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 وزارة التربية الوطنية

 

 مقدمة:

طات 2222/2222ضمانا لجودة الّتعليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنة الّدراسّية 
ّ
ربية الوطنّية على إعداد املخط

ّ
، عملت وزارة الت

زمة لت
ّ

مات قصد تنظيم وضبط عملّية بناء وإرساء وإدماج وتقويم املوارد الال
ّ
نصيب الكفاءات املستهدفة وإنمائها لدى تالميذ مرحلة الّتعليم الّسنوّية للّتعل

طات هي أدوات عمل مكّملة للّسندات املرجعية املعتمدة )املناهج والوثيقة املرافقة( يتوّجب مراجعتها وتحي
ّ
نها حتى تستجيب ياملتوّسط. إّن هذه املخط

مي.ملختلف املستجّدات التنظيمّية والبيداغوجّية بغرض تيسير وقراء
ّ
 ة وتنفيذ املنهاج وتوحيد مضامين املقطع الّتعل

التااي  (covid 19)بناااء علااى قاارار العااودة التدريجيااة لنظااال الّتماادرك العااادي بعااد أاماار مااس سااتتين مااس نظااال التماادرك ا ساات نا   بساا ب جا حااة  ورونااا           

ربو 
ّ
طات الّسنوية لبناء الّتعلمات لهذه السنة الدراسية تتناسب مع الحجم الساعي مّست بالدنا، تضع وزارة التربية الوطنية بين أيدي املمارسين الت

ّ
يين املخط

 السنوي املتاح لكّل ماّدة تعليمّية. 

طااات السانّوية مااس تاادابير وتوجةهاات منوجيااة و يداغوجياة، والرجااو  إلةهاا  لمااا د وعليا،،         
ّ
عاات فإناا، يتعاّين علااى الجمياع قااراءة ووعااي ماا ورد ّااي هاذه املخط

ل املفتشين ومرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف الوضعّيات بما يرون، مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة.
ّ
 الحاجة، مع إمكانية تدخ
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 وزارة التربية الوطنية

 البيداغوجية المّتبعة في ذلك المنهجية وسيرورة ال لدى المتعّلم و باإلنماء والتنصيب الكفاءات المستهدفةأوال: 
 .حرتام القواننياملتعلم من التكفل بذاته من حيث االستقاللية واالرتياح يف أداء احلركات واملهارات و املسامهة ضمن  اجلماعة لتحقيق أهداف يف إطار ا يتمكنالكفاءة الشاملة: 

 الكفاءات الختامية الميادين
 .مشروع فردييتمّكن من ضبط  وترتيب املهارات املناسبة إلجناز وتنفيذ   )الميدان البدني ( 1ميدان 
 تبّّن وتطبيق املبادئ  األساسية  للعمل اجلماعي خالل املمارسة. ) الميدان الجماعي ( 2ميدان 
 االمتثال لقانون املنافسة وتقّبل النقد و احلكم على املنتوج بعد عرضه. ) الميدان الجمبازي ( 3ميدان 

 الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة ومعايير تقويمها لبناء وإرساء وإدماج كأداةالتعّلمية  بيداغوجيا المقاطع 
 مالحظات الوظيفة الهيكلة البيداغوجية للمقاطع التعّلمية

 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )املوارد املعرفية للمقطع( ومتكني املتعّلم من إعطاء معىن هلا. وضعية انطالقية
 واملواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات.يتم التكفل بالقيم  -
 ُتستهل عملية تقومي مدى متّلك املتعّلم للموارد املعرفية حبل الوضعية االنطالقية. -
 .قبل الشروع يف املقطع املوايل معاجلة االختالالت املسجلة -

 بناء املوارد املعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 وإدماج املوارد املعرفية للمقطع. إرساء

 تقومي مدى التحكم يف املوارد املعرفية للمقطع.

