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  :تمھید

خیرة من القرن العشرین ، و األل العقود لدبیات التربویة خاألأصبح مفھوم التعلیمیة یحتل مكانة بارزة في     

أضحى لھا دور متمیز ضمن علوم التربیة ، و لقد شھد تطورھا التاریخي خطوات متسارعة بفضل اھتمامات 

و كذا المبادئ التي ترتكز علیھا و لقد  لموضوعاتھاالعلماء و الباحثین ، فبلغت درجات علیا من الضبط و التحدید 

البعض ارتباطا عضویا  ببعضھما لتعلیمیة إلى ارتباط عملیة التعلیم و التعلمتوصلت الدراسات التحلیلیة لمفھوم ا

التجزئة ، و من ھنا أصبح ینظر إلى التعلیمیة على أنھا  یقبال ال متكامالنضمن عالقة تفاعلیة ، فھما عنصران 

ول الفعل التعلیمي و حكام ترتبط مباشرة بالظواھر المتعلقة بعملیة التعلیم و التعلم ، و تتمركز حاألنظام من 

التعلمي بمعنى تأثیر كل  / ارتباطھ بالمحتویات و مفاھیمھا المتعلقة بھا أي التفاعل الموجود بین النشاطین التعلیمي

وجود ھذه العالقة بینھما لما حدث  الخر لوجود عالقة منطقیة بینھما و لواآلمكون من مكونات العملیة التعلیمیة في 

  . التفاعل

   :لتعلیمیةمفھوم ا -1

  .یوناني و تعني درس أو علم  )دیداكتیك  (أصل كلمة التعلیمیة  -   

  .كل ما یھدف إلى التثقیف و مالھ عالقة بالتعلیم: حاالو یقصد بھا اصط -   

یخضع شكال تنظیم مواقف التعلیم التي ألمیة لطرق التدریس و تقنیاتھ و ھي الدراسة الع :عرفھا دمحم الدریج  -   

أو  )الوجداني  ( االنفعاليأو  )المعرفي  (ھداف المنشودة سواء على المستوى العقلي األلھا المتعلم قصد بلوغ 

  ). المھاري (الحس حركي 

داد و تجر یب و تقویم و تصحیح على أنھا علم إنساني مطبق موضوعھ إع :رلجو ندو یعرفھا   -   

   .نظمة التربوياألھداف العامة و النوعیة األالبیداغوجیة التي تتیح بلوغ ستراتیجیات اإل

كما تعرف التعلیمیة على أنھا مادة تربویة موضوعھا التركیب بین عناصر الوضعیة البیداغوجیة و  -   

میذ قصد تیسیر الت المقترحة على التالشروط و إعداد الوضعیات أو المشكساسي ھو دراسة األموضوعھا 

  . كما تتضمن البحث في المسائل التي یطرحھا تعلیم الموادم، تعلمھ

  

  

  

ماھیة تعلیمیة األنشطة البدنیة و الریاضیة :المحاضرة األولى  



  :التعلیمیةأنواع  -2

ھو مشترك و عام في تدریس جمیع المواد ، أي كل ما یتعلق بھا من  و تھتم بكل ما : التعلیمیة العامة  -2-1  

المكونة لھا من مناھج و طرائق و  سس العامة التي تستند إلیھا العناصراألمبادئ و استراتیجیات ، و یقصد بھا 

وسائل و تقویم و القوانین و النظریات التي تتحكم في تلك العناصر و في وظائفھا التعلیمیة ، فھي تھتم بمختلف 

  .القضایا التربویة بل و بالنظام التربوي برمتھ مھما كانت المادة الملقنة

ة من حیث الطرائق و من مواد التكوین أو الدراس تھتم بما یخص تدریس مادة : التعلیمیة الخاصة  - 2- 2   

  .سالیب الخاصة بھا مثل تعلیمیة مادة التربیة البدنیة و الریاضیةاألالوسائل و 

  :التعلیمیةمكونات  - 3

  المتعلم –البعد السیكولوجي  -1  

  المعلم –البعد البیداغوجي  -2  

  .المادة المدرسة أو المعرفة –المعرفي  البعد -3  

  . فیما بینھا مشكلة عالقات تفاعلیة )المثلث البیداغوجي  (و تتداخل ھذه المكونات   -   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :صة عامةالخ

