضوع تعلمي، یصب في الكفاءة ھدفین تعّلمیینیضم كل مجال تعلمي  -
   ).مجموعة حصص( وحدة تعلمیة المرحلیة ویعّبر كل منھما عن

     .ى مدى اكتسابھعل تدلّ  مؤّشرات دف تعلميھحّدد لكّل  -

 من )شروط الّنجاح( بالمعاییربتعزیزه  للحّصة إجرائي ھدفالمؤّشر على شكل  یصاغ -
  .طرف المعلّم
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  مخـطّط المنھـاج
  
  
  

   كفاءة نھائیة                                            نھایة المرحلة             
  
  

  ختـامّیـة كفـاءة                       )                   المستوى( الّسـنة          
                    

  
      كفــاءة مرحلیة                                           التعلّميّ  المـجـال          
  
    

  ھدف تعلمــي             التعـلّمّیة                               الـوحدة          
                     

         

  إجــرائيدف ــھ                                                   الحصــة           
  ) معاییر+  مؤّشر(                                                                      
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  صیاغة ومعالجة كفاءات
  السنة الثانیة االبتدائیة

                                 

  خصائص المرحلة                                       
  : بتدائیةأھّم ممّیزات طفل السنة الثانیة اال

  

  .یمیل للعب الجماعي الذي یتماشى وذوقھ  -                                        
    . )تتكون وتذوب بسرعة(ھشاشة في الروابط الجماعیة  -       الناحیة االجتماعیة  

  ).كثرة النزاعات(البحث عن إثبات الذات ضمن الجماعة  -
                                

  .یبقى عنصر الملل مسیطرا علیھ -                             

      )، سریع الفرحسریع الغضب(یبقى مزاجھ متقلبا  -             الناحیة النفسیـة   
  .    تقل نزعة العدوانیة نوعا ما -

  

 ....)المدرسة، الحي، األصدقاء (یعرف محیطھ القریب  -                           

     . یزداد لدیھ حب االكتشاف والتطلع -           الناحیة المعرفیـة   
  .محب للمساھمة في األعمال الجماعیة وللقیام باألدوار -                                   

     

  .ال زالت بنیتھ الجسمیة ھّشة -                                        

  . یبدأ في السیطرة على جسمھ وحركاتھ -                                        

  .یسعى لتسییر طاقتھ، بتجنب االندفاع الكلي -            الناحیة الحركیة   
  .یبقى التعب یتملكھ بسرعة ویسترجع قواه بسرعة -                                        
  .لي التوجیھ واالستجابة في النمویبدأ عام -                                        
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  : صیاغة الكفاءة الختامیة
  

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

  
  

 

  معالجة الكفاءات المرحلیة   
  

  الجــري: المجال األول
  

  .ة بإیقاعات ووتیرات متنوعةالجري على مسالك مختلف    :الكفاءة المرحلیة  
  

  ....) بطيء سریع،( معرفة أنواع الجري -                               

  ....) فردي، جماعي(معرفة أشكال الجري  - البعد المعرفي            
        ....) مستقیم، منعرج، ملتو معرفة أنواع المسالك -                             

                 ....)مسطح، محدودب (معرفة أشكال المالك  -                             
  

  .عالقة نوع الجري بالموقف -                                   

                    .وضعیة الجسم وعالقتھا بالموقف -       البعـد العالئقي         
  .اإلرادة ومداومة المجھود -                                   

  
      .التحكم في الجسم أثناء الجري -                                   

   .ضبط المسافات -    البعد التنظیمي           

  .ضبط الزمن -     والوظیفي              
  .إدراك أساسیات الجري ضمن الجماعة -                                   

  .                      إدراك الوتیرة واإلیقاع -                                   
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  الرمــي: المجال الثاني
  

  
  .الرمي حسب طرق ووضعیات یتطلبھا الموقف:      الكفاءة المرحلیة 
  

  

   .)مختلفةأثقال  أحجام،( معرفة أشكال لرمي -                                            

  ..). للجانب للخلف، بیدین، لألمام، بید،( معرفة أنواع الرمي -     البعد المعرفي          
      .معرفة الوضعیات المناسبة للرمي -                                            

  )ویب على شيءألبعد ما یمكن، التص(مفھوم الرمي  -                                            
                                             

   .عالقة الوضعیة بشكل الرمي -                                            

  .عالقة الوضعیة بنوع الرمي -       البعـد العالئقي       
   .وعیة الرمیةالتركیز على األداة ون -                                            

     
                                                      

   .إدراك األحجام واألثقال -

  .توجیھ الرمي -    البعد التنظیمي          

  .تجنید القوى واستثمارھا والمحافظة على التوازن -  والوظیفي                 

  
  الوثــب: المجال الثالث

  
   .الوثب حسب طرق ووضعیات یتطلبھا الموقف:     رحلیةالكفاءة الم  
  
  

   .معرفة وثب االجتیاز -                                                        

  .معرفة وثب التخطي -          البعد المعرفي        
  

  .زعالقة الجسم بوضعیة االجتیا -                                          

  .عالقة الجسم بوضعیة التخطي -     البعـد العالئقي             
    .عدم التردد وانسیابیة الحركة -                                          

      

  .التحكم في الجسم عند االجتیاز -                                        

    .في الجسم عند التخطيالتحكم  -البعد التنظیمي                

   .المحافظة على التوازن عند االستقبال -والوظیفي                     
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  :تتمحور ھذه األبعاد حول *
 
ى مع العمل عل تحكم الطفل في أنواع الجري وأشكالھ واتخاذ الوضعیات المریحة للجسم، -1

        .     تسییر المجھودات وتوزیعھا على المسافة أو المدة
التحكم في مختلف أنواع الرمي، وتقدیر األحجام واألشكال واألثقال واتخاذ الوضعیات  -2

  .المناسبة لذلك
   .التحكم في وثب االجتیاز والتخطي وتقدیر لمسافات والتوازن عند االستقبال -3

             
  ومنھ شّكلت األھداف التعلمیة

  حسب وحـدات التعلم
  
  
  
  
  

  التعلمیةاألھداف        
  

  الجـــري: الموضوع                األول                     : المجال التعلمي
  .الجري على مسالك مختلفة بإیقاعات ووتیرات متنوعة :الكفاءة المرحلیة

  الجري السریع : الوحدة األولى

  
  
  
 
  

 التوجیـھات المؤشـرات ميالھدف التعل
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 .الجري السریع على مستقیم -

  .محور الجري التوازن والمحافظة على -
 .ترداد سریع للخطوات -

 .الجري السریع على منعرج -
  .عند التعرج المحافظة على التوازن -
 .المحافظة على السرعة -

 .الجري السریع على ملتو -
  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
  .المحافظة على نسق الخطوات -
    .حافظة على السرعةالم -

الجري المناسب لمؤازرة  -
 .الزمیل

  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
   .التوازن خالل الجري -
 .اختیار السرعة المناسبة -
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  الجري المنتظم : الوحدة الثانیة

  

  الرمـــي: الموضوع              الثاني                        : المجال التعلمي
  .ووضعیات یتطلبھا الموقفالرمي حسب طرق  :الكفاءة المرحلیة

  الرمـي الموجـھ : الوحدة األولى

  
  
  
 
  
  

 التوجیـھات المؤشـرات ميالھدف التعل
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 .ري مسافة بوتیرة منتظمةج -
  .المحافظة على نفس الوتیرة طیلة المسافة -
 .التعود على التنفس الصحیح -

 .جري مدة بوتیرة منتظمة -
  .المحافظة على نفس الوتیرة طیلة المدة -
 .الوضعیة الصحیحة للجسم -

 .الجري ضمن الجماعة -
  .عدم االصطدام مع الغیر -
  .ريالمحافظة على نسق الج -
     .مواكبة وتیرة الجماعة -

  .تحقیق نفس الوتیرة عدة مرات -
  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
   .تقدیر الوتیرة وضبطھا -
 .توزیع المجھود حسب الوتیرة -

 التوجیـھات المؤشـرات ميالھدف التعل
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 األسالیب بمختلفالرمي الموجھ  -
  .التوازن خالل الرمي -
  .المحافظة على محور الرمي -
 .تجنید قوى الجسم -

 لف األسالیبالرمي في منطقة بمخت -
  .المحافظة على التوازن -
       .ضبط المسافة والمسار -
 .اختیار الوضعیة المناسبة -

 الرمي إلصابة ھدف -
  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
  .الرميالمحافظة على نسق  -

  .ضبط المسافة والمسار -

 الرمي في المحور  -
  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
   .التوازن خالل الرمي -
 .تجنید قوى الجسم -
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  ب ـالتصوی: الوحدة الثانیة

  

  الوثــب: الموضوع                الثالث                      : المجال التعلمي
  .الوثب حسب طرق ووضعیات یتطلبھا الموقف :الكفاءة المرحلیة

  االجتیـاز : الوحدة األولى

  
  
  
  

 التوجیـھات المؤشـرات ميالھدف التعل
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 مختلفة أحجامرمي أدوات ذات  -
  .تقدیر األحجام واألشكال -
     .المسكة الصحیحة -
 .الوضعیة الصحیحة للجسم -

 مناطق ذات أبعاد مختلفة الرمي إلصابة -
  .تقدیر المسافات -
      .تقدیر المسارت -
 .الوضعیة الصحیحة للجسم -

 الرمي إلصابة أھداف ثابتة -
  .ضبط المسارات -
  .ضبط المسافات -

    .الوضعیة الصحیحة للجسم -

 الرمي إلصابة أھداف متحركة  -
  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
   .التزامن ووقت الرمي -
 .ضبط المسافة والمسار -

 التوجیـھات المؤشـرات ميالھدف التعل
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 .االجتیاز المتزن للحاجز -
   .الوضعیة الصحیحة للجسم -
  .المحافظة على التوازن -
 .عدم الخوف من االجتیاز -

  .نظامیة التنقل واالجتیاز -
      

  .المحافظة على التوازن -
       .المحافظة على نفس السرعة -
  .عدم التردد -

 .اجتیاز عدة حواجز متعاقبة -
  .عیة الصحیحة للجسمالوض -
  .االجتیازالمحافظة على نسق  -

  .ضبط المسافة والخطوات -

  .حسب الحاجز تكییف نوعیة االجتیاز -
  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
   .التوازن خالل االجتیاز -
 .المحافظة على نسق االجتیاز -
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  التخطـي : الوحدة الثانیة
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 .التخطي المتزن للمجال -
  .المحافظة على التوازن -
     .تقدیر سعة المجال -
 .الوضعیة الصحیحة للجسم -

     .المجال تكییف نوعیة التخطي حسب -
  .أسلوب التخطي -
      .تقدیر المسافة -
 .الوضعیة الصحیحة للجسم -

 .ة التخطي والتنقلنظامی -
  .عدم التردد عند التخطي -
  .انسیابیة التخطي -

    .الوضعیة الصحیحة للجسم -

 .تخطي عدة مجاالت متعاقبة -
  .الوضعیة الصحیحة للجسم -
   .التزامن ووقت التخطي -
  .ضبط المسافات -
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  التعلّم/تعلیم استراتیجّیة
   

 
 التربیة البدنّیة، مّما یجعلھ ینفر منھا في ماّدةما یقف تكوین المعلّم كعائق في تدریس  كثیرا

الذي ال یناسب قدرات  منطق التدریب علىأّن التناول الحالّي للماّدة مبنّي أساسا و غالب األحیان،
 للمؤّسساتعّیة الماّدیة الحالّیة ھذه المقاربة التخّصصّیة ال تواكب الوض وأنّ  .جمیع التالمیذ

موّجھة عموما للموھوبین، ) التربیة البدنّیة المطّبقة بمفھوم التدریب( إلى كونھا باإلضافة التعلیمّیة،
  .    لدیھم القدرة على ذلك منأي 

الذي یستھدفھ التدریب غالبا ما یكون بمنطق االنتقاء والّرغبة المعّبر عنھا  التنافسيّ  فالجوّ 
  .  المستوى المطلوب فيریاضة ما  رسةلمما

لحّصة التربّیة البدنّیة كما نریده الیوم، مبنّي على  التعلّميّ /في المقابل، فإّن المنطق التعلیميو
  .     یمتلكھا التالمیذ الّتي الّذاتّیةالقدرات الطبیعّیة 

