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  :مقدمة

 ذلك ،التطور والتقدم في مختلف المجاالت السیما التربویة منها إلىكل الدول عى تس     
لیوم تنامیا مطردا في ، ونحن نشاهد في عالمنا اجازان أنها عماد كل تطور ودعامة كل

رغبة في  الذي خلق األمر، یسمى بالعولمة ما لظهور نتیجة هذاو ربوي والتعلیمي المجال الت
بأسباب وعوامل  األخذكان لزاما علیها  ذلكولكي یتحقق  تجوید العملیة التعلیمیة،تطویر و 

 وضع خطط شاملة وفعالة تغطي كاملالعمل على التطور، ولعل أهم هذه العوامل هو 
احتیاجات ومتطلبات النظام التربوي والتعلیمي، حیث نجد أن التخطیط الفعال والناجع هو 

 هر المخططون مبادئ التخطیط ومعایی عي فیهااط المبني على أسس علمیة صحیحة یر التخطی
واضحة تقوم ، وفق أطر والفكریة اإلیدیولوجیةالمنبثقة من فلسفة وتوجهات المجتمع  ومقوماته

من أجل  ونظرة استشرافیة للمستقبل السائدة األوضاعانطالقا من دقیقة  إحصاءاتعلى 
  .اصلة في العالمالمجتمع لمواكبة التغیرات والتطورات الح إنتاجیةالرفع من كفاءة 

 أدنىنتكلم على مستویات  إذفي المجال التربوي عندما نتكلم على التخطیط ونحن      
، وهو التخطیط الذي یعنى بالمواد التعلیمیة المختلفة التي یشملها هذا النوع من التخطیط

الریاضیة و ومبادئها من التخطیط التربوي بشكل عام، ومادة التربیة البدنیة  أسسهاتستمد 
من التخطیط حیث  األخرىحد الركائز الهامة في النظام التربوي أخذت حظها هي أباعتبارها 

في التربیة البدنیة والریاضیة  التخطیطكیفیة مطبوعة التعریج على سنحاول من خالل هذه ال
            التربويوالتخطیط وكیفیة وضع البرامج للمادة، مستهلین الحدیث عن التخطیط 

معاییر التخطیط ومراحله ومقومات التخطیط الناجح، ثم التكلم عن  كذكر عام بشكل
عند وضع  إتباعهاجب التخطیط في التربیة البدنیة والریاضیة وذكر العوامل والشروط الوا
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لى مختلف مستویاتها، سواء طویلة المدى أو متوسطة المدى أو قصیرة المدى، الخطط ع
، حول مخططات لمادة التربیة البدنیة والریاضیةوضع مجموعة من النماذج  األخیروفي 

    .وكذلك نماذج عن برامج مادة التربیة البدنیة والریاضیة في مراحل التعلیم المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



ضیة شاطات البدنیة والر یات ال لوم وتق   معهد 
يض الرتبويقس شاط البدين الر   م ال

شطة البدنیة و التخطیط حمارضات ٔ ضی والربجمة الرتبویة ل                          ة                  الر
يض املدريس                                                       : التخصص شاط البدين الر            ال

ٔوىل ماسرتالسنة    ا
داد ٕ   مروان جور .د/ ا

 

4 
 

 مدخل للتخطیط في : المحاضرة األولى

  )المفهوم، األهمیة واألهداف( المجال التربوي

  

 :The Concept Of Planning مفهوم التخطیط -1

  :هناك العدید من التعریفات التي تناولت مفهوم التخطیط من بینها

 .تخذ من أجل تحقیق هدف معینیعرف التخطیط بأنه مجموعة التدابیر المحددة التي ت- 
یشمل التنبؤ بما سیكون علیه المستقبل "بأن التخطیط  Henry Fayol هنري فایول یرىو - 

  ".متضمنا االستعداد لها المستقبل
ارده القصد منه تكوین تقدیرات نوعیة وكمیة للمجتمع ومو  إلىالتخطیط دراسات تستند - 

  لیة ناجحةصیغة مستقب
المادیة والبشریة  اإلمكانیاتت تتخذ لتحقیق أهداف معینة ضمن هو مجموعة إجراءا- 

  .المتوفرة بوسائل قیاسیة
هو وسیلة عملیة لتجمیع القوى وتنسیق الجهود وتنظیم النشاط الذي تبذله جماعة من - 

الجماعات في إطار واحد من تكامل األهداف وتحدید المواقف، بحیث یمكن االنتفاع بقدرات 
مكانات األفرا ٕ د واستغالل إمكانیات البیئة واإلفادة من تجارب الماضي ووسائل الحاضر، وا

  .للوصول إلى أهداف تقابل حاجات المجتمع
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تحقیق أهداف محددة بغیة رفع المستوى المعیشي  إلىالعلمي الذي یسعى  األسلوبهو - 
ة لتلبیة وهو یتضمن تعبئة الموارد البشریة والمادیة واستخدامها بكفاء لإلنسانوالثقافي 

  .حاجات المجتمع

  :The Concept Of The Educational Planning  مفهوم التخطیط التربوي -2

التربیة والتعلیم،  إلصالح األساسیةالتخطیط العلمي السلیم یعتبر بحق أحد الشروط      
وتوجیه مسیرتهما المستقبلیة نحو تحقیق األهداف القریبة والبعیدة  وتحسین نوعیتهما،

 .سومة لهماالمر 

رسم للسیاسة التعلیمیة في كامل صورتها رسما ینبغي أن یستند ویعرف التخطیط التربوي بأنه 
إلى إحاطة شاملة أیضا بأوضاع البلد السكانیة وأوضاع الطاقة العاملة واألوضاع 

  .االقتصادیة والتربویة واالجتماعیة

جتماعي ومبادئ وطرق التربیة العملیة المتصلة المنتظمة التي تتضمن أسالیب البحث اال -
واالقتصاد والمالیة، وغایتها أن یحصل المتعلمون على تعلیم كاف ذي أهداف  اإلدارةوعلوم 
 .واضحة

ویعرف بأنه عملیة وضع السیاسات وتوزیع المصادر البشریة والمادیة للنظام التربوي الذي  -
 .األكفاءمتطلبات الغد من المتعلمین  إعداد یكفل

بأنه عملیة تطبیق للتحلیل النسقي العقالني لمسار التنمیة التربویة  Coombsكامب  ویعرفه -
 .في تحقیق حاجات المتعلمین والمجتمع بهدف جعل التربیة أكثر فعالیة

 :The Emergence Of The Educational Planningنشأة التخطیط التربوي  -3
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الیونانیین عند  حضارةث نجد في عرف التخطیط التربوي في الحضارات القدیمة بحی     
العسكریة واالقتصادیة  األهدافاالسبرطیین تحدیدا أنهم خططوا للتربیة من أجل تحقیق 

 .واالجتماعیة

أفالطون مخططا تربویا یناسب المجتمع األثیني، وتكلم بوضوح عن أهداف  وضعوقد      
سوفا، وحدد دور كل متخرج التربیة وعن المراحل التي یمر بها المتعلم إلى أن یصبح فیل

  .والطبقة التي ینتمي إلیها تبعا لمستواه التعلیمي

الطرق لتمكین المتعلمین من التحصیل  أحسنأما ابن خلدون فقد تكلم ابن خلدون عن      
بطریقة منهجیة  أخرى إلىمن مرحلة  االنتقالالجید، وهي مبنیة على قاعدة التدریج أي 

  .لبیداغوجي عند ابن خلدونومدروسة تدل على التخطیط ا

 في النصف الثاني من القرن العشرین، إالالحدیث لم یعرف  بمفهومهبوي ر أما التخطیط الت
وكان من بین الدول الرائدة  األولي في االتحاد السوفیتي وظهر ذلك في المخطط الخماسي

  .لعشرینفي ستینیات القرن ا إالفي المجال، وفي الدول العربیة لم یبدأ بصورة جدیة 

وعلى الرغم من المؤتمرات والندوات والحلقات التي عقدت في الوطن العربي وخارجه      
الكافي في كثیر من الدول العربیة،  النضج إالحول التخطیط التربوي إال أنه لم یصل بعد 

وبذلك فهو في حاجة للمزید من الدراسة والبحث من أجل  وال یزال في مراحل نموه األولى
  .تطویره

ومن خالل جمیع التعریفات السابقة یمكن القول بان التخطیط التربوي هو عملیة رسم      
السیاسة التربویة والتعلیمة مع مراعاة كل العوامل والمعاییر االجتماعیة والتاریخیة والثقافیة 
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لتي ته والمشكالت امن أجل تطویر النظام التربوي والتنبؤ باحتیاجا... والسیاسیة واالقتصادیة
    .یتوقع أن تواجهه، بحیث یتم وضع البدائل والحلول المناسبة لها

  :The Importance Of The Educational  Planning  أهمیة التخطیط التربوي -4

یعد التخطیط التربوي أحد أهم العملیات األساسیة التي ال یمكن االستغناء عنها في ظل      
الشدیدة في المجال العلمي ولذلك فإن له مكانة كبیرة التطور الحاصل في العالم والمنافسة 

 :في المجال التربوي تكمن أهمیته في

 والبشریة، والمادیة المعنویة تمعلمجا إمكانات على التعرف في اإلیجابي دورال 
  ...والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة المختلفة، بمجاالته الواقع وتشخیص

 حاجات في تمثلها التي األولویة حسب وترتیبها علیمیة،والت التربویة األهداف تحدید- 
  .وترجمتها إلى خطط ومشاریع وبرامج تعلیمیة تمعلمجا
  یساعد في استثمار الطاقات البشریة والمادیة بشكل جید  
 یساعد في اإلفادة من تجارب اآلخرین واالنطالق من حیث وصلوا. 
  واالقتصاد فیهم وذلك نظرا  أمثلاإلمكانات بشكل الجهد و یساعد في استغالل الوقت و

  .لدوره في تجنیب التداخل والجهد المضاعف
  یساعد في ترتیب األهداف حسب أهمیتها ولیس بشكل عشوائي.  
 یساعد في اإلفادة من الخطط السابقة ویمنع من عملیة التكرار. 
 حقیق بما هو أنسب لت واإلجراءاتوالوسائل  جتیار بین البدائل المتوفرة في البرامخاال

 .والموارد المتاحة اإلمكانیاتمتطلبات تنمیة المجتمع، وما یناسب 
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تمكین النظام التربوي من مسایرة التطورات واالتجاهات التربویة المعاصرة واستدراك - 
 .مكامن الخلل التي وقعت في الماضي

م به تحقیق الرؤیا الشاملة لمختلف متطلبات التنمیة، وهذا من خالل التنسیق الذي یقو - 
 .واألجهزةالمخططون مع مختلف الجهات 

 . التقلیل من نسب الهدر والفاقد التعلیمي- 

  :Objectives of The Educational Planning التخطیط التربوي هدافأ -5

 :على االختیار واالنتقاد أي المقام األولیرتكز في التخطیط أن   Billy.E.Geatzیرى    
من فالمخططون یسعون وبذلك جراءات البدیلة لتحقیق الهدف، االختیار من بین الوسائل واإل

  :تحقیق مجموعة من األهداف نجملها فیما یلي التخطیط الى خالل
 .اإللزاميتحقیق االستیعاب الكامل لمن هم في سن التعلیم - 
 .التعلیم وهي ترتبط بعدد الخریجین منه وبكفاءتهم إنتاجیةزیادة - 
 .دى المسؤولین عن التعلیمالتخطیطي ل يزیادة الوع- 
ة في نفوس األفراد-   . تعزیز المواطنة، وترسیخ مفاهیمها، وتنمیة القومیّ
ّ بین الفرد والمجتمع-   .تعزیز االنسجام الداخلي
  .تحقیق األهداف السیاسیة للدولة وذلك بالربط بین السیاسة العامة والسیاسة التعلیمیة- 

 

 

 

 

 

 



ضیة شاطات البدنیة والر یات ال لوم وتق   معهد 
يض الرتبويقس شاط البدين الر   م ال

شطة البدنیة و التخطیط حمارضات ٔ ضی والربجمة الرتبویة ل                          ة                  الر
يض املدريس                                                       : التخصص شاط البدين الر            ال

ٔوىل ماسرتالسنة    ا
داد ٕ   مروان جور .د/ ا

 

9 
 

  )المراحل -المبادئ(لتربوي التخطیط ا: الثانیةالمحاضرة 

  

  : Principles Of The Educational Planning  مبادئ التخطیط التربوي -1

حتى یكون التخطیط ناجعا ومحققا ألهدافه یجب أن ننطلق فیه من مجموعة من      
  : المبادئ التي تمثل قاعدة البدء فیه وتتمثل هذه المبادئ في

 :Realism الواقعیة 1-1
 االت،لمجا بمختلف وعالقته النظام التربوي واقع معرفة تتطلب التربوي التخطیط واقعیة إن
 وحتى للتنفیذ، قابلة غیر أخرى بعبارة واقعیة أو غیر تربویة خطة وضع حینئذ ینبغي فال

 :یلي ما ینبغي مراعاة فإنه واقعیا، التربوي التخطیط یكون
 االجتماعي البناء وطبیعة تمعمجال ظروف. 
 المتاحة والبشریة والمادیة المعنویة الموارد. 
 تنفیذ الخطة متطلبات استیعاب على تهاقدر  ومدى والمتوقعة الحالیة التربویة الهیاكل. 
 التربوي النظام علیها سیكون الذي الوضع بمعرفة الخاصة االستشرافیة الدراسات 

 لمؤثرةا ومختلف األطراف والمدرسین التالمیذ عدد حیث من خاصة مكوناته، بمختلف
 .الخطة تنفیذ على

 من أصغر أو أكبر التربویة الخطة تكون ال حتى التمویل، إلمكانات الدقیقة المعرفة 
 .اإلمكانات هذه

 التربوي المجلا في تمعمجلا لحاجات الدقیق التحدید. 