و بھذا فالتعلیمیة ھي فرع من فروع التربیة تستھدف جوانب العملیة التعلیمیة و مركباتھا لتجدید التعلیم و التعلم    

ھداف التربویة و التعلیمیة و مراقبتھا و تعدیلھا مع مراعاتھا للطرق و الوسائل األكما تھتم بالتخطیط  تطویره،و 

  .فھدااألالتي تسمح ببلوغ ھذه 

ستاذ مع التركیز على األتعلمي ، أي كیف یعلم / ھو تعلیمي ا و التعلیمیة كشق من البیداغوجیا تھتم بكل م    

  .التعلمي/ م بمعنى دراسة التفاعل التعلیمي كیف یتعلم التلمیذ و دراسة كیفیة تسھیل عملیة التعلی

   

  بن شعیب أحمد :األستاذ
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  :بطاقة المعلومات الشخصیة لألستاذ -1

  :تضم ھذه البطاقة جمیع المعلومات الشخصیة المتعلقة باألستاذ

   صورة شمسیة                                                 :اإلسم و اللقب  01

  :تاریخ و مكان المیالد  02

  :العنوان الشخصي  03

  :البرید اإللكتروني  04

  :رقم الھاتف  05

  :رقم بطاقة التعریف الوطنیة  06

  :تاریخ اإلصدار  07

  :الزمرة الدمویة  08

  :عدد األوالد:                                    الحالة العائلیة  09

  :الشھادة  10

  :التخصص  11

  :مؤسسة العمل  12

  :عنوان المؤسسة  13

  :تاریخ أول تعیین  14

  :سنوات الخبرة  15
  

   :مخطط المنشآت الریاضیة في المؤسسة -2

جمیع المنشآت الریاضیة التي تحتویھا  من خاللھ األستاذھو عبارة عن مخطط توضیحي تقریبي، یوضح    
ؤسسة التعلیمیة من مالعب و أروقة و مسابح رملیة و قاعات الریاضة و قاعات تغییر المالبس و مخزن العتاد مال

  ... الریاضي

  :مادة التربیة البدنیة و الریاضیة) عتاد(قائمة جرد وسائل  -3
  :السنة الدراسیة:                                           المؤسسة

  نوع العتاد  الرقم
  حالة العتاد

  المالحظات
  غیر صالح  صالح

01          

02          

  
  :مدیر المؤسسة:                                     المقتصد:                                 أستاذ المادة  

التربیة البدنیة و الریاضیةوثائق أستاذ  :ثانیةالمحاضرة ال  



  
  ):تنظیم األفواج(البلدیة التربویة للقسم  -4

  :الفصل:                            القسم
  )ب(نادي   )أ(نادي 

  فریق اإلناث  فریق الذكور  فریق اإلناث  فریق الذكور
  :قائدة الفریق  :قائد الفریق  :قائدة الفریق  :قائد الفریق

01 -  01 -  01 -  01 -  

02 -  02 -  02 -  02 -  
  

 

 

  

  :الغیابات ةوثیق - 5
  :عدد اإلناث:            عدد الذكور:                    عدد التالمیذ                                :القسم

  تاریخ المیالد  اإلسم و اللقب  الرقم
  الغیابات

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر
01                                        
02                                        

  بدون بدلة: ب)            بتبریر(مریض  حاضر: حاضر       م: غائب      ح: غ

  :)دفتر التنقیط( وثیقة التنقیط - 6
  :الفصل:                              عدد التالمیذ:                                   القسم

  تاریخ المیالد  اإلسم و اللقب  الرقم
النشاط الفردي 

  )ن08(
النشاط الجماعي 

المواظبة   )ن08(
  )ن04(

  20/العالمة
  تص  تح  تص  تح

01                  
02                  

  
  :دفتر النشاطات الالصفیة - 7

  :قوائم التالمیذ المشاركین -7-1 

  :السنة الدراسیة:                             النشاط:                                المؤسسة    

  رقم رخصة اللعب  القسم  تاریخ و مكان المیالد  اسم و لقب التلمیذ  العدد
01          
02          

  

  :رزنامة المنافسات ما بین األقسام - 2- 7

  المالحظات  النتیجة  المقابالت  التوقیت  التاریخ  الدور
            

:الكاتب  

:الكاتبة  

:مسؤول العتاد  



            
  :البلدیة و الوالئیةرزنامة المنافسات  - 2- 7

  النتیجة  المكان  التوقیت  التاریخ  المقابالت  الدور
            
            

