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    2018- 2017السنة الدراسية:                                          .خميس مليانة -جامعة الجياللي بونعامة

الثالثة ليسانس               : السنة                                معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  

     الرتبص امليداين:  مقياس              النشاط البدين الرياضي الرتبوي  : التخصصالنشاط الرياضي الرتبوي       قسم :

 ملخص دروس في مقياس التربص الميداني

:لتربية البدنية والرياضية اتعريف   

" الرتبية البدنية والرياضية بأا: " العملية الرتبوية اليت دف إىل حتسني WEST BUCHERتعرف ويست بوتشر " 

  .األداء اإلنساين من خالل وسيط هو األنشطة البدنية املختارة لتحقيق ذلك

  أهداف الرتبية البدنية والرياضية:

  النفسي حركي: الجانب

 .االرتقاء -املرونة -القوة -السرعة-املقاومة   -املداومة :احلركي للسلوك التنفيذ عناصر تنمية

  جلسدية الصورة إدراك -اإلحساسات -حركة - الزمان-الفضاء إدراك :احلركي السلوك إدراك عناصر تنمية

  : المعرفي الجانب

 :إطار يف الذاكرة استعمال إىل وتدعو باملادة وظيفية عالقة هلا اليت :المعارف

 .الرياضية و البدنية بالنشاطات املرتبطة:الخاصة المعارف -

  النشاط خالل  الثبات يف اجلسم معرفةك : كالبيولوجيا املواد بني التكامل إطار يف تدخل اليت: العامة المعارف -

 وحسن التواصل و االتصال كفاءات تفضل) : اللغات - (الطبيعة وقوانني للحركة امليكانيكي التحليل) : الفيزياء - (

  .الرياضي بالنشاط النفس علم وعالقة وخارجه الوطن يف الرياضية األحداث معرفة) : االجتماعية العلوم - (املخاطبة

  الفكرية: العمليات
 مراحل مجيع يف واملنسجم واملتكامل الشامل التوازن خللق واإلبداع الفهمالتفكري، منطق إىل الذاكرة منطق من االنتقال  - 

 .التعلم

 ووعيه املعرفية،- البدنية-النفسية التلميذ طاقات مجيع توظيف خالل من التفتح تنمية يف املادة تساهم :الوجداني الجانب

 الفاعلة الشخصية ا تبىن اليت اإلنسانية القيم وتربز اجلماعة تفيد عالقات خبلق تسمح كما،  انفعاالته يف التحكم وكيفية ويته

  .اتمع لتطوير
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 :الشخصية عناصر مستوى على - 

 .النفس على واالعتماد.الوعي درجة إىل التوصل -

 .العمل يف واإلخالص اإلرادة تنمية -

 :االجتماعي المنظور من -
 بني العالقات حيدد الذي االجتماعي الوسط يف التحكم -

 .معهم التعايش إطار يف األشخاص

 .اآلخرين ومعرفة فهم الواقع، إدراك -

 :اجتماعي النفسي المنظور من  - 

 .نانيةاأل و االنفعاالت يف التحكم طريق عن االجتماعية العالقات تفضيل -

 العمل ، اجلماعة يف واملسؤوليات األدوار وتقلد والتعاون التضامن : بواسطة اجلماعة داخل اإلجيابية العضوية مفهوم ترقية -

  .اآلخرين مع االتفاق- احلوار– اجلماعي

  بعض املفاهيم اخلاصة باملقاربة بالكفاءات:

  ) يمثل المصفوفة المفاهمية :01جدول رقم (

 التدرّج المفاهيم 

 

01 
 الكفاءة النهائية

تعرب عن ملمح تلميذ التعليم املتوسط حتقق عن طريق أجرأة العناصر الواردة يف هذا  اليتوهي الكفاءة 

 التدرج.

 

 

02 

 الكفاءة الختامية

تشتق الكفاءة اخلتامية من الكفاءة النهائية وهي الكفاءة احملددة يف املنهاج الرمسي، املراد تنميتها 

ع على ثالث جماالت تعّلمية وهي : (فصول السنة الدراسية)واكتساا خالل السنة الدراسية، توزّ   

 يعرب كل جمال عن كفاءة مرحلية.

