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 المقدمة

 

التربية الرياضيية ي  الول  التتدوةة ةاااا  بازاا  ي  البراة  التوزيية  لتا لاا ة  تثيير  تتبوأ

الجزء التتااةل ي  التربية العاةة الذي  باعتبازها  لالتربويةي  الناحية الصييييييلية لالن  ييييييية 

يتلدق ع  طريق الوزلس لاألاشييياة التاتلة لاا ة   ت  تل يييي  تيييلة التتةيذ  لتنتية 

التعياز  لالصييييييي اة البواية لالتاازية لالتعوا عل  ةتازيييييييية الرياضييييييية باات ا   ل علاا 

قيياة ات تتيياعييية أييييييييلول حييياا لتاتلو األعتيياز لالاديياييياة لطبديياة التجتت  لتنتييية العت

 للتتةيييذلاتحترا   كتييا أن لاييا أير بيجيياب  ي  تلديق النتو التتواان  نالالتعييالديياةتيية عل  

ي   وااب شياصياتا  التاتل ة   لي  لل يياية لاازا التربية لالتعلي  لتاوير التناه  

ةجييا  ل علايا ترتاز عل  التاوز الليويييف لزي  العتلييية التعليتيية لالتعلتيية  ل يياتييييييية ي  

عواا ي ي  ةجتتعنا   يياييية ي  تاوي  ال را التربية الرياضيية الت  تعو أحو الوعاةاة األ

عل   تلتيشييالذي بتواة   تا  لاألالتعل  ي  التربية الرياضييية للصييو  أن ادو  لا  اليل

زؤية  التتوايدة ة أليييييييياليب التربوية اللوياة ل ةتراعيالالتايازاة لاألاشييييييياة  العيوييو ة 

ألاشيياة    لة ييتاوةا  ةجتوعة ة  اتيييتراتيجياة التوزي ييية لالتدويتية لا0202البلري  

للتعل  ي  عتلييية التعلي  بياعتبييازر ةلوزا  للعتلييية  لةي ييييييير   لتن ييذ اليوزلس  ياو ةرشيييييييو  

  التعليتية  

 

 ابعوا اللوياة تاو  بل ياليب األ العلتية بايتاوا التعالجة عل  اعتتواا ي  هذا الوليل 

 أن ياون ةواط  تالح قااز عل   وةة الوط   بل التلتيذ 

 

ترتباة ال الصغيرا لعالاألجتباا  الاللركاة األيايية لله   ةلالز زبعةأهذا الوليل  تضت 

 لعالترتباة باألال الصغيرا لعالاألتتاب   الاأليايية ليباقاة  اللركاةالجتاعية   لعالباأل

التاواة للوليل لتتتاشييييييي  ة   زالللتللقو ا تيرة ةاازاة لةواضيييييييي  الوزلس   الجتياعيية

 عري ا  تالوليل ضييييت  تي تلديق النتا اة العاةة لالااتيييية للتربية الرياضييييية لاذا الصييييو  كتا
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لاتاذج ةدترحة لااة ييينوية لةلوزية  ي   ااا  ازايييية لت يياعوا ةعلت  التربية بالتعل  

  بواع لاتبتااز  إلالتزيو ة  ا بل الرياضية ي  التن يذ الااا  لوزليا  لتويعا  

 

ة  ةضييييييياةي   ت  اعتتييااهييا  التنا   لتترابط الاراةق الت  تتاييابق ةواا الييوليييل ة  أهييوا

لت يياتييييييييلاييا  له  تراع  ةتالبيياة لحييا يياة التتةيييذ اراييية لالت يييييييتدبلييية قييوز  التلييالز

يولو ية  لالن  يييييية  لال يييييياو حركية   يييييالاصييييياة  ال  بل لذلك باتزتااا  ؛الت يييييتااع

اشييياطاة تشيييال األيييياس لجتي  باجاااة اإلا يييان ي   بل  الت  ت  تر تتاالات تتاعية  

ةية األلتعتل عل  ةلو   ا ا  ي  ةجتتعا ت ييييييياه  ي  تيييييييار التتةييذ لااوةلالليياا 

 ل عل الرياضة أيلول لللياا   البواية لتدليل ا بة البوااة

 

التربوي ي  ء التعل  ةتواضييييي   ي  تاوير أااللو بشيييييال  اليل التعل   ييييياه ياثةل أن 

