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بدنية منظمة وألعاب جماعية  حرآات )ة( المتعلم يؤدي ،ةدال وضعية وفي السادسة،في نهاية السنة 
  .وحرآات تعبيرية، وأنشطة المبارزة وتوظيف أدوات الرياضة

  4المرحلة   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة 
ي ة ف ة نهاي  المرحل

ى ن األول نة م  الس
 وضعية  وفي السادسة،

ؤدي الم ،ةدال ) ة(تعلمي
قة   ة متناس ات بدني حرآ
ز  ري والقف ي الج ف
ات   ي ومطاف والرم

  .الجمباز

 الثانية المرحلة نهاية في
 وفي ،السادسة السنة من

عية ة، وض ؤدي  دال ي
ة   ) ة(المتعلم حرآات بدني

ري  ي الج قة ف متناس
ي،  ز والرم والقف
والتوازن وأنشطة الهواء 

  .الطلق

ي ة ف ة نهاي  المرحل
ة ن الثالث نة م  الس
 وضعية  وفي دسة،السا
ة، تعلم دال ؤدي الم ) ة(ي

حرآات بدنية منظمة في  
اب  ري واأللع الج
ات   ة والحرآ الجماعي

  .التعبيرية

ي ة ف ة نهاي  المرحل
ة ن الرابع نة م  الس

ي   ة وف  وضعية  السادس
ة، تعلم دال ؤدي الم ) ة(ي

ة  ة منظم ات بدني حرآ
ة  اب جماعي وألع
ة،   ات تعبيري وحرآ
ارزة  طة المب وأنش
ف أدوات  وتوظي

  .ياضةالر
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  1  المرحلة السادسة السنة 

 

 .الرمي التدريجي                  :عنوان الوضعية 
  .من نقط متباعدة انطالقارمي أداة بدقة داخل طوق أ                   : لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 
ات      ع ورش ي أرب ات ف ع مجموع كل أرب ى ش ذ عل تظم التالمي ل  .ين اول آ ذ  يح تلمي

ي أداة   التوالي رم رة (ب ةآ ل  ،لين يس رم غ1 وزنب آ يرة  ،آل ا قص وق  ) عص ل ط داخ
د  ر واح ره مت ل  . قط ب آ دريجيا عق ي ت افة الرم زداد مس رمت ة بمت ل  .حاول دما يكم عن

  .المجموعةالته الست تدون النتائج داخل خانة والتلميذ محا

 

  

   :نجازهإ المطلوب 
  .الرمي بدقة من مسافات متباعدة  
 .األمام بشكل تصاعدي وصوبالرمي  
  .تنويع طرق الرمي 

  
 :ممكنة تعديالت 

  .نوعية األداة 
  .قطر الدائرة 
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  1  المرحلة السادسة السنة 

 

  .المحجزملء المنزل وتجنب       :           عنوان الوضعية 
  .أنقل بسرعة أآبر عدد من األدوات    :              الهدف التعلمي 

:المادي والبشري التنظيم 
ب     ي احة اللع ان س ي أرآ زة ف ات متمرآ ع مجموع ى أرب ذ إل ع التالمي ارة   .تم توزي د إش عن

اط أداة أو     ط اللتق رة الوس و دائ راع نح ة اإلس ن المجموع ر م ل عنص اول آ تاذ يح األس
قاطها    ه دون إس ى منطقت ا إل ودة به ر والع ن الفري    .أآث ذ م ين تلمي تم تعي ا ي افس  قبينم المن

  . زهم في مكان خارج مساحة اللعباحتجنصار الفريق الملتقط واعمس للقيام بل

 

  

  :المطلوب إنجازه 
  .نقل األدوات بأقصى سرعة ممكنة 
  .عدم إسقاط األدوات المحمولة 
 .طرف المنافسللمس من فادي التعرض ت 

 
 :تعديالت ممكنة 

 . عدد األدوات المحمولة 
 .الوسط ودائرةالمسافة الفاصلة بين منطقة المجموعة  
 .عدد الحراس 
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  1  المرحلة السادسة السنة 

 

 .جمع حلقات السلسلة            :    عنوان الوضعية 
   .أربط  بين أربع حرآات جمبازية           :   التعلميالهدف   

