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* تقدٌم المادة
تعمل التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة كباقً المواد األخرى على تنمٌة وبلورة شخصٌة الفرد  ،من جمٌع النواحً
الحركٌة منها والنفسٌة واالجتماعٌة  .معتمدة فً ذلك على النشاط الحركً الذي ٌمٌزها  ،والذي ٌؤخذ مداه من
األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة  ،كدعامة ثقافٌة واجتماعٌة .
فهً تمنح المتعلم رصٌدا صحٌا ٌضمن له توازنا سلٌما  ،وتعاٌشا منسجما مع المحٌط الخارجً  ،منبعه سلوكات
فاضلة تمنحه فرصة االندماج الفعلً .
ورغم كل هذا فقد حكم علٌها مسبقا فً كثٌر من األحٌان من خالل األنشطة الرٌاضٌة  ،على أنها لعب وترفٌه
أو استعادة للنشاط والحٌوٌة  ،أو أنها مضٌعة للوقت وال مجال حتى إلدراجها فً النظام التربوي .
غٌر أن الدولة فً السنوات األخٌرة تفطنت لهذا وأعطتها عناٌة فائقة  ،وذلك بإعادة النظر فً كثٌر من التعلٌمات
سواء المتعلقة باإلعفاءات أو بالمنشآت والوسائل  ،وكذا إدراجها فً االمتحانات الرسمٌة ( شهادتً البكالورٌا
والتعلٌم األساسً) .
ومن هذا القبٌل وعلى غرار المواد األخرى كان وال بد من إعادة النظر فً البرامج التعلٌمً  ،واستبداله بمنهاج
ٌتماشى وطموحات المادة من جهة  ،والتطورات فً مٌادٌن علوم التربٌة والتدرٌس من جهة أخرى
بما ٌضمن لها من مساٌرة للمستجدات التً طرأت على العالم بصفة عامة  ،والمجتمع الجزائري بصفة خاصة .

المقاربة بالكفاءات :
تعتبر المقاربة بالكفاءات أو المدخل بالكفاءات امتدادا للمقاربة باألهداف  ،وتمحٌصا إلطارها المنهجً والعلمً
وتعنً االنتقال من منطق التعلٌم والتلقٌن إلى منطق التعلم عن طرٌق الممارسة والوقوف على مدلول المعارف
ومدى أهمٌتها ولزومٌتها فً الحٌاة الٌومٌة للفرد .
وبذلك فهً تجعل من المتعلم محورا أساسٌا لها  ،وتعمل على إشراكه فً مسإولٌات القٌادة وتنفٌذ عملٌة التعلم .
وتقوم أهدافها على اختٌار وضعٌات تعلمٌة مستقاة من الحٌاة فً صٌغة مشكالت  ،ترمً عملٌة التعلم إلى حلها
باستعمال المعارف واألدوات الفكرٌة  ،وبتسخٌر المهارات الحركٌة الضرورٌة .
وبذلك ٌصبح حل المشكالت ( الوضعٌات  /المشكلة ) األسلوب المعتمد للتعلم الفعال  ،إذ أنه ٌتٌح الفرصة للمتعلم
لبناء معارفه (بالمفهوم الواسع ) بإدماج المعطٌات والحلول الجدٌدة فً مكتسباته وتعلماته  ،كما أنها تحدد أدوارا
متكاملة لكل من المعلم والمتعلم .
فالمعلم  :منشط  ،ومنظم  ،ومشجع  ،ومحفز .
والمتعلم  :شرٌك مسإول عن التعلم ذاته  ،بحٌث ٌبادر وٌساهم فً تحدٌد مساره التعلمً عن طرٌق الممارسة
الفعالة خالل حل المشكالت المطروحة أمامه .

أهداف التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وإسهامها:
تسعى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة كمادة تعلٌمٌة فً المرحلة الثانوٌة إلى تؤكٌد المكتسبات الحركٌة والسلوكات النفسٌة
واالجتماعٌة المتناولة فً التعلٌم القاعدي بشقٌه االبتدائً و المتوسط  ،وهذا من خالل أنشطة بدنٌة ورٌاضٌة متنوعة
وثرٌة ترمً إلى بلورة شخصٌة التلمٌذ وصقلها من حٌث :
ـ توازنه و تقدٌره للجهد ومدى أهمٌته .
ـ تؤمٌن حٌاته والمحافظة علٌها .
ـ التطلع إلى عالم المسإولٌة وما تحمله فً طٌاتها من وعً وتقدٌر لآلخر .
ـ حب التفتح على العالم الخارجً وتبنً القٌم الفاضلة والمثل العلٌا وتذوق للجمال.
ـ التمكٌن من كفاءات تساعده على مواجهة الحٌاة الٌومٌة .
ـ روح المواطنة وما تحمله من معان سامٌة لتكاتف أفراد المجتمع .

* التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وتكاملٌة المواد :
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للتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة دور قٌادي فً ما ٌعرف بتكاملٌة المواد التعلٌمٌة  ،وهذا من خالل ما تسمح به
للمتعلم من تقٌٌم ونقد بناء للذات والمجهودات المبذولة أثناء الممارسة .
كما أنها تعمل على ترسٌخ كثٌر من المعارف المتناولة فً المواد التعلٌمٌة األخرى فً إطار ممارسة
مدلولها مٌدانٌا .

* التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة واللغات :
ـ الحوار الحركً والشفوي مع المعلم والزمالء أثناء الممارسة ٌدفع بالمتعلم بالوقوف على مدلول المفاهٌم
ومعانٌها وما ٌتصل بها .
ـ التعبٌر الحركً ٌولد القدرة على التعبٌر الشفوي ومنه الكتابً .
ـ التركٌز على الموقف والبحث عن حلول صائبة له ٌولّد القدرة على الوقوف عند الفكرة وتحلٌلها
وإظهار مغزاها .

* التربٌة البدنٌة وعلوم الطبٌعة والحٌاة :
ـ إظهار العالقة بٌن معرفة سٌر الجسم من حٌث األجهزة الحٌوٌة ومدى تؤثٌر المجهود البدنً علٌها .
ـ معرفة اإلعاقات البدنٌة واإلسعافات األولٌة عند الحادث .
ـ النظافة كعامل أساسً من عوامل الصحة والوقاٌة من األمراض .

* التربٌة البدنٌة والرٌاضٌات :
ـ ممارسة مدلول المفاهٌم الرٌاضٌة كحساب الوقت  ،والمسافات والسرعات وعالقتها مع الموارد الذاتٌة .
ـ المساحات واألحجام ومدى أهمٌتها فً الحٌاة الٌومٌة .
ـ المسارات واالتجاهات .
ـ منطق التوقع واالحتماالت .
ـ اإلحصاء.
ـ مفهوم االنتماء .

* التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة والفٌزٌاء :
ـ ممارسة مدلول القوانٌن الفٌزٌائٌة ( كقوانٌن الدفع والقوة واألثقال والجاذبٌة .).......
ـ عالقة الحركة بالطاقة والجاذبٌة واالحتكاك .

* التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة والتربٌة الخلقٌة :
ـ مفهوم التعاون والتآزر .
ـ مفهوم المسإولٌة وتحملها .
ـ مفهوم التسٌٌر والتنظٌم .
ـ مفهوم االستقاللٌة والمواطنة .
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هٌكلة المنهاج
انطالقا من ملمح الدخول وخصائص المتعلم فً هذه المرحلة  ،من النواحً البدنٌة والمعرفٌة والنفسٌة الحركٌة
والوجدانٌة  ،وما ٌراد تحقٌقه لدى المتعلم كملمح للخروج فً نهاٌة المرحلة الثانوٌة .
 1ـ صٌغت كفاءة سمٌت بالكفاءة النهائٌة تتوٌجا للمرحلة الثانوٌة  ،وهً تعبر عن المكتسبات والمإهالت المراد
تحقٌقها لدى التالمٌذ.
 2ـ اشتقت من الكفاءة النهائٌة ثالث كفاءات سمٌت بالختامٌة متدرجة فً الصعوبة ومترابطة فٌما بٌنها فضال
عن كونها متماشٌة مع سن التالمٌذ  ،تعبر كل واحدة منها عن مستو من مستوٌات المرحلة ( السنة األولى
ثانوي  ،السنة الثانٌة ثانوي  ،السنة الثالثة ثانوي ).
 3ـ اشتقت من كل كفاءة ختامٌة ثالث كفاءات سمٌت بالقاعدٌة مرتبطة باألنشطة البدنٌة والرٌاضٌة التً تمثل
القاعدة األساسٌة لها .
 4ـ استنبط من كل كفاءة قاعدٌة مؤشرات دالة علٌها للتمكن من الوقوف على أبعادها من جهة وإخضاعها للتقوٌم
من جهة أخرى .
 5ـ اشتق من كل كفاءة قاعدٌة هدفان تعلمٌان  ،أحدهما متعلق باألنشطة الجماعٌة والثانً باألنشطة الفردٌة .
 6ـ وضع لكل هدف تعلمً معاٌٌر دالة علٌه ٌ ،رجع األستاذ إلٌها عند بناء الوحدة التعلمٌة بعد إخضاعها للتقوٌم
فً النشاط المختار والوقوف على مدى اكتساب التالمٌذ لها  .لتصاغ النقائص منها على شكل أهداف إجرائٌة
ٌتناولها المعلم مع تالمٌذه فً الحصص التعلٌمٌة .