  :Flexibility  المرونة 1-2
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 إذا الكلي، أو الجزئي روالتغیی والتبدیل للتحویل قابلیته التربوي التخطیط بمرونة یقصد     
 لم التي الطارئة للمستجدات كنتیجة منطقیة وهذا الخطة، تنفیذ أثناء ذلك األمر استدعى

   .الخطة وضع أثناء بالحسبان تؤخذ

   Continuity :االستمراریة 1-3

 لالحقتها، ومهیأة بسابقتها خطة مرتبطة كل تكون أن التربوي التخطیط مبادئ من إن     
 للوقوف الدائمة الحاجة ومع الحیاة مع استمرار تستمر توقفا، تعرف ال مستمرة عملیة فهو
 مختلف مع الرتباطها كذلك وتستمر ،االتلمجمختلف ا في التربوي النظام حاجات على

 ویبني التربوي النظام معها یتفاعل التي والعالمیة والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة العوامل
 .لذلك تبعا مخططاته

 :Inclusiveness and Integration والتكامل الشمولیة 1-4

 العناصر لمختلف تضمنها ضرورة شاملة، بمعنى تكون أن ینبغي التربویة الخطة إن     
 أو تحقیقها، وسائل عن وتغفل األهداف تربویة تذكر لخطة معنى فال منها، تتشكل التي
 .كیفیة توفیرها ملتهو  الوسائل تذكر

  :Formatting  التنسیق 1-5

 صیاغتها تكون بحیث بین األهداف االنسجام التربوي التخطیط في بالتنسیق یقصد     
 به یقصد كما .العملیة واألهداف األهداف اإلستراتیجیة بین تعارض یكون فال منطقي بشكل
 بمؤسسات بدایة التربویة، الخطة وتنفیذ بوضع األطراف المعنیة مختلف بین الجهود تكاتف
 الخطة بصیاغة المكلفین التربویین الخبراء إلى التنمویة الشاملة للخطة الواضعة الدولة

 دون التقنیة بالمعاییر الخبراء اكتفاء أن إذ الخطة، یعیق تنفیذ قد لما تجنبا وهذا التربویة،
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 وهذا واالرتجالیة، بالفوضویة متصفة الخطة یجعل أن من شأنه الرسمیة الهیئات مراجعة
 كمبدأ نفسه التنسیق یفرض هنا ومن الورق، على حبرا بقاء الخطة إلى ایةالنه في یؤدي

 .مبادئ التخطیط من أساسي

  :The Future المستقبلیة 1-6

 (على التربویة الخطة بحیث تتوزع للمستقبل، مراعیا یكون أن البد التربوي التخطیط إن  
 ومدى (سنوات خمس وأربع أ) متوسط زمني ومدى (سنتین إلى سنة من) قریب زمني مدى
  .سنة عشرة خمس إلى عشرة) بعید زمني

  :Planning Elementsمقومات التخطیط  -2

عملیة التخطیط عملیة متعددة الجوانب، ومن ثم فانه من الالزم أن تقوم على أسس      
  :ومقومات مدروسة سلیمة تسمح بتحقیق األهداف بشكل مثالي ویمكن إجمالها في ما یلي

الهدف من كل تخطیط هو محاولة تحدید وتحقیق غرض معین ومن : ألهدافتحدید ا 2-1
  .یحدد الهدف مسبقا بوضوح أنثم فانه من الضروري 

النجاز التخطیط، بل یجب تكون  أهدافتكون هناك  أنال یكف  :الموارد المتاحة 2-2
ة للتحقیق، وان قابل األهدافوذلك بان تكون تلك  األهدافلتنفیذ تلك  واإلمكانیةتتوفر القدرة 

  .تتوفر الوسائل المناسبة لتنفیذها

ویتمثل في الجهاز اإلداري الذي یقوم بتنفیذ  :الالزمة للتنفیذ اإلداریةالطاقات  2-3
المشاریع والخطط، ولهذا قبل أن تدفع أي خطة للتنفیذ فانه من الواجب إعداد الجهاز 

  .فنیة التي یقتضیها تكوین ذلك الجهازاإلداري الالزم وتحدید مختلف الوظائف الفنیة وغیر ال
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لكي یكون التنفیذ سلیما یجب تقدیم بعضها على البعض األخر  :بحث أولویة التنفیذ 2-4
  .  تبعا ألهمیة كل منها ومدى تأثیره المباشر في تحقیق األهداف

یعد الوقت من المقومات األبرز للتخطیط بل ارتبطت : تحدید الوقت الالزم لتنفیذ 2-5
  .یة التخطیط بزمن التنفیذ مثل التخطیط طویل المدى والتخطیط قصیر المدى وغیرهاتسم

 :The Stages Of The Educational Planning  مراحل التخطیط التربوي -3

   :واالستقصاء البحث 3-1
 االجتماعیة واالقتصادیة بدراسة األوضاع التربوي المخطط یقوم المرحلة هذه وفي     

 أجل من جوانبه من كافة التعلیمي الوضع المجتمع، باإلضافة إلى دراسة لداخ والسكانیة
  .السابقة الخطة تحقق أهداف مدى ومعرفة الضعف ومواطن القوة مواطن معرفة

 :كما یجب أیضًا أن یوضع في االعتبار عند دراسة الوضع التعلیمي القائم الجوانب التالیة 

 أهداف النظام التربوي ونتائجه . 
 دراسة ومناهج الدراسة في مراحل التعلیم وفروعهخطط ال . 
 إدارة التربیة على المستوي الوطني والمحلي وعلى مستوى المنطقة . 
 التوجیه التربوي واإلدارة التربویة . 
 الهیئة التعلیمیة والهیئة اإلداریة والموظفین . 
 األبنیة المدرسیة . 
 ة والتجهیزات واألثاثالخدمات المادیة للتعلیم بما فیها الكتب المدرسی . 
 الوسائل التعلیمیة . 
  النفقات ، مصادر التمویل ، توزیع النفقات: تمویل التعلیم . 
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   :المستقبلیة االحتیاجات تحدید 3-2

 :ویمكن إجمالها فیا یلي ینتظرها التي الشاملة التنمیة متطلبات بكل االحتیاجات هذه ترتبط
 لمتدربةوا المتعلمة العاملة القوى إلى الحاجة 
 القطاعات كافة من المجتمع 
 تمعمجال تنمیة احتیاجات 
 والمبدعین العلمیة النخب إلى الحاجة 
   وتطویره التعلیم تنمیة احتیاجات- 
 التمویل احتیاجات 
 الحاصلة والتكنولوجیة العلمیة التطورات مواكبة 
 والخارجیة الداخلیة التغیرات مواكبة 

  : إعداد مشروع الخطة 3-3

 :م مشروع الخطة متضمنًا ما یليیجب أن یقد
  مقدمة تتضمن سوابق الخطة والنشأة التاریخیة، ثم الطریقة التي اتبعت في أعداد

 . الخطة
 عرض لألهداف العامة للسیاسة التربویة التي تأخذ بها الدولة . 
  عرض لألهداف التفصیلیة مصحوبة ببیانات كمیة عن كل مرحلة من مراحل التعلیم

فروعه ، وبالمعاییر التي اتبعت، ویقصد باألهداف التفصیلیة وعن كل فرع من 
 .األسس التي بني علیها المشروع في تقدیم أرقام الخطة

 المرحل الزمنیة المختلفة لتحقیق األهداف بعد ترجمتها إلى خطة عمل . 
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 تحدید مسئولیات األجهزة المسئولة عن تنفیذ الخطة . 
 ح بالتغذیة العملیة وتصحیح مسار الخطةوضع نظام المتابعة والتقویم الذي یسم . 

  : التربویة الخطة تنفیذ 3-4

بعد تقدیم مشروع الخطة واعتمادها من السلطات العلیا المسئولة تبدأ مرحلة التنفیذ      
وتقع مسئولیة التنفیذ بالدرجة األولى على عاتق الموظفین التنفیذیین في التعلیم قبل  والمتابعة

غیر أن لهؤالء المخططین مع هذا دورًا ینبغي أن یقوموا به   لمخططین،أن تقع على عاتق ا
  .في هذه المرحلة والمتمثلة في مراقبة عملیة التنفیذ

  : یم الخطة التربویةیتق 3-5

یم الخطة یعتبر آخر مراحل الخطة، وهي بمثابة إعطاء كشف الحساب الختامي إن تقی     
ًا لألهداف والغایات التي وضعها المخططون عن مدى نجاح الخطة أو عدم نجاحها وفق

 .مسبقًا للخطة

 :ي ما یليویمكن إجمال خصائص هذه المرحلة ف

یجب أن یتم تقویم النتائج على أساس التنبؤات أو  : Evaluationیمیللتق ضع معاییرو  –
م الحصول علیها في التي توضعها ال على أساس حجم النتائج تم األهداف التي 

 .قطالنهایة ف
وهي عملیة یتم بها االستفادة من التجارب والخبرات  Feed back: لتغذیة الراجعةا –

 . السابقة في تعدیل مسار الخطة وتكیفها وفقًا لألوضاع والظروف المتغیرة
 وضع األهداف الجدیدة New Objectives : یحب تحدید أهداف جدیدة ینبغي بلوغها

جدر اإلشارة هنا ت و  عد أن یتم تقویمها،وذلك باالستناد إلى النتائج السابقة للخطة ب
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إلى أن وضع خطة جدیدة یعني تصحیح األهداف السابقة وتحدید أهداف جدیدة 
 .وضوحًا وواقعیة أكثربعضها وتجعلها  ةع األهداف األصلیة أو تنمییتوسو 
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  )األنواع -المعاییر(التخطیط التربوي : المحاضرة الثالثة

    

  :Standards Of Educational Planning  خطیط التربويمعاییر الت -1

  :Historical Civilizational Standards  تاریخیة حضاریة معاییر 1-1

 ینبغي فال واتجاه أفراده، تمعلمجا اتجاه مع متطابقا یكون أن یجب التربوي التخطیط إن     
 التأثیر ذات التاریخیة مع معطیاته أو للمجتمع الحضاري االنتماء مع متعارضا یكون أن

، ولذلك ینبغي أن یكون منسجما مع الدین واللغة الرسمیة للبلد، الن النظام التربوي المستمر
والمعتز به، الن الخطة التربویة التي ال تراع الجانب  بانتمائههو الكفیل بإعداد الفرد الواعي 

 .التاریخي والحضاري ستواجه صدودا وتفاعال سلبي من المجتمع

   :Standards Social  اجتماعیة معاییر 1-2

 تحقق األفضل، وحتى نحو التغییر أهدافه في یتضمن أن بد ال تربوي تخطیط أي إن     
 واقع من تحقیقها وتحدید وسائل صیاغتها في االنطالق یكون أن بد ال األهداف هذه

ي تواجهه ، الن كل نظام تربو أرض الواقع على تجسیدها شروط یحمل معین، اجتماعي
مشكالت البد أن یراعي الخصائص االجتماعیة في مشروعه اإلصالحي ومن بین التساؤالت 

  :التي نطرحها وتكون متوقعة الحدوث كمشكالت 

  ما هي درجة التفاعل المتوقعة من مختلف الفئات االجتماعیة من المشروع
 اإلصالحي؟
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 الت التي یعاني منها ما هي األسباب والعوامل االجتماعیة التي أدت إلى المشك
 النظام التربوي؟

 ما هو مستوى الوعي االجتماعي لدى األفراد؟ 
 ما هو الدور الذي یمكن أن یلعبه المخططون في الحد من اآلفات االجتماعیة؟ 