:التنظيم المادي والبشري 
ذ   .تسخين تتضمن جريا خفيفا وحرآات ليونة للمفاصل وتمديد للعضالتعملية ال يوزع التالمي

ة و      .إلى أربع مجموعات ع حرآات مختلف تعلم بإنجاز أرب لة يقوم آل م ردد أو    ،متسلس دون ت ب
ى رجل واحدة،       وازن عل توقف، تنتمي إلى أربع مجموعات جمبازية، واحدة من مجموعة الت

ر  ة والثانية من مجموعة اللفات العمودية، والثالثة من مجموعة الحرآات الكورغرافية، واألخي
ر إنجازه للحرآات       . من مجموعة القفز نقط إث يحاول آل تلميذ الحصول على أآبر عدد من ال

  .المرتبة حسب درجة الصعوبة  المشار إليها في الجذاذة أدناه 

 

  
                   :المطلوب إنجازه 

  . الترآيز على تنظيم الحرآات 
 .البقاء في وضعية التوازن لمدة ثانيتين 
 

    : مكنةتعديالت م 
  . محاولة إلى أخرى منتغيير الحرآات المنجزة  
  .ااقتراح حرآات أخرى منتمية إلى المجموعات نفسه 
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  1  المرحلة السادسة السنة 

 

 .العجلة                       :  عنوان الوضعية 
  .تنقل بتوازن في وضعيات مختلفةأ:                     التعلمي الهدف  

 :لمادي والبشريالتنظيم ا 
ات ليو   ا وحرآ ا خفيف من جري خين تتض رة تس د فت د ا بع ل وتمدي ة المفاص التن وزع .لعض ع   ي ى أرب ذ إل التالمي

ات اء       ،ورش ان الفض ن أرآ ن م ي رآ د ف دة توج ل واح از       .آ ار وإنج ذ باختي وم التلمي ة يق ل ورش ل آ وداخ
 :  الحرآة المناسبة له

كل   ي الش وق    : 1 ف ه ف ع يدي ذ بوض وم التلمي ر   يق بية أو مم ة خش رض    30 (قطع ي الع نتم ف الجبص   )س وم ب مرس
  .مع التقدم إلى األمام  .ثم يقفز بالرجلين معا تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار خارج الممر .على األرض

كل     ي الش وم: 2ف ذ يق تنا التالمي التوالي  باالس از ب ط االرتك ى نق ديال: د عل وق  ي ات ف ى العالم ندوق أو ن عل الص
ن األرض ب  ةمرتفع أداة ا، و 20ع نتم تقريب رجلينس كل   ال ى ش ى األرض عل وعة عل ات الموض وق العالم ف

 .  نصف دائرة
كل  ي الش وم: 3 ف ذ يق ط اإل   التالمي ى نق تناد عل التوالي باالس از ب دين و: رتك رجلينالي مة    ال ات المجس ي العالم ف

           . على األرض على شكل نصف دائرة
كل ي الش رارلع: 4 ف م  ى غ ة رق دين و 3الحرآ ع الي ن بوض رجلينلك ى األرض   ال وعة عل ات الموض ي العالم ف

  . وفي خط مستقيم
 

  1الشكل 

  2الشكل 

                   3الشكل

  

     4الشكل

                  ش   ي    ش   ي   ي    ش       

 
:المطلوب إنجازه  

   .ع المحافظة على التوازنالتحرك في وضعيات مختلفة م 
 :تعديالت ممكنة 

  .يمكن القيام بنفس الحرآة لكن بالقفز بالرجلين بالتوالي 
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  1  المرحلة السادسة السنة 

 

 .طأجمع الحلقات ألربح النقا              : عنوان الوضعية 
  .أربط وأنسق بين خمس حرآات جمبازية                  : التعلميالهدف  

 :نظيم المادي والبشريالت 

ة   ات ليون ا وحرآ ا خفيف من جري خين تتض رة تس د فت د ابع ل وتمدي التالمفاص  .لعض
وزع  لي ذ الفص ى  تالمي عإل ات أرب تعلم   .مجموع ل م وم آ أداء متيق س بطارب  لخم

