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 وآليات تنفيذهاملخطط السنوي للتعلمات 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 
                                                                                               العامة للتربية الوطنية                                                                                                       املفتشية               للتعليمالعامة املديرية 

     مديرية التعليم املتوسط 

 

 التربية البدنية والرياضية  املادة: 

 من مرحلة التعليم املتوسطولى ال السنة  املستوى: 

 2021/2022السنة الدراسية:

 

 2021 جويلية
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 مقدمة: 

 

تنصيب الكفاءات املستهدفة يف املناهج التعليمية لدى مناء و زمة إلاملوارد اللّ   وتقوي   وإرساء وإدماجخمططات التعّلم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء  تعّد  
 اسية بصفة آلية. وحىت تستجيب هذه املخّططات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه يتوّجب حتيينها مطلع كل سنة در   ها،تقوميمع حتديد سبل ومعايري   تلميذ مرحلة التعليم املتوسط 
وزارة عملت  فقد  (،  19  -كوروان )كوفيد   وابءجراء استمرار هتديد    2021/2022السنة الدراسية  ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خلل  ،  ضمن هذا اإلطار

السنة  مستوى  يف الرتبية البدنية والرايضيةمادة الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة  الساعي السنوياحلجم أساس على الدراسية  لسنةذه اعلى إعداد خمّططات التعّلم هلالرتبية الوطنية 
مبدأ االقتصاد يف املوارد املعرفية، قدر املستطاع، ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التلميذ يف على  الدراسية    لسنةذه اإعداد خمّططات التعّلم هل، فقد ُعمل يف  من مرحلة التعليم املتوسط  األوىل

 املتاح. احلجم الساعي السنوي  القسم مبا يتناسب و 
د واجلاد لكل التحضري اجليّ ، والرجوع إليه كلما دعت احلاجة مع  منهجية وبيداغوجيةقراءة ووعي ما ورد يف هذا املخّطط التعّلمي من تدابري وتوجيهات  وعليه، فإنه يتعّّي على األستاذ  

 . للمادة  يف املنهاج التعليمي ماملرصودة هل  كفاءاتالويضمن إمناء وتنصيب    ،للتلميذوترية تعّلم ملئمة   وفق تنفيذ املخّطط التعّلمي  كفلي  مبا   احلصص التعليمية/ التعّلمية
 

 

 

 
 



السنوي للتعلمات وآليات تنفيذهالمخطط    

  

 
وزارة التربية الوطنية                                                                                                  3

                            

 

 البيداغوجية املّتبعة يف ذلك  املنهجية وسريورة ال و لدى املتعّلم  ابإلمناء والتنصيب الكفاءات املستهدفةأوال: 
 يتمّكن املتعّلم من القيام أبدوار بّناءة فرداي واملسامهة يف العمل اجلماعي من خلل تنفيذ حركات قاعدية سليمة يتطّلبها املوقف. الكفاءة الشاملة: 

 الكفاءات اخلتامية  امليادين
 املوقف. التمّكن من بناء رصيد حركي يضمن تطبيق احللول املختارة ملواجهة  ) البدين (  1ميدان 

 املسامهة الفّعالة يف بناء وتنفيذ تنظيمات مجاعية بسيطة تسمح مبواجهة املواقف املطروحة .  )اجلماعي ( 2ميدان 

 الظهور أمام الغري وتقدي املنتوج.  التمّكن من التّغلب على اخلجل و  ) اجلمبازي (   3ميدان 
 املستهدفة ومعايري تقوميها تنصيب الكفاءاتو  ، إمناءاملوارد املعرفية لبناء وإرساء وإدماج  كأداةالتعّلمية  بيداغوجيا املقاطع 

 مالحظات  الوظيفة  اهليكلة البيداغوجية للمقاطع التعّلمية 
 هلا. تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية للمقطع( ومتكّي املتعّلم من إعطاء معىن   وضعية انطالقية 

 يتم التكفل ابلقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خلل سياقات الوضعيات. -
 لموارد املعرفية حبل الوضعية االنطلقية. متّلك املتعّلم لُتستهل عملية تقوي مدى  -
 . قبل الشروع يف املقطع املوايل  معاجلة االختلالت املسجلة -

 املعرفية للمقطع. بناء املوارد  وضعيات بسيطة 

 وضعيات مركبة  
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع. 