  
  :مدیر المؤسسة              :                 مستشار التربیة         :                      المادة أستاذ

  

  :الدفتر الیومي - 8

  المالحظات  محتوى العلیم المقرر  النشاط  الساعة  القسم  التاریخ
            
  

  :دفتر النصوص - 9

  المالحظات  محتوى التعلیم المنجز  الساعة  التاریخ
  :الفردي النشاط    

  

  

  

  :لجماعيالنشاط ا
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  :مفھوم الھدف التعلمي -1

  .ھي عبارات مكتوبة بدقة تصف ما یتوقع من المتعلم انجازه في نھایة وحدة دراسیة -  

  .سھحظتھ و قیاالو تعبر عن سلوك سیجریھ المتعلم و یمكن مكما أنھا  -   

و صف لتغیر سلوكي متوقع حدوثھ في شخصیة المتعلم بعد مروره بخبرة  بأنھ اإلجرائيو یعرف الھدف  -   
  .تعلیمیة

  . ل سلوكھالرة في سلوك المتعلم و تظھر من خھو حصیلة عملیة التعلم مبلو -   

  : ھداف التعلیمیةألأھمیة تحدید ا -2

   :بالنسبة للمعلم -2-1 

  . میذالإیضاح السلوك المتوقع من الت -   

  . تخطیط و اختیار النشاطات و المواد  -   

  . زم لتنفیذ وحدة تعلیمیةالتحدید الزمن التدریسي ال  -   

  . ل تغیرات مختلفة في سلوكھالعة النمو المتكامل للتلمیذ من خمتاب  -   

  :بالنسبة للمتعلم  -2-2  

  . داءألو تركیز إنتاجھ على مكونات ھذا اتمكنھ من توجیھ جھوده   -   

  . نجازإلتعززه و تشعره بالتحصیل و ا  -   

  . تساعد المتعلم على اختبار ذاتھ و توجیھھا نحو تحقیقھا  -   

  :مبادئ و مواصفات األھداف التعلیمیة -3

  .میذ و لیس لتنمیة قدرات المعلمالأن یكون الھدف موجھ لتنمیة قدرات الت -   

  . میذالمحدد و منتظر من الت أن یكون الھدف مبنیا على شكل نتاج تعلیمي  -   

) التعلمیة و التعلیمیة(األھداف  :ثالثةالمحاضرة ال

 في التربیة البدنیة و الراضیة 



  .قیاسھحظتھ و الأن یعكس الھدف تغیر یمكن م -  

  . أن یكون قابل للتحقیق -  

  .أن ینسجم مع متطلبات المنھاج و أھداف التعلم الموضوع الذي خطط لھ و تشتق منھ -  

  . میذ و إمكاناتھم و استعداداتھم للتعلمالأن تناسب قدرات الت -  

  .لتشمل أبعاد التلمیذ و جوانب نموه المعرفیة و الوجدانیة و الجسدیةأن تتنوع  -   

  : ھداف التعلیمیةألصیاغة ا -4

  : ثة عناصر و ھيالھداف التعلیمیة ثألصیاغة ا یتضمن -   

  یرسل یجري، یمرر، مثلو ھو السلوك أو المھارة المبنیة في الھدف  :السلوك - 1    

  .للمھمةتصف الظروف التي ستوجد عند أداء المتعلم  :الشروط أو الظروف - 2    

  .األداءتقان لتقییم اإلو یشیر إلى مستوى  :المعیار -3    

  .قانونيمامي بنجاح و بشكل ألأن یمرر التلمیذ كرة الطائرة من الخط الخلفي إلى الخط ا  :مثال 

  .یمرر :السلوك -1                                              

  .األماميالتمریر من الخط الخلفي إلى الخط  :الشروط -2                                              

  .قانونيالتمریر بنجاح و بشكل  :المعیار - 3                                               

  : ھداف التعلیمیةألت ااالمج -5

و یسمى كذلك بالمجال العقلي و ھو یظم جمیع أشكال النشاط الفكري عند التلمیذ و  :المجال المعرفي -5-1  
  .و التحلیل و التركیب و الفھم و الحفظ و التطبیق و التقویم االستیعابخاصة العملیات العقلیة مثل 

