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الفحية والثقافية  وتسع: إل: تكريس طموحات األمة  النظاـ التربويفي  مندمجالبدنية جزء  التربية إفالماّدة: تقديم 
يجعؿ منيـ مواطنيف  بقية المواد التعميمية األضرى  مف إيجاد الفيغ المالئمة لتنشئة األجياؿ  بماشأنيا شأف   وا اجتماعية

 فاعميف  قادريف عم: ا اضطالع بأدوارىـ في كؿ مجا ات الحياة عم: أكمؿ وجو.
محور  التمميذيكوف منظورىا العاـ لمتعمـ حيث  فيو  في بناء المناىج الدراسية  المعتمدة ظّؿ المقاربة بالكفاءات في

 ممّيزا بما توفره مف تنّوع لألنشطة البدنية واأللعابفضاء ية تفبح التربية البدنية والرياض ا اىتماـ في العممية التعممية 
تفرفاتو ل تكييؼمف  لتمميذيتطمب مف اما و روح التعاوف والمواجية واإلبداع والتعبير   عم:ضافة التي تقـو   التحضيرية

 . المعيشة وسموكاتو م  ما يتوافؽ والوضعية

في تنمية  ىـتسا  تعبير وتوافؿ وسيمةكونيا   ة عم: الحركةيية والرياضتعتمد التربية البدنالتربية البدنية:  خاصية 2.2
في  ىـ أيضاتساو   التحضيرية النشاطات البدنية والرياضية واأللعاب عف طريؽ والبدنية الحركية مياراتالو   السموؾ الحسف
لمواجية   تضاذ القراراتوا  غرس روح ا اعتماد عم: النفس   و الجسـ والتوافؽ بينيمافحة العقؿ و  سالمة الحفاظ عم:

 لذلؾ.مناسبة  حموؿانتياج و المواقؼ 
تستثمر المكتسبات ضالؿ النشاط البدني  حيث  التربوية الناحية نوجزىا فيعّدة   نواح  فإّنيا تكمف في يتياأىمّ أّما 

      ماعي.واستثمار الجانب الثقافي وا اجت مف بموغ أىداؼ تربوية تساعد في ترقية فيمكّ والرياضي الذي 
تنمي قدرة و   والعمؿ ضمف الجماعة المساىمةالتمميذ في ا اندماج ا اجتماعي بفضؿ  تساعد التي االجتماعية الناحيةو 

 . ا اتفاؿ والتوافؽ
تعتبر التربية البدنية والرياضية الوعاء المناسب الذي تنمو وتتطور فيو جمي  الجوانب المكونة ، الصحية الناحيةومن 
   إل: جانبوا اجتماعية واألضالقية والثقافية  والنفسية الحركية  عموما في  الجوانب البدنية والفيسيولوجية تمثمةوالم  لمفرد

     .الوقاية مف األمراض
ومسايرة الحركية القائمة   القيمة المعنوية لمجسـ تحفيؿإل:   التعميـ المتوّسط لتربية البدنية والرياضية في مرحمةوتيدؼ ا
عطا والبشري  الفيزيائيميذ وبيف المحيط بيف التم مكانياتو حسب ما تقتضيو الوضعية  لمتعبير الفرفة ئووا  عف ذاتو وا 

النمو الحركي والتحكـ في الجسـ واألطراؼ   كوالبدنيةليا والمتماشية م  قدراتو العقمية  المناسبة والحالة  باضتيار الحموؿ
دراؾ  و ومدى تكامميما واألداء لمحركات  واإلدراؾالتوازف  تنميةو   أثيره عم: األجيزة الحيويةت ومدىقيمة المجيود  ا 

 . نسبيااألساسية لتتبمور فيما بعد إل: حركات مركبة ومعقدة 

  واحتراـ القانوف والنظاـ  العمؿ الجماعي ترّسخ التربية البدنية والراضية قيمةالشامل:  في تحقيق المممح اإلسيام 1.2
  ا انفعا ات امتثا ا لمقواعد والقوانيف ا اجتماعية.و  النزوات والتحّكـ في
في إطار  والتكامؿ التضامفعم:    تعمؿىادفة أبعاد تربويةذات  والرياضية البدنية األنشطةمداه في أنشطة  يجد كؿ ىذا 

 . ا استقاللية
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 التخـّرج  مالمـح. 1

إلى إرساء كفاءات وقٌم تساهم فً تكوٌن شخصٌة المتعلّم، وذلك من خبلل ممارسة أنشطة تربوٌة بدنٌة  ٌسعى منهج التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً مرحلة التعلٌم المتوسط

لطور الثانً ٌعمل على بناء والرٌاضٌة. فً الطور األول، توجه العناٌة إلى تمكٌن المتعلم من تطوٌر وتحسٌن مكتسبات المرحلة االبتدابٌة، من مهارات قاعدٌة، وفً ا

سعى إلى إضفاء فردٌة وجماعٌة، لتمكٌن المتعلّم من انتقاء وتركٌب المهارات لتصبح مشروعا عملٌا ٌسعى إلى تحقٌقه. أما الطور الثالث، فإّن المنهاج ٌمشارٌع وخطط 

 الصبؽة الجمالٌة لؤلعمال المقدمة، إلى جانب إرساء روح المنافسة، واإلبداع المبلزم إلتقان. 

 تعلٌم األساسًمالمح التخرج فً نهاٌة ال  2.1

 
 

 التعلٌم األساسً التخّرج منملمح  التعلٌم المتوسط التخّرج منملمح  التعلٌم االبتدائً التخّرج منملمح 
فً نهاٌة التعلٌم االبتدابً ٌتمكن المتعلم 

من السٌطرة على جسمه والتخلص من 
الحركات الزابدة  والقٌام بتصرفات 
قاعدٌة سلٌمة مع بناء مشارٌع وخطط 

 تستدعٌها المواقؾ. بسٌطة

فً نهاٌة التعلٌم المتوسط ٌتمكن المتعلم من 
التواصل حركٌا وشفوٌا  والقٌام بؤدوار 

بناءة فردٌا وجماعٌا إلعداد وتنفٌذ مشارٌع 
معتمدا على مناهج علمٌة ومتبنٌا قواعد 
 صحٌة وأمنٌة تضمن السبلمة والفعالٌة.

   ـ فً نهاٌة التعلٌم األساسً ٌتمكن المتعلم من:

 ـ االستقبللٌة واالرتٌاح فً أداء الحركات والمهارات

 ـ توزٌع المجهود لمداومة العمل 

 ـ بناء مشارٌع وخطط فردٌة وجماعٌة وتنفٌذها

 ـ حماٌة جسمه بوعً والمحافظة على صحته وأمنه

 ـ التواصل مع الؽٌر حركٌا وتقبل األخر .

 ـ التحكم فً نزواته وانفعاالته امتثاال للقانون .

 ـ التطلع إلى عالم الثقافة والمعرفة الوطنٌة والعالمٌة.

 

الكفاءات 

 الشاملة

ٌتمكن من مٌدان الوضعٌات والتنقالت: 

تنفٌذ مختلؾ الوضعٌات والتنقبلت 
 األساسٌة البسٌطة.

التكفل بذاته صحٌا من حٌث المٌدان البدنً: 

تقدٌر وتوزٌع المجهود لضمان االرتٌاح 
طٌلة المدة واالستمرارٌة فً العمل 

 المطلوبة.

: التكفل بذاته صحٌا من حٌث تقدٌر المٌدان البدنً

وتوزٌع المجهود لضمان االرتٌاح واالستمرارٌة 
 فً العمل طٌلة المدة المطلوبة.

 

 

كفاءات 

 ختامٌة
ٌتمكن من مٌدان الحركات القاعدٌة: 

إنجاز الحركات القاعدٌة المرتبطة 

 بالرمً والوثب والجري التً ٌتطلبها

 الموقؾ بطرٌقة سلٌمة.

فً إطار مبادئ العمل المٌدان الجماعً: 

الجماعً، بناء وتنـفٌذ حركـات وعملٌات 
 تتماشى والموقؾ المطروح.

ـ فً إطار مبادئ العمل الجماعً، المٌدان الجماعً: 

بناء  و تنفٌذ حركات وعملٌات  تتماشى والموقؾ 
 المطروح.

ناء ٌتمكن من بمٌدان الهٌكلة والبناء: 

وإنجاز مشارٌع وخطط بسٌطة ٌتطلبها 
 الموقؾ.

انجاز عروض مبنٌة على  مٌدان الجمباز: 

المبادئ األساسٌة للوقاٌة والسبلمة خبلل 
 التنفٌذ. 

انجاز عروض مبنٌة على المبادئ مٌدان الجمباز: 

  األساسٌة للوقاٌة والسبلمة خبلل التنفٌذ.
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 لتعلٌم المتوسط سنوات اأطوار ومالمح التخرج من   1.1

 المتوسط من الطور الثالثملمح التخّرج  ملمح التخّرج من الطور الثانً المتوسط المتوسط 2ملمح التخّرج من الطور 

 4السنة   1السنة     1السنة   2السنة 

فً نهاٌة الطور األول من التعلٌم  

المتوسط ٌتمكن المتعلم من القٌام بؤدوار 

ً العمل بناءة فردٌا والمساهمة ف

الجماعً من خبلل تنفٌذ حركات قاعدٌة 

 سلٌمة ٌتطلبها الموقؾ.

تطبٌق القوانٌن والمبادئ االمنٌة 

والصحٌة أثناء إنجاز مشارٌع وخطط 

بسٌطة فردٌا وجماعٌا وتكٌٌفها كلما 

 دعت الضرورة.

 

فً نهاٌة الطور الثانً من التعلٌم 

المتوسط ٌتمكن المتعلم من التكفل 

الستقبللٌة واالرتٌاح بذاته من حٌث ا

فً أداء الحركات والمهارات 

والمساهمة ضمن الجماعة لتحقٌق 

 أهداؾ فً إطار احترام القوانٌن .