ومن بین المعاییر االجتماعیة التي یجب أن نأخذها بعین االعتبار الواقع السكاني كعدد 
ریة، توزیع السكان حسب انتمائهم الدیني أو اللغوي، النمو السكان اإلجمالي الشرائح العم

 وغیرها ....والخارجیة السكاني، متوسط العمر، الهجرة الداخلیة

   :Standards Political  سیاسیة معاییر 1-3

 السلطة التي تتبناها العامة التنمویة السیاسة مكونات أهم أحد التربوي النظام یعتبر     
 على یكونوا أن الخطط اإلصالحیة واضعي على ینبغي فإنه ذلك على وبناء السیاسیة،

، وهذا لكون العامة التنمویة إطار الخطة في النظام هذا یحتلها التي بالمكانة تام اطالع
السلطة هي المسؤول األول عن توفیر كل الوسائل التي تتطلبها عملیة التخطیط التربوي، 

  :ي وضع الخطط التربویة نجدومن بین العناصر السیاسیة المؤثرة ف

طبیعة النظام السیاسي، الدستور ومواثیق المجتمع، تأثیر التنظیمات السیاسیة، مجال تدخل 
 .السلطة والقرارات السیاسیة في القرارات التربویة 

 :Standards Economical اقتصادیة معاییر 1-4

 اإلصالحي فإن المخطط ولذا أهدافه، تتحقق حتى تمویل إلى یحتاج تربوي نظام أي إن     
 أي في فینبغي ،فیه یطبق للبلد الذي االقتصادیة القدرات مضمونه في یتعدى ال أن ینبغي
 غیر ولكنها معناها في جلیلة أهداف وعدم صیاغة االقتصادیة الشروط مراعاة تربویة خطة
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تتضمن  أن، كما ینبغي على الخطة لذلك الالزمة توفر الموارد عدم بسبب للتحقیق قابلة
المواد والوحدات التعلیمیة التي تخرج متكونین حسب الحاجات االقتصادیة للمجتمع وحسب 

، ومن بین العناصر التي یجب على المخطط أن یكون طبیعة المرحلة التنمویة التي یمر بها
 الدخل القومي العام، تمویل التعلیم، المصادر األساسیة والثانویة، الدخل: على درایة بها هي

 ...الفردي

 :Standards Educational تربویة معاییر 1-5

 بصمیم الفعل تتعلق بیداغوجي نفسي طابع ذات التربویة المعاییر تكون قد     
 لسهولة اإلصالحات، وذلك جل علیها تركز التي المعاییر أكثر وهي التعلیمي،/التعلمي
 فغالبا ذ،التالمی علیها یتحصل التي النتائج خالل من المدرسي الفشل أو النجاح على الحكم

 االمتحانات نتائج من علیه یستدل التحصیل الدراسي في ضعف یوجد بأنه یالحظ ما
 حلول عن البحث لیتم الضعف، هذا أسباب هي سؤال ما فیطرح النهائیة، أو الفصلیة
  :، ویمكن حصر العناصر التالیةالمخطط اإلصالحي یتضمنها

  ...علمین، المعطیات التربویة الكمیة والكیفیةالهیاكل التربویة، إعداد الم

   :Types Of The Educational Planning أنواع التخطیط التربوي -2

  .توجد عدة تقسیمات ألنواع التخطیط وفیما بلي تفصیل لذلك

  : الزمني المدى بحسب التخطیط 2-1

 المدى طویل تخطیط Long-term Planning:  
 أهداف لتحقیق تنفیذیة مراحل للخطط فیه تكون )سنة 15و 10( بین هتمد وتتراوح     

 الفترة طول الن ةكحریة الحر  من برأك بقدر تسمح مدته بان التخطیط هذا ویتمیز التطویر
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 القصیر األجل شدیدة في معارضة تلقى وقد الجذریة التغیرات من برأك قدر بإحداث تسمح
 برأك تحقیق تغیرات بإمكان تسمح ماك ثةالمورو  والتقالید العادات رسوخ بسبب المتوسط أو
 .مادیة أو انتك بشریة المتاحة الموارد أحجام في

 المدى متوسط تخطیط -term Planning  Medium:  
 سنوات إلى خمس مداه یصل فیه الشائع أن غیر )سنوات 7و 3( بین هتمد وتتراوح     

 وفي شكله ومحتواه في سائلهونظمه وو  التعلیم بنیة في جوهریة تحوالت إحداث إلى ویسعى
 . ببیئته ارتباط درجة

 المدى قصیر تخطیط Short-term Planning:  
 التنفیذ مسار على بنائها في الخطة هذه زكوتر  واحدة سنة الغالب في تتجاوز ال وفترته     
 طریقها الخماسیة وعن للخطة كافة مرونة إلعطاء وذلك الجاري النشاط لمجاالت الفعلي
 هذا الشرعیة ویتخذ الحاجات أو الطارئة المواقف لمواجهة المطلوبة التعدیالت راءإج یمكن
صالح وتهذیب تعدیالت شكل التخطیط من النوع ٕ التعلیمي  النظام في معینة أوضاع وا

 .القادمة واالقتصادیة االجتماعیة للخطط وتكفیه

 إجرائي تخطیط  Action Planning: أو یومیا تتخذ التي التخطیطیة المهام وهي 
  . موقفیا

  :وینقسم إلى نوعین :من حیث األهداف 2-2

 بنائي تخطیط Constructional Planning:  
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 من مجموعة اتخاذ به ویقصد یبيكالتر  والتخطیط الهیكلي التخطیط أحیانا علیه ویطلق     
 في التركیب المدى بعیدة عمیقة تغیرات إلى تهدف التي والسیاسات واإلجراءات القرارات

قامة للدولة واالجتماعي االقتصادي ٕ  .جدیدة ونظم بأوضاع للسابق مغایر جدید هیكل وا
 وظیفي تخطیط  Functional  Planning:  
 النوع هذا ویعمل )الموارد رصد تخطیط(و) التنظیمي التخطیط(منها أسماء بعدة ویعرف     

 .بها المعمولاألنظمة  ضمن المجتمع في اقتصادي استقرار تحقیق على التخطیط من

 :المجاالت حیث من 2-3

 شامل تخطیط Inclusive Planning:  
 شمول ذلك ما یتطلب مع جوانب النظام التربوي لك تشمل خطة وضع ویتضمن     

 لك على الملقاة والواجبات المسؤولیات وتحدید واإلمكانات الموارد كافة وتعبئة األهداف
 .واحد
 جزئي تخطیط  Partial Planning:  

النظام في  العمل قطاعات من قطاعا أو معینا مجاال یتناول الذي التخطیط وهو     
  الخ...كتخطیط المناهج الدراسیة، هیكلة التعلیمالتعلیمي 

 تلقائي تخطیط Spontanic Planning :  

 مثال والتخطیط كالمناهج التربویة العملیة من معین قطاع انتقاء أو اختیار ویتم     
 عن هذه الخطط أسفرت ما فإذا، تقلیدیة غیر ووسائل خطط بإتباع تجریبیة ورةبص لتطویرها

 مناطقفي  الجدیدة األسالیب بتطبیق ذلك بعد یبدءون المخططینإن ف ملموسة ایجابیة نتائج
 .أخرى
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 :القرار مصدر حیث من 2-4

 مركزي تخطیط Central Planning: 
 من النوع هذا ویتطلب المركزیة، رةاإلدا طرف من یتم الذي التخطیط به ویقصد      

 .المناطق كافة في المخطط نفس تنفیذ التخطیط

 تخطیط ال مركزي  Decentralized Planning: 
 یأخذ ال ولكنه التنمیة لمتطلبات  العریضة الخطوط مع ینسجم الذي التخطیط وهو     
 تضع لكي حریةال من مجال لها كل منطقة بل المناطق، كل في واحدا مضمونا وال شكال

  .وضعیتها الخاصة تناسب التي التربویة المخططات
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  التربویة مشروع المؤسسة: المحاضرة الرابعة

  

   :The Concept Of The Enterprise Project مفهوم مشروع المؤسسة -1

هو خطة عمل تساهم جمیع األطراف المعنیة في بلورتها وترمي إلى تجسید مشروع      
بمثابة عقـد تلتزم  هو سة الغد على مستوى المؤسسة معتبرة خصوصیاتها ومحیطها، ومدر 

  .هذه األطراف بتنفیذه على مراحل

 تربوي یتبناها وسط مشتركة رؤیة كونه على المؤسسة مشروع نعرف أن یمكن و     
لمین ممكن عدد ألكبر متاحا التربوي النجاح جعل أجل من واجتماعي ّ  .من المتع

شروع المؤسسة هو تقنیة حدیثة لتحسین التسییر ومعالجة مشاكل المؤسسة وذلك م     
بوضع إستراتیجیة لتحقیق أهداف حددتها كل مؤسسة لنفسها وفق األهداف الوطنیة 
والنصوص التشریعیة المعمول بها من جهة ولخصوصیتها الجغرافیة والحضریة ومحیطها 

  .رىاالقتصادي واالجتماعي والثقافي من جهة أخ

  :Objectives Of The Enterprise Project أهداف مشروع المؤسسة -2

 التربویة المؤسسة داخل المناخ وتحسین المدرسیة الحیاة تطویر. 
 التربویة المنظومة في أساسیة كحلقة المؤسسة دور تفعیل. 
 بنتائجهم واالرتقاء التالمیذ تحسین مكتسبات. 
 للمؤسسة المساعدة ید تقدیم قصد والفاعلة الخارجیة الطاقات تجنید. 
 تنفیذ المشروع في والفعالة االیجابیة للمساهمةحریة أكبر للطاقم التربوي  إعطاء. 
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 أخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولیة من طرف الطاقم التربوي. 
 ومقترحاتهم الخاصة من اجل  أفكارهمالفرصة للفاعلین في االبتكار وطرح  إعطاء

 .واألفكارن من الرؤى كبر عدد ممكأالحصول على 
  المعنیة وتدریبهم على المهام الجدیدة األطرافتوسیع مهام. 
 تمكینهم من اكتساب خبرات وتجارب جدیدة. 
 التربوي األداءتحسینات نوعیة على طرق وكیفیات  إدخال . 

  :Steps To Complete The Project Of The Enterprise خطوات انجاز مشروع المؤسسة -3

  تشخیص وضع المؤسسة: ولىالمرحلة األ  
 التربویة :الجوانب مختلف في المؤسسة منها تعاني التي المشكالت وتحدید معرفة -    

 ...والمادیة واإلداریة
 ).النتائج ، مؤشرات الحیاة المدرسیة، الموارد المتوفرة(جمع المعطیات حول المؤسسة -    
 ..هویة والوطنیةتقییم وضع المؤسسة بالنظر إلى المؤشرات الج -    
 هذه على القضاء إمكانیة في والتفكیر فیها والمتسبب المشكالت ظهور أسباب تحدید -    

 . األسباب
 .لها للو ح واقتراح  للمؤسسة الحالیة الوضعیة دراسة في المواجهة الصعوبات تحدید -    
 المشروع إعداد :المرحلة الثانیة  
 افاعتماد التشخیص لتحدید جملة من األهد. 
 واإلداریة والتربویة المادیة الجوانب تحدید مع والثانویة األساسیة الحاجیات تحدید 

 .المتوفرة
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 المادي أو البشري بالعنصر األمر تعلق سواء المشروع لتنفیذ الالزمة الوسائل تحدید 
 ...وخارجیة داخلیة-تواجدها أماكن تحدید مع

  ؤشرات متابعة المشروع وتقییمهوم آلیاتضبط. 
 المشروع تنفیذ :ةلثمرحلة الثاال  
 مجاله في كل التنفیذ أعضاء المشروع ویقوم یتابع.  
 تقویمیة خطوة كل في األعضاء بین التنسیق عملیات إجراء.  
 المراجعة إلى تحتاج التي والجوانب المشروع في اإلیجابیة الجوانب عن اإلعالن 

 .جوانبه من جانب أي في الخلل ظهور حین والتعدیل
 تنفیذ في السلبیة للجوانب الحلول تتناول التي المقترحات حول اآلراء وتبادل شاورالت -

 .تطبیقها ثم المشروع
 المشروع تقویم :المرحلة الرابعة  
 .التغییرات الدالة في مردود المؤسسة -    
 .أسباب النجاحالتعرف على  -    
 .مدى تحقق األهداف المسطرة من خالل العملیات المنجزة -    
 .العوامل السلبیة التي یحتمل أنها حالت دون بلوغ األهدافمعرفة ودراسة  -    

 .قیاس كفاءة المنفذین وفعالیتهم -    
 .متابعة فعالیة العملیات -    
 .العالقة بین المصاریف وفعالیات العملیات -    
 .تجدید طریقة التفكیر ومنهجیة العمل -    
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المالحظة واالستبیانات واالختبارات الموضوعیة ویتم  هناك عدة طرق وأدوات للتقویم كشبكةو 
 .انتقاء كل أداة حسب موضوع المشروع

