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(البيداغوجية التطبيقية ) حماضرات مقياس الرتبية العملية   حمتويات  

 عنوان احملاضرة  رقم احملاضرة الصفحة
20 1 - ǦɆȪɆǤȖǩ ǦɆǱɀȡäǼɆǣ  ǦɆȲȶȞȱä ǦɆǣȀǪȲȱ ýǠȝ ȰǹǼȵ

-

20 0 ǦɆȑǠɅȀȱä ǦȖȊȹɉäĀ ðîǼȱä Ʉȥ ǦȵɎȆȱäĀ ȸȵɉä Ȱȵäɀȝ ȀɆȥɀǪȱ çäìǠȉîâ

ǦɆȑǠɅȀȱäĀ ǦɆȹǼǤȱä ȄɅîǼǩ Ʉȥ ǦȞǝǠȊȱä ÞǠȖǹɉä ةيبرتلا  3 20

12 0 ǦɆȑǠɅȀȱäĀ ǦɆȹǼǤȱä ǦɆǣȀǪȱä íǠǪȅɉ ɄȵɀɆȱä ðäȀȮȱä

03 5 ǦɆȑǠɅȀȱäĀ ǦɆȹǼǤȱä ǦɆǣȀǪȱä  íǠǪȅä çǠȦȍ

02 0 ǦɆȶɆȲȞǩ æǼǵĀ ïǠǲȹɋ ǦɆȅǠȅɉä ôĀȀȊȱä
02 2 
32 2 

30 9 ǦɆȹǼǤȱä ǦɆǣȀǪȱä Ʉȥ ǠȾȵäǼǺǪȅäĀ ǦɆȶɆȲȞǪȱä ȰǝǠȅɀȱä

أنواع التقومي 12 30
39 11 

معالجة تعلیمیة خاصة بالنشاطات الجماعیة والفریة 10 00

األلعاب الشبھ ریاضیة او األلعاب التمھیدیة 13 50

خصائص النمو للتالميذ للمراحل الثالث من التعليم  10 50

ɄǝäȀǱɋä ùǼȾȱä ǦȡǠɆȍ ĉȴǪǩ Ȥуȭ
ǦɆȑǠɅȀȱäĀ ǦɆȹǼǤȱä ǦɆǣȀǪȱä ǦȎǵ Ʉȥ éäɀȥɉä ȰɆȮȊǩ Ȅȅà

بعض اإلرشادات الھامة والنصائح على ضبط الصف وسیادة النظام
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:احملاضرة االوىل   

بيداغوجية  -للتربية العملية   مدخل عام

تطبيقية 

ترتبط الرتبية العملية ارتباطا بالنظرية الرتبوية ،وذلك ألن برامج إعداد وتربية املعلمني بأكملها سرتشد مببادئ "
 ".نظرية

العملية هو إعداد معلم قادر على أداء مجيع الوظائف اليت تتطلبها منه مهنة التعليم ، وال إن اهلدف العام للرتبية 
يأيت ذلك إال عن طريق املمارسة يف مجيع مراحل الرتبية العملية واالحتكاك باملشرفني والتأثري والتأثر هبم ، وهذا ما 

 .يتعارض مع أصحاب هذا املبدأ

مقررات الرتبوية والنفسية اليت تقدمها وتشرف املعاهد والكليات عليها، إن كل الرتبية العملية جزء ال يتجزأ من 
مقرر يدرس يف كليات ومعاهد إعداد املعلمني يرتبط ارتباطا وثيقا باملمارسات الرتبوية اليت يقوم هبا الطالب املعلم 

ي ، وعند التخطيط لربامج ، وجيب أن يؤخذ يف احلسبان مادة الرتبية العملية كمادة أو منهاج رمسي أو أساس
ومناهج التدرج الدراسي ، وال سيما اجلانب التطبيقي هلذا املقرر وجيب صياغة اجلانب النظري ملواجهة املواقف 

 1.العلمية 

يضم املوقف التعليمي يف العادة مواقف متعددة : املالحظة املنظمة ركن مهم من أركان برامج الرتبية العملية 
تكامل ،ومن هنا وجب على الطالب املعلم حتليل املوقف التعليمي ومالحظة كل عنصر بشكل موقف تعليمي م

على حدا ، ألن الرتبية العملية هتدف إىل تنمية القدرة على املالحظة املنظمة واهلادفة ، ألهنا نشاط تطبيقي يقوم 
بية العملية يف تزويد الطالب به الطالب املعلم ، ولتكون عملية املالحظة ناجحة جيب أن يساعد املشرف على الرت 

 .بتقنيات ومهارات املالحظة التامة 

مبا أن عملية التدريس تشتمل على وظائف : الرتبية العملية شاملة جلميع األنشطة والوظائف اليت يقوم هبا املعلم 
لنظري والتطبيقي ومهام عديدة يف مجيع األطوار التعليمية ، لذا جيب أن حتتوي مقررات الرتبية العملية بشقيها ا

 .88مرجع سابق ص" الرتبية العملية ومكانتها يف برامج تربية املعلمني "،عبد هللا صاحل عبد الرمحان -1
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على كل الوظائف واملهام اليت هي على عاتق املعلم األستاذ وجيب أن هتتم بكل القيم واالجتاهات اليت تعرتض 
 .الطالب األستاذ يف مهنة التدريس يف املستقبل

اكتساب إن اهلدف األساسي للرتبية العملية هو : القدوة أسلوب مهم ال ميكن االستغناء عنه يف الرتبية العملية 
الطالب املعلم ملختلف املهارات والقيم واملعارف املرغوب فيها يف عملية التدريس ، وهذا يعين ضرورة اختيار 

 .املعلمني االكتفاء واملتميزين عند مرحلة املالحظة وكذلك املشرفني على املادة 
واملعلم املساعد أن يكونوا قدوة  على الطالب املعلم أن يكون قدوة حسنة لتالميذ املدرسة وكذلك األستاذ املشرف

 .حسنة له

تكون الرتبية العلمية أكثر فائدة عندما تتم يف ظروف طبيعية مشاهبة لتلك اليت يتوقع أن يواجهها الطالب املعلم 
لتسهيل مهنة التدريس وباخلصوص اجلانب العملي منها جيب األخذ بعني االعتبار الرتبص امليداين : بعد التخرج
 يأخذها من برامج الرتبية العملية وتوفري األجواء والظروف العادية اليت  قد يواجهها يف التدريس مستقبال واملدة اليت

اخل واختيار مدارس متعاونة هبا صعوبات ومشاكل الكتساب ...... كضبط الصف واستعمال الوسائل التعليمية 
 2.خربات مهنية مفيدة 

.فية تطبيقهاإدراك أمهية املقاربة املنتهجة و فهم كي(1
.اإلطالع على هيكلة املنهاج و اشتقاق الكفاءات(2
.تبين امللمح األخالقي و املهين لألستاذ(3
اإلطالالالالع علالالالى كالالالل التوجيهالالالات البيداغوجيالالالة و التشالالالريعية املنوطالالالة باملالالالادة و كالالالل مالالالا  الالاليط هبالالالا (4

.والعمل هبا
دفرت يومي لألستاذ به كل التفاصيل  فهم منوذج إلجناز(5
توزيع سنوي ازفهم منوذج إلجن(6
.فهم منوذج إلجناز وحدة تعلمية(7
.فهم منوذج إلجناز وحدة تعليمية(8
.التمرن على صياغة  األهداف مبدلوهلا اإلجرائي(9

.التقومي البيداغوجي احملكم و النزيه(11

 .29ع سابق صمرج" الرتبية العملية ومكانتها يف برامج تربية املعلمني "،عبد هللا صاحل عبد الرمحان - 2
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 احملاضرة الثانية 
لتوفير عوامل األمن والسالمة في  إرشادات

 واألنشطة الرياضية الدرس

بدنيا ونفسيا قبل البدء يف تطبيق أنشطة الدرس املختلفةإعداد التالميذ  .1
 إتباع خطوات تعليمية صحيحة متدرجة من السهل اىل الصعب.2
إخالء امللعب من مصادر للخطر وان تكون اخلطوط احملددة لألهداف بعيدة عن احلائط .3

 خاصتا ىف األنشطة العنيفة
سطوح زلقة يتسبب باملخاطر لذا ال  معرفة التالميذ بان إجراء متارين اجلري والتدافع على.4

 ميكن السماح هبا
استخدام األدوات واألجهزة الصاحلة لالستخدام والعمل على صيانة األجهزة باستمرار .5

واستبعاد التالف منها كما ينبغي أن تكون األدوات ذات أطراف مستديرة بقدر اإلمكان و لسيت 
 أطراف بارزة او حادة خاصتا مع األطفال الصغار

 ستعمال املراتب وأجهزة اهلبوط استعمال دائم عند استخدام األجهزة العاليةا .6
ان يرتدى التلميذ يف اثناء حصص الرتبية الرياضية او يف أثناء األنشطة الرياضية الزى الرياضي .7

كما جيب عدم استخدام , املناسب الذي ال يعيق احلركة وارتداء األحذية اليت ال تسبب االنزالق
 املالبس أو دبابيس الشعر خاصة بالبنات الدبابيس يف

 التأكد من سالمة األجهزة والتفقد الدوري هلا.8
 تصليح أرضية امللعب ىف حالة وجود حفر أو عندما تصبح أرضيته غري صاحلة لالستخدام.9

إتباع التشكيالت املناسبة اليت متنع حدوث اإلصابات فينبغي ان ال يقف التالميذ الذين  .11
 بشكل جيعلهم يعوقون زمالئهم الذين يقومون باألداء ينتظرون أدوارهم

 مراعاة اخذ املسافات املناسبة بني التالميذ يف أثناء أدائهم للتمرينات واحلركات املختلفة .11
وقوف األستاذ يف مكان يستطيع منه رؤية مجيع التالميذ بوضوح والوصول إيل أي تلميذ بسرعة يف  .12

 الوقت الذي  تاج املساعدة
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جراءات بصورة جيدة اليت تتبع ىف حال اإلصابة اليت تتطلب أكثر من رجرد أبعاد الشخص معرفة اإل .13
 :املصاب عن النشاط واإلسعافات األولية أميا كانت اإلجراءات املتبعة فيجب أن نظمن 

 أن يعرف األستاذ متاما ما جيب عليه فعله_ ا

 (إسعافات أولية ) تقدمي العناية الفورية واملؤقتة _ ب

 تامني اخلدمة الطبية اجملازة يف العيادات واملستشفيات القريبة_ ج

 إخبار إدارة املدرسة والوالدين_ د

وأمساء املصابني واألستاذ والشهود واإلجراءات , والظروف اليت أدت إليها , طبيعة اإلصابة : كتابة تقرير  توى على _ ه
 اليت اتبعت

كما ينبغي أن تكون ارشدات األستاذ واضحة عن  ,مة شرح قوانني األلعاب وإجراءات األمن والسال .14
 كيفية استخدام األدوات واألجهزة املختلفة وخاصتا ىف دروس السباحة واجلمباز والعاب القوى

فاألستاذ الذي خيتار نشاط هادئ يف جو بارد قد , مناسبة النشاط لإلمكانات املتوافرة وحالة الطقس  .15
 حاتيعرف التالميذ اإلصابة للربد والرش

 مناسبة االنشطة للسن واجلنس والقدرات .16
 عدم السماح للتالميذ يف اجلري يف اجتاه مانع او حاجز مثل حائط او عمود او غريه .17
اليقظة اىل عالمات التعب اليت قد تظهر على بعض التالميذ ففرتات الراحة ضرورية ملنع تزايد التعب  .18

 واإلجهاد الذى قد يادى اىل حدوث اإلصابات
 ف طيب دوري للتالميذ مجيعا قبل مشاركتهم يف اى نشاط رياضيإجراء كش .19
إىل ىف ساحة واسعة وخالية متاما من ( اجللة القرص الرمح) عدم السماح برمي األدوات ألعاب القوى .21

 التالميذ وأية أدوات أو أجهزة أخرى
نظمة صارمة تتعلق عدم السماح بتمرير الكرة او رميها اىل الزميل ايل اذا كان يقظ مع وجود قواعد وا .21

بإجراءات استعادة الكرات اليت خترج إيل الشارع او مناطق اجلماعات االخرى ومناطق األجهزة 
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 احملاضرة الثالثة 
األخطاء الشائعة في تدريس التربية 

والرياضية البدنية  

 (شرح الواجب التعليمي ) أخطاء التقدمي املعريف  .1

: األخطاء مبا يأيت وتتمثل

الم بسرعة زائدةالك  
 مي على نفسه الدخول يف تفصيالت غري مهمة - 
التنفيذ يغين عن الكالم–هدف احلصة يف دقيقة  إطالة الشرح بشكل عام 
جتاهل الرتكيز على املراحل األساسية لألداء – double semelle 
عدم مراجعة طريقة األداء قبل الدرس   -  
الوسيلة    –الفيديو –الصور   -   جتاهل الوسائل التعليمية يف الشرح 
 ( شكلية) استخراج وسائل تعليمية  -   

 (النموذج) أخطاء التقدمي البصري .2

: األخطاء مبا يأيت وتتمثل

عدم التمكن من أداء منوذج جيد  
عدم االستعانة بطالب ممتاز ألداء النموذج 
أداء النموذج ملرة واحدة أو بسرعة زائدة  
راحل األساسية يف النموذججتاهل الرتكيز على امل 
املقصود تعليم التلميذ املهارة كاملة او   وبني األسلوب( التكنيك ) اخللط بني فنيات األداء

 النموذج لكن يف العلم او االسلوب جتزء او تعلمه الطريقة الناسبة 
 التحدث خالل األداء احلركي للنموذج إال عند الضرورة 
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مثال استعمال بلو احسن الت يف رفع اجلنو  ة املناسبةجتاهل استخدام الوسائل التعليم– 
 القفز الطويل استعمال االستيك اهلدف عند االستاذ االرتقاء وهعند التلميذ الفقز 

 أخطاء التشكيالت وإدارة الدرس .3

: األخطاء مبا يأيت وتتمثل

 وقوف املدرس بني التالميذ 
وقوف املدرس وخلفه بعض التالميذ 
 وضع يصعب على بعض التالميذ متابعتهوقوف املدرس يف 
وقوف املدرس بعيدا أو قريبا جدا من التالميذ 
وقوف التالميذ ووجههم مقابل للشمس 
وقوف التالميذ بالقرب من احد الفصول أو املعامل 
الوصول باجلري يف األلعاب إيل هناية صلبة 

أخطاء االصطالح والنداء والتمرينات  .4

: األخطاء مبا يأيت وتتمثل

إمهال برهة االنتظار 
الصوت ذو الوترية الواحدة  
جتاهل سرعة التمرين خالل العد   
 (خاصة مترينات املرونة)جتاهل مدى التمرين خالل العد 
احسنت التغذية الراجعة     جتاهل اإلصالح يف تركيب النداء 
 من احلركات  مترين به الكثري بالنسبة للتمرينات املركبة( يف عدات) جتاهل النداء بالعد

 5 4 3 9 1ايروبيك مثال او 
جتاهل تقنني محل التمرينات سواء بالنقص او بالزيادة  
جتاهل مظاهر التعب او اإلرهاق لدى التالميذ 
جتاهل فرتة اإلمحاء 
عدم البدء بتمرينات األطراف 
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 أخطاء متابعة التطبيق يف أثناء الدرس .5

: األخطاء مبا يأيت وتتمثل

ميذ او عدم مراعاة الفروق الفرديةإمهال تصنيف التال 
إمهال التوزيع النسيب لألدوات واألجهزة علي التالميذ 
عدم االعتماد علي القيادات الطالبية وخاصة يف التقسيم جملموعات 
عدم اإلشراف بطريقة دورية منتظمة على اجملموعات 
جتاهل إصالح األخطاء 
إصالح األخطاء بطريقة شكلية 
اخلطأ وليس بذكر الصحيح إصالح األخطاء بذكر 
جتاهل عوامل الدافعية والتحفيز 
التحرك الكثري بني اجملموعات 
عدم استخدام بعض األدوات الرياضية اليت أعدها املدرس 