ة  ات مختلف ف   و حرآ ردد أو توق دون ت لة ب ى  و .متسلس ة إل سمنتمي ات خم  مجموع
ى ة،جمبازي واز األول ة الت ن مجموع ةو ،نم ة ال الثاني ن مجموع ة،م ة العمودي ة و لف الثالث

ة، و     ات الكورغرافي ة الحرآ ن مجموع ة م زات، والرابع ة القف ن مجموع ة الم ن خامس م
   .يحاول آل تلميذ الحصول على أآبر عدد من النقط .ألآرباتيةا مجموعة الحرآات
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 :نجازهإالمطلوب  
 .ازنإنجاز مجموعة من الحرآات الجمبازية بشكل متو 
 . اختيار الحرآات األنسب لقدراتي 

                                          
 :         تعديالت ممكنة 

 .تغيير الحرآات المنجزة من محاولة إلى أخرى 
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  1  المرحلة السادسة السنة 

 

 .الكرة السجينة:              عنوان الوضعية 
  .المنافسلكرة مع زميلي وأصوب نحو أتبادل ا              : الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

دا  ة محظورة    يقسم الفضاء إلى منطقتين غير مت ا منطق ذ من      خلتين ترسم بطرفيهم ا تلمي يوجد به
ق الخصم  ا تمرر المجموعو .الفري ى الك ةبينم ااألول ين عناصرها داخل منطقته نص تقوت. رة ب

رة   ل عناصر الفرصة لتصويب الك و أرج ة نح ة الثاني رة   .المجموع ذه األخي اول عناصر ه تح
ن ضربات  الت م افساإلف زا. المن رة يصبح محتج ته الك ن لمس ل م ذي أصابه آ ق ال د الفري  عن

  ).التالميذاستعمال آرة لينة من أجل سالمة (

 

  

 
  :المطلوب إنجازه 

نافس في التمويه بالتمريرات ومحاولة إصابة عناصر الفريق الم: بالنسبة لحاملي الكرة 
 . أرجلهم بالكرة

الحصول على الكرة في حالة ضياع محاولة التصويب من الفريق : بالنسبة لغير حاملي الكرة 
 .اآلخر

  . استقبال تمريرات وتصويبات زمالئهم في حالة تراجع المنافس: بالنسبة للمحتجزين 
 

 :تعديالت ممكنة 
 .زيادة عدد المناطق المحظورة 
   .إضافة آرة ثانية 
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  2  المرحلة السادسة نةالس 

 
  

 .السباع والغزالن             : عنوان الوضعية 
  .أطارد زميال بسرعة          :الهدف التعلمي 

  
 :التنظيم المادي والبشري 

الث، وخط     رين أو ث داخل فضاء اللعب يشكل األستاذ خطين لالنطالق متوازيين ومتباعدين بمت
وعتين      .األول من الخط   ترام 20آخر للوصول على بعد  ى مجم ذ إل ". ب" و" أ " يقسم التالمي

د خط االنطالق األول   " أ" تنتظم المجموعة ا يقف عناصر المجموعة      .عن ى خط   " ب"بينم عل
ق       .االنطالق الثاني ارة االنطالق فيحاول عناصر الفري تاذ إش لمس عناصر   "أ " ثم يعطي األس

ق ل خط الوصول" ب " الفري ق ال. قب نقط للفري دد العناصر الملموسة من تحتسب ال مطارد بع
  . ثم تستبدل األدوار ."أ " وتوضع في خانة المجموعة .الفريق الهارب
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  :المطلوب إنجازه 
 .مطاردة قرين يجري بسرعة إلى األمام من أجل لمسه": أ " بالنسبة للمجموعة 
  . لتجنب لمسة المنافس الجري بسرعة إلى األمام": ب " بالنسبة للمجموعة 

 
 :عديالت ممكنةت 

 .جلوس، قرفصاء:تغيير وضعية االنطالق 
  .مسافة تباعد المجموعات 
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  2  المرحلة السادسة السنة 