 Elements Of The Success for The Enterprise مقومات نجاح مشروع المؤسسة -4
Project:  

 انخراط كافة األطراف المعنیة. 
 توظیف كافة اإلمكانیات المتوفرة بشكل امثل. 
 موضوعة ومدى تحققهاااللتزام باألهداف ال. 
 انسجام األهداف مع العملیات التنفیذیة المحضرة. 
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  مشروع التربیة البدنیة والریاضیة: المحاضرة الخامسة

  

 Concept Of The Physical Education and التربیة البدنیة والریاضیة مفهوم مشروع -1
Sports Project:  

ربیة البدنیة والریاضیة على صعید كل مؤسسة من خالل هو أداة لتفعیل برنامج مادة الت     
المتوفرة،  Didacticsتخطیط یراعي ظروفها المادیة من حیث التجهیزات واألدوات الدیداكتیكیة 

 .كما یأخذ بعین االعتبار طبیعة محیطها الجغرافي والبشري

سییر والمساهمة في وسیلة لتحسین التویعرف مشروع التربیة البدنیة والریاضیة على انه      
معالجة المشاكل الخاصة بالمؤسسة من جهة والخاصة بالتربیة البدنیة والریاضیة من جهة 
أخرى وذلك بوضع إستراتیجیة معینة لتحقیق أهداف محددة تكون متوافقة مع المشروع العام 

   .للمؤسسة

 Descriptions Of The Physical Education مشروع التربیة البدنیة والریاضیة مواصفات -2
and Sports Project : التربیة البدنیة والریاضیة مجموعة من الصفات التي تمیزه عن لمشروع

  :باقي مشاریع المواد األخرى وهذا نظرا لطبیعة المادة وهي كاألتي

یأخذ بعین االعتبار الموارد والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة وبالتالي فان مشروع  -
 .یة والریاضیة ال یهتم بالمادة وحدها بمعزل عن ما یحدث داخل المؤسسةالتربیة البدن

 .متوافق مع لنصوص والقوانین الرسمیة -
 .مندمج في المشروع العام للمؤسسة -
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 .متمركز حول خصائص المتعلمین -
  ..یشترك فیه جمیع األطراف المعنیة من معلمین ومتعلمین وطاقم إداري وأولیاء -

 Methodological Steps For The الخطوات المنهجیة لمشروع التربیة البدنیة والریاضیة -3
Project    Physical Education and Sports:  

:وذلك من خالل: تشخیص واقع التربیة البدنیة والریاضیة: أوال  

 تحدید السیاق المؤسساتي والتربوي كاالطالع على القوانین والنصوص والمراسیم... 
 عاملین بالمؤسسةو وتالمیذ  أساتذةمن  التعرف على الخصائص البشریة. 
  والتجهیزات المتوفرة في المؤسسة اإلمكانیاتالتعرف على. 
  العامة والنهائیة للمشروع األهدافتحدید. 
  والوسائل الخاصة بالتربیة البدنیة والریاضیة والتجهیزات التي تتوفر  اإلمكانیاتتحدید

 .)والفضاءات المختلفة لمالعب والقاعاتا(علیها المؤسسة 
 مراجعة محتویات برامج التربیة البدنیة والریاضیة لكل مستوى على حده . 

:إعداد وكتابة المشروع: ثانیا   

 ضبط اإلمكانیات الخاصة بالتربیة البدنیة والریاضیة. 
 وضع خطة عملیة تراعي اإلمكانیات المتاحة. 
  المشروعضبط مؤشرات وآلیات تنفیذ ومتابعة.  

:انجاز المشروع: ثالثا  

 الشروع في تطبیق الخطة في بدایة السنة الدراسیة. 

 

 

 



ضیة شاطات البدنیة والر یات ال لوم وتق   معهد 
يض الرتبويقس شاط البدين الر   م ال

شطة البدنیة و التخطیط حمارضات ٔ ضی والربجمة الرتبویة ل                          ة                  الر
يض املدريس                                                       : التخصص شاط البدين الر            ال

ٔوىل ماسرتالسنة    ا
داد ٕ   مروان جور .د/ ا

 

28 
 

 المتابعة المستمرة والمتواصلة للمشروع. 
 إجراء التعدیالت الالزمة عند االقتضاء.  

  :وذلك في ضوء: یم المشروعیتق: رابعا

 األهداف الموضوعة. 
 البدنیة والریاضیة التوجهات العامة للسیاسة التربویة والخاصة بالتربیة. 
 المشروع العام للمؤسسة.    
 حدوث تغیرات كوضع قوانین جدیدة أو أهداف أو مناهج... 
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  نموذج مشروع

  

        

 

 

  

  

  

  

  

  

  

راف المدرس یبدأ المتعلمون في تنفیذ جوانب المشروع تحت إش                                       
  ومساعدته

  

  

  

 مالحظة 

وضعیة  الحالة الراھنة
أین یوجد التالمیذ (الحالة الراھنة     قاالنطال

 ) المعطى الفعلي

 تجمیع المعطیات

 تحلیل وتأویل المعطیات

 لقراراتخاذ ا

  التشخیص 

  )1الحصة (

 المشاكل والصعوبات

  شبكة المالحظة 

 )مواطن القوة ومواطن الضعف(

  تحدید الكفایات المستھدفة من 

 الحلقة وصیاغة األھداف

  تخطیط 

 المشروع وتنظیمھ

  : داغوجيیالمشروع الب

ویتضمن الجدول الزمني خطوات 
اإلنجاز في شكل حصص تعلیمیة تحدید 

 تنفیذ المشروع    

 فالحذب المشروع باإلضافة أو تعدیل بعض جوان التعدیل
 )تقویم تكویني(

 المعطى المثال المنشودة الحالة  اإلجمالي التقویم  

1 

2 

3 

4 
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  المراحل اإلجرائیة للتخطیط التربوي: المحاضرة السادسة
  في مجال التربیة البدنیة والریاضیة

  

 Planning In The physical education and  التخطیط في التربیة البدنیة والریاضیة -1
Sports :  

 مرحلة ومحطة مهمة وضروریة الیة عملیة التخطیط في التربیة البدنیة والریاضتعد      
رغباتهم  ءتفهم احتیاجات المتعلمین في ضو  ستغناء عنها فهو عملیة تعتمد علىیمكن اال

المتاحة، وهي تهدف  اإلمكانیات إطارناسبة في مومشكالتهم ومقابلتها بالبرامج الالزمة وال
 .للمتعلمین التكامل والتنسیق والربط بین مختلف البرامج والمناهج الموجهة إلى

أن یطرح  تربیة بدنیة وریاضیة قبل البدء في عملیة التخطیط یجب على كل أستاذو      
  :ذو معنى وأهمیة هاألسئلة لكي یكون تخطیطمجموعة من 

 ؟ من التخطیط ما هو الهدف  
 ؟ المتعلمین ما هي حاجات  
  ما هو دورنا بالنسبة لهذه الحاجات؟  
 ناءة وایجابیة؟ كیف تكون البرامج والخطط مؤثرة وب  
  ما هي الثغرات الواقعة؟  
  ما هي المشكالت األكثر إلحاحا؟  
 ما هي المیزانیة الممنوحة؟  
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  :ن التخطیط یتضمنإومن أجل ذلك ف

 العمل بالمنهج الواقعي. 
  سالمة التخطیط وذلك من خالل توفر مهارات التخطیط الالزمة ذات الطبیعة

 .المهنیة
 ومهنیة لمواصلة عملیة جمع الحقائق الحاجة الملحة إلى مهارة عملیة. 
  یجب استخدام هذه المهارة في استنباط طریقة فعالة لتحلیل الحقائق كضرورة أولیة

 .لصیاغة الخطة
  النظر للوقت على انه یمثل جانبا حیویا رئیسا من عمل أستاذ التربیة البدنیة

 .والریاضیة
 اعتماد مبادئ اإلدارة كأساس لعملیة التخطیط.   

  :جب مراعاته عند إجراء عملیة التخطیط هووما ی

 أن یأتي التخطیط من صلب رغبات وحاجات المتعلمین. 
 أن تتحقق فاعلیة التخطیط بإشراك المتعلمین في رسم الخطة. 
 أن یرتكز على قاعدة من الحقائق والمعلومات الكافیة. 
 االستعانة بجهود اآلخرین وتوزیع المسؤولیات علیهم. 
 ستندات والتسجیل الكامل للبیانات والمعلوماتاالعتماد على الم. 
  متاح في  أوهو موجود  ومتكاملة وفق ما یبعضهایصمم خططا ذات صلة أن

 .المنهاج
 التعلیمیة واختیار المناسب منها لتنفیذ الخطةواألسالیب باالستراتیجیات  اإللمام. 

 

 

 



ضیة شاطات البدنیة والر یات ال لوم وتق   معهد 
يض الرتبويقس شاط البدين الر   م ال

شطة البدنیة و التخطیط حمارضات ٔ ضی والربجمة الرتبویة ل                          ة                  الر
يض املدريس                                                       : التخصص شاط البدين الر            ال

ٔوىل ماسرتالسنة    ا
داد ٕ   مروان جور .د/ ا

 

32 
 

 في إعداد  االطالع على المصادر المتاحة في المؤسسة وخارجها من اجل توظیفها
  .الخطة

 Planning Levels in The physical مستویات التخطیط في التربیة البدنیة والریاضیة -2
Education and Sports:  

    :Yearly Planning  التخطیط السنوي 2-1

یستغرق تنفیذه سنة دراسیة كاملة، وتوصف الخطة السنویة  المدىوهو تخطیط طویل      
والمواقف التي  للنشاطات التعلیمیةمن األستاذ تصور مسبق  إلىتستند طویلة المدى و  بأنها

سیقوم بها المتعلمون على مدى العام الدراسي، ویقوم المعلم بإعداد الخطة السنویة لیوضح 
فیها خط سیر العملیة التعلیمیة على مدار السنة الدراسیة، لتنظیم عمله في تنفیذ أهداف 

في المنهاج، ومنه فان الخطة السنویة تعد بمثابة دلیل عمل العملیة التعلیمیة المتضمنة 
للمعلم یتضمن األهداف والخبرات واألسالیب واإلجراءات التعلیمیة وأسالیب التقویم والفترة 
الزمنیة للتنفیذ وأولویات العمل، فهي تحدد للمعلم الطریق الذي سوف یسلكه على مدار السنة 

  .الدراسیة

حسب نظام التعلیم  خطة السنویة في التربیة البدنیة والریاضیةتتضمن ال أنویجب      
  :یلي ما )المقاربة بالكفاءات(الحالي

 معلومات عامة  كاسم المؤسسة و المستوى الدراسي و السنة الدراسیة. 
 وتكون محصلة التعلمات خالل السنة ویتم تحقیقها في نهایة السنة  الكفاءة الختامیة

 .الدراسیة
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 دیة الخاصة بكل وحدة تعلمیةالكفاءة القاع. 