 أخطاء ختام الدرس .6

: األخطاء مبا يأيت وتتمثل

جتاهل فرتات االسرتخاء 
جتاهل فرتة تبديل املالبس 
التعدي على فرتة الراحة بني الدرسني 
االنصراف دون نظام 
جتاهل أمهية النظافة الشخصية بعد هناية احلصة وعدم القيام بغسل اليدين والوجه 
جتاهل النماذج اجليدة من التالميذ وجتاهل شكرهم 

 :أخطاء شخصية يف التدريس  .7

 : األخطاء مبا يأيت وتتمثل

 جتاهل او عدم التقدير الصحيح لزمن الدرس وأجزائه
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 مالئمة لتدريس الرتبية البدنية والرياضيةارتداء أزياء غري 
التجهم والكآبة يف التدريس 
استعمال الصفارة أكثر من الالزم أو جتاهلها متاما 
إحضار املدرس لألدوات بنفسه يف أثناء التدريس 
إضفاء الطابع العسكري علي التدريس 
ترك بعض األدوات خارج امللعب كالكرات 
جتاهل اعتبارات الطقس 
رس للملل والرتابةجنوح الد 
النزول علي رغبات التالميذ يف ممارسة كرة القدم فقط 
أداء منوذج حركي غري جيد أمام التالميذ 
جتاهل اآلداب املرعية والتفوه بألفاظ غري تربوية 
 مسك عصي يف أثناء التدريس 
استخدام بعض األلفاظ غري الرتبوية يف أثناء إدارة الدرس 
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بعة احملاضرة الرا  
الكراس اليومي ألستاذ التربية البدنية 

 والرياضية

 حمتويات الكراس اليومي ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية .1
 بطاقة معلومات كاملة عن األستاذ .9
 توقيت األستاذ األسبوعي .3
 بطاقة استعالمات عن املؤسسة  .4
 جدول العطل السنوية .5
 ة باملؤسسةجرد عام للوسائل التعليمية والبيداغوجية املتوفر  .6
 قائمة للتالميذ املعفيني من حصص الرتبية البدنية والرياضية .7
 خمطط عام للمرافق الرياضية املوجودة باملؤسسة .8
 قوائم التالميذ لكل األقسام اخلاصة بالغياب  .2

 قائمة التالميذ لكل األقسام اخلاصة االمتحانات .11
 قائمة خاصة بالرموز اخلاصة بقائمة الغيابات .11
 توزيع سنوي  .19
 دة تعلمية لرياضة فرديةوح .13
 وحدة تعلمية لرياضة جامعية .14
 جدول رجالس األقسام .15
 جدول الندوات اخلاصة باملفتش .16
الرياضة املدرسية-جدول خاص باملنافسات الرياضية الالصفية .17
 قوائم التالميذ املشاركني يف الفرق الرياضية   .18
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

: المؤسسة 

 

:
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:

:

األستاذ   

تاریخ ومكان المیالد : 

تاریخ التخرج     

أول تعیین    تاریخ 

تاریخ الترسیم   

تاریخ التعیین بالمؤسسة الحالیة  

 :المؤهالت العلمية * 

- 

-

- 

-

:الشهادات * 

- 

-

بطاقة معلومات عن 

األستاذ
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األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

 : األقسام المسندة













 : عدد الساعات المعمولة

 عدد الساعات الواجبة

 : عدد الساعات اإلضافية

 : عدد الساعات للرياضة المدرسية

 التوقيت األسبوعي
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 ساعات 14  

: المؤسسة 

 

:  تاريخ اإلفتتاح عدد الحجرات : 

عدد المخابر  

قاعة األنترنات  

مدرج یتسع لــــ:     مقعد 

مكتبة للمطالعة : 

عدد التالمیذ للسنة الدراسیة : 

عدد الفتیات : 

 عدد الذكور : 
 : المرافق الرياضية

بطاقة فنية عن 

المؤسسة
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: المؤسسة 

 : السنة الدراسية 

 
 

: المؤسسة 

 : السنة الدراسية 

 
 

: المؤسسة 

 : السنة الدراسية 

 

: المؤسسة 

 : السنة الدراسية 

 

 مخطط عام للمرافق الرياضية الخاصة بمادة 

 التربية البدنية والرياضية

جرد عام للوسائل التعليمية الخاصة بالتربية 

 البدنية والرياضية

 قوائم التالميذ لكل االقسام 

 الخاصة بالغيابات

 قوائم التالميذ لكل االقسام الخاص 

 باالمتحانات التطبيقية
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: المؤسسة 

 : السنة الدراسية 

 

إعفاء طويل  القسم اللقب واالسم

(دائم)المدى

تاريخ البداية  إعفاء مؤقت

والنهاية

المجموع

النسبة المئوية

 قائمة التالميذ المعفين 

 من حصص التربية البدنية والرياضية
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: المؤسسة 

 : السنة الدراسية 

 

 : مواظبة وسلوك وغيابات

المعنىالرمز

Aغائب

Mمريض

PSTحضور بدون لباس رياضي

F/Sتم إخراجه من طرف األستاذ

BLSتعرض لحادث أثناء الحصة

 : تقييم واختبارات

المعنىرمزال

ABDعدم إتمام أو إنجاز المسافة المحددة

FDخروج خاطئ

SCخروج من الرواق

FRدخول في المنطقة الحمراء

FTخطأ  تقني

 قائمة الرموز الخاصة

 بالمتابعة اليومية للتالميذ :
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: المؤسسة 

 

 :........................القسم 

نوع  التاريخ

النشاط
المالحظاتالمحتوى ومضمون الدرسالتوقيت

11 

 :من

:إلى

 :عنوان الدرس 

 :من 12

:إلى

 :عنوان الدرس 

نشاط فردي -1

نشاط زوجي -2

 نموذج خاص بالمتابعة  اليومية للدروس 
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 : الثالثي الثاني

 

 رئيس المجلس مكان الجلسة التوقيت قساماأل التاريخ

     

     

     

     

     

     

 

 : الثالثي الثالث
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: المؤسسة 

 

القسم ب واالسماللق القسم اللقب واالسم القسم اللقب واالسم

 :النسبة المئوية 

 جدول خاص بالتالميذ المعيدين والراسبين :



20 

: المؤسسة 

 

 عطلة الخريف

 عيد األضحى

 شتاءعطلة ال

إستراحة بيداغوجية

 عطلة الربيع

 عطلة الصيف

 دخول المدرسي للموسم

 جدول خاص بالعطل السنوية :
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: المؤسسة 

 

 : السنة الدراسية 

التوقيتهدف الندوةمكان الندوةتاريخ الندوة

ول خاص بالندوات الخاصة بالمفتش جد  
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: المؤسسة 

 

 : السنة الدراسية 

تاريخ  الصنف الجنس نوع الرياضة

المقابالت

الفريق المنافس 

 والنتيجة

مكان 

المقابلة

: المؤسسة 

 

: السنة الدراسية 

نوع  اللقب واإلسم

الرياضة

رقم الرخصة  الصنف الجنس

الرياضية

الرقم 

(بدلة رياضية)

ول خاص بالمنافسات الرياضية المدرسية جد  

 قوائم التالميذ المشاركين في الفرق الرياضية 
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احملاضرة اخلامسة 
:

 
التربية البدنية والرياضية  صفات استاذ  

  :االنفعايل والصحة العقلية  االتزان
متحرر من املخاوف من االشياء التافهة  .1
 ليس لديه حساسية زائدة جتاه النقد .9
 لديه طرق كثرية للرتفيه عن النفس  .3
 ليس من السهل مضايقته .4
 ليس لديه خجل زائد .5
 معتدل اثناء غضبه .6
 يتكبف مباشرة ملواقف املتغرية .7
 يضبط نفسه .8
 يلمتحرر من العقد الدونية والتعا .2

 يتحكم يف املواقف املتقلبة .11
ال يتحول مباشرة اىل اوضاع متطرفة .11

:القيادة 
 يدعو اىل االحرتام .1
 واثق من نفسه .9
 يظهر قدرة على التخطيط .3
 يظهر قدرة على التنفيذ .4
 يظهر قدرة على التقومي  .5
 يقنع االخرين .6
 ميكنه العمل يف املواقف  .7
 الطارئة حبزم .8
 ث االخرين على بذل ما يف وسعهم .2

 هر التمكن يف موقف مايظ .11



24 

 ميارس املباداة .11
 يلخص فكرة اجلامعة يف كلمات  .19
يظهر شجاعة يف تأييد اعتقاد ذات صدى ما .13
 ال يتحول مباشرة اىل اوضاع متطرفة .14

 :املظهر الشخصي 
 يرتدي الناسب لكل موقف .1
 يقض ومتزن .9
 مظهره يدل على رباطة جأشه .3
 لديه ذوق يف اختيار املالبس .4
 يعطي انطباع بانه مهذب .5
 خيتار الوان متوافقة .6
  افظ على مالبسه نظيفة .7

 : واحليوية الصحة
 يظهر الدليل على نشاطه .1
 متحمس ومرح .9
 تبدو علبه الصحة .3
 متفطن الحتماالت كل موقف .4
 تعبرياته مرحة  .5

 :األمانة و الشخصية و االستقامة 
 يقدر القيم  .1
 جدير بالثقة والوالء .9
 يقر باألخطاء .3
خرين معتدل وعادل يف معامالته مع اآل .4
  ينجز التزاماته .5
 : التكيف قابلية
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 يفهم بسرعة اقرتاحات اآلخرين .1
يقبل املسؤولية لإلسهام يف موقف ما  .9
 يتقبل الظروف الغري مالئمة .3
 يتحدى املواقف الصعبة .4
 يتعاطف مع مصائب اآلخرين  .5
 يستجيب للروتني الضروري .6

 : التعاون
 يعمل مع اآلخرين للوصول اىل هدف مشرتك .1
 خدمات عند احلاجةيتطوع ألداء  .9
 يرحب باالقرتاحات .3
  اول التحسني .4
 لديه رغبة يف املشاركة يف املهام اإلضافية  .5
  يعمل بإنتاجية يف جلنة ما .0

 :الصوت واحلديث 
 يتحدث بوضوح .1
 يتحدث بطبقات متغرية  .9
 يتحكم يف صوته حسب حجم رجموعة املستمعني .3
 هلجته طبيعية .4
 جيذب االنتباه .5
 من السهل فهم حديثه .6
 طرقة صحيحةينطق ب .7
 ليس لديه الزمات .8

 :القدرة على التصرف 
 لديه اقرتحات ملواجهة الصعوبات .1
لديه فطنة وسرعة يف اختيار افضل احللول  .9
 لديه بعد نظر  .3
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 يعرف مىت يقوم باجراء .4
 :االجتماعية 

يعرف قواعد السلوك بدرجة جتنبه االحراج مع االخرين  .1
 يهتم باالخرين  .9
 متسع االهتمام  .3
 خرين يتعاطف مع اال .4
 يبحث عن االرتباط مع االخرين .5
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:احملاضرة السادسة   

 الشروط األساسية إلنجاز وحدة تعليمية

مشتق من الوحدة التعلمية املوالية للنشاط البدين والرياضي  املربمج الوحدةيكون هدف  -11
نفسه األستاذهلدف إجرائي من إجناز  الوحدةتستجيب حمتويات  -12
 (البطاقة املنهجية ) جيب لتخطيط األستاذ ومنهجيته يف العمل تست -13
(الكفاءة اخلتامية)تكتسي الطابع اإلدماجي وتكون متجانسة مع اهلدف اإلجرائي ومؤشر اهلدف التعلمي  -14
تستدعي سلوكات التالميذ قابلة للمالحظة والتقييم -15
األستاذتستدعي هنج تربوي ال رياضي حمض من طرف  -16
املتاحة تتجاوب وطبيعة التعلم وامليدان اإلمكانياتتستدعي استعمال وسائل عمل حسب  -17
تستدعي املالحظة املباشرة كمقياس إلجناز عملية التقييم التكويين واستدراك النقائص وتقومي العمل -18
تستدعي العمل الفعلي يف امليدان بعيدا عن أي تأويل ألي نتيجة منتظرة -19
ب لرغبة التلميذ يف التعلمتستجي -11
 (شروط النجاح + شروط اإلجناز ) تستجيب ملعايري اإلجناز  -11
تستدعي املزيج بني املهارات الفنية الرياضية كوسيلة عمل والسلوكات املرتبطة هبا -12
ينةتستدعي اختيار حاالت تعلمية تناسب الفعل السلوكي املرتقب من طرف التلميذ يف تأدية مهمة مع -13
تستدعي ترتيب العمل يف الزمان واملكان استجابة لتطور املهارات  اليت تعكس حتقيق الكفاءة املنتظرة -14
اسرتجاع/ راحة / تستدعي ترتيب العمل مع مراعات التداول بني العمل  -15
م وبني األستاذتستدعي العمل النشيط واحليوي واملشاركة املتفاعلة بني التالميذ  فيما بينهم وكذا بينه -16
تستدعي التنويع وفتح باب املبادرة واملشاركة اجلماعية -17
(التكامل بني املواد= الكفاءة العرضية )تستجيب لرغبة التكامل وخدمة املواد التعليمية األخرى  -18
.تساعد على التطلع، اإلكتشاف والتجربة -19
.تبجل النجاح والتحصيل بفضل العمل والتقييم الذايت -21
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:احملاضرة السابعة   

إلجرائيتتمّ صياغة الهدف ا كيف  

 ؟  إلجرائيتتمّ صياغة اهلدف ا كيفال  أ
واليت يقوم من الربنامج  التعّلمّيةاملعلن عنها يف الوحدة  معايريها، واعتمادا على األهداف التعّلميةمن  انطالقا

 :تتضّمن( عملّية)إجرائية أهدافالتصبح  مبقاييس األستاذ بتعزيزها
 (.للتأويل  ةقابلغري )املعىن  ةأحادي( ةسلوكي)  ةحركيّ ال افعأ ال

 .للقياس واملالحظة ال قابلة
 .  تعّلم حمّددة اتوضعيّ يف  ال
 .من خالهلا احلكم على شكل اإلجناز ومدى حتقيقه ميكن( جناحشروط )  مبقاييس ال

   ؟التّعّلم وضعيات  اختياريتمّ  ـ كيف ب           
 :لرتتيبات االختيار ، وخيضع هذااإلجرائيمن اهلدف  حتّققهالوضعيات التعّلمّية تبعا ملدى ما  ختتار  

   :املنهجّية الّناحّية من*        
..( .ةاألروق امللعب،الّساحة، )كّل الفضاء املتوّفر  ثمارإتاحة الفرصة جلميع التالميذ واست ال
 .مشّوقةذات صبغة  ذات داللة ومعىن يف مواقف إشكالية تنوّع وتفهرس ال
. شّدة منهترّتب حسب اجلهد حبيث يتبع كّل نشاط شديد اجلهد بنشاط أقّل  ال 

 (:الديداكتيكية ) من الناحية التعليماتية *   
: بال التعّلمية الوضعية تتسم 

تركيب       بأسهل و  تركيزبأخّف  جهد،احلّصة دائما بتمرينات أو ألعاب تتصف بأقّل  تبدأ..التـدرّجـ 1
واملساحة املطلوبة  الوقتو  اجلنسو  تكييفه حسب املستوى للّنشاط،ّية اتاملعاجلة التعليم علينا وهنا متلي
 .إلجرائه

 ينجم راحة طويلة وال تفصل بينها فرتات متواصلةتكون التمرينات واأللعاب ( االستمراريّة)  :الدميومةـ 2
 (.التسخني) عنها ضياع تأثري مرحلة اإلمحاء 
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.للتالميذ والّسلوكّية والّذهنية البدنّيةالّصعوبات املقرتحة يف مستوى القدرات  تكون :ديرـالتقـ  3
أخفّ  جيدر إتباعها بأخرى عالّية،عتماد على مترينات أو ألعاب تتطّلب شّدة اال عند :التعاقب -4

