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 التربص الميداني 

البيئة بواتصال للطالب  عتبر التربص الميداني أول احتكاك، يلبيداغوجيةاا للمعايير وفق    

يسمح للطالب  ،عرفة متطلبات هذه البيئة على المستويين التقني والبشريالمهنية وم -االجتماعية

من التكوين  )ليسانس(، أو أكثر )ماستر( بتطبيق المعارف النظرية والتطبيقية لثالث سنوات

، وهذا يسمح األكاديمي في ميدان الشغل ومعرفة الفوارق بين ما هو نظري وما هو تطبيقي

 .يق هذه المعارف ميدانيا بمن خالل تط ،كل ما تلقاه من معارفللطالب بفهم واستيعاب أكبر ل

المؤسسات التربوية، واألندية، واالتحاديات، والمركبات  في القيام بالتربص الميدانييمكن 

  والمنشآت الرياضية و مديريات الشباب والرياضة.......إلخ. 

صة لممارسة تقنية التواصل يمنح الطالب فر للتربص الميداني، إعداد تقريريختتم التربص ب

بيئة التجربة الطالب في  تنقل بدقةتقرير هو وثيقة مخصصة ، هذا الالمعلوماتوتوصيل   ،وتنظيم

 إلخ(.اإلدارات الرياضية.... ، النادي الرياضي، المؤسسة التربويةمهنية )ال

 أهداف التربص الميداني 

 الوسط المهني، والسماح إلى نتقالاال عملية تسهيل هو للتربص الميداني الرئيسي الهدفـ   

 هو ذلككل  من والهدفبصعوباته، )االيجابيات، والسلبيات(،  المهني العالمباكتشاف  الطالب

الدفع بالطالب إلى وضع كل المعارف سواء النظرية أو التطبيقية التي تلقاها في مسيرته الدراسية 

طالب البحث عن المؤسسة المناسبة إلجراء على ال المهم من ،ذلك أجل من، قيد التطبيق الميداني

التربص؛ المؤسسات التربوية بالنسبة لطلبة تخصص تربوي، واألندية والفرق الرياضية بالنسبة 



لطلبة التدريب الرياضي، والهياكل والمنشآت الرياضية بالنسبة لطلبة اإلدارة )لطلبة الماستر( 

 والمؤسسات التربوية )لجميع تخصصات الليسانس(.

 التكيف مع واقع عالم الشغل ـ

 ـ اكتساب فن التواصل  داخل العالم المهني )التواصل مع مسؤولي المؤسسات المعنية بالتربص

 .العمال، الرياضيين، التالميذ......(

 مجريات التربص.يتناول تفاصيل فن توصيل المعلومات، من خالل كتابة تقرير ـ اكتساب 

 ف التربصالوسائل المساعدة على تحقيق أهدا 

حتى تتحقق هذه األهداف يجب أن يقوم الثالثي المكون للتربص الميداني )الطالب المتربص    

مصلحة التربصات، واألستاذ المؤطر للمتربص( بدوره كما ينبغي )وفقا لما تقتضيه بنود اتفاقية 

 (.و مديرية التربية، ومديرية الشباب والرياضة STAPSالتربص المبرمة مابين معهد 

  الطالب المتربصواجبات 

من  والتأكد من صحته مسبق يتفق مع التخصص مشروع تحضيرو التربص موقع إلى تنقللا. 1

 طرف الهيئة المستقبلة ومصلحة التربصات.

 ،المسؤولين تجاها التعامل الصحيحو ،المناسبة المالبس بالمواعيد، االلتزاماالنضباط، و. 2

 .إلخ ....والتالميذ. الرياضيين،و المدربين،و

 .المهني السر على الحفاظ. 3

 .التحسين إمكانيات التعديل وو السلبية،و االيجابية،  نقاطال المطبقة؛ اإلجراءات تقييم. 4

 وثيقة صلة على موضوعه يكون صفحة، 20 إلى 15 من ،مكتوب تربص تقرير إعداد. 5

 بمجريات التربص.

 )واجبات األستاذ/ المدرب/ االداري المؤطر )الهيئة المستقبلة 

 المتربص. الطالب . استقبال1

 تعريف وتقديم الهيئة المستقبلة وكذا البرنامج المسطر من طرف المسؤول عن المتربص.. 2

 المتربص. للطالب المنتظمة والمتابعة المراقبة ضمان. 3



 عليه، وإرساله للمعهد. عمل الطالب المتربص والمصادقة  تقييم. 4

 مصلحة التربصات )المعهد( دور 

 الهيئة المستقبلة.و المعهد بين التربص اتفاقية عقد. 1

 مساندة الطالب في جميع مراحل التربص وحل المشاكل التي قد تعترضه.. 2

  .عمل الطالب المتربص والمصادقة عليه تقييم. 3

 مجريات التربص 

 بداية في التربص تقرير لكتابة الالزمة الوثائق بجمع يقوم أن الطالب المتربص، على     

 للتربص. النهائي التقرير صياغة النحو هذا على جمعها يتم التي المعلومات ستسهل ربصالت

من أجل السير الحسن لمجريات التربص يجب على الطالب المتربص االستعانة بالوسائل     

 البيداغوجية التالية:

 / صافرة / ميقاتية / الكراس اليومي لألستاذ، وفيه: ـ لباس رياضي مناسب

 الكفاءات المستهدفة. ـ 

 ـ البرمجة السنوية.

 ـ البرمجة الفصلية.

 ـ البطاقات الفنية للحصص.

 قائمة الحضور و قائمة المعفيين.

   بطاقات تقييمية للحصص المالحظة والمنجزة.

األستاذ  إبالغ المتربص على فيجب ،التربص فترة أثناء ، أو حدثت مشاكلنزاعات نشأت إذا     

التربص، وإذا تطلب األمر  مسار لتحسين حلول في النظر أجل من ممكن وقت أقرب في المؤطر

 .رفع تقرير لمصلحة التربصات

 وتنظيم التواصلمهارات االتصال و لممارسة فرصة الطالب يمنح ،تقرير وكتابة إعداد     

 .المعلومات

 دانيتقرير التربص المي 

 ، و نجد فيه:صفحة 20 إلى 15 من وواضح، منظم، يكون أن يجبالتربص  تقرير    



 للمؤسسة المستقبلة. عرض. 1

 ـ العينة المعنية بالتربص )رياضيين، تالميذ، أو إداريين(.

 .(مادية، بشرية) المواردـ 

 ....( التاريخ،) واللوائح التنظيمـ 

 .المشروع تقديم. 2

 الهيئة المستقبلة. سياسة في المشروع تسجيلـ 

 .(التقييمات التكرار، المدة،) التخطيطـ 

 .المطلوبة المواردـ 

 ـ تكاليف االنجاز الميداني.

 .البرنامج وصفـ 

 الحصص. وصفـ 

 .المشروع تقييمـ 

 المكتسبة. المهارات تقييمـ 

 للتحسين اقتراحاتـ 

 العام التقييم

 المراجع قائمة

 

 

 

 



 02المحاضرة 

 

 البيداغوجية المستعملة في التربص الميدانيالوثائق 

 Cahier Journalالكراس اليومي لألستاذ  .1

 Classeur Entraineurكراس المدرب .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cahier Journalالكراس اليومي لألستاذ  .1

يحتاج الطالب المتربص لنجاح عمله أثناء التربص الميداني إلى بعض الوثائق التي       

صغيرة وكبيرة عن النشاطات التي قام بها والتي سينقلها إلى تقرير  تسمح له بتسجيل كل

التربص )قائمة التالميذ اليومي، الكفاءات المستهدفة، البرمجة السنوية والفصلية، الحصص 

 اليومية، التقييم، ونشاطات بيداغوجية أخرى..... (، ونجد فيه:

 الجانب اإلداري  .1

 تعريف بالطالب المتربص.ـ 

 لمؤسسة التربوية.ـ تعريف با

 ـ جدول التوقيت.

 ـ قائمة التالميذ

 ـ قائمة التالميذ المعفيين.

 الجانب البيداغوجي .2

 ـ البرمجة السنوية.

 الوحدات التعلميةـ 

 .الوحدات التعليمية

 ـ تقييم الوحدات التعليمية.

 ـ نشاطات بيداغوجية أخرى.

 ـ النشاطات الخاصة بالرياضة المدرسية.

 ـ المالحق.

 

 



 02تابع للمحاضرة 

 Classeur Entraineurكراس المدرب  .1

يحتاج المدرب لقيادة فريقه بنجاح إلى بعض الوثائق التي تسمح له بتسجيل مشروعه الرياضي 

من خالل وضع مجموعة من العناصر الواضحة والمحددة )قائمة الحضور اليومي للتدريبات، 

الحصص اليومية، التقييم رزنامة المنافسات البرنامج السنوي، الدورات الشهرية واألسبوعية، 

بمكنه استعمال  02تقييم المقابالت..... (، وبالنسبة للطالب المتربص تخصص تدريب ماستر 

 بعض من هذه الوثائق، من أجل أن يكون مسلحا بوثائق في تخصصه، ونجد فيه:

 الجانب اإلداري: .1

 ـ الهيكل اإلداري للنادي.

 واإلداريين والمسيرين.ـ قائمة للرياضيين 

 الجانب الرياضي: .2

 قائمة حضور الرياضيين للتدريبات.ـ 

 ـ رزنامة المنافسات.

 ـ رزنامة العودة للتدريبات بعد المرحلة االنتقالية.

 ـ البرمجة الخاصة بالتدريبات.

 ـ الحصص الخاصة بالدورة األسبوعية.

 ـ جزء خاص بالتحضير للمقابالت.

 مية.ـ ورقة المقابالت الرس

 ـ المالحق.
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Stage pratique

Selon les normes pédagogiques, le stage consiste en un contact direct de

l'étudiant avec le milieu socioprofessionnel et une connaissance du mode

de fonctionnement de ce milieu sur les plans technique et humain. Il fait

l'objet d'un rapport et, le cas échéant, d'un exposé devant un jury.

Le stage peut être réalisé dans un club, une fédération, une ligue, dans

une administration, dans des collectivités locales, maisons de jeunes,

crèches, au Comité National Olympique.

Préparer un rapport donne aux étudiants l’occasion de pratiquer la

technique de communiquer et d’organiser l’information.

Le rapport de stage est donc un document personnalisé qui rend compte

de votre expérience d’étudiant au sein d’un environnement professionnel

(fédération, club sportif…).

Cours N° 01



Objectifs  du  stage

L’objectif principal du stage est la facilitation du passage à

l’emploi. Il doit permettre la rencontre entre les étudiants et le

monde professionnel. Le but étant la mise en pratique des

apprentissages théoriques et méthodologiques assimilés

durant le cursus universitaire dans un domaine spécifique.