  :Cyclic Planning التخطیط الدوري 2-2

یعد تخطیط متوسط المدى یمتد تنفیذه من شهرین إلى ثالثة أشهر حسب التقسیم       
یقصد بالتخطیط الدوري والمعبر عنه بالوحدة التعلمیة الموضوع من طرف الوزارة الوصیة ، 
جال التعلمي بمجموعة اإلجراءات والتدابیر التي یقوم التي یقابلها في مسمیات المنهاج الم

بها أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في بدایة كل سنة دراسیة وغالبا ما تسبقه عملیة التقویم 
من أجل تحدید المكتسبات القبلیة لیتم في ضوءها بناء الدور أو الوحدة التعلمیة، وهي 

، وتسعى كل وحدة تعلمیة إلى تحقیق )حصصال(تتضمن مجموعة من الوحدات التعلیمیة 
حیث تشتمل كل وحدة تعلیمة على  ،كفاءة قاعدیةفي شكل أهداف معینة والمعبر عنها 

كفاءة قاعدیة واحدة یتم تحقیقها من خالل أهداف تعلمیة یمثل كل هدف منها نشاط جماعي 
 .أو فردي

  :Daily Planning التخطیط الیومي 2-3

یة من الخطط القصیرة المدى التي یضعها المعلم لدرس واحد، وتعتبر تعد الخطة الیوم     
هذه الخطة من أهم الخطط التي یحتاجها المعلم  لما لها من دور فاعل في تسهیل عمله، 
وتسهل علیه عملیة انتقاء الخبرات الالزمة والوسائل التعلیمیة المناسبة وتجعله على وعي تام 

  . المناسبة األداةلیة التقویم وانتقاء بما یرید تحقیقه تسهل علیه عم

 

 

 



ضیة شاطات البدنیة والر یات ال لوم وتق   معهد 
يض الرتبويقس شاط البدين الر   م ال

شطة البدنیة و التخطیط حمارضات ٔ ضی والربجمة الرتبویة ل                          ة                  الر
يض املدريس                                                       : التخصص شاط البدين الر            ال

ٔوىل ماسرتالسنة    ا
داد ٕ   مروان جور .د/ ا

 

34 
 

یعد إعداد خطط الدروس الیومیة من الكفایات المهنیة المهمة للمعلم في مختلف كما      
مراحل التعلیم ونجاح كل معلم في التدریس یتوقف على إعداده لخطط الدروس الیومیة ومن 

 . األفضل أن تكون مكتوبة ال أن یعتمد وضعها في الذهن

 Stages Of Planning In The Physical التخطیط في التربیة البدنیة والریاضیة حلمرا -3
Education and Sports:  

  :وذلك من خالل عام لها إطارتصمیم الخطة مع وضع  3-1

  .إلیهمعرفة طبیعة البرنامج والهدف المراد الوصول  -

  .البرنامج المتاحة لتنفیذ اإلمكانیاتدراسة  -

  .یة المخصصة للمادةمعرفة المیزان -

  .معرفة الوحدات التعلیمیة المخصصة لكل وحدة -

م عملیة التنفیذ وفق المراحل الموضوعة تت: تنفیذ الخطة بمرونة في مراحل متابعتها 3-2
لها، مع مراعاة أن عملیة التنفیذ یجب أن تتسم بالمرونة وانه یجب التعدیل في الخطة إذا 

  .یرات ت التي تحول دون التنفیذ الحسن لهاتطلب األمر ذلك وذلك وفق المتغ

وهنا یجب التركیز على ضرورة اجراء : متابعة التنفیذ حسب البرنامج الزمني للخطة 3-3
تقویم لكل مرحلة من اجل االستمرار بطریقة صحیحة ومعرفة نقاط القوة والضعف من اجل 

  .تفادیها في الخطط المقبلة
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 The Methodology Of Programming نیة والریاضیةمنهجیة البرمجة في التربیة البد -4
In The Physical Education and Sports:  

  :ویراعى فیها :برمجة العمل السنوي 4-1

  حسب عدد األسابیع الفعلیة في السنة(المدة الزمنیة السنویة.( 
  الحجم الساعي األسبوعي 
 المنشات الریاضیة المتاحة. 
 الوسائل التعلیمیة المتوفرة. 

تبرمج الوحدات التعلمیة بما یتوافق والمجاالت التعلمیة  :برمجة الوحدات التعلمیة 4-2
ي وأخر دنشاط فر (المعبرة عنها بالفصول الدراسیة، بحیث یشمل كل مجال تعلمي نشاطین 

  ).جماعي

تبرمج انطالقا من الهدف الخاص ومحتواه التعلمي النابع  :برمجة الوحدات التعلیمیة 4-3
  . لنشاطمن نوع ا
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  التخطیط السنوي ومتطلباته: المحاضرة السابعة

  

 :Yearly Planning التخطیط السنوي -1

وهو تخطیط طویل المدى یستغرق تنفیذه سنة دراسیة كاملة، وتوصف الخطة السنویة      
 بأنها طویلة المدى وتستند إلى تصور مسبق من األستاذ للنشاطات التعلیمیة والمواقف التي
سیقوم بها المتعلمون على مدى العام الدراسي، ویقوم المعلم بإعداد الخطة السنویة لیوضح 
فیها خط سیر العملیة التعلیمیة على مدار السنة الدراسیة، لتنظیم عمله في تنفیذ أهداف 
العملیة التعلیمیة المتضمنة في المنهاج، ومنه فان الخطة السنویة تعد بمثابة دلیل عمل 

تضمن األهداف والخبرات واألسالیب واإلجراءات التعلیمیة وأسالیب التقویم والفترة للمعلم ی
الزمنیة للتنفیذ وأولویات العمل، فهي تحدد للمعلم الطریق الذي سوف یسلكه على مدار السنة 

  .الدراسیة

وتقوم الخطة السنویة على تحدید المادة التعلیمیة التي سیدرسها المعلم في كل شهر      
سبوع، بحیث تتضمن تغطیة المادة المقررة، وال تتأتى المنطقیة في هذا التوزیع إال بتحلیل وأ

وفهم دقیق للمنهاج، وتبني المنحى الترابطي بین الموضوعات المتماثلة، لتدرس في مدة 
م من الدروس على غیره، لیكون الترتیب متسلسال بشكل منطقي،  قَدَ ُ زمنیة واحدة، ومعرفة ما ی

مساعدا على الفهم باإلضافة إلى معرفة العالقات التي تربط بین الدروس أو  وبالتالي
الوحدات التعلمیة، والزمن الذي ستدرس فیه حتى تتزامن المادة الدراسیة مع فصول السنة 
ومع المناسبات الوطنیة والدینیة واالجتماعیة، لما في ذلك من تفعیل للنشاطات المرافقة، 

یة المناسبة، وفیها تتحدد األهداف اإلجرائیة الخاصة بموضوع الدرس، وتوفیر الوسائل التعلیم
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ویراعى أن تكون األهداف موزعة حسب المستویات العقلیة المعرفیة والعاطفیة االنفعالیة 
والنفسوحركیة المهاریة، حتى ال یغلب سیطرة احد المستویات على األخر ومنه یتحدد 

  .هداف الخاصة التي تم وضعهاالمحتوى التعلیمي الذي یلبي تحقیق األ

ومن المعروف أن المحتوى التعلیمي یتحدد بالمنهاج الخاص بالمستوى المدرس لذلك      
یطلب أحیانا من المعلم أن یعید تنظیم وترتیب المحتوى التعلیمي بحیث یتناسب وترتیب 

تعلیمیة حسب األهداف وتسلسلها، ویقوم بعض المعلمین ذوي الخبرة بإعادة تنظیم المادة ال
تسلسلها ومناسبتها لمستوى المتعلمین، ومدى سهولتها وصعوبتها ، لذلك یقدمون بعض 
الوحدات ویؤخرون البعض األخر، من اجل مناسبتها لمراعاة مبدأ المتطلبات السابقة 

  .للخبرات التي تضمها وحدة تعلمیة ما

تشتمل علیه تلك المادة من وفي ضوء ذلك یحاول المعلم تنظیم المادة التعلیمیة وما      
موضوعات ومفاهیم وحقائق ومهارات وقیم واتجاهات ویساعده في بناء خطته المنهاج 
والوثیقة المرافقة له، ودلیل المعلم والخطط السابقة والخبرات الشخصیة وخبرات اآلخرین 

  :ویقوم بكل ذلك أخذا في االعتبار ما یلي

  مارین الریاضیة المختلفة والمشتقة منا لریاضیة الت(طبیعة المادة التعلیمیة ومحتواها
والفردیة والجماعیة كالمشي والجري والقفز والرمي بكل أنواعها وأشكالها التي یتم 
تقدیمها في شكل وضعیات ومواقف تعلمیة مختلفة سواء وضعیات مشكلة أو 

 ، ومعرفة مستویات السهولة والصعوبة لكل منها...)وضعیات إدماجیة أو تعلمیة
 .وسیاقها المنطقي من حیث الترابط والتكامل األفقي والراسي

 اإلمكانیات المادیة والفنیة والبشریة المتوافرة في داخل المؤسسة وخارجها. 
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 احتیاجات المتعلمین وخصائصهم النفسیة. 
 تحدید واألعیاد المناسبات المختلفة. 
 تحدید أیام العطل الرسمیة. 
 ةتحدید تواریخ االختبارات الفصلی. 

  : Steps To Put The Annual Plan  خطوات وضع الخطة السنویة 1-2

  االطالع الجید على فلسفة التربیة البدنیة والریاضیة وأهدافها في المرحلة التي
 .یدرسها

  المكتسبات القبلیة(التعرف على مستویات المتعلمین التحصیلیة.( 
  دلیل المعلم أو األستاذ ویشمل االطالع على المنهاج الدراسي والوثیقة المرافقة له و

جراءات التقویم، والتعرف  ٕ ذلك معرفة أهداف ومحتوى المنهاج وأسالیب التدریس وا
 .على محتوى الوحدات التعلمیة وتحدید الفترة المناسبة لتدریس كل وحدة

  وأهداف كل درس) الكفاءة القاعدیة(تحدید األهداف الخاصة بكل وحدة. 
 تعلیمیة المناسبة لتحقیق هدف كل وحدة ودرساختیار وتحدید الوسائل ال. 
 اختیار وسائل التقویم لكل وحدة. 
 تحدید عدد الحصص المناسبة لكل وحدة تعلمیة. 
  وضع كل اإلجراءات السابقة في خطة واضحة للرجوع إلیها بشكل متكرر للتذكر أو

 .التعدیل حسب الحاجة
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  )cycle(التخطیط الدوري : الثامنةالمحاضرة 

  

  : The Concept Of  Cyclic Planningهوم التخطیط الدوري مف -1

یقصد و  من شهرین إلى ثالثة أشهر المدى یستغرق تنفیذه متوسطوهو تخطیط      
المجال بالتخطیط الدوري والمعبر عنه بالوحدة التعلمیة التي یقابلها في مسمیات المنهاج 

أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في بدایة مجموعة اإلجراءات والتدابیر التي یقوم بها  التعلمي
جل تحدید أوغالبا ما تسبقه عملیة التقویم من  وبدایة كل فصل دراسي ةدراسی سنةكل 

المكتسبات القبلیة لیتم في ضوءها بناء الدور أو الوحدة التعلمیة، وهي تتضمن مجموعة من 
یق أهداف معینة والمعبر وتسعى كل وحدة تعلمیة إلى تحق ،)حصصال(الوحدات التعلیمیة 

عنها في شكل كفاءة قاعدیة، حیث تشتمل كل وحدة تعلیمة على كفاءة قاعدیة واحدة یتم 
  .تحقیقها من خالل أهداف تعلمیة یمثل كل هدف منها نشاط جماعي أو فردي

  ):الوحدة التعلمیة(مراحل بناء الدور  -1

  :انطالقا من المنهاج 1-1

 .حسب الفصل المراد برمجته -
 .تحدید الكفاءة المستهدفة -
 .تحدید مكوناتها أو المركبات المنبثقة منها -

  :بناء التقویم التشخیصي 1-2

  .تدوین مركبات الكفاءة المراد مالحظتها على بطاقة المالحظة - 

 

 

 



ضیة شاطات البدنیة والر یات ال لوم وتق   معهد 
يض الرتبويقس شاط البدين الر   م ال

شطة البدنیة و التخطیط حمارضات ٔ ضی والربجمة الرتبویة ل                          ة                  الر
يض املدريس                                                       : التخصص شاط البدين الر            ال

ٔوىل ماسرتالسنة    ا
داد ٕ   مروان جور .د/ ا

 

40 
 

تحدید الوضعیة المشكلة التقویمیة االنطالقیة والتي من خاللها نستطیع مالحظة مركبات  -
  .الكفاءة

  .الفضاء الذي تمارس فیه الوضعیة المشكلة االنطالقیة تحدید -
  .تحدید الوسائل الالزمة للممارسة -
  .تحدید طریقة المالحظة وكیفیة الحكم على المركبات -

  :فرز وتحلیل نتائج التقویم التشخیصي 1-3

  .عن طریق تحلیل نتائج مالحظة المركبات تحلیل التقویم - 
  ).غیر مكتسبة وأمكتسبة (الحكم على المركبات -
  .حصر المركبات غیر مكتسبة -
  .تعلمیة  أهدافترجمتها على شكل  -
  .على حصص تعلیمیة األهدافتوزیع هذه  -

  :تحلیل األهداف التعلمیة 1-4

  .)محتوى التعلم(جزئیة أهداف إلىالتعلمیة  األهدافتحلیل  -
  .وضعیات مشكلة تعلمیة بسیطة لهذه األهداف الجزئیة تحدید - 
  . عرف هذه الوضعیات التعلمیة المشكلة البسیطة بمحتوى االنجازوت -

  :القیام بمجموعة من الحصص التعلیمیة 1-5

  .یتم فیها تناول األهداف التعلمیة -

  :إدماج التعلمات 1-6

  .تحدید وضعیة مشكلة تعلمیة إدماجیة -
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  .یجب أن تحتوي المركبات المتناولة - 
  .الحصص التعلیمیة یتم إدماج التعلمات المكتسبة في -

  :تحدید حصص تعلیمیة 1-7

  .وجدت إنتتم فیها عملیة الضبط والتعدیل  -
  .تبرمج فیها بقیة األهداف التعلمیة -

  :حصة إدماج 1-8

ومنه  إدماج التعلمات المكتسبة من خاللها إدماجیة یتمتحدید وضعیة مشكلة تعلمیة  -
  .ادماج مركبات الكفاءة المستهدفة

