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  :تعلمیھأسس بناء وتطبیق وحدة  -1

قصد تحقیق  )حصص  (یة مجموعة وحدات تعلیم من ھي عبارة عن مخطط ة :التعلیمةتعریف الوحدة  -1-1 

  ).يفردي أو جماع (في نشاط معین  ھدف تعلمي

  :بعةالمنھجیة المتالخطوات  -1-2 

   )األولي ( التقویم التشخیصي: ولىألالخطوة ا -   

  . قا من معاییر الھدف التعلمي المعنيالالعناصر الخاضعة للتقویم ، انط تحدید -   

  .ـ تحدید المحتوى الذي یقوم عن طریقھ التقویم   

  . ـ تحدید منھجیة تطبیق المحتوى   

  .ع النشاط المختارتماشیا م )ولویات األص النقائص وترتیبھا حسب الاستخ (تحلیل النتائج   -   

  .بناء الوحدة التعلیمیة و تطبیقھا: انیةالخطوة الث -

حسب عدد ( لزمنيو توزیعھا على المدى ا )رالمعایی(قا من النقائص الصیاغة أھداف الحصص انط -   

  ).الحصص

  .ل ھدفلك )موضعیات تعل( المحتوى تحدید -   

  .دل مرافق لسیرورة العملتماد التقویم التكویني كضابط ومعاع 

  .میدانیا مع التالمیذ) الحصص(یة مالتعل/ تطبیق الوحدات التعلیمیة 

  ألتحصیليالتقویم  :الخطوة الثالثة -  

  . للتقویم میةفي بدایة الوحدة التعل المحددة للتقویم )النقائص  (إخضاع المؤشرات  -   

  .تحدید محتوى یستجیب للمؤشرات المراد تقویمھا -   

   )ذاتي ، جماعي ، فردي (تحدید وسائل ومنھجیة التقویم -   

  .ـ تحلیل النتائج   

بعةساالمحاضرة ال  

  تعلیمیة في مادة التربیة البدنیة و الریاضیة/تعلمیھكیفیة بناء و تطبیق وحدة  



  .ھداف المسطرة ومنھ مدى اكتساب الكفاءة المنتظرةألد مدى تحقیق احدیل ھذا المن خ 

  :ةأسس بناء وتطبیق وحدة تعلیمی -2

  .الخاص ھدفالراج استخ الخاص میةقا من الوحدة التعلالانط : جانب التحـضیر -2-1 

  .جرائیةاإلوتحدید مبادئھ  ،)الخاص بالحصة(تحلیل الھدف الخاص  -   

میذ ، الوسائل ، طبیعة المع مراعاة مستوى الت) الھدف بنسبة أكبر الوضعیات التي تحق(ـ تحدید المحتوى    

  ...الجو

  ...). ورشات ، أفواج ، فردي الخ (م تحدید صیغة سیرورة التعل -   

  .لوضعیاتالممارسة ل مدةتحدید  -   

  .مدوار التي یقوم بھا المتعلألتحدید المھام وا -   

  .مع الحلول للصعوبات التي تواجھ المتعلتوق -   

  :قيجانب التطبیال -2-2 

ستاذ إلى تنشیط ألدور ایتحول  تعلیمیة/  تعلمیھوحدة  إعدادو بعد تحضیر : یرة للدرسالمبادئ المس -2-2-1  

  :مراحل الدرس میدانیا ، وھذا یستوجب تطبیق مبادئ وتسییر،  القسم

  .تلمیذ حركیا بنفسھ أو عن طریقأو یوضح  ح یشر

  . ـ یعلن عن بدایة ونھایة العمل ، بواسطة إشارات مفھومة 

  .میذالأعمال الت و یقوم یصحح فردیا و جماعیا -

  .میذالیطمئن ، یساعد الت، ھیوج ،یثیر، یشوق، یشجع -

  : المبادئ المتعلّقة بالتسخین -2-2-2 

المجھود التي  تحمل شدةیضمن للجسم التربیة البدنیة ، حیث  في مادة ةالھام مراحلیعتبر التسخین إحدى ال -   

