
 مفيوم التخطيط لمدرس:

عداده لدرسو،  التخطيط لمدرس إّن من أىّم عناصر نجاح المدرس في تدريسو ىو حسن تخطيطو وا 

ووسائمو، وتترتب عميو آثار أيضًا،  والتخطيط لمدرس مفيوم قائم بذاتو في استراتيجيات التدريس، لو طرقو

 وفيما يأتي توضيح لمفيوم التخطيط لمدرس، وذكر سبمو، وبيان لنتائجو وآثاره عمى العمميَّة التعميميَّة. 

مفيوم التخطيط لمدرس التخطيط لمدرس ىو: عمميَّة ىادفة منّظمة، تتضمن اتخاذ اإلجراءات والقرارات 

ىداف التعميميَّة المنشودة، وذلك عبر مراحل معيَّنة، وخبلل فترة زمنّية العممّية البلزمة لموصول إلى األ

 محددة، ويتمُّ في ذلك استخدام اإلمكانات المتاحة والمتوّفرة بشكل جّيد محقق لؤلىداف. 

 سبل التخطيط لمدرس ومياراتو:

ين معرفيَّو ومياريَّة، تحديد أىداف الدرس بشكل دقيق وبصيغ مقاسة قابمة لمتحقيق. التنويع في األىداف ب 

ووجدانيَّة )نفس حركية(. الموافقة بين األىداف والمنياج التعميمي المقرر، حيث إّن شرح المنياج المقرر 

ىو اليدف المرجو تحقيقو عمى مدار الفصل الدراسي وضمن الحصص الصفّية. مناسبة محتوى الدرس 

ة، وىنا تكمن أىمّية اإلدارة  الناجحة من قبل المدرس لمحّصة. تحميل الدرس إلى لمزمن المتاح في الحصَّ

عناصره بشكل دقيق. وضع تييئة مناسبة لموضوع الدرس، وتكمن أىميَّة التييئة في تشويق لمطبلب 

 ونقميم ذىنيًا بشكل متدّرج لموضوع الدرس.



 أىميَّة التخطيط لمدرس: 

مساعدة  Volume 0% :  جميمة، منيالمتخطيط لمدرس في العممّية التعميمّية أىمّية عظيمة، وفوائد  
المدرس في تنظيم أفكاره وعرضيا بشكل جّيد، بعيدًا عن االرتجالّية والعشوائّية، التي تضيع معيا بعض 
أجزاء الدرس وأفكاره. حسن استغبلل الوقت واستثماره. مساعدة المدرس عمى مواجية المواقف الطارئة 

ثراء مناسب؛ فقد يتعرَّض بجرأة واقتدار والسّيما تمك المتعّمقة ب المادة التعميمّية وما يمزميا من تغذية وا 
المدرس لبعض األسئمة من قبل الطبلب حول بعض الموأر ذات الصمة بالمادة التعميميَّة. إعطاء 

المدرَّس الثقة الكافية والمناسبة بنفسو، حيث يمتمك زمام مادتو التدريسيَّة بشكل جّيد ويحيط بكل جوانبيا. 
المدرس من خبللو عمى المادة الدراسيَّة، ويختار المدّرس ما يناسبيا من إثراء مناسب ليا، وأساليب  يطمع

ووسائل تدريسيَّة كذلك. يقف من خبللو المدرس عمى الكممات الغامضة واألفكار الصعبة. يمكِّن المدرس 
. تعطي فرصة جيِّدة لمتابعة من اختيار األىداف المناسبة لممادة التعميميَّة، وفي الزمن المناسب ليا

المدرس من قبل المشرفين التربويين. يتمكن المدرس من خبللو من مراعاة الفروق الفردّية لمطبلب وذلك 
عمى ضوء مستويات األىداف التي يضعيا. يعطي المدرس فرصة جيدة لمعالجة الضعف لدى الطبلب 

ّية. إنَّ النظم التعميمّية الراشدة، ىي التي تولي وبشكل تدريجي. يعطي الجدّية المناسبة لمعممّية التعميم
التعميم األىميَّة المناسبة، وتعطيو االىتمام المناسب، بحيث يشمل ىذا االىتمام المحتوى التعميمي وأدواتو 
المناسبة، والمدرسين المناسبين بإمدادىم بالخبرات المناسبة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي ليم أيضًا، 