فً نهاٌة التعلٌم المتوسط ٌتمكن المتعلم من 

التواصل حركٌا وشفوٌا  والقٌام بؤدوار 

بناءة فردٌا وجماعٌا إلعداد وتنفٌذ مشارٌع 

ٌا قواعد معتمدا على مناهج علمٌة ومتبن

 صحٌة وأمنٌة تضمن السبلمة والفعالٌة.

 

 

الكفاءة 

 ةملالشا

 التمكن من بناء رصٌد المٌدان البدنً: 

حركً ٌضمن تطبٌق الحلول المختارة 

 لمواجهة الموقؾ.

انتفاء وتطبٌق أسالٌب المٌدان البدنً: 

 بسٌطة وتنفٌذها فردٌا بارتٌاح  . 
ٌتمكن من ضبط   المٌدان البدنً: 

المهارات المناسبة إلنجاز  وترتٌب

 وتنفٌذ  مشروع فردي.

التكفل بذاته صحٌا من المٌدان البدنً: 

حٌث تقـدٌر وتوزٌع المجهود لضمان 

االرتٌـاح واالستمرارٌة فً العمل طٌلة 

 المدة المطلوبة

 الكفاءات

 الختـامٌة

المساهمة الفعالة فً المٌدان الجماعً: 

 بناء وتنفٌذ تنظٌمات جماعٌة بسٌطة

 تسمح بمواجهة المواقؾ المطروحة.

    

التمكن من قراءة المٌدان الجماعً: 

وفهم الموقؾ لربط وتنسٌق حركات 

 مع عناصر الفرٌق قصد بناء مشارٌع

تبنً وتطبٌق المٌدان الجماعً: 

المبادئ األساسٌة  للعمل الجماعً 

 خبلل الممارسة.

فً إطار مبادئ العمل المٌدان الجماعً: 

 وتنفٌذ حركات وعملٌات   الجماعً بناء

 تتماشى والموقؾ المطروح. 

التمكن من التؽلب على مٌدان الجمباز:  

الخجل والظهور أمام الؽٌر وتقدٌم 

 المنتوج.

بناء لوحات فنٌة  مٌدان الجمباز: 

 تتضمن مهارات موجهة للعرض
االمتثال لقانون مٌدان الجمباز:  

المنافسة وتقبل النقد و الحكم على 

 وج بعد عرضه.المنت

انجاز عروض مبنٌة على  مٌدان الجمباز:  

المبادئ األساسٌة للوقاٌة والسبلمة خبلل 

 التنفٌذ.
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 ٌتضمن مخطط الموارد الخاص ببناء الكفاءات رصٌدا من المهارات والمعارؾ التً ٌتلقاها المتعلم فً هذه المرحلة، . مخطط الموارد لبناء الكفاءات: 1

 األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة واأللعاب التحضٌرٌة أو الشبه الرٌاضٌة ٌكتسب الكـفاءات المراد إرساإها. وتتعلق هذه المعارؾ والمهاراتومن خبلل ممارسة 

 .  بالمٌادٌن المهٌكلة للماّدة: البدنً، الجماعً، الجمبازي

 

 

 األطوار المٌـادٌن الكفاءات الختامٌة الموارد المعرفٌة  الموارد المنهجٌة

 
 االعتماد على النفس واجتناب الؽش ـ

 .  خبلل الممارسة
 

 .ـ اخذ المبادرة وتحمل المسإولٌة 
  

 ـ احترام القانون واستثماره لصالحه.
  

 ـ احترام مبادئ األمن والوقاٌة.
  

ـ التحلً بالروح الجماعٌة وحب 
 التعاون مع اآلخر .

  
 ـ تقبل النقد البناء .

  
 ـ حب الفوز وتقبل الخسارة .

 
 ـ االتقان فً التنظٌم والتسٌٌر .

 
 ـ المحافظة على البنٌة الصحٌة.

 

: مراحله ـ توزٌع المجهودات التواتر ـ اجتٌاز نشاط الجري

 الحواجز ـ جري التتابع 

الجري المنتظم : الوتٌرات ـ اإلٌقاع ـ الجري ضمن 

 مجموعة ـ نظامٌة الجري ، بعض قوانٌن الجري.

الرمً ، إٌقاع الرمً مسلك  رمً ثقل : مراحل الرمً : 

الرمً ، مسار الرمً ، تجنٌد القوى ، تسلسل الدفع ، 

 التوازن خبلل الرمً ، قانون الرمً .

الوثب الطوٌل : مراحل الوثب ، إٌقاع الوثب ،  الوثب :

أسلوب الوثب، استثمار سرعة االقتراب ، االندفاع والدفع  

 وضعٌة الجسم كقاذؾ  و مقذوؾ ، القانون

الوضعٌات األساسٌة ، تبادل  الٌد وكرة السلة :كرة 

 الكرات والتواصل ، التنقل بالكرة ،التحول للهجوم أو
الدفاع فردٌا وجماعٌا، التصوٌب والتهدٌؾ ، المحافظة 

 على الكرة فً الهجوم ، القانون.

الوضعٌات والتنقبلت ،أساسٌات التعامل مع  الكرة الطائرة:

 انون.الكرة، الدفاع والهجوم ـ الق

 

التدحرج ، الوثب، التوازن، الدوران  :الجمباز األرضً

 الربط والتسلسل.

ـ  التمكن من بناء رصٌد حركً ٌضمن تطبٌق الحلول 

 المختارة لمواجهة الموقؾ.
 البدنً

        الطور

 األول
ـ  المساهمة الفعالة فً بناء وتنفٌذ تنظٌمات جماعٌة 

 حة.بسٌطة تسمح بمواجهة المواقؾ المطرو
 الجماعً

ـ  التمكن من التؽلب على الخجل و الظهور أمام الؽٌر 

 وتقدٌم المنتوج.
 الجمبازي

ـ ٌتمكن من ضبط  وترتٌب المهارات المناسبة إلنجاز 

 البدنً وتنفٌذ  مشروع فردي.
 
   الطور
ـ تبنً وتطبٌق المبادئ  األساسٌة  للعمل الجماعً  الثانً

 خبلل الممارسة.
 عًالجما

ـ االمتثال لقانون المنافسة وتقبل النقد و الحكم على 

 المنتوج بعد عرضه.
 الجمبازي

ـ التكفل بذاته صحٌا من حٌث تقدٌر وتوزٌع المجـهود 

لضمان االرتٌاح واالستمرارٌة فً العمل طٌلة المدة 

 المطلوبة.
 البدنً

الطور 

 الثالث

حركات ـ فً إطار العمل الجماعً بناء و تنفٌذ 

 وعملٌات  تتماشى والموقؾ المطروح.
 الجماعً

ـ انجاز عروض مبنٌة على  المبادئ األساسٌة للوقاٌة 

 الجمبازي والسبلمة خبلل التنفٌذ.
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 البرامج السنوٌة 4

 ط برنامج السنة األولى من التعلٌم متوسّ   2.4

ٌتمكن المتعلم من القٌام بؤدوار بناءة فردٌا والمساهمة فً العمل الجماعً من خالل تنفٌذ حركات قاعدٌة                      فً نهاٌة الطور األول من التعلٌم المتوسط، : الكفاءة الشاملة

 سلٌمة ٌتطلبها الموقؾ.

 كفل بالنفس ـ احترام الؽٌر وتقبل األحكام ـ التعاون مع اآلخر ـ االعتماد على النفس ـ تحمل المسإولٌة ـ الت  القٌـم                

 ـ التحكم فً األسس المنظمة للعمل ـ ترجمة األحاسٌس واالنفعاالت عن طرٌق التعبٌر الحركً ـ التواصل عن طرٌق الحركة. الكفاءات العرضٌة        

 الزمن معاٌٌر ومإشرات التقوٌم الوضعٌات التعلمٌة المحتوٌات المعرفٌة مركبات الكفاءة الكفاءات الختامٌة المٌادٌن

 البدنً

التمكن من بناء 

رصٌد حركً 

ٌضمن تطبٌق 

الحلول المختارة 

 لمواجهة الموقؾ.

فً أنشطة الجري 

 والوثب والرمً:

أخذ الوضعٌة الصحٌحة ـ 

 . للجسم

ـ التحكم فً بعض 

 مراحل  التنفٌذ.

ـ تجنٌد اإلمكانات  البدنٌة 

 واستثمارها خبلل التنفٌذ.

ـ تنسٌق بعض مراحل  

 التنفٌذ.

 لسرٌعالجري ا : 

 ـ تربٌة الخطوة فً الجري السرٌع.

ـ وضعٌة الجسم  وعمل األطراؾ 

 أثناء الجري .

ـ االنطبلق السرٌع ) نصؾ 

 االنثناء(

 ـ االستقامة التدرٌجٌة للجسم

 ـ الجري السرٌع على محور.

 رمً الجلة 

 وضعٌة الرمً وحمل الجلةـ 

ـ الرمً من الواجهة  من الثبات 

 ومن التنقل.

 الجانب من الثبات  ـ الرمً من

   ـ مرافقة األداة والتوازن

  الوثب الطوٌل 

 الوثب ورجل االرتقاء. ـ 

 ـ االرتقاء واالندفاع لؤلمام

 ـ الطٌران واالستقبال 

   ـ االقتراب

 ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن
الجري السرٌع والتتابع   

 على مسافات قصٌرة

 ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن 
  رمً الجلة والكرات المطاطٌة

 حسب مسار محدد.

 ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن الوثب 
 الطوٌل )أسلوب الضم( 

ـ وضعٌة تعلم اإلدماج فً 

 نهاٌة
 الوحدة التعلمٌة 

  نشاط الجري :

الوضعٌة الصحٌحة للجسم خبلل ــ المعٌار: 

 الجري .