 تقوي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع.

 معايري التقوي 

 تقوي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات  تقوي مدى متّلك املوارد 

 اكتساب معارف؛  •
 توظيف معارف؛  •
 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف.  •

 الوجاهة؛   •
 ؛ املادة دواتاالستعمال السليم أل •
 االنسجام؛    •
 اإلتقان. •

 مالحظة: 
 منها ابخلصوص(؛ املعرفية  ديدة ابلنسبة للمتعّلم )خيص املوارد اجلالبناء:  -
 حتويل(؛ )إعادة استثمار أو   وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليت مّت فيها بناء تلك املوارد املعرفية  معاجلة  يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها، كأدوات صرحية يفاإلرساء:   -
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 خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها ابخلصوص(. اإلدماج:  -
 الدراسية حسب الفصول ها وتقومي املستهدفة الكفاءات تنصيبو  ، إمناءاملعرفية املواردالسريورة املنهجية لبناء وإرساء وإدماج اثنيا: 

 املوقف. يتمّكن املتعّلم من القيام أبدوار بّناءة فرداي واملسامهة يف العمل اجلماعي من خلل تنفيذ حركات قاعدية سليمة يتطّلبها الكفاءة الشاملة: 

 األول الفصل  

   املسامهة الفّعالة يف بناء وتنفيذ تنظيمات مجاعية بسيطة تسمح مبواجهة املواقف املطروحة/التمّكن من بناء رصيد حركي يضمن تطبيق احللول املختارة ملواجهة املوقف.الكفاءة الشاملة:املستهدف من   ستوىامل

وعنوان رقم 
 التعّلمي  املقطع

 املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماجملعرفية ا واردامل هيكلة
 وبعض السياقات املمكنة هلا، للمقاطع التعّلمية الوضعيات املكونةأمناط توجيهات خبصوص 

 ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم(  وسبل تسيريها
،  متلُّك املواردمدى  تقويومؤشرات لمعايري 

 الكفاءات وتنصيب إمناء 
احلجم تقدير 

 الزمن 

طع  
مق

: 
ريع 

الس
ري 

اجل
 

 تربية الخطوة في الجري السريع -
 وضعية الجسم  وعمل ألطراف  -
 نصف االنثناء() ـاالنطالق السريع -
 االستقامة التدريجية للجسم  -
 محورالجري السريع على  -
 

 

 خبصوص الوضعية االنطالقية: 

العناصر  حسب طريقة التنافس بّي الفرق والنوادي ترتك حرية اختيار  -
 . املتنافسة للفرق حبيث يسرّي كل فريق ترتيب عناصره للجري السريع

 .  ابملؤسسة   حتديد مسافة املنافسة حسب الظروف املتاحة  -
 خبصوص وضعيات البناء:  

 تعلمية ابتدائية ) بسيطة (  ات وضعياعتماد  -
 اإلدماج اجلزئي والتقوي: ، اإلرساء خبصوص وضعيات

 . االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة / مركبة (   -
 .   دمج املوارد املعرفية املستهدفة -
 دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .  يف التقوي  -

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 :المعيار *
 الوضعية الّصحيحة للجسم يف اجلري 
   المؤشرات: *
 التنسيق بّي األطراف خلل اجلري    -

 ـــــ اجلري أبقصى سرعة  
 ديناميكية اخلطوات. ـــ 
 

 سا 01
 ( أسابيع 08) 
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طع  
مق

 :  
ليد 

رة ا
ك

 

