المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
املفتشية العامة للتربية الوطنية

املديرية العامة للتعليم
مديرية التعليم املتوسط

املخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه
املادة :التربية البدنية والرياضية
املستوى :السنة الرابعة من مرحلة التعليم املتوسط
السنة الدراسية2022/2021:
جويلية 2021

وزارة التربية الوطنية

0

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

مقدمة:
تع ّد خمططات التعلّم السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقوي املوارد اللّزمة إلمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة يف املناهج التعليمية لدى
يتوجب حتيينها مطلع كل سنة دراسية بصفة آلية.
تلميذ مرحلة التعليم املتوسط مع حتديد سبل ومعايري تقوميها ،وحىت تستجيب هذه املخطّطات ملختلف املستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنّه ّ

ضمن هذا اإلطار ،ويف ظل إقرار مواصلة العمل بنظام التمدرس االستثنائي خلل السنة الدراسية  2022/2021جراء استمرار هتديد وابء كوروان (كوفيد ،)19 -فقد عملت وزارة

الرتبية الوطنية على إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على أساس احلجم الساعي السنوي الفعلي الذي يوفره هذا النظام االستثنائي لدراسة مادة الرتبية البدنية والرايضية يف مستوى السنة
الرابعة من مرحلة التعليم املتوسط ،فقد عُمل يف إعداد خمطّطات التعلّم هلذه السنة الدراسية على مبدأ االقتصاد يف املوارد املعرفية ،قدر املستطاع ،ويف مراحل بنائها وإرسائها لدى التلميذ يف
القسم مبا يتناسب واحلجم الساعي السنوي املتاح.

يتعّي على األستاذ قراءة ووعي ما ورد يف هذا املخطّط التعلّمي من تدابري وتوجيهات منهجية وبيداغوجية ،والرجوع إليه كلما دعت احلاجة مع التحضري اجليّد واجلاد لكل
وعليه ،فإنه ّ

احلصص التعليمية /التعلّمية مبا يكفل تنفيذ املخطّط التعلّمي وفق وترية تعلّم ملئمة للتلميذ ويضمن إمناء وتنصيب الكفاءات املرصودة هلم يف املنهاج التعليمي للمادة.

وزارة التربية الوطنية

1

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

أوال :الكفاءات املستهدفة ابإلمناء والتنصيبلدى املتعلّم والسريورة املنهجية والبيداغوجية املتّبعة يف ذلك
الكفاءة الشاملة :يتمكن املتعلم من التواصل حركيا وشفواي والقيام أبدوار بنّاءة فرداي ومجاعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا على مناهج علمية ومتبنّيا قواعد صحية وأمنية تضمن السلمة والفعالية.
امليادين
ميدان  ( 1البدين )

الكفاءات اخلتامية

ـ التك ّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع اجملهود لضمان االرتياح واالستمرارية يف العمل طيلة املدة املطلوبة.

ميدان  ( 2اجلماعي )

ـ يف إطار العمل اجلماعي بناء و تنفيذ حركات وعمليات تتماشى واملوقف املطروح

ميدان  ( 3اجلمبازي )

ـ إجناز عروض مبنية على املبادئ األساسية للوقاية والسلمة خلل التنفيذ.
بيداغوجيا املقاطع التعلّمية كأداة لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية ،إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة ومعايري تقوميها

اهليكلة البيداغوجية للمقاطع التعلّمية

الوظيفة

وضعية انطالقية

تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة (املوارد املعرفية للمقطع) ومتكّي املتعلّم من إعطاء معىن هلا.

وضعيات بسيطة

بناء املوارد املعرفية للمقطع.

وضعيات مركبة

مالحظات
 يتم التكفل ابلقيم واملواقف والكفاءات العرضية من خلل سياقات الوضعيات. -تُستهل عملية تقوي مدى متلّك املتعلّم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطلقية.

إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.

 -معاجلة االختلالت املسجلة قبل الشروع يف املقطع املوايل.

تقوي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع.
تقوي مدى متلّك املوارد

معايري التقوي

تقوي مدى إمناء وحتقيق الكفاءات
• الوجاهة؛

• اكتساب معارف؛

• االستعمال السليم ألدوات املادة؛

• توظيف معارف؛

• االنسجام؛

• اكتساب قيم و /أو اختاذ مواقف.

• اإلتقان.

