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  خلالمد
  

ة كسائر المواد األخرى، تساهم بقسط  إنة تعليمية مادفي بلورة وتطوير  وافرالتربية البدني
ة من تلقائي ، وتحويلهاوالتصرفات السلوكات على ، وتتميز بالتأثير المباشرالطّفل شخصية
                                           . ذو نظرة متفتحة على المحيط بأبعاده شاملبمنهج علمي  ،مبنية ومكيفة سلوكات إلى موروثة

يشكّل الركيزة األساسية  حيثالمجال األوفر في هذه المرحلة من التّعليم،  اللعب ويعتبر
والفكرية،  الوسيلة المثلى لتطوير قدراته البدنيةو ،اومحيطه والتّكيف معهم نفسه الطفل الكتشاف

على تنوع المهارة الحركية، موازاة مع تطوير  والعمل ،الذاّتية هموارد استثمارمن درجة  والرفع
  . الحيوية الوظيفية األجهزة

هة ، ومواجبداعإلواالتخيل يتيح له متعة لتعلّم عن طريق المحاولة، وايمنحه فرص  كما أنه
  .     وتفعيلها من أجل الفوز قدراتهبإبراز ، نفس الوقت في والغير الذّات

إلى ما تصبو إليه في  التربية البدنية ما بذل من مجهودات في هذا الصدد لم ترق ورغم
  :االبتدائية العتبارات كثيرة نحصرها في المرحلة

                  

من جهة  األخرىيمية ذات أهداف مرتبطة بالمواد وليس مادة تعل اترفيهي ااعتبارها نشاط -
    .من جهة أخرى )المعرفية، العالئقية ،الحركية-الحسية(مركّباته ب وبالتلميذ

 المادةمن حيث  لخا... ومديرين ومفتّشين معلّمينمن  المربين تكوينملمح  محدودية -
 كالتربيةبأنشطة أخرى  منها، وغالبا ما تعوض ينفرون، جعلهم اوبيداغوجي اّمعرفي

  ... والقراءةودراسة الوسط  الرياضية
التعليمية في أبسط مستواها في المؤسسات  والوسائلإن لم نقل انعدام المرافق  قلّة -

  .        وخاصة منها الريفية االبتدائيةالتعليمية 
        

 بالواقعيةلزم األمر التحلّي طرح نفسه بحدة عند الشّروع في بناء المنهاج، واست ّهذا كل
الواقع الميداني المعيش، والطّموحات المتوخّاة من التربية البدنية كمادة  بين للتوفيق والموضوعية

  . تعليمية
منطق جديد ومقاربة ذات أبعاد شاملة في تكوين فرد فعال، متّزن، مندمج  باعتماد وذلك

  .لعالمية الحالية والمستقبليةومواجهة الرهانات ا يستطيع مواكبةومتفتح 
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  البرنامج القديم
 والمنھاج الحالي

                                
                                                                     المنهاج الحالي                                    البرنامج القديم        

    
      

  مبني على أهداف معلن عنها *                       مبني على المحتويات* 
  صيغة كفاءات  في                                              

هي المضامين الالزمة                                  أي ما هي الكفاءات المراد تحقيقها                          أي ما
  لدى التلميذ في مستوى معين ؟                      لمستوى معين، في نشاط معين ؟

  
  الكفاءة هي المعيار                                       المحتوى هو المعيار          

  
   

      مبني على منطق التعلّم *             مبني على منطق التعليم والتلقين * 
   المتعلّم أي ما مدى التعلّمات التي يكتسبها                    هي كمية المعلومات أي ما        

  التي يطرحها المعلّم؟ تمن خالل اإلشكاليا                 والمعارف التي يقدمها المعلّم ؟     
  

  لتي يواجههاوما مدى تطبيقها في المواقف ا                                             
المتعلّم في حياته الدراسية واليومية ؟                                                                                                            

                                                         

  
  يقترح فهو مرشد، موجه: المعلم -                    يلقن يأمر وينهي : المعلم - 

  ومساعد لتجاوز العقبات                                            
   

             
   محور العملية: التلميذ -                   يستقبل المعلومات: التلميذ - 

  يمارس، يجرب، يفشل                                      
  ينجح         يكتسب ويحقق                                              

  
  
  

  : الطريقة المعتمدة هي *        :الطريقة البيداغوجية المعتمدة هي *
  :بيداغوجية الفروقات                             :طريقة التعميم

  

  ة الفروقات الفرديةأي مراعا            .أي كّل التالميذ سواسية، وفي قالب واحد
  .واالعتماد عليها أثناء عملية التعلّم                                          
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  درجة النضج متباينة  - اعتبار درجة النضج لدى                                 - 

  تعلمين لدى الم              التالميذ واحدة                                       
 
   

  
  تحديد عدة مسالك تعلّمية -اعتماد مسلك تعليمي واحد                             - 

 
 
 
 

  
  اعتبار التقويم عنصرا مواكبا * اعتماد التقويم المعياري المرحلي                 *

   قويم تكوينيفهو ت: لعملية التعلّم                              فهو تقويم تحصيلي         
  .قصد الضبط والتعديل                                                              

  

    
  درجة اكتساب الكفاءة  - عموما درجة تذكّر المعارف                            - 

 

 
 

  تسبة توظيف الكفاءات المك - ال مكان لتوظيف المعارف                              - 
  في مواقف                                                                      
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  المقاربة المعتمدة
  
  بالكفاءات  المدخل 
  

ما يكون  وكثيرا. التعلّم ووضعيات ما تستعمل تكنولوجية األهداف لبناء البرامج، كثيرا
 المجاالت تما عبر تصنيف أهداف حسب مصفوفات فيالذي يمر ح التّناسقمسعاها البحث عن 

  ).  االجتماعي-الحركي، العالئقي-المعرفي، النفسي(المعروفة 
الغايات وما  بدايتها تقليديا عبر سلسلة، مستوياتهامنطق تحديد األهداف بمختلف  يكونف

  .عنه من دقّة تعبروما  العمليةاألهداف  ونهايتهاشمولية  تتّسم به من
واأللعاب ارتباطا وثيقا باألنشطة البدنية والرياضية  مرتبطةالبدنية كمادة تعليمية  يةوالترب

متشعبة ومرتبطة  أبعادتتضمنه من  بما األساسية، الثّقافية ركيزتها ودعامتها التحضيرية فهي
  .أثناء الممارسة تجاهلهاوال يمكن االستغناء عنها أو  ببعضها البعض
من جهة واأللعاب التحضيرية  البدنية والنّشاطات من جهة، األهدافسلسلة على  واالعتماد

إليه من جسور ضرورية تربط  فتقريلما . تعليم متقطّع نوعا ما إلىؤدي في غالبيته ي أخرى
  ).واأللعاب التحضيرية األنشطة البدنية والرياضية( بالمحتوى) األهداف سلسلة( النوايا المستهدفة

مما يصعب من . تطرح إشكالية تجانس الفعل التّربوي مفارقةالمعلّم نفسه أمام  يجد وبذلك
  . المرغوب فيه المستوى وبلوغ وأبعاده، مركّباتهمن تطور التّلميذ بكّل  ويحدمهمته 

سياقها ، ومعنى تعطي لألهداف داللة الّتيعن أنجع السبل  كان وال بد من البحث لذا     
  .بها المرتبطة) واأللعاب التحضيرية نشطة البدنيةاأل( المحتويات

  .بالكفاءات في بناء المناهج المقاربةعن طريق الكفاءات أو  المدخلوهذا ما يصبو إليه 
   
  
  

  
من التعلّم المتعلّق  النابعهنا الكفاءة الدراسية الّتي تعبر عن المنتوج  ونعني

  .بمستوى دراسي معين
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تسمح) المقاربة بالكفاءات(مقاربة هذه ال إن والعمل بها يدفع بنا إلى . بعقلنة الفعل التربوي

األنشطة البدنية والرياضية واأللعاب  تصبح وبالتالي. عالقة وطيدة بالمحتوى ذات تحديد كفاءات
األنسب لتحقيق التّصرفات والسلوكات المعلن عنها عند  المجال تمثّلالتحضيرية المختارة 

   .صياغة الكفاءة
التعلّم، ويسمح /عند التخطيط لسيرورة تعليم بالدقةالمسعى المتجانس والمتناسق يمتاز  فهذا

كفاءات  من التنظيم المنطلق ألن. يسهل التطرق إلى التأثيرات المستهدفة كما بتوضيح النوايا
    :استراتيجية التدخّل يستجيب مع محددة بوضوح ضم

  

  
  .)التأثيرات المستهدفة( المتوقّعةاجمة عن التأثيرات المقاصد النّ - 
  .)المنتوج(تقويم الفعل التربوي  :التقويم - 
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  التدریس بالكفاءات

           
        لماذا التدريس بالكفاءات؟  

  :نظرا لـ                                   
                                                

  ).المنتوج كما وكيفا(التحوالت الحالية المرتكزة أساسا على المردود  -
  . االنتقال من فكرة العلم من أجل العلم إلى العلم من أجل المنفعة -
  .محضة غير مجداتساع رقعة العلوم وتجددها المستمر، جعل اإللمام بها كمعرفة  -
  ثبوت عدم جدوى منطق التعليم الذي يعتمد على صب المعارف في صيغتها الخام -
  .                  وعدم ربطها بما تتطلبه الحياة اليومية                  

     .عدم مواكبة التقويم عملية التعليم، واقتصاره على مدى تحصيل المعارف -                 
  

              
  : فالتدريس بالكفاءات   
  

  إلى منطق التعلّم) تلقي المعارف(ينقل المتعلّم  من منطق التعليم  -            
  ). أي ممارسة مدلول المعارف(
  م نفسهيضع المتعلّم أمام وضعيات إشكالية ومواقف مماثلة لفحوى التعلّ - 

  .مما يدفع به إلى تكييف وتوظيف المعارف قصد إيجاد حّل لهذه اإلشكاليات
                         

             
  : تعريف الكفاءة    

  
  هي تلك المعارف واالستعدادات والمؤهالت والمواقف التي يتخذها 

  . الفرد، من أجل القيام بدور أو بعمل على أكمل وجه  
      
         

  :مواصفات الكفاءة 
  . تعبر عن سلوك بنّاء -
  .في وضعية محددة -                               

  ).  والكيف تحقيقه من حيث الكم(مرتبط بمردود  -
  .قابل للقياس والمالحظة -
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  ةنیالتربیة البد أھداف
 في المرحلة االبتدائیة

  
  

كما هو شائع في كثير من  فقط،وبناء الجسم  تكوينتنحصر أهداف التربية البدنية في  ال
وتطوير الشخصية بكل أبعادها تنمية  في وافروتساهم بقسط  ،مباشر بشكلتتدخل  بل. األوساط

تكوين المواطن لفهي موجهة  ،األخرىشأن المواد  شأنها). العالئقية، المعرفيةالحركية -الحسية(
 .المثقفو المسؤول، الواعي

  
  :وهو ما يوضحه الجدول التالي

   
                      

  سلوكاتالتحكّم في التصرفـات وتنـظيم ال       الهدف الشامل            
  
  
  

   اإلحساس بجسمه -                                                                   
   المحافظة على توازن جسمه -      التعرف على جسمه ومحيطه    البعد المعرفي          

  احترام جسمه وأجسام اآلخرين -                                                                   
  

                                                                            
                                                             التعاون مع الزمالء -                                                                   

   مواجهة الخصم -       المساهمة في العمل الجماعي   البعد العالئقي          
  ةالتحلي بالروح الرياضي -                                                                   

  
  

   استعمال حواسه للتنقل والتوجيه -                                                                 
  تقدير وضبط التنقالت -               التموقع في الفضاء     البعد التنظيمي         

  احترام وتيرة، إيقاع -                                                                 
  
  

   إنجاز حركات أساسية -                                                                 
   تسلسل وتنسيق حركات -    التحكم قي الحركات القاعدية      البعد التنفيذي        

  التحكم في استعمال آلة       -                                                                 
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  المنھاج
  
  

  :تناول المنھاج
  

، إعطاء أيدي معلّمي المدرسة االبتدائيةمن المنهاج الذي نضعه بين  المنتظرةالمقاصد  من
 ها تحضير الطّفل، بإتاحة الفرصة، أساستعليميةالممارسة الميدانية للتّربية البدنية كمادة  إمكانية

  .يتعامل معه الذّيوالمحيط البشري والمادي  جسمه كل من كتشافال له
ة  الممارسةإكساب كفاءات للمتعلّمين يتطلّب تغيير طريقة  وألنة الحاليالبيداغوجي
، بالمعرفة نفسها عالقتهمتكوينا يعيد النّظر في  ،إلى تجديد تكوين المعلمين ويدعو ،والمألوفة

  .للمتعلّمينوبكيفية تقديمها 
تهيئة  في، بل وصب المعلومات والمعارف نقلنة المعلّم لم تعد تلك الّتي تعتمد على فمه
الضرورة  دعتعلى تجنيد معارفه واستخدامها كلما  القدرة، وإكسابه كي يتعلّم علّمللمت الظّرف