  .بھا مضمون الحصةیتطل

  :ستاذ أن یسھر علىألاولذا فعلى  -   

  .صعوبة التمارین والحركات مبدأ تدرج - 1    

  .العمل واختیار التمارین حسب طبیعة النشاط والحالة الجویةتكییف مدة  - 2    

  . الراحة احترام مبدأ العمل و - 3    

  ): بالجزء الرئیسي (المبادئ المتعلّقة بمرحلة التعلم  -2-2-3 

ستاذ كبیرة في ألمساھمة افإن ولذا  الجزء الرئیسي من الحصة یضمن تحقیق الھدف المسّطر من المعلوم أن -   

  :ھذه المرحلة من حیث



  .ـ اقتراح المضامین في صیغة إشكالیات    

  .العملـ تنشیط أفواج     

  :، وھذا عن طریقیجاد الحلول المناسبةإلمراقبة المتعلمین  -   

  :ت الشفویةالخالتد -   

  .ط و المفھومالمبس الشرح الموجز -            

  .الوقت المناسبتقدیم التوجیھات في  -            

  .استعمال صوت مسموع وواضح -            

  ): الحركیة ( ةت العملیالخالتد -  

  )داة المستخدمةألبا ھبالیدین ،بالجسم كل(استعمال إشارات وحركات واضحة وصحیحة  -          

  ). بین الصوت والحركة (ت مّركبة راـ استعمال إشا          

  .عمالألومراقبة ا تالو رشال بین التنق -         

  . صحیح الفردي أثناء الممارسةـ الت         

  .رح أو للتصحیح الجماعيشال ةعادتوقیف العمل إل -        

  .الضرورةإذا اقتضت  میذ بمعطیات إضافیةالوتزوید الت، اقتراح بعض الحلولـ         

  ):جوع للھدوءالر( المبادئ المتعلّقة بالتقویم -2-2-4 

  :ھاوالمّؤكد أن، ما تھمل ھذه المرحلةرا كثی -   

  .ل مرحلة التعلمالمیذ خالعمال التأفترة تقویم  -    

  . صةقد تكون بتمارین ھادئة و بحوصلة ما جاء في الح -    

  .تعلن فیھا النتائج إن كانت ھناك منافسة -    

  .تحضر فیھا الحصة القادمة -    

حظةالم    
بھدفین متباینین  ینتعتبر حصة التربیة البدنیة وحدة واحدة متكاملة تشمل نشاطین بدنیین مختلف

 .یصبان في الكفاءة المعنیة ، وغالبا ما تكون مرحلة التسخین العام واحدة
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  :معالجة تعلیمیة للنشاطات البدنیة و الریاضیة -1

البدنیة و  ماعیة، و ذلك عن طریق النشاطاتجلدنیة و الریاضیة على الممارسة ایعتمد تدریس مادة التربیة الب 

      : التساؤل الریاضیة التي تقتضي ضرورة المعالجة البیداغوجیة، للوقوف على منطقھا الداخلي، استجابة لھذا

   كیف نتعلم ؟ - كیف نعلم ؟  -

أن تكون یجب كما ھا ملمحھ المنتظر في نھایة مرحلة تعلیمیة، اللمن خ دة للتلمیذ، یتحقق مھام مسن أنھااعتبارا و  

 تسلوكیاو  یتجاوب فھذا یقتضي بأن یكون تقدیمھا كمحتویات في شكل مكی و،  عاتھفي مستوى طموحاتھ وتطل

   .التلمیذ المنتظرة

  :الخطوات المنتھجة في المعالجة التعلیمیة  -1-1

  .انتقاء النشاط البدني و الریاضي، و تكییف محتویاتھ التعلمیة حسب المسعى المعتمد في المنھاج -1 

في  مكانیات المادیة المتوفرةلإلئمة النجاز المإلب خصائص التلمیذ، و شروط اتكییف المحتویات حس -2 

  .الریاضي ستاذ العلمیة و خبرتھ البیداغوجیة و معرفتھ الخاصة للنشاطألالمؤسسة، تتناسب و معرفة ا

  .لموسةوم انتھاج مبدأ التقییم و التخطیط و التقویم، بناءا على مؤشرات و معاییر فنیة و تربویة حقیقیة -3 

