
 ر   ب  ت  الوحدة التعلمية في: 01المحاضرة رقم 

 
 

 .في البداية يجب التعرف على تدرج الكفاءات المنتظرة كما وردت في مناهج التربية البدنية والرياضية في الطورين المتوسط والثانوي 

 

 (:تدرج الكفاءات المكتسبة)هيكلة المنهاج / 10

 

 الدراسيةنهاية المرحلة                                                                الكفاءة النهائية               

 

             

      نهاية السنة الدراسية                                                   الكفاءة الختامية                                  

 

              

 نهاية الفصل                               الكفاءة القاعدية                                                          

 التعلمية          والوحدة                                                                                                          

 

              

        

    (الحصة)نهاية الوحدة التعليمية                                             (    التعليمي)هـ اجرائي /الهدف الخاص     

 

                                                                                                                                     

 :تعريف الوحدة التعلّمية / 12 

 

قصد  تحقيق هدف تعلمي في نهاية العملية و التي تستمر ( حصص ) تعلّمية / التعلّمي  الذي يتضّمن مجموعة وحدات تعليميّة   هي التمفصل

 .لحوالي تسعة حصص

 

 

 :برمجة الوحدات التعلمية /  3  

راسية ، بحيث يشمل كل مجال تعلمي تبرمج الوحدات التعلمية بما يتوافق والمجاالت التعلمية المعبرة عموما على فصول السنة الد *    

 .(نشاط فردي وآخر جماعي ) نشاطين 

 .يجسد كل نشاط هدفا تعلميا عن طريق أهداف خاصة بعد التقويم التشخيصي*    

 

 كما يتم العمل بما يلي
 (.كونها المرجع الرسمي في تدريس المادة ) العمل بالتوجيهات التربوية    -3

 .ة المتوفرة في الميدانالعمل حسب اإلمكانيات المادي  -2

 .العمل حسب محيط العمل و مستوى التالميذ  -1

 .العمل بمفهوم المربي و ليس المدرب الرياضي -4

 .التركيز على الكفاءة القاعدية المستهدفة كمرجعية ميدانية أساسية  -1

مؤشرات إضافية شريطة أن تناسب هذه الكفاءة بعد  اإلستعانة بمؤشرات الكفاءة القاعدية المقترحة في المنهاج ، كما يمكن إختيار  -9

 .إجراء عملية التشخيص 

 .تناسب الظرف الذي يحدده األستاذ( من المؤشرات المقترحة في المنهاج ) إستخراج مؤشرات  -7

 :اءة ـــــر الكفــــــمؤش/ 4
هو السلوك الظاهري القابل للمالحظة والقياس  وهو الدال والذي يبرز من خالل نشاط التعلم ويعبر عن حدوث فعل التعلم أو التحكم في 

 . مستوى الكفاءات المكتسبة 

 . ومن خالل مجموع المؤشرات المرتبطة بالكفاءات الواحدة يمكن التأكد من تحقيق الكفاءة المستهدفة أو عدمها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مية ـق وحدة تعلّ ــأسس بناء وتطبي/ 11 

 :نموذج لوحدة تعلمية للجري السريع/ 10

 جم الساعيالمستوى الدراسي                  المجال التعلمي              النشاط                             مكان العمل                الح   

 ساعات( 12)األول                الجري السريع                     ساحة المؤسسة          تسعة(                   م  0 )األولى متوسط    

 إبداع سلوكات حركية و تمييزها مهما كان الميدان و المجال الكفاءة القاعدية
 

 

 الرقم

 

 المؤشرات

 

         

 جرائيةاألهداف اال

              

 

 

10 

 

 
 إدراك الفرق بين السرعة و التسرع - 

 
 .أن يتنقل بين حدين في أقل وقت ممكن -
 

 

 

19 

 

 .التحكم في الجسم أثناء التنقل السريع - 
 

أن يتنقل بسرعة وراء محفز في وضعيات مختلفة محافظا على  -
 .التوازن

 

 

13 

إنهاء العمل بمفرده  و القدرة على أخذ القرار في بدء  - 
 .و بالنسبة لآلخرين

أن ينطلق استجابة لمؤثربإستعمال قوة الدفع من وضعية  -
 . منخفضة للجسم

 

 

14 

 
 . والرد السريع قدرة االستجابة لمنبه أو  - 
  

 أن يتعامل مع المؤثرات ويتحدىالمواجهة على -
 . مسافات متزايدة   

 

 

10 

 

ولمسافة و تحدي  قدرة الزيادة في الجهد لمدة  - 
 .المواجهة النشيطة

المناسب للمسافة حفاظا على التوازن  عأن يستعمل األصقا -
 .الفيزيولوجي

 

 

10 

  
 التنقلاستعمال وضعية مريحة للجسم أثناء  -
 

 أن يتنقل في خط مستقيم مع الزيادة في السرعة  -
 .و الحفاظ على التوازن   

 

 

17 

 
 التحكم في اإليقاع و الوتيرة السريعة -
 

  .أن يحافظ على حركات الجسم المساعدة للسرعة -

 

18 

  
 .واالقتصاد في الجهد توازن االرتكازات -
 

أن يحافظ على التنسيق بين الحركات خالل الجري        في  -
 .ظروف تماثل المنافسة

 

 

12 

مساحة العمل تنظيم المجهودات و ترتيب الحركات في -
 .و كيفية استغالل مبادئ التنافس

  .أن يلعب أدوار التنشيط و يكشف على قدراته أمام الغير -

 

 العنــاصر المميزة                  المراحـــــل   

 (األّولي)التقويم التشخيصي

 

 علمي المعنيتال من معايير الهدف الخاضعة للتقويم ، انطالقا( المؤشرات)ـ تحديد العناصر 

 .ـ تحديد المحتوى الذي يقوم عن طريقه التقويم

 .تماشيا مع النشاط المختار( وترتيبها حسب أولويات   استخالص النقائص) تحليل النتائج             

 

 بناء الوحدة التعلّمية وتطبيقها

 

 .ـ صياغة أهداف الحصص انطالقا من النقائص

 (.حسب عدد الحصص )ـ توزيعها على المدى الزمنّي 

 .لكّل هدف ( وضعيات تعلّم ) ـ تحديد محتوى 

 (.في جميع الحصص ) ـ   اعتماد التقويم التكويني كضابط ومعّدل  مرافق لسيرورة التعلّم 

 .ميدانيا مع التالميذ( الحصص) التعلّمية/ تطبيق الوحدات التعليمية             

  

   

 التقويم التحصيلي      

    

              

 المحّددة في بداية ( النقائص ) ـ إخضاع المؤشرات    

 .الوحدة التعلّمية للتقويم    

 .ـ تحديد محتوى  يستجيب للمؤشرات المراد تقويمها

 ...(  ذاتي ، جماعي ، فردي ) ـ تحديد وسائل ومنهجية التقويم

 .ـ  تحليل النتائج  