  .لذلك
د التحكّم المتجد هذا ،"التحكّم"مال يتمثّل في  رأسبحيث ينطلق من تجاربه الخاصة ليبني 

ّ المواقف والوضعيات الّتي تواجهه وتعتر والمرافق أساسا على  يرتكزضه، للتكيف مع كل
، التربية البدنية فيمكانتها المميزة في العملية التعلّمية  لهاالسلوكات والتّصرفات الحركية الّتي 

  :والّتي تسمح للطّفل
         

                   

  .إمكانياته واستثمارهابالوعي ب -                  
  .الطواعيةبالتعلّم عن طريق المساهمة  -                  
  .طورتبغرس روح حب ال -                  
  .للتواصلباستثمار التعبير الجسدي كوسيلة هامة  -                  
  .عمل الجماعيالفعالة في ال والمساهمةبترقية العالقات االجتماعية  -                  

  
  

 لتعلّمامنطق  إلىقليدي واالنتقال من منطق التّعليم تيقتضي إحداث ثورة على التّعليم ال وهذا
الموجه والمشجع  ،ي يأخذ فيها المعلّم دور المنشّطالّت ،التعلّمية شكاليةإلاالوضعيات  ومواجهة

  .الفردي والجماعي للعمل
  :هذا فعلى المعلّم يتأتى ولكي

  

 ومن ،األنشطة بصفة خاصة وفيأن يجدد معارفه ويرفع منها في المادة بصفة عامة  -
  .لمبني على الكفاءاتالمنهاج ا ومتطلّباتاستخدامها واستثمارها حتّى تتماشى  كيفية

  
  
  

- استخدامها في مواضعها قادرا على، ا بالمفاهيم الواردة في المنهاجأن يكون ملم.  
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إلى  ختامية، إلى كفاءات للخروج ملمحمن (طق الذي بني عليه المنهاج المنأن يتحكّم في  -
  . )كفاءة، إلى مؤشّرات القاعديةكفاءات 

 القاعدية معايير لمؤشّرات الكفاءة بوضع، ه على صياغة األهداف التّعلّميةأن يمرن نفس -
  :عملية إجرائية أساسها المواصفات التّالية كلبذ فتصبح

  
  

   .للتلميذ وليس للمعلّم موجهةأفعال تصرفية  اختيار -             
   .أويلتغير قابل لل المعنىمفهوم أحادي  ذات -             
  .محددةوضعيات تعلّم  في -             
  .والمالحظةللقياس  قابلة -             
  .نجاح بشروط -             

 
  
  .ث تخدم األهداف التعلّمية مباشرةبحييختار الوضعيات التعلّمية  كيفيعرف  أن -
  .ّمراحل العملية التعلّمية كلأن يجعل التّقويم بأنواعه يرافقه في  -
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  :المنھاج مسعى
  

تظهر في سلوكات  ،المسار الدراسي خالل ،بمختلف مستوياتها كفاءاتالمنهاج لبلوغ  بني
هذا  ولتحقيق. اليومية العادية حياتهفي  تإشكالياادفه من عند مواجهته لما يص وتصرفاتهالطّفل 

  : انتهجنا المسعى التّالي
  
  .  عن ملمح المتعلّم تعبر ،مواصفات حددت ،طّفل وأهداف المادة في المرحلةانطالقا من خصائص ال -
 لدراسيةا السنةالطّفل في نهاية  سلوكاتعن  تعبر ختامية ةكفاء ترجمت هذه المواصفات إلى -

  ). المستوى(
حسب المسار الزمني للسنة ، مجاالت تعلميةصنفت احتياجات الطفل في هذه المرحلة في ثالث  -

  .)موضوع التعلم(ث يتناول كل مجال حقال تعلميا بحي) ثالث فصول( الدراسية
 ختامية وتعبر، اشتقتا من الكفاءة المتعلقتين بموضوع التعلم قاعديتين كفاءتينيضم كل حقل تعلمي  -

  ).مجموعة حصص(وحدة تعلمية  كل منهما على
  . ى مدى اكتسابهاعل تدّل مؤشّرات قاعديةحدد لكّل كفاءة  -
  . من طرف المعلّم) شروط النّجاح( بالمعاييربتعزيزه  للحصة تعلّمي هدفالمؤشّر على شكل  يصاغ -
  

  

  جاالمنه طّطمخ                                      
  
  

  
   مواصفات نهاية مرحلة                                         خروجال ملمح         

  
  

  
  ختـاميـة كفـاءة            )                           المستوى( السـنة       

                    
                
  

      موضـوع التعلـم                                       التعلّمي المـجـال         
  
    

  
  قـاعـدية  كفـاءةالتعـلّمية                                      الـوحدة       

                     
         
  هدف تعلّمي                                               الحصــة            

                                                                                       )معايير+ الكفاءة  مؤشّر(                                                               
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

 

 

 

  صیاغة و معالجة كفاءات
  ولى االبتدائیةالسنة األ

  
  خصائص المرحلة

  

  : أهم مميزات طفل السنة األولى االبتدائية -
  

  .يسيطر عليه طابع األنانية -                                  
    . يقتصر احتكاكه بمن يراهم قريبين منه -                         
  .مام الغير خوفا من التعرض للسخريةيتجنب الظهور أ -                                  
  
  

                                
  .عدواني في كثير من األحيان -                       
      .)سريع الغضب، سريع الفرح(متقلب المزاج  -                       
  .يتملّكه الملل بسرعة -                                 

  .ال يقدر العواقب -                                 
  
  

  
  .وفي المحيط القريب لديه بعض المعارف المكتسبة في البيت -                       
     . محب للتطلّع واالكتشاف -                       
  .محب للتقليد ولو على حساب مقدرته -                               

  
     

                                  

  .بنيته الجسمية ال زالت هشّة -                                
  ). الزائدة(تسيطر عليه الحركات العشوائية  -                                
  .، يندفع كليا في التنفيذال يسير طاقته -                                

  .يتعب بسرعة ويسترجع قواه بسرعة -                                
  .عاملي التوجيه واالستجابة لديه ضعيفان -                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الناحيةاالجتماعية

 الناحية النفسيـة

 الناحية المعرفيـة

 الناحية الحركية
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  : ةصیاغة الكفاءة الختامی

  
  اكتشافه لجسمه ومحيطه ومعرفة

  .حدود مقدرته للتدخّل بأمان
  

  معالجة الكفاءة الختامیة
  

  . معرفة القواعد األساسية للحركات الطبيعية البسيطة -                                
  .معرفة طبيعة عمل أعضاء الجسم وتكاملها -             البعد المعرفي                
  .فهم موقف بسيط -                                             

  
  

  .التخلص من األنا المسيطر -                               

  . االحتكاك بالزمالء واللعب معهم -            البعد العالئقي        
  .إبراز القدرات واستثمارها أمام الغير -                               

  .  المساهمة في العمل الجماعي -                                
  
  

  .إنجاز حركات طبيعية بسيطة -                               
  ...).، تسلّق تنقالت، رمي، وثب(                  البعد الوظيفي          
      .تقدير المخاطر واتخاذ الحلول المناسبة -             والتنظيمي           

  .تنظيم التدخالتترتيب المعلومات و -                                 
                         

  :تتمحور ھذه األبعاد حول
              

1- والتعر ف على تخلّص الطفل من الحركات الزائدة والشوائب المميزة لهذا السن
  .          وظائف أعضاء جسمه وتكاملها

  .التخلّص من األنانية والخجل والروح العدوانية التي ترافقه في هذه المرحلة -2
   .ركات ووضعيات مناسبة للمواقف التي تواجههإنجاز ح -3
  .استعمال مناسب لوسائل العمل -4
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

         

 

 

 

 

  
  ومنه شكّلت الكفاءات القاعدية

  حسب مجاالت التعلم
  
  
  

  القاعدیـةالكفاءات  معالجة
  
  الهيآتالوضعيات و: الموضوع           األول                 : المجال التعلمي  

  

  
  واكتشافه لعالقته مع محيطهبجسمه  حساسإلا ألولى        الكفاءة القاعدية ا

                                                                  
                                      

  .والداخليةأعضاء الجسم الخارجية  معرفة  -                                    
  .يفة هذه األعضاءظمعرفة و -               رفيالمع البعد        

  .الوسط المدرسي اكتشاف -                                   
  )....، اإلدارة ، األقسام ومعالمهاومعالمهاالساحة (                                        

                               
  .العالقة الوظيفية بين أعضاء الجسم -                                 

                                                       .ءالزمالمع  العالقة -            قيـالعالئ البعد      
        .مع المعلّم العالقة -                                      

  .العالقة مع اآلخرين في المدرسة -                                      
  

  .الخارجية والداخلية حساس بعمل أعضاء الجسمإلا -                                
  .إدراك أهمية تكامل عمل األطراف أثناء التنقل العادي -           التنظيمي البعد       
  . مدرسيإدراك مركبات محيطه ال -                والوظيفي           
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  التحكم في جملة من الوضعيات والهيآت الطبيعية        القاعدية الثانية الكفاءة
                           

  
  

  .مختلف الوضعيات الطبيعية الممكن اتخاذهامعرفة  -                                
  . مختلف الهيآت المناسبة للوضعيات معرفة -           لمعرفيا البعد      

  .معرفة كيفية التحول من وضعية ألخرى -                                   
  

                                                    . عالقة الوضعية بالحركة المطلوبة -                                    
  .عالقة الوضعية بالموقف -            العالئقي البعد      

  .عالقة الهيأة بالموقف -                                    
   

                    .إدراك أهمية التوازن للتحكم في الوضعية -                                   
  . أهمية االرتكازات التخاذ وضعية مريحة -            ميالتنظي البعد      

  .إنجاز حركات انطالقا من وضعيات مناسبة -               والوظيفي         
                                        

                  
   التنقـالت: الموضوعالثـاني                               :المجال التعلمي

  
  

  التحكم في مختلف أنواع وأشكال التنقل         القاعدية األولى الكفاءة
  

                         
  .)...سريع، بطيء ( التنقلأنواع  معرفة -                            

   .)... ، قاطرات، جماعيفردي( التنقلمعرفة أشكال  -         المعرفي البعد      
                                       

                                                        .نوع التنقل بالموقفعالقة  -                           
  .شكل التنقل بالموقفعالقة  -         العالئقي البعد     
                           - ...................................................  
  

                                                                     .التحكم في األطراف أثناء التنقل -          التنظيمي البعد    
  .اتخاذ الهيأة المناسبة لنوع التنقل -           والوظيفي       
  .ظيم التنقل حسب الحالة والموقفتن -                               
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

 

 

 

 

 

  
                      

   .اإلحساس بالمجهود وتمييز االستجابات            الكفاءة القاعدية الثانية
  
  

  .معرفة أنواع المجهود -                                  
  .معرفة كيفية مداومة مجهود -         البعد المعرفي        

       .)خاصة اللمس والسمع( التعرف على نوافذ االستجابة -                                 
  
  

  .اإلحساس بما تتطلبه الحركة من مجهود -                                   
               .العالقة بين المجهود والتعب -           البعد العالئقي       

  .العالقة بين الموقف واالستجابة -                                   
  
  

  .تجنيد الجسم للقيام بحركة ما -                                    
  .بذل المجهود المناسب للحركة المطلوبة -          البعد التنظيمي       

  . االستجابة المالئمة للموقف -             والوظيفي          
  
  استعمـال آلة: الموضوعالثـالث                              :لمجال التعلميا
  

  التحكم في استعمال جملة من التصرفات الحركية         القاعدية األولى الكفاءة
  ...األساسية جري، مسك، رمي                                  

  
                       

  .معرفة بعض الخصائص األساسية للجري -                           
  .معرفة بعض الخصائص األساسية للرمي -         المعرفي البعد     
  .         معرفة بعض الخصائص األساسية للمسك -                           

                                       
                                                        .حساس بمدى عالقة الجري باألجهزة الحيويةاإل -                            
  . اإلحساس بعالقة القوة بالثقل -          العالئقي البعد     

  .اإلحساس بعالقة الحركة بالحجم والشكل -                            
  

                                                                     .أهمية الخطوة في الجري -         التنظيمي البعد     
  . أهمية االستعداد للرمي والمسك -           والوظيفي       

  .إدراك مسار صادر أو وارد -                               
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

                      
   معرفة وفهم القواعد وتطبيقها أثناء الممارسة            انيةالكفاءة القاعدية الث

  
  

  ).العمل الممارس(معرفة قواعد اللعبة  -                                 
  .معرفة اختيار الموقف في إطار القانون -          البعد المعرفي       

  ).    الممارسة(ان معرفة حدود مك -                                 
  
  

  ).العمل الممارس(االلتزام بقواعد اللعبة  -                                  
               . تقبل القيام بمختلف األدوار للصالح العام -         البعد العالئقي        