 المهارات والقوانين األساسية للّنشاط.  -
 التواصل بالكرة . -
 التنّقل بالكرة وبدون كرة . -
 فضاء الممارسة واستثماره.  -
 التحّول من الّدفاع إلى الهجوم والعكس .  -

 
 

 خبصوص الوضعية االنطالقية: 

 منافسة بّي الفرق املكونة للفوج الرتبوي .  -
 هيكلة املوارد املعرفية مستوى سنة أوىل عتماد على مسلك فين يضم  اال أو -

 خبصوص وضعيات البناء: 
 تعلمية ابتدائية ) بسيطة (  ات وضعياعتماد  -

 اإلدماج اجلزئي والتقوي: ، اإلرساءخبصوص وضعيات 
 االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة / مركبة ( .  -
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة .  -
 يف التقوي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .   -

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ(  

 ار ـــــــــــــــالمعيــ 
 املسامهة واملمارسة بطلقة. . 
 :راتـــــؤشـــالمــ 

 ـ معرفة وتطبيق القوانّي األساسية. 
 ـ التحّكم يف أساسيات الّنشاط. 

 ـ املسامهة ضمن الفريق. 
 ـ احرتام مبادئ الّتنظيم والّتسيري . 

 

 سا 01
 ( أسابيع 08) 

ول 
 األ

صل
 الف

هناية
 

 ( األسبوع ما قبل االختبار األولخالل اإلدماج الكلي )
 (. األول )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل إدماجية منوذجية معاجلة وضعية

 وضعية مركبة  من ) نشاط جري سريع + نشاط كرة اليد (  أومسلك فن  -
املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات  

)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 
 . االنسجام واإلتقان(

 اعتماد شبكة تقوي الكفاءة  -

 حصة 
 سا( -2)

 ر األول االختبا
املستهدف من  األول بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوىلتقوي  بسيطة وضعيات

 (. األول مقاطع الفصل الكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم
 أسابيع  … 

 
 
 
 
 



السنوي للتعلمات وآليات تنفيذهالمخطط    

  

 
وزارة التربية الوطنية                                                                                                  6

                            

 

 الفصل الثاين 

   املسامهة الفّعالة يف بناء وتنفيذ تنظيمات مجاعية بسيطة تسمح مبواجهة املواقف املطروحة/التمّكن من بناء رصيد حركي يضمن تطبيق احللول املختارة ملواجهة املوقف.املستوى املستهدف من الكفاءة الشاملة:

رقم وعنوان 
 التعّلمي  املقطع

 املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماجاملوارد املعرفية  هيكلة
 وبعض السياقات املمكنة هلا، للمقاطع التعّلمية توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة

 وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم( 
،  مدى متلُّك املوارد معايري ومؤشرات لتقوي

 الكفاءات وتنصيب إمناء 
تقدير احلجم 

 الزمن 

ويل 
الط

ب 
الوث

ع :
مقط

 

 الوثب ورجل االرتقاء. ـ  
 ـ االرتقاء واالندفاع لألمام 

 ـ الطريان واالستقبال 
 ـ االقرتاب   

 

 خبصوص الوضعية االنطالقية: 

حسب طريقة التنافس بّي الفرق والنوادي ترتك حرية اختيار العناصر   -
 . للوثب الطويل املتنافسة للفرق حبيث يسرّي كل فريق ترتيب عناصره  

 خبصوص وضعيات البناء: 
 تعلمية ابتدائية ) بسيطة (  ات وضعياعتماد  -

 اإلدماج اجلزئي والتقوي: ، خبصوص وضعيات اإلرساء
 االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة / مركبة ( .  -
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة .  -
 يف التقوي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .   -

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ( 

 : ارــــــالمعي *
 ــ الوضعية الصحيحة للوثب.  

   :  المؤشرات *
 ــ االقرتاب السريع .  