هذا ما ٌوضحه المخطط التالً:
الكفاءة النهائٌة

نهاٌة السنة الدراسٌة

الكفاءة الختامٌة

الكفاءة القاعدٌة

نهاٌة الفصل

الهدف التعلمً

نهاٌة الوحدة التعلمٌة

الهدف اإلجرائً

نهاٌة الحصة

* ملمح الدخول
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نهاٌة المرحلة الثانوٌة

انطالقا من ملمح خروج مرحلة التعلٌم المتوسط الذي ٌرتكز أساسا على اكتساب المعارف األساسٌة  ،وتبنً
سلوكات تإهل التلمٌذ للمحافظة على صحته وتساعد نموه  ،وقدرة تواصله مع الغٌر فً إطار القٌم األخالقٌة
التً تمٌز الفرد السوي  ،وتسهل تكٌفه مع المحٌط المعٌش  .وكذا ما تتمٌز به هذه المرحلة من حٌاته ( البلوغ
والمراهقة ).

صٌغت كفاءة نهائٌة ترتكز أساسا على :
ـ التعبٌر الشفوي والجسدي .
ـ تقدٌر وتذوق المجهودات بشتى أشكالها .
ـ التواصل والفاعل ضمن أفراد الجماعة (الفرٌق ).

* ملمح الخروج
ترمً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً مرحلة التعلٌم الثانوي إلى :
ـ تحسٌن أداء الصفات البدنٌة وعناصر التنفٌذ .
ـ الرفع من المردود البدنً وتحسٌن النتائج الرٌاضٌة .
ـ إعداد خطط ومشارٌع تضمن الفوز وتحقٌق الهدف .
ـ الرفع من الرصٌد المعرفً العام والخاص المتعلق باألنشطة الرٌاضٌة وأهدافها وممٌزاتها .
ـ التفتح على العالم الخارجً  ،وحب المعرفة والبحث عنها .
ـ االعتزاز بالنفس  ،وحب تحقٌق الفوز واالنتصار النزٌه .

ومنه صٌغت الكفاءة النهائٌة على النحو التالً :
تنسٌق العملٌات الفردٌة وضبط التصرفات الذاتٌة فً مختلف الوضعٌات
تحترم فٌها مبادئ التنظٌم والتنفٌذ والروح الرٌاضٌة.

كفاءات التعلٌم الثانوي
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* الكفاءة النهائٌة
تنسٌق العملٌات الحركٌة وضبط التصرفات الذاتٌة فً مختلف الوضعٌات
تحترم فٌها مبادئ التنظٌم والتنفٌذ والروح الرٌاضٌة .
* الكفاءات الختامٌة
السنة الثالثة ثانوي
ضبط االستجابات السلوكٌة مع تنوٌع أشكال وشدة الحركة قصد تحسٌن
نتٌجة أو منتوج رٌاضً ذو صبغة جمالٌة .
السنة الثانٌة ثانوي
تكٌٌف وترشٌد االستجابات الحركٌة حسب صٌغة وشكل الواجهة
فً وضعٌات متعلقة بالمسافة  ،بالشدة  ،بالمدة  ،بالفضاء .
السنة األولى ثانوي
تنسٌق وتكٌٌف مختلف العملٌات الفردٌة والجماعٌة حسب إٌقاع معٌن
مسافة معٌنة  ،شدة معٌنة .

برنامج السنة األولى ثانوي
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الكفاءة الختامٌة
الكفاءات
القاعدٌة
الكفاءة القاعدٌة
األولى

* تبنً وتٌرات
قاعدٌة وتكٌٌف
المجهودات حسب
الوضعٌات
والحاالت التً
ٌفرضها الموقف.