  .مواجهة الخصم في حدود القانون -                                  
  
  

  .حسب قواعده) العمل(تنظيم اللعب  -                                   
  .تسيير وتوظيف قواعد اللعب -         البعد التنظيمي       

   ............................................................. -             والوظيفي         
  
  
  

  التعلم/استراتیجیة تعلیم
  

فر منها في مما يجعله ين ،في تدريس مادة التربية البدنيةما يقف تكوين المعلّم كعائق  اكثير
ال يناسب  الذي، ة مبني أساسا على منطق التدريبأن التناول الحالي للمادو .غالب األحيان

ة الحالي الماديةوأن هذه المقاربة التخصصية ال تواكب الوضعية  .جميع التالميذ قدرات
موجهة ) التدريبالتربية البدنية المطبقة بمفهوم ( باإلضافة إلى كونها ،للمؤسسات التعليمية

  .على ذلك القدرةعموما للموهوبين، أي من لديهم 
الذي  فالجو ر عنها  يستهدفهالتنافسيغبة المعبالتدريب غالبا ما يكون بمنطق االنتقاء والر
  .  المطلوبالمستوى  فيما  رياضةلممارسة 

، مبني كما نريده اليوم البدنيةالتعلّمي لحصة التربية /، فإن المنطق التعليميفي المقابلو
  . الّتي يمتلكها التالميذ الذّاتيةعلى القدرات الطبيعية 

على أساسا  مبنيةالدرس بهذا المنطق يؤدي بالضرورة إلى وضع استراتيجية  وتناول
  . ك التالميذ في جميع مراحل الحصةبإشرا تتميزعلّمية ت/وضعيات تعليمية

، معتمدا على تصميم وإنجاز الوضعية التعلّميةيمكن لكّل معلّم التفكير في  المنطلقهذا  من
  .    يمليها هذا المنطق التي المنهجية التوجيهات
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

  
    لحصة ؟لالتعّلمي  الھدفتتّم صیاغة  كیف - أ

  

، والتي التعلّمية الوحدةعنها في  المعلنعدية، واعتمادا على المؤشّرات الكفاءة القا انطالقا
  : تتضمن) وإجرائية عملية( تعلمية أهدافايقوم المعلّم بتعزيزها بمعايير لتصبح 

                                

  ).غير قابل للتأويل(أحادي المعنى ) سلوكيا(عال حركيا ف -
  .ةوالمالحظ للقياس قابال -
  .  في وضعية تعلّم محددة -
  .من خاللها الحكم على شكل اإلنجاز ومدى تحقيقه يمكن) شروط نجاح( بمعايير -
  

    ؟یتّم اختیار وضعّیات الّتعّلم  كیف -ب
  

، ويخضع هذا االختيار التعلّميالوضعيات التعلّمية تبعا لمدى ما تحقّقه من الهدف  تختار
  : يةوتعليماتمنهجية لترتيبات 

  

 المنھجّیةالّناحّیة  من : 
الملعب،  الساحة،( استغالل كّل الفضاء المتوفّرويطلب إتاحة الفرصة لجميع التالميذ  -

   ....) األروقة
الرمي،  ،التسلّق الجري، المشي، بحركاتنشاطات تتميز  إلىوتفهرس  تنوع النشاطات، -

    .وتكون ذات صبغة لعب مشوق ،السحب، الدفع الوثب
  . أقّل منه شدة بنشاطترتّب هذه النشاطات حسب الجهد بحيث يتبع كّل نشاط شديد الجهد  -
  

 التعلیماتّیةالّناحّیة  من  : 
    :بـ التعلّمية الوضعيةتتسم 

بأسهل  بأخفّ تركيز، جهد، بأقّلالحصة دائما بتمرينات أو ألعاب تتصف  تبدأ  :التدرج - 
عالجة التعليمية للنّشاط، تكييفه حسب المستوى، علينا الم تملي وهنا. تركيب

.                                   إلجرائه المطلوبة والمساحةالوقت  وحسب حسب الجنس
متواصلة وال تفصل بينها فترات  واأللعابتكون التمرينات ) االستمرارية( :الديمومة -

.                                                                                                                            )التسخين(ع تأثير مرحلة اإلحماء ضيا عنها ينجم راحة طويلة
المقترحة في مستوى القدرات البدنية والسلوكية والذّهنية  الصعوباتتكون : التقدير -

  . للتالميذ
، يجدر إتباعها بأخرى عاليةعند االعتماد على تمرينات أو ألعاب تتطلّب شدة : التعاقب -

بالقوة  الخاصةفي نفس الوقت يتم التعاقب بين التمرينات و جهدا منهاأخفّ 
  .العضلية والمرونة واالسترخاء
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  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

  
  .داللته له الوضعية "بناء"لمفهوم  اختيارنا   تعّلم ؟/تعلیم وضعّیةنبني  كیف - ج

  :  يبت مثال ترتكز على بناء فشروط
  الوسائل - المهارات وأساليب البناء  -) الموضوع(الفكرة  - 

  : عملياتالوصول إلى بناء متجانس مشروط بتسلسل  ومحاولة
 ة المخطّطفي المشروع وإنجاز  التفكيرح كيفية سير هذه الوضعية التعلميالذي يوض.  
 الخ  ...ركات ووضعيات وتبادل لألدوار ح منمهام التالميذ،  بيان  
 ة  دراسةةالوسائل الماديات التالميذ(التي يمكنها استيعاب هذا المشروع  والبشريخصوصي 

  ....)المؤسسة من حيث الوسائل  خصوصياتحيث المستوى،  من
  

   یتّم تسییر الوضعّیة التعّلمیة ؟ كیف -د
تمليه المساحة ) وجماعات اأفراد(التعلّم /ميذ في وضعية تعليممشاركة جميع التال -

والمجهودات  ،رة مراقبة تحركات جميع التالميذهو ضرو والمؤكّدالمخصصة للنشاط 
  . المبذولة

لألخطاء  الجماعي، يتم أول إنجاز يتبعه التصحيح بعد شرح وعرض الحركة المطلوبة -
  . النشاطص دون قطع مشخّ فرديتصحيح  مع، ويتابع اإلنجاز المشتركة) النقائص(

ميذ أن يعي أنه ال وعلى التل ،قواعد ضابطة يجب فهمها واحترامهاأو لعبة  نشاط لكّل -
  . للجميع لنيل الفوز المجال، وفسح إطار منظّم بدون هذه القواعد في يمكن الممارسة

  

  ؟یتّم تقویم الوضعّیة التعّلمیة  كیف -ه
ا هو بره على بناء تصرفاته تدريجيا حسب م، تجتعلّم/تعليم وضعيةالتلميذ في  وجود

  .الذي يكون استجابة للهدف المسطّروالصحيح هو  المناسب والنّشاط، مطلوب
حسب المؤشّرات المحددة  الدرسالنتائج المحصل عليها وارد في كّل وقت من  واستقراء
  . بداية الحصة في والمعلن عنها

    

  ؟   من الحّصة التعّلمیةمكانة الوضعّیة  ما -و
، وتتبع مرحلة اإلحماء المبنية من الحصة الرئيسي الجزء غالبا التعلّميةالوضعية  تمثل

، التي الهدوءتليها مرحلة الرجوع إلى . الجري وحركات للمرونة الطّبيعيةوالمشي  أساسا على
  .    الطبيعية العادية حالته التلميذمن خاللها يستعيد 
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  یة الفروقاتبیداغوج

  
قدراتهم  حيث، من التباين الموجود بين المتعلّمين بيداغوجية الفروقات أساسا على ترتكز

   .، ومسار التعلّم من جهة ثالثةثانيةقابليتهم واستعدادهم لسيرورة التعلّم من جهة  ومدىمن جهة 
 االعتبار، وتؤخذ بعين وثيق، حيث تراعى الفروقات الفردية بالحصة فارتباطهاهنا  ومن

 - الحسيةالبدنية (ن يجد ما يتالءم مع إمكانياته لكّل متعلّم أ يتسنّىحتى . )الحصة( بنائها أثناء
  .كلّها العوامليخضع لهذه  الذي، ، وما يتوافق مع مساره التعلّمي)والمعرفية ، الوجدانيةالحركية

، فالمسار الهدفعلّم واحد في بيداغوجية الفروقات، للوصول إلى الت منطلقكان  وإذا
 التطور، التي تحدد سرعة واستعداداته مؤهالتهكّل حسب . متعددة الوصول ونقاط التعلّمي
  .نفسها

، في إطار المقاربة بالكفاءات المعتمدة في البدنيةببيداغوجية الفروقات في التربية  والعمل
  . اتها، وهذا لخاصية الكفاءة ذ، ويصبح ضروريانفسه يفرضالمناهج الحالية 

  : يلي فيما نوجزهامبادئ  على وترتكز
  

 ي استراتيجية التحضير، والبناء،كقاعدة ف المتعلّمينالتباين الموجود بين  اعتماد 
  .والدعم

 دة افتراضالهدف لتحقيقالمسلك المالئم له  بانتهاج للمتعلّمتسمح  ،مسالك متعد.  
 دةمنطلق واحد بنقاط وصول  تحديدمتعد .  
 في الخصائص العالئقية والمعرفية المتعلّقة  المتمثّلة: وامل المؤثّرةبالع التكفّل

 .بالفوج
  

        
  العملية  بعد     العملية                  أثناء      العملية                    قبل   

    
  
  نسب التحقيق  حصر -   والتباين             تالفرو قا اعتماد -      تحديد الهدف               -    
  استدراك العجز -  تعدد التناول                     اعتماد -      الوسائل             تحديد -    
  تشخيص التوجيه واإلرشاد -  تحديد مسالك التعلّم             -   
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  أسس البناء والتطبیق

  
  تعلّمية وحدة

  :هاتعريف
  

  .قاعدية كفاءة تحقيق قصد حصصيتضمن مجموعة  ذيال التعلّمي مفصلتال هي
                                         

                                 

  بعةتّالم المنهجية                        
  

  ، انطالقا للتقويمتحديد العناصر الخاضعة  -                     
                              .المعنية الكفاءة مؤشرات من                 التشخيصي التقويم  

        .الذي يقوم عن طريقه التقويم...)  لعبة( تحديد المحتوى -                               )األولي(       
  .تحديد منهجية تطبيق المحتوى -                                                    

  
  استخالص النقائص (النتائج  تحليل    

            )حسب أولويات ترتيبهاو       
  

  .)النقائص(صياغة األهداف التعلّمية انطالقا من المؤشرات  -                                
                                   .)الحصص عددحسب (توزيعها على المدى الزمني  -                     الوحدة بناء 

  .هدف تعلّمي لكّل) وضعيات تعلّم(محتوى التحديد  -                وتطبيقها التعلّمية  
   مرافق ومعدلالتقويم التكويني كضابط  اعتماد -                                  

  ).في جميع الحصص( التعلّم لسيرورة
                                                                      

  مع التالميذ ميدانياالحصص  تطبيق     
      

  
  الوحدةالمحددة في بداية ) النقائص(إخضاع المؤشرات  -                        
  .التعلّمية للتقويم                                                            

  .تقويمها المراديستجيب للمؤشرات .) ..لعبة (محتوى التحديد  -               حصيليالت التقويم   
    ....)ذاتي، جماعي، فردي ( التقويم ومنهجيةتحديد وسائل  -                                       
  .النتائج تحليل -                     

                                                                    
  تحديد مدى تحقيق األهداف التعلّمية هذا خالل من

  .المستهدفةومنه مدى اكتساب الكفاءة  المسطرة
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  حّصـة  

                                           
  التحـضير  جانب        

  
  . ، استخراج الهدف التعلّميميةالوحدة التعلّ منانطالقا  -
  .المرحليةمبادئه  وتحديد، الهدف التعلّمي تحليل -
  ) عاب التي تحقّق الهدف بنسبة أكبراللعبة أو األل( المحتوىتحديد  -

  ...، طبيعة الجو مستوى التالميذ، الوسائل مراعاة مع
  ...). الخ  فردي، بورشات، أفواج(التعلّم  سيرورة صيغةتحديد  -
  ).، األلعاباللعبة(لممارسة تحديد مدة ا -
  . واألدوار التي يقوم بها المتعلّمون المهامتحديد  -
  .للصعوبات التي تواجه المتعلّم الحلولتوقّع  -

                  
  
  التطبيق  جانب     
  
  

  : للدرسالمسيرة  المبادئ
  مراحل الدرس ميدانيا،  وتسييرسم إلى تنشيط الق المعلّم دوريتحول  الحصةتحضير وإعداد  بعد

  : تطبيق مبادئ يستوجبوهذا 
  .بنفسه أو عن طريق تلميذ يقوم بالعرض، يشرح -
  . عن بداية ونهاية العمل، بواسطة إشارات مفهومة يعلن -
  .التالميذأعمال  ويقومفرديا وجماعيا  يصحح -
  . ويعدل التعلّمات يوجه -
 .ميذيطمئن، يساعد التال ، يشوق، يشجع،يثير -