الوجداني من الشخصیة من  االنفعاليو یشمل كل ما یندرج ضمن الجانب  :الوجداني االنفعاليالمجال   -5-2  
ستجابة و إعطاء القیمة أو الستقبال و اال، و مستویاتھ ھي ا االھتماماتاتجاھات و قیم و مشاعر و میول و 

  .تصاف بالقیمةالالتثمین و التنظیم و ا

و الوثب التعلم ذات العالقة بالمھارات الحركیة كالجري  بنتائجو یھتم ھذا المجال  :المجال الحسي الحركي- 3- 5   
داء و ألستجابة الموجھة و میكانیكیة االو ا )التھیؤ إلدراك  (و المیل  اإلدراكومستویاتھ ھي ، و السباحة و الرمي

  . بداعإلصالة و األستجابة الظاھرة المعقدة و التكیف و االا

  :ھداف التعلیمیةألمستویات ا -6

  :منو یشمل ھذا المستوى كل  :المستوى العام -6-1  

  .و تمثل الدساتیر و السیاسة العامة للدولة :الغایات - 1    



  .و تظھر في تنظیم كل قطاع من قطاعات المكونة لھیكل الدولة مثل وزارة التربیة :المرامي - 2   

  . و تشمل برامج كل مقرر في ھیئة مثل منھاج التربیة البدنیة والریاضیة :ھداف العامةألا - 3   

  :المستوى الخاص - 2- 6   

  .و ھي تشمل ما نرید الوصول إلیھ من أھداف في حصة واحدة أو مجموعة من الحصص :ھداف الخاصةألا -1  

  .حظة و القیاسالو ھي تعبر عن كل تغیر یحدث عند الشخص قابل للم :جرائیةإلھداف األا -2  

  بن شعیب أحمد :األستاذ
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  :مفھوم المنھاج التربوي -1

التعلمیة المستھدفة / و العملیات التي یقوم بھا أطراف العملیة التعلیمیة األنشطة المنھاج التربوي ھو مجموع   

 انھ كما  سمى للتربیةألبھم نحو النمو الشامل الذي ھو الھدف ا االرتقاءإكساب المتعلمین أنواع المعرفة ومن ثم 

  . من أھداف و محتویات و أنشطة و تقویم )الدیداكتیكیة (یتعلق بكل المكونات التي تتضمنھا السیرورة التعلیمیة 

انھ تخطیط للعمل البیداغوجي یتضمن غایات التربیة و أنشطة التعلیم و التعلم و كذلك الكیفیة التي سیتم بھا تقویم   

  . التعلیم و التعلم

  :المقاربة بالكفاءات -2

طارھا المنھجي والعلمي إلھداف ، وتمحیصا األتعتبر المقاربة بالكفاءات أو المدخل بالكفاءات امتدادا للمقاربة ب  

نتقال من منطق التعلیم والتلقین إلى منطق التعلم عن طریق الممارسة والوقوف على مدلول المعارف االو تعني 

وبذلك فھي تجعل من المتعلم محورا أساسیا لھا ، وتعمل على  ،الحیاة الیومیة للفردفي  لزومیتھاومدى أھمیتھا و 

  .إشراكھ في مسؤولیات القیادة وتنفیذ عملیة التعلم

ت ترمي عملیة التعلم إلى حلھا المستقاة من الحیاة في صیغة مشك تعلمیھو تقوم أھدافھا على اختیار وضعیات  

ت الالفكریة ، وبتسخیر المھارات الحركیة الضروریة، و بذلك یصبح حل المشكدوات ألباستعمال المعارف وا

) بالمفھوم الواسع(سلوب المعتمد للتعلم الفعال ، إذ أنھ یتیح الفرصة للمتعلم لبناء معارفھ ألا) المشكلة/ الوضعیات (

  . خبراتھبإدماج المعطیات والحلول الجدیدة في مكتسباتھ و 

  :مفھوم الكفاءة -3

جدیدة داخل إطار  )إشكالیات(قدرة الفرد على استعمال المھارات و المعارف الشخصیة ضمن وضعیات  عنيت  

  .بتكار و القدرة على التكیف مع النشاطات غیر العادیةاالیتضمن تنظیم العمل و تخطیطھ و كذا  . معین

ت الئمة للمشكمالالحلول الاجھة مواقف صعبة فیجد ھي عبارة عن مكسب شامل یجعل المتعلم قادرا على مو  