 
 .الحواجز غير المنتظمة                    : عنوان الوضعية 

  .حواجز غير منتظمة تتخللهأجري بسرعة في ممر                       :لتعلمياالهدف  

 :والبشريالتنظيم المادي  

 . سم تقريبا 45 لها ثالث حواجز متباينة المسافة وبعلوتتخل ترام 40يجري التالميذ في ممرات طولها 

  

 

  

 :نجازهإالمطلوب  
 .الجري بسرعة مع تخطي الحواجز 
 .الجري في مختلف الممرات 
  

 :تعديالت ممكنة 
 .تباعد الحواجز 
 .عدد وعلو الحواجز 
  .طول الممر 
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  2  المرحلة السادسة السنة 

 

   .الحبللعبة شد        :         عنوان الوضعية 
  .لمنافس توازنها أحافظ على توازني وأفقد          :        الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

وعتين   ى مجم ذ إل م التالمي ي صف     .يقس ة ف ل مجموع راد آ ف أف ر (يق ف اآلخ د خل ة )واح ، قبال
ل   . الوسط فصل بينهما خطالمجموعة الثانية، ي وعتين بالحب راد المجم تاذ     .يمسك أف ارة األس د إش عن

ام عن ل نحو الخلف إلرغ راد المجموعة جر الحب ع أف اول جمي ة ايح ى  المنافسةصر المجموع عل
  .            فقدان التوازن أو الوسط اجتياز خط

 

  

  :المطلوب إنجازه 
  . زنجر الحبل إلفقاد المجموعة المقابلة التوا 
 .    المحافظة على التوازن الجماعي 

                               
 :      تعديالت ممكنة 

 .الخ...ثنائيات، أو رباعيات المنافسة على شكل بطولة 
   .الزيادة في المسافة الفاصلة بين أول تلميذ من آل مجموعة والخط الفاصل بين المجموعتين 
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  2  المرحلة السادسة السنة 

 

 .لعبة ألواح التزلج                  : عنوان الوضعية 
  .ضبط التوازن بالتنقل جماعةأ                    :لتعلمياالهدف  

:التنظيم المادي والبشري 
بيتين            ين خش ى قطعت وفر عل ة عناصر وتت ى مجموعات آل واحدة تتكون من ثالث ذ إل يقسم التالمي

انبين   مربوطتين ر ونصف، وعرضها      طول (بحبلين على الج بية مت ة الخش تحاول   .)سم  10 القطع
ى نقطة  "أ "آل مجموعة التنقل من نقطة  ام أعضائها بوضع       " ب" إل ك بقي وازن، وذل دان الت دون فق

وطين بطرفيه      أرجلهم اليمنى فوق إحدى القطع الحبلين المرب بيتين، مع التمسك ب ووضع   ا،تين الخش
ر   بية األخ ة الخش وق القطع رى ف ل اليس الحبلين األرج ك ب ع التمس وط ى، م د . اين بطرفيهالمرب عن

ى التي سترفع في الوقت             ى الرجل األول اق عل إعطاء اإلشارة، يجب على أعضاء المجموعة االتف
  .نفسه
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:المطلوب إنجازه  
 . بشكل جماعيرتكاز على قطعتين خشبيتين التنقل باإل 
  .المحافظة على التوازن الجماعي في آل خطوة 

 
  ت ممكنةتعديال 

  .إدخال عنصر التوقيت 
 .التنقل نحو الخلف 
  . التباري بين المجموعات 



 16 

 
  2  المرحلة السادسة السنة 

 

 .األثر وأقتفي وأمح           :    عنوان الوضعية 
  .ضبط توازن الجسم أثناء التنقل على أربعأ                : لتعلمياالهدف   

 : التنظيم المادي والبشري 

ا نقطة انطالق ونقطة        .)سم 20/20(ل تلميذين على خمس قطع خشبية توفر آي داخل مساحة له
ول ذان      .وص ل التلمي تاذ يتنق ارة األس د إش ا     عن ع أرجلهم بية دون وض ع الخش وق القط ىف  عل

يتكلف الصديق المتواجد في الخلف بجمع   .األرض، مع التحرك بالقطع في االتجاه الذي يقصدانه
بية وضع عل ة خش هآخر قطع ا رجل ة   .يه ام بوضع القطع ي األم د ف ذ المتواج ف التلمي ا يتكل بينم