 .واالسرتخاءواملرونة بالقّوة العضلّية يف نفس الوقت يتّم التعاقب بني التمرينات اخلاّصة و  جهدا منها
 تعّلم ؟/ نبين وضعّية تعليم  كيف ـ ج

 :علىبناء بيت مثال ترتكز  فشروط .داللتهله  الوضعّية" بنـاء" ملفهوم  اختيارنا
 .ال الوسائل  البناءال املهارات وأساليب ( املوضوع) الفكرة  ال 

:  عملّياتالوصول إىل بناء متجانس مشروط بتسلسل  وحماولة 
التعلمّية  املخّطط الذي يوّضح كيفية سري هذه الوضعية وإجنازيف املشروع  التفكري* 

.....وضعيات وتبادل لألدوار اخل و حركاتمن  التالميذ، مهام بيان* 
 .الوسائل اليت ميكنها استيعاب هذا املشروع دراسة وتوفري*

 ؟يتّم تسيري الوضعية التعّلمية  كيف ـ د 
املساحة املخّصصة متليه( أفرادا ومجاعات ) التعّلم / مجيع التالميذ يف وضعّية تعليم  مشاركة  -1

 .املبذولة واجملهوداتهو ضرورة مراقبة حترّكات مجيع التالميذ،  واملؤّكد للنشاط، 
املشرتكة،(  النقائص) لألخطاءيتّم أّول إجناز يتبعه التصحيح اجلماعي  املطلوبة،شرح وعرض احلركة  بعد -2

 .مشّخص دون قطع النشاط تصحيح فرديّ  معويتابع اإلجناز 
يفاملمارسة  أنه ال ميكن يعيوعلى التلميذ أن  واحرتامها،ضابطة جيب فهمها  أو لعبة قواعد لكّل نشاط -3

 .الفوز لنيلو فسح اجملال للجميع  القواعد،إطار منّظم بدون هذه 
 التعّلمية ؟يتّم تقومي الوضعية  كيف ـ ه 

 املناسب ما هّو مطلوب والّنشاط على بناء تصّرفاته تدرجيّيا حسب ربهجي تعّلم،/ التلميذ يف وضعية تعليم وجود 
النتائج احملّصل عليها وارد يف كّل وقت من  واستقراء.  املسطّرو الّصحيح هو الذي يكون استجابة للهدف 

  .احلّصةبداية  يف واملعلن عنها احملّددةالّدرس حسب املؤّشرات 
 من احلّصة؟ الوضعّية التعّلميةمكانة  ما ـ و

متارين وحركات  على أساسا املبنّيةو تتبع مرحلة اإلمحاء  احلّصة،الرّئيسي من  غالبا اجلزءّية الوضعية التعّلم متثل    
 .العاديةحالته الطبيعّية  التلميذيستعيد  تليها مرحلة الرجوع إىل اهلدوء اليت من خالهلا .ترفع من درجة حتمل اجلسم
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أسس تشكیل األفواج في حصة التربیة 
بدنية والرياضيةال  

 :يعتمد تشكيل األفواج على مجلة من األسس والقواعد أمهها 
العمر الزمين والعمر التشر ي *  
 اجلنس *  
االستعدادات البدنية والفنية *  
االمكانيات املتاحة للعمل *  
زمن احلصة أو النشاط * 

ما يالحظ على تشكيلة القسم من التالميذ الفروقات الفردية يف : زمين والعمر التشرحيي ـ العمر ال 1 
وفيهم اجلسيم  وهذا . البنية اجلسمية رغم متاثلهم يف العمر الزمين ، فنجد منهم القصري ، والطويل 

 .ما يسمى بالعمر التشر ي  
 جيب مراعاة هذا اجلانب عند تقسيم األفواج حيث خيتلف العمر الزمين عن العمر التشر ي ، وعليه 

 فالذكور عادة. فهناك فرق واضح بني الذكور واإلناث ، خاصة يف املرحلة الثانوية : ـ اجلنــس  2
ذوو قوة وعضالت أشد وأمنت ، ويزداد اجلسم طوال ووزنا ، يف حني تظهر عالمات األنوثة  
 .ة عند البنات وميلن إىل الليون 

 قد جند يف القسم عدد من التالميذ من له توافق عصيب عضلي: ـ االستعدادات البدنية والفنية  3
وقدرات بدنية متميزة أو جانب فين إما وراثي كخاصية السرعة ، وإما مكتسب من جراء  
 .املمارسة والتدريب كحسن املراوغة بالكرة  

إن للمساحة أو املساحات املخصصة للعب ، والعتاد املخصص  : ـ  اإلمكانات املتاحة للعمل  4
 لألداء دورا هاما يف جناح العمل باألفواج ، فمثال جند أن شساعة املكان تسمح باستعمال طريقة  
. العمل بالورشات ، أو كثرة عدد الكرات يف نشاط كرة السلة تسمح بتشكيل أكرب عدد من األفواج  

يلعب التوقيت املخصص لدرس الرتبية البدنية والرياضية بصفة عامة ، : ط واحلصة ـ زمن النشا 5
أو النشاط الواحد داخل احلصة ، أو فرتة أدائه إما يف جو حار أو بارد أو معتدل ، بصفة خاصة     
 .دورا يف تشكيل األفواج وبذلك تكون قرتة العمل أطول وتكون عموما كمية العمل أكرب  

: ـ طرق تسيري الدرس عند العمل بالورشات  4
 وهو استخدام مجيع السبل والوسائل اليت تساعد على تنظيم التالميذ بشكل ديناميكي    

 احملاضرة الثامنة 
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يسمح بالوصول إىل اهلدف بأسرع طريقة ، ولعل أهم طرق تسيري الدرس ، العمل باألفواج  
 : وعلى أشكال متباينة أمهها  

وفيها يقوم التالميذ بأداء التمارين بالرتتيب بدون ( : الطوابري ) ـ طريقة األداء التتابعي  
 توقف ، ومن مميزاهتا إمكانية مالحظة كل التالميذ ، مع متاسك الوحدة البنائية للدرس  
 .بتنظيم للحمل بشكل أفضل ، وعموما تستخدم يف دروس اجلمباز والقفز  
 ومن عيوهبا الفرتات اليت يقضيها التالميذ يف انتظار دورهم لألداء ، وبذلك فكمية العمل 
 . فيها ناقصة  
 يؤدي التالميذ التمارين بشكل تناويب ، حبيث يقسمون إىل رجموعات : ـ طريقة املناوبة  
 .تتناوب العمل فيما بينها  

 وفيها يقسم األستاذ التالميذ إىل أفواج تتوزع على ميدان العمل :ـ طريقة العمل بالورشات  
 .لتقوم بالتمارين  يف آن واحد ، وبشكل منفصل على بعضها البعض   
. وهنا يتحتم األمر على األستاذ أن مير على اجملموعات ملراقبة األعمال والتصحيح والتوجيه 
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:احملاضرة التاسعة   
الوسائل التعليمية واستخدامها في    

 التربية البدنية 

للوسائل التعليمية يف العملية التدريسية قيمة كبرية ألنه ميكن عن طريقها إشراك أكثر من حاسة يف إيصال  
حاسة يف دراسة فكرة ما كلما كان اخلربات إىل الطالب وقد ثبت لدى الرتبويني أنه كلما أمكن إشراك أكثر من 

ذلك أدعى إىل سرعة التعليم واكتساب خربة أوسع عن تلك الفكرة يتم بسهولة كلما استخدم يف حتصيله وسائل 
 . تعليمية جتسد قدر اإلمكان احلياة الواقعة وخرباهتا 

ل املشكالت التعليمية عنصر من عناصر نضام شامل لتحقيق أهداف الدرس وح:وتعرف الوسائل التعليمية بأهنا 
 .يف وقف تعليمي معني 

 :أمهية استخدام الوسائل التعليمية أثناء دروس الرتبية البدنية 
 :متكن أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم أثناء دروس الرتبية البدنية يف النقاط الرئيسية اآلتية 

 :التغلب على ألفظية -1
يرددون ألفاظا دون أن يدركوا معناها فاملعلم يستعمل ألفاظاً قد ال يكون هلا عن الطالب  يالحظ كثرياً أن الطالب

نفس املدلول الذي يقصده املعلم ولكن إذا تنوعت الوسائل فإن اللفظ أبعاداً من املعىن تقرتب به من احلقيقة 
ن املعلم ومعنها يف ذهن الطالب املقصودة أألمر الذي يساعد علي زيادة التطابق بني معاين هذه األلفاظ يف ذه

 .حىت يتم إدراك املعىن املقصود 
:جعل التعليم أشد وأبقى تأثرياً -2

تساعد الوسائل التعليمية يف ترسيخ وتعميق مايتعلمه الطالب وذلك الشرتاك احلواس يف تشكيل اخلربة اجلديدة 
 .باأللفاظ وبالتايل تكون أبقى أثراً بصفة عامة من كثري من األمور املتعلقة 

 :إشباع حاجة الطالب وإثارة اهتمامه  -3
الشك أن الوسائل التعليمية تقدم خربات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما  قق أهدافه ويثري إهتمامة لذا فإن 

 .مشاهده األفالم التعليمية مثال تثري اهتمام الطالب حول موضوع الدرس وتفتح له أفاقاً جديدة من املعرفة 
 :عملية التعلم على املعلم والطالب  تسهيل -4

ال شك أن الوسائل التعليمية إذا أحسن استخدامها من قبل املعلم فإهنا تساعد على تسهيل إكساب اخلربات 
لدى الطالب ففلم عن مراحل منو الطفل ميكن أن يعرض للتالميذ خصائص كل مرحلة بوضوح يف خالل دقائق 

 ويسر أفضل بكثري على اعتماد املدرس على الشرح الفظي فقط ويتمكن الطالب من استيعابه بسهولة 
 : خطوات اختيار الوسيلة التعليمية أثناء دروس الرتبية البدنية 
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متر الوسيلة التعليمية عند االختيار بعدة خطوات والشكل التايل يعرب عن اخلطوات العامة اليت على معلم الرتبية 
 .ند البدء يف اختيار الوسيلة التعليمية البدنية أن يأخذ هبا بعني االعتبار ع

 :شروط استخدام الوسائل التعليمية أثناء دروس الرتبية البدنية 
لكي حتقق الوسيلة التعليمية اهلدف منها أثناء دروس الرتبية البدنية ينبغي العناية بشروط خاصة إذا روعيت جعلت 

 :من الوسيلة التعليمية ناجحة وفعالة وأبرز هذه الشروط 
أن تكون مناسبة للعمر الزمين والعقلي لطالب -1
أن تكون الوسيلة التعليمية حمققة هلدف الدرس -2
أن جتمع بني الدقة واجلمال حبيث ألتغلب الناحية الفنية للوسيلة على املادة العلمية -3
أن تكون الرموز املستعملة ذات معىن مشرتك وواضح للمعلم والطالب -4
ة بقدر اإلمكان وتعطي صورة واضحة لألفكار واحلقائق العلميةأن تكون مبسط -5
أن تتسم التشويق واجلدب وإثارة االنتباه -6
أن يكون هبا عنصر احلركة بقدر اإلمكان -7
أن حتدد املدة الزمنية الالزمة لعرضها واليت تتناسب مع الطالب -8
.أن تكون قليلة التكاليف وتتناسب مع عدد الطالب -9

ن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث تسلسل عناصرها وأفكارها وانتقاهلا من هدفأ -11
 ,تعليمي إىل أخر والرتكيز على النقاط األساسية لدرس 

 :ولضمان استخدام الوسيلة التعليمية على حنو جيد يف دروس مادة الرتبية البدنية ال بد من إتباع اخلطوات التالية 
فة تامة مبحتويات الوسيلة ، من حيث املادة العلمية وما حتمله من أسئلةأن يكون املدرس على معر -1

واستفسارات ، وأن يستخلص منها ما يصعب فهمه من قبل الطالب ، وأن يعد النشاط وطريقة احلوار واملناقشة 
 .اليت يأمل من طالبه أن يشرتكوا فيها 

سيستخدمها أثناء احلصة وما هو مقدار الزمن أن يقرر مقدار اجلزء الذي  تاجه من تلك الوسيلة ومىت -2
الالزم ختصيصه هلا ؟ 

 .أن يهيئ الطالب وأن يوجههم حنو املعلومات اليت تشتمل عليها الوسيلة -3
أن يعد ما  تاج من أدوات مساعدة ،سواء كانت مطبوعة أو غريها ، حبث تكمل ما تشري إيل -4

. الوسيلة
 .طالب يف استخدام الوسيلة أن يضع يف اعتباره إشراك ال-5

مما سبق ذكره يتضح أن الوسيلة التعليمية ال تنفصل عن اهلدف أو الطريقة التدريسية ، والبد أن تراعي هذين 
 .األمرين لتسهم بشكل فاعل يف حتقيق املقصود من العملية التدريسية 
 .نية الوسائل التعليمية اليت ميكن أن يستفاد منها أثناء دروس الرتبية البد
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 :ومن أبرز أنواع السبورات : السبورات ولوحات العرض  -1
 .وهي من أقدم الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلم : ال السبورات العادية أو لوح الطباشري 

وهي عبارة عن سبورة عادية سطحها أخضر اللون يف الغالب ، وهلا خلفية من الصلب ، : ال السبورة املغناطيسية 
 ى جذب املغناطيس إىل سطح السبورة،تعمل عل

 : ال أما لوحات العرض 
ًً على تعدد  فتعد من أكثر اللوحات شيوعاً يف املدارس ،حيث إنه ميكن توفريها بتكاليف بسيطة ، فضاًل

األغراض اليت تستخدم فيها يف اجملالت املختلفة ، ويتوقف مدى االستفادة من هذه اللوحات على مدى اشرتاك 
 .عدادها وجتاوبه مع املوضوع والرسالة اليت تقدمها الطالب يف إ

 :ال الرسوم2
مثل الرسوم البيانية واإلحصائية املصاحبة للدرس ، كذلك الرسوم العادية واليت تعري عن شيء ما يتعلق بالدرس 

 .مثل رسم ملعب اجلمباز أو رسم شبكة الطائرة ، أو تسلسل مهارة تعليمية 
:الكاريكاتري -3

ه أثناء احلصة وداخل املدرسة لتوعية الطالب جتاه مفهوم معني أو موقف مستجد يتعلق بالرتبية البدنية ويستفاد من
 .وليس بالضرورة أن يكون الكاريكاتري مضحك لكن املهم أن  وي هدفاً 

 :امللصقات  -4
ب أثناء حصص الرتبية بعض امللصقات املعربة ميكن أن يستفاد منها لتأكيد وترسيخ املعلومات اليت يتلقها الطال

 .البدنية 
 :الصورة الفوتوغرافية  -5

وكذلك صور بعض األجهزة غري املتوافرة يف املدرسة لتقريبها إىل أذهان الطالب , مثل صورة مضمار اجلري والعدو 
 .وتقوم بدور جذب انتباههم واستثارة اهتمامهم حنو الدرس 

 :الشفافيات وجهاز العرض الرأسي  -6
 :شرائح شفافة تشبه البالستيك ميكن الكتابة والرسم عليها بأقالم الشمع أو خاصة ومن مميزاهتا : الشفافيات 

 .املدرس يوجه الطالب • 
 .الصورة والرسوم والكتابة ميكن أن تكون كبرية وقريبة • 
 .سهولة إنتاجها وتشغيلها • 
 .تضفي على الدرس البهجة والسرور • 
 :ة و التعليمية الفيديو واألفالم الرتبوي -7