  محفزة منطلقھا تعلمیھت الااختیار ح -4 

  .تحلیل النشاط و أبعاده التربویة المطابقة للكفاءات المستھدفة -   

  .ت تعلم تدفع بالتلمیذ إلى المشاركة في التقییم و التكوین الذاتياالاختیار ح -   

  .ةركیز على السلوك و تحسینھ كأولویالت -   

  .لمعمول بھا، و استھداف التكوین الشاملا للصنافةترتیب محتوى التعلم طبقا   -   

  .ةالكفاءقا من مؤشرات الھداف التعلمیة انطألصیاغة ا  -   

  ). الكفاءة العرضیة (خرى، لضمان التكامل ألالترابط مع المواد التعلیمیة ا مد جسور  -   

  التعلم/ ستاذ بالمادة و التلمیذ معا و كذا مبدأ تعلیم ألقة االإدراك دینامیكیة ع -5 

  .ت العلمیة المتداخلة مع مادة التربیة البدنیة و الریاضیةاالإدراك أھمیة المج -6 

في التربیة البدنیة و الریاضیة الفردیة لأللعابمعالجة تعلیمیة  :ثامنةالمحاضرة ال  



من النشاط الثقافي التنافسي المحض إلى النشاط  االنتقالتعلیمیة من اللجوء إلى معالجة القصد  لماذا المعالجة ؟ -أ 

  .التربوي المدرسي الثقافي

ر النشاط ، و ذلك بما یتماشى التكییف دون فقدان جوھالھدف من المعالجة التبسیط و: مبدأ المعالجة -ب 

تعني . مكانیات المادیة وظروف العمل بصفة عامة اإلمیذ ، واللمسطرة في المنھاج ، ومستوى التا ھدافألوا

, النشاطات البدنیة و الریاضیة و توافقھا مع ظروف التعلم و الخطة المنتھجة، و طبیعة الجو المدرسي تكییف

  یات التلمیذلخصوص إضافة

 و إبراز )المستویات الدراسیة  (بین جمیع مراحل التعلیم  ماالنسجاخلق التجانس و : عي من وراء ھذاالس -   

  .المنطق الداخلي لكل نشاط و كیفیة تناول محتویاتھ تماشیا مع مسعى المقاربة بالكفاءات

  :وھذا یستدعي -  

ة  التالمیذ یتماشى وقدرات الطق التدریب الریاضي، الذي بتعاد عن التناول الحالي، المبني أساسا على منالا -1  

من حیث الوسائل المتاحة  وكذا عدم توافقھ مع حقیقة المیدانة، ، مما یجعلھم ینفرون من الماد حیانألفي غالب ا

  .في المؤسسات التعلیمیة عموما

 ال و ل الممارسةالخ ضالتھمیذ في المادة، باستحداث سبل تجلب اھتمامھم، حیث الكل یجد الترغیب الت -2  

  .یقتصر على الموھوبین فقط كما ھو الحال في التدریب الریاضي

التعلیمیة  تعلم، المرتكز أساسا على القدرات الكامنة عند التلمیذ، وبالتالي بناء الحصة/ تبني منطق تعلیم  -3  

جمیع مراحل التعلم مما  میذ فيالكل الت االعتبار، تأخذ بعین تعلمیھ/ على أساس وضعیات تعلیمیة  )الحصة(

  :یسمح بـ

  .يالمعیشل الفضاء الستغالإعطائھم الفرصة  -          

  قاتھا مع الكفاءة المستھدفةالتنویع و ترتیب النشاطات طبقا لع -          

  :  مھام المعالجة -ج

معین للمستوى ال ھداف المسطرةألریاضي المقترح من جھة ، و بین اقة بین النشاط البدني والالإبراز مدى الع -   

  .من جھة أخرى

  .میذاللتالذي یتوجب اكتسابھ من طرف ا تحدید المنطق الداخلي للنشاط و -  

التي  میذ من جھة أخرىالھداف من جھة و مع قدرات التألردیة و الجماعیة المتماشیة مع اتحدید المھارات الف -  

  .تبنى على أساسھا الكفاءات المحددة

 میذ و مدى قابلیتھم للنشاط و كذا الظروفالمن مستوى ممارسة الت قاالبرمجة الوضعیات المرجعیة انط -   

  .العامة للعمل

  ھداف المبرمجة لضمان فعالیتھا ومصداقیتھاألو أخرى تقویمیة نابعة من ا تعلمیھت البرمجة حا  -   

تخراج نشطة البدنیة ضرورة تنطلق من استخراج المنطق الداخلي لھا بما یسمح باسألإن تكییف ا :التكییف -د