 
  
  
  

  :بالتسخينالمتعلّقة  المبادئ
للجسم تحمل شدة  يضمنحصة التربية البدنية، حيث أنّه  فيالتسخين إحدى المراحل الهامة  يعتبر

  .مضمون الحصة يتطلّبهاالمجهود التي 
  : فعلى المعلّم أن يسهر على ولذا

  .تدرج صعوبة التمارين والحركات مبدأ -
  . طبيعة النشاط والحالة الجوية حسبواختيار التمارين مدة العمل  تكييف -
 . العمل والراحة مبدأ احترام -
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  :الرئيسي بالجزءالمتعلّقة  المبادئ
   فمساهمة، ولذا قيق الهدف المسطّرتح يضمنالمعلوم وأن الجزء الرئيسي من الحصة  من

  : حيثالمعلّم كبيرة في هذه المرحلة من 
  . في صيغة إشكاليات المضامين اقتراح -
  . أفواج العمل تنشيط -
 : الحلول المناسبة، وهذا عن طريق إليجادالمتعلّمين  مراقبة -

  
                               

  :الشفوية التدخّالت           
  . الموجز، المبسط والمفهوم الشرح -
  . التوجيهات في الوقت المناسب تقديم -
 . صوت مسموع وواضح استعمال -

  
   

  ): الحركية(العملية  التدخّالت          
  ).المستخدمةبالجسم كلّه، باآللة  باليدين،(إشارات وحركات واضحة وصحيحة  استعمال -
  ). والحركةبين الصوت (إشارات مركّبة  استعمال -
  . بين الورشات ومراقبة األعمال التنقّل -
  . الفردي أثناء سير التمارين والحركات التصحيح -
  . ل إلعادة الشّرح أو للتصحيح الجماعيالعم توقيف -
 .بعض الحلول، وتزويد التالميذ بمعطيات إضافية إذا اقتضت الضرورة اقتراح -

 
  
  

  
  : للهدوء بالرجوعالمتعلّقة  المبادئ

  : أنّها والمؤكّدما تهمل هذه المرحلة،  كثيرا
  .استعادة التالميذ لحالتهم الطبيعية الهادئة فترة -
  . في الحصة جاءدئة أو بحوصلة ما تكون بلعبة ها قد -
  . منافسةفيها النتائج إن كانت هناك  تعلن -
 .فيها الحصة القادمة تحضر -
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  التوجیھات

  
   التشكیالت والتنقالت

  

 حصتين(هو ضرورة احترام المنهاج والمواقيت المخصصة لتطبيقه  عندهيجب الوقوف  ما
، بل تتعدى إلى تنظيم األهداف فقط تحقيقلى المنظمة ال تساعد ع فالحصة) للواحدةد 45 من

  .  أنفسهم، وبين التالميذ التلميذو العالقة بين المربي وتطوير
للتعبير عن إمكانياته البدنية  الفرصة، ويمنحه لمحكم يخلق الجو المالئم للتلميذا والتنظيم

  .دفعه إلى المشاركة في بناء تعلّمهي اهذ، وحيز التطبيق ووضعهاوالفكرية 
  .والتنقالتهذا التنظيم عبر االستعمال العقالني للتشكيالت  يمرو

  

 :  التالتشكي* 
  

  :  أنواع من التشكيالت ثالثةنجد  عموما
  التقسيم                تشكيالت -
  موقع              تال تشكيالت -
  التنظيم      تشكيالت -

                                            
  التنظیم شكیالت                             ـوقـــعمــتال تشكیالت                       الـتقسيم تشكيالت     
  
  
  

                         
  

 من الصغير إلى ( القامة حسب -             )      الصف( القاطرة -      )المستوى الدراسي( مالقس -
                  )العكس أو الكبير                        الموجـة -      وأكثر تالميذ 5 الفرع -
   االستعداد -                        الكتـلة -     حسب القوة     الفـوج -
  النظر  اتجاه -                                    والنادي          الفريق -

  االتجاه تغيير -                                            
من الثبات أو في حالة تنقل                       (   أشكال هندسية دائرة    حسب -                 المجموعة -

  .   )التشكيلة تغيير               .)... مثلث، مربع،                               
                                ومةالك -                   الزوجي -
              ةالجماع -                    الفردي -
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 التقسيم تشكيالت : 
    

  .ال يتغير طيلة السنة الدراسية ،المستوى الواحد أفرادهو الوحدة التي تضم : مالقس
النشاطات الرياضية ذات  في، ويستعمل تالميذ 10وأقل من  5 لفرع أكثر منا يضم: فرعال

  .الجماعي الطابع
  : والفريق النادي

 إلى ناديين متقاربين) التربويالفوج (تقسيم القسم  إلى الدراسيةالمعلم في بداية السنة  يعمد
  .طيلة السنة الدراسية التنافسفي المستوى لضمان 

  
  .  كل ناد إلى فريقين أو أكثر حسب كثافة القسم يقسم -
  . دلكل ناد اسم يعرف به فيما بع يختار -
  .  ناد رئيس لكل -
  .     فريق قائد لكل -
  .  ال تتغير طيلة السنة الدراسية النادي عناصر -
  . الحاجةتتغير حسب  الفريق عناصر -

  
  :مالحظة

                           
  القدرات بحيث فيأجل تنافس حقيقي يجب تقسيم القسم إلى ناديين متوازنين  من

  .ضعاف، متوسطين وكل ناد يضم عناصر متفوقين
  

  : مثـال
   القـسم                                 

  
  

  
          

  المستقبل ناديالحرية                      نادي                            
                          

                                                                      
             

  ب فريقأ            فريقب                فريقأ          فريق                 
  

  ).  الدرسجمع وتفكيك التالميذ أثناء ( العاديوحدة مؤقتة تستعمل خالل النشاط  وهي: موعةالمج
 عتبارالمراقبة ويتطلب هذا األخذ بعين اال من أجل المساعدة أو الزوجي يتكون: يالزوج

  ).     ... المستوى الفني في النشاط-القامة -الوزن(
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 موقعتال تشكيالت:    
  :العالقات الفضائية تمثل

  
  .  بين التالميذ والجهاز أو الوسيلة المستعملة -
  ).المسافة(بين التالميذ أنفسهم  -
  ).المسافة(التالميذ والمعلم  بين -

  
 التنظيم تشكيالت: 

  .العملصطدام والزحام حول وسيلة الا جنّببتتسمح وهي تشكيالت 
                     

   : التمرين واستعمال ا لتشكيالت إنجاز *
  .  وسيلة تسمح لجميع التالميذ بإنجاز نفس التمرين في نفس الوقت وهي :ةالموج
الفردي  التصحيح ، إمكانيةالتمرين أداء ،مراقبة شدة الجهد يمكن: العمل بالموجة مزايا
  .                            ماعيوالج
، كثيرا ما يستعمل في األلعاب التنظيم يكون فيه اإلنجاز فرديا من نوع هو: )القاطرة( فالص

  ).على الخصوص القوىلعاب أ( الفردية
  

  : التالتنق *
 حسب ترتيبات تنظيمية التالميذأثناء التسخين أو أثناء المرحلة الرئيسية، يكون تنقل  سواء

  . ساحة الممارسة أوبعين االعتبار مساحة  تأخذ
    

   :التالميذ تنقل
  حول الملعب تنقل

       

                                                                                            * *         
                                                          * * ****                                                                     * *   

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

  بالتقاطع مجموعتان          عادية مجموعة              بالتقاطع صفّانعاد             صف        
   

                       
                    *       *         *       *     

                                                                  *                                 *  
                                                                                                                                        

                                                                                      *                                       *  
                                                                                   *          *                  *  

                                                                *                              *                                       
  أمامي    تعرج صفانالخلف                         من تعرجعاد  صف                   
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  الملعب داخل تنقل
  
  

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

  * *  *                                       *                 *              
*   *                                           *                *    
  

    شكلالصف على ين ب تنقل         موجتان تقاطع                        حرفردي  تنقل        
  

  

  نشاط التالمیذ مراقبة
  

  . على جسم الطفل النشاط، مراقبة مدى تأثير هذا ضروريات متابعة النشاط البدني من
  : ، نذكر منهاسبل عديدة لذلك وهناك

                             

   :لخارجيةا المالمح* 
   :في ثالث حاالت متباينة وتلخّص :هالوج

                     
     قـف                          حـذار                                  دجي               

       لون داكن  -                   ميول للون الداكن -                      لمعان+ لون فاتح  -      
        عرق جافة بقع -                 عرق قليلة قطرات -                    كبيرة عرق قطرات -      
  في العضالت قبض -         الوجه عضالتبداية تشنج  -              استرخاء عضالت الوجه -  

                                                      
  :كذلك خارجيةالالمالمح  من

   مستقيم غير جري - 
     اإليقاععدم التحكم في  - 
   الجريفقدان التوازن أثناء  - 

                                                          
  : ليةالداخ المالمح* 
لى قراءة ما يحس ، فإننا نعتمد عليات العمل البدني أثناء أي نشاطآ كشفكان يستحيل  إذا
  .  النشاط بهذا يقوم الذي به الطفل

         

  :  االضطرابات الداخلية أعراض
ما يعرف أن الطفل بطبيعته مداوم ال يعرف ( بالتعبتوقف للطفل معناه اإلحساس  كل -

  .  )إذا كانت النشاطات المقترحة تجلب اهتمامه خاصةالغش 
يستطيع  الالحالة الطفل في هذه (القيء هو إنذار لمشكل على مستوى الجهاز الهضمي  -

  .)مواصلة الجهد
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شدة المجهود البدني  مالءمةمربي بعدم للاإلحساس بالدوران أو الغثيان ولو مؤقتا إنذار  -
                     .الطفل قدراتمع 

  . العضليةاإلحساس بثقل الرجلين أثناء الجري من سمات تراكم حمض اللبن في األلياف  -
  .بحالة غير مالئمة آخربية منذر تعرض الطفل لرؤية ضبا -

  

  : الحظـةم
  

  استرخاء  حالةكل هذه الحاالت إيقاف النشاط وترك التلميذ في  تستدعي
  .تنفسية مناسبة تمارين إجراء متزامنة مع واسترجاع

  
 القلب نبضات مراقبة :  

،  ويةمراقبة الدورة الدم عمليةبين األساليب المعمول بها في جميع النشاطات البدنية  من
الدراسات تتفق على ضرورة حيث أن كل  .أساسيا دورا، كونه يلعب القلب الخصوص وعلى
  . العضو الحيوي مع نوع النشاط هذاتأقلم 

  

  يتم قياس نبضات القلب؟ متى* 
  .لبذل مجهود بدني التلميذالجهد لمعرفة مدى استعداد  قبل -
  .المجهودالمجهود لمعرفة شدة  أثناء -
  .من حيث االسترجاع التلميذعرفة قدرات الجهد لم بعد -

  

  النبض؟ قياسكيف يتم * 
هو الذي  فالمربي وعليه ،ميذ أن يقوم بعملية القياس لوحدهالتل على يصعببداية األمر  في
  .يقوم بها

والوسطى وعلى مستوى  بالسبابة، أسهلها بالتحسس على مستويات عديدة من الجسم وذلك
  .قياس نبضه لوحده كيفيةثم يدرب الطفل على . تتضح النبضات الفك السفلي حيث تحتالرقبة 

  

  كما يلي الدقيقةعموما يحسب عدد النبضات في   :  
  

    
  .    4 في، العدد المحصل عليه يضرب )ثانية" (15ساب النبضات لمدة ح: قبل المجهود -            
  .   10، العدد المحصل عليه يضرب في )نثوا" (6النبض لمدة  حساب: أثناء المجهود -            
  .   6عليه يضرب في  المحصل، العدد )ثوان" (10حساب النبض لمدة : بعد المجهود -            
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  التقويم منھجیة
  

  . )التصرفات الجسدية تطور( يتعلّق األمر بالنّتائج البدنية ، عندماالتقويم يطرح إشكالية يبقى
بهذه  يعترف تصرفات تالميذه، وكثيرا مايريد تقويم  ما هذا اإلشكال عند يواجه والمعلّم
  . الخصوصية

، حيث يوفّر لألول السواءالتقويم وسيلة في خدمة المعلّم والتلميذ على حد ف وعموما
ويسمح للثّاني  ،على مدى تحقيق األهداف المسطّرة عنها ليطّلع ويكشفالمعلومات الالزمة 

  .من التدرج البيداغوجي موقعه بتحديد
يسمح بالتّكفّل الحقيقي  والتّقويم، )المسطّرة( ن األهداف المعلن عنهابي التجانس هذا

  . خالل سيرورة التعلّم) التالميذ(تركيبة الفوج التربوي  ضمنالفردية الموجودة  بالفروقات
مسؤوال وقائما على  من كّل تلميذ تجعل الفروقاتبيداغوجية  علىهنا فمقاربة مبنية  ومن

  .  الحركيتعلّمه 
 تدعوبالكفاءات  المقاربة، نجد وأن ات البدنية واأللعاب التحضيريةإطار تقويم النشاط ففي

  :إلى اعتماد موقفين
  

التركيز على التلميذ  يستدعي ،واألهداف التعلّميةنهج قوامه التّحديد الواضح للكفاءات  -1
  .التربوية ةالعملي باعتباره محور ومركز

عليها كقيمة  والحكمتقويم ذو مصداقية يتطلّب من المعلّم مالحظة تصرفات التالميذ  - 2
  .  النّجاح مؤشّراتموضوعية، داللتها 
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  :  النّهج التّالي إليهما يرمي  وهو
    

  كفاءةال
  
  

  مؤشراتهاإخضاع 
  للمالحظة

  
        

               

   ملمح التلميذ من خالل معلومات خاصة بالهيأة البدنية يبين -            ّأولي تقويم           
      )ةفي  )           تشخيصية المكانة وكذا ،الحالة الطّبيعيالفوج ضمن االجتماعي.  

