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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: 
 وأمنية تضمن السالمة والفعالية. عد صحيةاملتعلم من التواصل حركيا وشفويا  والقيام بأدوار بنّاءة فرديا ومجاعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا على مناهج علمية ومتبنّيا قوايتمكن الكفاءة الشاملة: 

 الكفاءات الختامية الميادين
 تقدير وتوزيع اجملهود لضمان االرتياح واالستمرارية يف العمل طيلة املدة املطلوبة.ـ التكّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث  )الميدان البدني ( 1ميدان 
 ـ يف إطار العمل اجلماعي بناء و تنفيذ حركات وعمليات  تتماشى واملوقف املطروح ) الميدان الجماعي ( 2ميدان 
 وقاية والسالمة خالل التنفيذ.ـ إجناز عروض مبنية على  املبادئ األساسية لل ) الميدان الجمبازي ( 3ميدان 

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

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

 بناء املوارد املعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة 
 إرساء وإدماج املوارد املعرفية للمقطع.

 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 كأدوات صرحية يفيتمثل يف استخدام املوارد املعرفية، اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها،  اإلرساء:  -
 خيص جمموعة من املوارد اليت يُفرتض أنه مّت بناؤها وإرساؤها لدى املتعّلم )املعرفية منها باخلصوص(.اإلدماج:  -
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 وزارة التربية الوطنية

 لبناء وإرساء وإدماج الموارد المعرفية، إنماء وتنصيب الكفاءات المستهدفة وتقويمها حسب الفصول الدراسية ثانيا: السيرورة المنهجية
 وأمنية تضمن السالمة والفعالية. يا قواعد صحيةيتمكن املتعلم من التواصل حركيا وشفويا  والقيام بأدوار بّناءة فرديا ومجاعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا على مناهج علمية ومتبنّ الكفاءة الشاملة: 

 الفصل األول
 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 التكّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع المجهود لضمان االرتياح واالستمرارية في العمل طيلة المدة المطلوبة. :الميدان البدني

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

 الزمني

طع
لمق

ا
 

ري
الج

 :
  

 التقويم التشخيصي

  تنفيذ حركات ومهارات
 صحيحة باإليقاع المطلوب.

  مناسب وتوزيعه بذل مجهود
العمل  بما يتماشى و

 المطلوب.

  تجنيد وتطبيق القّوة الالزمة
المهارة  على الحركة أو
 المراد تنفيذها.

  احترام القواعد األمنية
لضمان الوقاية من المخاطر 

 عند التنفيذ.

  التسارع والزيادة في
 السرعة.

  توزيع المجهود أثناء
الجري  حسب المسافة 

 والمدة.

  تجنيد القوى الالزمة
لتغيير إيقاع  الجري 

 لمواكبة الخصم 

  المحافظة على أقصى
سرعة مكتسبة لقطع 

 . مسافة معينة
 

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

العناصر املتنافسة للفرق حبيث يسّّي كل فريق ترتيب عناصره 
 .للجري

 . باملؤسسة  مسافة املنافسة حسب الظروف املتاحةحتديد  -
 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(
 
 

 :المعيار -
 اجلري.ــ نظامية 

 :المؤشرات -

 .ـ سعة اخلطوة وتواترها 

 .ـ اجلري بارتياح

 .ـ التنسيق بني األطراف
ـ احملافظة على السرعة 

 .املكتسبة
 

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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 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 .في إطار العمل الجماعي بناء و تنفيذ حركات وعمليات  تتماشى والموقف المطروح الميدان الجماعي:

 التعّلمي المقطع
نوع الحصة 

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

طع
لمق

ا
  :

ليد
رة ا

ك
 

التنسيق بين عناصر الفريق في   التقويم التشخيصي
 : الهجوم

 حسب نوعية اهلجوم  -
 حسب األماكن املشغولة  -
 حسب تواجد عناصر اخلصم.   -
 التنسيق بين عناصر الدفاع :  

 تغطية منطقة الدفاع   -
 التواصل الشفوي -
 مد يد العون للزميل وتغطيته   -
حماصرة اخلصم املباشر للحد من  -

 خطورته  .
  التحول المناسب من وضعية

 : ألخرى

 حسب تواجد اخلصم . -
حسب املسافة الفاصلة عن  -

 .      اهلدف أو عن منطقة الدفاع

 .بناء هجوم جماعي منظم 

   واستغالل استثمار فضاء الهجوم

 ثغرات الدفاع.