Afin de répondre au mieux à cet objectif, il est important que

l’étudiant s’interroge sur les secteurs d’activités dans lesquels

il souhaite travailler et sur les compétences acquises dans le

cadre de ses études qu’il souhaite mettre en pratique.



Les responsabilités relatives au stage

Rôle de l’étudiant:

1. Se rendre sur le lieu de stage et rédiger un pré-projet à 
soumettre et à faire valider par la structure d’accueil et 
l’institut.

2. Adopter une attitude professionnelle: ponctualité, tenue et 
attitude correctes vis-à-vis des dirigeants, entraineurs, 
athlètes, etc. 

3. Se tenir au secret professionnel.

4. Évaluer les actions mises en place: points forts, points 
faibles, options d’amélioration

5. Élaborer un rapport de stage écrit de 15 à 20 pages, dont 
la thématique aura un lien étroit avec le champ d’action dans 
lequel se déroule le stage



Rôle du maître de stage :  

1. Accueillir l’étudiant

2. Présenter la structure d’accueil, l’équipe et le cas 
échéant le projet ou programme dans lequel l’étudiant 
sera intégré

3. Garantir un suivi régulier de l’étudiant

4. Faire une appréciation du travail de l’étudiant
Rôle du responsable à l’institut:

1. Établir une convention de stage entre l’Université et la 
structure d’accueil

2. Rester disponible pour répondre aux questions de 
l’étudiant pendant son stage

3. Évaluer et valider le stage



Réalisation du stage

Il est fortement recommandé au stagiaire, de réunir les documents 

nécessaires à la rédaction du rapport de stage dès le début du stage. Les 

informations ainsi récoltées faciliteront la rédaction du rapport final et 

favoriseront l’obtention d’une évaluation positive du stage.

Si des conflits devaient se produire durant le stage, le stagiaire est tenu 

d’en faire part au plus tôt à l’enseignant responsable du stage afin 

d’envisager des solutions pour améliorer le déroulement du stage.

Préparer un rapport donne aux étudiants l’occasion de pratiquer la 

technique de communiquer et d’organiser l’information.

Le rapport de stage est donc un document personnalisé qui rend compte 

de votre expérience d’étudiant au sein d’un environnement professionnel 

(fédération, club sportif…). 



Rapport de stage

Le rapport de stage doit être structuré, cohérent et clair. Il donne lieu à un texte de 15 à 20 pages

maximum.

Présentation de la structure d’accueil 

1. public concerné

2. ressources (matériel à disposition, équipe, financement)

3. organisation, statuts (historique,…)

Présentation du projet

1. inscription du projet dans la politique de la structure d’accueil 

2. planning (durée, fréquence, évaluations)

3. ressources nécessaires 

4. logistique et coûts Intervention sur le terrain

5. description du programme 

6. description par séance (activité, clients, participants, lieu, intervenants, évaluation de la séance) 

7. évaluation du projet

8. évaluation de ses compétences (connaissances, techniques, relationnelles, créatives)

9. propositions d’amélioration

Évaluation générale

Bibliographie



 1as األولى ثانوي ةــــــــــــمج السننارــــــــب

 الكفـــــــاءة الختــــــامية

 تنسيق وتكييف مختلف العمليات الفردية والجماعية حسب ايقاع معين ،مسافة معينة ،
 شدة معينة                                                 

 
 
          
 
    

  
 

 
 

 
 
 
   

 

      

                         

     

                                                  

 Compétence de Base   01كفاءة قاعدية 

تبني وتيرات قاعدية وتكييف المجهودات حسب 
 الوضعيات والحاالت التى يفرضها الموقف.

 Compétence de Base   02كفاءة قاعدية 

لبذل مجهود  )تجنيد الطاقة الالزمة) هوائية الهوائية
 يضمن مشاركة ايجابية وأداء ذو صبغةجمالية.

 Compétence de Base   03كفاءة قاعدية 

يق وتسيير المجهودات فرديا وجماعيا حسب مدة وشدة تنس
 التنافس.

 المــؤشـــرات

 * التحكم في الجسم أثناء التنقل السريع.
 * استعمال وضعية مريحة للجسم أثناء التنقل.

 .  التحكم في ايقاع في وتيرة ،في .........  *
تكييف الحركة حسب التحكم في تعديل وتكييف مجهود. في تعديل و* 

 .الوضعية والموقف
 . ربط عمليات ،حركات ، مهارات تتجاوب مع الوضعية والموقف* 
 .التحكم في وضعيات المواجهة فرديا وجماعيا *
 . توقع عمليات الخصم والزميل *

 المــؤشـــرات

  تجنيد الطاقة وصرفها في الوقت المناسب.  *

 .  بذل مجهود استثمار مختلف منابع الطاقة خالل *
 .بذل مجهودات بمختلف الشدات* 
ب مايقتضيه الموقف)هجوم ستنويع اإلستجابات ح *

مركز، هجوم مضاد،وقت التحول من الهجوم للدفاع 
 .والعكس(

 . القيام بمختلف األدوار ضمن الفريق *
 أداء حركات بارتياح ورشاقة. *

 المــؤشـــرات

  . * ضبط المجهود،ضبط صيغة المواجهة
 . تنظيم سعة الخطوة ،تنظيم الوتيرة واإليقاع *

 . المواجهةقبول * 
 تنظيم فترة الهجوم أو الدفاع.

* تسسير مجهود فردي أو جماعي لفترة معينة وحسب 
 الموقف .

 Objectif d’appهدف تعلمي

 Collectif  (Besket-ball )جماعي 

 Objectif d’appهدف تعلمي

 individuel     (L.poid)فردي

والمضايقة  ة* تجنب المراقب
لمساعدة حامل الكرة والمشاركة 

 في فترات اللعب.

تجنيد وتسلسل القوة *
واستثمار الدفع لتحقيق أفضل 

 نتيجة ممكنة.
 

 Objectif d’appهدف تعلمي

 Collectif (Volley.ball )جماعي

 Objectif d’appهدف تعلمي

 individuel     (Saut .L)فردي

المساهمة في اللعب الجماعي * 
والمحافظة على الدور والدفاع 

 والهجوم.
 

استثمار القوى المناسبة  *
أحسن نتيجة  لتحقيق للوثب

 ممكنة.
 

 Objectif d’appهدف تعلمي

 Collectif ( (Hand.ballجماعي 

 Objectif d’appهدف تعلمي

 individuel    (Vitesse)فردي

استثمار الفضاءات الحرة 
انتظام للقيام بهجوم جماعي ب

أو فردي سريع والقذف في 
 المرمى.

 

اكتساب أكبر سرعة ممكنة  * 
والمحافظة عليها لقطع مسافة 

 معينة.
 

 المعـــــــــــــــــــــاييـــــــــــر

*المشاركة الفعالة في عملية 
 .أو دفاعية هجومية

ة ضمان دور التغطي* 
 والدعم،والسند.

 .احترام قواعد اللعب* 
تعديل وتكييف الهجوم حسب * 

 الموقف الدفاعي.
تعديل وتكييف الهجوم حسب  * 

 الموقف الهجومي.

تسيير أو تنسيق هجوم أو * 
 دفاع.

 * التحكم في خطوات االقتراب.
*الدفع واالرتقاء المناسبين) لوح 

 رتقاء(.إلمنطقة ا،االرتقاء
سم وعمل * التحكم في الج

 .األطراف أثناء الطيران
 اإلستقبال المنايب والمتزن.* 
 ربط وتنسيق مراحل الوثب* 

 المعـــــــــــــــــــــاييـــــــــــر

 * القيام بدور السند
والدعم والتغطية لحامل الكرة  

 )حسب ما تقتضيه الحالة (.
* سد العجز والخلل في حالة 

 النقص العددي .
غيير األماكن * العمل على ت

 والتحول إلى حالة التفوق العددي
الجماعي.* المساهمة في الهجوم   

 * المساهمة في الدفاع الجماعي.

 * التوازن وأخذ الوضعية. 
 * اندفاع اإلقتراب.  

 الدفع بكامل أطراف الجسم.
 * مسلك الرمي.
 * مسار الرمي.

 * استعادة التوازن.

 ـــــــــــرالمعـــــــــــــــــــــايي

 *عدد التمريرات قبل الرمي.
* عدد األهداف أو النقاط 

 المسجلة.
 * مدة فترة الهجوم . 

 * استثمار الفضاء الحر. 
* مشاركة عناصر الفريق في 

 الهجوم.
 * تضييع الكرات.

   * اإلستحواذ على الكرات.

 *مختلف أشكال اإلستجابة لإلنطالق 
 ين.*انطالق انفجاري ب أو بدون ساند
*التدرج في استقامة الجسم وأخذ 

 الوضعية المناسبة.
 * ترداد الخطوات واتزانها واتساعها.

* التنسيق بين األطراف ووضعها على 
 امحور الجري.

  الوصول.* اإلنهاء السريع وتخطي خط 



 2as انويــــبــــــــرنامج السنــــــــــــة الثانية ث
 

 
          
 

    
  
 

 

 
 
 
 
   

 

      

                  

       

     

                     

 

 الكفـــــــاءة الختــــــامية

تكييف وترشيد االستجابات الحركية حسب صيغة وشكل المواجهة في وضعيات متعلقة بالمسافة ،بالشدة 
 ،بالمدة ،بالفضاء.

 Compétence de Base   03كفاءة قاعدية 

عية أو فردية للمحافظة على نتيجة اختيار وتطبيق خطة جما
 رياضية أو تحسينها

 Compétence de Base   02كفاءة قاعدية 

همة مسااالندماج في الفوج والقيام بالدور المنوط به وال
 البناءة في المردود الفردي والجماعي

 Compétence de Base   01كفاءة قاعدية 

ا والمشاركة الفعالة تقبل المواجهة فرديا وجماعي
 لتحقيق الفوز   أو أحسن نتيجة رياضية

 المــؤشـــرات

   * اختيار عملية هجومية عن طريق التخلص من المحاصرة.
 * احتالل منطقة استراتيجية في الهجوم .

 * إحداث وضعية تفوق عددي .
 * اختيار وضعيته ضمن أسلوب معين من اللعب .

 ضايقة الخصم.* تغيير اإليقاع لم
 * وضع خطة لمهاجمة الخصم خالل الجري .

 * مساعدة الزميل الجتياز حاجز أو تحقيق رمية .
 * تنظيم سعة الخطوة ،تنظيم الوتيرة وااليقاع .