ويستفاد منها يف عرض بعض املهارات التعليمية أثناء الدروس وكذلك توضح بعض األمور الصحية املتعلقة 
 .مبواضيع الرتبية البدنية 
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 :اإلذاعة املدرسية  -8
ويستفاد منها يف ذكر بعض الفوائد وألخبار واإلعالنات وتنفيذ التمرينات الصباحية 

: احلاسب اآليل  -9
وميكن االستفادة من بعض الربامج املتعلقة بالرتبية البدنية مثل برامج اللياقة البدنية املهارات احلركية واستخدامها 

 :ومن مزايا هذه الوسيلة , أثناء احلصة ويف تدوين اختبارات الرتبية البدنية وأنشطة الرتبية البدنية الداخلية واخلارجية
 .فر التفاعل بني الطالب والربنامج يوفر عنصر اإلثارة والتشويق وي• 
 .إمكانية استخدام جانب األلعاب لتعليم الطالب • 
 .ميكن استخدام عنصر التحدي للتدرج من السهل إىل الصعب • 
 .ميكن استخدامه كعنصر للثواب والعقاب• 

 :األدوات واألجهزة الرياضية  -11
هم يف إثراء درس الرتبية البدنية و حتقيق اهلدف منه مثل وهي األدوات اليت ينبغي أن تكون يف داخل املدرسة لتس

 . أدوات األلعاب وغريها من األدوات املستخدمة يف دروس الرتبية البدنية,الكرات , أجهزة اجلمباز املتعددة 
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 :أنواع التقويم  -2-4-5-

يد اخلاص بالرتبية البدنية فان التقومي يتم من خالل ثالث مراحل لكل سنة حسب ما جاء يف املنهاج اجلد 

 :تقويم تشخيصي */

يبني ملمح التلميذ من خالل معلومات خاصة باهليأة البدنية                              يف احلالة الطبيعية ،  -

 .وكذا مكانته االجتماعية ضمن الفوج 

 3. مقارنة مع الكفاءة واألهداف التعلمية   دد فهرسا من النقائص  - 

إىل حتديد مستوى املتعلم متهيًدا للحكم على صالحيته يف رجال من اجملاالت، فإذا  القبليالتقومي هذا يهدف و 

أردنا مثالً أن حندد ما إذا كان من املمكن قبول املتعلم يف نوع معني من الدراسات كان علينا أن نقوم بعملية 

باستخدام اختبارات القدرات أو االستعدادات باإلضافة إىل املقابالت الشخصية وبيانات عن تاريخ تقومي قبلي 

 .تقدم إليها اليت، وىف ضوء هذه البيانات ميكننا أن نصدر حكًما مبدى صالحيته للدراسة الدراسياملتعلم 

 .حتصيلهم مستويات خمتلفة حسب مستوى يفوقد هندف من التقومي القبلي توزيع املتعلمني 

للتقومي القبلي قبل تقدمي اخلربات واملعلومات للتالميذ، ليتسىن له التعرف على خرباهتم السابقة  األستاذوقد يلجأ 

 .أو احلصة الدراسية تنفيذ الربنامج الدوريبداية  يفومن مث البناء عليها سواء كان 

أن يكيف  لألستاذوبذلك ميكن   نيلدى املتعلم مدى توافر متطلبات دراسة املقرر لألستاذ دد  القبليفالتقومي 

 .اعتبارها مدى استعداد املتعلم للدراسة يفأنشطة التدريس؛ حبيث تأخذ 

عن  التشخيصي أن يقوم بتدريس بعض مهارات مبدئية والزمة لدراسة املقرر إذا كشف االختبار  لألستاذوميكن 

 .أن معظم املتعلمني ال ميتلكوهنا

 :تقويم تكويني */ 

44ص  -تربية البدنية–مناهج السنة الثاثة من التعليم الثانوي :وزارة الرتبية الوطنية  -3

 احملاضرة العاشرة 
 أنواع التقويم
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يزود التلميذ مبعامل ومؤشرات انطالقا من املمارسة فمن التقومي الذايت  دد مكانته من اهلدف ، ومن زمالئه -

. 

 4. يسمح للمعلم بالوقوف على مدى جناعة منهجيته للمواصلة اواعادة النظر -  

- :هي ققها هذا النوع من التقومي  اليتإن أبرز الوظائف  

 .االجتاه املرغوب فيه يف توجيه تعلم التالميذ -

 .حتديد جوانب القوة والضعف لدى التالميذ، لعالج جوانب الضعف ، وتعزيز جوانب القوة -

 .تعريف املتعلم بنتائج تعلمه، وإعطاؤه فكرة واضحة عن أدائه -

 .إثارة دافعية املتعلم للتعلم واالستمرار فيه-

: تقويم تحصيلي */ 

 .تقومي هنائي يسمح بقياس التطور على جداول وشبكات معدة لذالك  -

 5. تقومي وحصر الفارق املوجود بني األهداف املعلن عنها وبني ما حتقق  - 

الوقت  يفقد أمت متطلباته  ، يكون املفحوصتعليميهناية برنامج  يفجيرى القيام هبا  اليتويقصد به العملية التقوميية 

 . دد درجة حتقيق املتعلمني للمخرجات الرئيسة لتعلم مقرر ما الذيهو  النهائياحملدد إلمتامها، والتقومي 

هناية كل فصل  يفتتناول خمتلف املواد الدراسية  اليتمدارسنا ومؤسساتنا التعليمية االمتحانات  يفومن األمثلة عليه 

 .ريا البكالو وامتحان  دراسي

 :مجاعة الفصل، ومثل هذا التقومي له غرضان  يفباملتعلم كفرد وكعضو  عموما ويهتم التقومي

 . أمكن هبا حتصيل أهداف التدريس اليتمسالاعدة املعلمني على حتديد الدرجة : الغرض األول

 .داف التدريسضوء أه يفسلوك املتعلم يتم دائماً  يفحتدث  اليت؛ حيث أن تقومي التغريات أساسيوهو غرض 

 :مساعدة املعلمني على فهم املتعلمني كأفراد: الثاينالغرض 

44ص  -تربية البدنية–مناهج السنة الثاثة من التعليم الثانوي :وزارة الرتبية الوطنية  -4

 -البدنيةتربية –مناهج السنة الثاثة من التعليم الثانوي :وزارة الرتبية الوطنية  -5
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هو غرض مكمل للغرض األول، إذ لو حصل املعلمون على بيانات كافية عن كل متعلم فإهنم يستطيعون ختطيط 

 6 .على حتقيق أهداف التدريس  بالتايلاخلربات التعليمية هلم بشكل أفضل مما يساعدهم 

 الصف وسيادة النظام 

عشرة:  المحاضرة الحادي

بعض اإلرشادات الھامة والنصائح 
على ضبط 
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ال تبدأ عمالً قبل أن يسود النظام متاماً يف صفك ، أي ال تبدأ يف التدريس قبل أن يهدأ اجلميع ، وينتبه -1
إليك كافة الطلبة 

إمنا اختذ مكاناً مناسباً حبيث ترى ويراك مجيعإذا دخلت الصف والفوضى سائدة ، فال تثر وال تغضب ، و  -2
الطلبة مث جتول بنظرك بني مجيع الطلبة وتفرس يف وجوه من أثار الفوضى ، ونادي أحدهم حىت تضمن أهنم قد 

 . أحسوا بدخولك ووجودك بينهم 
. حاول قدر اإلمكان عدم اجللوس ؛ حىت ال حتدث الفوضى يف الصف  -3
ملشاغبني عند حدهم حىت ال يفسدوا عليك اجلو الدراسي ، وذلك باستعمال األسلوبحاول إيقاف الطلبة ا -4

  -:املناسب حسب ما تقتضيه الظروف ، فلكل حالة أسلوهبا اخلاص وطريقتها املناسبة ، مثل 
 . بعض الطلبة قد يرتدع مبجرد النظر إليه  –أ 

 . ومن الطلبة من  تاج إىل النظرة القاسية  –ب 
 . الطلبة من يّتعظ بالعتاب ومن  –جال 
بدءاً من التوقيف يف مكانه يف الصف ، أو التوقيف أما زمالئه ووجه : ومن الطلبة من ال يرتدع إال بالعقاب  –د 

وهذه اخلطوة ال تقدم  –للحائط ، مروراً بطرده وحرمانه من احلصة وإرساله للمشرف االجتماعي أو مدير املدرسة 
السبل ، وال تكتفي بطرده من الفصل فقط ، بل البد أن ترسله إىل املشرف ، ألنه إن  عليها إال إذا ضاقت عليك

وهبذا .. خرج من الفصل أخذ بالتجوال بني الفصول ورمبا قام بالتشويش على باقي املدرسني يف الفصول األخرى 
وانتهاء بالعقاب  ، حىت يتم االتصال بويل أمره لتوقيفه عند حده ، -تكون قد أفسدت على غريك دون قصد 

البدين اليت قد توقعه إدارة املدرسة ، أو طرده من املدرسة جزئياً لبعض الوقت ، أو طرده هنائياً حىت ال يفسد غريه 
 . من الطلبة 

. حاول أن يظهر على تعابري وجهك ونربات صوتك ، تأثرك وغضبك ملا حدث من فوضى واضطراب  -5
تطاعة التلميذ القيام بعمل ما ، وبني عدم رغبته يف أدائه ، فالنوع األول منجيب أن يفرق املعلم بني عدم اس -6

الطلبة  تاج إىل التوجيه واإلرشاد والشرح والتوضيح ، أما النوع الثاين فهو النوع املتمرد الذي  تاج املعلم إىل 
 . م األمر تقدمي النصح له وقد  تاج معه إىل الرتغيب والرتهيب أو احلزم أو العقاب إن لز 

احرص على احلصول على قائمة بأمساء الطلبة قبل دخولك للصف ؛ حىت ال تضطر إىل احلصول عليها من -7
الطبلة أنفسهم ، وخصوصاً يف الصف الكبري ؛ ألن ذلك سيؤدي بالضرورة إىل الفوضى واالضطراب داخل 

 . الصف 
باختصار شيئاً عن نفسك دون مغاالة أو مبالغةيف أول لقاء مع الطلبة عرفهم على نفسك بإجياز وأخربهم  -8

. أو تعال عليهم ، واكتب امسك على السبورة بوضوح وعرفهم كيف ينادون امسك 
احفظ أمساء الطلبة بأسرع ما ميكن ؛ ألن ذلك أمر حيوي وضروري حىت ال تضطر إىل اإلشارة إىل املكان -9

، أنا حىت ولو كانت اإلشارة واضحة فهذه فرصة ذهبية  الذي جيلس فيه الطالب ، وكل واحد يقول أنا ، أنا
 . للمشاغبة وإثارة الفوضى 
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قم بإعداد درسك إعداداً جيداً ، فاملعلم املتمكن أقدر على ضبط الصف وشد انتباه الطلبة وإثارة -11
 –املقرر باإلضافة إىل الكتاب  –اهتمامهم واستقطاب تفكريهم ، ولكي تعد درسك جيداً البد من االطالع 

على املراجع األصلية والتوسع يف املوضوع وهضم املادة واختيار األمثلة والتشبيهات املناسبة ، وكل ما يساهم يف 
 .ربط املادة باحلياة ، واختيار الوسائل التعليمية املناسبة اليت تضفي على الدرس القوة واحليوية 

ملستوى الطلبة ، وأال يستخدم عبارات أو كلمات فوقجيب على املعلم التحدث باللغة الفصحة املناسبة  -11
. مستوى الطلبة أو يستخدم لغة صعبة أو غري مالئمة لقدراهتم العقلية أو مستواهم العلمي 

جيب على املعلم أن يتحقق من أن مجيع الطلبة يسمعونه بوضوح ، وميكن للمعلم أن يتأكد من ذلك بأن -12
. سؤاالً يعرف منه أن اجلميع يسمعونه يطرح على أحد الطلبة البعيدين 

جيب على املعلم أن يوزع الزمن على أجزاء الدرس املختلفة حىت ال ينتهي الدرس قبل فرتة طويلة من هناية -13
احلصة ؛ فال يدري ما يقول وما يفعل يف اجلزء املتبقي من احلصة ، فريتبك وتكثر أخطاؤه ويبدأ اهلرج واملرج 

 .  والفوضى واالضطراب
عند حتضري الدرس ، حاول أن ختمن املشكالت والصعوبات اليت  تمل أن تواجهها أثناء التدريس ، إن -14

. احلدس اجليد هو من السمات اليت جيب أن يتحلى هبا املعلم القدير 
صلال تنغمس يف موضوع الدرس حبيث تنسى أنك تدرس بشراً ، ولذلك فإننا ننصح املعلم بأن جيعل الفوا -15

املنشطة تتخلل درسه ، ألن العقل اجملهد املتعب ال يستطيع الرتكيز ، مما يعوق االنتباه و ول دون الفهم ، فال بد 
من ترويح القلوب ساعة بعد ساعة ، ألهنا إذا كلت عميت ، واملعلم القدير هو الذي يفسح اجملال يف خطة 

م احليوية يف أشياء مقبولة سلوكياً ومفيدة للطلبة ؛ فبداًل الدرس إلشباع نشاط الطلبة يف أمر مفيد يستنفذ طاقاهت
من أن يقوم الطلبة بالتنفيث عن أنفسهم باحلركة والكالم واملشاغبة ، وإثارة الفوضى ، فإن املعلم مطالب بان 
تكون هناك فواصل منشطة ؛ ألن الدرس الذي يسري على وترية واحدة درس ثقيل على النفس ، مما يؤثر سلبياً 

 . على انتباه الطلبة 
إذا حصلت الفوضى وأنت يف الصف ، فال تفقد السيطرة على أعصابك والزم اهلدوء ؛ ألن السيطرة على -16

. النفس واألعصاب وسيلة للسيطرة على اآلخرين 
التوتر جيب على املعلم إشاعة روح احملبة واملودة واأللفة والوئام بينه وبني الطلبة ، وهذا من شأنه إزالة -17

واخلوف العصيب واالنقباض العقلي ، ويشيع يف الصف الشعور الفياض بالسعادة الغامرة ؛ ألن حب املعلم 
 . يستدعي بالضرورة حب املادة اليت يعلمها ، واحملبة أساس النجاح والتوفيق يف أي عمل 

مر مرور الطلبة من وإىل السبورة حاول ما أمكن توزيع املقاعد لترتك فراغات مير فيها الطلبة ؛ حىت سهل أ – 18
، أو عند وجود طارئ يتطلب إخالء السف بأقصى سرعة كظهور ثعبان يف الصف أو حدوث التماس يف 

. وما أشبه ذلك من أمور .. الكهرباء 
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وزع الطلبة على الصف حسب أطواهلم ، وليكون القصري يف األمام والطويل يف اخللف ؛ حىت ال يعيقوا -19
رين للسبورة وحتصل فوضى أنت يف غىن عنها ، أما الطلبة الطوال الذين يشتكون من نقص يف السمع رؤية اآلخ

 . أو البصر ، فضعهم يف اجلوانب يف الصفوف األوىل 
عود الطلبة على عدم تبديل أماكن جلوسهم يف الصف إال بإذن منك ، وأن يكون ذلك لسبب مقبول -21

. ومعقول 
ن مناسب حبيث يراك مجيع الطلبة ، وحبيث تستطيع أن ترى وتسمع كلما  دث يفقف يف الصف يف مكا -21

. الصف 
جيب أن يشعر التلميذ أنه معرض للسؤال يف كل حلظة من حلظات الدرس ، وبذلك يركز الطلبة تفكريهم -22

. يف الدرس ال يف أمور خارجية تستدعيهم اخلروج عن فروض األدب 
أنا ، وعدم مقاطعة.. أنا .. ن عند طلب اجلواب ، ورفع اليد يف هدوء وعدم قول أنا عود الطلبة االستئذا -23

املعلم قبل أن ينتهي من إلقاء السؤال ؛ ألن االستئذان أمر ضروري جيب أن يتعوده الطلبة حىت ال حتصل الفوضى 
متعاض واالئمئزاز وعدم ، وهذا أمر ينبغي الصرب عليه وحاربته من قبل املعلم وذلك بأساليب عدة كإظهار اال