التنسٌق بٌن األطراؾ خبلل ــ المإشرات: 

دٌنامٌكٌة   -الجري بؤقصى سرعة  -الجري 

 تالخطوا

 نشاط الرمً: 

أخذ الوضعٌة الصحٌحة  للرمً من المعٌار: 

 الجانب.

 -الزحلقة المسطحة جانباــ المإشرات: 

التوازن بعد  -الدفع الكامل -التمحور الصحٌح

 الرمً .

 نشاط الوثب: 

 الوضعٌة الصحٌحة للوثبــ المعٌار: 

االرتقاء   -االقتراب السرٌعــ المإشرات: 

 والطٌران المناسب عالدف -بالرجل المناسبة

 االستقبال المتزن .-
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 الجماعً

 

المساهمة الفعالة فً 

بناء وتنفٌذ تنظٌمات 

جماعٌة بسٌطة 

تسمح بمواجهة 

 المواقؾ المطروحة 

 

 

 

فهم القوانٌن األساسٌة  -

المهٌكلة للنشاط 

 واستثمارها.

التحكم فً انجاز  -

 أساسٌات النشاط.

ـ  قراءة الموقؾ وانتقاء 

ات والعملٌات المهار

 المناسبة له.

ـ التحول من وضعٌة 

 وموقؾ آلخر.

ـ المهارات والقوانٌن األساسٌة 

 للنشاط.

 ـ التواصل بالكرة .

 ـ التنقل بالكرة وبدون كرة .

 ـ فضاء الممارسة واستثماره

ـ التحول من الدفاع إلى الهجوم 

 والعكس .

 

ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن مواقؾ 

ل بالكرة تستدعً التواصل  والتنق

 فً  كرة الٌد

ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن مواقؾ 

تستدعً التواصل  والتنقل بالكرة 

 فً كرة السلة 

ـ وضعٌة تعلمٌة تتضمن مواقؾ 

تستدعً التواصل  والتنقل نحو 

 الكرة فً الكرة الطابرة.

ـ وضعٌة  تعلم اإلدماج فً نهاٌة  

 الوحدة التعلمٌة

 األنشطة الجماعٌة:

 بطبلقة الممارسةالمعٌار: 

 المإشرات:

 معرفة وتطبٌق القوانٌن األساسٌة. -

 التحكم فً أساسٌات النشاط. -

 المساهمة ضمن الفرٌق -

 احترام مبادئ التنظٌم والتسٌٌر . -

 

 

 الجمباز

 

التمكن من التؽلب 

على الخجل 

والظهور أمام الؽٌر 

 وتقدٌم المنتوج.

 

التحكم فً الجسم خبلل  -
 التنفٌذ.

  انجاز حركات -
 التدحرج البسٌطة.

انجاز حركات الوثبات  -
 البسٌطة .

إنجاز حركات التوازن  -
 البسٌطة .

 انجاز سلسلة بسٌطة.-

 ـ التدحرج األمامً البسٌط

 ـ التدحرج الخلفً البسٌط

 ـ التدحرج الجانبً

 ـ الوثبات العادٌة

 ـ الوثب بربع دورة

 ـ الوثب بنصؾ دورة

 ـ النجمة 

 ـ الشمعة 

 الرأس. ـ الوقوؾ على

وضعٌة تعلمٌة تتضمن مواقؾ 

تعتمد على الدوران والتدحرج 

 والتوازن فً الحركات األرضٌة.

ـ وضعٌة تعلم اإلدماج فً نهاٌة 

 الوحدة التعلمٌة.

 النشاط الجمبازي

 التنفٌذ السلٌم للحركات.المعٌار: 

 المإشرات:

 ـ توزٌع المجهود خبلل التنفٌذ.

 ـ ربط الحركات .

 ٌة.ـ الصبؽة الجمال

 

 
 



 خ اٌٛؽ١ٕخاٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواؽ١خ اٌشؼج١خ                                                                          ٚىاهح اٌزوث١

ـــاللجن                                        333                                     2016  - مناهــج مزحلت الخعليــم املخىّســط ـــت للمناهـــــت الىطنيــ  جــ

 

 
 برنامج السنة ثانية من التعميم متوّسط  2. .4

 اٌىفبءح اٌشبٍِخ
ر٤ٔطش كَى٣خ ٝؿٔخػ٤خ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُظؼ٤ِْ حُٔظ٢ٓٞ، ٣ظٌٖٔ حُٔظؼِّْ ٖٓ ططز٤ن حُوٞح٤ٖٗ ٝحُٔزخىة ح٤٘ٓ٧ش ٝحُٜل٤ش أػ٘خء اٗـخُ ٓ٘خ٣ٍغ ٝهط٢ 

 ٝط٤٤ٌلٜخ ًِّٔخ ىػض ح٠ٍَُٝس.

 حكظَحّ حُـ٤َ ٝطوزَ ح٧كٌخّ ـ حُظؼخٕٝ ٓغ ح٥هَ ـ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُ٘لْ ـ طلَٔ حُٔٔئ٤ُٝش ـ حُظٌلَ رخُ٘لْ  اٌم١ـُ                 

 حُظلٌْ ك٢ ح٧ْٓ حُٔ٘ظٔش ُِؼَٔ ـ طَؿٔش ح٧كخ٤ْٓ ٝح٫ٗلؼخ٫ص ػٖ ٣َ١ن حُظؼز٤َ حُل٢ًَ ـ حُظٞحَٛ ػٖ ٣َ١ن حُلًَش. اٌىفبءاد اٌؼوػ١خ        

 اٌيِٓ ِؼب١٠و ِٚئشواد اٌزم٠ُٛ  اٌٛػؼ١بد اٌزؼ١ٍّخ اٌّؾز٠ٛبد اٌّؼوف١خ ِووجبد اٌىفبءح اٌىفبءاد اٌقزب١ِخ ا١ٌّلاْ

 اٌجلٟٔ

أزفبء ٚ رطج١ك 

أٍب١ٌت ث١َطخ 

ٚرٕف١ن٘ب فوك٠ب 

 . ثبهر١بػ

 

اٌزؾىُ فٟ أٌٍ . 1

ِّبهٍخ أٔشطخ اٌغوٞ 

 ٚاٌٛصت ٚاٌوِٟ: ِٙبهاد 

 ٚ لٛا١ٔٓ       

 

ظوفبد . أزمبء ٚرطج١ك ر2

 ِٕبٍجخ ٌٍّٛلف: 

 رطج١ك اٌزؼ١ٍّبد اٌقبّطخ  -

 ا٢فن ثبٌّجبكة ا١ِٕ٤خ. -

 

. رؼل٠ً ٚػجؾ اٌزلف٩د 3

أط٩لب ِٓ ِؼط١بد 

 اٌٛػؼ١خ ِٚزغ١وارٙب.

 رؼ١١و فٟ ا٠٦مبع -  

 رغ١١و فٟ اٌٛػؼ١خ  -  

 رغ١١و فٟ ا٤ٍٍٛة.  -  

 

         

 * فٟ اٌغوٞ اٌَو٠غ :
 ـ أرـي٣ش حُـ١َ ح٣َُٔغ

 حَُى ح٣َُٔغ ك٢ ح٫ٗط٬م ـ
ـ حُظيٍؽ ك٢ حٓظوخٓش حُـْٔ ك٢ 

 َٓكِش حَُ٘ٝع
ـ حُـ١َ ػ٠ِ ٓلٍٞ ٝحًظٔخد 

 أه٠ٜ َٓػش.
ـ ٟٝؼ٤ش حُـْٔ ٝطٌخَٓ ػَٔ 

 ح١٧َحف .
 ـ حُـ١َ ىحهَ ٍٝحم 

  
 * فٟ ٔشبؽ اٌوِٟ :

 ـ حرـي٣ش ح٢َُٓ ) ىكغ حُـِش(
ـ ح٢َُٓ ٖٓ حُـخٗذ ) ٖٓ حُؼزخص 

 ٖٝٓ حُظ٘وَ(
 ٌُخَٓ َٝٓحكوش ح٧ىحسـ حُيكغ ح

 ـ ح٢َُٓ ىحهَ ٓ٘طوش .
 *  فٟ ٔشبؽ اٌٛصت :

 ـ أرـي٣ش حُٞػذ )حُٞػذ حُط٣َٞ(
 ـ ح٫ٓظوزخٍ ٟٝٝؼ٤ش حُـْٔ .

 ـ حُيكغ ٝح٫ٗيكخع رَؿَ ٝحكيس 
 ـ حُط٤َحٕ ٝٓٔخٍ حُـْٔ 

 ـ ح٫هظَحد 

 ـ ح٫ٍطوخء ٖٓ ٓ٘طوش .

 ٟٝؼ٤ش طؼ٤ِٔش طظ٠ٖٔ -

ٓٞحهق طٔظيػ٢ ططز٤ن ٓزخىة  

١ ح٣َُٔغحُـَ  

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش طظ٠ٖٔ   -

ٓٞحهق طٔظيػ٢ حٓظؼٔخٍ ًخَٓ 

 هٟٞ حُـْٔ ك٢ 

 ٢ٍٓ حُـِش. 

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش طظ٠ٖٔ ٓٞحهق  -

طٔظيػ٢ حٓظؼٔخٍ َٓػش ح٫هظَحد 

 ٝحُيكغ ك٢ حُٞػذ حُط٣َٞ. 

ٟٝؼ٤ش طؼِْ ح٩ىٓخؽ ك٢ ٜٗخ٣ش  -

 حُٞكيس حُظؼ٤ِٔش.