 بناء دفاع جماعي لصد الهجوم 

 . تطبيق مبادئ الدفاع الفردي 

 . الهجومات المضادة 

 

 بخصوص الوضعية االنطالقية:
 منافسة بني الفرق املكونة للفوج الرتبوي . -
ية أو االعتماد على مسلك فين يضم هيكلة املوارد املعرف -

 السنة الرابعة.مستوى 
 البناء:بخصوص وضعيات 

 .وضعيات تعلمية ابتدائية ) بسيطة (اعتماد  -

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

 والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ()حسب توجيهات المنهاج 

  :المعيــــــــار -
 ـ فهم املواقف واستثمارها  

  :المؤشــــــرات - 
ـ التموقع املناسب يف 

 اهلجوم و الدفاع.
ـ القيام مببادرات مناسبة 

 يف اهلجوم والدفاع.
ـ توفّي الوضعيات الساحنة 

 للتسجيل للزمالء. 
ـ مساندة الزمالء يف 

 الدفاع.
 

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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 وأمنية تضمن السالمة والفعالية. عد صحيةاملتعلم من التواصل حركيا وشفويا  والقيام بأدوار بّناءة فرديا ومجاعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا على مناهج علمية ومتبّنيا قوايتمكن الكفاءة الشاملة: 

 الثانيالفصل 
 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 التكّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع المجهود لضمان االرتياح واالستمرارية في العمل طيلة المدة المطلوبة. :الميدان البدني

  لتقويمامعايير ومؤشرات  .التعّلميةللمقاطع  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
  تنفيذ حركات ومهارات

 صحيحة باإليقاع المطلوب.

  بذل مجهود مناسب وتوزيعه
العمل  بما يتماشى و

 المطلوب.

  تجنيد وتطبيق القّوة الالزمة
المهارة  على الحركة أو
 المراد تنفيذها.

 القواعد األمنية  احترام
لضمان الوقاية من المخاطر 

 عند التنفيذ.

  استثمار السرعة القصوى

 والمناسبة في االقتراب. 

  تجنيد القوى الالزمة واستثمارها

 في عملية الدفع أثناء االرتقاء .

  مداومة بذل المجهود وتوزيعه

 حسب مقتضيات مراحل الوثب 

 .التوازن أثناء االستقبال 

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

اختيار العناصر املتنافسة للفرق حبيث يسّّي كل فريق ترتيب 
 .للوثب الطويلعناصره 

 بخصوص وضعيات البناء:
 تعلمية ابتدائية ) بسيطة ( اتوضعياعتماد  -

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

 )حسب توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ(

 :ارـــــــــالمعي -
 ــ الوثب بكيفية صحيحة

 :راتــــالمؤش -
السرعة املناسبة يف ـ 

 االقرتاب.
استعمال رجل االرتقاء ـ 

 والدفع املناسب.
ـ التحكم يف اجلسم يف 

 الطّيان
 . ـ االستقبال املتزن

 
 

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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 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 .في إطار العمل الجماعي بناء و تنفيذ حركات وعمليات  تتماشى والموقف المطروح الميدان الجماعي

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

طع
لمق

ا
 :

سة
ة ال

كر
 

التنسيق بين عناصر الفريق في   التقويم التشخيصي
 : الهجوم

 حسب نوعية اهلجوم  -
 حسب األماكن املشغولة  -
 حسب تواجد عناصر اخلصم.   -
 التنسيق بين عناصر الدفاع :  

 تغطية منطقة الدفاع   -
 التواصل الشفوي -
 مد يد العون للزميل وتغطيته   -
حماصرة اخلصم املباشر للحد من  -

 خطورته  .
  التحول المناسب من وضعية

 : ألخرى
 حسب تواجد اخلصم . -
حسب املسافة الفاصلة عن  -

      اهلدف أو عن منطقة الدفاع .

 .بناء هجوم جماعي منظم 

   استثمار فضاء الهجوم

 واستغالل ثغرات الدفاع.

 بناء دفاع جماعي لصد الهجوم 

 . تطبيق مبادئ الدفاع الفردي 

 . الهجومات المضادة 

 

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

 البناء:بخصوص وضعيات 
 تعلمية ابتدائية ) بسيطة ( اتوضعياعتماد  -

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

 والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ()حسب توجيهات المنهاج 

  :ارـــــــــالمعي -
 ـ فهم املواقف واستثمارها 
  

    :راتــــــالمؤش - 
ـ التموقع املناسب يف 

 اهلجوم و الدفاع.
ـ القيام مببادرات مناسبة 

 يف اهلجوم والدفاع.
ـ توفّي الوضعيات الساحنة 

 للتسجيل للزمالء. 
ـ مساندة الزمالء يف 

 الدفاع.