 المــؤشـــرات

 * تقبل القيام بمختلف األدوار . 
 *  المساهمة الفعالة ضمن الفوج .

 .المناسبة  * اقتراح الحلول
 بادرة .* الم

 .مساعدة الزميل في الدفاع والهجوم *
 * توقع عمليات الخصم وتبليغها للزمالء .

 * تقبل التوجيهات والنصائح .

 المــؤشـــرات

 )* تقبل التنافس وجها لوجه) رجل لرجل

 .* محاصرة مباشرة للخصم
 تقبل مسايرة وتيرة معينة . مسايرة تغير إيقاع.  *

   لتجاوزه .ري * مضايقة خصم أثناء الج
 .التفوق على نظام دفاعي معين  *

 * مضايقة خصم لالستحواذ على الكرة.
 * الدفاع الجماعي عن مرمى ، عن منطقة. 

 Objectif d’appهدف تعلمي
 Collectif  (Volley)جماعي 

 Objec d’app              هدف تعلمي فردي 

(Relais End ,lancer, Saut) 

بط وتسلسل عمليات لبلوغ * ر
منطقة الخصم أو للدفاع عن 

 المنطقة .
 
 

الجري حسب الفرق ) تتابع 
مداومة ( الرمي والوثب حسب 

الفرق، والعمل على تطوير 
 . النتائج

 Objectif d’appهدف تعلمي
 Collectif  (Basket)جماعي 

 Objectif d’appهدف تعلمي
 individuel    (End)فردي

المشاركة في منافسة باعتماد 
 مبادئ المحاصرة والمضايقة 

وبعث الخلل لتسجيل أهداف أو 
 نقاط تضمن التفوق.

التنافس من أجل الفوز أو 
مساعدة الزميل للفوز باحترام 

 قواعد المواجهة النبيلة .
  

 

 Objectif d’appهدف تعلمي
 Collectif   (H.Ball)جماعي 

 Objec d’app Ind             فرديهدف تعلمي  
(Vitesse,lancer, Saut) 

* استثمار فضاءات معينة 
خالل التنقل بالكرة أو 

بدونها  وإنهاء الهجوم 
 بالتصويب  .

 

* اختيار المعالم الضرورية لتحقيق 
رمية ، وثبة ، أو قطع مسافة في 

 أحسن الظروف.
 

 ــــرالمعـــــــــــــــــــــاييـــــــ

*المشاركة الفعالة في عملية 
 هجومية.

 * اختيار مسالك التنقل  .
 * ضمان التبادل للكرات.

* تغيير مسالك التنقل بالكرة حسب 
 المستجدات .

 * تسيير أو تنسيق هجوم.

 * حساب االقتراب
 * التحكم في خطوات االقتراب .

* الدفع واالرتقاء المناسبين ) لوح 
 رتقاء (.االرتقاء ، منطقة اال

* التحكم في الجسم وعمل األطراف 
 أثناء الطيران واالستقبال.

 * التوازن بعد الرمي
 * تسلسل الدفع .

 * االنطالق االنفجاري 
 * المحافظة على الجري في المحور

 * الجري ضمن فريق

 المعـــــــــــــــــــــاييـــــــــــر

 * القيام بدور السند
ل الكرة )حسب والدعم والتغطية لحام 

 ما تقتضيه الحالة (.
* سد العجز والخلل في حالة النقص 

 العددي .
 * التحكم في مداعبة الكرة.
 * التحكم في التنقل بالكرة.

 * التحكم في التصدي للخصم والكرة. 
* التواجد في المناطق الحساسة في 

 الدفاع والهجوم.

* العمل على بذل أكبر مجهود في خدمة 
 الفريق .

 جنب األخطاء والتقليل منها  .* ت
 * استثمار المحاوالت لتطوير النتائج .

 * تحفيز الزمالء وإرشادهم .
 

 المعـــــــــــــــــــــاييـــــــــــر

 * تنفيذ عملية المحاصرة بنجاح.
 * تجاوز الخصم بنجاح.

 * التخلص من المحاصرة . 
 * احتالل المناطق الحرة

 في الهجوم.  
المناطق الحساسة في *احتالل 

 الدفاع 

 

 * تقدير مستوى المنافسة .
 * تحقيق عملية لمرات عديدة

) نفس المسافة، نفس  
 الوقت(.

 (،مسافةوقت* تحسين نتيجة)
* مساعدة زميل للفوز أو 

 لتحسين نتيجة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3as ثانوي لثالثةا ةــــــــــــمج السننارــــــــب

 الكفـــــــاءة الختــــــامية

 تيجة نحسين أن يتمكن المتعلم من ضبط اإلستجابات السلوكية مع تنويع أشكال وشدة الحركة قصد ت
 أو منتوج رياضي ذو صبغة جمالية.

 
 
          
 

    
  

 

 
 
 
 
 
   

 

                 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 Compétence de Base   01كفاءة قاعدية 

متعلم من اإلستجابة المناسبة فرديا وجماعيا أن يتمكن ال
 .لمواجهة المؤثرات أو الموقف التي يفرضها الموقف 

 Compétence de Base   02كفاءة قاعدية 

بمجهودات مناسبة تنويع التدخالت  أن يتمكن المتعلم من
 .لضمان أفضل نتيجة

 Compétence de Base   03كفاءة قاعدية 

من تجنيد وتسيير طاقاته لتحقيق أفضل  أن يتمكن المتعلم 
 .نتيجة  

 المــؤشـــرات

 القيام بدور فعال في الدفاع بمحاصرة الخصم مباشرة.* 
 * اإلستجابة السريعة لمؤثر.

القيام بدور فعال في الهجوم بالتخلص من المحاصرة واستثمار الفضاء * 
 . الحر

 ثب. تنسيق جيد بين اإلقتراب والو* 
 . تبني وتيرات ، إيقاع مكيفين لنوعية العمل* 
 تنقل مسطح للرمي(.)جري، اقتراب وارتقاء تنفيذ سلسلة جمبازية * 

 المــؤشـــرات

  . تسيير مجهود للرفع من حدود المقدرة *

تنيجة أو تنسيق عمليات فردية لضمان المحافظة على  *
 .  تحسينها

 .الكرة قنصقصد الضغط على الخصم وتوقع عمليات * 
 .ضمان السند والدعم في وضعيات تنافسية *

 * المساهمة الفعالة في نظام لعب من حيث: 
 .القيام بمختلف األدوار 

 .المحاصرة الصارمة للخصم 

 .تغيير خطط أو استراتيجيات 

 المــؤشـــرات

 .  الجري في حدود وقت معين، مسافة محسوبة* 
 مرحلة الجري.، شدة حسب نوعية ووتيرةتعديل  *

 .تحقيق نتيجة، تحسين متعلق بمقياس* 
 حصر مخاطر موقف وتجنيد طاقاته لتحقيق أفضل نتيجة* 

 * تعديل المجهودات في الهجوم والدفاع لمواجهة الخصم.
  * تسيير نتيجة والمحافظة عليها خالل المنافسة.

 Objectif d’appهدف تعلمي

 Collectif  (Besket-ball )جماعي 

 Objectif d’appدف تعلميه

 individuel     (L.poid)فردي

المشاركة في منافسة والقيام * 
 .بأدوار دفاعية وهجومية

منافسة فردية قصد آداء  *
تحسين تنائجه الرياضية في 

 .حدود القانون
 

 Objectif d’appهدف تعلمي

 Collectif (Volley.ball )جماعي

 Objectif d’appهدف تعلمي

 individuel     (Saut .L)فردي

القيام بالسند والتغطية في * 
بما يناسب  الدفاع والهجوم

 .مواقع اللعب
 

رياضية بتجنيد  * تحقيق نتيجة
مختلف منابع الطاقة وبما 

 .يتماشى ومقياس التنقيط
 

 Objectif d’appهدف تعلمي

 Collectif ( (Hand.ballجماعي 

 Objectif d’appهدف تعلمي

 individuel    (Vitesse)يفرد

* محاصرة الخصم أو التخلص 
من المحاصرة والتحول 

المناسب من الدفاع الى الهجوم 
 .والعكس

وثبة ،  قطع مسافةتحقيق  * 
 رمية بطريقة قانونية.

 

 المعـــــــــــــــــــــاييـــــــــــر

احترام مركبات خطة وتنفيذها في *
 .لمناسبالوقت ا

قص الكرات واإلستحواذ عليها * 
 .في منطقة الخصم

 .الضغط على الخصم ومباغتته* 
أكبر قدر من التفوق  خلق* 

.العددي  

 الجري بإيقاع تصاعدي متدرج* 
 .احترام صيغة التنفيذ* 
 .توزيع الطاقة وبذل المجهود *

 .تنسيق مراحل وثبة أو رمية* 
استثمار كامل طاقاته خالل * 

 و الوثب.الرمي أ

 المعـــــــــــــــــــــاييـــــــــــر

 الدفاع فرد مقابل فرد.* 
* سد العجز والخلل في حالة النقص 

 العددي.
مضايقة الخصم في الدفاع والهجوم * 

 ومتابعة تحركات الخصم.
التفوق العددي انطالقا من وضعية * 

.الخصم  
.التحكم في التصدي للخصم والكرة*   

المناطق الحساسة في  * التواجد في
 الدفاع والهجوم.

وضعية الجسم والمحافظة * 
 . على محور الجري

البحث على السرعة * 
 .  القصوى

حساب اإلقتراب واحترام * 
 .منطقة اإلرتقاء

اإلندفاع اإلنسيابي المسطح * 
 .في الرمي

اختيار أسلوب الوثب * 
 .أوالرمي 

 رالمعـــــــــــــــــــــاييـــــــــــ

 .خلق وضعي تفوق عددي*
تضييق المجاالت في الدفاع * 

 .لمحاصرة الخصم
مضايقة مباشرة للخصم * 

  دون ارتكاب أخطاء.
التحول المناسب من * 

 .وضعية ألخرى
   .فهم الموقف والتصدي له* 

 ناجح والمحافظة علىانطالق تنفيذ  *
 .تدرج استقامة الجسم 

 .اإلرتقاءالجري اإلستعدادي ومنطقة * 

 
 .تجنيد القوى والدفع الكامل لآلداة* 
 

 تنفيذ رميات وثبات ناجحة* 
 .و صحيحة  



    Unité D’enseignement  الوحدة التعليمية
 التاريخ:                                                                       

 
 : النشاط الفردي*                                      مذكرة رقم:.......                                     

   الجماعي: النشاط*                                                                                                         

 

 
 1هدف النشاط 

............................................................................................................................:.................................... 