 

 

03 

 الكفاءة المرحلية

تشنق الكفاءة املرحلية من الكفاءة اخلتامية متثل كّل كفاءة مرحلية جمال تعلمي حيث يدوم تسعة 

بالنشاطات اجلماعية والثاين خاص أسابيع، وتعرب كّل كفاءة مرحلية عن هدفان تعلميان، األول خاص 

 بالنشاطات الفردية.

 

04 
 يشتق اهلدف التعّلمي من الكفاءة املرحلية يعرب عن وحدات تعّلمية أساسها أنشطة مجاعية وفردية. الهدف التعّلمي

 تشتق املؤشرات من اهلدف التعّلمي املناسبة لطبيعة النشاط مؤشرات الهدف التعّلمي 
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مجاعي)(فردي أو   

 تعزز مبقاييس(معايري النجاح) لتصبح أهداف إجرائية.

 

 

06 

 اهلدف اإلجرائي
أهداف عملية تصاغ بشكل واضح انطالقا من مؤشرات اهلدف التعّلمي ويتّم حتقيقها يف حصص 

 تعليمية وتبىن عليها الوحدة التعّلمية.

 

 المفاهيم الخاصة بالبناء البيداغوجي:

مصفوفة البناء البيداغوجي :) يمثل 02جدول رقم (  

 الوحدة التعّلمية
على األكثر) خاصة بنشاط معني.  09وهي مبثابة (الدور) اليت حتتوي على جمموعة حصص (

 تعرب الوحدة عن هدف تعلمي كما تشمل املؤشرات واألهداف اإلجرائية املوالية له.

اإلجرائي وجتسيده ميدانيا مع التالميذ بواسطة :وهي الوحدة اليت تتم فيها أجرأة اهلدف  احلصة التعليمية  

 لكّل هدف إجرائي معايري تعرب عن مدى اإلجناز يف امليدان وتتمثل يف : معايري اإلجناز

 ظروف اإلجناز
وتعرب عن احلاالت التعلمية اليت يتم إجنازها يف احلصة بواسطة مواقف مبنية على وضعيات 

خالل النشاط الفعلي لكّل التالميذ (الطريقة النشيطة).اإلشكال توظف يف ورشاه عمل من   

 وهي مؤشرات تسمح باحلكم على التوصل لتحقيق اهلدف واإلدالء مبدى جناحه. شروط النجاح

 

: التقويم -   

التلميذ من يساير التقييم الرتبوي املسار التعّلمي ويستهدف كّل مراحل التعلم اليت ترمي إىل تنمية الكفاءات اليت متكن       

 التصرف والتكيف مع الطرح العملي ومستجداته يف آن واحد.

يشمل التقييم كّل من التلميذ، إسرتاتيجية التعلم والكفاءة وهذا من خالل النتائج املتمثلة يف السلوكات املنبثقة عن عملية    

 التعلم.
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 يشمل التقييم التربوي :

(التكوين).أوال: تقييم الكفاءة خالل مراحل التعلم   

) : يمثل تقييم الكفاءة.03جدول رقم (  

التقييم  طريقة  اهلدف منه نوع التقييم املغزى منه 

حتديد املؤشرات اليت هلا عالقة بالكفاءة 

املستهدفة وتوزيعها على مراحل التعلم للحكم 

 على جناعتها.

 

اختيار املؤشرات 

 املناسبة

 التقييم

 التشخيصي

 له دور

 إعالمي

املستوى األويل معرفة 

بواسطة الكشف الذي 

 يأيت يف بداية عملية

 التعلم.

تقييم الفعل السلوكي خالل مراحل التعلم. -   

تقييم االنسجام والتجانس بني األفعال  - 

 السلوكية.

تقييم كيفية إجناز األفعال السلوكية يف  - 

سياقها املمتد يف الزمان واملكان (وفقا لظروف 

.اإلجناز وشروط النجاح)  

تقييم مدى اختيار املهارات واملعارف املوالية  - 

 لألفعال السلوكية (املؤهالت واملكتسبات).

أجرأة األهداف 

التعّلمية من خالل 

العمل والتدرج 

 واستثمار

 املعارف واملؤهالت.

 التقييم

 التكويين

 اعتماده

 كعنصر

 أساسي

 لعمليات

التعّلم له دور 

 تكويين

يساير عملية التعلم 

يف امليدان ويرمي الفعلي 

إىل التسوية واملعاجلة من 

أجل تقومي عملية 

 التعلم.