  .التي تواجھھ في الحیاة

ستخدام او یمكن القول أن الكفاءة التي تعنینا في الحقل التربوي ھي الكفاءة التي تجعل المتعلمین قادرین على   

الناجح لمجموعة مندمجة من القدرات و المعارف و المھارات و الخبرات و السلوكات لمواجھة وضعیة جدیدة 

غیر مألوفة و التكیف معھا بما یجعلھم یجدون لھا الحلول المناسبة بسھولة و یسر متغلبین على العوائق )إشكالیة(

  .ت المختلفة و انجاز المشاریع المتنوعةالتي تعترض سبیلھم و كذا حل المشكال

  :خصائص المقاربة بالكفاءات -4

  : وترتكز المقاربة بالكفاءات على خصائص أھمھا 

متضمن لمواقف تطرح  ل نشاط معینالمن خ إال یظھر الحیث أن وجودھا  :عالقة بالمجال التعلميللكفاءة  -   

  . فیھا مشاكل

  .محددة تعلمیھللكفاءة سیاق مرتبط بوضعیات    -   

منھاج مادة التربیة البدنیة و الریاضیة  :رابعةالمحاضرة ال  



  : للكفاءة أبعاد مشتملة علیھا -   

  ). السلوكي(البعد المعرفي ـ البعد المھاري ـ البعد الوجداني 

بعیدا عن منطق التحصیل  ستثمار في مواقف جدیدةاالالمعارف كمفھوم اندماجي قابل الستعمال و اكتساب  -    

  . التراكمي

  . .نشطة البدنیة والریاضیة قاعدة أساسیة ودعامة ثقافیة ومعرفیة لھاألاعتبار ا  -   

  .كمردود أساسي لھاالذي یعتمد على التقنیة ، نشطة بطریقة بعیدة عن التناول التقلیدياألتناول  -   

  . اعتماد مبادئ وأسس تضمن سیرورة العلم  -   

  .ھداف العملیةألعملي بیداغوجي تحدد فیھ اإعداد مخطط  -1     

  .متعددة یجد كل متعلم مكانھ فیھا تعلمیھتحدید وبناء وضعیات في صیغة إشكالیة ذات مسالك  -2     

  .كلما اقتضت الضرورة ذلوالوضعیات كت الضبط وتعدیل ھذه الحا  -3     

  .التي تفرضھا الحیاة الجماعیة التفاعالت ئقیة بما یتماشى والتسییر وتوجیھ المشاكل الع  -4     

  . میذ واستثمارھا عند الضرورةالتوقع سبل السند والدعم للت -5     

  تبجیل ودعم العمل الجماعي -6     

  :الحدیثدور كل من المعلم و المتعلم في المنھاج  -5

  . منشط ، ومنظم ، ومشجع ، ومحفز :المعلم  - 

شریك مسؤول عن التعلم ذاتھ ، بحیث یبادر ویساھم في تحدید مساره التعلمي عن طریق الممارسة  :المتعلم  -  

  . ت المطروحة أمامھالل حل المشكالالفعالة خ

  :ھیكلة المنھاج -6

المرحلة ، من النواحي البدنیة والمعرفیة والنفسیة الحركیة قا من ملمح الدخول وخصائص المتعلم في ھذه الانط 

  .والوجدانیة ، وما یراد تحقیقھ لدى المتعلم كملمح للخروج في نھایة المرحلة الثانویة

ت المراد التتویجا للمرحلة الثانویة ، وھي تعبر عن المكتسبات والمؤھ النھائیة صیغت كفاءة سمیت بالكفاءة -1  

  .میذالتحقیقھا لدى الت

 المتدرجة في الصعوبة ومترابطة فیما بینھا فض بالختامیةث كفاءات سمیت الاشتقت من الكفاءة النھائیة ث  -2  

ولى ثانوي ألالسنة ا(من مستویات المرحلة  ىمیذ ، تعبر كل واحدة منھا عن مستوالعن كونھا متماشیة مع سن الت

  ).، السنة الثانیة ثانوي ، السنة الثالثة ثانوي

نشطة البدنیة والریاضیة التي تمثل ألمرتبطة با بالقاعدیةث كفاءات سمیت الاشتقت من كل كفاءة ختامیة ث -3  

  . ساسیة لھاألالقاعدة ا

و إخضاعھا  للتمكن من الوقوف على أبعادھا من جھة  دالة علیھا مؤشراتاستنبط من كل كفاءة قاعدیة  -4  