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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 وأمنية تضمن السالمة والفعالية. عد صحيةاملتعلم من التواصل حركيا وشفويا  والقيام بأدوار بّناءة فرديا ومجاعيا إلعداد وتنفيذ مشاريع معتمدا على مناهج علمية ومتبّنيا قوايتمكن الكفاءة الشاملة: 

 الثالثالفصل 
 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 التكّفل بذاته أمنيا وصحيا من حيث تقدير وتوزيع المجهود لضمان االرتياح واالستمرارية في العمل طيلة المدة المطلوبة. :الميدان البدني

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

طع
لمق

ا
  :

جلة
ع ال

دف
 

 التقويم التشخيصي

  تنفيذ حركات ومهارات
 صحيحة باإليقاع المطلوب.

  بذل مجهود مناسب وتوزيعه
العمل  بما يتماشى و

 المطلوب.

  تجنيد وتطبيق القّوة الالزمة
المهارة  على الحركة أو
 المراد تنفيذها.

  القواعد األمنية احترام
لضمان الوقاية من المخاطر 

 عند التنفيذ.

  الدفعتنسيق مراحل 

  تجنيد القوى واستثمارها في

 عملية دفع الثقل .

  استثمار السرعة المناسبة

 التنقل الخلفي لعملية

 (.الدفع الزحلقة  عند  ) 

  مداومة بذل المجهود طيلة

 . الدفعتنفيذ  مراحل 

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

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

 بخصوص وضعيات البناء:
 تعلمية ابتدائية ) بسيطة ( اتوضعياعتماد  -

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

 )حسب توجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل األستاذ(

 :ارــــــــالمعي -

 الرمي بطريقة سليمة.ـ 

 :راتـــــالمؤش -

 للدفعالوضعية الصحيحة . 

الزحلقة السريعة .
 املسطحة.و 

التمحور والدفع بكامل . 
 اجلسم.

 مرافقة اجللة .. 

 . الدفعـ التوازن بعد 

 

 

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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 الكفـــــــــــــاءة الختـــــــــــامية الميــــــــــــدان
 .في إطار العمل الجماعي بناء و تنفيذ حركات وعمليات  تتماشى والموقف المطروح الميدان الجماعي

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

ائرة
الط

رة 
الك

ع :
مقط

ال
 

التنسيق بين عناصر الفريق في   التقويم التشخيصي
 : الهجوم

 حسب نوعية اهلجوم  -
 حسب األماكن املشغولة  -
 حسب تواجد عناصر اخلصم.  -
 التنسيق بين عناصر الدفاع :  
 تغطية منطقة الدفاع   -
 التواصل الشفوي  -
 مد يد العون للزميل وتغطيته . -
  التحول المناسب من وضعية

 : ألخرى
 حسب تواجد اخلصم . -
حسب املسافة الفاصلة عن   -

 اهلدف أو عن منطقة الدفاع 
 

  الثالثالتمريرات 

  توجيه الكرات واستثمار

 ثغرات دفاع الخصم .

 .االنتشار العقالني في الدفاع 

  التنقالت المناسبة للكرة

 والتقاطها.

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

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

 اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:بخصوص وضعيات 
 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( 

  :المعيـــــــــار -
 ـ فهم املواقف واستثمارها  

    :المؤشــــــرات - 
ـ التموقع املناسب يف 

 اهلجوم و الدفاع.
ـ القيام مببادرات مناسبة 

 يف اهلجوم والدفاع.
ـ توفّي الوضعيات الساحنة 

 للتسجيل للزمالء. 
ـ مساندة الزمالء يف 

 الدفاع.

 سا 11
 أسابيع( 10)

 11الحصة التعلمية 

 12الحصة التعلمية 

 13 الحصة التعلمية

 اإلدماجيةالحصة التعلمية 

 10الحصة التعلمية 

 10الحصة التعلمية 

حصة تقويمية إدماجية 
 .(التحصيلي )التقويم 

 فترة االختبارات الكتابية للسنوات األولى ، الثانية و الثالثة. يبرمج اختبـــــــــار الفصل الثالث للسنة الرابعة متوسط  في الحظة :ــــــــــم
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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 
  المنشأة الرياضية و األدوات والوسائل التعليميةوكذلك حسب توفر. 