ويكون خالل عملية 

 التعلم.

تقييم السلوك النهائي املنتظر يف اية مرحلة  - 

 التعلم

مدى التوصل إىل 

 حتقيق الكفاءة املنتظرة.

 التقييم

 التحصيلي

 له دور

 استنتاجي

ميكننا من مقارنة 

بالنهائي.املستوى األول   

يؤكد صحة عملية 

 التعلم.
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 ثانيا :تقدير النتائج التحصيلية والتصّرفية للتالميذ (التنقيط).

:تقدير التالميذ  -   

  .20ة = العالمة / ) نقط12) نقاط + العالمة التصرّفية (08العالمة التحصيلية (

  :تعّلمية وحدة وتطبيق بناء أسس

 ) حصص (تعّلمية / تعليمّية وحدات جمموعة يتضّمن الذي التعّلمي التمفصل هي : التعّلمية الوحدة تعريف -1

  .تعلمي هدف حتقيق قصد

  تعّلمية: وحدة وتطبيق بناء - 2

  يبين طريقة بناء وحدة تعلمية) :04جدول رقم (

  العناصر المميزة للنشاط  المراحل

ي 
ص

خي
تش

 ال
ويم

لتق
ا

ولي
األ

  

 معايرياهلدف من انطالقا ، للتقومي اخلاضعة العناصر حتديد - 

 . املعين التعلمي - 

 .التقومي طريقه عن يقوم الذي احملتوى حتديد - 

  . احملتوى تطبيق منهجية حتديد  - 

 تماشيا ) أولويات حسب وترتيبها النقائص استخالص ( النتائج تحليل

  .المختار النشاط مع
  

ناء
ب

 
دة

وح
ال

 
مية

تعّل
ال

 

قها
طبي

وت
  

  

 . )املعايري( النقائص من انطالقا احلصص أهداف صياغة

 .) احلصص عدد حسب( الزمينّ  املدى على توزيعها 

 . هدف لكلّ  ) تعّلم وضعيات ( حمتوى حتديد 

 مرافق ومعّدل كضابط التكويين التقومي اعتماد 

  احلصص مجيع يف ( التعّلم لسريورة

  التالميذ مع ميدانيا )الحصص (التعّلمية / التعليمية الوحدات تطبيق

ويم
لتق

ا
 

لي
صي

تح
ال

  

 بداية يف احملّددة ) النقائص ( املؤشرات إخضاع

 . للتقومي التعّلمية الوحدة

 .تقوميها املراد للمؤشرات يستجيب حمتوى حتديد 

 ...(فردي ، مجاعي ، ذايت (التقومي ومنهجية وسائل حتديد 

  النتائج حتليل 
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  المنتظرة الكفاءة اكتساب مدى ومنه المسطرة األهداف تحقيق مدى تحديد هذا خالل من

  تعليمّية وحدة وتطبيق بناء أسس المّتبعة: المنهجية

  طريقة العمل  اجلوانب 

ب
جان

 
ضير

تح
ال

  

 .اخلاص اهلدف استخراج ، التعّلمية الوحدة من انطالقا

 .اإلجرائية مبادئه وحتديد ، )باحلصة اخلاص( اخلاص اهلدف حتليل 

 اجلو طبيعة ، الوسائل ، التالميذ مستوى مراعاة مع،  ) أكرب بنسبة اهلدف حتّقق اليت الوضعيات ( احملتوى حتديد 

.... 

 .).... اخل فردي ، أفواج ، بورشات ( التعّلم سريورة صيغة حتديد 

 .للوضعيات املمارسة مّدة حتديد 

 .املتعّلمون ا يقوم اليت واألدوار املهام حتديد 

  املتعّلم تواجه اليت للصعوبات احللول توّقع 

ب
جان

 
يق

طب
الت

  

 : للدرس المسّيرة المبادئ

 ميدانيا الدرس مراحل وتسيري، القسم تنشيط إىل األستاذ دور يتحّول تعلمية، / تعليمية وحدة وإعداد حتضري بعد