  .الكفاءةفهرسا من النّقائص مقارنة مع  يبين -                                     
     

  
     

  التقويم، فمن لم ومؤشّرات انطالقا من الممارسةيزود التلميذ بمعا -
   .الهدف، ومن زمالئه منمكانته  يحدد الذاتي                 مرافق لسيرورة قويمت  
  أوبالوقوف على مدى نجاعة منهجيته للمواصلة  للمعلّمويسمح  -           )     تكوينيّ( التعلّم      

  .إلعادة النّظر  
     
  
  جداول معدة لذلك   علىتقويم نهائي يسمح بقياس التّطور اعتمادا  -           في نهاية سيرورة تقويم 
  .   حركية-، نفسيةبدنية، فنّية) روائز(كشوف  باستخدام أو           )         تحصيلي( التعلّم  

  ما تحقّق وبينهداف المعلن عنها تقويم وحصر الفارق الموجود بين األ -
                                                                                            

   

  الكفاءات قویم
  

سنة  أو، وحدة تعلّمية(في مرحلة معينة  اكتساب التالميذ للكفاءات المبرمجة مدىبه  ونعني
 تواجههم يتفاعلون مع اإلشكاليات والمواقف التي وهمالميذ وهذا من خالل مالحظة الت .)دراسية
  :عن طريق شبكات تقويمية خاصة الممارسة خالل
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  )لوحدة تعلّمية تتويج(شبكة تقويم كفاءة قاعدية  نموذج -أ
   

  .............................................   : المستوى   
   ..............................................................................................................................................: القاعدية الكفاءة   

           
   ديةالفر النتيجةالرابع   المؤشّرالثالث   المؤشّر   الثاني المؤشّراألول    المؤشّر التالميذ      أسماء    

                 
                         1      0       1       0      1       0       1      0       1      0  

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

   02 .........................  
   03 .........................  
   04 .........................  
        
  الجماعية   النتيجة  

                                                                     
 ملء الشبكة كيفية:  

 .الخاصة بها في خاناتها المؤشّرات، توضع ءة القاعديةنهاية كّل وحدة تعلّمية وحسب الكفا في -
 وفي إن تحقق لديه المؤشّر) 1(انة في خ: مستواهلكّل تلميذ حسب ) (xعليها بعالمة  واإلجابة

  . بعد مالحظة التالميذ إن لم يتحقّق لديه المؤشّر) 0(خانة 
وتحسب عموديا بالنسبة لكلّ مؤشّر . حسب طبيعتها أفقيا بالنسبة لكّل تلميذ العالمات تحسب -

  .التالميذ ولمجموع
  

              :ختاميةنموذج لشبكة تقويم  -ب
  
  ............................................................................ :المستوى  

  .......................................................................................................................... :الختامية الكفاءة  

  
  الفردية    النتيجة           2اعدية الكفاءة الق        1 اعديةقاءة الالكف     التالميذ     أسماء    
  

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

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

           
          الجماعية النتيجة 
   

       

  .السابقة التقويمية الشبكة طريقةالشبكة بنفس  تمأل: مالحظة
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   المیذتقییم الت
  

. )رمي ،وثب ،جري( المنهاج فيالمعلن عنها  األساسيةجملة من التصرفات  تقييم التالميذ على يعتمد
  :نافسيت قالب نشاط في. ل يرتكز أساسا على الجري والوثبكمثا النموذجاختير هذا  وقد

  .م20م إلى 10جري سريع من  -
  .خطوات 7 إلى 3بعد جري استعدادي من  بالرجلينطويل  وثب -

  :يبينه الجدول كما
                                                                                                                                                                 

                    التــقويـمري السـريع                  لج ا   
                       

    التنقيط سلّم             برونزية               ميدالية     م بسرعة   10جري مسافة  أستطيع
          دون التوقّف                                                 قصوى    

                                                                                                    
                    فضية ميدالية         جرياالتّسابق ضد خصم  أستطيع

                                                                                             
                            ذهبية                 ميداليةم    20م إلى 10 بسباق مسافته من أفوز

                                                                                        
           

  
       التّـقويـمبالرجلين مضمومتين              الوثب    

  
  برونزية             ميداليةالوثب بعد جري استعدادي         أستطيع

  
  فضية   ميداليةالوثب دون فقدان التوازن            أستطيع

           بالرجلين                    االستقبال عند   
  

                                      ذهبية        ميداليةتحقيق وثبة تفوق طول قامتي         أستطيع
  متوازن بالرجلين  باستقبال     

                                                                                
  : يطالتنق وسلّم الجدول استثمار كيفية

  . جدول الميداليات على كراسة التلميذ المخصصة لالمتحانات المعلّميدون  -
في كل  والتي تعبر عن مستواه ،باللون المميز لها عليهابعد التقويم يقوم التلميذ بتلوين الميدالية المحصل  -

   .)نهاية الوحدة التعلّمية(ّنشاط 
  . ميداليتينل على يكون التّلميذ قد تحص الفصلنهاية  في -
  .المرفقالتّنقيط  سلّممعتمدا على  إلى عالمة فصلية على الدفتر المدرسي المعلّم اميترجمه -
  

يخرج عن منطق النموذج  أالّ، على يار تصرفات حركية أساسية أخرىللمعلّم اخت يمكن: ةمالحظ
  .استخراج العالمة وصيغة

  

  

  
  ذهب 2
  
فضة         1+ ذهب  1
  
  برونز 1+ ذهب  1
  
  فضة  2
  
  برونز 1+ فضة  1
  
  برونز 2

  دد والنوع        العالمةالع   

  
 9/10  
  
 8/10  
  
 7/10  
  
 6/10  
  
 5/10  
  
 4/10  
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    نمــاذج                                                 تعلّميةلوحدة  نموذج      
                                                                                                              

                                                                          الوضعيات والهيآت: التعلّم مجال                                                                     ........................................................: المؤسسة
                                                                     ابتدائيالسنة األولى : المستوى

  
    التعــلّم  وضعـــيات          المـــواضـيع                      التعـــلّميـة  األهــداف            الحصـصالقـاعدية        الكفـاءة   

  
  الحركةو من الثبات: قال علي لعبة          سمأطراف الج                 حركات فردية دون فقدان التوازنإنجاز  -      األولـى                                    

                                                                                                                                             
  الحركةو من الثبات: قال علي لعبة          أطراف الجسم      دون فقدان التوازن  وجماعيةإنجاز حركات ثنائية  -       ـانيةالثـ                                   

                          
                                                  

  تنافسيـة      تماريـن            استقاللية األطراف  واحدة باليدين          (إنجاز حركتين في آن واحد  -      الثـةالثـ                                   
         بإيقاع واحد واألخرى بالرجلين                                                     

                                               
  تنافسيـة  تماريـن            استقاللية األطراف          واحدة باليدين (إنجاز حركتين في آن واحد  -      الرابـعـة                                   

  )ثنائيا وجماعيا( واحدبإيقاع  )واألخرى بالرجلين                                                   
                                                  

  تنافسيـة تماريـن             التنقل العـادي           التنقل حسب إشارات فرديا بهيأة معتدلة     -     الخـامسـة                                   
                            

                                           
  تنافسيـة تماريـن              التنقل العـادي         التنقل حسب إشارات جماعيا بهيأة معتدلة     -    السـادسـة                                   

                         
                                                                                                                       
  تحديد الجهات حسب اإلشارات دون خطأ                الجهـات                تماريـن تنافسيـة       -   لسـابعـة  ا                                   

                           
   تحديد الجهات حسب إشارات من الحركة دون خطأ       الجهـات                تماريـن تنافسيـة - الثامنـة                                          
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   ةلحص وذجنم           

  

  :مـالرق                                                                                                     ............................................... :المؤسسة
  : لوسائلا                                             أطراف الجسـم  :الموضوع                                                                      ولى ابتدائياأل السنة : المستوى

  
دون فقدان التوازن                                                                                             حركات فرديا التلميذ  ينجزأن : التعلمي الهدف                 اإلحساس بجسمه واكتشافه لعالقته مع محيطه: القاعدية المستهدفة الكفاءة

                   
  التـوجيهات                 الحمــل               التعلــــم وضــعــيــات                    المــهـــام                    المراحـل    

  
  : على التركيز     في الساحة والقيام بتمارين                          جري: األرقام لعبة -                                                               
  تكوين المجموعات في أسرع وقت    - أرقام يحددها المعلّم                 بعامة، تكوين مجموعات  إحمائية                                                              

إدراج تمارين إحمائية بين األمر                                     -     دقائق 8   ، بحيث يقوم بدورة   كل من لم يتمكن من ذلك يقصى                      مجموعات تكوين -                    
  .واآلخر    .                  تمارين خاصة ليعود للعبة، أو يؤدي الملعب حول                                                              

   .الفردي والجماعي التصحيح -                                               .النهاية يحدد الفائز في                                                              
  

        حركاتإنجاز : على التركيز -                                         الثباتمن : قال علي لعبة -              ركاتح إنجاز: من الثبات -                    
  .صحيحة                   حركاتالمعلم بسرد قصة يتناول فيها مختلف  يقوم            بالذراعين، بالرجلين، بالجذع                      

  اللعبة عدة مرات بحيث تكون تعاد -                        تسبقأن  يجب، ولكي ينفذها التالميذ الذراعين        تلويح رجل، دوران الذراعين                         
  ، ثم من الحركةاألول من الثبات في    دقيقة 25           كل من يخطئ       يقصى" علي قال"بعبارة                     ...   دوائر بالجذع                       
  .، الجري الخفيفالنشيط كالمشي.                   النهاية فييعين التلميذ الفائز . للعب بعد مدة ليعود                                                               

  من الحركة    : علي قال لعبة                                                               
    الخفيفالجري  منمن المشي النشيط : حركات إنجاز       نفس الحركاتإنجاز : من الحركة -                    

  
            باليدينيخادع المعلم التالميذ  -                 اليمنىما، أما ذراعيهيمد المعلّم : السمكة والبحر لعبة          انطالقا        حركاتإنجاز  -                    

  الحركاتبتغيير  يقوم -دقائق     5    ، تغوص السمكة في     السمكة واليسرى البحر تمثل                       إشارات من                           
   التالميذ يراقب -                      فيقوم التالميذ، يمنى تحت اليسرىال بمرور البحر                                                             

، الذي يخطئ يقصىبالحركة المتفق عليها                                                                 
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  اباأللع لحقم
                                        

تحقيق لالستعانة بها ا ةاالبتدائي المرحلةيمكن لمعلم  ،من األلعاب مجموعةهنا  نقترح
.   ط والوسائل والمنشآت وما إلى ذلكالمحي حسبوهي قابلة لإلثراء والتكييف  المسطرة،أهدافه 

  :        اباأللع فتصني
 وقد) الخ... الخصائص، العتاد، الميدان،(ب مقاييس مختلفة األلعاب حس تصنيف يمكن

  :هنا التصنيف حسب الخصائص وهو كما يلي اعتمدنا
  التداول لعابأ *المالحقة              ألعاب *  
  الهادئة األلعاب * المواجهة            لعابأ *  
    

 ةحقالالم عابأل
  1رقم اللعبة

  
  والعصـافير البـاز                                                

                                   
  غير محدد  :التالميذ عدد                 فناء المدرسة                               : المكان  
   يءال ش: الوسائل                  مستطيل                                   : الملعب  

                                  
                                                                     التشكيالت                                                             اللعـبة سيـر            

  .على أحد خطي عرض الملعب) العصافير( التالميذيصطف  -
- الباز         العصافير                .ل الملعبيأخذ مكانه داخ، يقوم بدور الباز تلميذان المعلم يعي  
                                                                      .عند اإلشارة تحاول العصافير عبور الملعب مجتنبة الباز -
  لألول مساعدابازا  كل عصفور يلمس من طرف الباز يصبح بدوره -