الرضا عما حدث ، وكالصمت هنيهة ، وكتحديث النظر والتكشري يف وجه املتكلم أو إظهار االمتناع عن سؤال 
. من تكلم بغري إذن أو أثار الشغب أو تأنيب من حتدث بغري إذن أ إبقائه واقفاً لفرتة من الوقت 

الستئذان عند الرغبة يف القيام بأي عمل فردي ، وال تسمحعود الطلبة على احملافظة على آداب اجمللس وا -24
 . باحملادثات اجلانبية بني الطلبة ، فإن ذلك مدعاة للفوضى 

من يعرف ؟ من: أنا ، فال تقل مثالً .. أنا .. أنا : اطرح السؤال بأسلوب ال يستدعي أن يقول الطلبة  -25
. يقلي ؟ الشاطر يقول ، أو الشاطر جياوب 

. تقبل اجلواب إال من الطالب املسؤول فقط ؛ حىت يتعود الطلبة النظام  ال -26
. ال تقبل األجوبة اجلماعية اليت تكون مرتعاً خصباً للفوضى والشغب  -27
ال تنصرف متاماً للطالب اجمليب وهتمل بقية الطلبة حىت ال ينصرفوا عن الدرس وتبدأ الفوضى ، وإمنا نقل -28

. يب وبني بقية الطلبة يف الصف نظرك بني الطالب اجمل
ال تنصرف إىل جانب معني من الصف بالنظر أو السؤال أو احلديث أو االهتمام ؛ ألن ذلك مدعاة إىل -29

 . أن ينصرف بقية الطلبة عن درسك إىل ما يشبع اهتمامهم ورغباهتم 
عنايتك ورعايتك ومراقبتك ، نقل نظرك بني الطلبة حىت يشعر كل طالب بأنه موضع اهتمامك وعطفك و  – 31

وتفرس يف وجوههم حىت يشعر كل واحد منهم إنه معرض للسؤال أو القراءة أو اخلروج إىل السبورة أو القيام بعمل 
ما يف أي حلظة من حلظات الدرس ، وحدث يف أعينهم حىت يشعروا بأهنم مراقبني ؛ مما يدفعهم إىل عدم اإلخالل 

 . . وك بالنظام واخلروج عن آداب السل
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ال تنشغل عن الطلبة بأمور ثانوية ، كأن تضبط جهاز العرض السينمائي أو تكلم أحداً يف اخلارج أو تقرأ -31
ب يف جريدة أو رجلة دون داع ، أو أن تراجع موضوع الدرس من الكتاب أو من دفرت التحضري ، أو تطيل عتا

 . املتأخرين أو عقاب املقصرين أو املشاغبني ، تاركاً الطلبة دون عمل حمدد ينشغلون به 
ال ترتك فرتة فراغ أو فرتة صمت طويلة تكون مرتعاً خصباً للشغب وإثارة الفوضى ، فإن التلميذ إذا مل -32

الواجبات اإلضافية ، أو تشغله شغلك ، لذا جيب أن ينشغل التالميذ بعمل مستمر طوال احلصة ؛ بإعطائهم 
 . األعمال اليت تتناسب وقدراهتم العقلية والعلمية 

جيب أن تكون رحب الصدر متساحماً فال تنزعج ألقل هفوة ، وال تدقق على األمور التافهة والبسيطة  – 33
ة اخلطأ يف والصغرية ، خصوصاً تلك اليت حتصل من الطلبة ألول مرة ، إال إذا مست اآلخرين ، فقد تتسبب معاجل

 . فوضى أكثر من تلك اليت تنشأ من اخلطأ ذاته 
جيب أن يكون العقاب نادراً ما أمكن ؛ حىت تبقى له هيبته وقيمته واملعلم القدير هو الذي ال يلجأ للتوبيخ -34

والعقاب البدين ، إال يف احلاالت القصوى ، لذا فإنه جيب أن تعاجل املشكالت بأسلوب غري مباشر حيث إن 
 . التلميح يكون أحياناً أقوى من التصريح 

مهد حدوث الفوضى ، حاول أن تفرق بني السلوك الفردي والسلوك اجلماعي ، فكلما كان السلوك فردياً  -35
كلما أمكن السيطرة عليه بسهولة ، وأمكن توقيف مثري الشغب عند حده ، أما إذا كان السلوك مجاعياً فيجب 

عى للتفريق بني مثريي الشغب ووضعهم بعيدين عن بعضهم البعض مستعماًل أن تتعرف على السبب ، وتس
سياسة فرق تسد ، وإذا اضطر األمر اتفق مع إدارة املدرسة أو املرشد الطاليب على توزيع مثريي الشغب على 

 فصول املدرسة 
عداء االجتماعي ، ال توجه اللوم للصف بأكمله حىت ال خيلق جتاهك كرهاً من اجلميع ، وتكون عرضة لل -36

فال ترميهم مجيعاً باإلمهال أو قلة األدب ، أو قلة الذوق ؛ ألن ذلك تزهيداً ألهل اإلحسان يف اإلحسان 
 . وتشجيعاً ألهل اإلساءة على اإلساءة 

قم بإثارة انتباه الطلبة وتوليعهم وترغيبهم يف الدرس ، واسَع إىل استقطاب اهتمامهم ، وذلك جبعلهم  – 37
 . الذي تدور حوله العملية الرتبوية  احملور
تأكد من أنك تعاقب الطالب الذي أثار الشغب بعينه ، حىت ال تؤذي شعور األبرياء دون ذنب اقرتفوه ،   -38

كما أن ذلك فيه دفع ألهل اإلساءة على معاودة اإلساءة من جهة ، ومن جهة أخرى فيه تزهيد للمؤدبني عن 
 . التمسك بفروض األدب 

تلجأ للضرب والعقاب البدين مطلقاً ، وال تلجأ للعقاب إال بعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى ، واعلم ال -39
أن الطلبة يتفاوتون يف فروقهم الفردية ، فمنهم من ال يكلفك أدىن جهد لالنضباط ، ومنهم من تكفيه النظرة ، 

 . ع ، ومنهم من ال ينفع معه إال العصا ومنهم من  تاج إىل التوجيه اللفظي من تأنيب أو توبيخ أو تقري
جيب أن يكون هناك تناسب بني الذنب والعقوبة ، وذلك بالبدء بالنظرة البسيطة مث التفرس والتحديث إىل -41

العبوس والتجهم ولفت النظر والتقريع ، وأخرياً العقاب البدين بدرجاته بشرط أن يكون الغرض من العقاب 
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 يزيد على ثالث ضربات وأال يكون مربحاً ، وبشرط أن يتقي املعلم الوجه وأال يكون التأديب ال التشفي ، وأال
 . خمالفاً لقوانني وأنظمة الوزارة 

ال تطرد الطلبة خارج الصف ، ألن ذلك دليل على عجزك عن حل املشكلة ، إن الغرض من العقاب -41
س معناه تضييع الفرصة عليه للتعليم ، ومن جهة السعي إىل ما فيه مصلحة الطلبة ، وإن حرمان الطالب من الدر 

أخرى فإن بعض الطلبة قد يقومون باملشاغبة لكي يطردوا من الصف يف بعض األحيان ، لكي يتمكنوا من 
الذهاب للفناء للعب ، أو علي األقل حىت يرتاحوا من درس ال  بونه أو من معلم ثقيل على أنفسهم ال يودون 

 . رؤيته أو مساع صوته 
أحضر مجيع مستلزماتك من وسائل وأدوات وطباشري حىت ال تضطر إىل إرسال طالب أو أكثر للخروج من -42

. الصف ليحضروا لك ما تريد ، فتفّوت عليهم مساع الدرس ، أو أنك تنتظر عودهتم فترتك رجااًل للفوضى 
امهم ، ويقتنعوا بأنك هتتمكن على عالقة ودية مع الطلبة داخل الصف وخارجه حىت تكسب ثقتهم واحرت   -43

 . هبم وتسعى ملا فيه مصلحتهم فينقادوا إليك طائعني خمتارين 
ال حتاول جرح شعور الطلبة أو أن هتزئهم أو أن تسخر منهم أو من أشكاهلم ، أو من أجناسهم أو من  – 44

 . قبائلهم أو من أمسائهم ، أو أن تلقبهم بأمساء نابية 
كثر من الوعيد يف أمور ال تستطيع أن تقوم هبا ، أو تقول ما ال تفعل ، فيصبح هتديدكال هتدد كثرياً أو ت -45

. من سقط الكالم ؛ فتسقط هيبتك يف نظر الطلبة ويتجرءون عليك 
كن رحيماً ، وأشعر الطلبة باملودة واألمان واالطمئنان ؛ حىت تكسب ثقتهم ورغبتهم يف االنتباه إليك بدافع  -46

. أنفسهم ذايت نابع من 
. إذا أمرت بشيء فتأكد من أنك جتاب إىل طلبك ؛ حىت جتد ألمرك القادم التجاوب املطلوب مستقبالً  -47
إذا طلبت من الطلبة القيام بعمل ما ، فالبد أن تكون أوامرك حازمة تشعر بوجوب تنفيذها ، وأن يظهر -48

. ديتك وإصرارك ذلك على نربات صوتك وطبقاته ، وهلجتك حىت يشعر الطلبة جب
لتكن أوامرك معقولة ، فال تسن أعداداً كبرية من القواعد والقوانني الثانوية التافهة ، ولذا فإننا ننصح املعلم -49

. إذا أردت أن تطاع فأمر مبا يستطاع : بتذكر احلكمة اليت تقول 
مدعاة ألن يثق بك الطلبةكن واثقاً من نفسك وليظهر ذلك على كالمك وأسلوبك وهلجتك ، فإن ذلك   -51

. ويقبلون على ما تقوله 
ال تكن متشدداً يف أمورك ، ولتكن طريقتك يف التعامل مع الطلبة معتمدة على سياسة احلزم من غري عنف -51

. ال تكن يابساً فتكسر وال ليناً فتعصر : والعطف من غري ضعف ، أو بعبارة أخرى 
لتأين وضبط النفس ؛ ألن املعلم العصيب الذي يثور ألتفه األسباب يشقيجيب أن تتحلى بالصرب واألناة وا -52

نفسه ، ويكون فرجة للطلبة الذين يتلذذون مبنظره وهو يثور ويرغي ويزبد ، ويضرب األرض برجليه ويصل بصوته 
 . إىل خارج الصف 

. مودة الطلبة حتلى بالعفو والتسامح ، وقدم حسن الظن وتلمس األعذار ، فهذا من شأنه كسب  -53
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كن عاداًل يف تعاملك مع الطلبة ، فال تفرق بني صغري وكبري وأسود وأبيض ، وال متيز بني غين وفقري ،   -54
وقبيح ووسيم وقذر ونظيف ، فالعدل يف املعاملة أساس التقارب بينك وبني الطلبة حىت ال تثري سخط بعض 

 . حقدهم الطلبة وتذمرهم ، مما يؤدي إىل انفعاهلم وعقوقهم و 
اإلخالص يف العمل ، وهذا ما جيعل الطلبة يقدرونك ويهتمون بالدروس اليت تلقيها ، ويثقون يف ما تقوله -55

ويكونون آذاناً صاغية وقلوباً متفتحة ، وينقادون لك طائعني خمتارين لشعورهم بأنك أب مرب هلم فال يظهر منهم 
 . ما خيل بآداب السلوك 

، وذلك بالتحدث إليهم ونصحهم خارج الصف ، ألن النصيحة مهما كانت وممن اكتسب ثقة الطلبة  -56
. كانت ال بد أن تتم انفرادياً ، فالنصح العلين نوع من التوبيخ والعقاب والتقريع 

قف وأنت تكتب على السبورة بزاوية متكنك من رؤية الصف أو جانب منه على األقل حىت يشعر الطلبة -57
، أما إذا أعطيتهم ظهرك ملدة طويلة أو أطلت االلتفات إىل السبورة ، فإن ذلك مدعاة للهرج  أهنم حتت املالحظة

 . واملرج والعبث واللهو والقيل والقال 
ومن احليل اليت قد يلجأ إليها بعض البارعني من املعلمني ، أنه إذا ملح طالباً بدأ يثري نوعاً من الشغب أو -58

له ، أو شد ئماغه ، أو بدأ يتحدث مع أحد زمالئه ، فإنه يتغاضى عنه ويدير وجهه أنه بدأ يتحرك ألخذ قلم زمي
يا حممد اعتدل يف جلستك ، أو اترك قلم زميلك ، أو ال تشد ئماغ : للسبورة كلياً وينادي دون أن ينظر للصف 

لف رأسه مما يغرس اخل ، فيظن الطلبة أن املعلم يرى بأعني خ.. زميلك ، أو انتبه وال تتحدث مع جارك علي 
 . اهليبة يف نفوسهم 

عود الطلبة على أن  رتموا ويقدروا آراء بعضهم البعض ، وإذا وجدت وجهات نظر خمتلفة ، أو أراد  – 59
أحدهم تقدمي اعرتاض وجيه ، فعليه تقدمي ذلك بكل أدب وبدون هتكم أو سخرية أو سوء نية ، وباملقابل ، فإن 

م املخطئ شكر زميله الذي دله على الصواب ، وأن يعلم اجلميع كيف يغبطون املعلم القدير هو الذي يعل
 . املتفوقني ويهنئوهنم 

ال تلجأ إىل الطريقة اإللقائية إال عندما ال جتد طريقة أخرى لعرض املادة أفضل منها ؛ ألن اإللقاء الطويل -61
على النظام ، أما إذا اضطررت إىل استخدام  يؤدي إىل انصراف الطلبة عن الدرس ويدفعهم إىل املشاغبة واخلروج

الطريقة اإللقائية ، فيجب أن تراعي استخدام الوسائل التعليمية املناسبة ، واستخدم التلميحات غري اللفظية ،  
كاإلشارات واإلمياءات وتعبريات الوجه واستعمال طبقات الصوت ونرباته يف متثيل املعاين واملشاعر واألحاسيس 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه يستحسن أن يقوم املعلم بالتنويع بني استعمال اإللقاء واملناقشة املختلفة ، 
 . بني احلني واآلخر 

. ال تتبع طريقة واحدة يف العرض ، بل نوع من طرق العرض إلبعاد الرتابة والسأم وامللل من نفوس الطلبة  -61
الفارغ ، فإن ذلك يؤدي إىل العداوة والبغضاء والتنافر  صن نفسك ودرسك عن اللغط واجلدل والكالم – 62

 . والشحناء وعدم التآلف 
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قد خيتل النظام إذا كانت سرعة التدريس ال تناسب الطلبة ، فإذا أسرع املعلم يف عرض الدرس أكثر مما -63
يداً عن الدرس ، أو ينبغي ، سرعان ما ينعزل الطلبة عن املعلم بشيء آخر ، أو ينصرفوا إىل أحالم اليقظة بع

يتهامسون أو يضحكون بصوت مرتفع بني حني و آخر على مالحظات يبدوهنا فيما بينهم ، وكذلك األمر إذا  
كان الدرس يسري أبطأ مما جيب ، فإن ذلك مدعاة إىل انصراف الطلبة إىل شيء بعيد كل البعد عن الدرس 

 . وأهدافه 
والقدرة على حتمل املسؤولية ، وذلك بإشراك الطلبة يف حتسني  اغرس يف نفوس الطلبة الثقة يف أنفسهم – 64

اجلو املدرسي وذلك بتأليف رجلس الطلبة ، وجعله مسؤوالً عن حل مشاكل الطلبة الضبطية اليت حتدث يف املدرسة  
 . ككل ، أو الصف بشكل خاص 