تنسق وتكٌٌف مختلف العملٌات الفردٌة والجماعٌة حسب إٌقاع معٌن
مسافة معٌنة  ،شدة معٌنة .
المؤشـرات

األهداف التعلمٌة

األنشطة

ـ التحكم فً إٌقاع فً
وتٌرة  ،فً .....
ـ التحكم فً تعدٌل
وتكٌٌف مجهود .فً
تعدٌل وتكٌٌف الحركة
حسب الوضعٌة
والموقف .

* استثمار الفضاءات
الحرة بانتظام للقٌام
بهجوم جماعً
أوفردي سرٌع والقذف
فً المرمى .

نشاط
جماعً

ـ ربط عملٌات  ،حركات
 ،مهارات تتجاوب مع
الوضعٌة والموقف .
ـ التحكم فً وضعٌات
المواجهة فردٌا
وجماعٌا .

المعاٌٌـــر
ـ عدد التمرٌرات قبل
الرمً .
ـ عدد األهداف أو
النقاط المسجلة .
ـ مدة فترة الهجوم .
ـ استثمار الفضاء
الحر .
ـ مشاركة عناصر
الفرٌق فً الهجوم .
ـ تضٌٌع الكرات.
ـ االستحواذ على
الكرات .
ـ مختلف أشكال
االستجابة لالنطالق.

ـ توقع عملٌات الخصم
والزمٌل .

* اكتساب أكبر سرعة
ممكنة والمحافظة
علٌها لقطع مسافة
معٌنة .

نشاط
فردي

ـ انطالق انفجاري
بـ أو بدون ساندٌن.
ـ التدرج فً استقامة
الجسم وأخذ الوضعٌة
المناسبة .
ـ ترداد الخطوات
واتزانها واتساعها .
ـ التنسٌق بٌن
األطراف ووضعها
على محور الجري .
ـ اإلنهاء السرٌع
وتخطً خط الوصول.

المؤشـرات

الكفاءات

األهداف التعلمٌة

األنشطة

المعاٌٌـــر

القاعدٌة
ـ القٌام بدور السند
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الكفاءة القاعدٌة
الثانٌة

* تجنٌد الطاقة
الالزمة ( هوائٌة
ال هوائٌة ) لبذل
مجهود ٌضمن
مشاركة إٌجابٌة
وأداء ذو صبغة
جمالٌة .

ـ تجنٌد الطاقة
وصرفها فً الوقت
المناسب .

* تجنب المراقبة
والمضاٌقة لمساعدة
حامل الكرة والمشاركة
فً فترات اللعب .

ـ استثمار مختلف
منابع الطاقة خالل
بذل المجهود .

نشاط
جماعً

ـ بذل مجهودات
بمختلف الشدات .
ـ تنوٌع االستجابات
حسب ما ٌقتضٌه
* تجنٌد وتسلسل القوة
الموقف ( هجوم
واستثمار الدفع لتحقٌق
مركز  ،هجوم مضاد أفضل نتٌجة ممكنة .
 ،وقت التحول من
الهجوم للدفاع
والعكس ) .
ـ القٌام بمختلف
األدوار ضمن الفرٌق

نشاط
فردي

والدعم والتغطٌة
لحامل الكرة ( حسب
ما تقتضٌه الحالة ).
ـ سد العجز والخلل فً
حالة النقص العددي .
ـ العمل على تغٌٌر
األماكن والتحول إلى
حالة التفوق العددي .
ـ المساهمة فً
الهجوم الجماعً .
ـ المساهمة فً الدفاع
الجماعً .
ـ التوازن وأخذ
الوضعٌة .
ـ اندفاع االقتراب .
الدفع بكامل أطراف
الجسم.
ـ مسلك الرمً .
ـ مسار الرمً .
ـ استعادة التوازن.

ـ التحكم فً الدوران
ـ أداء حركات بارتٌاح
فً قفز جمبازي فً
ورشاقة .
وضعٌة توازن .
ـ تسلسل مختلف
* تحقٌق وتقدٌم
نشاط التنقالت بدون تقطع
مقطع من سلسلة فً
الجمباز ـ األداء حسب إٌقاع
الحركات األرضٌة
األرضً حر و مفروض
مركبة من دوران ،
ـ مطابقة إٌقاع مع
وثب توازن مع احترام
أداء جمبازي
مفهوم التوجٌه وتطور
اإلٌقاع.
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الكفاءات
القاعدٌة

المؤشـرات

األهداف التعلمٌة

األنشطة

الكفاءة القاعدٌة
الثالثة

المعاٌٌـــر
ـ المشاركة الفعالة فً
عملٌة هجومٌة أو
دفاعٌة .