 خذ بعینألالمبادئ معالم للتعلم و ھذا با ھداف المرجوة بحیث تكون ھذهألالتصرفیة و توظیفھا لتحقیق ا مبادئھا

  :االعتبار



  .العراقیل الظرفیة -فترات برمجة النشاط  - فضاءات الممارسة  -   

   : عاب الفردیةلمعالجة تعلیمیة أل -2

  .القیاس فرد من الناحیة البدنیة والنفسیة لتحقیق نتائج أساسھاھي أنشطة بدنیة فردیة تعتمد على مدى استعداد ال  

رعة، أن یحافظ على إیقاع زمة علیھ أن یجري بسالحتى تكون للریاضي الفعالیة ال : المنطق الداخلي-2-1  

و  ألعلىممكنة، أن یربط مراحل الجري رغم الحواجز، أن یعرف كیفیة تكییف معالمھ أن یثب  طول مدةمرتفع أ

 في(التي یستخدمھا في الرمي أو الجذب  لألداةیمكن، أن یتمكن من تحویل أكبر قدر ممكن من الطاقة  عد مابأ

  ).الوثب یعتبر الجسم قاذف ومقذوف في نفس الوقت

  :نشطة الفردیة فيألو تساھم ا 

  ). النتائج المحصل علیھا (معرفة الذات عن طریق المردود   -   

  . البحث عن تحسین النتائجتحدي و تجاوز الذات عن طریق   -   

  . توزیع المجھود و مداومتھ لتحقیق الھدف  -   

  . مواجھة الغیر في حدود قانونیة و العمل على الفوز  -   

  . ستفادة منھا في تحقیق الھدفالو محاولة ا الفسیولوجیةفھم الظواھر البیومیكانیكیة و   -   

  . اإلجراء رفة قوانین التنظیم والتسییر ومع  -   

الفنیة  عناصرھا و باعتبارھا أنشطة تعتمد أساسا على النتائج ومقاسھا فھي محل دراسة و معالجة ، قصد تكییف -

والكشف على نقاطھا  نشطةألھم و ھذا بترتیب وتصنیف مراحل امیذ، و كذا مستواالبما یتماشى و موارد الت

ساتذة على بناء األتساعد  ھداف المسطرة وتكون على شكل مضامینألامة التي تضمن تعلمات توافق الھالخفیة ا

  . الحصص بما یتوافق مع وضعیاتھم

في  نشطة المتداولةألختیار یقع على االنشطة البدنیة الفردیة فإن األبار و أنھ یستحیل معالجة جمیع او باعت -

میذ في الالت المدرسي عموما و خاصة نشاطي رمي الجلة والوثب الطویل باعتبارھما نشاطین یمتحن فیھما القطاع

  . شھادة البكالوریا الریاضیة

  :نشاط الجري 

 العمل على تجنید الطاقة الكامنة عند الفرد و تحویلھا الى سرعة تنقل و مقاومة للمؤثرات :المنطق الداخلي 

ھناك  قطع مسافة محددة في اقصر وقت ممكن و ذلك حسب نوع و شكل الجري ، و عمومارجیة لالداخلیة و الخا

  .جري السرعة و جري المسافات نصف الطویلة و الطویلة

  :نشاط رمي الجلة

 الطاقة الكامنة عند الفرد لدفع أداة ذات وزن معین إلى من كنمالعمل على تحویل أكبر قدر م :المنطق الداخلي  

  :و یوجد أسلوبین للرمي، إطار قوانین محددة لذلكأبعد مكان ممكن في 

  .الرمي من الخلف بالتزحلق المسطح والتمحور -   



  الرمي من الدوران -   

  ). الجلة (داة المقذوفة األثة أشكال من القوى على الو یتم باستخدام و تطبیق ث

  .مامألالخلف إلى ا شكل نزحلق موجھ من قوى على  -  

  .عملیة الدوران والتمحور باتجاه میدان الرمي قوى دوران تتمثل في -

  . بعد ما یكونألداة األفي المرحلة النھائیة و مرافقة قوى رفع وتمدد تتمثل  -

  :نشاط الوثب الطویل 

مسافة  ندفاع الجسم من نقطة محددة إلى أبعد مكان ممكن في مكان الوثب باستثمارالالعمل  :المنطق الداخلي  