  
:  2هدف النشاط   

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

      
 مراحل التعلم

 
 األهداف اإلجرائية

 
 وضعيات التعلم 

 
 ظروف اإلنجاز

 
 معايير النجاح  
 

 
 

 مرحلة التحضير
 
 

    

 النشاط األول                                              

 
 مرحـلة التعلم 

 
 

    

 النشاط الثـاني                                               

 
 
 مرحلة التعلم  
 
 

    

 
   
 قييممرحلة الت  
 
 

    

  
 



Unité d’apprentissage                           التعلميــــــة            الوحـــــــــدة       

 المستــوى الدراســي المجـال التعلمي النشـــاط مكــان العمل الحجم السـاعي

وحدات تعليمية 09 الطويلالجري  مضمارألعاب القوى   AS .2 األول  السنة الثانية ثانوي            

تقبل المواجهة فرديا وجماعيا والمشاركة الفعالة لتحقيق الفوز أو 

 تحسين نتيجة رياضية.

                         الكفـــاءة القــاعدية األولـــى 

COMP DE BASE  01                                       

التنافس من أجل الفوز أو مساعدة الزميل للفوز باحترام قواعد 
 المواجهة النبيلة 

 

OBJECTIF    الهــدف التعلمــي
D’APPRENTISSAGE     
 

جرائية األهـداف اإل رقم  
 الحصة

 المؤشــــرات

 

خالل  ة* الرغبة في بذل جهد متواصل والمشاركة في تنظيم مواجه
 التنافس.

 

01 

 

الموالي  01الهدف اإلجرائي رقم 

 للحصة التشخيصية
 

لسرعة القصوى للوصول الى امتواصل،الالرغبة في الجري  *
. الهوائية                                         

*Obtenir un repère fiable de vitesse maximale                     
                          aérobie)VMA( 

 

02 

 

 

10  
 

 تقبل التنافس وجها لوجه)رجل لرجل(
 

رعة القصوى فرديا و ضمن جماعة.*الجري برتم مختلف، وبالس  

* courir à différentes allures, dont sa vitesse maxi de course 

de durée, seul et en groupe. 

 

03 

باإلنظمام إلى فوج من نفس المستوى، والذي يحافظ على * الجري 
 رتم محدد. 

* courir en changeant de position dans un groupe de course 

qui respecte une allure précise. 

 

04 
02 

 مسايرة تغير ايقاع.

.من خالل الجري المتواصل محددالحصول على رتم *   
*Obtenir des repères d’allure précise. 

 

05 
30  

 تقبل مسايرة وتيرة معينة.

الجري برتم معين وبدون تعب على مسافات طويلة باسترخاء.*   
*Tester mon allure sur des distances plus longues ; savoir 

me relâcher en course pour se fatiguer moins en allant aussi 

vite.  

 

06 
 

 

 

 

40  
 

.  مضايقة خصم أثناء الجري لتجاوزه  

من أجل تجاوز الخصم  حسب المسافة المحددة * التحكم في الرتم
 وتحسين النتيجة في نهاية الجري.

* maîtriser mon allure; donner mon contrat 

allure/régularité, fruit de mon travail; améliorer ma 

performance en fin de course ; choisir ma séance. 

 

07 

 وإنهاء الجري  بقوة *الجري لمسافات مختلفة بإحترام الرتم ،
لحصول على أحسن نتيجة ممكنة.ل  

*Obtenir la meilleur note possible sur des différentes 

distances en respectant au plus près mon contrat d’allure et 

en finissant « fort » pour la performance   

 

08 

 
.تنظيم فوج عمل خالل التنافس وتقييم نتائج عمله*   

 

09 

ةهدف إجرائي خاص بالحصة التحصيلي  

 )تقييم الوحدة التعلمية(

 

Unité d’apprentissage التعلميــــــة                                            الوحـــــــــدة         



 المستــوى الدراســي المجـال التعلمي النشـــاط مكــان العمل الحجم السـاعي

وحدات تعليمية 09 AS .2 األول كرة السلة ملعب كرة السلة  السنة الثانية ثانوي            

اجهة فرديا وجماعيا والمشاركة الفعالة لتحقيق الفوز أو تقبل المو

 تحسين نتيجة رياضية.

                         الكفـــاءة القــاعدية األولـــى 

COMP DE BASE  01                                       

المشاركة في منافسة باعتماد مبادئ المحاصرة والمضايقة وبعث الخلل لتسجيل 
 أهداف أو نقاط تضمن التفوق. 

 

OBJECTIF    الهــدف التعلمــي
D’APPRENTISSAGE 

     

جرائية األهـداف اإل   رقم 
 الحصة

 المؤشــــرات

 
.قدرة االنضمام لجماعة وفهم مسعى النشاط وقوانينه*   

 

01 

 

الموالي للحصة  01الهدف اإلجرائي رقم 
 التشخيصية

 

للزميل وتمكينه  ةمن أجل تمرير الكر * القدرة على معاينة الخصم
 من إيصالها نحو الهدف دون تضييعها.  

 

 

02 

 

 

10  
 

 تقبل التنافس وجها لوجه
 

 03 *القدرة على التخلص من المراقبة لمساعدة حامل الكرة.

*التنقل في الميدان تبعا لوضعية الزميل والخصم مع حسن استغالل 
 الفضاءات الحرة .

 

04 
02 

اشرة للخصممحاصرة مب  
 

* القدرة على مضايقة الخصم بالتموضع بينه وبين الهدف  من 
 خالل المراقبة الفردية وحسب مايقتضيه الموقف.

 

05 
 

30  
 

 الدفاع الجماعي عن مرمى، عن منطقة.

* التموضع الجماعي في الميدان تبعا لوضعية الخصم ومحاصرته 
 لإلستحواذ على الكرة . 

 

06 

في الميدان تبعا لمسار الكرة والقدرة على تغيير  *التنقل الجماعي
 طريقة اللعب )تمرير،مراوغة،احتفاظ..(حسب مايقتضيه الموقف.

  

 

07 
 

40  
 

 التفوق على نظام دفاعي معين.
 

التحول الجماعي فوق الميدان تبعا لمسار الكرة ومضايقة الخصم  *
. مع تغيير خطة العمل من أجل التفوق و اإلنتصار  

 

 

08 

إبراز قدرات التنظيم والتسيير إلنتاج نهائي مشترك مفاده تحقيق  *

 أحسن نتيجة.
 

 

09 

 هدف إجرائي خاص بالحصة التحصيلية

 )تقييم الوحدة التعلمية(
 

 

Unité d’apprentissage                           التعلميــــــة            الوحـــــــــدة       

لعملمكــان ا الحجم السـاعي  المستــوى الدراســي المجـال التعلمي النشـــاط 

وحدات تعليمية 09 مضمارألعاب  
 القوى 

تتابع مداومةالجري   
 رمي ، وثب.

AS .2 الثاني السنة الثانية ثانوي      
     



اإلندماج في الفوج والقيام بالدور المنوط به والمساهمة البناءة في 

 المردود الفردي والجماعي.

اءة القــاعدية األولـــى الكفـــ                          

COMP DE BASE  02          
                             

الجري حسب الفرق )تتابع مداومة(الرمي والوثب حسب الفرق،والعمل على تطوير 
 النتائج.

 

OBJECTIF    الهــدف التعلمــي
D’APPRENTISSAGE 

 

     

ئية جرااألهـداف اإل   رقم 
 الحصة

 المؤشــــرات

 
خالل  ة* الرغبة في بذل جهد متواصل والمشاركة في تنظيم مواجه

 التنافس.

 

01 

 

الموالي  01الهدف اإلجرائي رقم 
 للحصة التشخيصية

 

سرعة ممكنة لمسافة معينة. ى* القدرة على الجري بالتتابع بأقص  
*etre capable de courir le plus vite possible en se relayant 

 

02 

 
 

10  
 

 تقبل القيام بمختلف األدوار.

 

* القدرة على تقدير المسافة التى يجب أن يتموضع فيها الزميل 
 الُمتابع لمواصلة الجري. 

*Apprécier la distance à laquelle doit se trouver le relayé pour se 

mettre en action. 

 

03 

المناسبة لالنطالق  (وضعية الجسم)ية* القدرة على اختيار الوضع
 الفعال.

*Adopter une position de départ efficace (position du corps).  

 

04 

المناسبة  (الوضعية داخل الرواق)* القدرة على اختيار الوضعية
 لالنطالق الفعال.

*Adopter une position de départ efficace 

                                                             (position dans le couloir). 

 

05 

الشاهد خالل الجري في منطقة محددة. واستالم * القدرة على تسليم  
*Transmission du témoin en courant dans une zone. 

 

06 
 

  
02 
 

 المساهمة الفعالة ضمن الفوج.

 

 ظة عليها عند تسليم*القدرة على الجري بنفس السرعة والمحاف
الشاهد  .  واستالم  

*Courir à la meme vitesse au moment de la transmission.  

 

07 

مع  ،الشاهد واستالم وتسليم ،ي بنفس السرعةالقدرة على الجر*
  إنهاء الجري بقوة  للحصول على أحسن نتيجة ممكنة.

* Obtenir la meilleur note possible en respectant au plus 

près mon contrat d’allure,transmission du temoin et en 

finissant « fort » pour la performance   

 

08 

.تنظيم فوج عمل خالل التنافس وتقييم نتائج عمله*   
 )فكرة عن الرقم القياسي(

 

09 

هدف إجرائي خاص بالحصة 
 التحصيلية

 )تقييم الوحدة التعلمية(

Unité d’apprentissage التعلميــــــة                                            الوحـــــــــدة         

 المستــوى الدراســي المجـال التعلمي النشـــاط مكــان العمل الحجم السـاعي

وحدات تعليمية 09 AS .2 الثاني  الكرة الطائرة  ملعب الكرة الطائرة  السنة الثانية ثانوي            

اإلندماج في الفوج والقيام بالدور المنوط به والمساهمة البناءة 

 في المردود الفردي والجماعي.

                         الكفـــاءة القــاعدية األولـــى 
COMP DE BASE  02                                       

نطقة.ربط وتسلسل عمليات لبلوغ منطقة الخصم أو للدفاع عن الم  OBJECTIF    الهــدف التعلمــي

 

 



 

D’APPRENTISSAGE     
 

 

 

 

 

 

 

 

جرائية األهـداف اإل الحصةرقم    المؤشــــرات 

.قدرة االنضمام لجماعة وفهم مسعى النشاط وقوانينه*    

01 

الموالي للحصة  01الهدف اإلجرائي رقم 
 التشخيصية

من خالل الية نحو جهة الخصم كرة ع ةاستقبال وتمرير مباشر *
.  التموضع الجيد في الميدان  

*Réceptionner et renvoyer directement dans le camp adverse une 

balle haute depuis son espace de marque favorable. 