 

حُٟٞؼ٤ش ح٣َُٔلش ٌغوٞ اٌَو٠غ: ا

 ه٬ٍ حُـ١َ

 ح٫ٗط٬م ح٣َُٔغ -ٌّئشواد: ا

 ح٫ٓظوخٓش حُظي٣ٍـ٤ش ُِـْٔ. -

 حَُٔػش حُوٜٟٞ ٝطٞحطَ حُوطٞحص  -

 ـ حُـ١َ ػ٠ِ ه٢ ٓٔظو٤ْ  ٝحُظٞحُٕ 

حُظوِٚ ٖٓ حُلًَخص حُِحثيس ه٬ٍ  -

 حُـ١َ

حُٟٞؼ٤ش ح٣َُٔلش هِٟ اٌغٍخ : 

 ٢َُِٓ 

حٓظَٓخٍ  -ا٣وخع ح٢َُٓ  -اٌّئشواد: 

 حُيكغ.

 . حُظٞحُٕ ه٬ٍ ح٢َُٓ -

حُٟٞؼ٤ش ح٣َُٔلش اٌٛصت اٌط٠ًٛ: 

 ُِٞػذ

 اٌّئشواد:

 ـ حَُر٢ ر٤ٖ ح٫هظَحد ٝح٫ٗيكخع.

 ـ ٓٔخٍ حُـْٔ ك٢ حُل٠خء

 ـ ح٫ٓظوزخٍ حُٔظِٕ.
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 اٌغّبػٟ

 

 

اٌزّىٓ ِٓ لواءح 

ٚفُٙ اٌّٛلف ٌوثؾ 

ٚر١َٕك ؽووبد ِغ 

ػٕبطو اٌفو٠ك 

 لظل ثٕبء ِشبه٠غ.

 

 

 

.حُظلٌْ ك٢ أْٓ 1

 ٓٔخٍٓش

ٗ٘خ١ ًَس ح٤ُي، ًَس حُِٔش  

 حٌَُس حُطخثَس. 

 -ٜٓخٍحص أٓخ٤ٓش       -  

 هٞح٤ٖٗ أٓخ٤ٓش .

. حُٔٔخٛٔش ك٢ حَُٔىٝى 2

حُـٔخػ٢ ك٢ حُيكخع 

 حُٜـّٞ :ٝ

 حُظز٤ِؾ ك٤ًَخ . - 

 اىٍحى ٝكْٜ      - 

 طَٜكخص ح٬ُِٓء. - 

 طٞهّغ طَٜكخص حُٔ٘خكْ  - 

. حُظٌلَ رخُ٘لْ ٝط٘ظ٤ْ 3

 ٣َ١وش حُٔٔخٍٓش 

 حُو٤خّ رؤىٝحٍ ه٤خى٣ش . - 

  ٓ٘خكٔش ط٘ظ٤ْ ك٢ حُٔٔخٛٔش - 

  ٬ٓكظش ٝطو٣ْٞ َٓىٝى - 

 * فٟ ٔشبؽٟ ووح ا١ٌل ٚاٌٍَخ:  

 ذ ٓغ ٝحُِؼذ ٟيحُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُِؼ

 :ه٬ٍ طزخىٍ  اٌٍؼت ِغ ٖٓ . 

 . ٖٓ ه٬ٍ حُظٔٞهغ .    

 . ٖٓ ه٬ٍ حُظ٘وَ رخٌَُس    

 . ٖٓ ه٬ٍ حُظٔي٣ي ٝ حُظٜي٣ق   

 :اٌٍؼت ػل 

 ـ حُٔٔخٛٔش ك٢ كٔخ٣ش ح٠َُٓٔ ٝحُِٔش 

 . ٖٓ ه٬ٍ حُظٔٞهغ ًٔيحكغ  

 . ٖٓ ه٬ٍ ػَهِش طٞحَٛ حُوْٜ   

 . ٖٓ ه٬ٍ ٓٔخٗيس حَُكخم.  

 . ٖٓ ه٬ٍ طٞهغ ٝهٚ حٌَُحص   

 ـ فٟ ٔشبؽ اٌىوح اٌطبئوح :

 حُظٔٞهغ ٝحُظ٘و٬ص ٌَُِس . -

 ـ حُٟٞؼ٤خص ح٧ٓخ٤ٓش ٫ٓظوزخٍ حٌَُس 

ـ طٞؿ٤ٚ حٌَُحص ) ٖٓ أػ٠ِ   

 رخُٔخػي٣ٖ ، ح٩ٍٓخٍ (.

 3ـ حُؼ٬هش ر٤ٖ حَُكخم ) ٗظخّ  

 ط٣ََٔحص(.

 

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش طظ٠ٖٔ ٓٞحهق 

ك٢   ًحص ١خرغ طٞح٢ِٛ ٛخىف

 ٗ٘خ٢١ ًَس

 ح٤ُي ٝحُِٔش .

 

 

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش  طٔظيػ٢ حٓظؼٔخٍ 

حُظ٘و٬ص ٝحُظٔٞهغ ك٢ حٌَُس 

 حُطخثَس

 

 

ـ ٟٝؼ٤ش طؼِْ ح٩ىٓخؽ ك٢ ٜٗخ٣ش  

 حُٞكيس حُظؼ٤ِٔش

 حُوٞح٤ٖٗ ح٧ٓخ٤ٓش - اٌزؾىُ فٟ آ١ٌخ:

 حُٜٔخٍحص ح٧ٓخ٤ٓش -

 ـ حُظلٌْ ك٢ حٌَُس : اٌّئشواد

 ط٣ََٔٛخ ٝحٓظوزخُٜخ. - 

 حُظ٘وَ رٜخ . - 

 طٔي٣يٛخ - 

 ـ اٌزؾىُ فٟ اٌفؼبء:

 . حُيكخػ٢     

 . حُٜـ٢ٓٞ     

 . رؼٞ حُوٞح٤ٖٗ ح٧ٓخ٤ٓش    

 حُظلٌْ ك٢ آ٤ُش: اٌّؼب١٠و

 . حُوٞح٤ٖٗ ح٧ٓخ٤ٓش .

 . حُٜٔخٍحص ح٧ٓخ٤ٓش

 اٌّئشواد 

 حُٟٞؼ٤خص ٝحُظ٘و٬ص ٌَُِس -

 ـ حُظلٌْ حٌَُس ط٣ََٔٛخ ٝحٓظوزخُٜخ.

 يكخع ٝ حُٜـّٞ.ـ حُظٔٞهغ ك٢ حُ

 .ـ رؼٞ حُوٞح٤ٖٗ ح٧ٓخ٤ٓش

 

 اٌغّجبى

 

ثٕبء ٌٛؽبد ف١ٕخ  

رزؼّٓ ِٙبهاد 

 ِٛعٙخ ٌٍؼوع.

. حٗـخُ  ٍٝر٢ كًَخص  1

 حُٞػذ ٓغ حُظيكَؽ.

. حٗـخُ ٍٝر٢ كًَخص 2

 حُٞػذ ٓغ حُظٞحُٕ 

. حٗـخُ ٝر٢ كًَخص 3

 حُظيكَؽ ٓغ حُظٞحُٕ

 حُظيكَؽ ح٧ٓخ٢ٓ حُز٢٤ٔ -

 ٢٤ـ حُظيكَؽ حُوِل٢ حُزٔ

 ـ حُظيكَؽ حُـخٗز٢

 ـ حُٞػزخص حُؼخى٣ش

 ـ حُٞػذ رَرغ ىٍٝس

 ـ حُٞػذ رٜ٘ق ىٍٝس

 ـ حُ٘ـٔش 

 ـ حُ٘ٔؼش 

 ـ حُٞهٞف ػ٠ِ حَُأّ .

 

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش طظ٠ٖٔ ٓٞحهق 

طٔظيػ٢ حُظلٌْ  ك٢ حُيٍٝحٕ 

 ٝحُظٞحُٕ حُظيكَؽ

 ك٢ حُلًَخص ح٤ٍٟ٧ش.

 

ـ ٟٝؼ٤ش طؼِْ ح٩ىٓخؽ ك٢ ٜٗخ٣ش 

 حُٞكيس حُظؼ٤ِٔش

 

 حُظ٘ل٤ٌ  ح٤ُِْٔ ُِلًَخص.: ّؼ١بهاٌ

 اٌّئشواد

 ـ ط٣ُٞغ حُٔـٜٞى ه٬ٍ حُظ٘ل٤ٌ.

 ـ ٍر٢ حُلًَخص .

 ـ حُٜزـش حُـٔخ٤ُش.
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 من التعميم المتوّسط ثؤبِظ  إٌَخ اٌضبٌضخ.3.  4
 ٔض اٌىفبءح اٌشبٍِخ

ح٫ٓظو٤ُ٬ش ٝح٫ٍط٤خف ك٢ أىحء حُلًَخص ٝحُٜٔخٍحص ٝ حُٔٔخٛٔش ٟٖٔ  ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش حُؼخُؼش ٖٓ حُظؼ٤ِْ حُٔظ٢ٓٞ ٣ظٌٖٔ حُٔظؼِْ ٖٓ حُظٌلَ رٌحطٚ ٖٓ ك٤غ
 حُـٔخػش ُظلو٤ن أٛيحف ك٢ ا١خٍ حكظَحّ حُوٞح٤ٖٗ .