 ـــ االرتقاء ابلرجل املناسبة. 
 والطريان املناسب.  ـ الدفع

   ـ االستقبال املتزن 

 سا 01
 ( أسابيع 08) 
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   :
طع 

مق
لة  

الس
رة 

ك
 

 ـ املهارات والقوانّي األساسية للّنشاط. 
 ـ التواصل ابلكرة . 

 ـ التنّقل ابلكرة وبدون كرة . 
 واستثماره. ـ فضاء املمارسة 

 ـ التحّول من الّدفاع إىل اهلجوم والعكس . 
 

 خبصوص الوضعية االنطالقية: 

 منافسة بّي الفرق املكونة للفوج الرتبوي .  -
 خبصوص وضعيات البناء: 

 تعلمية ابتدائية ) بسيطة (  ات وضعياعتماد  -
 اإلدماج اجلزئي والتقوي: ، خبصوص وضعيات اإلرساء

 االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة / مركبة ( .  -
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة .  -
 يف التقوي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .   -

 )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ(  

 ار ـــــــــــــــالمعيــ 
 املسامهة واملمارسة بطلقة. . 
 :راتـــــؤشـــالمــ 

 ـ معرفة وتطبيق القوانّي األساسية. 
 ـ التحّكم يف أساسيات الّنشاط. 

 ـ املسامهة ضمن الفريق. 
 ـ احرتام مبادئ الّتنظيم والّتسيري . 

 

 سا 01
 ( أسابيع 08) 

صل 
 الف

هناية
ثاين 

ال
 

 ( الثاين اإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار 
 (. الثاين إدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل  معاجلة وضعية

 ( السلة+ نشاط كرة  الوثب الطويلمسلك فن أو وضعية مركبة  من ) نشاط  -
املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات  

السليم لألدوات، )الوجاهة، االستعمال 
 . االنسجام واإلتقان(

 اعتماد شبكة تقوي الكفاءة  -

 حصة 
 سا( -2)

 الثاين ر االختبا
املستهدف من  األول وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى

 (. الثاينالكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل 
 أسابيع  …
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 الفصل الثالث

   املسامهة الفّعالة يف بناء وتنفيذ تنظيمات مجاعية بسيطة تسمح مبواجهة املواقف املطروحة/من بناء رصيد حركي يضمن تطبيق احللول املختارة ملواجهة املوقف. التمّكن املستوى املستهدف من الكفاءة الشاملة:

رقم وعنوان 
 التعّلمي  املقطع

 املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج هيكلة
وبعض السياقات املمكنة   للمقاطع التعّلمية أمناط الوضعيات املكونةتوجيهات خبصوص 

 وسبل تسيريها ألجل التعّلم )داخل و/أو خارج القسم(  هلا،
،  مدى متلُّك املوارد معايري ومؤشرات لتقوي

 الكفاءات وتنصيب إمناء 
تقدير احلجم 

 الزمن 

ع : 
مقط

رة  
الك

 
ائرة 

الط
 

 األساسية للّنشاط.المهارات والقوانين  -
 التواصل بالكرة . -
 التنّقل بالكرة وبدون كرة . -
 فضاء الممارسة واستثماره.   -
 التحّول من الّدفاع إلى الهجوم والعكس .  -

 

 خبصوص الوضعية االنطالقية: 

 منافسة بّي الفرق املكونة للفوج الرتبوي .  -
 خبصوص وضعيات البناء: 

 تعلمية ابتدائية ) بسيطة (  ات وضعياعتماد  -
 اإلدماج اجلزئي والتقوي: ، خبصوص وضعيات اإلرساء

 االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة / مركبة ( .  -
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة .  -
 يف التقوي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .   -

 األستاذ(  )حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل 

 ار ـــــــــــــــالمعيــ 
 املسامهة واملمارسة بطلقة. . 
 :راتـــــؤشـــالمــ 

 ـ معرفة وتطبيق القوانّي األساسية. 
 ـ التحّكم يف أساسيات الّنشاط. 