أساسا على استراتیجّیة مبنّیة  وضعالّدرس بھذا المنطق یؤّدي بالّضرورة إلى  وتناول
  .التالمیذ في جمیع مراحل الحّصة بإشراك تتمّیز تعلّمّیة/وضعّیات تعلیمّیة

وإنجاز الوضعّیة التعلّمیة، معتمدا على  تصمیمھذا المنطلق یمكن لكّل معلّم التفكیر في  من
  .یملیھا ھذا المنطق التي التوجیھات المنھجّیة

    

    للحصة ؟ إلجرائيتتّم صیاغة الھدف ا كیف /أ
  

في ( التعلّمّیة، واعتمادا على المؤّشرات المعلن عنھا في الوحدة األھداف التعلّمیة انطالقا
) عملّیة( إجرائیة أھدافابمعاییر لتصبح  بتعزیزھا، والتي یقوم المعلّم )خانة العناصر المفاھیمیة

  :تتضّمن
  

  ).للتأویل قابلغیر (أحادي المعنى ) سلوكیا( حركّیافعال  -
  .یاس والمالحظةللق قابال -
  .  تعلّم محّددة وضعّیةفي  -
  .ومدى تحقیقھ من خاللھا الحكم على شكل اإلنجاز یمكن) شروط نجاح(بمعاییر  -

  

              ؟وضعیات الّتعلّم  اختیاریتّم  كیف /ب
  

، ویخضع ھذا االختیار اإلجرائيمن الھدف  تحقّقھالوضعیات التعلّمّیة تبعا لمدى ما  تختار
  :وتعلیماتّیة منھجّیةات لترتیب

  

  : المنھجّیة الّناحّیة من *
  

 األروقة الملعب،الّساحة، ( إتاحة الفرصة لجمیع التالمیذ واستغالل كّل الفضاء المتوفّر -
..(.. 
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 ،الّدفع ،الوثب ،الرمي الجري، التسلّق، المشي،تنّوع وتفھرس إلى نشاطات تتمّیز بحركات  -
  .  لعب مشّوقوتكون ذات صبغة  الّسحب،

  . شّدة منھترّتب ھذه النشاطات حسب الجھد بحیث یتبع كّل نشاط شدید الجھد بنشاط أقّل  -
  

  :  التعلیماتّیة الّناحّیة من *
  

  :  بـ التعلّمیة الوضعیة تتسم
  

 .بأسھل تركیب تركیزالحّصة دائما بتمرینات أو ألعاب تتصف بأقّل جھد، بأخّف  تبدأ :التدّرج -
 حسب الجنس ،المعالجة التعلیمّیة للّنشاط، تكییفھ حسب المستوى علینا تملي وھنا

  .الوقت والمساحة المطلوبة إلجرائھ وحسب
  

وال تفصل بینھا فترات راحة  متواصلةتكون التمرینات واأللعاب ) االستمرارّیة( :الدیمومة -
  ).التسخین(عنھا ضیاع تأثیر مرحلة اإلحماء  ینجم طویلة

  

  .  للتالمیذ والّسلوكّیة والّذھنیة البدنّیةالّصعوبات المقترحة في مستوى القدرات  ونتك :التقدیر -
  

یجدر إتباعھا بأخرى أخّف  ،االعتماد على تمرینات أو ألعاب تتطلّب شّدة عالّیة عند :التعاقب -
 العضلّیة والمرونة في نفس الوقت یتّم التعاقب بین التمرینات الخاّصة بالقّوةو جھدا منھا

 .واالسترخاء
  

  .داللتھلھ  الوضعّیة "بنـاء"لمفھوم  اختیارنا تعلّم ؟/نبني وضعّیة تعلیم كیف /ج
  

  :  بناء بیت مثال ترتكز على فشروط
  الوسائل    - البناءالمھارات وأسالیب  -) الموضوع(الفكرة  -

  : الوصول إلى بناء متجانس مشروط بتسلسل عملّیات ومحاولة
 المخّطط الذي یوّضح كیفیة سیر ھذه الوضعیة وإنجازفي المشروع  التفكیر 

  .التعلمّیة
 الخ  ...ووضعیات وتبادل لألدوار  حركاتمھام التالمیذ، من  بیان  
 خصوصّیات (والبشرّیة التي یمكنھا استیعاب ھذا المشروع  المادّیةالوسائل  دراسة

  .)...حیث الوسائل  خصوصّیات المؤّسسة من المستوى،التالمیذ من حیث 
   

   ؟یتّم تسییر الوضعیة التعّلمیة  كیف /د
  

المساحة  تملیھ) أفرادا وجماعات(التعلّم /مشاركة جمیع التالمیذ في وضعّیة تعلیم -
 والمجھوداتھو ضرورة مراقبة تحّركات جمیع التالمیذ،  والمؤّكد ،المخّصصة للنشاط

  .المبذولة
 لألخطاءیتبعھ التصحیح الجماعي  بعد شرح وعرض الحركة المطلوبة، یتّم أّول إنجاز -

  .مشّخص دون قطع النشاط فرديّ  تصحیح مع، ویتابع اإلنجاز المشتركة) النقائص(
  
  
  



الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثانیة ابتدائي ----------------------------------   

والرياضیة التربیة البدنیةمادة الوثیقة المرافقة لمنھاج   
20 

أنھ ال یمكن  یعيأو لعبة قواعد ضابطة یجب فھمھا واحترامھا، وعلى التلمیذ أن  نشاط لكلّ  -
  . الفوز لنیلإطار منّظم بدون ھذه القواعد، وفسح المجال للجمیع  فيالممارسة 

  

  ؟یتّم تقویم الوضعیة التعّلمیة  كیف /ه
  

 ریجّیا حسب ما ھوّ على بناء تصّرفاتھ تد تجبرهالتلمیذ في وضعیة تعلیم تعلّم،  وجود
  .والّصحیح ھو الذي یكون استجابة للھدف المسّطر المناسبمطلوب، والّنشاط 

 المحّددةالمؤّشرات  النتائج المحّصل علیھا وارد في كّل وقت من الّدرس حسب واستقراء
  .بدایة الحّصة في والمعلن عنھا

  

  ؟   من الحّصة التعلّمیة الوضعّیةمكانة  ما /و
  

أساسا  المبنّیةالّرئیسي من الحّصة، وتتبع مرحلة اإلحماء  الجزءالوضعیة التعلّمّیة غالبا  تمثل
لھدوء التي من خاللھا تلیھا مرحلة الرجوع إلى ا .الّطبیعّیةوالجري وحركات للمرونة  المشي على

  .حالتھ الطبیعّیة العادیة التلمیذیستعید 
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  ة التقويممنھجیـ                                 

  

  
  

 ).الحركیةتطّور التصرفات (التقویم یطرح إشكالیة، عندما یتعلّق األمر بالّنتائج البدنیة  یبقى
بھذه  یعترفیرید تقویم تصّرفات تالمیذه، وكثیرا ما  ما شكال عندیواجھ ھذا اإل والمعلّم

    .الخصوصّیة
، حیث یوفّر لألّول الّسواء التقویم وسیلة في خدمة المعلّم والتلمیذ على حدّ ف وعموما

ویسمح للّثاني . لیّطلع على مدى تحقیق األھداف المسّطرة ،عنھا ویكشف المعلومات الالزمة
والّتقویم، ) المسّطرة(عنھا  بین األھداف المعلن التجانس ھذا .تدّرج البیداغوجيّ موقعھ من ال بتحدید

 خالل) التالمیذ(تركیبة الفوج التربوّي  ضمنالفردّیة الموجودة  بالفروقاتیسمح بالّتكّفل الحقیقّي 
قائما كّل تلمیذ مسؤوال و تجعل ،الفروقاتبیداغوجیة  علىھنا فمقاربة مبنیة  ومن. سیرورة التعلّم

  .  الحركيّ على تعلّمھ 
إلى  تدعو بالكفاءات المقاربةإطار تقویم النشاطات البدنّیة واأللعاب التحضیرّیة، نجد أّن  ففي

  :اعتماد موقفین
  

محور  التركیز على التلمیذ باعتباره یستدعي ،اإلجرائیةألھداف لنھج قوامھ الّتحدید  -1
                .التربوّیة العملّیة ومركز

 علیھا كقیمة والحكمتقویم ذو مصداقّیة یتطلّب من المعلّم مالحظة تصرفات التالمیذ  -2
  .الّنجاح مؤّشراتموضوعّیة، داللتھا 
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  : الّنھج الّتالي إلیھما یرمي  وھو
  

  اءةالكف         
  وأھدافھا التعلمیة    

  
  إخضاع مؤشراتھا للمالحظة 

         
         في  ملمح التلمیذ من خالل معلومات خاّصة بالھیأة البدنّیة یبّین -                              

  .الفوج ضمن االجتماعّیة المكانة وكذا ،الحالة الّطبیعّیة                    تقـویم أّولي   

       .لكفاءة واألھداف التعلمیةافھرسا من الّنقائص مقارنة مع  یحدد -                     تشخیـصي     
                          

  

  یزّود التلمیذ بمعالم ومؤّشرات انطالقا من الممارسة، فمن  -تقویم مرافق لسیرورة           
  .الھدف، ومن زمالئھ منمكانتھ  یحّدد الذاتيّ  التقویم               )تكویني(التعلم     

   بالوقوف على مدى نجاعة منھجّیتھ للمواصلة للمعلّمویسمح  -                                     
  .إلعادة الّنظر أو                                     

                                
  

  جداول معّدة  علىتقویم نھائّي یسمح بقیاس الّتطّور اعتمادا  -         تقویم في نھایة سیرورة  
  .)حركّیة- بدنّیة، فّنیة، نفسّیة(كشوف  باستخدام أو لذلك            )تحصیلي ( التعلم    

ما  وبینھا تقویم وحصر الفارق الموجود بین األھداف المعلن عن -                                                   
  .تحّقق
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  تقـويم الكفاءات

  واألھداف التعلمیة
  
  

سنة  أو، مجال تعلمي(اكتساب التالمیذ للكفاءات المبرمجة في مرحلة معّینة  مدىبھ  ونعني
  .عن طریق األھداف التعلمیة المتوجة للوحدات التعلمیة ،)دراسیة

 تواجھھم التي، یتفاعلون مع اإلشكالیات والمواقف وھموھذا من خالل مالحظة التالمیذ 
  :یة خاّصةالممارسة عن طریق شبكات تقویم خالل

  

  )لوحدة تعلّمیة تتویج( ھدف تعلمينموذج شبكة تقویم  /أ
          
  .............................................    :المستوى      

  ...............................................................................................................................  :الكفاءة المرحلیة     
   ..................................................................................................................................: الھدف التعلمي      

           

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

  
   01 .....................  

   02 ...................  
            

  الجماعیة   النتیجة  
        

                                                                               

 ملء الشبكة كیفیة:  
  

. في خاناتھا الخاّصة بھ المؤّشرات، توضع الھدف التعلمينھایة كّل وحدة تعلّمیة وحسب  في -
 وفي المؤّشر إن تحقق لدیھ) 1(في خانة : مستواهلكّل تلمیذ حسب ) (xعلیھا بعالمة  واإلجابة

  .بعد مالحظة التالمیذ إن لم یتحقّق لدیھ المؤّشر) 0(خانة 
مؤّشر      وتحسب عمودیا بالنسبة لكل. حسب طبیعتھا أفقیا بالنسبة لكّل تلمیذ العالمات تحسب -

  .التالمیذ ولمجموع
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  :مرحلیةنموذج لشبكة تقویم كفاءة  /ب
  

  ............................................................................ :المستوى     

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

  

  الفردیة     النتیجة        2ي الھدف التعلم       1 الھدف التعلميالتالمیذ      أسماء     
  

                          1           0             1              0              1            0    
       01  ................  

       02 ................  