 ـ حكظَحّ حُـ٤َ ٝطوزَ ح٧كٌخّ ـ حُظؼخٕٝ ٓغ ح٥هَ ـ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُ٘لْ ـ طلَٔ حُٔٔئ٤ُٝش   اٌم١ــُ                 

 لٌْ ك٢ أْٓ ٜٓ٘ـ٤ش ر٘خء حُٔ٘خ٣ٍغ ٝحُوط٢  ـ  حُظؼز٤َ ٝحُظٞحَٛ حُل٢ًَ  حُٜخىف ـ حُٔٔخٛٔش ٟٖٔ ٓـٔٞػش.ـ حُظ اٌىفبءاد اٌؼوػ١خ        

 اٌيِـٓ  ِؼب١٠و ِٚئشواد اٌزم٠ُٛ اٌٛػؼ١بد اٌزؼ١ٍّخ اٌّؾز٠ٛبد اٌّؼوف١خ ِووجبد اٌىفبءح اٌىفبءاد اٌقزب١ِـخ  

ٟ
لٔ

ٌج
ا

 

٠زّىٓ ِٓ ػجؾ  

ٚرور١ت اٌّٙبهاد 

 إٌّبٍجخ ٦ٔغبى

ٚرٕف١ن  ِشوٚع 

 وكٞــــف

 

 

. ٠زؾىُ فٟ رٕف١ن اٌؾووبد 1

 ٚاٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ .

 

 

. ٠ورت ٠َٕٚك ِغّٛػخ 2

ؽووبد ِٕبٍجخ ٌؼ١ٍّخ 

 ِؼ١ٕخ .

 

 

. ٠ؾبفع ػٍٝ اٌغبٔت 3

 ا٤ِٕٟ ٠ٚزغٕت اٌّقبؽو

 

  : ح٫ٓظـخرش ح٣َُٔؼش ك٢ فٟ ٔشبؽ اٌَوػخ
 ح٫ٗط٬م ) ٖٓ ٟٝؼ٤ش حُـؼٞ(

  ٍر٢ ح٫ٗط٬م رخَُ٘ٝع -
 حُزلغ ػ٠ِ حَُٔػش حُوٜٟٞ   -
 ى٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُوطٞحص  -
 ػ٠ِ ٓلٍٞ حُـ١َ ح٣َُٔغ -
 اٜٗخء حُٔزخم ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُظٞحُٕ . -
 : ِٟفٟ ٔشبؽ اٌو 
 اٌوِٟ ِٓ اٌغبٔت ِٓ اٌزٕمً : -
 . أهٌ حُٟٞؼ٤ش حُٔ٘خٓزش  
 اٌزٕمً اٌَّطؼ عبٔجب :   -
 حُظ٘وَ  . أهٌ حُٟٞؼ٤ش حُٔ٘خٓزش أػ٘خء  
 َِٔ حُيكغ . طٔ  
 حُيكغ حٌُخَٓ ُِـِش اٌوِٟ إٌٙبئٟ: -
 . َٓحكوش حُـِش   
 ٝحُزوخء ىحهَ ىحثَس  ح٢َُٓ   حُظٞحُٕ ا٨ٍزمجبي: -
 : فٟ ٔشبؽ اٌٛصت 

 ـ ٟز٢ ٓٔخكش ح٫هظَحد  :ا٨لزواة
 ـ حًظٔخد أًزَ َٓػش ٌٓٔ٘ش   

  حُيكغ رَؿَ ح٫ٍطوخء -ا٨هرمبء: 
 روخء حُـْٔ ػخ٤ُخ ػ٘ي حُيكغ  -
 ٫ٗيكخع ٧ػ٠ِ ٨ُٝٓخّ ح -

 ـ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُـْٔ ك٢ حُل٠خءاٌط١واْ: 
 ـ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓٔخٍ حُـْٔ ك٢ حُٜٞحء 
 ـ ؿِذ حَُؿ٤ِٖ ُِٜيٍ 

 ـ ٓي حَُؿ٤ِٖ ٝح٫ٓظوزخٍ رٜٔخ ا٨ٍزمجبي : 
 ـ ح٫ٗيكخع ٨ُٓخّ أٝ ُِـخٗذ 
 ـ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظٞحُٕ  

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش 
اٌٗخ٤ُش طظ٠ٖٔ ٓٞحهق 

ى ح٣َُٔغ ػٖ حَُ
 ٝحٓظؼٔخٍٙ ك٢ حَُٔػش 

 
ٟٝؼ٤خص  طؼ٤ِٔش 

اٌٗخ٤ُش طظ٠ٖٔ ٓٞحهق 
طٔظيػ٢ طـ٤٘ي ٝطَِٔٔ 
 حُوٟٞ ك٢ ه٬ٍ ح٢َُٓ

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش 
اٌٗخ٤ُش طٔظيػ٢ حُظلٌْ 
ك٢ حَُٔحؿَ  ٝط٤ٔ٘وٜخ 

 ه٬ٍ  حُٞػذ .
ـ ٟٝؼ٤ش طؼِْ ح٩ىٓخؽ 
 .ك٢ ٜٗخ٣ش حُٞكيس حُظؼ٤ِٔش

ٟٝؼ٤ش : ٔشبؽ اٌغوٞ اٌَو٠غ
 ِـْٔ ك٢ حُـ١َٛل٤لش ُ
ٟٝؼ٤ش ٛل٤لش : اٌّئشواد
 ٬ُٗط٬م

ـ حٓظوخٓش طي٣ٍـ٤ش ُِـْٔ ك٢ 
 حَُ٘ٝع

 ـ هطٞحص ٓظِٗش ٣َٓٝؼش
 ـ َٓػش ٓٔظَِٓش 

 ـ ط٤ٔ٘ن ر٤ٖ ح١٧َحف
ٟٝؼ٤ش ٤ِٓٔش ه٬ٍ  ٔشبؽ اٌوِٟ:

 ح٢َُٓ 
 ط٘وَ ٓٔطق ى٣٘خ٢ٌ٤ٓ.: اٌّئشواد

 ـ ىكغ  ٓظٞحَٛ ٨ُىحس.
 ـ َٓحكوش ح٧ىحس.
 ٢ٓ.ـ طٞحُٕ رؼي حَُ

 فٟ ٔشبؽ اٌٛصت:
 ٚػؼ١خ ١ٍٍّخ أصٕبء اٌٛصت

 اٌّئشواد
 ـ حهظَحد ٣َٓغ ٠ٓٝز١ٞ 

 ـ ىكغ ؿ٤ي ػ٘ي ح٫ٍطوخء 
 ـ طلٌْ ك٢ ٓٔخٍ حُـْٔ ك٢ حُٜٞحء

 ـ حٓظوزخٍ ٓظِٕ 

حُلَٜ ح٧ٍٝ 

ٝكيطخٕ  =

 12طؼ٤ِٔظخٕ 

كٜش ٌَُ 

ٜٓ٘ٔخ ) ٗ٘خ١ 

كَى١ + 

ٗ٘خ١ 

 ؿٔخػ٢(

ـ حُلَٜ   

حُؼخ٢ٗ = 

 ٝكيص
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رجٕٟ ٚرطج١ك اٌّجبكة 

ا٤ٍب١ٍخ  ٌٍؼًّ 

اٌغّبػٟ ف٩ي 

 اٌّّبهٍخ.

 رؼٞ ٓزخىة حُٜـّٞ : .1

 ـ حهظ٤خٍ ٗٞع حُٜـّٞ

 ـ حُظٔٞهغ ك٢ حُٜـّٞ

ـ ح٠ُـ٢ ػ٠ِ حُيكخع  ٝرؼغ 

 حُوَِ

 ـ حٓظؼٔخٍ حُؼـَحص ٝحُظٜي٣ق

 ـ حُٔ٘ي ٝح٫ٍطٌخُ

 

 :َٛحُظلٌْ ك٢ أٝهخص حُظٞحَٛ رخٌَُس: فٟ اٌٙغ 
 حُظ٘وَ رخٌَُس أٝ ٌَُِسٖٓ ه٬ٍ  -    

 ٖٓ ه٬ٍ طزخىٍ حٌَُحص  -    
 ٖٓ ه٬ٍ حُظٔي٣ي ٝحُظٜي٣ق -    

 حُظلٌْ ك٢ ر٘خء حُل٠خء حُٜـ٢ٓٞ : -
 ٫ٓظوزخٍ حٌَُس         شحُٔ٘خٓز حُٟٞؼ٤خص ٝح٧ٓخًٖ .
حٓظؼٔخٍ ح٧ٓخًٖ حُ٘خؿَس ٝحُٔ٘خٓزش ك٢ ىكخع  .

  حُوْٜ.
  ٓٔخٗيس كخَٓ حٌَُس .
 َحهزشحُظوِٚ ٖٓ حُٔ .
 ٫ٓظوزخٍ حٌَُس .   
 طٞؿ٤ٚ حٌَُس . .

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش 

اٌٗخ٤ُش  طظ٠ٖٔ 

ٓٞحهق طٔظؼ٢ 

حُظٞحَٛ ٝحُظ٘وَ 

 رخٌَُس

ك٢ أٗ٘طش  ًَس ح٤ُي 

ٝحُِٔش ٝٗلٞٛخ  ك٢ 

 حٌَُس حُطخثَس

 

أكاء ١ٍٍُ ٌٍّٙبهاد  فٟ اٌٙغَٛ :

 ا٤ٍب١ٍخ

 اٌّئشواد

 ـ ط٣ََٔ ٝحٓظوزخٍ ٤ِْٓ 

 ـ ط٘وَ ٓ٘خٓذ رخٌَُس 

 َ ٓ٘خٓذ ٌَُِس ٝطٞؿ٤ٜٜخـ ط٘و

 ـ طٔٞهغ ٛل٤ق 

 ـ ٓٔخٗيس ٤َُِِٓ 

 ـ ط٣ٜٞذ أٝ ٓلن ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ

 

 

 

 

 

  

 

 . ثؼغ ِجبكة اٌلفبع 2
 ـ حهظ٤خٍ ٗٞع حُيكخع 

ـ حُظٔٞهغ ك٢ حُيكخع ٝكٔخ٣ش 
 حُٔ٘طوش 

ـ ح٠ُـ٢ ػ٠ِ حُٜـّٞ ٝرؼغ 
 حُوطؤ

ـ حُزلغ ػ٠ِ ح٫ٓظلٞحً 
 ػ٠ِ حٌَُس 

 ـط٤ش  ـ ٓٔخٗيس ح٤َُِٓ ٝحُظ

 اٌزؾٛي إٌّبٍت ِٓ اٌٙغَٛ : فٟ اٌلفبع
 ػَهِش حُوْٜ ك٢ ر٘خء حُٜـّٞ. ٌٍلفبع:

 حُظٔٞهغ حُٔ٘خٓذ ك٢ حُيكخع  .     
 كٔخ٣ش حُٔ٘طوش ٝٓٔخٗيس ح٤َُِٓ.     