  .الخشبية في المكان الذي سيضع فيه رجله من أجل التقدم

 
 

  

  
  

  

 :المطلوب إنجازه 
   .رتكاز األربعةالتنقل عبر نقط اإلالتحكم في الذات أثناء  

  
  :تعديالت ممكنة 

 .ج، الدخول من تحت حاجزفي خط مستقيم، خط متعر: تغيير اتجاه التنقل 
  .الزيادة في المسافة الفاصلة بين نقطة االنطالق ونقطة الوصول 
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  2  المرحلة السادسة السنة 

 

 .التمريرات الثالث     : عنوان الوضعية 
   .تمريرات إنجاز ثالث              :الهدف التعلمي 

 التنظيم المادي والبشري 

دتين ين متباع ي منطقت ان ف افس فريق د  يتن ن بع رات ع ادل التمري ك بتب ار وذل رة أمت . بعش
ر م  ن ألي عنص ي      نيمك ه ف الها لزميل ى وإرس ة األول ي المنطق رة ف اط الك ريقين التق الف

ة  ة الثاني افس   . المنطق رف المن ن ط ع م ذر أال تقط ع الح رات    . م الث تمري ق ث ق حق ل فري آ
  .متتالية يربح نقطة
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  :إنجازه المطلوب 
 .أخرىالموجود في منطقة تمرير الكرة للزميل  
  .المنافسالكرة المرسلة من طرف  اعتراض 
  

 :تعديالت ممكنة 
 

 .تباعد المنطقتين 
  .عدد الكرات 
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  3  المرحلة السادسة السنة 

 

 . مطاف الحواجز           :عنوان الوضعية 
  أجري بسرعة وأتخطى الحواجز    :        لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 
ات  ع مجموع كل أرب ى ش ررات عل ام المم ذ أم طف التالمي تاذ . يص ي األس م يعط ث

واجز    ي الح ع تخط ا م الق جري ة لالنط ارات مختلف اتر    .إش ى الق ابق إل ل المتس دما يص عن
دوره    ق ب ذي ينطل ه ال د زميل س ي م يلم اف، ث ن المط ي م ى أن ينته ذا إل ددا وهك ف مج  .يلت

  .رينأنهى الجري قبل اآلخ يفوز الفريق الذي

 

  

  :المطلوب إنجازه  
  .قطع المطاف بأقصى سرعة ممكنة 

 
  :تعديالت ممكنة 

 .التغيير في علو الحواجز 
 .تغيير نوعية المثيرات 
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  3  المرحلة السادسة السنة 

 

 .العقرب                            : عنوان الوضعية 
  .المتنافسأتنقل متفاديا                              : الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

يحاول  . صف من ستة تالميذ على شكل عقرب   اأمتار بداخله 10يشكل التالميذ دائرة قطرها  
ر عنصر     م إصابة آخ نهم، ث ا بي رة فيم ر الك دائرة تمري يط ال ي مح دون ف ذ المتواج ي التالمي ف

لة العقرب أن يتصدى   في  لذا يتوجب على أول عنصر .العقرب بالكرة رة  سلس ذ    .للك وآل تلمي
لة،  م إلى الدائضتم لمسه بالكرة ين م يشكل العقرب من    ث  رة، وهكذا حتى آخر عنصر في السلس

  . جديد من طرف عناصر أخرى

 

  

  :المطلوب إنجازه 
بينهم ثم التصويب نحو آخر فيما تمرير الكرة : محيط الدائرة الموجودة فيبالنسبة للعناصر  

 .بلعقرفي سلسلة ا عنصر
  . بالكرة في سلسلة العقرب تفادي إصابة آخر عنصر: بالنسبة لعناصر العقرب 

 
 :تعديالت ممكنة 
 .قطر الدائرة 
  .عدد عناصر العقرب 
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  3  المرحلة السادسة السنة 

 
  

  .التواصل والتسديد:                     عنوان الوضعية 
  .أمرر وأستقبل وأسدد نحو هدف ضيق       :               الهدف التعلمي 
:التنظيم المادي والبشري 