 :یة تحصیلیةحصة تقویم 1-9

تنجز باستخدام وضعیة مشكلة انطالقیة، من أجل التأكد من نسبة التعلمات المكتسبة ومدى 
  .إدماج مركبات الكفاءة ومنه الحكم على الكفاءة من حیث إرسائها واكتسابها
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  )حصة التربیة البدنیة والریاضیة(وحدة التعلیمیة تخطیط ال: التاسعةالمحاضرة 

  

   :  Planning The Eeducational Unitدة التعلیمیةتخطیط الوح -1

عمال روتینیا سهال ال  عملیة التخطیط لدروس التربیة البدنیة والریاضیة یظن البعض أن     
فهم یرون بأنه یجب علیه إعداد الدروس لمرة واحدة فقط ثم علیه  جهد كبیر إلىیحتاج 

، ولكن خصائصهم واحتیاجاتهم تطبیقها بشكل روتیني على جمیع المتعلمین باختالف
 إالیتم بشكل جید  التربیة البدنیة والریاضیة الحقة ال أهدافبالعكس فنحن نرى بأن تحقیق 

 أوكان هناك تخطیط جید علمي ومدروس یراعي كل الجوانب سواء المرتبطة بالمتعلم  إذا
فكریا وعمال تعاونیا البیئة المحیطة به، فتخطیط درس التربیة البدنیة والریاضیة یتطلب جهدا 

بعد قضاءه عدة سنوات في  األستاذوتنظیما مدروسا، ومن المالحظ في الواقع الیوم أن 
تقدم  یجعلها مادة جامدة ال الدروس والتجدید فیها وهذا ما إعدادالتدریس یستغنون عن عملیة 

حفاظ على ، وعملیة التخطیط الجید تعد خطوة فاصلة في التتماشى مع التغیرات الجدید وال
 أيهنا  اإلشارة، وتجدر أخرىفي المهنة من جهة ولدى المتعلمین من جهة  واإلثارةالحماس 

یكون  أنللدرس لكن من الصعب  إعدادیقوم بالتعلیم والتدریس بدون  أن لألستاذأنه یمكن 
  .إعدادمتمیزا دون  أستاذا

 أنلبعض یفضلون ومن المعروف انه لیس هناك شكل محدد لكتابة خطة الدرس، فا     
في الجوانب  اإلجرائیة األهدافبحیث تشتمل على تكون الخطة مفصلة تفصیال وافیا 

 واألجهزة واألدواتللدرس  األساسیةالمعرفیة والوجدانیة والنفسحركیة، وكذلك تحدید المفاهیم 
معاییر  أدواتوكذلك  التدریسالبدیلة واستراتیجیات  واألدواتوالتشكیالت والوسائل التعلیمیة 
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التقویم، بینما یفضل البعض األخر أن تكون الخطة مختصرة، ال تحتوي إال على عنوان 
  .الدرس والخطوط األساسیة

  :وتؤدي خطة الدرس ثالث وظائف مهمة وأساسیة لألستاذ وهي

 تنظم األفكار وترتبها.  

 تعد بمثابة سجل ألنشطة التعلم والتعلیم.  

 وتقویمه األستاذة الدرس وتقویمه وتقییم عمل تعد وسیلة یستعین بها المفتش لمتابع.  

 Elements Of planning Lesson Of :عناصر تخطیط درس التربیة البدنیة والریاضیة 1-1

The Physical Education and Sports  

  .األنشطة –                              .البیانات العامة للدرس -  

  .  التجهیزات و األدوات –                                        .زمن الدرس -  

  .التشكیالت المستخدمة –                                     .أهداف الدرس -  

                                        .              التقویم -  

 The Importance Of Planning For أهمیة التخطیط لدرس التربیة البدنیة والریاضیة 1-2

The Lesson Of Physical Education and Sports:  

 حمایة األستاذ من نسیان محتوى الدرس.  
 متابعة حقیقیة لعملیة التدریس وتقویمها.  
  التعلیمیةالعملیة  إنجاحألهمیة التخطیط في  األستاذتوعیة.  
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 تحد من الوقت الضائع والتحركات التي لیس لها معنى في الدرس.  
 موضوعي لخبرات الدرس وتطورها تضمن تسلسل.  
  الدرس أثناءبالحاجات الواجب مقابلتها  األستاذدرایة.  
  على تفادي الكثیر من المشكالت ضبط القسم وتنظیمه األستاذتساعد.  
 عدم االرتجال وترشید عملیة توجیه سلوك التالمیذ.  
  تربویامادته  أهمیةفكري عام عن  إطارعلى تكوین  األستاذتعین.  
 جدیدة أفكارید لفي تو  اإلبداعیةفي الحفاظ على فدرته  األستاذ تساعد.  
  ماذا أفعل بعد ذلك؟ : یفكر في تفاعله مع تالمیذه بدال من أن یسأل األستاذتجعل  

  :Constructing An Educational Unit بناء وحدة تعلیمیة 1-3

  :تحدید هدف الحصة 1-3-1

 ةیعبر عن مركبة من مركبات الكفاءة المستهدف. 
 یكون في مستوى المتعلمین 
  والتجسید میدانیا للتنفیذقابل. 
 له امتداد في الحیاة الیومیة.  

  ):الجزئیة األهداف(محتوى التعلم 1-3-2

 نابعة من الهدف التعلمي. 
 مفهوم لدى المتعلمین. 
 محفزا ومشوقا. 
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  ):الوضعیات التعلمیة(محتوى االنجاز 1-3-3

  ئیة بصفة خاصةیخدم الهدف بصفة امة واألهداف الجز. 
 في مستوى المتعلمین. 
 خال من األخطار. 
 الوسائل متوفرة لتحقیقه. 
 الفضاء مناسب لممارسه. 
 یتضمن طابع اللعب والتنافس. 
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  ) وحدة تعلیمیة(درس ) كرونولوجیة(مراحل : العاشرةالمحاضرة 
 التربیة البدنیة والریاضیة

  

  :Lesson Of Physical Education and Sports درس التربیة البدنیة والریاضیة -1

 یمثل الذي البدنیة والریاضیة للتربیة الدراسي البرنامج في الصغیر الوحدة هو الدرس     
 البدنیة التربیة لمنهج خصائصها،فالخطة الشاملة كل ویحمل المادة من جزء أصغر

مدرسته،  تالمیذ یمارسها أن األستاذ یرید النشاط الذي أوجه كل تشمل بالمدرسة والریاضیة
 وتحقیق كلها الخطة نجاح المناهج،ویتوقف كل في حجر الزاویة یعتبر الیوم فالدرس

عداد تحضیر حسن العامة على األهداف ٕ خراج وا ٕ  أوجه على یحتوي الدرس، فهو وتنفیذ وا
  .متعددة نشاط

 Constructing a Physical education and Sports بناء درس التربیة البدنیة والریاضیة 1-1

Lesson: 

 التقسیم یرى من مختلف الدول، فمنهم عبر والریاضیة البدنیة التربیة درس تقسیمات اختلفت
  :اآلتي

  المقدمة 1-
 )التأهیلیة(التشكیلیة  التمرینات 2-
 التعلیمي النشاط 3-
 )الجماعات نشاط( التطبیقي النشاط 4-
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  الختامي النشاط 5-
 :التالیة ألجزاءا إلى تقسیمه یرى من ومنهم

 اإلحماء 1-
 البدنیة التمرینات 2-
 الحركیة المهارات 3-
 التهدئة 4-

 یشتمل البدنیة والریاضیة التربیة في المتقدمة الدول بعض في جدید تقسیم ظهر وقد     
 بطریقة وسیكولوجیا فسیولوجیا المختلفة المنظمة الریاضیة واألنشطة المتباینة التمرینات على

 :أجزاء،هي إلى ثالثة الدرس قسم یمة، فقدسل تربویة

 الختامي الجزء3. /الرئیسي الجزء2. )/اإلعدادي(التمهیدي الجزء1.
 كل استقالل ال یعني الجزائر، وهو في التربویة مؤسساتنا في عندنا المعتمد التقسیم وهو     
 یرتبط أن دب ال التمهیدي الدرس كلها،فالجزء أجزاء بین ترابط یوجد سابقه، بل عن جزء

 الجزء في الحمل لزیادة وتهیئتها والمفاصل إحماء العضالت على یركز أي الرئیسي بالجزء
   .له التابع للجزء یمهد جزء نجد كل الرئیسي، وهكذا

 :البدنیة والریاضیة التربیة لدرس الثالثة األجزاء لمحتویات عام شرح یلي وفیما

 :Introductory Part  )المرحلة التحضیریة(التمهیدي  الجزء - 

 :هما مرحلتین إلى التحضیري، وینقسم أو اإلعدادي أیضا ویسمى
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 المالئم تهیئة المناخ على العمل ومنه التربوي الجو إلى للوصول التهیئة مرحلة•
 تكون التي الالزمة األجهزة علیها الدرس،تحضیر یرتكز التي بالصورة الملعب للتالمیذ،إعداد

 .القاعة أو الملعب إلى والدخول المالبس التالمیذ،تبدیل ها تهیئةاألستاذ،وبعد متناول في
 وخاصة الجسم أجزاء جمیع طریق إشراك عن وذلك) اإلحماء( أو البدني اإلعداد مرحلة•

أجزاء  باقي في التلمیذ به سیقوم الذي األصعب للعمل والمفاصل تمهیدا الكبیرة العضالت
 شكلیة بسیطة أو تمرینات المتنوع الجري أو العادي الجري طریق عن هذا الدرس،ویكون

 في التالمیذ كل یشغل الذي النوع من وأن یكون المعقدة القوانین عن بعیدة سهلة وألعاب
ا الجو كان إذا خصوصا ممكنة فترة أطول واحد وقت  .باردً
 یؤدي دقائق) 8 -10(تكون من  والریاضیة البدنیة التربیة درس من التحضیري الجزء ومدة
 حرارة لدرجة مناسبة البدنیة والعقلیة، وتكون مستویاتهم توافق تمرینات التالمیذ لهاخال

 :نوعین على یكون فاإلحماء التعلیمیة، ولهذا مرتبطة بالوحدة تكون أن یجب الجو،كما
 .القابلیات البدنیة لرفع المختلفة بأنواعها واأللعاب التمرینات یشمل :عام إحماء - 
 أو الجماعي النشاط، البدني في ستشارك التي العضالت أو األجزاء یخدم :خاص إحماء - 

  الفردي

 :The main part )مرحلة االنجاز الرئیسي(الرئیسي  الجزء - 

 المهارات وكذلك بناء المطلوبة الصفات لبناء األساسیة األمور الجزء هذا یتضمن   
 مهمان تطبیقي،وهما ونشاط تعلیمي نشاط من التعلیمیة،ویتكون للوحدة األساسیة الریاضیة

 .دقیقة 30 بوقت الدرس من جزء أكبر یمثالن جدا، وبذلك
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 المنظمة الریاضیة لأللعاب المهارات لبناء األساسیة األمور الرئیسي الجزء یتضمن كما
 أساسیة) مهارات( نقاط على ثالثة یعتمد والمیدان، وهو الساحة وفعالیات والرشاقة كالخفة

 .والتنفیذ الشرح، العرض :هي

 دقیقة وبین  18-20 من مدته التطبیقي والنشاط دقائق 6-10 من مدته التعلمي فالنشاط 
 :التالیة العوامل مراعاة ینبغي الرئیسي الجزء خالل أنه

 .ما لتمرین المناسب الوقت  -أ
 .للتالمیذ القیاسیة للنتیجة ممكن حد ألقصى التطویر - ب
 .ومنتظمة مناسبة قةبطری الحمولة نسبة في الزیادة - ت
 .التالمیذ لنتائج الفعال والبیداغوجي المتزن والتقییم المراقبة - ث
 .المنتظمة الممارسة بواسطة التالمیذ احتیاجات وتثبیت تكوین - ج
 .واالستقاللیة المجهود اتجاه واإلرادة الحر،التعاون النشاط تطویر - ح

 من التعلمي الجماعي، والنشاط والسلوك یذللتالم الشخصیة والمسؤولیة الذاتي والتقویم   
 والهدف العامة الخطة صلب الدرس كله، وهو علیها یبنى التي النواة هو الرئیسي الجزء

 لتوضیح لفظیا لهم بشرحها األستاذ یقوم جدیدة التالمیذ مهارات فیه للدرس، یتعلم التعلمي
 .إشرافه تحت أدیتهلت التالمیذ أحد یختار به، أو یقوم عمل نموذج ثم أهمیتها