 ـ املسامهة ضمن الفريق. 
 ـ احرتام مبادئ الّتنظيم والّتسيري . 

 

 سا 02
 ( أسابيع 08) 

صل 
 الف

هناية
لث 

الثا
 

 (. الثالثإدماجية منوذجية )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل  معاجلة وضعية ( الثالثاإلدماج الكلي )خالل األسبوع ما قبل االختبار 
املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات  

)الوجاهة، االستعمال السليم لألدوات، 
 . االنسجام واإلتقان(

 اعتماد شبكة تقوي الكفاءة  -

 حصة 
 سا( -2)

 الثالث ر االختبا
املستهدف من  األول وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى

 (. الثالثالكفاءة الشاملة )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل 
 أسابيع  …

 



السنوي للتعلمات وآليات تنفيذهالمخطط    

  

 
وزارة التربية الوطنية                                                                                                  9

                            

 

 الدراسية الفصول التقدم يف تنفيذ خمّطط التعّلم خالل  حسب  التحصيلي للتعّلمات التقوي هندسة اثلثا: 

 )اجلانب اإلجرائي( كيف أقّوم؟ )أمناط األسئلة و/ أو املشكالت( مباذا أقوِّم؟ )موارد و/ أو كفاءات( ماذا أقّوم؟ )الوقفات التقوميية( مىت أقوِّم؟

    ) خالل احلصة (  الفروض: 
من التعّلمات    %60إىل  50بعد إجناز ما بّي 

 املعين.   الدراسي املربجمة للفصل 

 مدى إرساء ومتّلك املوارد املعرفية 
)املستوايت الدنيا من صّنافة بلوم:  

 التطبيق(  التذّكر، الفهم و 
 

 أسئلة مباشرة؛  -
 ؛ )معلومة النتيجة وحمّددة األداة(   مشكلت مغلقة  -
  مشكلت إعادة االستثمار و/ أو التحويل -

)وضعيات مماثلة لتلك اليت مّت استخدامها يف بناء  
 . وإرساء املوارد املعرفية وأخرى مغايرة هلا( 

)واحد    فرضإجراء    - ساعة  فصل  يف كل  سا(    01مدته 
املعرفية املدروسة  ابملوارد  موضوع الفرض    يتعلق  ، حبيث دراسي

  الوضعيات   خلل الفصل الدراسي املعين مع ضمان استقللية 
 . بعض  عن بعضها  واملشكلت

 االختبارات: 
الدراسي   التعّلمات املربجمة للفصل كلّ بعد إجناز  

 املعين )حسب خمّطط التعّلم(. 

 ؛  مدى متّلك املوارد املعرفية  -
وإدماج  مدى    - جتنيد  على  القدرة 

خمتلف املوارد يف حل مشكالت مرّكبة  
 )مدى إمناء الكفاءات(.  

 مشكلت مغلقة؛  -
 ؛ مشكلت التحويل  -
وقليلة    - املوارد  )متعّددة  مرّكبة  إدماجية  مشكلت 

 التوجيه(. 

فصل  يف كل  سا(   02) مدته ساعتّيواحد   اختبارإجراء  -
 : جزأين  حبيث يتضمن موضوع االختبار  دراسي
 اجلزء األول: مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛  •
مرّكبة، يفّضل أن    اجلزء الثاين: عبارة عن وضعية إدماجية •

 تقحم فيها موارد من الفصل أو الفصلّي السابقّي. 

 حسب الفصول الدراسية  املعنية ابلوقفة التقوميية األوىل )الفرض(  تقدير املوارد املعرفية 

 من كل مقطع   06إىل احلصة رقم    04من احلصة رقم  الفصل األول 
 من كل مقطع  06إىل احلصة رقم    04من احلصة رقم  الفصل الثاين 
 من كل مقطع  04إىل احلصة رقم    03من احلصة رقم  الفصل الثالث 

 