 تتمثل يف مايلي:  مبادئ تطبيق يستوجب وهذا ،

 . تلميذ طريق عن أو بنفسه حركيا يوّضح ، يشرح -

 . مفهومة إشارات بواسطة ، العمل واية بداية عن يعلن-  

 . التالميذ أعمال ويقّوم ومجاعيا فرديا يصّحح -

 . التعّلمات ويعّدل يوّجه-  

  التالميذ يساعد ، ،يطمئن يشّجع ، يشّوق ، يثري -  

دئ
مبا

ال
 

ّلقة
متع

ال
 

ين
سخ

الت
ب

 :
  

 أنّه حيث ، البدنية الرتبية حّصة يف اهلاّمة املراحل إحدى التسخني يعترب

 . ة احلصّ  مضمون يتطّلبها اليت اهود شّدة حتّمل للجسم يضمن

 : على يسهر أن األستاذ فعلى ولذا

  . واحلركات التمارين صعوبة تدرّج مبدأ -
  . اجلوية واحلالة النشاط طبيعة حسب التمارين واختيار العمل مّدة تكييف -

  . والراحة العمل مبدأ احرتام - 
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دئ
مبا

ال
 

ّلقة
متع

ال
 

حلة
مر

ب
 

لم
لتع

ا
 ) 

جزء
بال

 
سي

رئي
ال

 (:
  

 هذه يف كبرية األستاذ فمسامهة ولذا، املسطّر اهلدف حتقيق يضمن احلصة من الرئيسي اجلزء وأنّ  املعلوم من

 : حيث من املرحلة

 إشكاليات.  صيغة يف املضامني اقرتاح  -

 . العمل أفواج تنشيط  -

  :  طريق عن وهذا ،املناسب احللول إلجياد املتعّلمني مراقبة  -

 : الشفوية التدّخالت

 .   واملفهوم املبّسط ، املوجز الشرح -

 .   املناسب الوقت يف التوجيهات تقدمي -

    وواضح مسموع صوت استعمال -

 كّله ،باجلسم باليدين ( وصحيحة واضحة وحركات إشارات استعمال :)الحركية ( العملّية التدّخالت

 . )املستخدمة باألداة

 .) واحلركة الصوت بني ( مرّكبة إشارات استعمال 

 . األعمال ومراقبة الورشات بني التنّقل 

 . املمارسة أثناء الفردي التصحيح 

 . اجلماعي للتصحيح أو الّشرح إلعادة العمل توقيف 

 إضافية مبعطيات التالميذ وتزويد ، احللول بعض اقرتاح 

 . الضرورة اقتضت إذا

دئ
مبا

ال
 

ّلقة
متع

ال
 

ويم
لتق

با
 

)
وع

ّرج
ال

 
وء

هد
لل

( : 

 : أّا واملؤّكد ، املرحلة هذه مل ما كثريا  

 . التعلم مرحلة خالل التالميذ ألعمال تقومي فرتة -

 احلّصة يف جاء ما حبوصلة و هادئة بتمارين تكون قد -

 . منافسة هناك كانت إن النتائج فيها تعلن - .

 .القادمة احلّصة فيها حتّضر -

  

  :  اإلجرائيصياغة الهدف 

  انطالقا من األهداف التعّلمية، واعتمادا على معايريها املعلن عنها يف الوحدة التعّلمّية من الربنامج    

  واليت يقوم األستاذ بتعزيزها مبقاييس لتصبح أهدافا خاصة (إجرائية عملّية) تتضّمن:      

  ـ أفعاال حركّية ( سلوكية) أحادية املعىن (غري قابلة للتأويل ).

  للقياس واملالحظة.ـ قابلة 

  ـ يف وضعّيات تعّلم حمّددة.  
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  ـ مبقاييس ( شروط جناح) ميكن من خالهلا احلكم على شكل اإلجناز ومدى حتقيقه.

     ب ـ كيف يتّم اختيار وضعيات الّتعّلم ؟           

  لرتتيبات: االختيار ختتار الوضعيات التعّلمّية تبعا ملدى ما حتّققه من اهلدف اخلاص ، وخيضع هذا     

  من الّناحّية المنهجّية:  *           

  ...) ـ إتاحة الفرصة جلميع التالميذ واستثمار كّل الفضاء املتوّفر(الّساحة، امللعب، األروقة
  ـ تنوّع وتفهرس يف مواقف إشكالية ذات داللة ومعىن ذات صبغة مشّوقة.