 تربویة، حیث وله قیمة التالمیذ لنفوس أحب فهو الرئیسي الجزء من التطبیقي النشاط أما   
 بتطبیق التالمیذ یقوم وفیه القیادة التبعیة أمور على التالمیذ ویعود الجماعة روح ینمي

 بین اتمنافس بتنظیم مثال النشاط التعلمي، وذلك في تعلموها التي السابقة المهارات
 .المجموعات
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 :part The final  )مرحلة التقویم(الختامي  الجزء - 

 الطبیعیة حالتها الجسم إلى بأجهزة والرجوع وعضویا نفسیا التالمیذ تهدئة هو منه الغرض   
 التوقیت بطیئة تمرینات على هذا الجزء الدراسة، ویشتمل حجرة إلى للرجوع التالمیذ وتهیئة
 هذا في یتم عالیا، ثم الذراعین رفع أو التنفس كالمرجحات رعةس من تهدئ حتى وهادئة
 ما جناه األستاذ یذكر جدا، حیث ومهم فعال دور له هنا الحصة، والتعزیز تقویم الجزء

النقائص، مع  ویوضح بعض ویشجع وینبه فیمدح الدرس حول مختلفة نتائج من التالمیذ
 األدوات جمع یتم أیضا لتقویم، وهكذاالتركیز على ضرورة إشراك المتعلمین في عملیة ا

 الدرس الختامیة من المرحلة وهدوء، ومدة في نظام أماكنها وخزنها في وتنظیمها واألجهزة
  .دقائق 5 هي
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 الميداف : الوضعيات والتنقالت             الكفاءة الختامية المستيدفة : يتمكف مف تنفيذ مختمف الوضعيات والتنقالت االساسية البسيطة          
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
كضعية تعمـ  التعممية البسيطة الكضعيات

 االدماج 
حل الكضعية المشكمة 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
 

الجرؼ السريع 
عمى مسافات 

 قصيرة 

 
لعبة التداوؿ حسب 

 الفرؽ 

 ػ لعبة المنعرج المرقـ 1
 ػ لعبة الضربات الثالث  2
 ة لمس الزميل  ػ  لعب 3

لعبة الميل 
 والنيار 

 10عمى مسافة 
 ـ 15ـ إلى 

 ؽ الفر  حسبالتداوؿ بمنديل 
 جرؼ سريع وعمى خط مستقيـ 

 .عدـ الخفض في السرعة 
 . عدـ تضييع المنديل

 ػ مسمؾ بو ورشات: 
ػ جرؼ سريع مسافة 1

ـ يحسب فييا وقت  15
 .التنفيذ

ػ رمي كرة صغيرة 2
 حسب مجاالت 

ب ػ الوثب حس3
مجاالت بعد اجتياز 

 سـ 50حاجز عموه 
 تحتسب النقاط
 فرديا وجماعيا 

 

 
 ػ مسمؾ بو ورشات :

 
ػ جرؼ بوتيرة واحدة 1

ـ   50حوؿ دارة قطرىا 
 ثا 20في مدة حوالي 

 الناجح لو نقطة  
امكانية تعويض الدارة )

بممعب كرة السمة أو 
 يد(ممعب كرة ال

ػ دفع كرة السمة  2
باليديف مف مستوػ 

 درالص
 ومف الجثو ثـ المد ألبعد

ػ تخطي مجاالت 3
 ـ 1بالرجميف مضمومتيف 

 ـ 20جرؼ سريع 
 حساب وقت التنفيذ

 
 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 الرمي ألبعد

لعبة الرمي في 
 المجاالت 

 حسب الفرؽ 

 ػ الرمي في دوائر 1
ػ الرمي ألبعد حسب مجاالت  2

 ـ  2فوؽ حواجز عموىا 
 ـ بكرات بالستيكية   3وتبعد 

لعبة الرمي إلى 
مجاالت مف فوؽ 

ـ 2عموه حاجز 
 ـ 3مف بعد 

مجاالت يبعد أوليا عف خط 
 محاولة الرمي .ـ 3البداية 

بيد واحدة إلى أبعد مجاؿ، 
 تحسب نقاط كل فريق

 
 الوثب ألبعد

 
 
 
 

توزيع المجيود 
حسب المسافة 

 والمدة

 ؿمجاألبعد الوثب 
 حسب الفرؽ 

 ـ 5مسافة االقتراب 
 
لعبة جرؼ مسافة  

 ـ بوتيرة واحدة 200
) منافسة بيف 

 الفرؽ(

مجاالت برجل واحدة  3ػ تخطي 
 ـ1ذات اتساع 

سـ 50ػ اجتياز حواجز عموىا 
 برجل واحدة

ػ الجرؼ  ضمف مجموعة عمى  
 ـ  بنفس الوتيرة  150مسافة 

 
ػ الجرؼ ضمف مجموعة بوتيرة 

 دقيقة 1واحدة مدة 

االت تخطي مج
بعد اجتياز 
حاجز عموه 

سـ برجل 50
 واحدة 

الجرؼ ضمف 
مجموعة لمدة 
 محددة مسبقا 

ـ 200) مثال : 
 دقيقة ( 1في 

 ـ 1وضع مجاالت اتساعيا 
 ـ الوثب 5باقتراب 

 ألبعد مجاؿ 
 . الدفع القوؼ 

 . االندفاع لألماـ 
 . التوازف عند االستقباؿ

اختيار وتيرة معينة لمجرؼ 
ة عمييا ولة المحافظومحا

 طيمة المسافة

25 
 

p48 physique relizane www.physique48.org

 

 

 

http://www.physique48.org


                      نيالثاالفصل                                                   المستوػ : السنة الخامسة  مف التعميـ االبتدائي 
 .بني مشاريع وخطط بسيطة تستدعييا المواقفالكفاءة الشاممة : يسيطر عمى جسمو ويتخمص مف الحركات الزائدة ويقوـ بحركات قاعدية سميمة وي           
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 بالرمي والوثب والجرؼ التي يتطمبيا الموقف بطريقة سميمة ينجز الحركات القاعدية البسيطة المرتبطةالختامية المستيدفة : الكفاءة          
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
يات التعممية الكضع

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
معالجة بيداغكجية 

 محتممة 
 
 
 الجرؼ لمرمي  

ـ 5الرمي بيد واحدة باقتراب 
 حسب مجاالت

 ) كرات بالستيكية صغيرة  
 كغ( 1
 
 

ػ الرمي مف الثبات بيد 1
 واحدة مف فوؽ الرأس 

 ػ الرمي بيد واحدة2
 ـ  5مف فوؽ الرأس باقتراب 

 
 

 
الرمي بيد واحدة مف 

 فوؽ الرأس 
 اقتراب حر 

 منافسة بيف الفرؽ 

 
 الجرؼ السريع 

ومشاركة كامل الجسـ 
 في الدفع 

 
منافسة بيف الفرؽ في 

كرة اليد أو السمة يعتمد 
 فييا الوثب والتسديد

 
 

  لعبة المرمى المتحرؾ
بيف فريقيف بحيث يكوف 
التسديد بعد الجرؼ و 

 الوثب

 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 

 الجرؼ لموثب 

 الوثب ألبعد باقتراب
 خطوات  5 

ػ الوثب ألبعد مف الثبات  1
 بالرجميف مضمومتيف 

ػ الوثب ألبعد باقتراب  2
 خطوات حسب مجاالت 3
 

الوثب ألبعد برجل 
 واحدة 

 7تراب ) ال يتجاوز اق
 خطوات (

 منافسة بيف الفرؽ 

 
 اقتراب سريع 

وتسمسل الحركات 
والمحافظة عمى 

 التوازف 
 
 

الجرؼ لموثب 
 لمرمي

 منافسة بيف الفرؽ 
ـ 10حمل الكرة جرؼ 
سـ 50اجتياز خيط عموه 

 ـ 5التسديد عمى قمع يبعد 

ـ التسديد عمى 5ػ اقتراب 
 ـ  3قمع يبعد 
از ـ اجتي5ػ اقتراب 

 سـ 50حاجزعموه 
التسديد بيد واحدة عمى قمع 

 ـ5يبعد 

تنطيط الكرة مسافة 
ـ والتسديد عمى 10

 ـ 5قمع يبعد 
 منافسة بيف الفرؽ 

 
تسمسل الحركات 
واستثمار السرعة 

 المكتسبة 
والمحافظة عمى 

 التوازف 
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         : يسيطر عمى جسمو ويتخمص مف الحركات الزائدة ويقوـ بحركات قاعدية سميمة ويبني مشاريع وخطط بسيطة تستدعييا المواقف.الكفاءة الشاممة          
 : الييكمة والبناء الميداف                                        خطط بسيطة يتطمبيا الموقفينجز مشاريع و :  الكفاءة الختامية المستيدفة        
الكضعيات المشكمة  المركبات  

 االنطالقية 
الكضعيات التعممية 

 البسيطة
حل الكضعية المشكمة  كضعية تعمـ االدماج 

 االنطالقية 
كضعية تعمـ إدماج 

 المركبات
كضعيات مشكمة 

 تقكيمية 
عالجة بيداغكجية م

 محتممة 
 
 

القياـ بدفاع وىجـو 
 فردؼ 

 
 

  لعبة التمريرات العشر
  

ػ التفوؽ العددؼ  1
 تبادؿ الكراتاليجومي 

بيف الفريق مع وضع 
 .مدافعيف اثنيف 

ػ التفوؽ العددؼ  2
الدفاعي ، تبادؿ الكرات 

بيف عناصر فريق  أ 
 قل عددا مف المدافعيف

 
 لعبة تجنب الكرة "ب"

 افسة بيف فريقيف ) من
 حراسة فردية ( 
 

الفريق المياجـ يحاوؿ 
القياـ بعشر تمريرات 
 بيف عناصر فريقو 

بينما الدفاع يمنعو مف 
ذلؾ ويحوؿ االستحواذ 

 عمى الكرة 
 ) حراسة فردية (

 
 
 
 
 
 

منافسة في كرة اليد أو 
كرة السمة بوضع قوانيف 

مكيفة توجب العودة 
لمدفاع والقياـ بيجومات 

عند امتالؾ  مضادة
 الكرة 

 
 
 
 
 
 

مقابالت مكيفة في كرة 
 اليد أو كرة السمة  
  كيفية الدفاع واليجـو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتـ المعالجة   خالؿ 
 الممارسة 
 أؼ آنيا

 

 
 

دفاع وىجـو 
 جماعي 

ػ لعبة تجنب الكرات  1 لعبة الكرة إلى المرمى "أ"
 "ب"
ػ لعبة دفاع ضد  2

ىجـو ) كرة اليد ، كرة 
 السمة (

 
مقابمة في كرة اليد أو 

 كرة السمة 
) عمى منتصف  

 الممعب(

فريق المقابمة  يحاوؿ 
 لمحارسإيصاؿ الكرة 

الذؼ في الرواؽ دوف 
) البحث  اف تسقط

  .الزميل الحر ( عف
 

التحوؿ مف الدفاع 
 لميجـو والعكس

 ػ دفاع ضد ىجـو  1 لعبة الكرة في الزاوية 
) دفاع قائـ ، ىجـو 

 مركز (
مقابالت التركيز ػ  2

فييا عمى العودة لمدفاع 
 واالنطالؽ لميجوـ

مقابمة في كرة اليد أو 
كرة السمة)التركيز عمى 

 ات المضادةاليجوم
  (والعودة السريعة لمدفاع

 
 

مقابمة يحاوؿ كل 
فريق وضع الكرة في 
الزاوية المخصصة  
 في إطار القانوف 
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 اقترح إجراء كحدة تعممية .4
  لكضعية المشكمة االنطالقيةاػػ   1.4

 المادة : تربية بدنية  الثالثة ابتدائيالسنة : 
 الميداف : الوضعيات والتنقالت 

 الكفاءة الختامية : ينتقي ويستعمل جممة مف التصرفات حسب ما يتطمبو الموقف .
 المركبات المستيدفة : ػ الجرؼ حسب مجاالت منتظمة

 ياز مجاالت منتظمة برجل واحدة ػ اجت                         
 الرمي بعيدا في مجاالت ػ                          

28 

 انطالؽ التعمـ ىدؼ الوضعية المشكمة 
 ػ جرؼ سريع ػ خطوات ديناميكية منتظمة  معارؼ وموارد

 ػ وضعية معتدلة لمجسـ خالؿ الجرؼ .
  ػ االعتماد عمى النفس ػ التنافس النزيو القيـ المستعممة 

 ػ احتراـ القانوف .
 ػ التمسؾ بالقواعد األمنية خالؿ الممارسة  الكفاءات العرضية 

 ػ االنخراط  والمساىمة ضمف المجموعة 
 ػ مضمار بو أروقة بعدد الفرؽ  السندات المستخدمة 

 ػ اعالـ لالنطالؽ والوصوؿ ػ صدريات لمفرؽ المتنافسة. 
 إجراء وضعية مشكمة 

 
 التمثيل 

بميغ خبر عاجل ألحد أقربائؾ يسكف بالحي المجاور ، والمسمؾ بو عوائق يجب طمب منؾ ت
 اجتازىا.