  .ىللتقویم من جھة أخر

  .نشطة الفردیةألنشطة الجماعیة والثاني باأل، أحدھما متعلق با دفان تعلمیانھاشتق من كل كفاءة قاعدیة   -5  

ستاذ إلیھا عند بناء الوحدة التعلمیة بعد إخضاعھا للتقویم أل، یرجع ا معاییر دالة علیھعلمي وضع لكل ھدف ت -6  

إجرائیة لتصاغ النقائص منھا على شكل أھداف ، میذ لھاالوالوقوف على مدى اكتساب التتار في النشاط المخ

  . التعلیمیةفي الحصص  التالمیذیتناولھا المعلم مع 

  

  

  

  

  

و ھذا ما يوضحه 

 المخطط التالي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معالجة الكفاءات القاعدیة -7

ضمان  ولى من التعلیم الثانوي ھوألاعدیة الواردة في منھاج السنة اإن الغرض من دراسة وتحلیل الكفاءات الق   

باعتبارھا ھدفا مرسما في المنھاج ،  . مقروئیة واحدة لھا ، وفھم موحد یؤمن مدلولھا الذي صیغت من أجلھ

  .وموجھا لمتعلمین یخضعون لمشروع تكویني واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الكفاءة النھائیة نھایة المرحلة الثانویة

 الكفاءة الختامیة نھایة السنة الدراسیة

 الكفاءة القاعدیة نھایة الفصل الدراسي

 الھدف التعلمي نھایة الوحدة التعلمیة

)التعلیمي(الھدف اإلجرائي  نھایة الحصة التعلیمیة  

 الكفاءة القاعدیة األولى

ت التي بفرضھا الموقفاالالح یرات قاعدیة وتكییف المجھودات حسب الوضعیات وتتبني و  

  .معرفة الوتیرة وأنواعھا -

  .معرفة عالقة الوتیرة بالحالة والوضعیة -

  معرفة المجھود وأشكالھ -

 . معرفة عالقة المجھود بالحالة والوضعیة -

 البعد المعرفي

  .الوتیرات وتغییرھا حسب الحالةالتحكم في أنواع  -

  .تكییف المجھودات حسب الوضعیات -

 .ت و الوضعیات حسب الموقفالاختیار الحا -

 البعد المھاري

  :فروقات المتعلمین من حیث االعتبارخذ بعین األ

  .وتیرات العمل و بذل المجھودات -  

  .تھا بالوضعیاتاقالدوار وعألالقیام با -  

 . تحفیز العمل الجماعي  -  

 البعد العالئقي

المجھودات -ب          الوتیرات - أ:     تتمحور ھذه الكفاءة حول  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثانیةالكفاءة القاعدیة ال  

لبذل مجھود یضمن مشاركة إیجابیة وأداء ذو صبغة جمالیة )ھوائیة  ال، ھوائیة(زمة التجنید الطاقة ال   

  معرفة أنواع الطاقة ومصدرھا - 

  .المبذول قة صرف الطاقة بالمجھودالمعرفة ع -  

   .داءاألوم المشاركة ضمن جماعة وأشكال معرفة مفھ -  

 .أداء صادر عن أمر - . طوعيأداء  - . أداء موجھ -  

 البعد المعرفي

  .الموقفاستعمال وتكییف عنصر الطاقة بما یقتضیھ  -  

  . تكییف المجھودات حسب الموقف  -  

  .استثمار عنصر المشاركة لمواجھة الموقف -  

 . إضفاء الصبغة الجمالیة على الحركات -  

 البعد المھاري

  .فداء حسب تجدد المواقألتسییر عنصر ا - 

  .داء الفردي والجماعي وسیاق دینامیكي متجددألتسییر ا -  

 تنفیذ الحركات بإتقان  -  
 البعد العالئقي

المشاركة و األداء -ب          الطاقة و المجھود - أ:     تتمحور ھذه الكفاءة حول  

ثالثةالكفاءة القاعدیة ال  

 تنسیق وتسییر المجھودات فردیا وجماعیا حسب مدة وشدة التنافس

  .عمالألأھمیة تنسیق ا - 

  .داءاتألأھمیة تسییر ا -  

  .قة المجھود بشدة المنافسةالع -  

 داءألالتنسیق كعنصر فعال في ا  -  

المعرفيالبعد   

  .التحكم في التسییر وتكییفھ حسب المستجدات - 

  استعمال المنافسة كعنصر فعال في العملیة التعلمیة  -  
 البعد المھاري

  .المنافسة النزیھة - 

 البعد العالئقي . ل المنافسةالفراد من خألقات بین االترقیة الع  -  

المجھود و شدة المنافسة - ب          التنسیق و التسییر - أ:     تتمحور ھذه الكفاءة حول  