  ترّتب حسب اجلهد حبيث يتبع كّل نشاط شديد اجلهد بنشاط أقّل منه شّدة.  ـ 

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

  تبدأ احلّصة دائما بتمرينات أو ألعاب تتصف بأقّل جهد، بأخّف تركيز  وبأسهل تركيب وهنا ..التـدرّجـ 1              

 واجلنس والوقت واملساحة املطلوبة للتنفيذ.   متلي علينا املعاجلة التعليماتّية للّنشاط، تكييفه حسب املستوى 

                     ( االستمراريّة) تكون التمرينات واأللعاب متواصلة وال تفصل بينها فرتات ـ الديمومة:2

  لتسخني).راحة طويلة ينجم عنها ضياع تأثري مرحلة اإلمحاء ( ا

          للتالميذ. : تكون الّصعوبات املقرتحة يف مستوى القدرات البدنّية والّسلوكّية والّذهنية ـ التقـدير 3  

: عند االعتماد على مترينات أو ألعاب تتطّلب شّدة عالّية، جيدر إتباعها بأخرى  أخّف منها جهدا ويف التعاقب -  4    

  .التمرينات اخلاّصة بالقّوة العضلّية واملرونة واالسرتخاءنفس الوقت يتّم التعاقب بني 

 ختدم تعلمية حاالت يف حنددها ورياضي بدين لنشاط املناسبة احملتويات يف املرتقبة السلوكات اختيار إن التوجيهات التربوية:

 نفس وتوظيفاملنهجي   والتصورللتقارب الرؤية توحيد أجل من تربوية توجيهات تشرتط حبيث عنها  املعلن الرتبوية األبعاد

 خمطط بإجناز العمل تنظيم ميةھبأ الوعي إىل باألساتذة يدفع ما اهذو  . التعلم مراحل خالل تلميذ لكل املناسبة املساعي

 التالميذ. احتياجات مع يتجاوب عقالين تكويين

 : بــــــ مطالبا إذن فاألستاذ ، التلميذ وطموحات
 : السنوي التخطيط -أ

 .املؤسسة يف املمارسة املمكنة النشاطات حتديد -

 .الدراسية السنة عرب النشاطات هذه توزيع -

 : ويتضمن :  البيداغوجي الدفتر - ب

 .املهنية حبياته اخلاصة املعلومات وكل األستاذ هوية -
 هلا. امللحقة املرافق و الرياضية املنشآت خمطط و للمؤسسة فنية بطاقة -
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 .املؤسسة رئيس طرف من املوقع البيداغوجي املشروع -

 .املؤسسة رئيس طرف من عليه مصادق الرياضية املنشآت الستعمال السنوي املخطط -

 .لإلعالم املادة ملفتش تسلم منه نسخة

 .املادة أساتذة مكتب مستوى على تعلق منها نسخة . البيداغوجية الوسائل جرد -

 اليت اهليئة أو املدرسية الصحة مركز طرف من اإلعفاء شهادة تسلم اإلعفاء وتاريخ املرض تعيني مع املعفيني التالميذ قائمة -

  .املديرية مصاحل تعني

 .لألستاذ األسبوعي التوزيع 

 : على تحتوي التربوية األفواج بملف خاص جزء -
 . األفواج تكوين -

  للتالميذ االمسية القائمة - 

 .والتنقيط التحصيلية و التقديرية النتائج  - 

 .التعلمية الوحدات بتوزيع خاص جزء -

 .اليومي بالكراس خاص جزء -

 .التكوين دفرت - ب .املدرسية الرياضة الالصفية النشاطات دفرت - أ .املذكرات ) التعليمية باحلصص خاص األخري اجلزء -

 .اإليضاح و الدعم وثائق و باملراجع خاص ملف - ج

  . التالميذ تقدير وكيفيات التقييم ملفات -

  قائمة المراجع:

  .1990، ، القاهرة ،  دار الفكر العريب أمني أنور اخلويل ، أصول الرتبية البدنية والرياضية -
من التعليم املتوسط، مطبعة  لثةمديرية التعليم األساسي اللجنة الوطنية للمناهج ، الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثا -

  م 2003الديوان الوطين للتعليم عن بعد ، ديسمرب 
، مطبعة الثانويمن التعليم األوىل يقة املرافقة ملناهج السنة اللجنة الوطنية للمناهج ، الوث مديرية التعليم الثانوي، -

 .2005الديوان الوطين للتعليم عن بعد ، 

 