 .م عمى القيام بواجبيم بشكل جّيد ومحقق لؤلىداف التعميميةلمساعدتي
ٌّة التخطٌط التربوي: استطاع التخطٌط التربوي أن ٌفرض نفسه فً النظام التربوّي الحدٌث؛ لما  أهم

ٌُستعان، فالواقع  ٌُعمُل به و قّدمه من دعائم وركائز نبتت منها ثمار التنمٌة الشاملة، لٌثبت نفسه كؤساس 

ٌّة، لٌكون أساساً متٌناً ال إجر ٌّة العلم ٌّاً أو أثبت حاجته الملّحة للتخطٌط التربوي المبنً بالمنهج اًء ثانو

مها بالتخطٌط السلٌم واإلجراء  مها، إذ ٌقترن تقدُّ ول وعوامل تقدُّ اً، لٌصبح أحد معاٌٌر نجاح الدُّ ٌّ كمال

ٌّة فهً السالح الهّداُم الذي ٌؤكل كل ما تقّدم حّتى  ٌّة والعشوائ المبنً على الخرٌطة والدلٌل، أما االرتجال

ٌّة ال ها:]ال تقوم للدولة قائمة، وتبرز أهم [ قدرته على ١تخطٌط التربوي فً عدة عناصر فّعالة، أهمُّ

تشخٌص الواقع وتحلٌل ُمدخالته، واستشراف المستقبل وتوّقع نتائجه، وبناء األسس التً تقوم علٌها 

ٌّة  تفاعالت العناصر المختلفة المدخلة لضمان اإلنتاج األمثل. القدرة على تحدٌد اإلمكانات المجتمع

ٌّة وقدرا ت النظام التربوّي، ثّم تحدٌد األهداف التربوٌة بما ٌتالءم مع الواقع المتاح. تخطٌُط والفرد

ٌّة على أساس األهداف المنشودة، وربطها  ٌّة وتقسٌمها إلى مشروعات وعملٌات مبن ٌّة التربو العمل

ٌّة بالعامل الّزمنً لتكون متٌنة التنظٌم واإلنجاز. معرفة جمٌع البدائل المتاحة لتطوٌر البٌئ ة التربو

وتنمٌتها ضمن االستطاعة، ثم الموازنة بٌن األهداف والموارد. مواكبة التطّور التربوي العصرّي، 

ٌّات التً تضمن التحسٌن والتطوٌر. تعّدد مجاالت اإلفادة والتطوٌر، إذ ٌإثر  واستدراك ما فات من العمل



ٌّة. إٌجاباً فً االقتصاد والسٌاسة والثقافة وغٌرها، فهو بذلك عمل ٌّة مستمّرة ال مرحل ٌّة تطوٌر شمول

اختزال الوقت والمال والمجهود، واستثمار الُكلف األقل باإلنتاج األكبر واألكفؤ واألمثل. رفُع مستوى 

ًّ ومعدالت النمو االقتصادّي عبر زٌادة اإلنتاج، وتدنً الُكلف. تحدٌد الفجوة بٌن الواقع  الدخل القوم

ٌّات المناسبة لتقلٌل الفجوة واالندفاع نحو تحقٌ  التقدم والمستقبل المطلوب، ووضع اآل لٌات واالستراتٌج

 .والتطور

 

 :مجال الكفايات -
الذي يمج مرحمة التعميم اإلعدادي يكون مبدئيا مكتسبا لرصيد لغوي ومعرفي ومياري  )ة( إن المتعمم  

يؤىمو الستيعاب مختمف الظواىر االجتماعية والثقافية، واتخاذ مواقف منيا، والتفاعل اإليجابي مع 
والعالمي، فضبل عن اكتسابو كفايات تواصمية أساسية، مع القدرة  ي والجيوي والوطنيمحيطو المحم

عمى توظيفيا في وضعيات مبسطة، كما أنو يمتمك القدرة عمى االستدماج األولي لقيم المبادرة، 
دراك الحقوق والواجبات، والتواصل مع  والتنافس اإليجابي، والعمل الجماعي، واالعتماد عمى النفس، وا 

 المحيط، والوعي بمتطمبات االندماج فيو بكيفية واعية.