           
        الجماعیة النتیجة     

    
  

  .الّسابقة التقویمیة الشبكة طریقةفس الشبكة بن تمأل :مالحظة
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  تقییم التـالمیذ
                                                                              

  
 .)وثب ،جري، رمي(المعلن عنھا  األساسّیةت جملة من التصّرفا تقییم التالمیذ على یعتمد

  .      تنافسي قالب نشاط فيكمثال  النموذجاختیر ھذا  وقد
  

  الجـري * 
                                                                         

 التقـویـم المؤشرات

 میدالیة برونزیة  أقوم بالسباق وأنھیھ 

 میدالیة فضیة  رتبة الثانیة    أنھي السباق في ال 

 میدالیة ذھبیة  أفوز بالسباق على مسلك معین 

  
  الـرمي *

   

 التقـویـم المؤشرات

 میدالیة برونزیة  أقوم بالمنافسة وأنھیھا 

أتحصل على المرتبة الثانیة ضمن  
 .مجموعة

 میدالیة فضیة 

 میدالیة ذھبیة  أفوز بالمنافسة  

  
  الوثـب* 

  

 التقـویم تالمؤشرا

 میدالیة برونزیة  أقوم بالمنافسة وأنھیھا 

 میدالیة فضیة  .أتحصل على المرتبة الثانیة ضمن مجموعة 

 میدالیة ذھبیة  .أفوز بالمنافسة 
                                                                                                                                                                       

  : التنقیط وسلّم الجدول استثمار كیفّیة
  . جدول المیدالّیات على كّراسة التلمیذ المخّصصة لالمتحانات المعلّمیدّون  -
ن ع والتي تعّبر ،باللون الممّیز لھا علیھابعد التقویم یقوم التلمیذ بتلوین المیدالیة المحّصل  -

  .)نھایة الوحدة التعلّمّیة(مستواه في كلّ نشاط 
            .      میدالیتینیكون الّتلمیذ قد تحّصل على  الفصلنھایة  في -
  .المرفقالّتنقیط  سلّممعتمدا على  إلى عالمة فصلّیة على الّدفتر المدرسيّ  المعلّم امیترجمھ -

  
 
  

  التنقیــطسلـــم 

  ذھـب 2  9/10

8/10   فضة 1+ ذھب  1 

7/10   برونز 1+ ذھب  1 

6/10   فضـة 2 

5/10   برونز 1+ فضة  1 

4/10   برونز 2 
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  منطقیخرج عن  أالّ ة أساسّیة أخرى، على للمعلّم اختیار تصّرفات حركیّ  یمكن - :ةمالحظ

  .استخراج العالمة وصیغة النموذج            
                                                                        .تكوین مجموعات متقاربة في القدرات البدنیة - 

  
  

  بیداغوجیة الفروقات
              

  
 قدراتھم من حیثفروقات أساسا على التباین الموجود بین المتعلّمین، من بیداغوجیة ال ترتكز

 ومن .، ومسار التعلّم من جھة ثالثةثانیةقابلیتھم واستعدادھم لسیرورة التعلّم من جھة  ومدىجھة 
 بنائھا أثناء االعتباروثیق، حیث تراعى الفروقات الفردیة، وتؤخذ بعین  بالحصة فارتباطھاھنا 

الوجدانیة  الحركیة- الحسّیةالبدنیة (لكّل متعلّم أن یجد ما یتالءم مع إمكانیاتھ  یتسّنىتى ح ).الحصة(
  .كلّھا العواملیخضع لھذه  الذيوما یتوافق مع مساره التعلّمّي،  ،)والمعرفیة
             لتعلّميالتعلّم واحد في بیداغوجیة الفروقات، للوصول إلى الھدف، فالمسار  منطلقكان  وإذا

 والعمل. نفسھا التطّورواستعداداتھ، التي تحّدد سرعة  مؤّھالتھكّل حسب . متعّددة ونقاط الوصول 
 في إطار المقاربة بالكفاءات المعتمدة في المناھج الحالیة ،البدنیةببیداغوجیة الفروقات في التربیة 

  . ، ویصبح ضروریا، وھذا لخاصّیة الكفاءة ذاتھانفسھ یفرض
  

  :یلي فیما نوجزھائ مباد على وترتكز
  

  .كقاعدة في استراتیجیة التحضیر، والبناء، والدّعم المتعلّمینالتباین الموجود بین  اعتماد *
  .الھدف لتحقیقالمسلك المالئم لھ  بانتھاج للمتعلّمتسمح  مسالك متعّددة، افتراض *
  . متعّددةمنطلق واحد بنقاط وصول  تحدید *
  .في الخصائص العالئقیة والمعرفیة المتعلّقة بالفوج لمتمّثلةا: بالعوامل المؤّثرة التكفّل *

 
        

  العملیة  بعد          العملّیة            أثناء              العملیة               قبل      
  
  
  ققنسب التح حصر -           والتباین       تالفروقا اعتماد -    تحدید الھدف               - 
  استدراك العجز -           تعّدد التناول             اعتماد -     الوسائل            تحدید - 
  تشخیص التوجیھ واإلرشاد -  تحدید مسالك التعلّم           - 
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  أسس البناء والتطبیق

         

   تعلّمیةال وحدةال

  
  .ھدف تعلمي تحقیق قصد حصصیتضّمن مجموعة  الذي التعّلمي مفصلتال ھي

                                         

                                    
  بعةتّ الم المنھجیة                            

  
  

  مؤشرات من، انطالقا للتقویمتحدید العناصر الخاضعة  -                                    
                                             .األھداف التعلمیة المعنیة              التشخیصي    التقویم    

                                 .الذي یقوم عن طریقھ التقویم...)  لعبة( تحدید المحتوى -                             )األّولي(     
  .تحدید منھجیة تطبیق المحتوى -                                                

  

  استخالص النقائص (النتائج  تحلیل    
                                  )حسب أولویات ترتیبھاو       

  
   .)النقائص( انطالقا من المؤشرات اإلجرائیةصیاغة األھداف  -                            

  .)الحصص عددحسب (توزیعھا على المدى الزمنّي  -              الوحدة بناء          
  .إجرائيھدف  لكلّ ) وضعیات تعلّم(محتوى التحدید  -         وتطبیقھا التعلّمیة       

  التعلّم لسیرورة مرافق ومعّدلالتقویم التكویني كضابط  اعتماد -                                     
  ).في جمیع الحصص(

                                
  مع التالمیذ میدانیاالحصص  تطبیق     

   
  الوحدة المحّددة في بدایة) النقائص(إخضاع المؤشرات  -                           

  .التعلّمیة للتقویم                                           
  .تقویمھا المرادیستجیب للمؤشرات ) لعبة( محتوىالتحدید  -      صیلي       التح التقویم   

    ...). جماعي، فردي ذاتي،( التقویم ومنھجیةتحدید وسائل  -                                    
  .النتائج تحلیل -                            

                                                                     

  ومنھ  المسطرة اإلجرائیةتحدید مدى تحقیق األھداف  ھذا خالل من          
  .األھداف التعلمیة المعبرة عن الكفاءة المعنیةمدى اكتساب           
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      حّصـة    
    

                                                     التحـضیر جانب         
  

  . اإلجرائيالوحدة التعلّمیة، استخراج الھدف  منانطالقا  -
  .المرحلیةمبادئھ  وتحدید، اإلجرائيالھدف  تحلیل -
  مع) اللعبة أو األلعاب التي تحقّق الھدف بنسبة أكبر( المحتوىتحدید  -

  ....مستوى التالمیذ، الوسائل، طبیعة الجو  مراعاة   
  ). الخ... فرديشات أفواج، ور(التعلّم  سیرورة صیغةتحدید  -
  ).اللعبة، األلعاب(تحدید مّدة الممارسة  -
  . واألدوار التي یقوم بھا المتعلّمون المھامتحدید  -
  .للصعوبات التي تواجھ المتعلّم الحلولتوقّع  -

                  
  

  التطبیق  جانب             
  
  

  : للدرسالمسّیرة  المبادئ            
 وتسییرإلى تنشیط القسم  المعلّم دوریتحّول  الحصةیر وإعداد تحض بعد

  :تطبیق مبادئ یستوجبمراحل الدرس میدانیا، وھذا 
  .بنفسھ أو عن طریق تلمیذ یقوم بالعرض، یشرح -
  . عن بدایة ونھایة العمل، بواسطة إشارات مفھومة یعلن -
  .التالمیذأعمال  ویقّومفردیا وجماعیا  یصّحح -
  . عّدل التعلّماتوی یوّجھ -
 .یطمئن، یساعد التالمیذ ، یشّوق، یشّجع،یثیر -

 
  

  

  :بالتسخینالمتعلّقة  المبادئ      
  للجسم یضمنحّصة التربیة البدنیة، حیث أّنھ  فيالتسخین إحدى المراحل الھاّمة  یعتبر

  : یسھر علىفعلى المعلّم أن  ،ولذا .مضمون الحّصة یتطلّبھاتحّمل شّدة المجھود التي       
  .تدّرج صعوبة التمارین والحركات مبدأ -                  
  . طبیعة النشاط والحالة الجویة حسبمّدة العمل واختیار التمارین  تكییف -                  
    .العمل والراحة مبدأ احترام -                  
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  :الرئیسي بالجزءالمتعلّقة  المبادئ          
    تحقیق الھدف المسّطر، ولذا  یضمنالمعلوم وأّن الجزء الرئیسي من الحصة  من

  : حیثالمعلّم كبیرة في ھذه المرحلة من  فمساھمة
  . المضامین في صیغة إشكالیات اقتراح -
  . أفواج العمل تنشیط -
                        :      الحلول المناسبة، وھذا عن طریق إلیجادالمتعلّمین  مراقبة -

  

  :الشفویة التدّخالت                      
  . الموجز، المبّسط والمفھوم الشرح -
  . التوجیھات في الوقت المناسب تقدیم -
  . صوت مسموع وواضح استعمال -

  

  : )الحركیة(العملّیة  التدّخالت                      
كلّھ، باآللة بالجسم  بالیدین،(إشارات وحركات واضحة وصحیحة  استعمال -

  ).المستخدمة
  ). والحركةبین الصوت (إشارات مرّكبة  استعمال -
  . بین الورشات ومراقبة األعمال التنقّل -
  . الفردي أثناء سیر التمارین والحركات التصحیح -
  . العمل إلعادة الّشرح أو للتصحیح الجماعي توقیف -
 .یة إذا اقتضت الضرورةبعض الحلول، وتزوید التالمیذ بمعطیات إضاف اقتراح -

 
  
  
  

  : للھدوء بالّرجوعالمتعلّقة  المبادئ          
  

  : أّنھا والمؤّكدما تھمل ھذه المرحلة،  كثیرا
  .استعادة التالمیذ لحالتھم الطبیعیة الھادئة فترة -
  . في الحّصة جاءتكون بلعبة ھادئة أو بحوصلة ما  قد -
  . فسةمنافیھا النتائج إن كانت ھناك  تعلن -
 .فیھا الحّصة القادمة تحّضر -

  
                                                 

                                               
  
  
  



الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثانیة ابتدائي ----------------------------------   

والرياضیة التربیة البدنیةمادة الوثیقة المرافقة لمنھاج   
30 

            
  التـوجیھات

 

                   

   التشكیالت والتنقالت        
   

 )حصتین( اقیت المخصصة لتطبیقھھو ضرورة احترام المنھاج والمو عندهیجب الوقوف  ما
بین  العالقة وتطویر ط، بل تتعدى إلى تنظیماألھداف فق تحقیقالمنظمة ال تساعد على  فالحصة

  .     أنفسھمالمربي والتلمیذ، وبین التالمیذ 
للتعبیر عن إمكانیاتھ البدنیة  الفرصةالمحكم یخلق الجو المالئم للتلمیذ، ویمنحھ  والتنظیم

  .دفعھ إلى المشاركة في بناء تعلّمھی اھذ، وحّیز التطبیق عھاووضوالفكریة 
  .والتنقالتھذا التنظیم عبر االستعمال العقالني للتشكیالت  یمرّ و

  

 :  التشـكیـالت *
  

  :  أنواع من التشكیالت ثالثةنجد  عموما
  التقسیم                تشكیالت -
  موقع              تال تشكیالت -
       یمظالتن تشكیالت -

                                            
  التنظیم تشكیالت                      مـوقـعتال تشكیالت                 التقسیم تشكیالت    
  
  
  

      