 معايير التقويم

 تقويم مدى إنماء وتحقيق الكفاءات تقويم مدى تمّلك الموارد

 اكتساب معارف. 
 توظيف معارف. 
 .اكتساب قيم و/ أو اتخاذ مواقف 

 الوجاهة.  
 االستعمال السليم ألدوات المادة. 
  االنسجام. 
 .اإلتقان 

 مالحظة:
 .منها باخلصوص(املعرفية ديدة بالنسبة 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:  -
 خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(.اإلدماج:  -

 

 



 المخططات السنوية

 

 

3 

 وزارة التربية الوطنية

 الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الدراسيةثانيا: السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج 
 .إطار احرتام القواننييتمكن املتعلم من التكفل بذاته من حيث االستقاللية واالرتياح يف أداء احلركات واملهارات و املسامهة ضمن  اجلماعة لتحقيق أهداف يف الكفاءة الشاملة: 

 الفصل األول
 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 .يتمّكن من ضبط  وترتيب المهارات المناسبة إلنجاز وتنفيذ  مشروع فردي :الميدان البدني

هيكلة الموارد المعرفية  مركبات الكفاءة الختامية  نوع الحصة التعلمية التعّلمي المقطع
الحجم   لتقويمامعايير ومؤشرات  .للمقاطع التعّلمية أنماط الوضعيات المكونةتوجيهات بخصوص  المستهدفة .

 الزمني

طع
لمق

ا
 

ريع
الس

ري 
الج

 :
 

 التقويم التشخيصي
يتحّكم في تنفيذ الحركات  -

 والمهارات األساسية .

وعة يرّتب وينّسق مجم -
 حركات مناسبة لعملية معّينة 

ينّفذ عمليات يتطلبها  -
 .الموقف

الجانب األمني يحافظ على  -
 .ويتجّنب المخاطر

 

  االستجابة السريعة يف
االنطالق )من وضعية 

 اجلثو(.

  ربط االنطالق بالشروع 

  البحث على السرعة
  .القصوى

 ديناميكية اخلطوات. 

 على حمور اجلري السريع 

  إهناء السباق واحملافظة
 على التوازن .

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:
الفرق والنوادي ترتك حرية حسب طريقة التنافس بني  -

اختيار العناصر املتنافسة للفرق حبيث يسّّي كل فريق 
 .ترتيب عناصره للجري السريع

  باملؤسسة  حتديد مسافة املنافسة حسب الظروف املتاحة -
 بخصوص وضعيات البناء: 

 تعلمية ابتدائية ) بسيطة ( اتوضعياعتماد  -
 والتقويم:اإلدماج الجزئي ، بخصوص وضعيات اإلرساء

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

 )حسب توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ(

 :ارـــــــــــ المعي

وضعية صحيحة للجسم  -
 .يف اجلري

 :راتــــــالمؤشــ 

وضعية صحيحة   -
 .لالنطالق

استقامة تدرجيية للجسم  -
 .يف الشروع

 .خطوات متزنة وسريعة -
  .سرعة مسرتسلة -
 .تنسيق بني األطراف -

 سا 11
 (أسابيع 10)

 11الحصة التعلمية 

 12الحصة التعلمية 

 13 الحصة التعلمية

 اإلدماجيةالحصة التعلمية 

 10الحصة التعلمية 

 10الحصة التعلمية 

حصة تقويمية إدماجية 
 .(التحصيلي )التقويم 
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 وزارة التربية الوطنية

 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 تبّني وتطبيق المبادئ  األساسية  للعمل الجماعي خالل الممارسة. الميدان الجماعي:

 التعّلمي المقطع
نوع الحصة 

للمقاطع  توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة . مركبات الكفاءة الختامية  التعلمية
  لتقويمامعايير ومؤشرات  .التعّلمية

الحجم 
 الزمني

طع
لمق

ا
  :

ليد
رة ا

ك
 

 بعض مبادئ الهجوم :  التقويم التشخيصي
 ـ اختيار نوع اهلجوم  
  ـ التموقع يف اهلجوم  
ـ الضغط على الدفاع  وبعث  

 اخللل
 ـ استثمار الثغرات و التهديف  
 ـ الّسند واالرتكاز 
  بعض مبادئ الدفاع 
 ـ اختيار نوع الدفاع .   