 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

–بسكرة  –جامعة دمحم خیضر   

 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

   ماستر السداسي األول السنة الثانیة                       تعلیمیة األنشطة البدنیة و الریاضیة: محاضرات مقیاس

  

  

  

  المقاربة بالكفاءات  التدریس بالمحتوى و األھداف  أوجھ اإلختالف

  طریقة البناء

  مبني على المحتویات

 نفي نشاط معی، زمةالأي ما ھي المضامین ال

  المحتوى ھـو المعیارن؟لمستوى معی

كفاءات أي  في صیغة مبني على أھداف معلن عنھا

لدى التلمیذ في  ما ھي الكفاءات المراد تحقیقھا

  الكفاءة ھي المعیار ن؟مستوى معی

منطق التعلیم و 

  التعلم

  منطقھ التعلیم والتلقین

 التي میة المعلومات والمعارفأي ما ھي ك

  ستاذ ؟ألا یقدمھا

  منطقھ التعلّم

ل المن خ مالتي یكتسبھا المتعل ماتأي ما مدى التعل

وما مدى تطبیقھا  ستاذ؟ألا شكالیات التي یطرحھااإل

في حیاتھ  المتعلم في المواقف التي یواجھھا

  سیة والیومیة ؟راالد

  ستاذألا
   ستاذألا

  یلقن یأمر وینھي

ومساعد لتجاوز  مرشد ، موجھ یقترح فھو: ستاذألا

  العقبات

  المتعلم
  التلمیذ

  یستقبل المعلومات

  .یمارس  محور العملیة :المتعلم

  ینجح یكتسب و یحقق یجرب ، یفشل 

جیا اغوالبید

  المتبعة

  التعمیم و النمطیة: طریقة 

. واحد میذ سواسیة ، وفي قالبالل التأي ك

میذ واحدة ، الالت اعتبار درجة النضج لدى

  واحد اعتماد مسلك تعلیمي

  بیداغوجیة الفروقات: طریقة 

عتماد علیھا أثناء الوا أي مراعاة الفروقات الفردیة 

   معملیة التعلّ 

   درجة النضج متباینة لدى المتعلمین

  تحدید عدة مسالك تعلیمیة

  التقویمطریقة 

  اعتماد التقویم المعیاري المرحلي

  عموما  فھو تقویم تحصیلي

مكان لتوظیف  ال - المعارف تذكردرجة 

  . المعارف

  ممواكبا لعملیة التعلرا ار التقویم عنصاعتب

  فھو تقویم تكویني قصد الضبط والتعدیل 

   درجة اكتساب الكفاءة

  توظیف الكفاءات المكتسبة في مواقف

  

 المقارنة بین المنھاج القدیم و المنھاج الجدید :خامسةالمحاضرة ال

  في مادة التربیة البدنیة و الریاضیة



 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

–بسكرة  –جامعة دمحم خیضر   

 معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

   ماستر السداسي األول السنة الثانیة                       تعلیمیة األنشطة البدنیة و الریاضیة: محاضرات مقیاس

  

  