 من الصغیر ( القامة حسب -                 )   الصف( القاطرة -            )المستوى( القسم -  
                  )العكس أو الكبیر إلى                              الموجـة -       وأكثر تالمیذ 5 الفرع - 
   االستعداد -                                الكتـلة -         حسب القوة   الفـوج - 
             النظـر اتجاه -               حسب أشكال ھندسیة -     والنادي         الفریـق - 
  االتجاه تغییر -     .)الخ... مثلث، مربع، دائرة(                       المجمـوعة -
  تنقل  من الثبات أو في حالة(                            الكــومة -                      الزوجي - 
  .)التشكیلة تغییر                            الجماعـة -        الفردي                - 
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 التقسیم تشكیالت : 
    

  .ال یتغیر طیلة السنة الدراسیة ،المستوى الواحد أفرادھو الوحدة التي تضم : مالقس
 الطابعالنشاطات الریاضیة ذات  فيتالمیذ، ویستعمل  10وأقل من  5 الفرع أكثر من یضم: فرعال

  .الجماعي
                                                                                   

  : والفریق النادي
 إلى نادیین متقاربین) التربويالفوج (تقسیم القسم  إلى الدراسیةالمعلم في بدایة السنة  یعمد

  .طیلة السنة الدراسیة التنافسفي المستوى لضمان 
  

  

  .  كل ناد إلى فریقین أو أكثر حسب كثافة القسم یقسم -
  . لكل ناد اسم یعرف بھ فیما بعد یختار -
  .  ناد رئیس لكل -
  .     فریق قائد لكل -
  .  ال تتغیر طیلة السنة الدراسیة النادي عناصر -
                                                        .الحاجةتتغیر حسب  الفریق عناصر -

  
  :ظةمالح

                           

  القدرات بحیث  فيأجل تنافس حقیقي یجب تقسیم القسم إلى نادیین متوازنین  من   
  .كل ناد یضم عناصر متفوقین، متوسطین وضعاف   

   

  : مثال
  القـسم

  
  

  
          

  المستقبل نادي                  الحریة        نادي                                
                          

                                                                      
             

  -ب– فریق              -أ– فریق     -ب– فریق               - أ- فریق                  
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  ).  الدرسجمع وتفكیك التالمیذ أثناء ( العاديوحدة مؤقتة تستعمل خالل النشاط  ھي :مجموعةال
 ،الوزنمن أجل المساعدة أو المراقبة ویتطلب ھذا األخذ بعین االعتبار  الزوجي یتكون: يالزوج

       .)... المستوى الفني في النشاط ،القامة
  

 موقعتال تشكیالت:   
  

  :یةالعالقات الفضائ تمثل
  

  .  بین التالمیذ والجھاز أو الوسیلة المستعملة -
  ).المسافة(بین التالمیذ أنفسھم  -
  ).المسافة(التالمیذ والمعلم  بین -

  
  

 التنظیم تشكیالت:   
  

             .العملصطدام والزحام حول وسیلة الا بتجّنبتسمح وھي تشكیالت 
  

  :التمرین واستعمال التشكیالت إنجاز
  

  .  وسیلة تسمح لجمیع التالمیذ بإنجاز نفس التمرین في نفس الوقت ھيو :الموجة
.                            الجماعيو الفردي التصحیح التمرین، إمكانیة أداء ،مراقبة شدة الجھد یمكن :العمل بالموجة مزایا
لعاب أ( الفردیة كثیرا ما یستعمل في األلعابو تنظیم یكون فیھ اإلنجاز فردیا، ):القاطرة( فالص

  .)على الخصوص القوى
  

 التنقالت :  
  

 حسب ترتیبات تنظیمیة التالمیذأثناء التسخین أو أثناء المرحلة الرئیسیة، یكون تنقل  سواء
   .ساحة الممارسة أوبعین االعتبار مساحة  تأخذ
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  حول الملعب تنقل                                                      التالمیذ تنقل
       

                                                              

                                                                                                                
                                      * * ****                                                                     * * **  

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

  

  بالتقاطع مجموعتان              عادیة مجموعة         بالتقاطع صّفانعاد             صف       

   

                       
                 *       *         *       *     

                                                            *                                 *  
                                                                                                                                            

                                                                                              *                                     *  
                                                                                            *                             *  

                                                                     *                                   *                                                                     

  أمامي    تعرج صفان              الخلف           من تعرجعاد  صف            
              

  الملعب داخل تنقل                                           
  

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

             * *  *                                       *                *              
   *   *                                       *               *    

    شكلالصف على ین ب تنقل      موجتان تقاطع                 حرّ فردي  تنقل       
  

  

  نشاط التالمیذ مراقبة   
  . على جسم الطفل النشاطضروریات متابعة النشاط البدني، مراقبة مدى تأثیر ھذا  من

  :سبل عدیدة لذلك، نذكر منھا وھناك
                              

  الخارجیة  المالمح   

   :في ثالث حاالت متباینة وتلّخص :الوجھ
                     

                     قـف                          حـذار                              جیــد            
  ن      لون داك -        میول للون الداكن              - لمعان            + لون فاتح  -  

        عرق جافة بقع -                    عرق قلیلة قطرات -           كبیرة عرق قطرات     
  في العضالت قبض -           الوجھ عضالتبدایة تشنج  -    ھ استرخاء عضالت الوج -  
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  م مستقی غیر جري -                                           

  اإلیقاععدم التحكم في  -                :كذلك الخارجیةالمالمح  من
   الجريفقدان التوازن أثناء  -                                     

                                                                                                                         
            : الداخلیة المالمح 
  

آلیات العمل البدني أثناء أي نشاط، فإننا نعتمد على قراءة ما یحّس بھ  كشفكان یستحیل  إذا
  .النشاط بھذا یقوم الذيالطفل 

  

  :االضطرابات الداخلیة أعراض
  

طبیعتھ مداوم ال یعرف ما یعرف أن الطفل ب( بالتعبتوقف للطفل معناه اإلحساس  كل -
  .  )إذا كانت النشاطات المقترحة تجلب اھتمامھ خاّصة الغش

    یستطیع الطفل في ھذه الحالة  ال(القيء ھو إنذار لمشكل على مستوى الجھاز الھضمي  -
  .)مواصلة الجھد

  يشدة المجھود البدن مالءمةمربي بعدم للولو مؤقتا إنذار  ،اإلحساس بالدوران أو الغثیان -
                      .الطفل قدراتمع     

  . العضلیةاإلحساس بثقل الرجلین أثناء الجري من سمات تراكم حمض اللبن في األلیاف  -
   .بحالة غیر مالئمة آخرتعرض الطفل لرؤیة ضبابیة منذر  -

           

  خاء واسترجاعاستر حالةكل ھذه الحاالت إیقاف النشاط وترك التلمیذ في  تستدعي :مالحظة 
  .تنفسیة مناسبة تمارین إجراء متزامنة مع             

  

 القلب نبضات مراقبة :  
  

 وعلى مراقبة الدورة الدمویة عملیةبین األسالیب المعمول بھا في جمیع النشاطات البدنیة  من
 ھذا حیث أن كل الدراسات تتفق على ضرورة تأقلم. أساسیا دوراالقلب، كونھ یلعب  الخصوص

  .لعضو الحیوي مع نوع النشاطا
  

 یتم قیاس نبضات القلب ؟ متى  
  

  .لبذل مجھود بدني التلمیذالجھد لمعرفة مدى استعداد  قبل -
  .المجھودالمجھود لمعرفة شدة  أثناء -
  .من حیث االسترجاع التلمیذالجھد لمعرفة قدرات  بعد -
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  ؟ النبض قیاسكیف یتم       
  

ھو الذي  فالمربي وعلیھ التلمیذ أن یقوم بعملیة القیاس لوحده، لىع یصعببدایة األمر  في
 والوسطى وعلى بالسبابةعلى مستویات عدیدة من الجسم، أسھلھا بالتحّسس  وذلك .یقوم بھا

قیاس نبضھ  كیفیةثّم یدّرب الطفل على . الفك السفلي حیث تتضح النبضات تحتمستوى الرقبة 
  .لوحده

  

 كما یلي الدقیقةفي  عموما یحسب عدد النبضات : 
  

    

.                                4 في، العدد المحّصل علیھ یضرب )ثانیة" (15حساب النبضات لمّدة : قبل المجھود -    
  .           10، العدد المحّصل علیھ یضرب في )ثوان" (6النبض لمّدة  حساب: أثناء المجھود -    
  .   6علیھ یضرب في  المحّصل، العدد )ثوان" (10ض لمّدة حساب النب: بعد المجھود -    
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  نـمــاذج

  

  االبتدائیة الثانیةالسنة : المستوى                        تعلّمیةلوحدة  نموذج     
                             الجـــري : التعلّم مجال                     ........................................................ :المؤسسة

                                                                                                                                         الجري السریع :الوحدة التعلمیة
الھدف 
 التعلمي

 التوجیھات وضعیات التعلم األھداف اإلجرائیة الحصص

ى
عل

ع 
ریـ

س
 ال

ي
جر

ال
  

لف
خت

 م
ك
ـال

س
م

ة
 

الجري السریع على خط مستقیم دون  - األولى
 .فقدان التوازن

  .الجريمحور  - اروالنھ للعبة اللی 
 الثانیة  .الترداد السریع -

مع  الجري السریع على منعرج - الثالثة
 .المحافظة على التوازن

ة التداول بین لعب 
 .األقماع

المحافظة على  -
 الرابعة .التوازن والوضعیة

الجري السریع على ملتو مع المحافظة  - الخامسة
   .على التوازن

حول  داوللعبة الت 
 .رةالدائ

المحافظة على  -
 السادسة .السرعة

  لعبـة المطاردة .لمؤازرة الزمیل اختیار الملك المناسب - السابعة
 .بالمندیل 

اختیار السرعة  -
 الثامنة .المناسبة للمسلك

  

   ةلحص وذجنم   
  االبتدائیة الثانیة السنة: المستوى ...        ....................................................................:المؤسسة

  :لوسائلا                                          :مــالرق
                                   الجــري السریع :الوحدة التعلمیة   
  الجري السریع على مسالك مختلفة: الھدف التعلمي  
  .ى خط مستقیم بسرعة قصوى دون فقدان التوازنأن یجري التلمیذ عل :اإلجرائي الھدف  

 التوجیھــات الحمل وضعیــات التعلــم المھــام المراحل

ة 
حلـ

مر
ال

ریـ
ضی

ح
لت
ا

ة
 

تشكیل 
  مجموعات

 حسب األرقام

  تنقل التالمیذ جریا: لعبة األرقام -
وبحریة في الساحة یشكلون مجموعات حسب  

ن یقصى م. األرقام المعلن عنھا من طرف المعلم
 .یفشل

 د5

  .جري بطيء وحر -
  التركیز على -
 .األرقام 

لة
ح
مر

ال
یة 

س
ئی
لر

ا
 

محاولة مسك 
 الخصم أو لمسھ

  اللیل والنھار: لعبة - 
یقف التالمیذ موجتان متقابلتان في منتصف ملعب   

عند  مستطیل واحدة تمثل اللیل واألخرى تمثل النھار
 .   اإلعالن عن إحداھا تھرب واألخرى تطاردھا

 د20

ترك مسافات بین  -
  .التالمیذ

حثھم على الجري  -
بسرعة وعلى خط 

  .مستقیم

لة
ح
مر

ال
  
یة

ام
خت

ال
 

إنجاز حركات 
انطالقا من 

 إشارات

یدیھ الیمنى تمثل  یمد المعلم: لعبة السمكة والبحر - 
تغوص السمكة إن مرت ، تمثل والیسرى البحر

الیسرى تحت الیمنى فیصفق التالمیذ یقصى من 
 .یخطئ

 د 5

   
التركیز وسرعة  -

 .التنفیذ
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  مـلحق األلعـاب

                                        
   

 تحقیق أھدافھلالستعانة بھا ا ةاالبتدائی المرحلةیمكن لمعلم  ،من األلعاب مجموعةھنا  نقترح
  .یط والوسائل والمنشآت وما إلى ذلكالمح حسبوھي قابلة لإلثراء والتكییف  المسطرة،

  

 األلعـاب تصنیف:  
  