 ـ ح٠ُـ٢ ػ٠ِ حُٜـّٞ ٝهٚ حٌَُحص : 
 . طٞهغ ٓخ ٣وّٞ رٚ حُوْٜ    
 . ٠ٓخ٣وش حُوْٜ حُٔزخَٗ.    
 حُيكخع..ٓي حُؼـَحص ك٢     
٤ًق ٌٛٙ حُٔزخىة د: فٟ ٔشبؽ اٌىوح اٌطبئوح   

  رٔخ ٣ظٔخ٠ٗ ٝه٤ٜٛٞخطٚ

 

 

 

ـ ٟٝؼ٤ش طؼِْ 

ح٩ىٓخؽ ك٢ 

ٜٗخ٣ش  حُٞكيس 

 حُظؼ٤ِٔش

 أكاء ١ٍٍُ ٌٍّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ فٟ اٌلفبع :

 ـ طٔٞهغ ٓ٘خٓذ : اٌّئشواد

 ـ ٟـ٢ ػٖ حُوْٜ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ 

ـ هٚ ٌَُِحص ) حُظوخ١  حٌَُحص ك٢ 

 َس حُطخثَس(حٌُ

 ـ حُظٔٞهغ  ٝحُظـط٤ش حُٔ٘خٓزش ٬ُِِٓء 

بى
ـج
ّــ

غ
اٌ

 

ا٨ِزضبي ٌمبْٔٛ 

إٌّبفَخ ٚرمجً إٌمل 

ٚاٌؾىُ ػٍٝ إٌّزٛط 

 ثؼل ػوػٗ.

حٗـخُ ِِٓٔش  طظ٠ٖٔ . 1

كًَخص  حُٞػذ ٓغ حُظٞحُٕ 

 ٝحُظيكَؽ.

 . حُظلٌْ ك٢ هخٕٗٞ حُظ٘خك2ْ

. حُظؼٞى ػ٠ِ حُظٍٜٞ أٓخّ 3

 حُـ٤َ.

 ٧ٓخ٢ٓ حكظلخحُظيكَؽ ح -

 ـ حُظيكَؽ حُوِل٢ حكظلخ

 ـ حُظيكَؽ حُـخٗز٢

 ـ حُٞػزخص حُؼخى٣ش

 ـ حُٞػذ ىٍٝس ًخِٓش

 ـ ٝػزش حُـِحُش

 ـ حُ٘ـٔش رَؿَ ٝحكيس

 ـ ححُٞهٞف ػ٠ِ ح٤ُي٣ٖ

 ـ حُٞهٞف ػ٠ِ حَُأّ .

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش  -

ط٠ٖٔ  ٓٞحهق ٣ظْ 

ٍر٢ ٓـٔٞػش كًَخص 

 ًظَِٔٔ ك٢ 

 حُلًَخص ح٤ٍٟ٧ش. -

ؼِْ ح٩ىٓخؽ ـ ٟٝؼ٤ش ط

ك٢ ٜٗخ٣ش حُٞكيس 

 حُظؼ٤ِٔش

 فٟ إٌشبؽ اٌغّجبىٞ

 اٌّؼ١به

 حُظ٘ل٤ٌ ح٤ُِْٔ ُِلًَخص.

 

 اٌّئشواد  

 ـ ط٣ُٞغ حُٔـٜٞى ه٬ٍ حُظ٘ل٤ٌ.

 ـ ٍر٢ حُلًَخص .

 ـ حُٜزـش حُـٔخ٤ُش.
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ٍّؾ   4.4  ثؤبِظ إٌَخ اٌواثؼخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛ

ظز٤ّ٘خ هٞحػي ٛل٤ش ٢ ٣ظٌٖٔ حُٔظؼِْ ٖٓ حُظٞحَٛ ك٤ًَخ ٝٗل٣ٞخ، ٝحُو٤خّ رؤىٝحٍ رّ٘خءس كَى٣خ ٝؿٔخػ٤خ ٩ػيحى ٝط٘ل٤ٌ ٓ٘خ٣ٍغ، ٓؼظٔيح ػ٠ِ ٓ٘خٛؾ ػ٤ِٔش، ٝٓك٢ ٜٗخ٣ش حُظؼ٤ِْ حُٔظٞٓ اٌىفبءح اٌشبٍِخ: 

 ٝأ٤٘ٓش ط٠ٖٔ ح٬ُٔٓش ٝحُلخػ٤ِش.

                

 اٌم١ــــُ           
ّٖٔ ك٤خس حُٔٞح١٘ش ٝحٓظؼٔخٍٛخ ُِٜخُق حُؼخّ    * طز٢ّ٘ ٓٞحهق ًِٝٓٞخص حُظ٠خٖٓ ٝحُظٔخٓق ٓغ  * حكظَحّ ٝطٔـ٤ي ٍُٓٞ ح٧ٓش ٝكٔخ٣ظٜخ  * طز٢ّ٘ ٓٞحهق ًِٝٓٞخص طظ٠

٢ٔ   * ل٤خس ح٤٘١ُٞش ٝح٤ُٔخم حُؼخُح٥هَ ٝٗزٌ ًخكش أٌٗخٍ حُؼ٘ق   * ح٩كٔخّ رخُٔٔئ٤ُٝش ٝحُظل٢ِّ رَٝف حُٔزخىٍس      * ٓؼَكش حُٔئٓٔخص ح٤٘١ُٞش ٝحُي٤ُٝش ٝػ٬هظٜخ رخُ

 ر٘٘ٞس رٌٍ حُٔـٜٞى ٝحُٔٔخٛٔش  حُظل٢ِ رَٝف ح٩طوخٕ ٝح٫ؿظٜخى ٝحُظلَٔ   * حُظلظق ػ٠ِ حُؼخُْ ٝحُل٠خٍحص حُؼخ٤ُٔش ٝحٗظوخء ٓخ ٣٘لغ ٝٓخ ٣٘خٓذ   * ح٩كٔخّ ٝحُظٔظّغ

ٌّْ ك٢ أْٓ ٜٓ٘ـ٤ش ر٘خء حُٔ٘خ٣ٍغ ٝحُوط٢  ـ  حُظّؼز٤َ ٝحُظٞحَٛ حُل٢ًَ  حُ اٌىفبءاد اٌؼوػ١خ   ٜخىف     ـ حُٔٔخٛٔش ٟٖٔ ٓـٔٞػش.حُظل

 اٌيِـــٓ ِؼب١٠و ِٚئشواد  اٌزم٠ُٛ اٌٛػؼ١بد اٌزؼ١ٍّخ اٌّؾز٠ٛبد اٌّؼوف١خ ِووجبد اٌىفبءح اٌىفبءاد اٌقزب١ِـــخ ا١ٌّلاْ

ٟ
لٔ

ـج
ـــ

اٌـ
 

اٌزىفًّ ثنارٗ أ١ِٕب 

ٚطؾ١ب ِٓ ؽ١ش 

رمل٠و ٚرٛى٠غ 

اٌّغٙٛك ٌؼّبْ 

ا٨هر١بػ 

ٚا٨ٍزّواه٠خ فٟ 

اٌّّلح اٌؼًّ ؽ١ٍخ 

 اٌّطٍٛثخ

. رٕف١ن ؽووبد ِٚٙبهاد 1

 طؾ١ؾخ ثب٠٦مبع اٌّطٍٛة.

 

. ثني ِغٙٛك ِٕبٍت 2

ٚرٛى٠ؼٗ ثّب ٠زّبشٝ ٚاٌؼًّ 

 اٌّطٍٛة.

ح 3 ّٛ . رغ١ٕل ٚرطج١ك اٌم

 ا٩ٌىِخ ػٍٝ اٌؾووخ أٚ

 اٌّٙبهح اٌّواك رٕف١ن٘ب.

  

. اؽزواَ اٌمٛاػل ا١ِٕ٤خ 4

ٌؼّبْ اٌٛلب٠خ ِٓ اٌّقبؽو 

 ػٕل اٌزٕف١ن.

  ٟٔشبؽ اٌغوٞ :ف 

 ـ حُظٔخٍع ٝح٣ُِخىس ك٢ حَُٔػش.

ـ ط٣ُٞغ حُٔـٜٞى أػ٘خء حُـ١َ  كٔذ 

 حُٔٔخكش ٝحُٔيس.

ـ طـ٤٘ي حُوٟٞ ح٬ُُٓش ُظـ٤٤َ ا٣وخع  

 حُـ١َ ُٔٞحًزش حُوْٜ .

ـ  حُٔلخكظش ػ٠ِ حَُٔػش حٌُٔظٔزش 

 ُوطغ ٓٔخكش ٓؼ٤٘ش .

 ِٟاٌوِٟ اٌشبًِ( فٟ ٔشبؽ اٌو( 

 ط٤ٔ٘ن َٓحكَ ح٢َُٓـ 

ي حُوٟٞ ٝحٓظؼٔخٍٛخ ك٢ ػ٤ِٔش ـ طـ٤٘

 ىكغ حُؼوَ .

 ـ حٓظؼٔخٍ حَُٔػش حُٔ٘خٓزش ُؼ٤ِٔش

 حُظ٘وَ حُوِل٢ )حُِكِوش  ػ٘ي ح٢َُٓ( 

 ـ  ٓيحٝٓش رٌٍ حُٔـٜٞى ٤١ِش ط٘ل٤ٌ

 َٓحكَ ح٢َُٓ .  