ى مجموعات  حسب عدد الكرات الموجودة        ذ  إل ثال   ،توزيع التالمي رق من عشرة      : م ع ف أرب
ر الكرات وثالث      (تارمأ 10/ 5 أبعادهتالميذ بكل ممر  لكل فريق موزعان بجانب الملعب لتمري

ى     ). ةيتموضع وراء المرمى إلرجاع الكر رة إل ر الك تعلم  بتمري وم الم ل  يق تقبالها  "x"زمي   .واس
  . نجاز مع تغيير مسافة قذف الكرةنفس اإل .ثم  يسدد نحو المرمى الذي يختلف مداه

 

  

 
  :إنجازه المطلوب 

  .بواسطة القدم تمرير الكرة واستقبالها ثم تسديدها 
 

 : تعديالت ممكنة 
 .تغيير مدى اتساع المرمى 
  .ىرى أو اليسنل اليمالرجالقيادة ب 
 .نجازمدة اإل 
  .فرقبين القيام بالتمارين على شكل مسابقة  
  .3بل امق 4إلى  1مقابل  2مقابلة  
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  3  المرحلة السادسة السنة 

 

 .الكرةالتحكم في  :                        ةعنوان الوضعي 
  .أثناء التنقلبل وأمرر الكرة أستق          :                الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 
 :يتم توزيع األطفال إلى مجموعات حسب عدد الكرات المتواجدة مثال

  . تارمأ 10/ 5عشرة متعلمين بالمجموعة في آل ممر مساحته : مجموعات 4 

 

  

   :المطلوب إنجازه 
  . خط مستقيم شكل على 2إلى النقطة  1من نقطة دحرجتها استقبال الكرة و 
 . التقدم بالكرة دون إضاعتها عبر المنعرجات تبادل الرمي مع  
 .ثم باليسرى االستقبال والتسديد باليمنى  

 
  : تعديالت ممكنة 

  ).  مهاجمين مقابل مدافع( استعمال الدفاع  
 .مسابقة بين الفرق 
  .تحديد زمن التنفيذ 
  .3العبين مقابل  4مقابلة  
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  3  المرحلة السادسة السنة 

 

 .البحث عن منفذ                 :  ن الوضعيةعنوا 
   .أحدد ذاتي في المكان في غياب المعالم                   : لتعلمياالهدف  

:التنظيم المادي والبشري 

ه         ذ للهرب من ه عن منف ذ   . يتصور التلميذ نفسه داخل محجز يحاول البحث في يعطى للتالمي
يقدمونه   ذي س ى العرض ال درب عل دة فرصة للت دى العرض  5لم ى أال يتع ائق، عل  30دق

ذا العرض          ،ثانية ى ه م عل ذ من الحك اقي التالمي تمكن ب الحرآات وتوقيت    ةمدلولي (بحيث ي
  ).تعرف التالميذ على موضوع العرض
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 :المطلوب إنجازه 
 . أحدد شكل المحجز وأبعاده ومنافذه، واحترم ذلك  طيلة العرض 

  
  :تعديالت ممكنة 

  .بعينين مغمضتين تقديم العرض 
  .إمكانية العمل بثنائيات 
  .د منفذيتعاون أفرادها على إيجا: مل بمجموعةإمكانية الع 
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  3  المرحلة السادسة السنة 

 

    .المقلد                         : عنوان الوضعية 
  .أقلد حرآات وتنقالت األشخاص                          : الهدف التعلمي 

:المادي والبشري التنظيم 

ن       ة م ات متكون ى مجموع ذ إل م التالمي ى  4يقس الل     5إل هم خ ون عرض ر يهيئ ائق 3عناص  .دق
ة ث 30ويقدمون موضوعه مكتوبا للمدرس قبل الشروع فيه، على أال يتعدى  اقي     .اني تمكن ب بحيث ي

ه   م علي ن الحك ذ م ذ   (التالمي رف التالمي ت تع ات وتوقي ة الحرآ ينمدلولي ى مو المالحظ ضوع عل
م، بحيث تقدم نقطة للمجموعة التي    َكأثناء العرض يؤدي باقي التالميذ دور الجمهور الَح).العرض 

  .تعرفت على موضوع العرض بينما تمنح نقطتان إلى ثالث نقط للعارضين حسب جودة العرض

 