ـ ضبط المجهود ،
ضبط صٌغة
المواجهة .

* المساهمة فً اللعب
الجماعً والمحافظة
على الدور والدفاع
والهجوم .

ـ ضمان دور التغطٌة
والدعم  ،والسند .
نشاط
جماعً

ـ تنظٌم سعة الخطوة
،تنظٌم الوتٌرة و
اإلٌقاع .

ـ احترام قواعد اللعب
.
ـ تعدٌل وتكٌٌف
الهجوم حسب الموقف
الدفاعً.
ـ تعدٌل وتكٌٌف الدفاع
حسب الموقف
الهجومً .
ـ تسٌٌر أو تنسٌق
هجوم أو دفاع .

* تنسٌق وتسٌٌر
المجهودات فردٌا
وجماعٌا حسب مدة ـ قبول المواجهة .
تنظٌم فترة الهجوم أو
وشدة التنافس .
الدفاع.
ـ تسٌٌر مجهود
فردي أو جماعً
لفترة معٌنة وحسب
الموقف .

ـ التحكم فً خطوات
االقتراب .
* استثمار القوى
المناسبة للوثب لتحقٌق
أحسن نتٌجة ممكنة .

نشاط
فردي

ـ الدفع واالرتقاء
المناسبٌن ( لوح
االرتقاء  ،منطقة
االرتقاء ).
ـ التحكم فً الجسم
وعمل األطراف أثناء
الطٌران .
ـ االستقبال المناسب
والمتزن .
ـ ربط وتنسٌق مراحل
الوثب
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منهجٌــة التقوٌم
ٌبقى التقوٌم ٌطرح إشكالٌة ،عندما ٌتعلّق األمر بال ّنتائج البدنٌة والرٌاضٌة .حٌث ٌواجه المعلّم هذا اإلشكال
عند ما ٌرٌد تقوٌم تص ّرفات تالمٌذه ،وكثٌرا ما ٌعترف بهذه الخصوصٌّة.
وعموما فالتقوٌم وسٌلة فً خدمة المعلّم والتلمٌذ على ح ّد السّواء  ،فهو ٌوفر لؤلوّ ل المعلومات الالزمة
المسطرة  ،وٌسمح ّ
ّ
وٌكشف عنهاّ ،
للثانً بتحدٌد موقعه من التدرّج
لٌطلع على مدى تحقٌق األهداف
ّ
(المسطرة ) وال ّتقوٌمٌ ،سمح بال ّتكفّل الحقٌقً
البٌداغوجًّ  .هذا التجانس بٌن األهداف المعلن عنها
بالفروقااااات الفرد ٌّااااة الموجااااودة ضاااامن تركٌبااااة الفااااوج التربااااويّ (التالمٌااااذ) خااااالل صااااٌرورة الااااتعلّم.
ومن هنا فمقاربة مبنٌة على بٌداغوجٌة الفروقات  ،تجعال كا ّل تلمٌاذ مساإوال وقائماا علاى تعلّماه الحركاًّ .
ففً إطار تقوٌم النشاطات البدنٌّة والرٌاضٌة ،نجد أنّ المقاربة بالكفاءات تدعو إلى اعتماد موقفٌـن:
1ـ نهج قوامه ال ّتحدٌد لؤلهداف اإلجرائٌةٌ ،ستدعً التركٌز على التلمٌذ باعتباره محور ومركز
العملٌّة التربوٌّة.
 2ـ تقوٌم ذو مصداقٌّة ٌتطلّب من المعلّم مالحظة تصرفات التالمٌذ والحكم علٌها كقٌمة موضوعٌّة
داللتها المإ ّ
شرات والمعاٌٌر.

وهى ما يرمي إليه النّهج التّالي:

الكفــاءة
وأهدافها التعلمٌة

إخضاع المؤشرات والعاٌٌر للمالحظة والتقٌٌم .

تقوٌم أولً
تشخٌصً

 ٌبٌن ملمح التلمٌذ من خالل معلومات خاصة بالهٌؤةالبدنٌة فً الحالة الطبٌعٌة ،وكذا مكانته االجتماعٌة ضمن
الفوج.
 ٌحدد فهرسا من النقائص مقارنة مع الكفاءة واألهدافالتعلمٌة

تقوٌم مرافق لصٌرورة
التعلم (تكوٌنً)

 ٌزود التلمٌذ بمعالم ومإشرات انطالقا من الممارسة،فمن التقوٌم الذاتً ٌحدد مكانته من الهدف ،ومن زمالئه.
 وٌسمح للمعلم بالوقوف على مدى نجاعة منهجٌتهللمواصلة أو إلعادة النظر.