 وقد) الخ... العتاد، المیدان، الخصائص،(األلعاب حسب مقاییس مختلفة  تصنیف یمكن
  :ھنا التصنیف حسب الخصائص وھو كما یلي اعتمدنا

  

  التداول لعابأ *  المالحقة           ألعاب * 
  الھادئة   األلعاب *المواجھة            لعابأ * 

       

  المــالحقـة  ألــعاب                          
  

  والعصـافیر البـاز                        1رقم  اللعبة       
                                   

  غیر محدد  :التالمیذ عددفناء المدرسة                                      : المكان 
   يءال ش: الوسائل      مستطیل                                    :الملعب  

  التشكیالت                                              اللعـبة سیـر            
  .على أحد خطي عرض الملعب) العصافیر( التالمیذیصطف  -
  الباز      العصافیر        .   عبیأخذ مكانھ داخل المل، یقوم بدور الباز تلمیذان المعلم یعیّ  -
   .عند اإلشارة تحاول العصافیر عبور الملعب مجتنبة الباز -
  بازا مساعدا كل عصفور یلمس من طرف الباز یصبح بدوره -

  .لألول أو یقصى من اللعب   
       .یعلن فائزا العصفور الذي بقي األخیر دون أن یمسك -
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  والعـصافیر الـمزدوجة البـاز                               2رقم  اللعبة     
  

  غیر محدد : التالمیذ عددفناء المدرسة                                          : المكان 
   يءال ش: الوسائل                                            مستطیل: الملعب  

  

    التشكیالت                                                                              اللعبـة سیـر   

                                        )بالیدین مسك( مع قرن التالمیذ مثنى مثنى األولىنفس قانون اللعبة  -
                                                                                        العصافیر  زوج                     .لھ مالحقة العصافیر یحقإذا انفصل زوج الباز ال  -

    .قرن ویعیدإلى خط االنطالق وی یعودإذا انفصل زوج العصافیر  -

                                       قانون وكل عصفورالنفس لعبة الباز بالمساعدة  :مالحظة  

            .في المیدان وال یصبح حرا إال إذا لمسھ زمیل لھ یجلسیلمس  
  

  الباز زوج                                                                                                        

  
  

        
  

  "أ"والفأر   القـط                                           3رقم  اللعبة    
                                                     

  حدد غیر م: التالمیذ عددفناء المدرسة                               : المكان        
  يءال شـ :الوسائلم                     8دائرة قطرھا حوالي : الملعب       
  

  اللعبـة سیـر         

  .سم60عن اآلخر حوالي  الواحدیبعد  ،م8یشكل التالمیذ دائرة قطرھا حوالي  -  
  يیكونون بعیدین عن بعضھم فیقفون فاتح بحیثیمثلون الجحور  5ن المعلم من بینھم یعیّ  -  

  .األرجل     
   .القط والفأر بحیث یكون كل منھما ینتمي إلى ناد یعین -  
  یستطیع الفأر عندما یحس بالخطر الدخول بین رجلي  ،اإلشارة یطارد القط الفأر عند -  

  .التالمیذ أحد     
   .اآلخر ديللناتمنح نقطة ) دقیقة مثال(مدة  فبعدالقط من لمس الفأر فلنادیھ نقطة، وإال  تمكن إن -  
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  "ب" والفأر    القط                                             4 رقم اللعبة    
  

  غیر محدد : التالمیذ عدد فناء المدرسة                                 : المكان    
  يءشـ ال:  الوسائل  مستطـیل                                  : الملعب    

  

  اللـعبة  سیـر         
  .والفأرداخل المستطیل، بعد أن یعین المعلم التلمیذین الذین یقومان بدور القط  التالمیذ ینتشر -
  ستنجد بأحد التالمیذ المنتشرین ا بالخطر الفأرعند اإلشارة یطارد القط الفأر، فإن أحس  -
  . ى فار وتستمر اللعبةقط بینما یتحول القط إل إلى فیتحول   
  .اللعب كل فأر أمسك بھ القط من یقصى -
  
  
  

   من لیس لھ منزل                                           5رقم  اللعبة      
      

  غیر محدد : التالمیذ عددفناء المدرسة                                 : المكان     
   رسم دوائر بالطباشیر: الوسائل                                       الساحة: الملعب    
   

  التالمیذ      المنازل                                   اللعبة  سیـر                                     
    .م، یقل عددھا عن عدد المتنافسین1تشكل دوائر بالطباشیر قطرھا  
   .الساحةینتشر التالمیذ في  -
  .یجري التالمیذ في كل االتجاھات جریا خفیفا األولى،شارة اإلعند  -
                                                   . )دائرة(عند اإلشارة الثانیة یحاول كل منھم الدخول إلى منزلھ  -
  .یقصى التالمیذ الذین لم یجدوا منزال -
  وھكذا  ائر بجلوس التالمیذ الذین تم إقصاؤھم فیھا،یحذف عدد من الدو -
    .                      ةیعلن عن الفائز في النھای -
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  بالمندیل المطاردة                               6 رقم اللعبـة     
                      

   15إلى  10 من: التالمیذ عدد                              المدرسة فناء: المكان       
   مندیل: الوسائل                                  مستطیل: الملعب       

 

    التشكیلـة        اللعـبة                                                        سیـر             

  .الملعبالتالمیذ داخل  ینتشر   
  .مندیالیختار المعلم تلمیذا ویعطیھ  -
    . من یلمس ویقوم بنفس العملیة ،یطارد صاحب المندیل البقیة اإلشارةعند  -
  .تغییر صاحب المندیل وھكذا یتمإذا لم یلمس أحد ) دقیقة مثال(بعد مدة  -
  
  

 

  بالحـبل     المطاردة                           7رقم  اللعـبة    
   محدد غیر: التالمیذ عدد                                       المدرسة فناء: المكان  

  القـفز حبال: الوسائل                                          مستطیل : الملعب  
                                                 التشكیــالت                                         اللعـبة                           سیـر        

  ).واحد من كل ناد(یقرن التالمیذ مثنى مثنى  -
  .التلمیذ األول سحب الحبل یحاولعند اإلشارة  -
  .الدوس علیھ الثاني یحاولبینما  -
  . التي داس فیھا على الحبلعدد المرات  تحسبد مدة معینة عب -
  .النھایةالتالمیذ األدوار لیعین الفائز في  یتبادل -
  

         

  بدون حبـل المطاردة                          8 رقم اللعـبة     
                                                     

  غیر محدد: التالمیذ عدد    فناء المدرسة                          : المكان       
   يءش ال: الوسائل    مستطیل                               : الملعب      
   

   التشكیـالت                                                                   اللعـبة سیـر        
  .مثنى داخل الملعب مثنىالتالمیذ  یقرن      

  . یھرب والثاني یطارده واحدشارة عند اإل -    
  .ھذا األخیر مطاردا یصبحعند لمسھ  -    
  .األول من حدود الملعب یخرجبحیث ال  -    

  .الجلوس إذا أحس بالخطر، لیستمر فیما بعد یستطیعبینما  -    
  .لیعلن عن الفائز في النھایة لم یلمس تغیر األدوار، وإذا ،بعد مدة -    
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 والخـروف  الذئـب                                    9رقـم  اللعبة    

 

 غیر محدد : التالمیذ عدد          فناء المدرسة                      : المكان      
  

  التـشكیـالت                                                                       اللعـبـة  سیـر              
  

  لذئـبا                      القاطرة منقاطرات من التالمیذ، یمثل التلمیذ األول  تشكل -  
  .الراعي واألخیر منھا یمثل الحمل     

  الراعي               .                        الذئب ویمثلیقف تلمیذ ثالث أمام القاطرة  -  
                      یمنعھ الراعي بینمابالخروف  الظفرعند اإلشارة یحاول الذئب  -  

  .عن طریق التنقالت     
  .ذئبا كل راع لم ینجح في مھمتھ یصبح -  
  .راعیا كل ذئب نجح في مھمتھ یصبح -  

   بالقیام التالمیذ ألغلب یسمحتغیر األدوار بعد مدة بحیث  -  
  الحمـل                                                                            .     بأحد األدوار    

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                

  
    

  " أ" الثالث   الضربات                                               10 رقم اللعبة     
  
  غیر محدد : التالمیذ عددفناء المدرسة                              : المكان      

   يءال ش: الوسائل     مستطیل                              : الملعب     
  

   التشكـیالت                                                    اللعـبة سیـر         
  العدد، یقف كل منھما على شكل  فيفریقان متساویان  - 

                                        -ب- فریق          -أ- فریق                                    .أحد خطي العرض على موجة   
  ذراعیة إحدى باسطاعلى الخط  یضع كل تلمیذ رجال - 

      .بینما األخرى للخلف لألمام   
  .اللعب بدأییعین الفریق والتلمیذ الذي  - 
  التلمیذ نحو فریق الخصم، محاوال  ینطلقعند اإلشارة  - 

  إلى فریق الخصم ثالث مرات قبل أن یعود ید ضرب    
  .بھ الذي تلقى الضربة الثالثة یمسك أندون  مكانھ    

  .    إذا نجح في ذلك وتخصم منھ نقطة إذا فشل نقطةیسجل  - 
    .النقاطالفریق الذي حقق أكبر عدد من  یفوز - 
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  "ب" الثالث الضربات                                       11رقم  اللعبة         
 

 محدد  غیر: التالمیذ عددفناء المدرسة                                       : المكان          
  حلقتین : الوسائلمستطیل                                           : الملعب          

   

  الـتشكـیالت                                                             اللعـبة سیـر      
  سجن                                                 . نفس قانون اللعبة السابقة -   

  أ فریق                                 . وضع حلقة في جھة كل فریق بمثابة سجن مع -   

  إلى مكانھ بعد الثالث  العودةالتلمیذ الذي لم ینجح في  -   
  .سجینا عند الفریق الخصم یصبح ضربات     

  الفائز الذي سجن أكبر عدد من عناصر الفریق -   
  .الخصم الفریق      

  سجن        ب  فریق                                                                                             

                                                                                                                  
   

        

  المـندیـل                                        12رقم  اللعبة    
  غیر محدد : التالمیذ عدد  فناء المدرسة                                  : المكان       
  مندیـل : لوسائلا             م            8دائرة قطرھا حوالي : الملعب      
  

  التـشكـیالت                                                              اللعـبة سیـر             
  المندیل حامل                                                                                                               

   م8التالمیذ دائرة قطرھا حوالي  یشكلوضعیة الجلوس  من -  

   لیسقطھحول الدائرة جریا  ویدورالتالمیذ مندیال  یعطى أحد -  
  محاوال اإلمساك بھأحد الجالسین، الذي یقوم ویطارده  وراء     
  . مكانھ وھكذا یأخذقبل أن      

                        .من اللعب الذي یفشل في العملیة یقصى -  
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  " أ"المندیل  خطف                                       13 رقم اللعبة        
  
  غیر محدد: التالمیذ عدد                فناء المدرسة                  : المكان        
   مندیـل:  الوسائل                 مستطیـل                   : الملعب       
  

  الـتشكیالت                                                        اللعـبة سیـر         
 فریقان متساویا العدد، یقف كل واحد منھما على شكل  -  

  .أحد عرضي المستطیل على موجة      
  "ب" فریق                                                                              .فریق كلترقم عناصر  -  

  على نفس بحیث یكون الملعبل في منتصف یوضع المندی -  
                  لمندیلا                                                  .        البعد من الفریقین    

                           ویحاول حاملھ من كل فریق فیخرجینادي المعلم على رقم  -  

                       ."أ" فریق                     .ون أن یلمسھ اآلخرعلى المندیل د یستحوذأن      

  إذا  نقطة منھ رجع لمكانھ سالما وتخصم إذایفوز بنقطة  -  
  .                  فشل في ذلك    

  .تحصل على أكبر عدد من النقاط الذيیفوز الفریق  -  
  
    

 

  "ب"المنادیل  خطف                                    14رقم  اللعبـة         
                                        

  فریقان : التالمیذ عددفناء المدرسة                 : المكان      
  فریق لون لكل -منادیل بعدد التالمیذ : الوسائل    مستطیل                  : الملعب      

                                                                                          

  التـشكیـالت                                                 اللعـبـة سیر      
  -أ– فریق                                                                                   