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔشّ اٌٗخ٤ُش 

ّٖٔ ٍر٢ َٓحكَ حُـ١َ   طظ٠

 ٝحُظٔخٍع.

ـ ٟٝؼ٤ش طؼِْ ح٩ىٓخؽ ك٢ 

 ٤ِٔش.ٜٗخ٣ش حُٞكيس حُظؼ

 ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش اٌٗخ٤ُش 

طظ٠ٖٔ ٍر٢ َٓحكَ ح٢َُٓ 

ٝحٓظؼٔخٍ هٟٞ حُـْٔ ك٢ 

 حُيكغ. 

ـ ٟٝؼ٤ش طؼِّْ ح٩ىٓخؽ ك٢ 

 ٜٗخ٣ش حُٞكيس حُظؼ٤ِّٔش.

 ٞفٟ ٔشبؽ اٌغو 

 ٗظخ٤ٓش حُـ١َ .: ــ اٌّؼ١به

 ـ اٌّئشواد 

 ـ ٓؼش حُوطٞس ٝطٞحطَٛخ 

 ـ حُـ١َ رخٍط٤خف 

 ـ حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ح١٧َحف

 حٌُٔظٔزش  حَُٔػش ػ٠ِ ـ حُٔلخكظش

 : ِٟفٟ ٔشبؽ اٌو 

 ح٢َُٓ رط٣َوش ٤ِٓٔش اٌّؼ١به: -

 اٌّئشواد -

 ـ حُٟٞؼ٤ش حُٜل٤لش ٢َُِٓ.

 ـ حُِكِوش ح٣َُٔؼش ٝحُٔٔطلش.

 ـ حُظٔلٍٞ ٝحُيكغ رٌخَٓ حُـْٔ.

 ـ َٓحكوش ح٧ىحس .

 ـ حُظٞحُٕ رؼي ح٢َُٓ .

=  اٌفظً ا٤ٚي

ٝكيط٤ٖ طؼ٤ِٔظ٤ٖ 

كٜش  ٌَُ  12

ٜٓ٘ٔخ ) ٗ٘خ١ 

كَى١ + ٗ٘خ١ 

 ؿٔخػ٢(

 اٌفظً اٌضبٟٔ 

= ٝكيط٤ٖ  

كٜش  11طؼ٤ِّٔظ٤ٖ 

ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ) ٗ٘خ١ 

كَى١ + ٗ٘خ١ 

 ؿٔخػ٢(

=  اٌفظً اٌضبٌش

ٝكيط٤ٖ طؼ٤ِٔظ٤ٖ 

كٜٚ  ٌَُ  08

ٜٓ٘ٔخ ) ٗ٘خ١ 

كَى١ + ٗ٘خ١ 

 ؿٔخػ٢(.
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    :حٓظؼٔخٍ حَُٔػش فٟ ٔشبؽ اٌٛصت
 حُٔ٘خٓزش ك٢ ح٫هظَحد. 

ؼٔخٍٛخ ك٢ ـ طـ٤٘ي حُوٟٞ ح٬ُُٓش ٝحٓظ
 ػ٤ِٔش حُيكغ أػ٘خء ح٫ٍطوخء .

ـ ٓيحٝٓش رٌٍ حُٔـٜٞى ٝط٣ُٞؼٚ 
 كٔذ ٓوظ٤٠خص َٓحكَ حُٞػذ .

 ـ حُظٞحُٕ أػ٘خء ح٫ٓظوزخٍ.

ٟٝؼ٤خص طؼ٤ِٔش طظ٠ٖٔ  

ٍر٢ َٓحكَ حُٞػذ حُط٣َٞ 

ٝحٓظؼٔخٍ َٓػش ح٫هظَحد 

 ك٢ حُيكغ ٝح٫ٗيكخع . 

ـ ٟٝؼ٤ش اىٓخؿ٤ٚ ك٢ ٜٗخ٣ش 

 حُٞكيس حُظؼ٤ِٔش

 بؽ اٌٛصتفٟ ٔش : 
 حُٞػذ ر٤ٌل٤ش ٛل٤لش: اٌّؼ١به

 ــ حُٔئَٗحص
 حَُٔػش حُٔ٘خٓزش ك٢ ح٫هظَحد.ـ 
حٓظؼٔخٍ ٍؿَ ح٫ٍطوخء ٝحُيكغ ـ 

 حُٔ٘خٓذ.
 ـ حُظلٌْ ك٢ حُـْٔ ك٢ حُط٤َحٕ 

 . ـ ح٫ٓظوزخٍ حُٔظِٕ

 

ٟ
ػ

ــب
ّــ

غ
اٌ

 

     

 

 

 

 

فٟ اؽبه اٌؼًّ 

اٌغّبػٟ ثٕبء ٚرٕف١ن 

ؽووبد ٚػ١ٍّبد  

لف رزّبشٝ ٚاٌّٛ

 اٌّطوٚػ

 

 

 

. حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ػ٘خَٛ 1

 حُل٣َن ك٢ حُٜـّٞ :

 . كٔذ ٗٞػ٤ش حُٜـّٞ  

 . كٔذ ح٧ٓخًٖ حُٔ٘ـُٞش  

     . كٔذ طٞحؿي ػ٘خَٛ 

 حُوْٜ . 2

. حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ػ٘خَٛ حُيكخع 

 : . طـط٤ش ٓ٘طوش حُيكخع 

 . حُظٞحَٛ حُ٘ل١ٞ

. ٓي ٣ي حُؼٕٞ ٤َُِِٓ 

ٝطـط٤ظٚ . ٓلخَٛس حُوْٜ 

 ي ٖٓ هطٍٞطٚ  .حُٔزخَٗ ُِل

. حُظلٍٞ حُٔ٘خٓذ ٖٓ 3

 ٟٝؼ٤ش ٧هَٟ :

 . كٔذ طٞحؿي حُوْٜ .

. كٔذ حُٔٔخكش حُلخِٛش ػٖ 

 حُٜيف أٝ ػٖ ٓ٘طوش حُيكخع         

 ِضبي :

  فٟ ٔشبؽٟ ووح ا١ٌل ٚووح

 اٌٍَخ :

 ـ ر٘خء ٛـّٞ ؿٔخػ٢ ٓ٘ظْ.

ـ حٓظؼٔخٍ ك٠خء حُٜـّٞ  ٝحٓظـ٬ٍ 

 ػـَحص حُيكخع.

 ٜي حُٜـّٞـ ر٘خء ىكخع ؿٔخػ٢ ُ

 ـ ططز٤ن ٓزخىة حُيكخع حُلَى١ .

 ـ حُٜـٞٓخص ح٠ُٔخىس .

 

  :  فٟ ٔشبؽ اٌىوح اٌطبئوح 

 ـ حُظ٣ََٔحص حُؼ٬ع  

ـ طٞؿ٤ٚ حٌَُحص ٝحٓظؼٔخٍ ػـَحص  

 ىكخع حُوْٜ .

 ـ ح٫ٗظ٘خٍ حُؼو٢ٗ٬ ك٢ حُيكخع.

 ـ حُظ٘و٬ص حُٔ٘خٓزش ٌَُِس ٝحُظوخ١ٜخ.

 

 ٚػؼ١بد رؼ١ٍّخ اشىب١ٌخ

ٓزخىة طظ٠ٖٔ ططز٤ن 

حُٜـّٞ ٝحُيكخع ٝحُؼَٔ 

حُـٔخػ٢ ك٢ ٗ٘خ٢١ ًَس 

 ح٤ُي ٝحُِٔش

 

 ٚػؼ١بد رؼ١ٍّخ اشىب١ٌخ 

طٔظيػ٢ حُظٔٞهغ ٍٝى حٌَُس 

ٝكٔخ٣ش حُٔ٘طوش ك٢ حٌَُس 

 حُطخثَس.

  

ك٢  ٚػؼ١خ رؼٍُّ ا٦كِبط

 ٜٗخ٣ش حُٞكيس حُظؼ٤ِٔش.

 

 فٟ ٔشبؽٟ ووح ا١ٌل ٚاٌٍَخ

 ــ اٌّؼ١به  

 ـ فُٙ اٌّٛالف ٚاٍزضّبه٘ب  

 ـ اٌّئشواد  

 ـ حُظٔٞهغ حُٔ٘خٓذ ك٢ حُٜـّٞ 

 ٝ حُيكخع.

ـ حُو٤خّ رٔزخىٍحص ٓ٘خٓزش ك٢ 

 حُٜـّٞ ٝحُيكخع.

ـ طٞك٤َ حُٟٞؼ٤خص حُٔخٗلش 

 ُِظٔـ٤َ ٬ُِِٓء. 

 ـ ٓٔخٗيس ح٬ُِٓء ك٢ حُيكخع.

 

. رى١١ف ٘نٖ اٌّئشواد ؽَت 

 فظٛط١بد اٌىوح اٌطبئوح .

 

 

 

 

 
 



 خ اٌٛؽ١ٕخاٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواؽ١خ اٌشؼج١خ                                                                          ٚىاهح اٌزوث١

ـــاللجن                                        339                                     2016  - مناهــج مزحلت الخعليــم املخىّســط ـــت للمناهـــــت الىطنيــ  جــ

 

بى
ـج
ّــ

غ
اٌ

 

  

 

 

 

١ٕخ أغبى ػوٚع ِج 

ػٍٝ  اٌّجبكة 

ا٤ٍب١ٍخ ٌٍٛلب٠خ 

ٚا٩ٌَِخ ف٩ي 

 اٌزٕف١ن.