 

02 

 

 

10  
 

وتمريرها الى جهة محددة وقريبة  *استقبال الكرة تبعا لمسارها تقبل القيام بمختلف األدوار.
لشبكة.من ا  

*Réceptionner une balle dans l’espace arrière du terrain et de la 

transmettre en cloche dans un secteur proche du filet. 

 

03 

واللعب غير ( فنحوالهدالتوجه )الجيد للعب المباشر االستثمار*
.(الفضاءات الحرةمباشر)  

*Exploiter à bon escient le jeu direct (action vers la cible) et le jeu 

indirect (action à la périphérie). 

 

04 
 

02 
 مساعدة الزميل في الدفاع والهجوم.

خلق عدم التوازن للفريق الخصم من خالل التعامل الجيد  *
.بالكرة  

*Intervenir sur le ballon afin de mettre en crise de temps ses 

adversaires. 

 

05 

 من خالل (أو الدفاعاستقبال  )بسيطة عندخطة عمل  يفتكي *
.Wالتموضع على شكل حرف   

*Placement en " W ", lors d'une réception de service ou d'une 

attaque adverse.                 

 

06 
 
 
 

30  
 المساهمة الفعالة ضمن الفوج.

 
 

 (الدفاعاستقبال أو  )بسيطة عندخطة عمل  تكييف في التحكم *
.Wمن خالل التموضع على شكل حرف   

*Maîtriser le placement en " W ", lors d'une réception de service 

ou d'une attaque adverse.              

 

07 

 تكييفمع  ةالكر لمسارالجماعي فوق الميدان تبعا  االنتشار *
.االنتصارخطة عمل من أجل التفوق و   

*être capable de se situer, se placer sur le terrain et intégrer des 

repères, afin de gagner.    

 

08 

إبراز قدرات التنظيم والتسيير إلنتاج نهائي مشترك مفاده  *
 تحقيق أحسن نتيجة.

 

09 

 هدف إجرائي خاص بالحصة التحصيلية

 )تقييم الوحدة التعلمية(

Unité d’apprentissage التعلميــــــة                                            ــــــــدةالوحـ         

 المستــوى الدراســي المجـال التعلمي النشـــاط مكــان العمل الحجم السـاعي

وحدات تعليمية 09 مضمارألعاب  
 القوى 

،الرمي،الجري الوثب
.(حواجز)السريع  

AS .2 الثالث السنة الثانية ثانوي            

تيار وتطبيق خطة جماعية أو فردية للمحافظة على نتيجة اخ

 رياضية أو تحسينها.

                         الكفـــاءة القــاعدية األولـــى 
COMP DE BASE  03                                       

.اختيار المعالم الضرورية لتحقيق رمية،وثبة،أو قطع مسافة في أحسن الظروف  
 
 
 

 

OBJECTIF    الهــدف التعلمــي
D’APPRENTISSAGE  
    

 

   



 
 
 
 
 
 

جرائية األهـداف اإل   رقم 
 الحصة

 المؤشــــرات

 
 ة* الرغبة في بذل جهد متواصل والمشاركة في تنظيم مواجه

 خالل التنافس.

 

01 

 

الموالي للحصة  01الهدف اإلجرائي رقم 
 التشخيصية

 

،مع مراعات عدد از حواجزجتيإلالجري بسرعة  على القدرة*
  الخطوات بين الحواجز.

* Courir en franchissant des obstacles , prendre conscience du 

nombre d’appuis entre les obstacles. 

 

02 

 

 
 

10  
 

.مساعدة الزميل الجتياز حاجز أو تحقيق رمية  
 

خالل الجري السريع والمتواصل.القدرة على إجتياز الحاجز  *  
* Franchir l’obstacle dans une course rapide et continue.  

 

03 

القدرة على مواصلة الجري بسرعة بعد اإلجتياز الصحيح *
 للحاجز.

*Reprendre activement la course après le franchissement. 

 

04 

المحافظة على الجري بخطوات منتظمة من االنطالق إلى أول *
 حاجز. 

* Avoir une foulée régulière du départ au 1er obstacle.  

 

05 

 
02 

 
تنظيم سعة الخطوة ،تنظيم الوتيرة وااليقاع   

 
 

المحافظة على الجري بخطوات منتظمة بين الحواجز. *  
* Avoir une foulée régulière entre les obstacles. 

 

06 

ف اختال القدرة على الجري بسرعة واجتياز حواجز على *
.الموجودة بينها محافظا على نفس اإلقاعمسافات علوها وال  

* Courir vite sur des différentes distances  malgré les obstacle  

 

07 

اجز، مع والقدرة على الجري بنفس السرعة، واجتياز الح *
 إنهاء الجري بقوة  للحصول على أحسن نتيجة ممكنة. 

* Obtenir la meilleur note possible en respectant au plus près mon 

contrat d’allure,franchissant des obstacles et en finissant « fort » 

pour la performance   

 

 

08 

 
.تنظيم فوج عمل خالل التنافس وتقييم نتائج عمله*   

 

09 

 هدف إجرائي خاص بالحصة التحصيلية

 )تقييم الوحدة التعلمية(

 
 
 

Unité d’apprentissage التعلميــــــة                                            الوحـــــــــدة         

 المستــوى الدراســي المجـال التعلمي النشـــاط مكــان العمل الحجم السـاعي

وحدات تعليمية 09 AS .2 الثالث كرة اليد ملعب كرة اليد  السنة الثانية ثانوي            

يار وتطبيق خطة جماعية أو فردية للمحافظة على نتيجة اخت

 رياضية أو تحسينها.

                         الكفـــاءة القــاعدية األولـــى 
COMP DE BASE  03                                      

وانهاء الهجوم بالتصويب. استثمار فضاءات معينة خالل التنقل بالكرة أو بدونها  
 

OBJECTIF    الهــدف التعلمــي
D’APPRENTISSAGE     



 

جرائية األهـداف اإل   رقم 
 الحصة

 المؤشــــرات

 
 ة* الرغبة في بذل جهد متواصل والمشاركة في تنظيم مواجه

 خالل التنافس.

 

01 

 

الموالي للحصة  01الهدف اإلجرائي رقم 
 التشخيصية

 

 
  .* 

 

02 

 

 

10  
 

 

 

 
.* 

 

03 

 
.* 

 

04 
20  
 

 
 .* 

 

05 
30  

 

 
.* 

 

06 
 

40  
   

 

 . * 

 

07 

 
*.  

 

08 

 
.تنظيم فوج عمل خالل التنافس وتقييم نتائج عمله*   

 

 

09 

 هدف إجرائي خاص بالحصة التحصيلية

 )تقييم الوحدة التعلمية(
 

 

 
 
 
 

 

Unité d’apprentissage                     التعلميــــــة                         الوحـــــــــدة       

 المستــوى الدراســي المجـال التعلمي النشـــاط مكــان العمل الحجم السـاعي

وحدات تعليمية 09 AS .2 األول الجمباز األرضي البساط األرضي  السنة الثانية ثانوي            

تقبل المواجهة فرديا وجماعيا والمشاركة الفعالة لتحقيق الفوز 

رياضية.أو تحسين نتيجة   

                         الكفـــاءة القــاعدية األولـــى 

COMP DE BASE  01                                       

المشاركة في منافسة باعتماد مبادئ المحاصرة والمضايقة وبعث الخلل لتسجيل 
 أهداف أو نقاط تضمن التفوق. 

 

OBJECTIF    الهــدف التعلمــي
D’APPRENTISSAGE 
    
 

 

 

 
 

 



 

 

  

جرائية األهـداف اإل   رقم 
 الحصة

 المؤشــــرات

  

01 

 

الموالي للحصة  01الهدف اإلجرائي رقم 

 التشخيصية
 

  

02 

 

 

10  
 

 وضعيات مريحة للجسم

 

  

03 

  

04 
02 

 تسلسل مختلف التنقالت بدون تقطع
 

  

05 
30  

 الربط بين الحركات

  

06 
 

40  
 
 اح ورشاقة .أداء حركات بارتي

 

 
   

  

07 

  

08 

  

09 

 هدف إجرائي خاص بالحصة التحصيلية

 )تقييم الوحدة التعلمية(
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Le classeur de l’entraîneur amateur

Chaque entraîneur, pour mener, comprendre, modifier, justifier son projet, doit mettre
en place un classeur personnel (cahier, porte vue,...) comprenant les éléments essentiels de
son intervention dans le club. Il aura alors un outil lui permettant de réfléchir sur sa pratique,
de modifier ses contenus et préparer sereinement ses interventions. Il nécessite plusieurs
parties :

1- Administratif

Un organigramme du club : Pour bien cibler les missions de chaque intervenant et
pour avoir une vision d’ensemble de l’articulation du club. Important lorsque l’on est nouveau
au sein du club.

Un listing des joueurs et des membres du club : Permet de joindre facilement et
rapidement n’importe quel personne pour régler des problèmes urgents.

Les invitations, comptes-rendus et autres documents administratifs : En cas de
nécessité, ils sont sous la main et pas besoin de déranger du monde pour les retrouver.

2- Sportif :

Cette partie, en tant qu’entraîneur, sera bien sûr la partie la plus étoffée.

La liste de présence des joueurs à l’entraînement : C’est un bon indicateur vis à vis
de l’attractivité des séances, un révélateur de la motivation de certains joueurs et un
justificatif clair pour d’autres joueurs en méforme qui ne s’entraînent pas régulièrement.

Le calendrier officiel des matchs : Pour avoir une vision globale de la saison avec les
horaires et la succession de matchs à l’extérieur ou à domicile.

Le calendrier de reprise (juillet/ août et janvier/février): La date des entraînements et
des matchs amicaux ou tournois (A distribuer à chaque joueur et à afficher dans un lieu de
vie du club).

La programmation: Cette programmation doit permettre une meilleure lecture de
l’évolution de son équipe sur l’ensemble de la saison à venir. Il s’agit de programmer pour
les trois grands axes (technique, physique, tactique) une évolution des thèmes sur la
saison. Cette programmation varie en fonction de l’âge, du niveau et des compétitions
auxquelles sont confrontés les joueurs. Elle pourra être évolutive en fonction des besoins
des rencontres. Pour chaque mois ou chaque semaine, on précise le thème dominant des
entraînements proposés. C’est un outil pour l’entraîneur pour se repérer dans le temps.

Les séances d’entraînement de la semaine : Elles permettent un regard rapide sur ce
qui a été travaillé, le bilan de ces séances et les évolutions à apporter aux exercices.