ـ التموقع يف الدفاع ومحاية    
 املنطقة .

ـ الضغط على اهلجوم وبعث    
 اخلطأ.

ـ البحث على االستحواذ    
 على الكرة 

 .والتغطيةـ مساندة الزميل    

 
 

 في الهجوم : -
 ـ التحّكم في أوقات التواصل بالكرة :

 من خالل التنقل بالكرة أو للكرة.. 
 . من خالل تبادل الكرات

 .التهديف و . من خالل التسديد
 ـ التحكم في بناء الفضاء الهجومي :

 . الوضعيات واألماكن
 المناسبة الستقبال الكرة .

. استثمار األماكن الشاغرة والمناسبة في 
 دفاع الخصم.

 . مساندة حامل الكرة
 الستقبال الكرة . . التخلّص من المراقبة

 . توجيه الكرة .

 في الدفاع -
 ـ التحول المناسب من الهجوم  للدفاع :

 عرقلة الخصم في بناء   الهجوم.. 
 الدفاع. التموقع المناسب في 

 .حماية المنطقة ومساندة  الزميل.
 ـ الضغط على الهجوم وقص الكرات :

 . توّقع ما يقوم به الخصم
 . مضايقة الخصم المباشر.

 .ع.سّد الثغرات في الدفا
 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:
 منافسة بني الفرق املكونة للفوج الرتبوي  -
أو االعتماد على مسلك فّن يضم هيكلة املوارد  -

 .املعرفية مستوى سنة الثالثة
 بخصوص وضعيات البناء:

 وضعيات تعلمية ابتدائية ) بسيطة (اعتماد  -
بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي 

 والتقويم:
االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة /  -

 مركبة ( .
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة . -
يف التقومي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية  -

 .ملقطع تعلمي 
 حسب توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ()

 

 

 وم :ــــــفي الهج
 :ارــــــــــالمعي -

 ــ أداء سليم للمهارات األساسية.
 :راتــــــالمؤش -

 ـ مترير واستقبال سليم .

 ـ تنقل مناسب بالكرة .
 مناسب للكرة وتوجيهها.ـ تنقل 

 ـ متوقع صحيح .
 ـ مساندة للزميل .

 ـ تصويب يف الوقت املناسب.
 اع :ــــــــــــفي الدف

 :ارــــــــالمعي -
 ــ أداء سليم للمهارات األساسية.

 راتـــــالمؤش  -
 ـ متوقع مناسب .

ضغط عن اخلصم يف الوقت ـ 
 املناسب 

 ـ قص للكرات 
املناسبة ـ التموقع  والتغطية 

 للزمالء .

 سا 11
 (10 

(أسابيع  

الحصة التعلمية 
11 

الحصة التعلمية 
12 

 الحصة التعلمية
13 

الحصة التعلمية 
 اإلدماجية

الحصة التعلمية 
10 

الحصة التعلمية 
10 

حصة تقويمية 
إدماجية )التقويم 

 .(التحصيلي 
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 وزارة التربية الوطنية

 

 إطار احرتام القواننييتمكن املتعلم من التكفل بذاته من حيث االستقاللية واالرتياح يف أداء احلركات واملهارات و املسامهة ضمن  اجلماعة لتحقيق أهداف يف الكفاءة الشاملة: 

 الفصل الثاني
 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 .يتمّكن من ضبط  وترتيب المهارات المناسبة إلنجاز وتنفيذ  مشروع فردي :الميدان البدني

  لتقويمامعايير ومؤشرات  .للمقاطع التعّلمية توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة . مركبات الكفاءة الختامية  نوع الحصة التعلمية التعّلمي المقطع
الحجم 
 الزمني

طع
لمق

ا
  :

ويل
الط

ب 
الوث

 

 التقويم التشخيصي

يتحّكم في تنفيذ الحركات  -
 والمهارات األساسية .