 

 

. ثٕبء ٚرٕف١ن ٍٍٍَخ 1

 ِزواثطخ رزؼّٓ :

 . ٚصت    

 . رلؽوط     

 . رٛاىْ    

 . اٍزضّبه فؼبء اٌّّبهٍخ2

 )اٌجَبؽ  اْ ٚعل(.    

. ا٨٘زّبَ ثبٌٕبؽ١خ اٌغّب١ٌخ 3

 أصٕبء اٌزٕف١ن .

 

 ِضبي:

  ؽووبد عّجبى٠خ أهػ١خ 

 حُؼخى١ ، ٓغ ح٠ُْ  اٌٛصت :ــ  

كظلخ ، حُـِحُش ، ٓغ ٜٗق ىٍٝس ،   

 ىٍٝس ًخِٓش.

 اٌزلؽوط :ـ 

حُؼخى١ ٨ُٓخّ ُِٝوِق، كظلخ ٨ُٓخّ  

 ُِٝوِق.

  ـ اٌزٛاىْ:

حُٞهٞف ػ٠ِ حَُأّ ٝػ٠ِ ح٤ُي٣ٖ ، 

 حُ٘ـٔش ، حُ٘ٔؼش 

 حُِٞكش حُٔٔلٞهش ػ٠ِ ٍؿَ ٝحكيس 

 ػ٠ِ حَُؿ٤ِٖ كظلخ .

 

 ١خٚػؼ١بد رؼ١ٍّخ رٕبفَ

طظ٠ٖٔ ٓٞحهق ٝػذ ، 

طيكَؽ طٞحُٕ ك٢ ٍٛٞس 

 ِِٓٔش ٓظ٘خٓوش

 

ك٢  ٚػؼ١خ رؼٍُّ ا٦كِبط

 ٜٗخ٣ش حُٞكيس حُظؼ٤ِٔش

 

 فٟ ٔشبؽ اٌغّجبى

 اٌّؼ١به 

 ـ ط٘ل٤ٌ ٤ِْٓ ُِلًَخص.

 

 اٌّئشواد  

ٌّْ ك٢ ح٧ٝهخص ح٠ُؼ٤لش  ـ حُظل

 ٝحُ٘ي٣يس أػ٘خء حُظ٘ل٤ٌ.

 ـ حَُر٢ حُٔ٘خٓذ ُِلًَخص.

ـٔخ٤ُش ػ٠ِ ـ اٟلخء حُٜزـش حُ

 حُلًَخص.

 

 

 

 مؿ فيو ...لألستاذ حرية اضتيار النشاط البد ني والرياضي الذي يراه متماشيا م  إمكانياتو في المؤسسة   م  كفاء تو المينية   م  محيطو الذي يعمالحظة : 
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لممارسة بشكؿ يكاد يكوف كّميا  لكف ذلؾ  ا ينفي إرساء بعض المعارؼ مف ضفائص التربية البدنية والرياضية أّنيا تقـو عم: ا: وضع المنيج حيز التنفيذ. 1
 النظرية  حّت: يدرؾ التمميذ ما يقـو بو مف حػركات رياضية  ولماذا يقـو بيا  وكيؼ يقـو بيا.  

 المنتوج كما يمكف لممؤّسسة أف تستعمؿ .ة  حمقات  أقماع  أجيزة مضتفكور  حباؿىي  الوسائؿ التي يمكف استعماليا ضالؿ النشاط  الوسائل التعميمية: 1.5
 المحقؽ في مادتي التكنولوجيا و التربية الفنية  إضافة إل: استثمار ورشة التجييز والفيانة التابعة لممؤسسة.

مستوى مف المستويات التي بمغيا التمميذ في يعتمدىا في منح  تقويميةة شبكعم: األستاذ أف يعّد   في مادة التربية البدنية والرياضية  قبؿ إجراء التقويـ تقويمال 3.5
 ونقّدـ ىذه الشبكة الموالية كمثاؿ. كفاءة مف الكفاءات المحّددة في المنياج.

  لكفاءةاشبكة تقويم ( ا 

 .............................................................................................................................................................  منصوص الكفاءة
مركبات                 

 الكفاءة
 قائمة التالميذ

 ة مركبال
2 

 ةمركبال
1 

 ةمركبال
1 

 ةمركبال
4 

 ةمركبال
1 

النتائج 
 الفردية

 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
2. ................................................... 
1. ................................................... 
1. ................................................... 
4. ................................................... 
1. ................................................... 
6. ................................................... 
   ...................................................  

       

             الحصيمة  الجماعية    
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( لكّؿ تمميذ حسب (xعمييا بعالمة  واإلجابة الضاّفة بيا في ضاناتيا.المركبات توض  المستيدفة وحسب الكفاءة   نياية كّؿ وحدة تعّممية في :ملء الشبكة كيفية
   مستواه

  ( إف تحقؽ لديو المؤّشر1) ضانةفي 

 . بعد مالحظة التالميذ ( إف لـ يتحّقؽ لديو المؤّشر8) ضانة في
 .ف الحفيمة في الضانة المناسبةوتدوّ   التالميذ لمجموعوعموديا   حسب طبيعتيا أفقيا بالنسبة لكّؿ تمميذ العالمات تحسب

شبكة  وترتيبيـ حسب ـد مكتسباتيوتحدّ   األلعاب الجماعية بعد مالحظتيـ في حفص تقويمية ـ التالميذ فيقيّ ي الجماعية: نشطةاأل  تنقيط التالميذ في
  المستويات المعدة لذلؾ  وترجمة المستوى إل: العالمة المناسبة.

شبكة  وترتيبيـ حسب ـتيد مكتسباوتحدّ   ـ التالميذ في األلعاب الجماعية بعد مالحظتيـ في حفص تقويميةقيّ ي الجماعية: نشطةاأل  تنقيط التالميذ في
  المستويات المعدة لذلؾ  وترجمة المستوى إل: العالمة المناسبة.

 
 الجماعية  نشطةشبكة تقويم األ ب( 

 العالمــــــــة الخصائـــــــص المميزة المستويات

 68 -82مف  .(ليست لو الرغبة في المشاركة) متفرج ػ 2المستوى  

 18 -83مف  لنشاط(.فعؿ )مجدد المراد ػ  1المستوى  

 10 -11مف  )يجد الحموؿ المناسبة( ػ متكيؼ 1المستوى  

 13 -11مف  المشاركة( ء) لو بعد النظر أثنا مكتشؼ ػ 4المستوى  

 13+  فان  األلعاب. الموىوب  ػ 1المستوى  

 14و  11فعالمتو تنحفر بيف   إذا فنؼ التمميذ في المستوى الثالث مثالمالحظة:       
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 يعتمد التقويـ عم: جانبيف       :التنقيط في األنشطة الفردية ج(
 :(.80+ التطور الحافؿ عم:  80النتائج المحققة عم: ) نقطة 21عم:  الجانب التحصيمي 

 في معدؿ نتيجتي التقويميف التشضيفي والتحفيمي.    النتائج المحققة وتتمثؿ 
  m 8,00 يالتحفيم التقويـ في ورم: ،m 7,50 التشضيفي تقويـال في رم: تمميذ  الجمة رمي في  استخراج النتائج

 يكوف معدؿ النتائج المحققة 
 
 

 

 

 نقاط حسب المقياس المدرج في الوثيقة المرافقة  04  عم: التطور الحاصل
 ونحفؿ عميو بحساب الفارؽ بيف التقويـ التحفيمي والتقويـ التشضيفي                  

الضافيف بيما  يترجـ األستاذ كؿ مف معدؿ النتائج المحققة والتطور الحافؿ إل: عالمة بالرجوع إل: المقياسيف: الجانب التحصيمي لمحصول عمى عالمة 
  .)الوثيقة المرافقة(  ويقـو بجم  النقطتيف في عالمة واحدة

  :كة التقويـ التالية يرتب التمميذ حسب مستوى معيف مف ضالؿ سموكاتو المميزة كما تبينو شبالجانب التصرفي 
 القيمة السموكات المميزة المستوى
 83و    81بيف  القياـ بحركات  ا عالقة ليا بالنشاط  األول
 80و    82بيف  تنفيذ بعض الحركات الضافة بالنشاط مف دوف انسجاـ  الثاني
 82و    81بيف   القياـ بمعظـ الحركات الضافة بالنشاط بانسجاـ نسبي فيما بينيا  الثالث
 84و    83بيف   القياـ بكؿ الحركات الضافة بالنشاط بففة فحيحة ومنسجمة   الرابع

 
 

8,00m - 7,5m 7,5m =m   13 
0. 

7,5m + 8,00m 
2 

 

7,75 
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كؿ  ح فييا تسمسؿوضّ ي  ضافة شبكة وفؽ ـمكتسباتي وتحدد   ـ التالميذ في الحركات األرضية بعد مالحظتيـ في حفص تقويميةيّ قػي التنقيط في نشاط الجمباز:

 الحركات.
 مستوييف  في الحركات األرضيةقط التالميذ في ين :كيفية التنقيط

بالوثيقة الحركات  تفنيؼ المبينة في جدوؿ وفيو يتـ تقييـ التالميذ مف حيث أداء الحركات حسب فعوبتيا وقيمتيا؛ نقطة 11 المستوى التنفيذي: (أ 
 المرافقة.

 التقويمية التالية وفيو يتـ تقييـ التالميذ حسب الشبكة ؛  نقاط 81 المستوى الجمالي: (ب    

 / 5 العالمـة الخصائص المميزة المستويات

 1 يتردد في تنفيذ الحركات. ػ 2المستوى  

 2 ػ ينفذ الحركات البسيطة . 1المستوى  

 3 ػ ينفذ بعض الحركات المعقدة . 3المستوى  

 4 ينفذ وينسؽ كؿ الحركات المطموبة. ػ 0المستوى  

 5 قاع وفبغة جمالية .ينفذ وينسؽ بإي ػ 1المستوى  

 

 

 

 

 