   الفریقین في الملعب، لكل عنصر مندیلعناصر  تنتشر -  

  .لون منادیل الفریق واحدا یكونفي حزامھ، بحیث  معلق    
     . اإلشارة یحاول كل فریق خطف منادیل خصمھ عند -  
  .          عدد من المنادیل أكبرالفریق الفائز الذي حصل على  -  

       
  - ب– فریق                                                                                        
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  والنھـار اللیـل                                    15رقم  اللعبة   
   

  فریقان : التالمیذ عددفناء المدرسة                                   : المكان      
  يءال ش: الوسائل                              مستطیل        : الملعب      

   

  التـشكـیالت                 اللعـبة                                            سیـر       
  

   في موجة شكلفریقان متساویا العدد، یقف كل منھما على  -    
  .منتصف الملعب، وباتجاه العرض    

  .م2بعضھما حوالي  متقابالن وبعیدان عن -    
  .النھارالفریق الذي یمثل اللیل والذي یمثل  یعین -    
  .یسرد المعلم قصة یذكر فیھا تارة اللیل وأخرى النھار -    

   باتجاه خط نھایة یھربعلى الفریق الذي یذكر اسمھ أن  -    

  .  الخصم الفریققبل أن یمسكھ  ملعبھ نصف      
  اللیل   النھار                  من عناصر  عددالذي یتمكن من مسك أكبر  الفائز قالفری -    

  .    الفریق الخصم      
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  ألعــاب التـداول                                           
                 

                                                                   

 التـداول سبـاقات                                       1رقم  اللعبة       
  

  فرق: التالمیذ عدد     سة                            فناء المدر: المكان       
  قارورات بعدد الفرق :الوسائل                                    مستطیـل: لملعب      
  

             الـتشكیـالت                                                                    اللعبـة سیـر          
  القارورات                                 .في القدرات ومتقاربةتكوین فرق متساویة العدد، 

                                    .م 15أو  10تحدید مسافة الجري بـ  -  
  .قاطراتیوضع خط االنطالق، فتقف الفرق خلفھ على شكل  -  

  .قبالة كل فریق وعلى نفس المسافة بالستیكیةتوضع قارورة  -  

                                                                   ینطلق األول من كل فریق بسرعة لیدور حول اإلشارة عند -  

  .فیلمس زمیلھ األول فینطلق ویقوم بنفس العمل ویعودالقارورة     

  .یفوز الفریق الذي ینتھي أّوال - 
  النطالقا                                                                         :مالحظة 

  .ن الخلفالزمیل م للمسیمكن إضافة الدوران حول القاطرة  -  
  ..). القرفصاء منمن الجلوس، ( یمكن تغییر وضعیات االنطالق -  

        ..). برجل واحدة، بالرجلین مضمومتین( أشكال الجري تغییر یمكن -  

  ..). مناسب حواجز ذات علو قفز على الحبل،( إدراج حواجز یمكن -  
                                  الفـرق                                                                                                                     
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 األزھـار  بـاقة                          2رقم  اللعبة            
        

  غیر محدد : التالمیذ عدد        فناء المدرسة                    : المكان       
  حلقات، مندیل 3 ،قارورات 6: الوسائل                                                      

                                                     

  الــتشكـیالت اللعـبة                                                                 سیـر      
   األولىعلى نفس البعد من الحلقة  ومتقابالن العددفریقان متساویا  -  

  ).الحدیقة تمثل(بھا المنادیل  والتي     
  القارورات              ).         تمثل الباقة( فریق حلقة كلم من 5توضع على بعد  -  
  .على منحنى) م3ذات بعد (قارورات  3 توضع -  
  لیقطف زھرة الحدیقةند اإلشارة ینطلق األول من كل فریق نحو ع 
  .بھا إلى الباقة مرورا حول القارورات ویعود) مندیال( واحدة  
  الباقة                               یقوم بنفس العملیة                  الذيیتابع جریھ لیلمس زمیلھ  -  

  .ضاء الفریقإلى غایة مرور كل أع وھكذا   
  .       األولالفریق الفائز الذي ینتھي  -  

  الحدیقة                                                                                     
                                                                              ب فریق                     أ فریق                                                                           

                                                                                                                                                                  
        

   الشـــالل                                               3رقم  اللعبة         
  

  غیر محدد : التالمیذ عددفناء المدرسة                           :المكان       
  منادیل + حلقات + الت س 4: الوسائل                                                    

  

  اللعـبة  سیـر       
  . حیث القدرات على شكل قاطرة منفریقان متساویا العدد ومتقاربان  -
  . م5على خط مستقیم تبعد الواحدة على األخرى  موضوعةتقابل كل فریق حلقات  -
   .لة فارغةم من الحلقة األخیرة توضع س5وعلى بعد  منادیلأمام األول من القاطرة سلة بھا  -
من السلة وینطلق بھ لیضعھ في الحلقة  مندیالعند اإلشارة یأخذ التلمیذ األول من كل فریق  -

  إلى أن تنقل كلھا إلى الحلقة األولى ،العملیةلیلمس زمیلھ الذي یقوم بنفس  یعوداألولى، ثم 
  .حتى تصل المنادیل إلى السلة المقابلة األخرىوھكذا بالنسبة للحلقات  
  . الفریق الذي ینھي العملیة األولیفوز  -

  .  نفس عدد السالت، نفس عدد الحلقات، نفس عدد المنادیل، نفس المسافة :مالحظة 
  

     منادیل   سـلة                                                                  حلقات            سلّة       
  
  
  منادیل    سـلة                         حلقات                                                     سلّة        
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  السـرك مدیـر                                                 4رقم  اللعبة     
   

  غیر محدد : التالمیذ عدد          فناء المدرسة                        : المكان       
   حلقـات: الوسائل                                                             

  

  التشــكیالتاللعـبة                                             سیـر          
  م 8 حواليتوضع الحلقات على شكل دائرة قطرھا  -  

           حلقات                                                  .1عن بعضھا بـ م  تبعد     
  .یقف بجانب كل حلقة تلمیذ - 
  .السرك قائدیقف داخل الدائرة تلمیذ یمثل  - 

       القائد             .                             الدائرة حولالذي یعین كیفیة التنقل  وھو   
  . حلقةمنھم  كله بالتوقف لیحتل زمالء یباغت - 
  .   قائد السرك وھكذا بدورالذي یبقى بدون حلقة یقوم  - 

                                                                                                     
            

  تالمیذ                                                                                                         
  
  
  

  المیقاتیة الكرة                          5رقم  اللعبة             
                                                                               

  فریقان : التالمیذ عدد                  فناء المدرسة                 : المكان          
  منادیل  - كرات: الوسائل       م                         8دائرة قطرھا : الملعب         

  

  التشكـیالت                     اللعـبـة                                     سیـر          
  التمریر اتجاه                                        .م8دائرة قطرھا  كلشی األولفریقان متساویا العدد،  -  

  .منھا م4قاطرة على بعد  والثاني   
                               .مندیل القاطرةتعطى لواحد من الدائرة كرة ولألول من  -  

  هعند اإلشارة، فریق الدائرة یقوم بتمریر الكرة فیما بین عناصر -  

  .                 نقطة احتسبتعادت الكرة لألول  وكلما   
                                  بالمندیل ویدور حول الدائرة القاطرةبینما ینطلق األول من  - 

  .بنفس العمل یقومویسلم المندیل لزمیلھ الذي  لیعود   
  الجري اتجاه         وتجريموقع مرور كل عناصر القاطرة، یتبادل الفریقان ال عند - 

    .نفس العملیة   
  .التمریراتالفریق الفائز الذي حقق أكبر عدد من  - 
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  ـم المرقّ  المنعرج                                          6رقـم  اللعـبة       
  

  فرق متساویة : التالمیذ عددفناء المدرسة                                 : المكان         
   يءال ش: الوسائل                                                                

  
  اللعـبة  سیـر                

  .في القدرات لضمان التنافس ومتقاربةمتساویة في العدد  فرق 4أو  3 تشكیل -
  . م1لتلمیذ عن زمیلھ في القاطرة بعد ا م،3 األخرىعلى شكل قاطرات بعد الواحدة على  -
  )جریا متعرجا( من القاطرات حاملوهرقم ینطلق  علىینادي المعلم و ترقم عناصر القاطرة، -
  .تمنح النقاط حسب ترتیب الوصول أماكنھمزمالئھم ذھابا وإیابا حتى  بین  
  .على أقل مجموع تحصلفي النھایة تجمع النقاط ویفوز الفریق الذي  -
  

   التعرج     
                9           8        7      6         5         4          3          2        1  
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  ألعـاب المـواجھة
        

  
  

  العشر التمریرات                                    1رقم  اللعبة             
  

  فریقان : التالمیذ عدد فناء المدرسة                                     : المكان      
   كرة: الوسائل                  مستطیل                        : الملعب      

  
  التشـكیالت            اللعـبـة                                                          سیـر       

    -أ– فریق                                                                   .  فریقان متساویا العدد -

      .                القرعة طریقیعین الفریق المستفید بالكرة عن  -
  عناصره بینیحاول كل فریق عن طریق تمریر الكرة  -
  .نقطة لیسجلعشر تمریرات متتالیة  تحقیق  
  .من حدود الملعب خروجھایعاد العد عند سقوط الكرة أو  -
  على الكرة  واالستحواذ یعمل الفریق الخصم على منع التمریر -
  -ب– فریق                              . "لمستوىیمكن إدراج بعض قواعد اللعب المناسبة ل -

  .                  .. قاعدة المشي بالكرة، عدم مسك الزمیل: مثل    
   

          
  

  الحـارقة  الكـرات                                         2رقـم  اللعـبة       
  

  فریقان : التالمیذ عدد                     فناء المدرسة                       : لمكانا    
  كرات صغیرة :الوسائلمستطیل                                                 : الملعب    

   

   التشكیـالتاللعـبـة                                                  سیـر        
  من الكرات التخلص                                                                                         

  كل منھما في نصف ملعبھ  ینتشرفریقان متساویان في العدد،  -
  ). نفس العدد(یأخذ كل فریق نصیبھ من الكرات  -
  بالكرات، بحیث یحاول التالمیذعند اإلشارة األولى یترامى  -

  . الكرات من عددلتخلص من أكبر فریق ا كل   
  .الموجودة عند كل فریق الكراتعند اإلشارة الثانیة یتوقف اللعب وتحسب  -
  .الكراتالفائز الذي أبقى عنده أقل عدد من  الفریق -
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  المسمومة  الشمـوع                               3رقم  اللعبة      
  

   20إلى  15من : التالمیذ عدد                                         فناء المدرسة  : المكان        
  قارورات: الوسائلدائرة                                                   : الملعب        

  

  التشكیـالتاللعـبة                                                     سیـر      
  التالمیذ                                                                                 

              .بأیدي بعضھم البعض ممسكون ،التالمیذ دائرةیشكل  -

   .بالستیكیة قاروراتتوضع داخل الدائرة  -

  القارورات                       القاروراتعند اإلشارة یحاول كل تلمیذ إسقاط  -

  . أحد رفقائھ عن طریف الجذب بواسطة    
  .ى كل تلمیذ تسبب في إسقاط قارورةیقص -

  عن بعضھم البعض  التالمیذیتوقف اللعب إذا انفصل  -

            .بعد استعادة المسك ویستأنف   
  . الفائزین الباقین دون إقصاء األربعةیعلن عن  -
  
  

  الملعـونـة  الحـلقة                                 4رقـم  اللعبة            
  

  في كل دائرة 10إلى 6من : التالمیذ عددفناء المدرسة                   : المكان        
  حلقات بالستیكیة: الوسائل                                                       

    

  التشـكیالت          اللعبـة                                             سـیر      
  
  التالمیذ                  وھم ممسكون بأیدیھم  دائرةتشكل كل مجموعة من التالمیذ  -  

  .توضع حلقة بالستیكیة وسط الدائرة -  

  الحلقة عند اإلشارة یحاول كل تلمیذ جذب الباقین إلدخالھم -  
  الحلقة                                  .تسجل نقطة ضّد كل تلمیذ یدخل الحلقة -  