La préparation de match: Sur une feuille, poser le discours d’avant match (permet de
s’y retrouver en cas d’oubli). Le/les match précédant, le système de jeu, l’adversaire, la
motivation,...

La feuille de match: Sur une feuille, poser sa composition d’équipe, celle de
l’adversaire, les buts, les cartons, l’arbitre, les faits marquants,..... Elle permettra de
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préparer le match retour avec plus de recul vis à vis des forces et faiblesses de l’adversaire,
le système de jeu et l’animation de l’équipe adverse (pour préparer efficacement sa
préparation de match), de noter les très bon joueurs pour éventuellement recruter en fin de
saison.
Astuce : Avoir un petit carnet et un stylo dans la poche pendant le match. Il permettront
d’inscrire des faits marquants pendant la rencontre pour intervenir efficacement à la mi-
temps mais aussi pour se souvenir clairement des actions de but, des cartons et des
problèmes à travailler lors des prochains entraînements.

Les coupures de presse: Elles relatent souvent les moments forts de matchs,
l’ambiance et permettent de mieux se souvenir du match aller. Les coupures presse
permettent aussi de se tenir informé de la qualité actuelle des futurs adversaires et des
hommes en forme.

Les observations de match: Si l’emploi du temps le permet, ou la structure du club
(personne dédiée à ce rôle), on pourra aller observer et noter des indications précises sur
les adversaires et les conserver jusqu’au jour de la préparation de match.

En plaçant successivement ces fiches depuis les séances d’entraînement jusqu’aux coupures
presse, on pourra observer clairement l’évolution de son équipe semaine par semaine et
apporter des réponses aux difficultés du moment. Proposer des séances pour contrer une
tactique adverse, se référer à un match aller difficile pour remobiliser ses troupes en vue du
match retour....

3- Annexes:

Cette dernière partie regroupera les autres documents susceptibles d’apporter un supplément
au contenu des séances. Observations de séances, documents de formation, séances de
magazines,... Tout document sortant de la préparation de son équipe mais pouvant apporter un
plus.
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Séance
Date: Thème : Nombre de joueurs :

Echauffement : Durée Matériel

Etirements

Technique / Tactique / Physique : Durée Matériel

Technique / Tactique / Physique : Durée Matériel
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Bilan :

Match :
Date : Championnat / Coupe / Amical Arbitre :

Compositions
Club : Club :

Noms à noter Noms à noter
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16

Buts : Buts :

cartons jaunes:
cartons rouges :

cartons jaunes :
cartons rouges :
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Systèmes de jeu

Commentaires :

Score final :
-

Programmation

juillet août septembre octobre novembre décembre

S1
S2
S3

Technique

S4
S1
S2
S3

Tactique

S4
S1
S2
S3

Physique

S4
janvier février mars avril mai juin

Technique S1
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S2
S3
S4
S1
S2
S3

Tactique

S4
S1
S2
S3

Physique

S4
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التربص الميداني

السنة الثالثة

03المحاضرة 



«If exercise could be packed into a pill, it would 

be the single most widely prescribed and 

beneficial medicine in the nation»



ممارسة النشاط الرياضيأسس اإلعفاء من 

السالمة واألمان 

لنشاطلممارستهفيواألمانالسالمةللتلميذنضمنلكي

لتياالوقائيةاإلجراءاتببعضنقومأنالبدالرياضي

رسدفيالتلميذيشاركأنقبلاإلصابةوقوعمنتحد

.الالصفيوالنشاطالرياضيةالتربية

تسببالتيالعواملهيماأوالنعرفأنبدالبل

منلإلقاللالالزمةاإلجراءاتاتخاذاجلمناإلصابة

.السلبيةتأثيراتها



ممارسة النشاط الرياضيأسس اإلعفاء من 

من ناحية األمراض الباطنية

قدالتيوالمعديةلألمراضنتيجةالعاليةالنسبةهذه,باطنيمرضسببهاالرياضيةاإلعفاءاتأغلبإن

.والدورانالقلبلجهازمضاعفاتإلىتؤدي

:األمراض المعدية

رجةدبارتفاعمصاحبةكانتإذاخاصةالرياضةمنتاماإعفاءايتطلبالمعديةباألمراضاإلصابةإن

.تدريجياذلكبعدالجهدويعطى،الحرارة

Rougeole:الحصبة-01

.طبيعيبشكلالرياضةممارسةفقطواحدأسبوعمروربعديمكنمضاعفاتبدونكانتاذا

Hépatite:الكبدالتهاب-02

بعدإالاضةالريبمزاولةللمصابيسمحوالالمستشفىمنالخروجبعدسنةنصفلمدةالرياضةمنيعفى

تمارينبيسمحوال,طنيالباالجوففيالضغطزيادةإلىتؤديالتيالتمريناتمنسنةلمدةفحوصات

.المطاولة



Coqueluche:لديكياالسعال-03

.فورااألعراضاختفاءبعدالرياضةبممارسةيسمح

Poliomyélite:األطفالشلل-04

.ةالرياضيالتربيةدرسمنويمنعالطبيعيالمعالجقبلمنتعطىالرياضيةالتماريننوعإن

Grippe:األنفلونزا-05

.والدورانبالقللجهازتحدثالتيالمضاعفاتمنخوفاشهرلمدةالمصابيمنع

Angine:التقيحياللوزتينالتهاب-06 Suppurées

.القلبعضالتإصابةمنخوفاأسابيع4-2لمدةيمنع

Rhumatisme Articulaire:الحمى الروماتيزمية. 07

ين الخفيفة وبعد إن المصاب بروماتيزم العضالت القلبية يمنع لمدة نصف سنة بعد شفاءه ويسمح له بالتمار

.مرور سنة يسمح له بممارسة الرياضة كليا مع اتخاذ جميع االحتياطات لمنع رجوع اإلصابة

 Après un Vaccin:بعد التلقيح.08

.يعفى ليوم واحد، في حالة إعطاء  اللقاح تحت الجلد أو في العضلة وارتفاع درجة الحرارة



أمراض القلب وجهاز الدوران. 02

:أمراض القلب والدوران الوظيفية-أ

:وسرعة النبض المفاجئة، انخفاض الضغط الوظيفي

وفحوصات إذ يتطلب ذلك تخطيط للقلب،يصعب تشخيص هذين المرضين إال من قبل أخصائي الباطنية

.شعاعيه

:العضويةوالدورانالقلبجهازأمراض-ب

.للجهدالمريضتحملودرجةوأسبابهادرجتهاحسبلهاينظرالعضويةاألمراضإن

:الحادالقلبيةالعضلةالتهاب-1

.األلعاببكافةمشاركتهيمكنذلكوبعدالرياضيةالتمريناتأداءمنسنةنصفلمدةيمنع

:المزمنالقلبيةالعضلةالتهاب-2

.الجهدتحتالقلبلجهازخاصةفحوصاتإجراءبعدللرياضةالممارسةصالحيةتقرر



Infection des Valvules Cardiaques:إصابة الصمامات القلبية-3

عد الجهد وخوفا من عودة اإلصابة ب، القلبية ناتجة عن التهاب العضالت القلبيةاغلب إصابة الصماماتإن

:يفضل 

.إعفاء المصاب لمدة عدة سنوات من ممارسة الرياضةـ 

.وبعد إن يستقر وضع الصمام وشكله نهائيا يحدد نوع وفترة الجهد المعطى للمريضـ 



التنفسيالجهازأمراض-03

.عاميشكلالرياضةممارسةفيهايمنعالتنفسيالجهازأمراضجميعإن

Tuberculose:السل-1

خفيفةاتتمرينلهوتعطى،التامالشفاءبعدإالللتلميذجهدأيإعطاءمنتمنعالنشطةالسلأنواعجميع

.األخرىالنشاطاتتدريجياذلكبعدتعقبهاثم،التنفسيللجهاز

.والمطاولةالقوىالعابوخاصةالتخصصيةأوالعنيفةالرياضةإلىالعودةللمصابيسمحوال



Bronchite:القصباتلتهابا.3

ضالتعرخوف)والسباحةالمطاولةالعابمنيمنعانهإال،المناسبةالرياضةنوعللمريضيوصف

.(للزكام

Asthme:الربو-

والسباحةلةالمطاوتمريناتممارسةمنالمريضتمنع،للمريضالتنفسيةالصعوباتوتكررالربودرجة

.نفسهاالسابقةلألسباب

l'inflammation:الرئتينالتهاب- des Poumons

اعفاتمضهناكتكنلمإنتامةبشكلالرياضةبمزاولةيسمحالتامالشفاءمنأسابيعأربعةمروربعد

.أخرى

البطنأمراض.04

Maladies:المعويةاألمراض-1 Intestinales

.الرياضةمنالكلياإلعفاءتتطلبالحادةالمعويةاألمراضجميع

لبطنيةاالعضالتعلىضغطتتطلبالالتيالتمريناتبمزاولةفيسمحالمزمنةاألمراضحالةفيأما

.الطويلةالمسافاتوعدوالمطاولةتمارينتمنعوكذلك



:البنكرياسيةالغدةوالتهاب,الحادالصفراءالتهاب.2

.المعويةاألمراضمثلفتعاملالمزمنةالحاالتفيأما،الحادةالحاالتفيتمنع

:البوليالجهازأمراض.3

.أما المزمنة فيسمح بالسباحة، في الحاالت الحادة يمنع  إعطاء الجهد

اإلعفاء من درس التربية الرياضية ألسباب جراحيةـ 

مراضاألحالةفيالرياضيةالتربيةدرسمناإلعفاءمدةلتحديدعريضةخطواتوضعيمكن

.الجراحية

:اليدجروح.01

.أسبوعينمدةالجرحيحتاجاختالطبدونالجروحشفاءحالةفي

.تقريباأسابيعثالثإلىيحتاجالمفصلمنطقةفيالكبيرةالجروححالةفي

.فاءهشيتمأنإلىوعمقهالجرحموقعحسبأطولمدةتستوجبالثانويالجرحشفاءحالةفي



:المختلفةالجروححاالتمعللتصرفإرشادات

ناكهوليس،أخصائيجراحبمراجعةيوصىالحركةتعيقالجرحقربندبةوجودحالفي-1

ومدىجراحيةالالندبةوقعمراعاةويجب،جزئيابلكلياالرياضيةالتربيةدرسمنلإلعفاءسبب

.للحركةإعاقتها

فاء يكون اإلعفاء جزئيا لحين ش، في حالة الحروق أو األضرار الناجمة عن صعقة الجليد-2

ركة ويجب توجيه الحركة إلى هذه المناطق لتجنب الشد الناتج من ندب الجروح وإعاقة ح، الجرح