مالحظة:

 -البناء :خيص املوارد اجلديدة ابلنسبة للمتعلّم (املعرفية منها ابخلصوص)؛

 اإلرساء :يتمثل يف استخدام املوارد املعرفية ،اليت يُفرتض أنه متّ بناؤها ،كأدوات صرحية يف معاجلة وضعيات مماثلة وأخرى مغايرة للوضعيات اليت متّ فيها بناء تلك املوارد املعرفية (إعادة استثمار أو حتويل)؛ اإلدماج :خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه متّ بناؤها وإرساؤها لدى املتعلّم (املعرفية منها ابخلصوص).وزارة التربية الوطنية
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اثنيا :السريورة املنهجية لبناء وإرساء وإدماج املوارد املعرفية ،إمناء وتنصيب الكفاءات املستهدفة وتقوميها حسب الفصول الدراسية
الكفاءة الشاملة :يتمكن املتعلم من التواصل حركيا وشفواي والقيام أبدوار بنّاءة فرداي ومجاعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا على مناهج علمية ومتبنّيا قواعد صحية وأمنية تضمن السلمة والفعالية.
الفصل األول
املستوى املستهدف من الكفاءة الشاملة  :ـ التك ّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع اجملهود لضمان االرتياح واالستمرارية يف العمل طيلة املدة املطلوبة /.ـ يف إطار العمل اجلماعي بناء و تنفيذ حركات
وعمليات تتماشى واملوقف املطروح
رقم وعنوان

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج

املقطع التعلّمي

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونةللمقاطع التعلّمية وبعض السياقات املمكنة

معايري ومؤشرات لتقوميمدى متلُّك املوارد،

تقدير احلجم

هلا ،وسبل تسيريها ألجل التعلّم (داخل و/أو خارج القسم)

إمناء وتنصيب الكفاءات

الزمن

خبصوص الوضعية االنطالقية:

 التسارع والزايدة يف السرعة. -توزيع اجملهود أثناء اجلري حسب املسافة واملدة.

مقطع اجلري

 جتنيد القوى اللزمة لتغيري إيقاع اجلري ملواكبةاخلصم
 احملافظة على أقصى سرعة مكتسبة لقطع مسافةمعينة

 حسب طريقة التنافس بّي الفرق والنوادي ترتك حرية اختيار العناصريسري كل فريق ترتيب عناصره للجري.
املتنافسة للفرق حبيث ّ

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

 اعتماد وضعيات تعلمية ابتدائية ( بسيطة )خبصوص وضعيات اإلرساء ،اإلدماج اجلزئي والتقوي:

 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)

وزارة التربية الوطنية
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ـ املعيار
ـ نظامية اجلري .
ـ املؤشرات
ـ سعة اخلطوة وتواترها
ـ اجلري ابرتياح
ـ التنسيق بّي األطراف
ـ احملافظة على السرعة املكتسبة

 01سا
(  08أسابيع)
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خبصوص الوضعية االنطالقية:

 -بناء هجوم مجاعي منظم.

مقطع كرة اليد

 استثمار فضاء اهلجوم واستغلل ثغرات الدفاع.-

بناء دفاع مجاعي لصد اهلجوم

 تطبيق مبادئ الدفاع الفردي . -اهلجومات املضادة .

 -منافسة بّي الفرق املكونة للفوج الرتبوي .

ـ املعي ـ ـ ـ ـار
ـ فهم املواقف واستثمارها

 أو االعتماد على مسلك فين يضم هيكلة املوارد املعرفية مستوى سنة الثالثة ـ املؤش ـ ـ ـراتخبصوص وضعيات البناء:
ـ التموقع املناسب يف اهلجوم و الدفاع.
 اعتماد وضعيات تعلمية ابتدائية ( بسيطة ) 01سا
ـ القيام مببادرات مناسبة يف اهلجوم
(  08أسابيع)
خبصوص وضعيات اإلرساء ،اإلدماج اجلزئي والتقوي:
والدفاع.
ـ توفري الوضعيات الساحنة للتسجيل
 االعتماد على وضعيات تعلمية ( بسيطة  /مركبة ) .للزملء.
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة .ـ مساندة الزملء يف الدفاع.
 يف التقوي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .(حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ)

هناية الفصل األول
وزارة التربية الوطنية

اإلدماج الكلي (خالل األسبوع ما قبل االختبار األول)
االختبار األول

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).

املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات

حصة

مسلك فن أو وضعية مركبة من ( نشاط جري  +نشاط كرة اليد )

(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،

(2سا)

وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف

االنسجام واإلتقان)

من الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل األول).
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أسبوع
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الفصل الثاين
املستوى املستهدف من الكفاءة الشاملة :التك ّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع اجملهود لضمان االرتياح واالستمرارية يف العمل طيلة املدة املطلوبة /.ـ يف إطار العمل اجلماعي بناء و تنفيذ حركات
وعمليات تتماشى واملوقف املطروح
رقم وعنوان

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج

املقطع التعلّمي

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات املمكنة

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،

تقدير احلجم

هلا ،وسبل تسيريها ألجل التعلّم (داخل و/أو خارج القسم)

إمناء وتنصيب الكفاءات

الزمن

خبصوص الوضعية االنطالقية:

مقطع :الوثب الطويل

-

استثمار السرعة القصوى واملناسبة يف االقرتاب.
جتنيد القوى اللزمة واستثمارها يف عملية الدفع
أثناء االرتقاء .
مداومة بذل اجملهود وتوزيعه حسب مقتضيات
مراحل الوثب .
التوازن أثناء االستقبال.

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

خبصوص وضعيات البناء:

 اعتماد وضعيات تعلمية ابتدائية ( بسيطة )خبصوص وضعيات اإلرساء ،اإلدماج اجلزئي والتقوي:

 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)

وزارة التربية الوطنية
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ـ املعيـ ـ ـ ـ ـار
ـ الوثب بكيفية صحيحة
ـ املؤش ـ ـرات

ـ السرعة املناسبة يف االقرتاب.

ـ استعمال رجل االرتقاء والدفع
املناسب.
ـ التحكم يف اجلسم يف الطريان
ـ االستقبال املتزن .

 01سا
(  08أسابيع)
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خبصوص الوضعية االنطالقية:

 -بناء هجوم مجاعي منظم.

مقطع  :كرة السلة

 استثمار فضاء اهلجوم واستغلل ثغرات الدفاع. -بناء دفاع مجاعي لصد اهلجوم

 منافسة بّي الفرق املكونة للفوج الرتبوي .خبصوص وضعيات البناء:

 اعتماد وضعيات تعلمية ابتدائية ( بسيطة )خبصوص وضعيات اإلرساء ،اإلدماج اجلزئي والتقوي:

 -تطبيق مبادئ الدفاع الفردي .

 -االعتماد على وضعيات تعلمية ( بسيطة  /مركبة ) .

 -اهلجومات املضادة .

 دمج املوارد املعرفية املستهدفة . يف التقوي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .(حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ)

هناية الفصل الثاين
وزارة التربية الوطنية

اإلدماج الكلي (خالل األسبوع ما قبل االختبار الثاين)
االختبار الثاين

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاين).
-

مسلك فن أو وضعية مركبة من ( نشاط الوثب الطويل  +نشاط كرة السلة )

وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف
من الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثاين).
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ـ املعيـ ـ ـ ـ ـار
ـ فهم املواقف واستثمارها
ـ املؤش ـ ـ ـرات
ـ التموقع املناسب يف اهلجوم و الدفاع.
 01سا
ـ القيام مببادرات مناسبة يف اهلجوم
(  08أسابيع)
والدفاع.
ـ توفري الوضعيات الساحنة للتسجيل
للزملء.
ـ مساندة الزملء يف الدفاع.
املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات
(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،
االنسجام واإلتقان).
-

اعتماد شبكة تقوي الكفاءة

حصة
(-2سا)
 ...أسابيع
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الفصل الثالث
املستوى املستهدف من الكفاءة الشاملة :التك ّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع اجملهود لضمان االرتياح واالستمرارية يف العمل طيلة املدة املطلوبة /.ـ يف إطار العمل اجلماعي بناء و تنفيذ حركات
وعمليات تتماشى واملوقف املطروح
رقم وعنوان
املقطع التعلّمي

هيكلة املوارد املعرفية املستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج

توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات املكونة للمقاطع التعلّمية وبعض السياقات املمكنة

معايري ومؤشرات لتقوي مدى متلُّك املوارد،

تقدير احلجم

هلا ،وسبل تسيريها ألجل التعلّم (داخل و/أو خارج القسم)

إمناء وتنصيب الكفاءات

الزمن

خبصوص الوضعية االنطالقية:

 -منافسة بّي الفرق املكونة للفوج الرتبوي .