و ھناك  مامأللى سرعة زاویة تدفع الجسم إلى ابر قدر من السرعة الخطیة، و تحویلھا إكتساب اكالجري معینة 

   :اأسالیب عدة للوثب منھ

  .دطیران على ھیأتھ التي تشبھ المقعوفیھا یحافظ الریاضي في مرحلة ال :أسلوب المقعد -1  

  .ةح بعض المسافوفیھا یحاول الریاضي في مرحلة الطیران التمدد و الضم لرب :أسلوب الحافظة -2  

لربح  و فیھا یحاول الریاضي في مرحلة الطیران بخطوة أو أكثر في الھواء :أسلوب المشي في الھواء -3  

  . المسافة

  : نشطة الفردیةألالمبادئ المشتركة الخاصة با -2-2

  :خلق السرعة و المحافظة علیھا -أ 

  .ستجابة و بنوع السباقالبمدى او یكون خلق السرعة مرتبط  )قالنطالا (سباقات الجري من الثبات  تبدأ  -  

  .األداةستعدادي لتحول بعد ذلك الى الذراع الرامي و منھ إلى القتراب االفي الرمي تكتسب السرعة عند ا  -  

  .حیث یكتسب الجسم سرعة تحولھ إلى مقذوف االستعداديقتراب الیكون خلق السرعة في الوثب في ا و -  

  :المحافظة على السرعة -ب

حسب  اإلیقاعھود حسب موارد الطاقة و تغییر على نفس النھج و ھذا بمعرفة كیفیة توزیع المجمواصلة السباق  -  

  الموقع و المكان

  .داةاألتظم من البدایة إلى غایة خروج تتمثل في المحافظة على التسارع المن -  

  .االرتقاءحتى یتم  االقترابالمحافظة على السرعة یكون في  - 

   :السرعة تحویل -ج

 ا بوضع الجسم في المحور المناسب للجري و اخذ الوضعیة المناسبة لنوع الجري و تجنب كلو یتم ھذ -  

  .فطرااألركات الزائدة و كذا تنسیق عمل الح

  .داةألا الرامي و منھ الى اعقتراب یسمح بتحویل اكبر قدر ممكن من السرعة الى ذرالتسلسل اندفاعات ا إن -  



تحویل  ة یسھل من وضع مركز ثقل الجسم على المسار الصحیح و یتم بذلكمناسب دینامیكیةبخطوات  االقتراب  -  

  .رتقاءالبشكل جید عند االسرعة 

  :سس الفنیةألالتحكم في ا -2-3

  :مسابقات الجري -1 

 وضعیة مریحة للجسم أثناء –خطوات دینامیكیة مناسبة لنوع الجري  –ق النطالالتحكم في مختلف أشكال ا   

 -التحكم الجید في وتیرة الجري –التنسیق بین أطراف الجسم  –ئم للموارد الذاتیة التسییر و توزیع م –الجري 

  .البحث على تحقیق نتیجة ریاضیة جیدة –التعود على إنھاء السباق بقوة 

  :مسابقات الرمي -2 

 المحافظة على –داة ار كل القوى الكامنة وتحویلھا ألاستثم –تنسیق جید و تسلسل فعال لمراحل الرمي    

 العمل على تحسین –اختیار أسلوب للرمي یتماشى و القدرات البدنیة و الفنیة  - ستقبال الازن الجید عند االتو

 العمل على أن تكون السرعة متدرجة من البدایة إلى –الرمي القانوني وضعیة المنافسة  –نتائجھ الشخصیة 

  .النھایة

  :مسابقات الوثب -3 

 – قترابالضبط عدد خطوات ا –رتقاء للخلف الیكون فیھ رجل اق التراب بانطالقل االمات دقیق خالاخذ ع   

سریع  التمكن من تحقیق اقتراب جید بخطوات ذات سعة مناسبة و ترداد –البحث عن تسارع متدرج حتى الدفع 

العمل على  – ستقبالالفي الجسم في مرحلة الطیران و ا التحكم –ستقبال العلى التوازن الجید عند ا محافظةال –

العمل  –الفنیة  اختیار أسلوب وثب یتماشى و القدرات البدنیة و –رتقاء الرتكاز برجل االول إلى لوحة االوص

  على تحسین نتائجھ الشخصیة