  

 
 :المطلوب إنجازه 

  .على المجموعة محاآاة حرآات وتنقالت أشخاص معينين 
 

  :ةتعديالت ممكن 
  .الرفع من عدد المشارآين في المجموعة 
  .في رياضة معينة ناقتراح محاآاة مجموعة من الالعبي: تغيير موضوع العمل 
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  4  المرحلة السادسة السنة 

 

  .حصدأأجري و                       :عنوان الوضعية 
   .منتظمجري بإيقاع أ                        :لتعلمياالهدف  

  :يم المادي والبشريالتنظ 

يحدد األستاذ مضمارا على . إلى ثنائيات ةمجموع وتقسم آل .مجموعاتأربع  إلىيقسم التالميذ 
رب آل نقطة وق .نقاط انطالق بداخلها أربع )حسب الفضاء المتاح(ا متر20 شكل دائرة قطرها 

ا  .الشاراتمجموعة من  حامالدائرة صغيرة يقف فيها أحد الثنائيين  اني   يجر  بينم ي العنصر الث
دائريداخل  ر ال ى  .المم ه يحصل عل ى زميل ر عل ا م دة وآلم ارة واح ل (ش ه أآم ي أن ا يعن مم
ى أال يتعدى توقيت الجري          .  )دورة ر عدد من الشارات عل ى أآب يفوز الثنائي الذي حصل عل

  .عشر دقائق
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   :جازهنإ المطلوب 
   .آبر عدد ممكن من الشاراتالجري بإيقاع منتظم والحصول على أ: بالنسبة للعداء 
  .تسليم الشارة عند آل دورة: بالنسبة لموزع الشارة 

 
  :ممكنة تعديالت 

  .تغيير قطر الدائرة 
  .الجري بالتناوب 
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  4  المرحلة السادسة السنة 

 

 .2 حصدأأجري و                     :عنوان الوضعية 
  .منتظمجري بإيقاع أ                      :لتعلمياالهدف  

  :التنظيم المادي والبشري 

وعتين  ع      يقسم التالميذ إلى مجم ى شكل مرب ذ من         .في فضاء عل ه تلمي ة من يقف في آل زاوي
ون عن       ا األخرى،    المجموعة األولى يحمل أوراقا تختلف من حيث الل اقي أوراق الزواي في  ب

ة   بعد إعطاء اإلشارة يجري أعضا   .وم باقي أفراد المجموعة بالتحكيمحين يق ء المجموعة الثاني
ع خارج محيط المربع ويحاولون جمع أآبر عدد مم ال يسمح  . كن من األوراق من الزوايا األرب

التوقف عن الجري    بأخذ أآثر من ورقة واحدة عند آل مرور، ذ   يفوزو .آما ال يسمح ب آل تلمي
 ة من الجري  يتم تغيير األدوار بعد انتهاء المجموعة الثاني  .حصل على أآبر عدد من العالمات

  .دقائق 10على أال تتجاوز مدة الجري 
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   :نجازهإ المطلوب 
األلوان (الجري بإيقاع منتظم والحصول على أآبر عدد ممكن من األوراق : بالنسبة للعداء 

  ).األربعة
 .تسليم الشارة للمتسابقين عند آل دورة: بالنسبة لموزع األوراق 
ن عن الجري أو الحاصلين على أآثر من ورقة واحدة تدوين أسماء المتوقفي: بالنسبة للحكام 

   .من الزاويةمرور عند آل 
 

  :ممكنة تعديالت 
  .مساحة المربعتغيير  
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  4  المرحلة السادسة السنة 

 

 .المنعرجات       :                 عنوان الوضعية 
  .منعرج وأحافظ عليهاأدحرج الكرة بالقدم في  خط                        :   الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

تالميذ، وتتموقع آل مجموعة شرة في ساحة المؤسسة يوزع التالميذ إلى مجموعات من ع
تارة بالقدم  .عرجم في خط منيقوم المتعلم بدحرجة الكرة في خط مستقيم ث .أمام ورشة

جعلها تتدحرج بين بعد ذلك ي .إلى أن يصل إلى خط النهاية اليسرىوتارة باليمنى 
العالمات الموضوعة على طول الممر، ويقوم بمتابعتها مرة على اليمين ومرة أخرى 