  البعضیتوقف اللعب إذا انفصل التالمیذ عن بعضھم  -  
   .الستعادة المسك   

  .         أقل عدد من النقاط علیھ سجلیعلن فائزا التلمیذ الذي  -  
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  الدائـرة  خـارج                          5ـم رق اللعـبة      
  
  غیر محدد : التالمیذ عدد                  فناء المدرسة                  : المكان     

   يءال ش: الوسائل                  دائرة                         : الملعب     
  

  التشكیـالت                                 اللعـبـة                   سـیر           

  .فریقان متساویا العدد -  
  التالمیذ                         .                 الدائرة داخل ثنائیاتینتشر التالمیذ  - 
  .             خارج الدائرة خصمھیحاول كل تلمیذ جذب أو دفع  - 
  .    من ذلك تمكنذ تسجل نقطة لكل تلمی - 
  .عن الفائز ویعلن بعد مّدة تحتسب نقاط الفریق - 
  
  
   

  األرانب  قنـص                             6رقـم  اللعبة      
  

  غیر محدد : التالمیذ عدد                       فناء المدرسة                     : المكان    
  كرات خفیفة : الوسائل                                      مستطیل           : الملعب    

  
  التشكیــــالتاللعبـة                                                       سیـر             

  

  .فریقان متساویان في العدد -  
  ملجأ                          منعلى محیط الملعب  وینتشرتعطى لألول كرات خفیفة  - 
  .                                                       ناحیتي الطول ویمثل الرماة    
  الثاني العصافیر ویقف على أحد خطي العرض  یمثلبینما  - 

  . خط العرض اآلخر علىملجأ  ولھ      
   الرماة              عند اإلشارة تحاول األرانب قطع الملعب جریا         - 
  .المسددة من طرف الرماة الكراتمتجنبة  )الواحد تلو اآلخر(  
  . یسجن كل أرنب تم قنصھ - 
  . یتبادل الفریقان األدوار - 
  .، الذي تمكن من قنص أكبر عددالفائزفي النھایة الفریق  - 

     األرانب                                                                                         
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  - أ-الكـرة  تجـنب                         7رقـم  اللعبـة    
  

  14إلى  10من : التالمیذ عدد  فناء المدرسة                               : المكان   
   صغیرة خفیفة كرة: وسائلال             م          8دائرة قطرھا حوالي : الملعب  
  

  التشكیالت                                            اللـعـبة  سیـر         
  الرماة                                                                .فریقان متساویا العدد -  
  الفریق األول یمثل الرماة وینتشر حول محیط  -  

  .لھ الكرة تعطى دائرةال   
                .          العصافیر وینتشر داخل الدائرة یمثلالفریق الثاني  -  

  فیما بین  التمریرعند اإلشارة یحاول فریق الرماة  -  
  العصافیر                                       .العصافیرللمس  والتسدید عناصره   

                                               .عصفور یلمس بالكرة لكیقصى ویسجن  -  

           الفریقان األدوار یتبادل) دقیقتان مثال(بعد مدة  -  

  السجن                                               .عدد من عناصره أقلالفریق الفائز الذي أصیب  -  
         

                                

   -ب-الكـرة  تجـّنب                            8رقـم  اللعبـة   
  

   14إلى  10 منفریقان : التالمیذ عدد    فناء المدرسة                      : لمكانا        

  صغیـرة  كرة: الوسائل    مستطیل                           : الملعب        
                                               

  التشكــیالت                                                         اللعـبـة سیـر           

  .یوزع الفریقان على أرضیة الملعب -  
  وعنعند اإلشارة یحاول الفریق المستفید من الكرة  -  
  صمبین عناصره لمس عناصر الفریق الخ التمریر طریق 
  -أ– فریق                        .إلى تجنبھا التنقالتیسعى عن طریق  الذيبالكرة    

  .الملعبمن یلمس بالكرة یقصى ویغادر  -  
    . من اللعب دقیقتینیتبادل الفریقان األدوار بعد  -  

                .من المصابین عددیفوز الفریق الذي یكون لدیھ أقل  -  
   : یوضع قانون حسب مستوى التالمیذ مثال: مالحظة 

     ...خطوات  3من  أكثرالمشي بالكرة  عدم        
  -ب– فریق                                                                              
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  المنطـقة  ربـح                         9رقـم  اللعـبة     
  

  غیـر محدد : التالمیذ عددفناء المدرسة                              : المكان      
   كرة: الوسائلمستطیـل                                 : الملعب      

  

  التشـكیـالت   اللعـبـة                                               سیـر      
  -أ– فریق                 ، یأخذ كل فریقالعدد متساویا - ب- ،-أ–فریقان  -  

  .   م3في میدانھ، بینھما منطقة عازلة حوالي  مكانھ   
                                      .یعین الفریق الذي یبدأ اللعب عن طریق القرعة - 
   مكانذي عنده الكرة إلى أبعد عند اإلشارة یرمي ال - 

  . من منطقة الخصم ممكن  
  تمسك الكرة من طرف الفریق الخصم : األولى الحالة  
  .عازلة منطقةدون أن تسقط   
  -ب– فریق                       ورمیھا بدوره خطواتیستطیع الالعب التقدم ثالث  وھنا  
  .            الخصم ممكن من منطقة مكان إلى أبعد  
توقف الكرة بعد سقوطھا، وھنا یكون                                                                                             : الثانیة الحالة  
  .        التحركنفس المكان دون  من الرمي  
                                  الكرةلفریق الذي استطاع أن یسقط تحتسب نقطة ل - 

                                                                                    .في منطقة الخصم   
  .الذي سجل أكبر عدد من النقاط یعتبر فائزا الفریق - 
  

   
  "  أ"  إلـى المـرمى الكـرة                      10رقـم  اللعـبة     

  

   7إلى 5من  فریقان: التالمیذ عدد               فناء المدرسة                      : المكان   
   كـرة: الوسائل     العرض  ناحتيمستطیل بھ رواق من إحدى : الملعب   
  

   التشـكیـالت                اللـعبـة                                        سیـر        
  - أ– فریق                          .في الملعب منتشرانفریقان متساویان في العدد  -  

  المرمى التلمیذ               .تلمیذ في الرواق یمثل المرمى یوضع -  
   .طریق القرعة عنیعین الفریق الذي یبدأ اللعب  -  
                                           محاوال  عناصره بینفریق بتمریر الكرة فیما یقوم ال -  

          .             المرمى التلمیذفي النھایة إلى  إیصالھا   

  الالعبون الرواق یدخلدون أن تسقط أو تخرج، ودون أن  -  

                                    - ب– فریق                                       النقاط من یفوز الفریق الذي یسجل أكبر عدد -  
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   -ب-إلى المرمـى  الكـرة                             11رقـم  اللعبة   
  

   7إلى  5من : التالمیذ عدد فناء المدرسة                                   : المكان       
  كـرة : الوسائلم              2مستطیل برواقین عرض الواحد : الملعب      

  ناحیة العرض  من                 
                                          

  التشـكیـالتاللعـبـة                                               سیـر         
  -ب– فریق       -أ– فریق                                                                                          

  .             منھما العب مرمى لكلتجرى اللعبة بفریقین  - 
  .في الرواق المقابل لفریقھ مكانھیأخذ الالعب المرمى  - 

  أن تسقط أو تخرج مندون  للمرمى الكرةتسجل نقطة بإیصال  - 
  .أو یخرج المرمى من الرواق  ،الرواق الالعبونأو یدخل  ،المیدان 
  .النقاط منیفوز الفریق الذي یتمكن من تسجیل أكبر عدد  - 
  المرمى التلمیذ        .التالمیذیمكن إدراج بعض القوانین الخاصة حسب مستوى  - 
                                 :                           مالحظـة 

  م في منتصف خطي العرض 1الرواق بحلقة قطرھا  تعویضالقیام بنفس اللعبة مع  یمكن 
  المستطیل ووضع الكرة زوایاالمرمى، أو وضع حلقة في كل زاویة من  التلمیذ داخلھا یقف 
  .داخل الحلقة للتسجیل  

        
  

  المتدحـرجـة  الكـرة                            12رقـم  اللعبـة            
  

      10إلى  5 منفریقان : التالمیذ عددفناء المدرسة                          : المكان        
   كبیرة وكرات صغیرة كرة: الوسائل                          مستطیل: الملعب        
  

   التـشكیالت                                      اللعـبـة سـیر             
  

  الكبیرة الكرة              .لھینتشر أعضاء كل فریق وراء خط العرض المخصص  -  

    - ب– فریق         .الكرات داخل المیدان وإعادتھا لزمالئھ بجمعیكلف العب من كل فریق  -  

  .الملعبتوضع الكرة الكبیرة في منتصف  -  

  .وزع الكرات الصغیرة على عناصر الفریقین بالتساويت -  

   دحرجة الكرة الكبیرة لمنطقة فریقعند اإلشارة یحاول كل  -  

  .الصغیرة بالكراتعن طریق قذفھا  الخصم    
  -أ– فریق            .الفریق الذي یتمكن من ذلك بعد مدة یفوز -  
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  والقـصر  الكـرة                         13 رقـم اللعبة       
  
   15إلى  10من : التالمیذ عدد فناء المدرسة                      : المكان    
   قارورات بالستیكیة 4+ كرة : الوسائل     م       8دائرة قطرھا حوالي : الملعب   

   
  التشـكیـالت                        اللعـبـة                                    سـیر           

  ینتشر التالمیذ عل محیط الدائرة -  
                                                                            الحارس التلمیذ                 م1على شكل مربع ضلعھ  الدائرةتوضع القارورات في منتصف  -  

  القارورات                                                                .یحرسھا تلمیذ    

  إسقاط القارورات عن طریق الدائرةیحاول التالمیذ الملتفون حول  -  
  .فیما بینھم لمغالطة الحارس التمریرمستعملین  بالكرةالقذف    
               اقصر للذي استغرق یعودیمكن التنافس حسب الفرق، والفوز  - 
   .وقت إلسقاط القارورات    

  الرماة                                                                                                           
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  األلـعاب الھـادئـة
     

  
ومواصلة  التالمیذ حالتھم الطبیعیة استعادة ة في نھایة الحصة، قصداأللعاب الھادئ تستعمل

  .         الدروس داخل القسم بقیة
   .أنھا تستخدم لالسترجاع بین مجھودین شدیدین كما -
أو  ،أیضا داخل القسم، حینما یتعذر القیام بحصة التربیة البدنیة في الساحة وتستعمل -

  .الستعادة الحیویة نشاطینحتى بین 
                 

  علـي  قـال                              1رقم  اللعبة            
 

   القسم كل: التالمیذ عدد                             ، داخل القسم     الفناء :المكان  
 

 اللعـبـة  سیـر          
  علي  قالوف، قال علي جلوس بإصدار األوامر مثل قال علي وق یقومالمعلم تلمیذا  یعین -  

  . الید فوق الرأس     
   ."علي قال"یستجیب التالمیذ لألوامر إال إذا كانت مسبوقة بـ  ال -  
  .كل تلمیذ أخطأ یقصى -  
   .في النھایة عن الفائز یعلن -  

 
     

 

  األلــوان                        2رقم  اللعبـة           
 

 القسم كل: التالمیذ عدد                              قاعة الدراسة   ء،الفنا: المكان     
   

  اللعـبـة سیـر             
  :مثال      

  . األحمر یعني الوقوف اللون - 
  . الجلوساألصفر یعني  اللون - 
  .في نفس المكان الدوراناألبیض یعني  اللون - 
 - ..........................  
  .یعنیھمعلم بسرد قصة یذكر فیھا األلوان، وكلما تلفظ بلون استجاب التالمیذ لما ال یقوم - 
  .یقصى كل تلمیذ أخطأ - 
   .في النھایة عن الفائز یعلن - 
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 الجـوق قـائد                       3رقـم  اللعبـة         
  

  كل القسم : التالمیذ عدد                                 الدراسةالفناء، قاعة : نالمكا    
  

  اللعـبة  سیـر       
  . المعلم تلمیذا خارج القسم، بحیث ال یسمع وال یرى ما یجري بداخلھ یخرج -  
  .فیة عن التلمیذ الذي كان بالخارجتلمیذا یمثل قائد الجوق، الذي یقوم بحركات خ یعین -  