 ـ 1ـ  بو أروقة بعدد الفرؽ المتنافسة كل رواؽ بو مجاالت اتساعيا 20مسمؾ مسافتو 
 يجب الجرؼ السريع حسب ىذه المجاالت  

 النشاطات المطموبة
 مف التالميذ  

 طوات منتظمة حسب المجاالت ػ الجرؼ بخطوات سريعة  ػ الجرؼ بخ
 ػ التمكف مف جعل الجسـ في وضعية مريحة خالؿ الجرؼ ػ التحكـ في االرتكازات أثناء الجرؼ 

 منافسة بيف الفرؽ عمى تداوؿ ، الفريق الفائز الذؼ ينتيي األوؿ دوف أخطاء . إعداد المشاريع وتسييرىا 
 
 

 معايير ومؤشرات التقويـ 

 عمى المحور :: جرؼ سريع  1المعيار 
 المؤشرات : تخيل خط مستقيـ واتباعو ػ استمرارية الجرؼ لمنياية            

 : اجتاز المجاالت بوضع ارتكاز في كل مجاؿ : 2المعيار 
 االرتكاز                     المؤشرات : ضبط مسافات المجاالت وتقديرىا خالؿ الجرؼ ػ التحكـ في وضع 

 يكية منتظمة : : خطوات دينام3المعيار 
 المؤشرات : ػ نظامية الخطوة ػ وضع القدـ وخروج الرجل خالؿ الجرؼ بشكل  صحيح ػ

 استمرارية تواتر الخطوات .            
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 اقتراح أركاف أخرى: .6
                                                                                 (اقتراح نمكذج لكحدة تعميمية ) مذكرة  1.6
 ............ الحصة رقـ :                                  ................................................................  المؤسسة : 
 الوسائل : ال شيء                                                يةئالسنة األولى االبتداالمستوػ :     
                                                                                             ميداف : الحركات القاعديةال 
 ينفذ حركات مبنية عمى تكامل وظائف جسمو الكفاءة المستيدفة:  
 مسافة محددة بسرعة قصوػ يقطع  اليدؼ التعممي : 
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 التوجييات الحمل وضعيات التعمـ       الميػػاـ     المراحل

رية
ضي

لتح
ة ا
رحم

الم
 

 
 
تكويف  

 مجموعات 
حسب 

 المطموب
 
 

 : لعبة األرقاـ
 

ػ الجرؼ في الساحة فرادػ مع القياـ بحركات إحمائية 
 حسب ما يقترحو المعمـ

مف طرؼ  ػ تكويف مجموعات حسب األرقاـ المعمف عنيا
 المعمـ

 ػ الفائز الفريق الذؼ ال يخطئ

 
 
 

 د10   

 الجرؼ الخفيف ػ 
ػ البحث عف المكاف 

 الشاغر 
ػ عدـ التصادـ مع 

 اآلخريف
ػ القياـ بحركات تسخينية 

 سميمة 
ػ التركيز عمى ما يصدر 

 مف المعمـ

مية
تعم
ة ال

رحم
الم

 
    

 
ػ مطاردة 
ولمس 
الزميل 
 المباشر.

 
ػ اليروب 
وتجنب 

 مسالم

 ػػ لعبة المطاردة ) الميل كالنيار(
 (.6)تقسيـ التالميذ إلى فرؽ ال يتجاوز  عناصرىا 

 ػ كل فريقيف يتنافساف مع بعضيما
 ـ 1، المسافة بينيماػ يكوناف عمى شكل موجتيف متقابمتيف

 ػ فريق يمثل النيار واآلخر يمثل الميل .
 لميل واػ يقـو  المعمـ بسرد قصة يستعمل فييا كممتي النيار 
ػ عند ذكر إحداىا ييرب الفريق المعني بينما يطارده 

الفريق اآلخر محاوال لمس أكبر عدد مف عناصره قبل 
 ـ. 10نياية المسافة المحددة 

 ػ الفريق الفائز الذؼ يممس أكبر عدد مف عناصر الخصـ

 
 
 
 
 
 د 25 

التركيز عمى ما يقـو بو ػ 
 المعمـ.

ػ االنطالؽ السريع 
 مطاردة لميروب أو لم

 ػ الجرؼ عمى خط مستقيـ 
محاولة لمس الزميل ػ 

 فقط.
  ػ احتراـ المسافة المحددة

مية
ختا

ة ال
رحم

الم
 

القياـ  
بالحركات 
 المطموبة

 لعبة قاؿ عمي :
ػ يقف التالميذ قبالة المعمـ ، محاوليف القياـ بما يصدر 

 منو مف أوامر  عمى أف  تكوف مسبوقة بقاؿ عمي.
 ، إلى غاية ظيور الفائزػ الذؼ يخطئ يقصى 

 
 
 د 5 

ػ القياـ بالحركات 
 المطموبة بشكل سميـ
ػ التركيز عمى ما 
 يصدر مف المعمـ.
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   ثانيةالسنة البرنامج 

  الكفاءة الشاملة
بسيطة فرديا في نھاية السنة الثانية من التعليم المتوسط، يتمكن المتعلّم من تطبيق القوانين والمبادئ األمنية والصحية أثناء إنجاز مشاريع وخطط 

  .وجماعيا وتكييفھا كلّما دعت الضرورة

  الزمن  معايير ومؤشرات التقويم  الوضعيات التعلميةمن أمناط   المعرفيةالموارد   مركبات الكفاءة  الكفاءات الختامية  الميدان

  البدني

انتفاء و تطبيق 
أساليب بسيطة 
وتنفيذھا فرديا 

  . بارتياح
  

التحكم في أسس . 1
ممارسة أنشطة الجري 

 مھارات : والوثب والرمي
  و قوانين

انتقاء وتطبيق . 2
تصرفات مناسبة 

  :للموقف
تطبيق التعليمات  -

   .الخاّصة
  .المبادئ األمنيةخذ باأل -
تعديل وضبط . 3

قا من التدخالت انطال
معطيات الوضعية 

  :ومتغيراتھا
  ؛تعيير في اإليقاع -   
  ؛تغيير في الوضعية -   
   .تغيير في األسلوب -   

 :في الجري السريع*
  ـ أبجدية الجري السريع

  ـ الرد السريع في االنطالق
ـ التدرج في استقامة الجسم في 

  مرحلة الشروع
الجري على محور واكتساب  ـ

  .أقصى سرعة
ـ وضعية الجسم وتكامل عمل 

  .األطراف 
  ـ الجري داخل رواق 

  
  :في نشاط الرمي * 

  )دفع الجلة( ـ ابجدية الرمي 
من الثبات ( ـ الرمي من الجانب 

  )ومن التنقل
  ـ الدفع الكامل ومرافقة األداة

  .ـ الرمي داخل منطقة 
  :في نشاط الوثب *  

  )الوثب الطويل(الوثب  ـ أبجدية
  .ـ االستقبال ووضعية الجسم 

  ـ الدفع واالندفاع برجل واحدة 
  ـ الطيران ومسار الجسم 

  ـ االقتراب 
  .ـ االرتقاء من منطقة 

 وضعية تعلمية تتضمن -
مواقف تستدعي تطبيق مبادئ 

الجري السريع

وضعيات تعلمية تتضمن   -
مواقف تستدعي استثمار 

   كامل قوى الجسم في
  .رمي الجلة 

وضعيات تعلمية تتضمن  -
مواقف تستدعي استثمار 

سرعة االقتراب والدفع في 
  . الوثب الطويل

وضعية تعلم اإلدماج في  -
 .نھاية الوحدة التعلمية

  

الوضعية المريحة : لجري السريعا
  خالل الجري
  االنطالق السريع -: المؤشرات

  .االستقامة التدريجية للجسم -
 ى وتواتر الخطوات السرعة القصو -

  ـ الجري على خط مستقيم  والتوازن 
التخلص من الحركات الزائدة خالل  -

  الجري
الوضعية المريحة : رمي الجلة 

  للرمي 
 -إيقاع الرمي  -: المؤشرات

  .استرسال الدفع
  .التوازن خالل الرمي  -

الوضعية المريحة : الوثب الطويل
  للوثب

  :المؤشرات
  .واالندفاعـ الربط بين االقتراب 

  ـ مسار الجسم في الفضاء
  .ـ االستقبال المتزن

ـ 
ألول صل ا

الف
=

وحدتان تعلميتان
12

صة لكل منھما
ح

  
صل الثاني 

ـ الف
 =

وحدتان تعلميتان
11

ص لكل منھما
ص
ح

  
ث 
صل الثال

ـ الف
 =

وحدتان تعلميتان
09
 

ص  لكل منھما
ص
ح
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  الجماعي

  
  

التمكن من قراءة 
وفھم الموقف لربط 

ت مع وتنسيق حركا
عناصر الفريق 

  .قصد بناء مشاريع
  
  
  

التحكم في أسس .1
  ممارسة
كرة اليد، كرة  نشاط

  . السلة  الكرة الطائرة
  مھارات أساسية      -
  .قوانين أساسية  -
المساھمة في المردود . 2

الجماعي في الدفاع 
  :والھجوم 

  .التبليغ حركيا  -
  إدراك وفھم -

  .تصرفات الزمالء
  توقّع تصرفات -

  .المنافس 
التكفل بالنفس وتنظيم . 3

  طريقة الممارسة 
  .القيام بأدوار قيادية  - 
المساھمة في تنظيم  - 

  منافسة 
مالحظة وتقويم مردود  - 

  : في نشاطي كرة اليد والسلة* 
واللعب " مع"التمييز بين اللعب 

  "ضد"
  :اللعب مع  

  تبادل المن خالل .    
  . من خالل التموقع .    
  ن خالل التنقل بالكرة م.    
  من خالل التسديد و التھديف.    

 :اللعب ضد 
ـ المساھمة في حماية المرمى والسلة 

  من خالل التموقع كمدافع.   
  من خالل عرقلة تواصل الخصم .   
  .من خالل مساندة الرفاق.   
  من خالل توقع وقص الكرات .   

  :في نشاط الكرة الطائرة * 
  .التموقع والتنقالت للكرة  -

ـ الوضعيات األساسية الستقبال 
  الكرة 

من أعلى ( ـ توجيه الكرات 
  ).بالساعدين ، اإلرسال 

 3نظام ( ـ العالقة بين الرفاق  
  ).تمريرات

  
وضعيات تعلمية تتضمن مواقف 

طابع تواصلي ھادف  في  ذات
  .اليد والسلة نشاطي كرتي 

  
  

وضعيات تعلمية  تستدعي 
في   والتموقع مار التنقالت استث

  الكرة الطائرة
  
  

ـ وضعية تعلم اإلدماج في نھاية  
  الوحدة التعلمية

  
  :التحكم في آلية

  .القوانين األساسية. 
  المھارات األساسية. 

  المؤشرات
  ـ التحكم في الكرة 

  .تمريرھا واستقبالھا.   
  .التنقل بھا .   
  تسديدھا.   

  :ـ التحكم في الفضاء 
  الدفاعي .     
  الھجومي .     
  بعض القوانين األساسية.     

  التحكم في آلية: المعايير
  .القوانين األساسية . 
  المھارات األساسية. 
  المؤشرات 
  الوضعيات والتنقالت للكرة -

  .الكرة تمريرھا واستقبالھافي ـ التحكم 
  .في الدفاع والھجوم  ـ التموقع

  .ـ بعض القوانين األساسية

  

  ازالجمب

  

بناء لوحات فنية  
تتضمن مھارات 
  .موجھة للعرض

انجاز  وربط حركات  . 1
  .الوثب مع التدحرج

انجاز وربط حركات . 2
  الوثب مع التوازن 

انجاز وبط حركات . 3
  التدحرج مع التوازن

  التدحرج األمامي البسيط -
  ـ التدحرج الخلفي البسيط

  ـ التدحرج الجانبي
  ـ الوثبات العادية

  بربع دورةـ الوثب 
  ـ الوثب بنصف دورة

  ـ النجمة 
  ـ الشمعة 

  .ـ الوقوف على الرأس 

وضعيات تعلمية تتضمن مواقف 
تستدعي التحكم  في الدوران 

  والتوازن التدحرج
  .في الحركات األرضية

  
ـ وضعية تعلم اإلدماج في نھاية 

  الوحدة التعلمية

  .التنفيذ  السليم للحركات: المعيار
  المؤشرات

  .المجھود خالل التنفيذـ توزيع 
  .ـ ربط الحركات 
  .ـ الصبغة الجمالية
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