ن ياون أر بعواان هذا الوليل زلع  ي  أةجا  الرياضيية التوزيييية  لة  التا  التثكيو عل  

اتييا يترا الييوليييل ة ييييييياحيية لاييييييييعيية للتعل  بليي    ةديييوا   أل للتعل  لليس ةو اييا   ةعينييا  

  واة اتبت  لر لتن يذر لب را   للصة ةااا التربية الرياضية للصو األبعوااتيتغتلاا ي  

  توزيس ةااا لأن يعتيل عل  توليو ةيا لوي  ة   براة علتية لةيوااية لأيااز ابتاازية ي

لياون ةعلتا  باحاا  ةتاوزا  ةبوعا  لبالتال  يصيييييييبح لوينا  يل باحف ةتاوز ضيييييييية  التربية الريا

عواا  لتعلت  التربية الرياضية لإلياا  ةبوع زياض   زا ي  الل  عز ل ل أن ياون هذا الوليل 

  طن  لأةت  ي  لل ةتلاتنا البلري لةنت  لو يا   يل لاع زياضاشاء بي  

 

 والله ولي التوفيق

 

 المؤلفون
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 فلسفة منهج التربية الرياضية

 

تعتبر ةااا التربية الرياضية ة  التواا األيايية لتتةيذ ةرحلة التعلي  األياي  لتنشئتا  

ا  ةجه  ه  لتتازية األاشاة اليوةية ب اولة لي ر  لبعوااالتنشئة التربوية ال ليتة ل

للاا أهتية ك اةر التجاتة التربوية األ رى   تااا الوزايية لاألاشاة التصاحبةتربوي يض  ال

تتازية الليتلدق ذلك ة   ت    لترحلة التعلي  األياي التوز ة ي  الااة التعليتية 

يت  ا تيازها ي  ةراحل ةااا  لتن يذية لالت    ياضيةلالرلركية الألاشاة ل التو اة

يق شاة الت  تتضتناا لتلدةن تة لةتتالية باريدة ةنادية ةتراباة للاضلة للابراة لاألا

 األهوا  التر وا 

 

بناء ةنا  للتربية الرياضية ينالق ة  زؤية البلري   بل لبناء عل  ةا يبق يإانا بلا ة 

للت تجواة  ا  لةواكب  ايتراتيجياة لأياليب حوياة ي  التربية الرياضية ا  ةتضتن  اتقتصااية

لاصوتياة التجتت  البلرين  ة  حيف التوزلث اللضازي  لاإلةااااة  ا  لةتةت  العالتية

التااية لالبيئية التتاحة لالتالعاة الاتوحة للتتلاة  يركز عل  ت عيل الز التلتيذ ي  عتلية 

ليعتل عل  زبط ةصااز   تنح التعل  أالازا   ويوا ييصبح ةو اا للتتعل يالتعل  لالتعلي  ل

ليضعاا ي  قالب تربوي ةتوايق ة  التو ااة    يا اللوياةتعل  بوياةل التانولوال

يتشال هذر التو ااة اإلطاز التربوي الت تاو  لبناء   ال ل  ية للتجتت  البلرين 

 الشاصية البلرينية التتااةلة 
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 تعليمات استعمال الدليل

 

عواا لا تياز إلاتعتتو عتلية تثليو هذا الوليل عل  أيس علتية اقيدة لةن تة ي   اواة 

لت  تلويو   التعليتية لتن يذها لتدويتااالابراة بعواا ي  كذلك زلع  التااةل تلتوياة  ال

تاايط ت صيل   بل باإلضاية هوا  توزيس كل ةوضوع  أالتوضوعاة العاةة للوحواة ل

لذلك بغرض ةتضتنا  أهوا  لأهتية كل لحوا  ي  تلويو الوزلس   األزب لوحواة الاتال 

  لاتا عالية  لالتعريية   س حركيةالاتث النالتربية الرياضية بتجاتتاا أهوا  تلديق 

 

التعل  هو عتاا اجاح العتلية التعليتية  لهو الدااز عل  اجاح التناه  الوزايية  لبتا أن 

ذا ه بعواايدو ت    بف حب العل  ي  ا ويا  ةنذ الصغرلتشجي  التتةيذ عل  التعل   ل

التربية الرياضية لةعل    بشال عا التتاص  ي  التربية الرياضية عل  للت كتو  الوليل 

  ياو يدو  التو يااة لالتدترحاة الت  اتبتواةية بشال  اصالترحلة ة    لاألللصو 

لي اعوه   تتةيذللت اعور ي  تدوي  هذر األاشاة بثيلول شيق لهاا   يلدق التتعة 

عل  التعل  ة   ت  النشاط لاللعب لالت اعل ة  اةتةا  لة  التعل  لة  البيئة التلياة 

   با

 