  .التالمیذ دون أن یكشفوا عن القائد یرددھا -  
  .یحاول الذي كان بالخارج اكتشافھ، ولھ في ذلك ثالث محاوالت بینما -  
  
    

  الصـافرة                                      4رقـم  اللعبـة        
 

 القسم  كل: التالمیذ عدد                        ، قاعة الدراسةالفناء: المكان        
 

 اللعـبـة  سیـر           
  . وال یرى ما یدور بداخلھ یسمعیخرج المعلم تلمیذا خارج القسم، بحیث ال  - 
  .رةفاصأحد التالمیذ  یعطي - 
  .، الذي یحاول اكتشافھزمیلھدخول  بعدیبدأ في الصفیر  - 
  .في ثالث محاوالت الحقلھ  - 
  
  
 

  تطیـر الحمـامة                          5 رقـم اللعبـة     
   

   كل القسم: التالمیذ عدد                      قاعة الدراسة  الفناء،: لمكانا       
 

 اللعـبـة  سیـر          
للطیور  بحركات ، یقف التالمیذ في أماكنھم، ویقف أحد أمامھم یقومالطیراالتفاق على نوع  بعد - 

المتفق علیھ، یقصى من  إال إذا قام بالحركات التي تدّل على الطائر یقلدوهزمالئھ أال  وعلى
  .أخطأ

   .في النھایة عن الفائز یعلن - 
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 والبحـر  السمـكة                          6 رقـم اللعبـة  
 

  القسم كل :التالمیذ عدد                           قاعة الدراسة  ،الفناء: المكان     
 

 

 اللعـبـة  سیــر            

  .قائد أمام زمالئھیقف ال -  
  .الذراع الیمین، ویمثل البحر، بینما یمثل الذراع الشمال السمكة یمد -  
  . الیمنى التي تمثل البحر وتارة فوقھا تحتیمرر الید الیسرى التي تمثل السمكة، تارة  -  

  . البحر فوقالتالمیذ إال عند مرور السمكة  یصفقال  -  
  .یقصى كل تلمیذ یخطئ -  
  .ن في النھایة عن الفائزیعل -  
        

 

 وتـذّكـر  رّكـز                         7رقـم  اللعبـة    
  

    القسم كل: التالمیذ عدد                       الدراسةقاعة , الفناء: المكان      
  

  اللعبـة  سیـر                
للتلمیذ لیتذكر  ثوان 10، تعطى مھلة )10إلى  7من (أشیاء على الطاولة  عدةیضع المعلم  -

  .ترتیبھا
  . ھذه األشیاء تبعثرذلك  بعدیخرج،   -
  . ترتیبھا إعادةیحاول التلمیذ  -
  . يءتعطى لھ نقطة كلما وّفق في ترتیب ش -
      .التعّرف علیھ التلمیذ وعلىأو أشیاء،  يءیمكن حذف ش -
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  ة الوســائلمدون
  

  
التي تواجھ العملّیة التعلّمّیة، ویؤّدي  الّصعوباتاد الّریاضي دورا ھاّما في تذلیل العت یلعب

  .   التربوّي بصفة عاّمة الفعل تحسین إلى
  

  :التجھیز الّریاضي /أ
    

  :  بحیث تكون) ساحة المؤّسسة أو ساحة مجاورة(ساحة للممارسة : ضروريتجھیز  *
    .ومؤّمنةآمنة  -
  .)مخّططة(مؤّشرة  -
  . نظـیفة -

  . مالعب مخّططة وما یتبعھا من مرامي وأعمدة: مستحبّ  تجھیز *
  

                      )مدّونة: (التعلیمّیة الوسائل /ب
  . كرات رسمیة صغیرة من البالستیك -
  .كرات من البالستیك ذات أحجام مختلفة -
  .طبّیة صغیرة كرات -
  ).بعد ملئھا بالّرمل الّزیت یمكن صنعھا بقارورات(أقماع تستعمل كمعالم  -
  ).لخیوط الكھرباء العازلیمكن صنعھا بالبالستیك (م 1حلقات ذات قطر  -
  .  حبال بأطوال مختلفة -
  . لوحات خشبّیة -
  ).تصنع بقّص ذراع المكنسة(سم  30ذات طول  خشبّیة شواھد -
  ). كّل مجموعة بلون( مجموعات صدریات منادیل، -
  .ملّونة أعالم -
  . میقاتي ةساع -
  .رةفاص -
    .ردیكامت -

- .......................................................      
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	             لذا كان ولا بدّ من البحث عن أنجع السّبل الّتي تعطي للأهداف دلالة ومعنى، سياقها المحتويات (الأنشطة البدنية والألعاب التحضيرية) المرتبطة بها.
	      وهذا ما يصبو إليه المدخل عن طريق الكفاءات أو المقاربة بالكفاءات في بناء المناهج. 
	ونعني هنا الكفاءة الدّراسيّة الّتي تعبّر عن المنتوج النابع من التعلّم المتعلّق بمستوى دراسيّ معيّن.   
	فهذا المسعى المتجانس والمتناسق يمتاز بالدّقة عند التخطيط لسيرورة تعليم/التعلّم، ويسمح بتوضيح النوايا كما يسهّل التطرّق إلى التأثيرات المستهدفة.       
	                     - المقاصد النّاجمة عن التأثيرات المتوقّعة (التأثيرات المستهدفة). 
	صياغة ومعالجة كفاءات
	تحقيق عمليات ترتكز على جملة من التصرفات
	       البعـد العلائقي        - وضعية الجسم وعلاقتها بالموقف.                  
	 إخضاع مؤشراتها للملاحظة
	تقييم التـلاميذ
	يعتمد تقييم التلاميذ على جملة من التصرّفات الأساسيّة المعلن عنها (جري، رمي، وثب). وقد اختير هذا النموذج كمثال في قالب نشاط تنافسي.      
	* الجـري 
	                                                                       
	* الوثـب
	                                                                                                                                                                       
	أسس البناء والتطبيق
	       
	الوحدة التعلّمية 
	                                   - تحديد العناصر الخاضعة للتقويم، انطلاقا من مؤشرات
	                           - إخضاع المؤشرات (النقائص) المحدّدة في بداية الوحدة
	           
	التـوجيهات
	  - يشكل التلاميذ دائرة قطرها حوالي 8م، يبعد الواحد عن الآخر حوالي 60سم.
	              

	     اللعبـة رقم 6                               المطاردة بالمنديل
	       المكان: فناء المدرسة                              عدد التلاميذ: من 10 إلى 15 
	       الملعب: مستطيل                                  الوسائل: منديل 
	             سيـر اللعـبة                                                               التشكيلـة  
	   ينتشر التلاميذ داخل الملعب.
	- يختار المعلم تلميذا ويعطيه منديلا.
	- عند الإشارة يطارد صاحب المنديل البقية، من يلمس ويقوم بنفس العملية.   
	- بعد مدة (دقيقة مثلا) إذا لم يلمس أحد يتم تغيير صاحب المنديل وهكذا.
	    اللعـبة رقم 7                           المطاردة بالحـبل    
	  المكان: فناء المدرسة                                       عدد التلاميذ: غير محدد 
	  الملعب: مستطيل                                           الوسائل: حبال القـفز
	        سيـر اللعـبة                                                                   التشكيــلات                                                 
	- يقرن التلاميذ مثنى مثنى (واحد من كل ناد).
	    اللعبة رقـم 9                                    الذئـب والخـروف 
	      

	  - فريقان متساويا العدد، يقف كل واحد منهما على شكل 
	      موجة على أحد عرضي المستطيل.
	  - ترقم عناصر كل فريق.                                                                              فريق "ب"
	         اللعبـة رقم 14                                    خطف المناديل "ب"

	      

	الألـعاب الهـادئـة
	   
	تستعمل الألعاب الهادئة في نهاية الحصة، قصد استعادة التلاميذ حالتهم الطبيعية ومواصلة بقية الدروس داخل القسم.         
	- كما أنها تستخدم للاسترجاع بين مجهودين شديدين. 
	- وتستعمل أيضا داخل القسم، حينما يتعذر القيام بحصة التربية البدنية في الساحة، أو حتى بين نشاطين لاستعادة الحيوية.
	                                   
	            اللعبة رقم 1                              قـال علـي 
	  المكان: الفناء، داخل القسم                                  عدد التلاميذ: كل القسم 
	          سيـر اللعـبـة 
	  - يعين المعلم تلميذا يقوم بإصدار الأوامر مثل قال علي وقوف، قال علي جلوس قال علي 
	     اليد فوق الرأس. 
	  - لا يستجيب التلاميذ للأوامر إلا إذا كانت مسبوقة بـ "قال علي". 
	  - يقصى كل تلميذ أخطأ.
	  - يعلن في النهاية عن الفائز. 
	   
	           اللعبـة رقم 2                        الألــوان 
	     المكان: الفناء، قاعة الدراسة                                عدد التلاميذ: كل القسم
	 
	             سيـر اللعـبـة
	      مثلا:
	 - اللون الأحمر يعني الوقوف. 
	 - اللون الأصفر يعني الجلوس. 
	 - اللون الأبيض يعني الدوران في نفس المكان.
	 - ..........................
	 - يقوم المعلم بسرد قصة يذكر فيها الألوان، وكلما تلفظ بلون استجاب التلاميذ لما يعنيه.
	 - يقصى كل تلميذ أخطأ.
	 - يعلن في النهاية عن الفائز. 
	         اللعبـة رقـم 3                       قـائد الجـوق
	       سيـر اللعـبة 
	  - يخرج المعلم تلميذا خارج القسم، بحيث لا يسمع ولا يرى ما يجري بداخله. 
	  - يعين تلميذا يمثل قائد الجوق، الذي يقوم بحركات خفية عن التلميذ الذي كان بالخارج.
	  - يرددها التلاميذ دون أن يكشفوا عن القائد.
	  - بينما يحاول الذي كان بالخارج اكتشافه، وله في ذلك ثلاث محاولات.
	  
	        اللعبـة رقـم 4                                      الصـافرة 
	        المكان: الفناء، قاعة الدراسة                        عدد التلاميذ: كل القسم 
	           سيـر اللعـبـة 
	 - يخرج المعلم تلميذا خارج القسم، بحيث لا يسمع ولا يرى ما يدور بداخله. 
	 - يعطي أحد التلاميذ صفارة.
	 - يبدأ في الصفير بعد دخول زميله، الذي يحاول اكتشافه.
	 - له الحق في ثلاث محاولات.
	     اللعبـة رقـم 5                          الحمـامة تطيـر
	 
	       المكان: الفناء، قاعة الدراسة                       عدد التلاميذ: كل القسم 
	          سيـر اللعـبـة 
	 - بعد الاتفاق على نوع الطير، يقف التلاميذ في أماكنهم، ويقف أحد أمامهم يقوم بحركات للطيور وعلى زملائه ألا يقلدوه إلا إذا قام بالحركات التي تدلّ على الطائر المتفق عليه، يقصى من أخطأ.
	 - يعلن في النهاية عن الفائز. 
	 
	  اللعبـة رقـم 6                          السمـكة والبحـر 
	     المكان: الفناء، قاعة الدراسة                            عدد التلاميذ: كل القسم 
	            سيــر اللعـبـة 
	  - يقف القائد أمام زملائه.
	  - يمد الذراع اليمين، ويمثل البحر، بينما يمثل الذراع الشمال السمكة.
	  - يمرر اليد اليسرى التي تمثل السمكة، تارة تحت اليمنى التي تمثل البحر وتارة فوقها. 
	  - لا يصفق التلاميذ إلا عند مرور السمكة فوق البحر. 
	  - يقصى كل تلميذ يخطئ.
	  - يعلن في النهاية عن الفائز.
	      
	      المكان: الفناء, قاعة الدراسة                       عدد التلاميذ: كل القسم  
	- يضع المعلم عدة أشياء على الطاولة (من 7 إلى 10)، تعطى مهلة 10 ثوان للتلميذ ليتذكر ترتيبها.
	- يخرج،  بعد ذلك تبعثر هذه الأشياء. 
	- يحاول التلميذ إعادة ترتيبها. 
	- تعطى له نقطة كلما وفّق في ترتيب شيء. 

	- كرات طبيّة صغيرة.