  :مفھوم الھدف التعلمي -1

  . ھي عبارات مكتوبة بدقة تصف ما یتوقع من المتعلم انجازه في نھایة وحدة دراسیة -  

  .حظتھ و قیاسھالو ھي تعبر عن سلوك سیجریھ المتعلم و یمكن م  -  

  . المتعلم بعد مروره بخبرة تعلیمیةو صف لتغیر سلوكي متوقع حدوثھ في شخصیة   -  

  . ل سلوكھالھو حصیلة عملیة التعلم مبلورة في سلوك المتعلم و تظھر من خ  -  

  :ھداف التعلیمیةألأھمیة تحدید ا -2

  :بالنسبة للمعلم -2-1 

  . میذالإیضاح السلوك المتوقع من الت  -   

  . تخطیط و اختیار النشاطات و المواد -   

  . زم لتنفیذ وحدة تعلیمیةالالتدریسي ال تحدید الزمن -  

  . ل تغیرات مختلفة في سلوكھالمتابعة النمو المتكامل للتلمیذ من خ  -   

  :بالنسبة للمتعلم -2-2

  . داءألتمكنھ من توجیھ جھوده و تركیز إنتاجھ على مكونات ھذا ا -  

   نجازالتعززه و تشعره بالتحصیل و ا  -  

   اختبار ذاتھ و توجیھھا نحو تحقیقھاتساعد المتعلم على  -  

  :ھداف التعلیمیةألمبادئ و مواصفات ا

  میذ و لیس لتنمیة قدرات المعلمالأن یكون الھدف موجھ لتنمیة قدرات الت -  

  یذمالأن یكون الھدف مبنیا على شكل نتاج تعلیمي محدد و منتظر من الت -  

  قأن یكون قابل للتحقی -       حظتھ و قیاسھالعكس الھدف تغیر یمكن مأن ی -  

  أن ینسجم مع متطلبات المنھاج و أھداف التعلم الموضوع الذي خطط لھ و تشتق منھ - 

  التعلیمیة في مادة التربیة البدنیة و الریاضیةاألھداف  :سادسةالمحاضرة ال



  میذ و إمكاناتھم و استعداداتھم للتعلمالأن تناسب قدرات الت -  

  ن تتنوع لتشمل أبعاد التلمیذ و جوانب نموه المعرفیة و الوجدانیة و الجسدیة -  

  :التعلیمیةھداف ألاغة اصی -4

  : ھداف التعلیمیة ثالثة عناصر و ھيألیتضمن صیاغة ا  

  . و ھو السلوك أو المھارة المبنیة في الھدف مثل یمرر ، یجري ، یرسل :السلوك  -أ 

  . تصف الظروف التي ستوجد عند أداء المتعلم للمھمة: الشروط أو الظروف -ب

  . داءألتقان لتقییم اإلاو یشیر إلى مستوى  :المعیار -ج

  . مامي بنجاح و بشكل قانونيألائرة من الخط الخلفي إلى الخط اأن یمرر التلمیذ كرة الط: مثال  -

  یمرر: السلوك -  

  ماميألمریر من الخط الخلفي إلى الخط االت: الشروط -   

  . التمریر بنجاح و بشكل قانوني: المعیار -  

  : ھداف التعلیمیةألت االمجا -5

و یسمى كذلك بالمجال العقلي و ھو یظم جمیع أشكال النشاط الفكري عند التلمیذ و  :المعرفيالمجال  -5-1 

  و التحلیل و التركیب و الفھم و الحفظ و التطبیق و التقویم االستیعابخاصة العملیات العقلیة مثل 

نفعالي الوجداني من الشخصیة من الیشمل كل ما یندرج ضمن الجانب ا و: فعالي الوجدانيالنالمجال ا -5-2  

ستجابة و إعطاء القیمة أو الستقبال و االھتمامات ، و مستویاتھ ھي االو ااتجاھات و قیم و مشاعر و میول 

  . تصاف بالقیمةالالتثمین و التنظیم و ا

كالجري و  و یھتم ھذا المجال بانتاجات التعلم ذات العالقة بالمھارات الحركیة: المجال الحسي الحركي -5-3 

میكانیكیة ستجابة الموجھة و الو ا )دراك التھیؤ إل (و المیل  اإلدراك :الوثب و السباحة و الرمي ، ومستویاتھ ھي

  بداعإلصالة و األة الظاھرة المعقدة و التكیف و استجابالو ا األداء

  :ھداف التعلیمیةألمستویات ا -6

  :و یشمل ھذا المستوى كل من: المستو ى العام -6-1 

  و تمثل الدساتیر و السیاسة العامة للدولة: الغایات -أ  

  و تظھر في تنظیم كل قطاع من قطاعات المكونة لھیكل الدولة مثل وزارة التربیة :المرامي - ب  

  . و تشمل برامج كل مقرر في ھیئة مثل منھاج التربیة البدنیة والریاضیة :ھداف العامةألا -ج  

  ھي تشمل ما نرید الوصول إلیھ من أھداف في حصة واحدة أو مجموعة من الحصصو  :ھداف الخاصةألا -د   

  .حظة و القیاسالل تغیر یحدث عند الشخص قابل للمو ھي تعبر عن ك :جرائیةإلھداف األا - ھـ  