  .من اللعبأو يقصى    
       .يعلن فائزا العصفور الذي بقي األخير دون أن يمسك -

                    
   2رقم اللعبة

  والعـصافير الـمزدوجة البـاز                                            
  

  غير محدد  :التالميذ عدد                             فناء المدرسة                   : المكان 
   يءال ش: الوسـائل                                                    مستطيل: الملعب 
  
   التشكيالت                                                              اللعبـة  سيـر         
                                        .)ينمسك باليد(مع قرن التالميذ مثنى مثنى  األولىنفس قانون اللعبة  -
الباز                                                                                   زوج      العصافير زوج                    .له مالحقة العصافير يحقإذا انفصل زوج الباز ال  -
    .لى خط االنطالق ويقرن ويعيد الكرةإ يعودإذا انفصل زوج العصافير  -

  قانون                                      النفس لعبة الباز بالمساعدة  :مالحظة   
           في الميدان وال يصبح حرا إال إذا لمسه زميل له  يجلسوكل عصفور يلمس 
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  3رقم اللعبة
  

  "أ"والفأر  القـط                                       
  

  غير محدد : التالميذ عددفناء المدرسة                                                    : المكان  
  يءال شـ :الوسائلم                                         8دائرة قطرها حوالي : الملعب  
  

  اللعبـة سيـر
  .سم60عن اآلخر حوالي  الواحديبعد  ،م8يشكل التالميذ دائرة قطرها حوالي  -  
  - األرجل يكونون بعيدين عن بعضهم فيقفون فاتحي بحيثيمثلون الجحور  5ن المعلم من بينهم يعي.  
   .القط والفأر بحيث يكون كل منهما ينتمي إلى ناد يعين -  
  .التالميذ أحدرجلي يستطيع الفأر عندما يحس بالخطر الدخول بين  ، اإلشارة يطارد القط الفأر عند -  
   .اآلخر للناديتمنح نقطة ) دقيقة مثال(مدة  فبعد، وإال القط من لمس الفأر فلناديه نقطة تمكن إن -  
  

  4رقم اللعبة
                

  "ب"والفأر  القط                                             
  

  غير محدد : التالميذ عدد                                         فناء المدرسة : المكان  
  يءشـ ال: الوسائل                                    مستطـيل        : الملعب  
  
  اللـعبة  سيـر  
  

  .والفأرداخل المستطيل، بعد أن يعين المعلم التلميذين الذين يقومان بدور القط  التالميذ ينتشر     
  ستنجد بأحد التالميذ المنتشرين ابالخطر  الفأرلقط الفأر، فإن أحس عند اإلشارة يطارد ا -      

  . قط بينما يتحول القط إلى فار وتستمر اللعبة إلى فيتحول         
  .اللعب كل فأر أمسك به القط من يقصى -      

  

   5رقم اللعبة
  

   من ليس له منزل                                          
  

  غير محدد : التالميذ عدد                         فناء المدرسة                   :المكان   
   رسم دوائر بالطباشير: الوسائل                                                 الساحة: الملعب   
   
  التالميذ           المنازل                           اللعبة  سيـر                                     

   :، يقل عددها عن عدد المتنافسينم1تشكل دوائر بالطباشير قطرها     
  ينتشر التالميذ في الساحة  -
  .يجري التالميذ في كل االتجاهات جريا خفيفا األولى،شارة اإلعند  -
                                                     . )دائرة(عند اإلشارة الثانية يحاول كل منهم الدخول إلى منزله  -
  .يقصى التالميذ الذين لم يجدوا منزال -
  يحذف عدد من الدوائر بجلوس التالميذ الذين تم إقصاؤهم فيها، وهكذا  -
    .                      يعلن عن الفائز في النهاية -
  

36



  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  
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                                                    6رقم ةاللعب
  

  بالمنديل المطاردة
                                                

   15إلى  10من: التالميذ عدد                                                   المدرسة فناء: المكان  
   منديل: الوسائل                                                       مستطيل: الملعب  

 
 التشكيلـــةاللعـبة                                                                سيـر      

  .الملعبالتالميذ داخل  ينتشر         
  .مندياليختار المعلم تلميذا ويعطيه  -
    . العملية من يلمس ويقوم بنفس ،يطارد صاحب المنديل البقية اإلشارةعند  -
  .تغيير صاحب المنديل وهكذا يتمإذا لم يلمس أحد ) دقيقة مثال(بعد مدة  -

           
  7مرق بةاللع

  

      بالحـبل المطاردة                                            
                                       

   محدد غير: التالميذ عدد                                                   المدرسة فناء: المكان   
  القـفز حبال: الوسائل                                                      مستطيل : الملعب   
   
                                                 التشكيــالتاللعـبة                                                                    سيـر 

  ).واحد من كل ناد(يقرن التالميذ مثنى مثنى  -
  .التلميذ األول سحب الحبل يحاولعند اإلشارة  -
  .الدوس عليه الثاني يحاولبينما  -
  . عدد المرات التي داس فيها على الحبل تحسببد مدة معينة  -
  .النهايةالتالميذ األدوار ليعين الفائز في  يتبادل -

  
  8مرق بةاللع

          
  بدون حبـل  المطاردة                                                   

  
  غير محدد: التالميذ عدد                                            فناء المدرسة       : المكان  
   يءش ال: الوسائل                                             مستطيل           : الملعب  
  

   التشكيـالت                                                                   اللعـبة سيـر      
  .مثنى داخل الملعب مثنىالتالميذ  يقرن  

  . يهرب والثاني يطارده واحدعند اإلشارة  -
  .هذا األخير مطاردا يصبحعند لمسه  -
  .األول من حدود الملعب يخرجال بحيث  -
  .الجلوس إذا أحس بالخطر، ليستمر فيما بعد يستطيعبينما  -
  .ليعلن عن الفائز في النهاية لم يلمس تغير األدوار، وإذا ،بعد مدة -
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   9رقم اللعبة
 

 والخـروف  الذئـب                                           
 

 غير محدد : التالميذ عدد                                             فناء المدرسة    : المكان 
  

  التـشكيـالت                                                             اللعـبـة  سيـر          
  

  لذئـبا        القاطرة منلتلميذ األول قاطرات من التالميذ، يمثل ا تشكل -
  .واألخير منها يمثل الحملالراعي     
  الراعي      .                                        الذئب ويمثليقف تلميذ ثالث أمام القاطرة  -
                      يمنعه بينمابالخروف  الظفرعند اإلشارة يحاول الذئب  -

  .الراعي عن طريق التنقالت   
  .مهمته ذئبا كل راع لم ينجح في يصبح -
  .راعيا كل ذئب نجح في مهمته يصبح -
  بالقيام التالميذ ألغلب يسمحتغير األدوار بعد مدة بحيث  -
  الحمـل                  .                                         بأحد األدوار   

                                                                                                        
  

   10مرق اللعبة
    

  "أ"الثالث  الضربات                                             
  

  غير محدد : التالميذ عدد                                         فناء المدرسة         : المكان 
   يءال ش: الوسائل                                                  مستطيل    : الملعب 
  
   التشكـيالت                                                               اللعـبة سيـر     
  العدد، يقف كل منهما على شكل موجة فيفريقان متساويان  -

  "أ" فريق           "ب" قفري       .                                أحد خطي العرض على    
  إحدى ذراعيه باسطاعلى الخط  يضع كل تلميذ رجال -

  .بينما األخرى للخلف لألمام    
  .اللعب يبدأيعين الفريق والتلميذ الذي  -
  التلميذ نحو فريق الخصم، محاوال ضرب  ينطلقعند اإلشارة  -

  دون  مكانهفريق الخصم ثالث مرات قبل أن يعود إلى  يد   
  . به الذي تلقى الضربة الثالثة يمسك أن   
  .                                        إذا نجح في ذلك وتخصم منه نقطة إذا فشل نقطةيسجل  -
  .  الفريق الذي حقق أكبر عدد من النقاط يفوز -
  
  
  
  

38



  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

  
  

 11رقم اللعبة
  

  "ب"  الثالث الضربات
 

 محدد  غير: التالميذ عدد                                                فناء المدرسة : المكان   
  حلقتين : الوسائـلمستطيل                                                      : الملعب   
   

  الـتشكـيالت                                                       اللعـبة سيـر       
  سجن.                                                 فس قانون اللعبة السابقةن -  
  "أ" فريق    .                                        وضع حلقة في جهة كل فريق بمثابة سجن مع -  
  إلى مكانه بعد الثالث ضربات العودةالتلميذ الذي لم ينجح في  -  

  . نا عند الفريق الخصمسجي يصبح    
                       .الخصم الفريقالفائز الذي سجن أكبر عدد من عناصر  الفريق -  

  سجن                "ب" فريق                                                             
  
   12رقم بةاللع 

        

 المـنديـل
  

  غير محدد : التالميذ عدد                                              فناء المدرسة     : المكان  
  منديـل : لوسائلا                              م          8دائرة قطرها حوالي : الملعب  
  

  التـشكـيالت                                                        اللعـبة سيـر           
  المنديل حامل                                                                                     

   .م8التالميذ دائرة قطرها حوالي  يشكلوضعية الجلوس  من -  
   ليسقطهحول الدائرة جريا  ويدوريعطى أحد التالميذ منديال  -  

  اإلمساك به محاوال أحد الجالسين، الذي يقوم ويطارده وراء    
  . مكانه وهكذا يأخذقبل أن      

                         .من اللعب الذي يفشل في العملية يقصى -  
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  13رقم اللعبة 
  

  " أ"المنديل  خطف                                                 
  

  غير محدد: التالميذ عدد                         فناء المدرسة                       : المكان
   منديـل: الوسائـلمستطيـل                                                   : الملعب

  
  الـتشكيالت                                                             اللعـبة رسي       
  واحد منهما على شكل موجةفريقان متساويا العدد، يقف كل  -

  .أحد عرضي المستطيل على   
  " ب" فريق.                                                                   فريق كلترقم عناصر  -
   نفس على بحيث يكون الملعبيوضع المنديل في منتصف  -
                                                             .البعد من الفريقين  
  المنديلحامله من كل فريق                                  فيخرجينادي المعلم على رقم  -

  "           أ" فريق         .  المنديل دون أن يلمسه اآلخرعلى  يستحوذأن  ويحاول   
                                                                                  فشل إذا نقطة منهرجع لمكانه سالما وتخصم  إذايفوز بنقطة  -

  .                  في ذلك   
  .تحصل على أكبر عدد من النقاط الذييفوز الفريق  -
  
  

  14رقم ةاللعب
 

 "ب"    المناديل خطف                                         
  
  فريقان : التالميذ عدداء المدرسة                           فن:  المكان 
  فريق لون لكل -     مناديل بعدد التالميذ  : الوسائل                         مستطيل     : الملعب 

                                                                                          
  التـشكيـالت                                                                لعـبـةال سير    

  "أ" فريق                                                                            
   معلق عناصر الفريقين في الملعب، لكل عنصر منديل تنتشر -

  .مناديل الفريق واحدا لون يكونفي حزامه، بحيث    
  . اإلشارة يحاول كل فريق خطف مناديل خصمه عند -
  .          عدد من المناديل أكبرالفريق الفائز الذي حصل على  -

       
  "ب" فريق                                                                             
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  15مرق اللعبة
  
  

  والنهـار الليـل
   
  فريقان : التالميذ عددفناء المدرسة                                                     : المكان   
  يءال شـ: الوسـائل                                        مستطيل                 : الملعب   
   

  التـشكـيالتاللعـبة                                                                سيـر       
  

   منتصف فيموجة  شكلفريقان متساويا العدد، يقف كل منهما على  -
  .الملعب، وباتجاه العرض   
  .م2متقابالن وبعيدان عن بعضهما حوالي  -
  .النهاروالذي يمثل الفريق الذي يمثل الليل  يعين -
  .الليل وأخرى كلمة النهار كلمةيسرد المعلم قصة يذكر فيها تارة  -
  باتجاه خط نهاية نصف  يهربعلى الفريق الذي يذكر اسمه أن  -

  .  الخصم الفريققبل أن يمسكه  ملعبه   
  الليل     النهار            الفريق  عناصر من عددالذي يتمكن من مسك أكبر  الفائز الفريق -
              .                                    الخصم    
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  ألعاب التداول

  
  1رقم اللعبة

   

  التـداول سبـاقات
  فرق: التالميذ عدد                         درسة                      فناء الم: المكان    
  قارورات بعدد الفرق :الوسائل                                              ستطيـل    م: الملعب   
  

  الـتشكيـالت                                                               اللعبـة سيـر          
  القارورات    .                        في القدرات ومتقاربةتكوين فرق متساوية العدد،  -
  .م15أو  10تحديد مسافة الجري بـ  -
  .               قاطراتيوضع خط االنطالق، فتقف الفرق خلفه على شكل  -
  .  قبالة كل فريق وعلى نفس المسافة بالستيكيةتوضع قارورة  -
  ينطلق األول من كل فريق بسرعة ليدور حول القارورة     اإلشارة عند -