يرّتب وينّسق مجموعة حركات  -
 .مناسبة لعملية معّينة

  .ينّفذ عمليات يتطلبها الموقف -

حافظ على الجانب األمني ي -
 .ويتجّنب المخاطر

 

 : االقتراب 
 ـ ضبط مسافة االقتراب    
 ـ اكتساب أكبر سرعة ممكنة   

  : االرتقاء 
 ـ  الدفع برجل االرتقاء 

 ـ بقاء الجسم عاليا عند الدفع 
 ـ االندفاع ألعلى ولألمام 

 :الطيران  
ـ السيطرة على الجسم في 

 .الفضاء
ـ المحافظة على مسار الجسم 

 في  الهواء.
 ـ جلب الرجلين للصدر. 

 :االستقبال  
  .ـ مّد الرجلين واالستقبال بهما 
 ـ االندفاع  أماما  أو جانبا. 
 .ـ  امتصاص الصدمة 

  .والمحافظة على التوازن

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:
حسب طريقة التنافس بني الفرق والنوادي ترتك حرية اختيار  -

العناصر املتنافسة للفرق حبيث يسّّي كل فريق ترتيب عناصره 
 للوثب الطويل.

 بخصوص وضعيات البناء:
 تعلمية ابتدائية ) بسيطة ( اتوضعياعتماد  -

 اإلدماج الجزئي والتقويم:، بخصوص وضعيات اإلرساء
 االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة / مركبة ( . -
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة . -
 يف التقومي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .  -

 توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ()حسب 

  :ارــــــــــالمعي -
وضعية سليمة أثناء  ـ

 .الوثب
 
 :راتـــــالمؤش  -

 ـ اقرتاب سريع ومضبوط 
 ـ دفع جيد عند االرتقاء 
ـ حتّكم يف مسار اجلسم 

 يف اهلواء.
 ـ استقبال متزن.

 سا 11
 (أسابيع 10)

الحصة التعلمية 
11 

الحصة التعلمية 
12 

 الحصة التعلمية
13 

الحصة التعلمية 
 اإلدماجية

الحصة التعلمية 
10 

الحصة التعلمية 
10 

حصة تقويمية 
إدماجية )التقويم 

 .(التحصيلي 
 



 المخططات السنوية

 

 

6 

 وزارة التربية الوطنية

 

 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 تبّني وتطبيق المبادئ  األساسية  للعمل الجماعي خالل الممارسة. الجماعي:الميدان 

 التعّلمي المقطع
نوع الحصة 

للمقاطع  توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة . مركبات الكفاءة الختامية  التعلمية
  لتقويمامعايير ومؤشرات  .التعّلمية

الحجم 
 الزمني

طع
لمق

ا
  :

سلة
ة ال

كر
 

 بعض مبادئ الهجوم :  التقويم التشخيصي
 ـ اختيار نوع اهلجوم  
  ـ التموقع يف اهلجوم  
ـ الضغط على الدفاع  وبعث  

 اخللل
 ـ استثمار الثغرات و التهديف  
 ـ الّسند واالرتكاز 
 بعض مبادئ الدفاع:  
 ـ اختيار نوع الدفاع .   

ـ التموقع يف الدفاع ومحاية    
 املنطقة .

ـ الضغط على اهلجوم وبعث    
 اخلطأ.

ـ البحث على االستحواذ    
 على الكرة 

 . ـ مساندة الزميل والتغطية   

 
 

 

 في الهجوم : -

 التحّكم في أوقات التواصل بالكرة :ـ 
 من خالل التنقل بالكرة أو للكرة.