وتأتي المرحمة اإلعدادية مندرجة في سيرورة الحفاظ عمى مكتسبات المتعمم )ة( في التعميم 
 االبتدائي وتحصينيا، خاصة بالنسبة لمن بمغوا سن نياية التعميم اإلجباري.

التواصمية في مستوى متقدم من وخبلل ىذه المرحمة الوسطى يستمر التركيز عمى الجوانب  
االستراتيجية والثقافية. وتعطى الجوانب التكنولوجية أىمية أكثر من  التمكن، وعمى الجوانب المنيجية و

ذي قبل لئلعداد لمتعميم التأىيمي، أو لمؤسسات التكوين الميني، أو لولوج الحياة العامة لمن سينقطعون 
 في نياية السمك اإلعدادي.عن الدراسة من  المتعممات والمتعممين 

مقاربتيا بشكل  ان، يستوجب )ة( تطوير الكفايات وتنميتيا عمى الوجو البلئق لدى المتعمم إن 
شمولي، مع مراعاة التدرج البيداغوجي في برمجتيا، ووضع استراتيجيات اكتسابيا. ومن الكفايات الممكن 

 يأتي: بناؤىا في إطار تنفيذ مناىج التربية والتكوين نذكر ما

 والتي تستيدف تنمية شخصية المتعمم باعتباره غاية في ذاتو، الكفايات المرتبطة بتنمية الذات ،
 وفاعبل إيجابيا ينتظر منو اإلسيام الفاعل في االرتقاء بمجتمعو في كل المجاالت؛

 يب ، والتي تجعل نظام التربية والتكوين يستجالكفايات القابمة لالستثمار في التحول االجتماعي
 لحاجات التنمية المجتمعية بكل أبعادىا الروحية والفكرية والمادية؛



 والتي تجعل نظام التربية الكفايات القابمة لمتصريف في القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،
والتكوين يستجيب لحاجات االندماج في القطاعات المنتجة ولمتطمبات التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية.
كما ىو ، وتكنولوجيا منهجيا، وثقافيا،و  تواصميا،و  إستراتيجيا، تخذ الكفايات التربوية طابعاويمكن أن ت

 مبين في الجدول اآلتي:

 

 

 

 

 العناصر المكونة لها الكفايات

 

 

الكفايات 
 اإلستراتيجية

 معرفة الذات والتعبير عنيا؛ 
 التموقع في الزمان والمكان؛ 
 ت المجتمعية )األسرة، المؤسسة التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة لممؤسسا

 التعميمية، المجتمع(، والتكيف معيا ومع البيئة بصفة عامة؛
  تعديل المنتظرات واالتجاىات والسموكات الفردية وفق ما يفرضو تطور

 المعرفة والعقميات والمجتمع.
 

 

الكفايات 
 التواصمية

  التمكن من إتقان المغة العربية وتخصيص الحيز المناسب لمغة األمازيغية و
 المغات األجنبية؛

  التمكن من مختمف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعميمية وخارجيا في
 مختمف مجاالت تعمم المواد الدراسية؛

  التمكن من مختمف أنواع الخطاب )األدبي، والعممي، والفني...( المتداولة
 في المؤسسة التعميمية وفي محيط المجتمع والبيئة.

  منيجية لمتفكير وتطوير مدارجو العقمية؛ 
 منيجية لمعمل في الفصل وخارجو؛ 



منيجية لتنظيم ذاتو وشؤونو ووقتو وتدبير تكوينو الذاتي ومشاريعو   هجيةالكفايات المن
 الشخصية.

 

 الكفايات الثقافية

  وتوسيع دائرة   )ة(لممتعمم الجانب الرمزي المرتبط بتنمية الرصيد الثقافي ،
ؤيتو لمعالم ولمحضارة البشرية بتناغم مع تفتح إحساساتو وتصوراتو ور 

شخصيتو بكل مكوناتيا، وبترسيخ ىويتو كمواطن مغربي وكإنسان منسجم 
 مع ذاتو ومع بيئتو ومع العالم؛

  الموسوعي المرتبط بالمعرفة بصفة عامة.الجانب 
 

الكفايات 
 التكنولوجية

  نتالقدرة عمى تصور بداعيا وا   اجيا؛المنتجات التقنية ورسميا وا 
  التمكن من تقنيات التحميل والتقدير والمعايرة والقياس، وتقنيات ومعايير