مقطع  :الكرة الطائرة

 التمريرات الثلث توجيه الكرات واستثمار ثغرات دفاع اخلصم . االنتشار العقلين يف الدفاع. -التنقلت املناسبة للكرة والتقاطها..

خبصوص وضعيات البناء:

 -اعتماد وضعيات تعلمية ابتدائية ( بسيطة )

 .تكييف مؤشرات ( نشاط كرة اليد

 -االعتماد على وضعيات تعلمية ( بسيطة  /مركبة ) .

خصوصيات الكرة الطائرة .

خبصوص وضعيات اإلرساء ،اإلدماج اجلزئي والتقوي:

 -دمج املوارد املعرفية املستهدفة .

ونشاط كرة السلة ) حسب

 02سا
(  08أسابيع)

 يف التقوي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .(حسب توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة ودليل األستاذ)

هناية الفصل الثالث
وزارة التربية الوطنية

اإلدماج الكلي (خالل األسبوع ما قبل االختبار الثالث)
االختبار الثالث

معاجلة وضعية إدماجية منوذجية (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث).
وضعيات بسيطة لتقوي بعض املوارد ووضعية إدماجية لتقوي املستوى األول املستهدف من
الكفاءة الشاملة (تتعلّق بكل أو معظم مقاطع الفصل الثالث).
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املعايري املعتمدة يف تقوي الكفاءات
(الوجاهة ،االستعمال السليم لألدوات،
االنسجام واإلتقان).
-

اعتماد شبكة تقوي الكفاءة

حصة
(-2سا)
....أسابيع

المخطط السنوي للتعلمات وآليات تنفيذه

اثلثا :هندسة التقوي التحصيلي للتعلّمات حسب التقدم يف تنفيذ خمطّط التعلّم خالل الفصول الدراسية

مىت ِّّ
أقوم؟(الوقفات التقوميية)
الفروض ( :خالل احلصة )

أقوم؟(موارد و /أو كفاءات)
ماذا ّ
مدى إرساء ومتلّك املوارد املعرفية

بعد إجناز ما بّي  50إىل  60%من التعلّمات

(املستوايت الدنيا من صنّافة بلوم :التذ ّكر،

املربجمة للفصل الدراسي املعين.

الفهم والتطبيق)

مباذا ِّّ
أقوم؟(أمناط األسئلة و /أو املشكالت)

 -أسئلة مباشرة؛

 مشكلت مغلقة (معلومة النتيجة وحم ّددة األداة)؛ مشكلت إعادة االستثمار و /أو التحويل(وضعيات مماثلة لتلك اليت متّ استخدامها يف بناء
وإرساء املوارد املعرفية وأخرى مغايرة هلا).

 -مدى متلّك املوارد املعرفية؛

االختبارات:

 مشكلت مغلقة؛ -مشكلت التحويل؛

أقوم؟(اجلانب اإلجرائي)
كيف ّ
 إجراء فرض واحد مدته ساعة ( 01سا) يف كل فصلدراسي ،حبيث يتعلق موضوع الفرض ابملوارد املعرفية
املدروسة خلل الفصل الدراسي املعين مع ضمان
استقللية الوضعيات واملشكلت عن بعضها بعض.
 إجراء اختبار كتاب واحد مدته ساعتّي ( 02سا) يفكل فصل دراسي حبيث يتضمن موضوع االختبار جزأين:

كل التعلّمات املربجمة للفصل الدراسي  -مدى القدرة على جتنيد وإدماج خمتلف
بعد إجناز ّ
وقليلة
ارد
و
امل
دة
د
(متع
بة
ك
مر
إدماجية
مشكلت
ّ
ّ
• اجلزء األول :مماثل ملا هو احلال يف الفرض؛
املعين (حسب خمطّط التعلّم).
املوارد يف حل مشكالت مرّكبة (مدى
التوجيه).
يفضل
بة،
ك
مر
إدماجية
وضعية
عن
عبارة
الثاين:
اجلزء
•
ّ
ّ
إمناء الكفاءات).
أن تقحم فيها موارد من الفصل أو الفصلّي
السابقّي.
تقدير املوارد املعرفية املعنية ابلوقفة التقوميية األوىل (الفرض) حسب الفصول الدراسية
الفصل األول

من احلصة رقم  04إىل احلصة رقم  06من كل مقطع

الفصل الثاين

من احلصة رقم  04إىل احلصة رقم  06من كل مقطع

الفصل الثالث

من احلصة رقم  03إىل احلصة رقم  04من كل مقطع

وزارة التربية الوطنية
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