تقىيم في نهاية صيرورة
التعلم
(تحصيلي)

 تقوٌم نهائً ٌسمح بقٌاس التطور على جداول معدة لذلك. تقوٌم وحصر الفارق الموجود بٌن األهداف المعلن عنهاوبٌن ما تحقق.
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ٌعتمد التقوٌم فً التربٌة البدنٌة على جانبٌن :
* تقوٌم فً الجانب التصرفً ٌ :هدف إلى مدى اكتساب الكفاءات من طرف المتعلمٌن .
 تقوٌم فً الجانب التحصٌلً  :وٌعنً نتائج المتعلمٌن .
1ـ التقوٌم التصرفً  :وٌكون عن طرٌق تقوٌم الكفاءات القاعدٌة والختامٌة  ،ومدى اكتسابها
والتحكم فٌها من طرف المتعلمٌن  .وهذا من خالل إخضاع مإشراتها
للتقوٌم بواسطة شبكات تقوٌمٌة.
مثال لشبكة تقوٌمٌة :
الكفاءة :

.................................................................................................................................................... ......................

المؤشرات المؤشـر 1
تقوٌم  1تقوٌم 2
التالمٌذ

المؤشـر 2
تقوٌم  1تقوٌم 2

المؤشـر 3
تقوٌم  1تقوٌم 2

المؤشـر 4
تقوٌم  1تقوٌم 2

1

....................

2

.....................

3
.....................4
......................5

......................

مالحظة  :كل مإشر ٌخضع لتقوٌمٌن  .فً بداٌة الوحدة التعلمٌة عن طرٌق التقوٌم التشخٌصً
وفً نهاٌتها عن طرٌق التقوٌم التحصٌلً.

* كٌفٌة ملء الشبكة:

ـ توضع المإ ّ
شرات الخاصّة بالكفاءة فً خاناتها .واإلجابة علٌها بعالمة ) )xإن توفر المإشر
لدى التلمٌذ و بعالمة ( )0إن لم ٌتوفر لدٌه بعد مالحظة التالمٌذ.
ـ تحسب العالمات حسب طبٌعتها أفقٌا بالنسبة لك ّل تلمٌذ.
ـ ثم تجرى مقارنة بٌن التقوٌمٌن .
ـ ومنه نسبة تحقٌق الكفاءة عند التالمٌذ.

نموذج لشبكة ٌقوم فٌها المؤشر
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المؤشـر
التالمٌــذ

...............................................................................................................................................................

التقوٌم 1

التقوٌم 2

نسبة االكتساب

الترتٌب

...............................................
..............................................
................................................

مالحظة  :تمأل الشبكة بنفس طرٌقة ملء الشبكة السابقة .
نموذج لشبكة تقوٌمٌة ثنائٌة
المؤشرات المؤشـر 1
تقوٌم  1تقوٌم 2
التالمٌذ

المؤشـر 2
تقوٌم  1تقوٌم 2

المؤشـر 3
تقوٌم  1تقوٌم 2

نسبة االكتساب
للتلمٌذ الواحد

....................1

2

.....................

3
.....................4
......................5
......................6
لمجموع
التالمٌذ

......................

مالحظة  :كل مإشر ٌخضع لتقوٌمٌن  .فً بداٌة الوحدة التعلمٌة عن طرٌق التقوٌم التشخٌصً
وفً نهاٌتها عن طرٌق التقوٌم التحصٌلً.

* كٌفٌة ملء الشبكة:

ـ توضع المإ ّ
شرات الخاصّة بالكفاءة فً خاناتها .واإلجابة علٌها بعالمة ) )xإن توفر المإشر
لدى التلمٌذ و بعالمة ( )0إن لم ٌتوفر لدٌه بعد مالحظة التالمٌذ.
ـ تحسب العالمات حسب طبٌعتها أفقٌا بالنسبة لك ّل تلمٌذ .وتحسب عمودٌا بالنسبة لمجموع التالمٌذ
ـ ثم تجرى مقارنة بٌن التقوٌمٌن .
ـ ومنه نسبة تحقق المإشر عند التالمٌذ.
 2ـ بالنسبة للجانب التحصٌلً  :توضع مقاٌٌس خاصة باألنشطة ومرتبطة بخصائص التالمٌذ
بالوثٌقة المرافقة .

الصفحة الرئيسية
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