بالنظام وطالبهم بأن يكونوا حتدث مع الطلبة املشاغبني خصوصاً كبار السن منهم ، وحثهم على االلتزام -65
هم مسؤولني عن النظام ، وحاول أن تقنعهم بأن مشاغبة بقية الطلبة يؤثر على حتصيلهم ، ويكونوا سبب رسوهبم 

 . فيتضرروا هم أكثر ؛ ألن أعمارهم أكرب من الباقني 
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معالجة تعليمية خاصة بالنشاطات 

ةوالفري الجماعية  

تتصف النشاطات اجلماعية بأهنا نشاطات هتدف للتضامن و التعاون و املواجهة اجلماعية، بواسطتها يتكيف 
 .الفرد استجابة ملهمة مقصودة 

 .يرمي باملتعلم إىل استغالل طاقاته من أجل التعلم يف حميط متميز: التكيف 
.سب طبيعة النشاط الذي يقوم به املتعلم يف وضعية ما أما املهام فتتغري ح

 :هتدف املعاجلة التعليمية يف النشاطات اجلماعية مثل النشاطات الفردية إىل  .1
حتديد البعد الثقايف و االجتماعي للنشاط  .2
حتديد األهداف .3
حتديد العناصر اليت هتم عملية التعلم .4
 الزمان و املكانحتديد العناصر املكونة لكل نشاط و حتليلها يف .5
حتديد العناصر األساسية اليت جيب مراعاهتا خالل عملية التعلم .6
توضيح املكتسبات املستهدفة بالنسبة ملراحل منو املتعلم .7
 توضيح الرتتيبات اخلاصة بالتعلم و هي التخطيط و الربرجة .8

: األهـداف* 

 ديدةالبناء الذايت عن طريق العالقة باآلخرين وبناء املعارف اجل .1
تنمية قدرات اإلدراك و التنسيق و القرارات اليت ترمي إىل استعمال الذكاء التكتيكي بغية حتليل  .2

الوضعية أو احلالة و إجناز اإلسرتاتيجية املناسبة 
التعرف على القوانني و كيفية استعماهلا .3
تنمية و تطوير القدرات البدنية و النفسية .4
 االنفتاح على احلياة االجتماعية  .5
 :ونات النشاطات اجلماعية مك

 .اخل.......اجلري،الرمي،االجتناب، االستقبال:استجابة حركية خاصة  .6
.اخل.....العالقة بالقواعد،املهام و األدوار و االتصاالت:التنظيم االجتماعي  .7

 احملاضرة الثانية عشر 
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.اخل.......فضاء منفصل و متقارب ،هدف أفقي أو عرضي،مدة اللعب:بناء فضائي زماين  .8
.اخل........ور،احلبال،األقناعالك:وسائل الدعم  .9

 : عناصـر اإلنجاز* 

:هلا طبيعة إعالمية و معرفية من أجل -1
 اختيار املعلومات املناسبة للنشاط و توظيفها-
االستجابة السريعة يف أخذ القرار خالل النشاط-
 استعمال اختيارات تكتيكية مناسبة-

معرفة قوانني النشاطات أو األلعاب -9
 :يشمل اجلانب امليكانيكي و الفيزيولوجي من أجل  اجملال احلركي الذي-

 (قدرة الدقة .....................)مترير ،استقبال ،قذف .  
 (قدرة القوة) اخل  ............الرمي ،الدفع ،السحب، السحق .  
 (ازن اخلصمقدرة التوازن و التأثري على تو )اخل  .....................تغيري االرتكاز،االجتاه.  
 (قدرة اإلسراع )اخل  .........................االستجابة السريعة.  
 (قدرة املقاومة و التكيف) احلفاظ و إعادة إنتاج رجهودات معايشة .  
(قدرة متييز احلركات )اخل .......التحكم يف الكرة ،التنطيط،القذف .     
 

 :يف اجملال النفسي اجتماعي من أجل  -
 (قدرة التأكيد و التحكم)اخل .......املخاطرة ،القرار ،االستجابة ،التقومي،التنظيم .       
 (قدرة املراقبة)اخل ....................................احرتام القوانني .   
 (يل قدرة اختيار الزم)اخل  .......................التضامن ،التعايش،املواجهة .   
 (قدرة توظيف مشروع مجاعي ) تنفيذ خطة مجاعية .           

 :الشروط األساسية للنشاطات * 

 :تكون نتيجة القيام باملهام املسندة للتلميذ و هي موازية لطبيعة النشاط و املتمثلة يف 
 احرتام القواعد األساسية و بناء أخرى جديدة و مكيفة .1
 املواجهة اجلماعية تسيري العالقات التضامنية و .9
(املرمى أو منطقة الدفاع أو الكرة)االحتفاظ بالكرة و نيل اهلدف  .3
 نيل الكرة و محاية اهلدف .4
 إعطاء مؤشرات واضحة للزمالء مع خلق شكوك للفريق اخلصم .5
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البحث على النتيجة و على التساوي يف احلظوظ بني الفريقني .6
 :الحلول المناسبة    

 :القوانني و تطبيقها تدرجييا يف امليدان واليت متكننا من التعرف و متييز  إدماج
املسارات املختلفة للكرة  .1
(خمتلف التنقالت)مسارات الالعبني  .9
نشاطات و حتركات الالعبني .3
هيئة الالعبني أثناء اللعب .4
قرارات احلكام أثناء اللعب و عند توقفه .5
االتصال و التواصل .6
م إلعطاء معلومات للزمالءاالتصال حركيا باجلس .7
 السرعة يف أخذ القرار يف إطار خطة مجاعية .8
التنقل يف إطار التحوالت املعقدة أثناء خطة اللعب بانتهاج طريقة التحكم و مترير الكرة،الضغط على  .2

اخلصم 
 تسيري و تنظيم طاقاته على مدة املواجهة .11
كام التحكم يف احلركات الصعبة التحكم يف االنفعال لتحسني النتيجة و احرتام قرارات احل .11

 الذاتية و حركات اآلخرين
القذف حنو هدف معني،التحكم )مراقبة حركية خاصة و مميزة تشرتط معارف و أفعال مشرتكة  .19

 (اخل.........يف الكرة ،التمرير 
التوجيه،التنقل حنو اهلدف،إبداع،إقصاء )تسيري فضاء مميز الذي يشرتط معارف و أفعال مشرتكة  .13

(اخل...ء احلر،اللعب باالندغام الفضا
مراقبة اخلصم،احتالل )التعرف و ضمان األدوار اليت تشرتط معارف و أفعال مشرتكة  .14

 (اخل........املنطقة،تغيري األدوار،دعم و مساندة الزميل،حتكيم مقابلة،تنظيم، تسيري،مالحظة 
علومات إدماج سلك اتصال الذي يشرتط معارف و أفعال مشرتكة كأخذ و إعطاء م .15

 اخل...مفيدة،مطالبة الكرة ،التعرض للكرة ،التنظيم حسب اخلطة املستهدفة
اختيار خطة مكيفة اليت تشرتط معارف و أفعال مشرتكة خبلق توازن لفائدته و شكوك للخصم  .16

 معالجة تعليمية خاصة بالنشاطات الفردية

م توظيف الطاقات و تطوير املهارات للوصول إىل هتدف املعاجلة التعليمية اخلاصة بالنشاطات الفردية إىل تعل
 .أكرب حركية و أحسن فعالية عند تنفيذ حركة خالل نشاط النتيجة فيه مرئية و خاضعة للتقدير 
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 :األهـــداف*

 انتهاج وضعية تسمح بالشروع يف حركة بسرعة استجابة ملؤشر ما-1
سم يف الفضاءمعرفة كيفية تسوية و ترتيب التنقالت من أجل دفع اجل -9
معرفة كيفية تسوية و ترتيب التنقالت من أجل تسليم حمفز اللعب -3
معرفة كيفية تسوية و ترتيب التنقالت من أجل االجتياز -4
تنظيم التنقالت بالنسبة ملنطقة معينة و أخذ القرار املناسب قبل التنفيذ -5
معرفة كيفية تنظيم الوترية و التحكم يف التنفس -6
يز خمتلف التوجهات و االرتقاءات  لتحقيقها مع احملافظة على التوازن و التنسيقمتي -7
ضمان املسك و املداعبة ملختلف اآلالت و الوسائل التعليمية املستعملة -8
متييز خمتلف أشكال القفز و الرمي و معرفة مسارات اجلسم و اآلالت يف الزمان و الفضاء مع إجناز -2

 يلة املظهرأشكال جسمية مج 

 :مكونات النشاطات الفردية* 

.اخل........اجلري،الرمي ، االرتقاء، االجتياز،الدوران:استجابة حركية خاصة  -1
.العالقة بالقواعد املضبوطة للمهام و األدوار اخلاصة بالتسيري و التنظيم :التنظيم االجتماعي  -9
.اخل.........و القفزفضاء أفقي ،فضاء عرضي،مسارات الدفع : بناء فضائي زمين  -3
.وسائل بيداغوجية خمتلفة:وسائل الدعم  -4

:عناصـر اإلنجاز * 

 :هلا طبيعة إعالمية و معرفية من أجل  
اختيار املعلومات املناسبة -1
أخذ القرار املناسب خالل اإلجناز: االستجابة السريعة  -9
استعمال تقنيات مميزة لكل نشاط -3
الت املختلفةعالقة اجلسم بالفضاء أثناء التنق -4

معرفة قوانني و خصوصيات النشاط  
معرفة خمتلف وتريات اجلري و تقنياته –يف اجملال احلركي  -1

 معرفة خمتلف وضعيات اجلسم - 
 معرفة خمتلف التقنيات واألشكال اجلسمية -



 

50 

 التوازن و التنسيق احلركي -       
 التوازن احلركي الفيزيولوجي  -                        

 يف اجملال النفسي االجتماعي -9
 املخاطرة و أخذ القرارات النهائية -    
 تنفيذ تقنيات بأسلوب شخصي -    

 
 :الشروط األساسية للنشاطات * 

 

 االلتزام بالقواعد املوالية للتقنيات اخلاصة بكل نشاط  -1
 لعملتسيري و تنظيم العالقات خالل ا -9
 استعمال أحسن طريقة أو تقنية للوصول إىل أحسن نتيجة ممكنة -3
 تسلسل مراحل التنفيذ احلركي -4
 البحث عن النتيجة باستعمال أكثر مرونة و سيولة حركية -5

 :حلل هذه املشاكل يشرتط   
 إدماج قوانني خاصة بكل نشاط  -1
 إدماج تقنيات خاصة بكل نشاط -9
 إدماج عالقات االتصال و التواصل  -3

 كننا من التعرف و متييزمت  
 خمتلف القفزات  -1
 خمتلف التقنيات يف إطار مؤمن و سليم -9
 هبدف حتقيق احلركة النهائية انسجام و تسلسل حركي -3
 اهليئة املالئمة للجسم  -4
  التفاعل اجلسدي إلحداث احلركة املناسبة -5
 سرعة االستجابة و أخذ القرار النهائي -6
 تنظيم احلركات و عدم الرتدد  -7
 ظيم طاقاته البدنية و الفيزيولوجيةتسيري و تن -8
 تسيري فضاء مميز -2

 إنتاج أشكال جسدية ذات مجال و رشاقة و انسجام-11
 

 المسعى التربوي للنشاطات الخاصة
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الوعي باحمليط و الشعور به  مباشرة -1
اكتشاف احمليط املباشر و الطبيعة عن طريف األلعاب و النشاطات اخلاصة -9
:باستعمال:  كوسيلة تعليمية و ترفيهية و اكتشافيةاستعمال النشاطات الرياضية   -3
 وضعية تربوية شاملة -
اخل.......إدراك اجلسم الذايت ، إدراك الفضاء، إدراك الزمان :متارين اإلدراك  -
 استعمال عناصر تنفيذية خالل عملية االكتشاف و التكيف-
ف للجسم باستعمال معامل و مؤشراتتوجيه و توظي: التحكم يف التوازن املناسب للتنقالت يف احمليط  -4

 مرئية، ختزين املعامل يف الذاكرة ،ختطيط و رسم فكري،عمل إدراكي شامل
احلفاظ على النظافة و األمن -5
محاية الطبيعة و احمليط و معرفة خصوصيتهما -6
.أشغال يدوية و إبداعية تستعمل خالل النشاطات -7

:
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لعاب الشبه رياضية او األلعاب األ

 التمهيدية

 التعريف باأللعاب الشبه رياضية
 -اليالالد  -يقصالالد هبالالا األلعالالاب املختالالارة أو املوضالالوعة خلدمالالة نالالوع معالالني مالالن األلعالالاب األخالالرى الكبالالرية مثالالل كالالرة القالالدم 

ألساسالالالية يف صالالالورة أكثالالالر أخل ، وألمهيالالالة هالالالذا النالالالوع مالالالن األلعالالالاب يعطالالالى إلتقالالالان املهالالالارات ا....... الطالالالائرة  -السالالاللة 
قبالالوالً وأحسالالن نتيجالالة كمالالا أن هالالذا النالالوع يعتالالرب عنصالالراً ناجحالالاً حيالالث أن التلميالالذ يكالالون أثنالالاء أدائالاله لأللعالالاب الشالالبه 
رياضالالالية يف مواقالالالف مشالالالاهبة للمواقالالالف الالالاليت تقابلالالاله يف املباريالالالات وهالالالذه تكسالالالبه حسالالالن التصالالالرف والقالالالدرة علالالالى األداء 

 .املهاري يف الظروف املختلفة 
 :األلعاب الشبه رياضية أو اإلعدادية إىل قسمني وتنقسم 

 .ألعاب شبه رياضية أو إعدادية تكسب املشرتك اللياقة البدنية اخلاصة بنوع معني من األلعاب / 1
 .ألعاب شبه رياضية أو إعدادية تعطي املشرتك مهارات حركية أو أساسية لنوع معني من األلعاب / 2

 :مفهوم األلعاب الشبه رياضية 
عتالالالرب مالالالدخل األلعالالالاب الشالالالبه رياضالالالية أحالالالد طالالالرق تعلالالالم األلعالالالاب الرياضالالالية الكبالالالرية ، ومالالالن خالهلالالالا يكتسالالالب املالالالتعلم ي

 .املهارات بطريقة أسرع وأكثر تشويقاً واستمتاعاً وفهماً 
فهالالي ألعالالالاب فريالالالق معدلالالالة تتضالالالمن إحالالالدى املهالالالارات األساسالالية أو أكثالالالر ، كمالالالا تتضالالالمن بعالالالض القواعالالالد واإلجالالالراءات 

 .األلعاب الكبري للفريق  املستخدمة يف
وهالذه األلعالاب املعدلالالة تبالدأ بأنشالالطة مبسالطة تشالالمل بعالض املهالارات والالاليت تالؤدي إىل املزيالالد مالن األنشالالطة املعقالدة الالاليت 

 .تشتمل على عدة أداءات فنية متصلة باللعبة الكبرية قيد التعلم 
نشالالطتهم املعدلالالة ، كمالالا أهنالالا تناسالالب كمالالا أهنالالا مالالن حيالالث طبيعتهالالا املبسالالطة مالالن أصالاللح األلعالالاب لألطفالالال املعالالاقني وأ

 .املدارس ذات اإلمكانالالالالالات والتسهيالت املتواضعة أو املساحات احملدودة 
 قواعد وأصول ممارسة األلعاب الشبه رياضية

 .على االستاذ أن يعد امللعب قبل وقت الدرس / 1
 .تالميذ اختيار األلعاب اليت تالئم مساحة امللعب الذي يستخدم وتتفق وميول ال/ 2
 .تراعى حالة اجلو يف الصيف والشتاء / 3
 .التدرج من األلعاب السهلة إىل األلعاب الصعبة يف التنظيم ويف فن احلركة / 4

 احملاضرة الثالثة عشر 
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االنتقالالال التالالدرجيي مالالن األلعالالاب ذات القالالوانني البسالاليطة إىل األلعالالاب ذات القالالوانني املعقالالدة حالالىت ال خيالالتلط األمالالر / 5
 .على التالميذ دفعة واحدة 