 مراقبة الجودة، والتقنيات المرتبطة بالتوقعات واالستشراف؛
  التمكن من وسائل العمل البلزمة لتطوير تمك المنتجات وتكييفيا مع

 الحاجيات الجديدة والمتطمبات المتجددة؛
 لحرف واألخبلقيات المرتبطة بالتطور العممي أخبلقيات المين وا استدماج

والتكنولوجي بارتباط مع منظومة القيم الدينية والحضارية وقيم المواطنة 
 وقيم حقوق اإلنسان ومبادئيا الكونية.

 عمى األستاذ )ة( ان يستحضر طبيعة الكفايات وأنواعيا والعناصر المكونة لكل نوع قصد التحكم فييا . 

 

 تعريف مادة التربية البدنية والرياضية .1
 

تعتبر التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة مادة تعلٌمٌة إلزامٌة وجزء ال ٌتجزأ من التربٌة العامة فً 

أسالك التعلٌم، وهً مادة دراسٌة تساهم من خالل مزاولة األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة فً تنمٌة جمٌع 

مإهالت المتعلم، كما تتوخى إكسابه مهارات بدنٌة مصحوبة بالمعارف المرتبطة بها قصد تعوٌده على 

 االهتمام بصحته وبجودة الحٌاة وجعله قادرا على التكٌف مع بٌئات مختلفة طوال حٌاته.

 

 أهداف التربية البدنية والرياضية .2
 

o اكتساب المهارات وتنمٌة القدرات اإلدراكٌة والحركٌة األساسٌة؛ 
o اكتساب المعارف المتعلقة بمجاالت الصحة ونوعٌة الحٌاة والبٌئة؛ 
o  والتنافس الشرٌف والقدرة على  الرٌاضةاكتساب المواقف والسلوكات المرتبطة بؤخالقٌات

 مسإولٌة.االستقاللٌة وتحمل ال



 

 ) سنة 17-12 المتعلم: سن (اإلعداديبسلك التعليم الثانوي خصائص المتعلم 3. .3
o .النمو البدنً السرٌع 
o .االستهالك الكبٌر للطاقة 
o .نشاط حركً غٌر مستقر 
o .سرعة الشعور بالتعب 
o .قلة الطاقة فً الدراسة وصعوبة فً التركٌز 
o .اضطرابات فٌزٌولوجٌة فً الجسم 
o لم المهارات الرٌاضٌة.استعداد مناسب لتع 
o .ًفقدان عابر النسجام الصورة الجسمٌة والتنسٌ  الحرك 
o .فقدان الثقة بالنفس 
o .احتمال االنطواء واالنعزال عن الفوج 
o .القل  والتوتر وعدم االستقرار على حال 
o .ًالنضج والتوتر الجنس 
o .عدم تقبل سٌطرة الكبار 
o .مواجهة الكبار بالنقد والعدوانٌة 
o االختالف. –التقمص  –التمٌز  –التقلٌد  –بات الذات البحث عن إث 
o .الرغبة فً االنتماء إلً المجموعة 
o .البحث عن الزعامة والقٌادة 
o .الحاجة إلى اتخاذ المبادرة 
o .التطلع إلى االستقاللٌة 
o .حب المنافسة 
o .ًاالنجذاب نحو المحٌط الخارج 
o .احترام قواعد اللعب واإلحساس بالحقو  والوجبات 
o ط بالعائلة.االرتبا 

 

 :اإلعداديحاجات المتعلم بسلك التعليم الثانوي 4.