  .على اليسار حتى خط النهاية

 

  
 :المطلوب إنجازه 

 . دحرجة الكرة بكلتي الرجلين 
 . التحكم في الكرة بين المنعرجات 

     
 :تعديالت ممكنة 

 .احتساب التوقيت 
 .الماتالمسافة الفاصلة بين الع 
      .مسابقة بين فريقين 
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  4  المرحلة السادسة السنة 

 

  
 .آرة القدم مقابلة في:                       عنوان الوضعية 
  .أستعين بمهاراتي لكسب الرهان      :                  الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

من حجم (، في ملعب )مقابل أربعةعناصر أربعة( تكوين مجموعة من الفرق لتتبارى فيما بينها
يحاول آل فريق تسجيل أآبر عدد من األهداف في  .)مثال حسب المساحة المتوفرة تارمأ 10/10

   .يتم تعيين حكم لكل مجموعة ،عشر دقائق مدتهامرمى بدون حارس خالل مقابلة 

 

  

 :المطلوب إنجازه 
 . التمرير 
 .االستقبال  
  .سديد نحو الهدفالت -دحرجة الكرة 

  
  : تعديالت ممكنة 

  .الكرة قبل التمرير اتتحديد عدد لمس 
 ) .الخ...3مقابل 4؛ 2مقابل 3(تغيير عدد الالعبين  
   ).بين تالميذ الفصل بطولة(منافسة بين المجموعات  
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  4  المرحلة السادسة السنة 

 

  .أعبر في صمت مع القرين                   :  عنوان الوضعية 
    .أتواصل مع القرين في غياب األداة                     :  لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

ات ى ثنائي ذ إل م التالمي رض  .يقس وع الع يء موض ة بتهيي ل مجموع وم آ ي (تق ة ف مقابل
ي  وع رياض الل  .)ن ب      5خ ا يرغ ات عم ر بالحرآ ذ التعبي ى التلمي ائق عل ي دق  ف

ا ور مث اله للجمه الكرة  : لإيص دم ب ة، التق ة جماعي ي رياض رة ف تقبال آ ر واس تمري
  .      والتصويب نحو المرمى في رياضة جماعية معينة

 

  
  

                                                      

 :المطلوب إنجازه 
 .التعبير الجسدي المناسب لنوع الرياضة التي وقع عليها االختيار 
 .   ئي أثناء العرضالتوافق بين الثنا 

  
  :         تعديالت ممكنة 

  .تقليص وقت العرض 
  . تحديد عدد التنقالت أثناء العرض 
  .الزيادة في عدد المشارآين عن آل فريق 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 
  4  المرحلة السادسة السنة 

 

  .الحرآي التعبير       :    عنوان الوضعية 
    .مقدمانطالقا من موضوع  لرتجأ         :    لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

م ال ذيقس ى  تالمي عإل ات أرب ام   .مجموع د أم وعاليوج تطيل    2و  1 تينمجم كل مس ى ش اء عل فض
ا من موضوع أو      يالعارض ىعل .أمتار 8أمتار وطوله  5  عرضه رة انطالق ن ارتجال حرآات معب

ة     في حين تقس    .وضعية  يقترحها األستاذ في مدة زمنية التتعدى دقيقتين ى فئ اقي المجموعات إل م ب
رض  ة الع ى ماهي رف عل ور للتع ة الجمه ة وفئ يط المحاول ام لتنق تم . الحك ين ي ر األدوار ب تغيي

  .بعد االنتهاء المجموعتين

 

         العارضون= 1المجموعة 
             جمهور            ال=  3المجموعة                                                           

         العارضون= 2المجموعة 
  جمهور                     ال=  4المجموعة                                                            

 
 : نجازهإالمطلوب  
  . موافقة التعبير االرتجالي للوضعية المقترحة 
 .التوافق الجماعي من أجل العرض 

 
 :   ةمكنتعديالت م 
 .التالميذ طرف من ارتجال موضوع تعبيري 
  .تحديد مدة زمنية معينة 

 

لجنة 
 التحكيم

لجنة 
 التحكيم