 . من خالل تبادل الكرات
 التهديف التسديد و. من خالل 

 ـ التحكم في بناء الفضاء الهجومي :
المناسبة الستقبال  . الوضعيات واألماكن

 الكرة .
. استثمار األماكن الشاغرة والمناسبة في 

 دفاع الخصم.
 .. مساندة حامل الكرة

 الستقبال الكرة . . التخلّص من المراقبة
 . توجيه الكرة .

 في الدفاع -

 الهجوم  للدفاع :التحول المناسب من ـ 
 عرقلة الخصم في بناء   الهجوم.. 

 . التموقع المناسب في الدفاع
 .حماية المنطقة ومساندة  الزميل.

 الضغط على الهجوم وقص الكرات :ـ 
 . توّقع ما يقوم به الخصم

 . مضايقة الخصم المباشر.
 .ع.سّد الثغرات في الدفا

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:
 منافسة بني الفرق املكونة للفوج الرتبوي  -
أو االعتماد على مسلك فّن يضم هيكلة املوارد  -

 املعرفية مستوى سنة الثالثة
 بخصوص وضعيات البناء:

 وضعيات تعلمية ابتدائية ) بسيطة (اعتماد  -
بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي 

 والتقويم:
االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة /  -

 مركبة ( .
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة . -
يف التقومي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع  -

 .تعلمي 

 حسب توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ() 
 

 

 وم :ــــــفي الهج
 :ارــــــــــالمعي -

 ــ أداء سليم للمهارات األساسية.
 :راتــــــالمؤش -

 واستقبال سليم .ـ مترير 
 ـ تنقل مناسب بالكرة .

 ـ تنقل مناسب للكرة وتوجيهها.
 ـ متوقع صحيح .

 ـ مساندة للزميل .
 ـ تصويب يف الوقت املناسب.

 اع :ــــــــــــفي الدف
 :ارــــــــالمعي -

 ــ أداء سليم للمهارات األساسية.
 :راتـــــالمؤش  -

 ـ متوقع مناسب .
ضغط عن اخلصم يف الوقت ـ 

 املناسب 
 ـ قص للكرات 

ـ التموقع  والتغطية املناسبة 
 للزمالء .
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 وزارة التربية الوطنية

 

 إطار احرتام القواننييتمكن املتعلم من التكفل بذاته من حيث االستقاللية واالرتياح يف أداء احلركات واملهارات و املسامهة ضمن  اجلماعة لتحقيق أهداف يف الكفاءة الشاملة: 

 الثالثالفصل 
 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 .يتمّكن من ضبط  وترتيب المهارات المناسبة إلنجاز وتنفيذ  مشروع فردي :الميدان البدني

  لتقويمامعايير ومؤشرات  .للمقاطع التعّلمية المكونةتوجيهات بخصوص أنماط الوضعيات  هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة . مركبات الكفاءة الختامية  نوع الحصة التعلمية التعّلمي المقطع
الحجم 
 الزمني

جلة
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طع 
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 التقويم التشخيصي

يتحّكم في تنفيذ الحركات  -
 والمهارات األساسية .

يرّتب وينّسق مجموعة حركات  -
 .مناسبة لعملية معّينة

  .ينّفذ عمليات يتطلبها الموقف -

حافظ على الجانب األمني ي -
 .المخاطرويتجّنب 

 

 من الجانب ومن الثبات  الدفع
 أخذ الوضعية املناسبة. -
  .تسلسل التمحور -

 التنقل المسطح جانبا :
أخذ الوضعية املناسبة أثناء  -

 التنقل   
 تسلسل الدفع . -
  .تسلسل التمحور -

 :الدفع الكامل للجلة
 مرافقة اجللة  -

 االستقبال :

التوازن والبقاء داخل دائرة  -
    .الدفع

 الوضعية االنطالقية:بخصوص 
حسب طريقة التنافس بني الفرق والنوادي ترتك حرية اختيار  -

العناصر املتنافسة للفرق حبيث يسّّي كل فريق ترتيب عناصره 
 لدفع اجللة .