 

o  إلى:ٌحتاج المتعلم فً هذه المرحلة من النمو 

o ممارسة أنشطة بدنٌة ورٌاضٌة متنوعة 

o ًالتوازن والتنسٌ  الحرك 

o تجنب اإلفراط فً استهالك الطاقة 

o .االهتمام والعناٌة والقبول والحماٌة 

o .إبراز وإثبات الذات 

o واصل وربط العالقات مع اآلخر عبر المنافسة واالحتكاك.الت 

o .تحمل المسإولٌة والقٌام بؤدوار ومهام داخل المجموعة 

o .تثبٌت وترسٌخ المكتسبات السابقة 

o  .التكٌف مع المحٌط 



o .االندماج فً مجموعة من نفس المستوى وحسب المٌول 

o .الثقة بالنفس 

o .تحقٌ  نتائج إلبراز الشخصٌة 

o  قٌم والمثل االجتماعٌة.التكٌف مع ال 

o .التوعٌة بؤهمٌة ممارسة األنشطة الحركٌة والرٌاضٌة على الصحة 

o .التؤكٌد على احترام القوانٌن 
 

 :الجمعية الرياضية المدرسية

 

تعتبر حصص الجمعٌة الرٌاضٌة امتدادا طبٌعٌا بامتٌاز لحصص التربٌة البد نٌة والرٌاضٌة 

فبالرغم من أن هذه الحصص ال تعتبر مجاال الستكمال برنامج مادة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة غٌر أنها 

خالل االنفتاح على الموروث الثقافً لألنشطة تبقى دائما فً إطار األهداف المسطرة لهذه المادة من 

الرٌاضٌة وتوظٌف وتدبٌر مإهالت التلمٌذ من أجل النجاعة الحركٌة فردٌا وجماعٌا وامتالك الكفاٌات 

 والمعارف من اجل متابعة التطور الشخصً والتخصص فً مجال األنشطة الرٌاضٌة

المواطنة من أجل بناء ثقافة رٌاضٌة حقٌقٌة وهً أٌضا مجال لتطوٌر الكفاٌات الرٌاضٌة والتربٌة على 

مما ٌستدعً اإلشراك الفعلً، للتالمٌذ وتحمٌلهم المسإولٌة تدرٌجٌا فً التنظٌم واألشراف على أنشطة 

 تدرٌب(. -تؤطٌر–تحكٌم-الجمعٌة الرٌاضٌة بالمإسسة التعلٌمٌة )تنظٌم

 خل المإسسة، والتً تساهم فً:إن قوة أنشطة الجمعٌة الرٌاضٌة تكمن فً الحٌوٌة التً تخل  دا

 تحسٌن وإغناء جودة ونوعٌة الحٌاة داخل المإسسة. -
اإلشعاع من خالل االستعداد والمشاركة فً مختلف مراحل البرنامج الوطنً للنشاط الرٌاضً  -

 والنتائج المحصل علٌها.
الت الرٌاضٌة كما تساهم فً تطوٌر وتنمٌة النشاط الرٌاضً بإتاحة الفرص أمام التالمٌذ ذوي المإه

للخل  واإلبداع، وبالتالً تجعل المدرسة رافدا أساسٌا كما كانت دائما لتطعٌم الرٌاضة الوطنٌة ومدها 

 باستمرار بالكفاءات والمواهب الرٌاضٌة.

 

 . أهداف الجمعية الرياضية المدرسية1

 

 تهدف الجمعٌة الرٌاضٌة إلى العمل على تحقٌ :

 المإسسات التعلٌمٌة.*النهوض بالنشاط الرٌاضً داخل  

 *التعرٌف بؤهداف ومزاٌا األنشطة الرٌاضٌة المدرسٌة. 



*إنماء روح المواطنة المسإولة وروح العمل الجماعً والجمعوي عند التالمٌذ من خالل إشراكهم  

 الفعلً فً مختلف األنشطة. 

 *تحبٌب الممارسة الرٌاضٌة عند التالمٌذ وإعدادهم لتنظٌم أوقاتهم لمزاولة مستدٌمة لنشاط رٌاضً.  

*إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من التالمٌذ لممارسة األنشطة الرٌاضٌة واكتشاف الموهوبٌن منهم  

 قصد توجٌههم و صقل مواهبهم فً رٌاضات معٌنة.

 مثٌل المإسسة فً مختلف التظاهرات الرٌاضٌة المدرسٌة.*انتقاء العناصر القادرة على ت 

 *تكوٌن و تنمٌة الروح الرٌاضٌة السلٌمة المبنٌة على التنافس الشرٌف.

 *إتاحة الفرصة للتعارف والتعاون و التآخً مع تالمٌذ آخرٌن محلٌا أو جهوٌا أو وطنٌا أو دولٌا.