 .لى االستاذ االهتمام بتحقيق الغرض الرئيسي من األلعاب ع/ 6
 .إعالن النتيجة عقب كل مسابقة لتنمية روح التنافس الشريف بني اجلماعات املتنافسة/ 7
 .جيب تقسيم التالميذ إىل رجموعات متقاربة يف املستوى من حيث حجم اجلسم والقدرة البدنية واملهارية / 8
 .ختيار األلعاب حىت ال يدخل امللل يف نفس التالميذ التغيري املستمر يف ا/ 9

 :أن تراعى بعض النواحي الصحية اآلتية / 11
جيب تعويد التالميذ التنفس الطبيعي أثناء اللعب حيث ال يتسبب يف إحالداث أضالرار بالقلالب واجلهالاز ( أ  

 .التنفسي 
 .عادية تعيق احلركةمراعاة أن يكون الزي خفيفاً وخاصة يف األلعاب ألن املالبس ال( ب
هنايالالة األلعالالاب تكالالون هادئالالة ألن التغيالالري املفالالاجئ يف حالالالة اإلجهالالاد والسالالرعة إىل اهلالالدوء يالالؤثر علالالى حالالالة ( ج

 . القلب 
 .أن تكون اللعبة املختارة تتناسب مع اهلدف العام للدرس / 11
هده إىل اللعب اجلمالاعي الالذي يظهالر الذي يبذل فيه ج الفردياالنتقال بالتلميذ تدرجيياً من االنفراد واللعب /  12

 .فيه تعاونه ويكون لكل فرد موقف خاص به  تم عليه القيام بدور معني لصاحل اجلماعة 

 أسس اختيار األلعاب الشبه رياضية
- :عند اختيار األلعاب الشبه رياضية أن يراعي النقاط التالية  استاذ الرتبية البدنيةجيب على 

 :بوي اهلدف التعليمي والرت  -1
أن خيتالالار اللعبالالة أو  اسالالتاذ الرتبيالالة البدنيالالةومالالن مث جيالالب علالالى .. ترمالالي كالالل لعبالالة إىل حتقيالالق هالالدف تعليمالالي أو أكثالالر 
 .األلعاب تؤدي إىل حتقيق ما يرمي إليه من أهداف 

 :مرحلة النمو اليت مير هبا املمارس  -2
بيالالة البدنيالالة والرياضالالية أن يراعالالي تناسالالب لكالالل مرحلالالة سالالنية مميزاهتالالا اجلسالالمانية واحلركيالالة ، فيجالالب علالالى أسالالتاذ الرت 

 .اللعبة الشبه رياضية املختارة مع مميزات مرحلة النمو ملمارسيها 
 :عامل التدرج  -3

جيالالب أن يراعالالي أسالالتاذ الرتبيالالة البدنيالالة والرياضالالية عامالالل التالالدرج يف الصالالعوبة فيبالالدأ باأللعالالاب غالالري املعقالالدة مث يتالالدرج 
ثال ففي األلعاب الشبه رياضية أللعالاب الكالرات ميكالن مراعالاة التالدرج التالايل وعلى سبيل امل.. بعد ذلك يف الصعوبة 

: 
 .أن يكون مجيع الالعبني ثابتني والكرة فقط هي املتحركة ( أ 
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 .أن يكون الالعب املستحوذ على الكرة متحركاً والكرة أيضاً متحركة ( ب
 .أيضاً متحركة  أن يكون مجيع الالعبني املشرتكني يف اللعبة متحركني والكرة( ج

 :قيم األلعاب الشبه رياضية 
 :التعلم / 1

يالالالدرك كالالالل مالالالن يعمالالالل يف رجالالالال الرتبيالالالة الرياضالالالية أن األلعالالالاب هالالالي ذلالالالك الشالالالي الالالالذي ال يرغبالالالون يف أن يتالالالدربوا علالالالى 
 .مهاراته بطريقة منفصلة عن بعضها ، فهم يرغبون يف أن يلعبوا ككل 

ن األلعاب الشبه رياضية تساعد املتعلم علالى بنالاء صالورة إمجاليالة للنشالاط وألن االهتمام أحد األسس اهلامة للتعلم فإ
 .املتعلم ، وهذا جيعل املمارسة هادفة ومشوقة للتلميذ يف نفس الوقت 

وهلذا السبب فإن األلعاب الشبه رياضالية تقلالل احلاجالة إىل التالدريبات التقليديالة لأللعالاب الكبالرية ،وذلالك بالاجلمع بالني 
 .عبة مبسطة التدريبات من خالل ل

 : التقدم/ 2
مالالن السالهل للصالالعب ، ) تتاليح األلعالاب الشالالبه رياضالية كالالذلك فالرص التقالالدم باملهالارات وفقالالاً لقواعالد التالالدريس املعروفالة 

 ( .ومن البسيط للمعقد 
 :املنافسة / 3

لميالالالذ املنافسالالالة الرياضالالالية انعكالالالاس للمنافسالالالة كعمليالالالة اجتماعيالالالة ، ولكالالالن بشالالالروط تربويالالالة ، فاملنافسالالالة تسالالالتخرج مالالالن الت
أفضل مالا لدياله إذا مالا عوجلالت بطريقالة صالحيحة ، ففالي ظالروف املنافسالة املثاليالة يزدهالر الالتعلم ، ومالن خالالل األلعالاب 

 .الشبه رياضية إتاحة فرص املنافسة الرتبوية الشريفة 
 :احملتوى / 4

أو أنشالالالالطة متصالالاللة  األلعالالالاب الشالالالبه رياضالالالية تسالالالهم يف دعالالالم برنالالالامج الرتبيالالالة الرياضالالالية ، فهالالالي تعالالالالطي حمالتالالالالالوى إضالافالالالالياً 
 .بوحالدات الالتعلم يف التالالربيالة الرياضية 

 :النشاط / 5
 تالالالاج الطفالالالل إىل رسالالالة عشالالالر دقيقالالالة يوميالالالاً مالالالن الرتبيالالالة الرياضالالالية مالالالن أجالالالل العنايالالالة بالنشالالالاط البالالالدين ، ورمبالالالا أتاحالالالت 

ل دون إرهالالالاقهم األلعالالاب الشالالبه رياضالالية املختالالارة املنظمالالالة فالالرص ممارسالالة النشالالاط البالالدين بأقصالالالى جهالالد ممكالالن لألطفالالا
 .ودون تعسف أو شعور بالضجر 

 :اللعب كفريق / 6
إن اللعب كفريق يعرب عن حاجة نفسالية اجتماعيالة أساسالية لألطفالال ، فكالل مالنهم يريالد أن يكالون عضالواً مقبالوالً  

ولكالالن يف اجلماعالالة ، لكالالن ال يسالالتطيع كالالل األطفالالال يف هالالذه الفالالرق والالاليت تتطلالالب غالبالالاً مسالالتوًى مهاريالالاً وفنيالالاً رفيعالالاً ، 
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األلعاب الشبه رياضية باعتبارها ألعاب فريق ال ينقصها عمليات كالتحدي والتعاون والتنافس ، ميكن أن تالوفر هالذه 
 .احلاجة األساسية لكل طفل مهما كانت مستوياهتم متواضعة يف األداء 

 :القابلية للتعديل / 7
للتالميالذ مبالالا تتصالف بالاله  الفرديالالةا تقابالل الفالروق األلعالاب الشالبه رياضالالية تالوفر قالالدراً مالئمالاً مالن املرونالالة ، وذلالك ألهنالال

من تنوع وتباين يف مستوى صعوبتها ، فهي تقدم الفرصالة للتالميالذ األقالل مهالارة أن يلعبالوا ألعابالاً أقالل صالعوبة ، فهالذا 
يرضيهم بشكل أفضل 
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:عشر  الرابعةاحملاضرة   

لمراحل الثالثة من التعليمخصائص النمو لتالميذ ل  

خصائص النمو لدى التلميذ واحتياجاته في المرحلة االبتدائية األولية :    والا أ

 :النمو العام وخصائص اهليئة -    1
 .يكون النمو بطيًئا بالنسبة ملا سبق

 .تتسم القامة بالنحافة والطول
 .تتضاءل نسبة الدهون يف اجلسم 

 .يبدأ شكل التلميذ يف التناسق
:كية اخلصائص النفس حر  -    4

 .يكتسب املهارات احلركية بسرعة .1
 .يبدأ يف السيطرة على احلركات الطبيعية السهلة .2
 .يظهر بعض التوافق يف احلركة .3
 .يبدي رغبة يف احلركة والنشاط .4
 .عده على التعلميقلد الكبار مما يسا .5

:اخلصائص النفسية  -    5

. اول إثبات شخصيته وتشتد معارضته أحيانًا.1
.مير بفرتات من عدم االستقرار النفسي واالضطراب   .2
.ضعيف الرتكيز لشدة اهتمامه باملثريات اخلارجية   .3
.واسع اخليال  ب القصص الغريبة اليت تبعده عن الواقع   .4
.رهتا الشاملة دون حتليليدرك األشياء يف صو    .5
.فضويل حمب لالستكشاف واالستطالع     .6



 

57 

 :اخلصائص االجتماعية  -    6

 

 .يبدأ يف التكيف مع حياته الدراسية .1
 . ب االنفراد يف نشاط خاص أحيانًا، مث ينتقل إىل نشاط مجاعي أحيانًا أخرى .9
 . ب اإلطراء والثناء عليه من الكبار .3

 :األنشطة البدنيةاحتياجات هذه املرحلة من  

حتتاج إىل ألوان متعددة من األنشطة اليت تتطلب عمل أجزاء كثرية من اجلسم؛ حيث إهنا تزيد  .1
 .من عمل القلب والرئتني، مما يعمل تدرجيًيا على منو التحمل

 .أن تعقب فرتات النشاط فرتات أخرى من االسرتخاء .2
ءة حركية مثل السرعة، التوقف، حتتاج إىل األنشطة اليت تتطلب خصائص بدنية معينة وكفا .3

 .البدء، الدوران، التوازن
 .ينبغي العناية باألنشطة واحلركات اليت حتسن القوام طوال اليوم الدراسي .4
 .ضرورة االهتمام باإليقاع احلركي .5
 .االهتمام باأللعاب املفضلة لدى التلميذ دون الرتكيز على النتائج .6
مبفرده، أو مع رجموعة صغرية، أو أن يلعب مبفرده تعليمه االتصال مع اآلخرين أثناء اللعب  .7

 .وسط مجاعة كبرية

 12سنوات إىل  7)خصائص النمو لدى التلميذ واحتياجاته يف املرحلة االبتدائية العليا:     ثانياا 
 (سنة

 :النمو العام وخصائص اهليئة  -    1

 .تنمو الرجالن سريًعا مقارنة بنمو اجلزء العلوي من اجلذع .1
 .عدل العام للنمو بطيًئا نسبًيايكون امل .9
يظهر الصدر غالًبا على البطن ألول مرة وتصبح األضالع أكثر احنرافًا حبيث يسمح بسعة  .3

 .حيوية أكرب
 .يستمر تضاؤل نسبة الدهون يف اجلسم .4

 :اهليكل العظمي -    2
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ك مالالع منالالو مهالالارة ، ويتالالزامن ذلالال(الزنالالد واليالالد واألصالالابع ) ظهالالور مراكالالز جديالالدة للالالتعظم يف عظالالام األطالالراف 
وتظهالالر كالالذلك مراكالالز جديالالدة للالالتعظم يف األطالالراف . املسالالك وحركالالات دوران اليالالد حنالالو الالالداخل واخلالالارج

 .السفلى، ويتزامن ذلك مع إمكانات أكرب للحركات االنتقالية السريعة كاجلري والوثب

 :اخلصائص الفسيولوجية -    3

 .بة للرئتنيينمو حجم عضلة القلب بصورة حمسوسة وكذلك األمر بالنس .1
 .يبقى القفص الصدري ضيًقا مما يسبب بعض االرتباك الوظيفي حلركة التنفس .2
 .يزداد التحمل نسبًيا عن املرحلة السابقة .3
 .يكون انقباض العضالت جيًدا وتتحسن مرونة املفاصل .4
تتحسن النغمة العضلية بعد السنة العاشرة ولكن قدرة التلميذ على احملافظة على اجلسم يف  .5

عني ضعيفة إىل حد ما، مما يستدعي منه بذل رجهود كبري للمحافظة على هذا الوضع، وضع م
 .ويكون من نتائجه تعب عضلي وتعريض العمود الفقري لإلصابة باالحنرافات الشائعة

 :اخلصائص النفس حركية -    4

 .يتحسن التوافق العضلي العصيب لدى التلميذ .1
 .تصبح احلركة أكثر دقة .9
 .ى التوازنتتحسن القدرة عل .3
 .يظهر حتسًنا يف الرشاقة .4
 .يتحكم يف احلركات الطبيعية بصورة كاملة .5
 (.إخل ... ألعاب الرشاقة ، اجلمباز )يكتسب املهارات اليت تستدعي آلية يف التحكم  .6
 .يتمكن من تركيز االنتباه ويستطيع البقاء طويالً يف حالة السكون .7

 :اخلصائص النفسية -    5

 .تمييز بني األشياءيصبح قادرًا على ال .1
 .يبدأ مرحلة النقد املؤدي إىل التحليل واملبين على السبب واملسبب .9
 .يظهر اهتماًما أكرب يف احلياة واألنشطة األستاذية .3
 .يبدي احلاجة إىل االستقالل النسيب وإىل املبادرات الشخصية .4
 .لواجبيكتشف القواعد يف اللعب ويهتم بالعالقة فيما بينها ويفهم مبادئ احلق وا .5
 .يشعر بالتفاخر والزهو ملهارته ويف نفس الوقت يشعر باإلحباط عند عدم اإلجناز .6
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 :اخلصائص االجتماعية واخللقية -    6

 . ب االخنراط يف رجموعة منظمة أو تشكيل فرق اللعب .1
يتلميالالذ بالالبعض االسالالتقاللية يف تنفيالالذ النشالالاط حيالالث تبالالدأ ظهالالور صالالفات القيالالادة، بالالالرغم أنالاله ال  .9

 .اجاً إىل من خيطط له هذا النشاطيزال حمت
 .يظهر رغبة يف املنافسة مع أقرانه .3

 :احتياجات هذه املرحلة من األنشطة البدنية 

.أن يزود باملعلومات املتصلة بفسيولوجية اجلسم وميكانيكية احلركة
.أو مركبات منها( القوة، التحمل، املرونة ) االهتمام بتحسني الصفات البدنية 

نشالطة الالاليت تالؤدي لعمالالل العضالالت، القلالب، الالالرئتني، واألعضالاء األخالالرى حالىت احلالالدود إشالراكه يف األ
.اليت تسمح هبا قدراته دون إجهاد

.إشراكه يف األنشطة اليت تؤدي إىل بناء اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة وتطور املهارات احلركية
.العيوب اجلسمية الشائعة ممارسة أنشطة مترينات مناسبة للمحافظة على القوام وإصالح

.تنمية القدرة على حتمل املسئولية وغرس صفات القيادة

(سنة 15سنة إىل  12)خصائص النمو لدى التلميذ واحتياجاته يف املرحلة املتوسطة :    ثالثاا 

 :النمو العام وخصائص اهليئة -  1

.النمو يف القامة أسرع من النمو يف الوزن§
.تظهر زيادة الطول بصورة خاصة يف األطراف§
.سهولة التعرض لعيوب القوام§

 :اهليكل العظمي -2

.يأخذ احلوض شكله النهائي نتيجة اللتحام عظام هناية العمود الفقري§
الالالالتعظم خاصالالالة يف احلالالالوض والقالالالدم؛ ممالالالا يسالالالاعد علالالالى الرمالالالي والرفالالالع يالالالتم اكتمالالالال مراكالالالز §