.المفاصل

د عن أسبوع تستوجب إعفاء تام من الرياضة لمدة ال تزيالجروح التي تتعدى الطبقة الجلدية-03

.وإعفاء جزئي لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع حسب موقع الجرح

إلى أن والغدد الملحقة به تحتاج إلى إعفاء تام من الرياضة، حاالت التهاب الجلد وتقرحاته-04

م الشفاء وبعدها يمكن العودة إلى ممارسة الرياضة جزئيا إلى أن تت، تمر الفترة الحادة لاللتهاب

.الكامل



:الدمويةاألوعيةأمراض.02

Varicesالدواليحاالتفي-1

وخاصةيجزئوإعفاء,العمليةبعدأسابيعأربعةإلىأسبوعينلمدةالرياضةمنالمصابإعفاء

.طويلةلمسافاتالركض

Hémorroïdesالبواسيرحالةفي-2

.العالجانتهاءولحينأسبوعينلمدةإعفاء



إصابات الرأس.03

:جرح فروة الرأس-1

عادة تشفى هذه الجروح بسرعة وال تستوجب اإلعفاء من الرياضة أكثر من أسبوع واحد 

.والسباحة ألسبوع آخربازواإلعفاء من الجم

:ورجة الدماغ، رض الرأس-2

.ر األساسي لمزاولة الرياضة ثانيةالمؤشإن اختفاء أعراض المرض هو 

ثة إلى في حالة الرجة الدماغية الشديدة مع أعراض واضحة خالل أربعة  أيام يتم اإلعفاء لمدة ثال

.ستة أسابيع وإعفاء أطول من الرياضة الصعبة 

بة لمدة أما إذا كان ظهور األعراض فوريا فيعفى التلميذ لمدة شهرين ويعفى من الرياضة الصع

.أربعة أشهر

شهر يتم اإلعفاء الكلي لمدة أربعة أ، وفي حالة إصابة أنسجة الدماغ واستمرار أعراض المرض

.وتجنب الرياضات الصعبة، وبعدها إعفاء جزئي



:كسر الجمجمة-3

ين وتتراوح ب، تختلف مدة اإلعفاء من الرياضة حسب موقع الكسر وظهور أعراض جرح الدماغ

.وبعد الشفاء يمكن للتلميذ ممارسة الرياضة، شهر وستة أشهر

:  عمليات الدماغ وفتح الجمجمة-4

.سواء كانت نتيجة شدة خارجية أو ورم في الدماغ ، تختلف حسب سبب العملية

لة وتتطلب ثالثة أشهر إلى ستة أشهر إعفاء تام من الرياضة وبعدها ممارسة الرياضة السه

.واإلعفاء التام من الرياضات الصعبة

:إصابات الرقبة.04

:الغدة الدرقية-1

.ال تحتاج إلى إعفاء من الرياضة،تضخم الغدة الدرقية بدون أعراض

شهر يمكن وبعد العملية بثالثة أ،في حال ظهور أعراض التضييق فهذا يحتاج إلى تدخل جراحي

وهناك حاالت تتطلب اإلعفاء لمدة ستة أشهر من الرياضة وإعفاء دائم من، مزاولة الرياضة

.الركض السريع والمسافات الطويلة

:حاالت فتح القصبة الهوائية-2

عبة من ثالثة تستوجب إعفاء دائم إلى أن يعاد غلق فتحة القصبة وبعدها اإلعفاء من الرياضة الص

.أشهر إلى ستة



إصابات الصدر.05

:رض القفص الصدري وكسر األضالع-1

.ة شهرينال تحتاج أكثر من أسبوعين إلى ستة أسابيع  إعفاء تام من الرياضة وإعفاء جزئي لمد

:فتح الصدر-2

أعراضزوالبعدأسابيعأربعةلمدةالرياضةمنإعفاء,المرضيةللحالةالمسببالعاملحسب

.أخرىأسابيعثمانيةإلىأربعةلمدةالصعبةالرياضةمنوإعفاء,المرض

:الرئتينعمليةبعد-3

أللعاباممارسةبإمكانهو،التامالشفاءاكتسبقديكونالمستشفىمنالمريضيخرجعندما

والمسافاتعالسريالركضمنيعفىولكن،التاماإلعفاءإلىيحتاجاللذلك،الخفيفةالرياضية

.وطاقتهاالرئتينفحصنتيجةحسبالطويلة



:القلبعمليات-4

حمله للرياضة قبل أن يترك المريض المستشفى يكون قد مارس الرياضة لفحص طاقته وقابليه ت

اء من الرياضات واإلعف،لذلك بعد أن يترك المستشفى يستطيع القيام بالرياضة الخفيفة،والعمل

ة التي وقد تستوجب الحالة المرضية إعفاء دائم من الرياض، الصعبة لمدة أربعة إلى ستة أشهر

.تحتاج إلى طاقة عالية مثل الركض السريع والمسافات الطويلة بشدة فوق المتوسط

:إصابات رباط الكتف.06

:كسر وخلع وتمزق أنسجة رباط الكتفـ

احةتستوجب هذه الحاالت المرضية اإلعفاء التام من الرياضة إلى حين االنتهاء من فترة الر

.واختفاء أعراض المرض وبعدها إعفاء جزئي لمدة شهر إلى ثالثة أشهر

:إصابات األطراف العلوية. 07

.وأوتارهاالعضالتأوالعصببجرحاختالطهاأو،العلويةاألطرافخلعأوكسرـ

ممارسةتطيعيسولكنه،العلويةاألطرافتعبإلىتحتاجالتيالرياضةممارسةمنالتلميذيعفى

.والتجوالالمشي

يالتالرياضةممارسةعدمأوراحةأشهرستةإلىشهرينمنالتلميذيحتاجالحاالتهذهفي

.العليااألطراففيهاتستعمل



:إصابات العمود الفقري.08

حتاج إذا كان غير مصحوب بالتهابات أو انزال قات فقرية ال ي: خلل في قوام العمود الفقري-1

إلى إعفاء ويمكن مزاولة الرياضة التصحيحية

أسابيع ومن أسبوعين إلى أربعة,يحتاج إلى أسبوعين راحة تامة:الشدة وجرح األنسجة الرخوة-2

.إعفاء جزئي من الرياضة

:إصابات األقراص الفقرية وتشنج العضالت الظهرية-3

ة عضالت تحتاج إلى راحة تامة طيلة مدة العالج وبعدها نستعيد مزاولة الرياضة والخاصة بتقوي

.الظهر

:كسر الفقرات-4

رياضةوالالتجوالمزاولةللمصابويمكن,اإلصابةشدةحسبالرياضةعنالتوقفمدةتتوقف

.أشهرستةإلىثالثةمنالرياضةمنالجزئيواإلعفاء,البسيطة

:عاملينعلىاإلعفاءيتوقفالبطنعملياتبعد:البطنإصابات.9

.الحياتيةبوظائفهقيامهوإمكانيةالعمليةلهأجريتالذيالعضو:أوال

.تحملهقابليةومدىالبطنجدارجرحشفاء:ثانيا

تحتاجالعالوالسالضغطتتحملالتيوالجروح،الكبارقبلالرياضةمزاولةيستطيعوناألطفال

،البطندارجعلىضغطتحملإلىتحتاجالتيالرياضاتمنفقطبل،الرياضةمنتامإعفاءإلى

.األكثرعلىأسابيعستةلمدةالمريضعادةيعفىو



أهم إصابات البطن

Apendécite:التهاب الزائدة الدودية-1

.بعد شفاء الجرح ليس أكثر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع
 La Hernie Inguinale ou Chirurgicale:أو جراحيوالديفتق -2

د العملية وعادة يحتاج التلميذ بع، ال يحتاج إلى إعفاء من الرياضة ولكن إلى إجراء عملية جراحية

.إلى أربعة أسابيع إعفاء كلي وأربعة أسابيع أخرى جزئي من الرياضة

:قرحة المعدة وتمزق الطحال-3

.عند األطفال تكون نادرة وان حصلت تتعامل على وفق اإلجراءات أعاله

Blessures du Bassinإصابات الحوض.10

.أو عدم التحمل في الحوض، أو جرح األنسجة الرخوة، كسر الحوض

شفى ولكن عندما  يغادر المصاب المست، مختلفة من الراحةةتحتاج هذه اإلصابات إلى مد

.ضويتوقف نوع الرياضة على نوع المر، فانه يستطيع مزاولة الرياضة الخفيفة

.فزيعفى المصابون بأمراض الحوض من الركض والتجوال للمسافات الطويلة والق



:إصابات األطراف السفلى. 11
واألضرار الناتجة عن تحمل األطراف فوق، وجرح األنسجة الرخوة، كسر أو خلع األطراف السفلى-1

:طاقتها

فى يكون وعادة بعد أن يغادر المريض المستش، مختلفة حسب نوع اإلصابةةتحتاج إلى راحة لمد

.مواصال للرياضة البسيطة حسب نوع المرض وال يحتاج إلى الراحة التامة

يتوقف اإلعفاء من الرياضة التي تحمل العضو المجروح فوق طاقته مثل الركض ولعب الكرة 

.والقفز

:تمزق رباط الكاحل-2

تتراوح فترة اإلعفاء حسب شدة الضرر بالرباط من ارتخاء الرباط إلى تمزقه التام ويحتاج مثل

هذه الجروح إلى الراحة التامة وقد تسبب جروح بسيطة األلم ولذلك يجب العناية التامة للمصاب 

.لحين اختفاء األعراض

.وخاصة تجنب الركض والقفز، إعفاء تام من الرياضة مدة وجود أعراض الم في المفصل
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ه التجربة المهنية، يبدو من المناسب أن نبدأ هذا التقرير بالشكر قبل الخوض في حيثيات هذ

 ألولئك الذين قدموا لي كثيرا خالل هذا التربص
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، على هد ............................أود أن أشكر بشكل خاص وأن أعرب عن امتناني ألساتذتي بمع
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 .التعريف بالتربص الميداني المنجز .1

إلى تلخيص كل ما تم القيام به أثناء فترة التربص من خالل القيام بالنشاط  هذا التقرير يهدف    

 يداغوجية أخرىأو نشاطات ب لالصفيةأو النشاطات ا الصفي)حصص مالحظة و منجزة(

 .أهداف التربص الميداني .1.1

من  تدريس التربية البدنية والرياضيةبالنسبة لنا فرصة مثالية الكتشاف  التربصكان هذا     

 المكتسبة وتطبيقها في هذا المجال. المعارف النظريةوجهة نظر مهنية واستغالل 

 إلى: لتربص الميدانييهدف ا

 ....................................................................................ـ ................................