 

 . أنشطة الجمعية الرياضية المدرسية2

 رياضة الكم . أنشطة1.2

تزاول أنشطة رٌاضة الكم داخل المإسسات التعلٌمٌة تحث إشراف ومسإولٌة مكتب الجمعٌة 

الرٌاضٌة بالمإسسة وتؤطٌر مدرسً مادة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وف  برنامج سنوي ٌتماشى 

 واإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة المتوفرة بالمإسسة.

ممكن من تالمٌذ المإسسة فً ممارسة رٌاضٌة هادفة مسإولة،  وتهدف إلى إدماج ومشاركة أكبر عدد

ومنحهم الفرصة إلبراز وصقل مواهبهم ومإهالتهم الرٌاضٌة عالوة على تدرٌبهم على العمل الجماعً 

 وروح المواطنة.

 وحتى ٌتسنى إشراك أكبر عدد من التالمٌذ، ٌقوم الفرٌ  التربوي للمإسسة باإلجراءات العملٌة التالٌة:

بإحصاء األقسام المستفٌدة من حصص الجمعٌة الرٌاضٌة وتسطٌر مشروع رٌاضة الكم بوضع  *

 البرنامج السنوي لبطولة المإسسة فً مختلف األنشطة المعتمدة بها

 أعضاء الفرٌ  التربوي حسب اختٌاراتهم وتخصصاتهم. بين*تحدٌد األدوار والمهام 

 ة.  *توفٌر جوائز رمزٌة للتالمٌذ واألقسام الفائز

و تعتبر أنشطة رٌاضة الكم مجاال خصبا لتدرٌب التالمٌذ على تحمل المسإولٌة تدرٌجٌا فً تنظٌم 

 الدورٌات و البطوالت بٌن أقسام المإسسة وتحكٌم المقابالت وتؤطٌر الفر . 

 . أنشطة رياضة النخبة2.2

لعناصر من تعتبر حصص رٌاضة النخبة تتوٌجا ألنشطة رٌاضة الكم حٌث ٌتم انتقاء أحسن ا

بٌن التالمٌذ الذٌن أبانوا عن مهارات رٌاضٌة عالٌة لتشكٌل منتخبات المإسسة ذكورا وإناثا فً مختلف 



التخصصات الرٌاضٌة، وٌتم تؤطٌر هذه المنتخبات من طرف أعضاء الفرٌ  التربوي للمإسسة كل 

 حسب تخصصه. 

 لتتبع ورعاٌة هذه المنتخبات ٌجب الحرص على:

الرٌاضً للمإسسة الخاص برٌاضة النخبة ترسل منه نسخة إلى مفتشٌة التربٌة *إعداد المشروع 

 البدنٌة والرٌاضٌة التً تتتبع أجرأته.

 *توفٌر الظروف المالئمة. 

 * تحضٌر الحصص التدرٌبٌة فً الدفتر الخاص بالجمعٌة الرٌاضٌة المدرسٌة.

 بالمشاركة الفعلٌة فً مختلف المنافسات المدرجة فً البرنامج اإلقلٌمً للرٌاضة المدرسٌة. *اإللتزام

 

 . المشروع الرياضي للمؤسسة3

 

ٌتم إعداد المشروع الرٌاضً للمإسسة فً إطار مكتب الجمعٌة الرٌاضٌة للمإسسة   بتنسٌ  

 مع هٌؤة اإلشراف التربوي حسب المراحل التالٌة:

المادٌة والبشرٌة المتوفرة لدى المإسسة )المنشآت واألدوات الرٌاضٌة وموارد *ضبط المعطٌات   

الجمعٌة وعدد األساتذة وعدد التالمٌذ وكذا إحصاء األقسام المستفٌدة من خصص الجمعٌة 

 الرٌاضٌة...(

 *تحدٌد البرنامج الرٌاضً للمإسسة من خالل:   

 البرنامج السنوي لبطولة بٌن األقسام. *تنظٌم رٌاضة الكم و تسطٌر 

 *تنظٌم و تسطٌر برنامج التدارٌب واللقاءات الرٌاضٌة لرٌاضة النخبة وتحدٌد مإ طري المنتخبات. 

 *تقوٌم المشروع الرٌاضً فً أخر الموسم الدراسً.        

 

 
 

 