.والقذف بقوة
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 :اخلصائص الفسيولوجية -  3

عدم التناسق الوظيفي على مسالتوى اجلهالاز الالدوري التنفسالي يف أول املرحلالة، مث يتسالع القفالص §
.الصدري عرًضا، وينمو حجم عضلة القلب بصورة تدرجيية

.يبدأ القلب باالتكاء على احلجاب احلاجز مما يعطيه وضًعا جيًدا حلركته§

 :اخلصائص النفس حركية -  4

.عدم تناسق اجلسم يسبب ارتباًكا حركًيا ملحوظًا§
.حركاته غري منتظمة وتفتقر إىل الدقة§
.ات عدم التوافق يف حركاتهظهور بعض عالم§

 :اخلصائص النفسية -  5

.تضعف السيطرة على النفس ويكون املراهق عرضة لالنفعاالت املؤقتة§
.يظهر يف حالة هياج وصخب أحيانًا، ويف حالة رول يصل إىل االهنيار أحيانًا أخرى§
.شديد االهتمام جبسمه، مع ظهور القلق يصبح§
.مييل على األلعاب اليت تتطلب جرأة وشجاعة§
.تنمو قدراته على النقد والتحليل§
.يهرب من الواقع إىل األحالم والتصورات§
.األنشطة البدنية  اول حتقيق ذاته من خالل§
.يتذبذب بني احلماس الشديد والالمباالة§

 :اخلصائص االجتماعية -6

. ب االندماج يف اجملموعات الصغرية§
.يتأثر باالجتاهات االجتماعية§

 :احتياجات هذه املرحلة من األنشطة البدنية 

ممارسالالة النشالالاط لفالالرتات زمنيالالة أطالالول بينهالالا فالالرتات راحالالة، خاصالالة عنالالد أداء أي نشالالاط قالالد §
.يؤدي إىل اإلجهاد
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توعيته باملبادئ امليكانيكيالة لالألداء وفائالدهتا للقالوام، وتعريفاله بالالتغريات الفساليولوجية الاليت حتالدث        §
 .يف اجلسم نتيجة احلركة

حسالالالاس باالنتمالالالاء والتكيالالالف مالالالع اجلماعالالالة مالالالن خالالالالل دروس الرتبيالالالة البدنيالالالة ومجاعالالالات اإل                    §
 .النشاط الرياضي

 .إعطاءه املزيد من الفرص ملمارسة االستقالل لتحقيق الذات                    §
 .إشراكه يف أنشطة مجاعية وتنافسية                    §
ضالالالية املنبثقالالالة مالالالن تعالالالاليم ديننالالالا اإلسالالالالمي لديالالاله، سالالالواء أكالالالان ممارسالالالاً أو تنميالالالة الالالالروح الريا                    §

 .مشاهداً 
إكسالابه خالربات تعليميالة وأنشالطة هتالدف إىل رفالع مسالتوى اللياقالة البدنيالة املرتبطالة بالصالحة                     §

 .لديه

 (:سنة 18 سنة إىل 15)خصائص النمو لدى التلميذ واحتياجاته يف املرحلة الثانوية :   رابعاا  

 :النمو العام وخصائص اهليئة -    1

 .يتسارع النمو ويكتمل يف هناية هذه املرحلة                    §
 .تتضح الفروق الفردية يف النمو اجلسمي                    §
 (.إخل .. عرض الكتفني ، الصدر ، احلوض ) يظهر بوضوح النمو العرضي                     §

 :اخلصائص الفسيولوجية -    2

 .زيادة حجم الدم ومكوناته                    §
 .ينخفض معدل ضربات القلب                    §
 .زيادة يف التهوية الرئوية بشكل أكرب عن املرحلة السابقة                    §
 .زيادة يف استهالك األكسجني                    §
والالالاليت تالالالؤدي إىل زيالالالادة القالالالدرة ( تعمالالالل علالالالى اإلسالالالراع إلنتالالالاج الطاقالالالة ) األنزميالالالات  يالالالزداد نشالالالاط       §

 .اهلوائية، والقدرة الالهوائية

 :اخلصائص النفس حركية -    3

 (.رد الفعل ) حتسن يف االستجابة احلركية                     §
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 .تطور يف كفاءة التوافق العصيب العضلي                    §
 .زيادة إتقان املهارات احلركية وتكون احلركات أكثر توافًقا وانسجاماً                     §
 .تشهد القوة والقدرة العضلية تطور جيًدا مقارنة باملرحلة السابقة                    §

 :اخلصائص النفسية -    4

 .تستمر االنفعاالت قوية وتطغى عليها احلماسة                    §
 .يشعر باخلجل أثناء عملية التعلم خوفًا من اخلطأ أو إحراًجا من موقفه أمام زمالئه                    §
يهالالالتم بالالالاملظهر العالالالام للجسالالالم وتالالالؤثر مظالالالاهر النمالالالو البالالالدين علالالالى الناحيالالالة النفسالالالية يف هالالالذه                     §

 .املرحلة

 :اخلصائص االجتماعية -    5

 .كون لديه شعور باملسؤولية االجتماعية ومسايرة اجلماعةيت                    §
 .يزداد لديه الوعي االجتماعي والرغبة يف اإلصالح االجتماعي                    §
 .ميتاز بتنوع امليول                    §

 :احتياجات هذه املرحلة من األنشطة البدنية 

 .التحمل العام سواء اهلوائي، أو الالهوائيختصيص تدريبات لتحسني                     §
 .ممارسة مهارات حركية مركبة لقياس القدرات الفردية                    §
 .ممارسة املهارات احلركية اليت تتميز بتنمية القدرة العضلية                    §
 .ة بالصحةاالهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية املرتبط                    §

 (سنة 18سنة إىل  15)خصائص النمو لدى التلميذ واحتياجاته يف املرحلة الثانوية :   رابعاا  

 :النمو العام وخصائص اهليئة -    1

 .يتسارع النمو ويكتمل يف هناية هذه املرحلة                    §
 .تتضح الفروق الفردية يف النمو اجلسمي                    §
 (.إخل .. عرض الكتفني ، الصدر ، احلوض ) يظهر بوضوح النمو العرضي                     §
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 :اخلصائص الفسيولوجية -  2

.زيادة حجم الدم ومكوناته§
.ينخفض معدل ضربات القلب§
.ن املرحلة السابقةزيادة يف التهوية الرئوية بشكل أكرب ع§
.زيادة يف استهالك األكسجني§
والالالاليت تالالالؤدي إىل زيالالالادة القالالالدرة ( تعمالالالل علالالالى اإلسالالالراع إلنتالالالاج الطاقالالالة ) يالالالزداد نشالالالاط األنزميالالالات §

 .اهلوائية، والقدرة الالهوائية

 :اخلصائص النفس حركية - 3

(.رد الفعل ) احلركية حتسن يف االستجابة §
.تطور يف كفاءة التوافق العصيب العضلي§
.زيادة إتقان املهارات احلركية وتكون احلركات أكثر توافًقا وانسجاماً §
.تشهد القوة والقدرة العضلية تطور جيًدا مقارنة باملرحلة السابقة§

 :اخلصائص النفسية -  4

.تستمر االنفعاالت قوية وتطغى عليها احلماسة§
.يشعر باخلجل أثناء عملية التعلم خوفًا من اخلطأ أو إحراًجا من موقفه أمام زمالئه§
لالالالى الناحيالالالة النفسالالالية يف هالالالذه يهالالالتم بالالالاملظهر العالالالام للجسالالالم وتالالالؤثر مظالالالاهر النمالالالو البالالالدين ع§

.املرحلة

 :اخلصائص االجتماعية -5

.يتكون لديه شعور باملسؤولية االجتماعية ومسايرة اجلماعة§
.يزداد لديه الوعي االجتماعي والرغبة يف اإلصالح االجتماعي§
.ميتاز بتنوع امليول§

 :احتياجات هذه املرحلة من األنشطة البدنية 

.ختصيص تدريبات لتحسني التحمل العام سواء اهلوائي، أو الالهوائي§
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 .ممارسة مهارات حركية مركبة لقياس القدرات الفردية                    §
 .ية القدرة العضليةممارسة املهارات احلركية اليت تتميز بتنم                    §
 .االهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة                    §
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 1281أصول اإلدارة العامة، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، : عبد الكرمي درويش وليلى تكال. 
  1285، ، دار الفرقان للنشر والتوزيع جامعة الريموك، أربد9عبد اجمليد نشوايت، علم النفس الرتبوي ،الطبعة. 
  طرق تدريس الرتبية البدنية و الرياضية بني النظرية و : عصام الدين متويل عبد هللا ، بدوي عبد العال بدوي

 . 9116، مصر،  1التطبيق ، دار الوفاء، ط 
  طرق تدريس الرتبية البدنية و الرياضية بني النظرية و : عصام الدين متويل عبد هللا ، بدوي عبد العال بدوي

 . 9116، مصر،  1ق ، دار الوفاء، ط التطبي

 التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات ، دار الكتب اجلامعية ، مصر ، بدون طبعة : عصام عبد احلق. 
  9116أساليب و طرائق التدريس يف الرتبية البدنية و الرياضية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، : عطاء هللا امحد 

. 

  حومة زايد، فؤاد عبد الوهاب ، املرشد الرياضي الرتبوي، املنشاة العامة للنشر على البشري الفاندي،إبراهيم ر
 . 1283والتوزيع واإلعالن،ليبيا ، سنة 

  علي بن هادية و آخرون ، القاموس اجلديد للطالب ، الطبعة السابعة، املؤسسة الوطنية للكتاب، ، اجلزائر
،1221. 
  9118، مصر ،   1الرياضية ، دار الفكر العريب ،  ط طرق تدريس الرتبية : غادة جالل عبد احلكيم . 
  فايز حممد دندش ، االمني عبد احلفيظ ابو بكر ،دليل الرتبية العملية واعداد املعلمني، دار الوفاء لدنيا الطباعة

 . 9119، االسكندرية ، 1والنشر،ط
  1223ة التقومي النفسي ، مكتبة اجنلوا مصرية، القاهر : فؤاد أبو حطب واآلخرون .  
   86-85كتاب دليل املعلم الرتبوي، السنة السادسة،وزارة الرتبية الوطنية، سنة دراسية. 
  حلمر عبد احلق ، مكانة ودور الرتبية  البدنية و الرياضية يف اجلهاز الرتبوي اجلزائري ، رسالة ماجستري ، اجلزائر

،1223 . 
 9115اضية، الطبعة الثالثة،مركز الكتاب للنشر، القاهرة ليلى سيد فرحات، القياس واالختيار يف الرتبية الري . 
  املركز الوطين للوثائق 15اجمللة اجلزائرية للرتبية، البيداغوجية اجلديدة بيداغوجية اإلدماج،، املريب، العدد  ،

 .9116فرباير  -الرتبوية، يناير
 األول، دار الفكر العريب، القاهرة، شرح القاموس املسمي تاج العروس، اجلزء : حمب الدين الواسطي الزبيدي

1265. 
  تصورات املشتغلني يف إعداد املعلمني للكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي املرحلة اإللزامية يف  ،حممد اخلوالدة

 . 1221األردن ، اجمللة الرتبوية ، جامعة الكويت ، 
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 اج الوزارة املعرفية ،مكتبة الرسالة ،الدار البيضاء، حممد السرغيين،الرتبية ملدراء املعلمني و املعلمات والطالب ،منه
1263. 

  9119املدخل إىل التدريس بالكفاءات ، دار اهلدى ، اجلزائر ، : حممد الصاحل حثرويب    .         
 1286اختيارات األداء احلركي،دار الفكر العريب،القاهرة، : حممد حسن عالوى،حممد نصر الدين.  
 1272طبعة الثالثة، دار التعليم، بريوت ،حممد خليفة بركات، ال . 
  حممد سعد زغلول ،مصطفى السايح حممد ،تكنولوجيا اعداد وتأهيل معلم الرتبية الياضية ،دار الوفاء لدنيا

 . 9114، االسكندرية ، 1الطباعة والنشر،ط
 ،دار الوفاء 9،ط"تكنولوجيا إعداد وتأهيل معلم الرتبية الرياضية"حممد سعد زغلول، مصطفى السايح حممد ،

 .9114للطباعة والنشر، اإلسكندرية،
 1226مي، أساليب تطوير وتنفيذ درس الرتبية الرياضية،منشأة معارف ، اإلسكندرية ، ز حممد سعيد ع. 
  حممد صبحي حسني،طرق بناء وتقنني االختبارات واملقاييس يف الرتبية البدنية والرياضية ،الطبعة الثانية ،دار

 .1287لقاهرة، الفكر العريب،ا
  حممد عوض بسيوين، د فيصل ياسني الشطي، نظريات وطرق الرتبية البدنية والرياضية، ديوان املطبوعات

 .1287اجلامعية، سنة 
  مركز الكتاب للنشر  -التعليم والرتبية البدنية –حممد حممد احلمامحي ، التدريب اثناء اخلدمة يف اجملال الرتبوي،

 .9117،القاهرة ،
 ي الدين مشريف،حممد عبد احلميد الدوبري ،التكوين املهين ملعلمي املدارس االبتدائية، دارالكتاب حممد حم

 . 1281العريب،القاهرة،
  حممد مصطفى العبسي، التقومي الواقعي يف العملية التدريسية،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،عمان

 .9111االردن،
 1281ة للمدرس، دار الشروق، حممد مصطفي زيدان،الكفاية اإلنتاجي . 
  حممد نصر الدين رضوان، املدخل إىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية، طبعة أوىل، مركز الكتاب للنشر،القاهرة

 ،9116. 
 مصر، ، 1، مركز الكتاب للنشر، طالرتبية البدنية و الرياضية د احلليم عبد الكرمي، ديناميكية تدريس بحممود ع ،

9111 . 
 مود عوض بسيوين وفيصل ياسني الشاطئي ، نظريات وطرق تدريس الرتبية البدنية، ديوان املطبوعات حم

 .1229اجلامعية، اجلزائر،
  ،حممود فتحي عكاشة ،حممد شفيق زكي،املدخل إىل علم النفس االجتماعي،املكتب اجلامعي احلديث

 .9119اإلسكندرية ،
 9117، عمان،1يم التدريس،دار الثقافة للنشر والتوزيع،طمصطفى خليل الكسواين وآخرون، أساسيات تصم 

. 
 9111الكتاب السنوب، حسني داي، اجلزائر، : املركز الثقايف للوثائق الرتبوية. 
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 1286مشروع امليثاق الوطين  ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية . 
 9112،  1والتوزيع ،عمان األردن ،ط مصطفى منر دعمس ،إعداد وتأهيل املعلم ، دار عامل الثقافة للنشر. 
  1276امليثاق الوطين لسنة . 
  ،9117ناصر الدين زبدي،سيكولوجية املدرس ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر. 
  ناهد حممود السعد ونيال رمزي فهيم،طرق التدريس يف الرتبية الرياضية ،الطبعةالثانية ،مركز الكتاب

 .9114لنشر،مصراجلديدة،
 1227رة الرتبية الوطنية ،تكوين املكونني آفاق مستقبلية،اجلزائر،وزا. 
  19وزارة الرتبية الوطنية ،مديرية التكوين والرتبية خارج املدرسة ،مهزة وصل ، رجلة التكوين والرتبية، العدد 

 .1277،اجلزائر، سنة 
 الوطنية للمناهج،اجملموعة املتخصصة ملادة  وزارة الرتبية الوطنية ،مصفوفة مادة الرتبية البدنية و الرياضية، اللجنة

  .9113الرتبية البدنية والرياضية،اجلزائر،
  وزارة الرتبية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج، الوثيقة املرافقة ملناهج الرتبية البدنية والرياضية السنة الثالثة من

 .9114التعليم الثانوي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، يوليو 
 9114بيداغوجية التدريس بالكفاءات، والية سعيدة، اجلزائر،  ،يوسف قادري. 

 