 بخصوص وضعيات البناء:
 تعلمية ابتدائية ) بسيطة ( اتوضعياعتماد  -

 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:
 االعتماد على وضعيات تعلمية ) بسيطة / مركبة ( .- -
 دمج املوارد املعرفية املستهدفة . -
 يف التقومي دمج كلي جلميع املوارد املعرفية ملقطع تعلمي .  -

 )حسب توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ(
 
 

 :ارــــــــالمعي -
ـ وضعية سليمة 

  .الدفعخالل 

 :راتــــالمؤش -

تنقل مسطح  ـ
 ديناميكي.

ـ دفع  متواصل 
 لألداة.

  ـ مرافقة األداة.
 .الدفع توازن بعد.
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 وزارة التربية الوطنية

 

 

 

 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 تبّني وتطبيق المبادئ  األساسية  للعمل الجماعي خالل الممارسة. الميدان الجماعي:

 التعّلمي المقطع
نوع الحصة 

للمقاطع  توجيهات بخصوص أنماط الوضعيات المكونة هيكلة الموارد المعرفية المستهدفة . مركبات الكفاءة الختامية  التعلمية
  لتقويمامعايير ومؤشرات  .التعّلمية

الحجم 
 الزمني

طع
لمق

ا
  :

ائرة
الط

رة 
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 التقويم التشخيصي
 : بعض مبادئ الهجوم 
 نوع اهلجوم  اختيار -
 التموقع واالستعداد للهجوم  - 

الضغط على الدفاع  وبعث  -
 اخللل بتعدد اهلجمات. 

 لسحقاستثمار الثغرات و ا - 

  بعض مبادئ الدفاع 
 اختيار نوع الدفاع . -
التموقع يف الدفاع ومحاية  -

 املنطقة .
 . مساندة الزميل والتغطية -
 

 : في الهجوم 

 ـ التحّكم في أوقات التواصل بالكرة :
 . . من خالل التنقل للكرة    
 . من خالل تبادل الكرات     
 . من خالل التسديد والسحق    

 التحكم في بناء الفضاء الهجومي :ـ 
    كن املناسبة الستقبال الكرة . الوضعيات واألما    
. استثمار األماكن الشاغرة واملناسبة يف دفاع    

 اخلصم.
 الستقبال الكرة .  .     
 . توجيه الكرة .    
  في الدفاع 
 التحول المناسب من الهجوم  للدفاع :ـ  

 .التموقع املناسب يف الدفاع .      
 .محاية املنطقة ومساندة  الزميل.     
 .. توّقع ما يقوم به اخلصم    

 .سّد الثغرات يف الدفاع.        

 بخصوص الوضعية االنطالقية:
 منافسة بني الفرق املكونة للفوج الرتبوي . -

 بخصوص وضعيات البناء:
 وضعيات تعلمية ابتدائية ) بسيطة (اعتماد  -

بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي 
 والتقويم:

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

 تعلمي . 
)حسب توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل  

 األستاذ(

 في الهجــــــوم :
 :المعيــــــــار -

 ــ أداء سليم للمهارات األساسية.
 :المؤشرات -

 استقبال سليم . ـ املناولة و
 ـ تنقل مناسب للكرة وتوجيهها.

 ـ متوقع صحيح .
 ـ مساندة للزميل .

 ـ سحق يف الوقت املناسب.
 الدفــــــــــاع :في 
 :ــ المعيـــــــار

ــ أداء سليم للمهارات 
 األساسية.

 :ــ  المؤشرات
 ـ متوقع مناسب .

 .ـ التقاط  الكرات 
التغطية املناسبة  ـ التموقع  و

 للزمالء .

 سا 11
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 في ما يخص توزيع األنشطة سواء الخاصة بالميدان البدني أو الميدان الجماعي على المخطط السنوي يعود إلى ::  مالحظــــــــــة

  . التنسيق بين أساتذة المادة على مستوى المؤسسة 
 . وكذلك حسب توفر المنشأة الرياضية و األدوات والوسائل التعليمية 

 