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

 ..................................................................ـ...................................................

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

................................................ـ.....................................................................
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.............................ـ........................................................................................
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 اإلطار.  .2.1

 مؤسسة المستقبلة.ال. 3.1
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 الفترة الزمنية للتربص. .4.1
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 . فريق التربص.5.1
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......................................................................................................................
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 . محتوى مختصر للتوزيع الدوري.6.1

تدريس التربية البدنية والرياضية من خالل النشاطات المقترحة يسمح للتلميذ بتطوير الجوانب 

 التالية:

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

2. ................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................. 

 ...................................................................................................النشاط الفردي:

 .................................................................................................النشاط الجماعي:

 فردي.. التوزيع الدوري للنشاط ال7.1

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

 جماعي.التوزيع الدوري للنشاط ال

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجريات التربص. .2

 . االستقبال.1.2

 طريقة االستقبال من طرف المسؤولين على المؤسسة التربوية

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

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

 األستاذ المؤطر .2.2

 ...........................................................................................................الشهادة:

 ..................................................................................................الخبرة المهنية:

 .األقسام .3.2

 

 األقسام

 عدد التالميذ المعفيين عدد التالميذ

 إناث ذكور إناث ذكور

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

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

 المعنية بالتربص. م وضع جميع األقساميتـ 

 النشاطات البيداغوجية. .4.2

 ـ تقريرالحصص المالحظة.

 هدف الحصة المستوى النشاط التاريخ

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

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

 . الحصص المالحظة يتم وضع جميعـ 

 ـ الكفاءات و المعارف الميدانية المكتسبة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

 ـ تقرير الحصص المنجزة.

 هدف الحصة المستوى النشاط التاريخ

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

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

 يتم وضع جميع الحصص المنجزة.ـ 

 ة المكتسبة.ـ الكفاءات و المعارف الميداني
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 ـ نشاطات بيداغوجية أخرى.
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......................................................................................................................
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 نتائج التربص .3

 ديداكتيكي.. المستوى البيداغوجي و ال1.3

 لقيناهكما سمح لنا باستخدام ما ت فرصة الكتشاف مهنة التدريس عن قرب. سمح لنا هذا التربص

 ها التربية العملية، من بينالتربية البدنية والرياضيةنظريا في عدة وحدات فيما يتعلق بتدريس 

 لرياضي .البيداغوجيا، نظرية و منهجية التدريب ا علم النفس الرياضي، ،طرائق التدريس

 التربية العملية سمحت لنا:

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

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

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

 سمحت لنا: طرائق التدريسـ 

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

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

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

 سمح لنا: علم النفس الرياضيـ 

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

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

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

 سمحت لنا: البيداغوجياـ 

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

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

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

 سمحت لنا: نظرية ومنهجية التدريب الرياضيـ 

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

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

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

 المستوى األكاديمي.. 2.3

تلقيناها، و تجلى ذلك من خالل بإثراء معرفتنا بفضل الوحدات المختلفة التي  التربصسمح لنا 

لمقاربة بالكفاءات تطبيق ا

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

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

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

 المستوى الشخصي. .3.3

أتاح لنا التربص الفرصة تكوين عالقات صداقة  مع التالميذ، األساتذة و حتى الطاقم اإلداري 

 :والعمال مما سمح لنا

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

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



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

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

 تقييم التربص. .4

مهنة تدريس التربية البدنية في  طوةجد هامة و حساسة، كأول خفرصة التربص  كان هذا

التي تلقيناها طوال ثالث سنوات في معهد علوم وتقنيات المكتسبة  ارفوتطبيق المع والرياضية

 النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة.

 . الجوانب االيجابية.1.4

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

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

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

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

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

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

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

 ب السلبية.. الجوان2.4

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

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

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

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

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

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

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

 االقتراحات. .4.2

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

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

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

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

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

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

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

 ـ خالصة.

 )إذا كانت موجودة( ـ المالحق.

 )إذا كانت موجودة( ـ المراجع.
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Introduction 

Dans le cadre de notre formation au sein de I.S.T.A.P.S, nous avons eu l'occasion d'effectuer un 

stage pratique au ………………………………. qui se situe à ………………………………....Ce 

stage, d’une durée de …………… a consisté de mettre en pratique nos connaissances et 

compétences acquises à l’institut. Ce rapport présente le travail que nous avons fait lors de notre 

stage pratique au sein de cet établissement. 

Durant ce stage (../../2019 au .. /../2020), nous avions l'occasion d'être encadrés par ……………..  

Grace à ce stage, nous avons travaillé dans des conditions qui nous ont permis d’entrevoir en quoi 

consiste la profession d’enseignement. On vous expose dans ce rapport en premier lieu une 

présentation du stage pratique. Ensuite nous vous expliquons les différents aspects du 

déroulement de notre stage, après  nous résumons les apports de stage sur les différents plans  et 

enfin, nous mettons  une évaluation  du stage avec quelques suggestions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMIERE  PARTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Présentation du Stage Pratique : 

Ce rapport sert à rapporter tout ce que nous avons fait pendant le stage pratique qui est 

réparti en deux étapes ; étape observation et étape pratique. 

I.1.Les objectifs du Stage Pratique : 

Ce stage était pour nous l’occasion rêvée de découvrir ce métier d’un point de vue professionnel 

et d'exploiter les connaissances acquises (le savoir) et de les appliquer sur le terrain. 

Le stage pratique a pour objet de : 

-Permettre aux stagiaires de mettre en pratique les outils théoriques et méthodologiques acquis au 

cours de sa formation. 

-Permettre aux stagiaires de se développer sur le plan professionnel et personnel. 

-Ce stage entre dans le cursus pédagogique des stagiaires en les permettant d’appliquer les 

connaissances acquises au cours de sa formation universitaire à l’étude de problèmes concrets 

dans le milieu de stage. 

- Permettre au stagiaire d’acquérir une expérience professionnelle pertinente en relation avec les 

élèves. 

I.2.Le Cadre : 

L'établissement : 

L'établissement auquel nous avons été effectués est …………………………………………… 

qui se situe à ………………………………………………………………...qui était créé en ……. 

Nombre d’élèves scolarisés est de ……. élèves répartis en ……………. classes selon les niveaux. 

La situation enseignement/apprentissage est prise en charge par …… professeurs  dont ………. 

professeurs D’EPS. 

Les infrastructures de l’établissement : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

I.3. La Durée du stage : 

A. 1
ère

 étape : pendant cette étape d'observation l'assistance hebdomadaire aux séances s'effectue chaque 

……… de .. h .. à .. h .. pendant ….. semaines du ../../2016 jusqu'au  ../ .. 2017 

B. 2
ème

 étape : c'est une phase d'application qui consiste à présenter des séances pendant …….. …………, 

nous avons commencé  la 2ème étape le ../../2016 jusqu'au ../ ../ 2017. 

 

I.4.Le groupe Stagiaires : 

……………………………………. 

…………………………………….. 

I.5.Un Bref Aperçu des Contenus du Programme des Cycles : 

L’enseignement de l’EPS a pour but de développer chez les élèves les aspects suivants :  

1. ……………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

Cycle 1 :…………………………………………………………………………………… 

Cycle2 :…………………………………………………………………………………… 

 

I.6. Répartition Cyclique Sport Individuel  

 

I.7. Répartition Cyclique Sport Collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 



II. Déroulement du stage pratique 
II .1. Accueil : 

En ce qui concerne l'administration, nous avons été très bien accueillis de son 

personnel, soit  le directeur, les administrateurs, ainsi que le professeur d'application. 

II.2. Le professeur D'application : 

Diplôme :………………………. 

Expérience : ……………………. 

II.3. Les Classes: 

Les classes avec les quelles nous avons eu l'occasion de travailler ce sont: 

……………………………………………………………………………… 

Effectif:  

Classes Nombre des élèves  Nombre des élèves Aptes  Nombre des élèves Inaptes  

Garçons  Filles  Garçons  Filles  Garçons  Filles  

………       

………       

 

II.4.les Activités Pédagogiques 

La Répartition des Séances Observées 

Date Activité  Niveau Objectif de la Séance 

…………………… ……………………. ……………….. …………………………. 

……………………… …………………….. ……………….. …………………………… 

 

La Répartition des Séances Présentées :     

Date Niveau Objectif de la Séance 

…………………. ……………………. …………………………… 

…………………….. …………………… …………………………… 

………………….. ………………….. …………………………… 

 

 

 

 

 



II.4.1.Compte Rendu des Séances Observées 

 Compétences, Savoir et Savoir Faire Acquis : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Voir Fiche de Séance Annexe, Page…)  

II.4.2. Le Compte Rendu des Séances Présentées par le Stagiaire: 

Compétences, Savoir et Savoir Faire Acquis : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Voir Fiches de Séance, Répartition Cycliques, Annexe, Page…)  

II.5.Autres Activités 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE  

 

 

 

 



I. Les apports du Stage  
       A-Sur le plan Didactique et Pédagogique : 

Le stage pratique nous a offert l’opportunité de découvrir la profession d’enseignement de 

plus proche. Comme il nous a permis d’utiliser ce que nous avons appris théoriquement dans 

plusieurs modules en relation avec l’enseignement de l’EPS, entre autres pédagogie pratique, 

TME, psychologie de sport, les méthodes d’enseignement, pédagogie de l’entraînement …… 

Dans la pédagogie pratique, on a :……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Dans la pédagogie de l’entraînement, on a :…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Dans la psychologie de sport, on a :…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Dans les méthodes d’enseignement, on a :…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

B-Sur le Plan Académique : 

Le stage pratique nous a permis d’enrichir nos connaissances grâce aux différents modules 

qu’on a pris. Des théories comme l’approche par les compétences 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

C-Sur le Plan Personnel : 

Le stage pratique nous a donné l’occasion d’établir des relations d’amitié et de confiance 

avec les élèves ainsi qu’avec le personnel de l’établissement que ce soit les enseignants, le 

directeur, ce qui nous ……………………………………………………………………… 



 

                                                               

 

 

 

 

 

 

QUARIEME PARTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV- Evaluation du Stage : 

IV.1.les Aspects Positifs : 

-Ce stage était pour nous une occasion cruciale pour faire un premier pas dans notre future 

profession et afin d’appliquer les savoirs acquis à I.S.T.A.P.S sur le terrain. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

IV.2.les Aspects Négatifs : 

-……………………………………………………………....................................................... 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

IV.3.Les Suggestions : 

En ce qui concerne nos suggestions pour l'amélioration du stage dans les années à venir, nous 

pouvons les citer dans quelques points : 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………………… .. 

-………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

Conclusion 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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