  .ويقوم بنفس العمل األخيرلمس زميله األول فينطلق هذا في ويعود   
  االنطالق                 .                             يفوز الفريق الذي ينتهي أوال -
  :مالحظة  
  .الزميل من الخلف للمسيمكن إضافة الدوران حول القاطرة عند العودة  -
  ...) وضعية القرفصاء من، من الجلوس(االنطالق يمكن تغيير وضعيات  -
  الفـرق     ...).  تين برجل واحدة، بالرجلين مضموم(تغيير أشكال الجري  يمكن -
  .)...لحبل، حواجز ذات علو مناسب قفز على ا(إدراج حواجز  يمكن -

                
   2مرق ةاللعب

 
 األزهـار بـاقة

  

  غير محدد : التالميذ عدد                                      لمدرسة   فناء ا: المكان   
  حلقات، منديل 3 ،قارورات 6: الوسائل                                                                 

                                                     
  الــتشكـيالت                                             اللعـبة                     سيـر        

   األولىعلى نفس البعد من الحلقة  ومتقابالن العددفريقان متساويا  -  
  ).الحديقة تمثل(بها المناديل  والتي    

  لقاروراتا                 ).       تمثل الباقة( فريق حلقة كلم من  5توضع على بعد  -
  .على منحنى) م3ذات بعد (قارورات  3وضعت -
  ليقطف زهرة الحديقةعند اإلشارة ينطلق األول من كل فريق نحو  -

  .بها إلى الباقة مرورا حول القارورات ويعود) منديال( واحدة   
  الباقة       يقوم بنفس العملية                  الذييتابع جريه ليلمس زميله  -

  .غاية مرور كل أعضاء الفريقإلى  وهكذا   
  .       األولالفريق الفائز الذي ينتهي  -

  الحديقة                                                                        
   "ب" فريق                               "أ" فريق                                                   
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   3مرق ةاللعب
  

  الشـــالل
  

  غير محدد : التالميذ عددفناء المدرسة                                            :المكان  
  مناديل + حلقات + سالت  4: الوسائل                                                                  

  

  اللعـبة  سيـر       
  . حيث القدرات على شكل قاطرة منن متساويا العدد ومتقاربان فريقا -
  . م5على خط مستقيم تبعد الواحدة على األخرى  موضوعةتقابل كل فريق مجموعة من الحلقات  -
  .م من الحلقة األخيرة توضع سلة فارغة5وعلى بعد  مناديلأمام التلميذ األول من القاطرة سلة بها  -
  من السلة وينطلق به ليضعه في الحلقة األولى، ثم  مندياللميذ األول من كل فريق عند اإلشارة يأخذ الت -

  وهكذا بالنسبة للحلقات  إلى أن تنقل كلها إلى الحلقة األولى، ،العمليةليلمس زميله الذي يقوم بنفس  يعود   
  .           حتى تصل المناديل إلى السلة المقابلة األخرى   
  . ينهي العملية األوليفوز الفريق الذي  -

  .  نفس عدد السالت، نفس عدد الحلقات، نفس عدد المناديل، نفس المسافة - : مالحظة       
  

     مناديل سلة                                                              حلقات                  سلّة    
  
  

  مناديل   سلة                        حلقات                                                                
  سلّة   
  
  

   4رقم اللعبة
  السـرك مديـر

   
  غير محدد : التالميذ عددفناء المدرسة                                                   : المكان    

   حلقـات: الوسـائل                                                                             
  

  التشــكيالتاللعـبة                                                               سيـر          
  م، 8 حواليتوضع الحلقات على شكل دائرة قطرها  -

                حلقات                                                  .1عن بعضها بـ م  تبعد     
  .يقف بجانب كل حلقة تلميذ -
  الذي يعين كيفية وهو السرك قائديقف داخل الدائرة تلميذ يمثل  -
       القائد                                                             .    الدائرة حولالتنقل    
  . حلقةمنهم  كلزمالءه بالتوقف ليحتل  غتيبا -
  .   قائد السرك وهكذا بدورالذي يبقى بدون حلقة يقوم  -

                                                                                                     
            

  تالميذ                                                                                          
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   5مرق اللعبة
  

  الميقـاتيـة الكرة
   

  فريقان : التالميذ عدد                                    فناء المدرسة            : المكان    
  مناديل  - كرات: لوسائلا                                        م    8دائرة قطرها : الملعب    
  

  التشكـيالتاللعـبـة                                                                  سيـر          
  التمرير اتجاه                          قاطرة والثاني ،م8طرها دائرة ق شكلي األولفريقان متساويا العدد،  -  

  .منها م4على بعد    
                                                                                                    .منديل القاطرةتعطى لواحد من الدائرة كرة ولألول من  -  
  وكلما عند اإلشارة، فريق الدائرة يقوم بتمرير الكرة فيما بين عناصره -  

  .                 طةنق احتسبتعادت الكرة لألول     
                                                                                   ويسلم ليعود بالمنديل ويدور حول الدائرة القاطرةبينما ينطلق األول من  -  

  .بنفس العمل يقومالمنديل لزميله الذي     
  الجري اتجاه       .وتجرى نفس العملية دل الفريقان الموقع،مرور كل عناصر القاطرة، يتبا عند -  
  .التمريراتالفريق الفائز الذي حقق أكبر عدد من  -  

                                                                                                                             
   6مرق بةاللع

  
  ـمالمرقّ منعرجال

  
  فرق متساوية : التالميذ عددفناء المدرسة                                                 : المكان   

   يءال ش: الوسائل                                                                         
  

  اللعـبة  سيـر                
  .في القدرات لضمان التنافس ومتقاربةمتساوية في العدد  فرق 4أو  3 تشكيل -
  . م1م، بعد التلميذ عن زميله في القاطرة 3 األخرىبعد الواحدة على  ةمترا صفعلى شكل قاطرات  -
  )جريا متعرجا(رقم ينطلق أصحاب الرقم من القاطرات  علىترقم عناصر القاطرة، وعندما ينادي المعلم  -
  .تمنح النقاط حسب ترتيب الوصول أماكنهموإيابا حتى العودة إلى  زمالئهم ذهابا بين  
  .على أقل مجموع تحصلفي النهاية تجمع النقاط ويفوز الفريق الذي  -
  
  

   التعرج     
                  9           8        7      6         5         4          3          2        1  
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  ألعاب المواجھة
   1مرق اللعبة 
  

  العشر التمريرات
  

  فريقان : التالميذ عدد                                                 فناء المدرسة    : المكان   
   كرة: الوسـائل                                                   مستطيل      : الملعب   
  
  التشـكيالت                                               عـبـة            الل سيـر       
  
  "       أ" فريق.                                           فريقان متساويا العدد -
  .                    القرعة طريقيعين الفريق المستفيد بالكرة عن  -
  عناصره بينمرير الكرة يحاول كل فريق عن طريق ت -

  .نقطة ليسجلعشر تمريرات متتالية  تحقيق   
  .من حدود الملعب خروجهايعاد العد عند سقوط الكرة أو  -
  .على الكرة واالستحواذيعمل الفريق الخصم على منع التمرير  -
  .             يمكن إدراج بعض قواعد اللعب المناسبة للمستوى -

  "   ب" فريق...                         عدة المشي بالكرة، عدم مسك الزميلقا: مثل   
   
  

   2مرق اللعبة
  

  الحـارقة الكـرات
  

  فريقان : التالميذ عددفناء المدرسة                                               : لمكانا     
  كرات صغيرة :الوسـائل                                       مستطيل            : الملعب     

   
            التشكيـالت                                           اللعـبـة            سيـر        

  من الكرات التخلص                                                                                
  
  كل منهما في نصف ملعبه  ينتشراويان في العدد، فريقان متس -  
  ). نفس العدد(يأخذ كل فريق نصيبه من الكرات  -  
  بالكرات، بحيث يحاول التالميذعند اإلشارة األولى يترامى  -  

  . الكرات من عددفريق التخلص من أكبر  كل    
  جودة عند المو الكراتعند اإلشارة الثانية يتوقف اللعب وتحسب  -  

  .كل فريق
  .الكراتالفريق الفائز الذي أبقى عنده أقل عدد من  -  
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   3مرق بةاللع  
  

  المـسمومـة الشمـوع
  

   20إلى  15من : التالميذ عدد                              فناء المدرسة                : المكان     
  قارورات: الوسائل                              دائرة                       : الملعب     

  
                      التشكيـالتاللعـبة                                                                       سيـر      

  التالميذ                                                                                                 
  .            بأيدي بعضهم البعض ممسكونيشكل التالميذ دائرة وهم  -  
  ).   الشموع المسمومة(بالستيكية  قاروراتتوضع داخل الدائرة  -  
  القارورات                     أحد بواسطة القاروراتعند اإلشارة يحاول كل تلميذ إسقاط  -  

  . رفقائه عن طريف الجذب     
  .يقصى كل تلميذ تسبب في إسقاط قارورة -  
  عن بعضهم البعض  التالميذيتوقف اللعب إذا انفصل  -  

            .بعد استعادة المسك ويستأنف    
  . الفائزين الباقين دون إقصاء األربعةيعلن عن   -  
  
  

   4مرق اللعبة
  

  الملعـونـة الحـلقة
  
  في كل دائرة 10إلى  6من : التالميذ عددفناء المدرسة                                       : المكان  

  حلقات بالستيكية: الوسائل                                                               
                                                                              

  التشـكيالتاللعبـة                                                                        سـير      
  

  التالميذ.                           وهم ممسكون بأيديهم دائرةتشكل كل مجموعة من التالميذ  -
  .توضع حلقة بالستيكية وسط الدائرة -
  الحلقة                                     .الحلقةعند اإلشارة يحاول كل تلميذ جذب الباقين إلدخالهم  -
  .تسجل نقطة ضد كل تلميذ يدخل الحلقة -
  يتوقف اللعب إذا انفصل التالميذ عن بعضهم البعض الستعادة  -

           . المسك   
  .أقل عدد من النقاط عليه جلسيعلن فائزا التلميذ الذي  -
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  5مرق بةاللع
  

  الدائـرة خـارج
  

  غير محدد : التالميذ عددفناء المدرسة                                         : المكان      
   يءال ش: الوسـائل دائرة                                                : الملعب      
  

  التشكيـالتاللعـبـة                                                    سـير           
  .فريقان متساويا العدد -
  التالميذ           .         الدائرة داخل ثنائياتينتشر التالميذ  -
  .             خارج الدائرة خصمهيحاول كل تلميذ جذب أو دفع  -
  .    من ذلك تمكنل تلميذ تسجل نقطة لك -
  .عن الفائز ويعلنبعد مدة تحتسب نقاط الفريق  -

                                                  
  

   6مرق اللعبة
   

  األرانب قنـص
  

  غير محدد : التالميذ عددفناء المدرسة                                            : المكان        
  كرات خفيفة : الوسائلمستطيل                                                 : الملعب        

  
  ـالتالتشكي        اللعبـة                                                   سيـر             

  
  .فريقان متساويان في العدد -  
  ملجأ                            ناحيتي منالملعب على محيط  وينتشرتعطى لألول كرات خفيفة  -  
  .                                                                            الطول ويمثل الرماة     
  ولهالثاني العصافير ويقف على أحد خطي العرض  يمثلبينما  -  

  . خط العرض اآلخر علىملجأ       
          الرماة                          ) الواحد تلو اآلخر(عند اإلشارة تحاول األرانب قطع الملعب جريا  -  

  .المسددة من طرف الرماة الكراتمتجنبة      
  . يسجن كل أرنب تم قنصه -  

  . يتبادل الفريقان األدوار -  
  .قنص أكبر عدد ، الذي تمكن منالفائزفي النهاية الفريق  -  

     األرانب                                                                              
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   7مرق ةاللعب
  

  "أ"الكـرة  تجـنب
  

  14إلى  10من : التالميذ عدد  فناء المدرسة                                            : المكان     
  صغيرة خفيفة  كرة: الوسائلم                                   8دائرة قطرها حوالي : الملعب     

  
  اللـعـبة  سيـر         
  .فريقان متساويا العدد -
  الدائرةالفريق األول يمثل الرماة وينتشر حول محيط  -

  الرماة                                                                      .له الكرة تعطى   
                                     .  العصافير وينتشر داخل الدائرة يمثلالفريق الثاني  -
  فيما بين عناصره  التمريرعند اإلشارة يحاول فريق الرماة  -

  . العصافيرللمس  والتسديد   
  العصافير                         .       عصفور يلمس بالكرة كليقصى ويسجن  -
  السجن                                          .     الفريقان األدوار يتبادل) دقيقتان مثال(بعد مدة  -
  .                                          عدد من عناصره أقلالفريق الفائز الذي أصيب  -
  
  

                                                                                                                                                                                                                     
   8رقم اللعبة

  

  "ب"الكـرة  تجـنّب
  

   14إلى  10 منفريقان : التالميذ عدداء المدرسة                                       فن: المكان        
  صغيـرة  كرة: الوسائـل                يل                            مستط: الملعب        

                                               
  التشكــيالت                                            اللعـبـة             سيـر           

  .يوزع الفريقان على أرضية الملعب -  
  طريق وعنعند اإلشارة يحاول الفريق المستفيد من الكرة  -  

  بين عناصره لمس عناصر الفريق الخصم بالكرة  التمرير    
  " أ" فريق                        .          إلى تجنبها التنقالتيسعى عن طريق  الذي    
  .الملعبمن يلمس بالكرة يقصى ويغادر  -  
  .              من اللعب دقيقتينيتبادل الفريقان األدوار بعد  -  
  .   من المصابين عدديفوز الفريق الذي يكون لديه أقل  -  
                                                                                                  "ب" فريق                                            :  اليوضع قانون حسب مستوى التالميذ مث: مالحظة  

  ...  خطوات  3من  أكثرالمشي بالكرة  عدم           
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  9مرق بةاللع
  

  المنطـقة ربـح
  

  غير محدد : التالميذ عددفناء المدرسة                                                  :المكان      
  كرة : الوسـائلمستطيل                                                     : الملعب      

  
  التشـكيـالت        اللعـبـة                                                             سيـر      
  في ميدانه،  مكانه ، يأخذ كل فريقالعدد متساويا" ب" ،" أ"فريقان  -

  .   م3بينهما منطقة عازلة حوالي    
  .يعين الفريق الذي يبدأ اللعب عن طريق القرعة -
  من  ممكن مكانعند اإلشارة يرمي الذي عنده الكرة إلى أبعد  -

  عازلة منطقة                                                                  . منطقة الخصم   
  تمسك الكرة من طرف الفريق الخصم دون أن تسقط              : األولى الحالة 
  "أ" فريقورميها بدوره إلى أبعد     خطواتيستطيع الالعب التقدم ثالث  وهنا 
                                                                                                                      .          ممكن من منطقة الخصم مكان 
  توقف الكرة بعد سقوطها، وهنا يكون الرمي        : الثانية الحالة 
  .                               التحركنفس المكان دون  من 
                                   "ب" فريق                في منطقة الخصم             الكرةتحتسب نقطة للفريق الذي استطاع أن يسقط  -
  .الذي سجل أكبر عدد من النقاط يعتبر فائزا الفريق -

  
  

   10مرق بةاللع
  

  " أ" ىإلـى المـرم الكـرة                                        
  

   7إلى  5من  فريقان: التالميذ عدد                   المدرسة                        فناء : المكان     
  كرة : الوسائل     ض        العر ناحتيمستطيل به رواق من إحدى : الملعب     

                                                        
    التشـكيـالتلـعبـة                                                          ال سيـر        

   .في الملعب منتشرانفريقان متساويان في العدد  -
  . تلميذ في الرواق يمثل المرمى يوضع -
  .طريق القرعة عنيعين الفريق الذي يبدأ اللعب  -
  "أ" فريقمحاوال                                              عناصره بينيقوم الفريق بتمرير الكرة فيما  -

  .                    المرمى التلميذفي النهاية إلى  إيصالها   
   "ب" فريق                                   .   الالعبون الرواق يدخلدون أن تسقط أو تخرج، ودون أن  -
  .          النقاط منيسجل أكبر عدد يفوز الفريق الذي  -
  المرمى  التلميذ                                                                    
  
  
  

49



  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ---------------------- ---------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة البدنیة والرياضیة

  
  

  11مرق اللعبة
   

  "ب"إلى المرمـى  الكـرة
  

   7إلى  5من  :التالميذ عدد                 فناء المدرسة                                       : المكان  
  كرة : الوسائل              .ناحية العرض منم 2مستطيل برواقين عرض الواحد : الملعب  

                  
  التشـكيـالتاللعـبـة                                                                 سيـر         

  "ب" فريق        "أ" فريق                                                                              
  .             منهما العب مرمى لكلتجرى اللعبة بفريقين  -  
  .في الرواق المقابل لفريقه مكانهيأخذ الالعب المرمى  -  
  للمرمى دون أن تسقط أو تخرج من الكرةتسجيل نقطة يكون بإيصال  -  
  .، أو يخرج المرمى من الرواقالرواق، أو يدخل الالعبون الميدان    
  .النقاط منيفوز الفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد  -  
  .التالميذيمكن إدراج بعض القوانين الخاصة حسب مستوى  -  

  المرمى التلميذ    :                                                       مالحظة    
 داخلها يقفم في منتصف خطي العرض 1الرواق بحلقة قطرها  تعويضالقيام بنفس اللعبة مع  يمكن 

  .المستطيل ووضع الكرة داخل الحلقة للتسجيل زواياالمرمى، أو وضع حلقة في كل زاوية من  التلميذ
  
  

   12رقم اللعبة
  
  

  المتدحـرجـة الكـرة
  

      10إلى  5 منفريقان : التالميذ عدد                                فناء المدرسة        : المكان   
  كبيرة وكرات صغيرة  كرة: الوسائل                                          مستطيل: الملعب   
  

   التـشكيالت                                                اللعـبـة سـير             
  
  الكبيرة الكرة.                   لهكل فريق وراء خط العرض المخصص  ينتشر أعضاء -  
  "ب" فريق   .                  الكرات داخل الميدان وإعادتها لزمالئه بجمعيكلف العب من كل فريق  -  
  .الملعبتوضع الكرة الكبيرة في منتصف  -  
  .ريقين بالتساويتوزع الكرات الصغيرة على عناصر الف -  
  دحرجة الكرة الكبيرة لمنطقة  فريقعند اإلشارة يحاول كل  -  

  .الصغيرة بالكراتعن طريق قذفها  الخصم     
  "أ" فريق    .           الفريق الذي يتمكن من ذلك بعد مدة يفوز -  
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   13مرق اللعبة
  
  

  والقـصر الكـرة
  

   15إلى  10من : التالميذ عدد المدرسة                                      فناء : المكان    
  قارورات بالستيكية  4+ كرة : الوسائلم                            8دائرة قطرها حوالي : لملعبا    

   
  تشـكيـالتالاللعـبـة                                                            سـير         
  
       الحارس التلميذ                                                                                             
           القارورات                  ائرة                        ينتشر التالميذ عل محيط الد -  
  .م يحرسها تلميذ 1على شكل مربع ضلعه  الدائرةتوضع القارورات في منتصف  -  
  . إسقاط القارورات عن طريق القذف الدائرةيحاول التالميذ الملتفون حول  -  

  .فيما بينهم لمغالطة الحارس التمريرمستعملين  بالكرة   
          .     للذي استغرق اقصر وقت إلسقاط القارورات يعوديمكن التنافس حسب الفرق، والفوز  -  

  الرماة 
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  األلعاب الھادئة
  
  

، ومواصلة التالميذ حالتهم الطبيعية استعادة، قصد األلعاب الهادئة في نهاية الحصة تستعمل
  . الدروس داخل القسم بقية

   .أنها تستخدم لالسترجاع بين مجهودين شديدين كما -
أو حتى  ،احةالقيام بحصة التربية البدنية في الس ، حينما يتعذرأيضا داخل القسم وتستعمل -

  . الستعادة الحيوية نشاطينبين 
   

  1رقم اللعبة
                                     

  علـي  قـال                                              
 

   القسم كل: التالميذ عدد                                      ، داخل القسم     الفناء :المكان 
 

 اللعـبـة  سيـر     
علي اليد فوق  قال ،قال علي وقوف، قال علي جلوس :بإصدار األوامر مثل يقومالمعلم تلميذا  يعين -

  . الرأس
   ."علي قال" يستجيب التالميذ لألوامر إال إذا كانت مسبوقة بـ  ال -
  .كل تلميذ أخطأ يقصى -
   .فائزفي النهاية عن ال يعلن -

 
  

   2رقم اللعبة
 

 األلــوان
 

 القسـم كل: التالميذ عدد                                  قاعة الدراسة   الفناء،: المكان   
   

  اللعـبـة سيـر
  :مثال      

  . األحمر يعني الوقوف اللون -
  . الجلوساألصفر يعني  اللون -
  .في نفس المكان الدوراناألبيض يعني  اللون -
- ..........................  
  .يعنيهالمعلم بسرد قصة يذكر فيها األلوان، وكلما تلفظ بلون استجاب التالميذ لما  يقوم -
  .يقصى كل تلميذ أخطأ -
  . في النهاية عن الفائز يعلن -
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   3مرق ةاللعب
  

 
 وقالج ائدق   

   
  كل القسم : التالميذ عدد                                 الدراسةالفناء، قاعة : المكان         

  
  اللعـبة  سيـر       

  
  . المعلم تلميذا خارج القسم، بحيث ال يسمع وال يرى ما يجري بداخله يخرج -
  .تلميذا يمثل قائد الجوق، الذي يقوم بحركات خفية عن التلميذ الذي كان بالخارج يعين -
  .لقائدالتالميذ دون أن يكشفوا عن ا يرددها -
  .، وله في ذلك ثالث محاوالتيحاول الذي كان بالخارج اكتشافه بينما -

   
   

  4رقم ةاللعب
 

 الصـافرة
 

 القسم  كل:  التالميذ عدد                                         ، قاعة الدراسةالفناء: المكان        
 

 اللعـبـة  سيـر           
  . وال يرى ما يدور بداخله يسمع، بحيث ال ج القسميخرج المعلم تلميذا خار -
  .رةفاصأحد التالميذ  يعطي -
  .، الذي يحاول اكتشافهزميلهدخول  بعديبدأ في الصفير  -
  .في ثالث محاوالت الحقله  -

 
 

  5مرق ةاللعب
   

  تطيـر الحمـامة
   

   كل القسم: التالميذ عدد                                       قاعة الدراسة  الفناء،: المكان       
 

 اللعـبـة  سيـر          
 وعلى، يقف التالميذ في أماكنهم، ويقف أحد أمامهم يقوم بحركات للطيور الطيراالتفاق على نوع  بعد -

  .إال إذا قام بالحركات التي تدّل على الطائر المتفق عليه، يقصى من أخطأ يقلدوهزمالئه أال 
   .ية عن الفائزفي النها يعلن -
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   6مرق ةاللعب
  

 والبحـر كةالسم
 

  القسم كل :التالميذ عدد                                     قاعة الدراسة  ،الفناء: المكان    
 

 
 اللعـبـة  سيــر            

  
  .يقف القائد أمام زمالئه -
  .الشمال السمكةالذراع اليمين، ويمثل البحر، بينما يمثل الذراع  يمد -
  . اليمنى التي تمثل البحر وتارة فوقها تحتيمرر اليد اليسرى التي تمثل السمكة، تارة  -
  . البحر فوقالتالميذ إال عند مرور السمكة  يصفقال  -
  .يقصى كل تلميذ يخطئ -
  .يعلن في النهاية عن الفائز -

  
   7مرق ةاللعب

 
 وتـذّكـر رّكـز

  
   القسم كل: التالميذ عدد                                     الدراسةاعة ق، الفناء: المكان      

  
  اللعبـة  سيـر                

  
  .ثوان للتلميذ ليتذكر ترتيبها 10، تعطى مهلة )10إلى  7من (أشياء على الطاولة  عدةيضع المعلم  -
  . هذه األشياء تبعثرذلك  بعديخرج،  -
  . رتيبهات إعادةيحاول التلميذ  -
  . تعطى له نقطة كلما وفّق في ترتيب شئ -
    .  التعرف عليه التلميذ وعلىيمكن حذف شئ أو أشياء،  -
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  مدونة الوسائل
  

         
، ويؤدي التي تواجه العملية التعلّمية الصعوباتالعتاد الرياضي دورا هاما في تذليل  يلعب

  .   فة عامةالتربوي بص الفعل تحسينإلى 
  

                   :   التجهيز الرياضي -أ
  :  بحيث تكون) ساحة المؤسسة أو ساحة مجاورة(ساحة للممارسة : ضروريتجهيز * 

  . نظيفة -) مخطّطة(مؤشّرة  - ومؤمنةآمنة  -
  . مالعب مخطّطة وما يتبعها من مرامي وأعمدة: مستحب تجهيز* 

     

                      )مدونة(: التعليمية الوسائل -ب
  . كرات رسمية صغيرة من البالستيك -
  .كرات من البالستيك ذات أحجام مختلفة -
  .طبية صغيرة كرات -
  ).بعد ملئها بالرمل الزيتيمكن صنعها بقارورات (أقماع تستعمل كمعالم  -
  ).لخيوط الكهرباء العازليمكن صنعها بالبالستيك (م 1حلقات ذات قطر  -
  .  حبال بأطوال مختلفة -
  . لوحات خشبية -
  ).تصنع بقص ذراع المكنسة(سم 30ذات طول  خشبية شواهد -
  ). كّل مجموعة بلون( مجموعات صدريات مناديل، -
  .ملونة أعالم -
  . ميقاتي ساعة -
  .رةفاص -
    .رديكامت -
- ...............   
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