لحوتي  ي  ُتوزس  ت  العا  الوزاي  بواق  يتية أزب  لحواة تعلة   يتاون اليل التعل 

 اللعاألجتباا  لالوحوا الاااية الل األياييةلركاة الل  لالوحوا األ  لال صل األكل يصل  

لركاة الالوحوا الاالاة يت  توزيس أةا ال صل الااا    الجتاعية لعالالصغيرا الترتباة باأل

  يةالجتاع لعالالصغيرا الترتباة باأل لعالاألتتاب   لالوحوا الرابعة الليباقاة  األيايية

 

( 20ايبوعيا  بإ تال  )حيف يت  تاصي  حصتان أيابي  يت ( 6الوحوا ) توزيس  تغرقي

أيبوع للوزلس التعويضية لالتديي  بواق  حصة ازايية اااية كل  بل باإلضاية  حصة للال

يب   )7 (-النشاط اتيتاتل   اقاةقيتث  )0ة   ت ي  اقيدة ) اللصةتاون ت  للحوا
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 )5) - رةي  الجزء الاقيدة عشرلن ( (02 -البوا   عواااإلاقاةق عشر  )22 ( -حتاء اإل اقاةق

  الاتا  اقاةق  تس ( 5) -اقاةق  اتتة الوزس  تس 

  

 التدرزااألزب   التعليتية حواةللو ال صل الااا    ص  يصو  ةيتيتضت  الوليل لقو 

 لأاشاتاا  لةلتواها  أهواياا  توضح بتدوةة لحوا كل تبوأ  بتواة ات  لاأل الصو عل 

بليف يولو التعل  أيلول التوزيس التنايب ليدا   لتن يذهاالتدترحة لاألياليب 

ل  الذي يابق بصوزا ألعال تغيرا التنا لإلةااااة التتاحة لقوزاة التتةيذ لةلتوى 

لالصاازا  التدترحة لتدوي ا أالاة ال  باإلضاية  الوياةل التعليتية الت  يتا  ايتاواةاا

  ة  ةركز الدياس لالتدوي  لالت  يتا  تن يذها بتا يتنايب ة  ةلتوى الوحوا

 

تدوي  التاوين  لل اتوذجل للبرةجة الزةنية اة أا  ت  اازاج ي  اااية الوليل ليتحظ 

ج  أن اش   ل تاةا  اوا ي  اااية هذا التدوي  اتوذج  اة ازس التربية الرياضية بل باإلضاية 

 لال  عل  يدة ة  قوزاة  التعل  عل  ابتااز أاشاة أ رى ةتايلة يارى باا العتلية التعليتية

 التعل  لحتاية لتزيو ة  العااء  
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لوالفصل األ  
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 الرياضيةأساليب التدريس الفعال في التربية 

 

باا التعل  طريدة التوزيس ي  أيناء قياة   يتنال الاي يية الت  أييييييييالييب التيوزيس ه  

ه  ةا يتبع  التعل  ي  توليو طراةق التوزيس ب اعلية تتيزر ع   ألبعتليية التيوزيس  

يرتبط بالاصيياة  الشيياصية  غيرر ة  التعلتي   ياألييلول هو  زء ة  طريدة التوزيس

ةعل   كل  ت يو و أييلول توزي ي  ةاال حيف اة أيياليب التوزيس تعولقو للتعل    

ن التتةيذ ت ي يييتجيبون لاريدة تعلي  أكتا   أييييلول ةاتلو ع  التعل  ار ري يييتعتل 

تجعييل التعل  لالت  يا  يتتتعون بييال رلق ال راييية   أييييييييلول تعليت  لاحييو أللاحييوا 

  تتةيذر بل أكار ة  طريدة لأيلول لندل التعلوةاة  ي تعتل

 

ااة التنا    ةتنوعة لرياضيييييةأييييياليب التوزيس ي  التربية ا يا  هتزا لتييييل بي  ةاو 

الذي ياتاز أيلول التوزيس التتة  هو   يتعل  التربية الرياضية النا ح لتلتيذالرياض  لا

يييياليب  التوزي يييية تن لال أا  ينوع أالرياضيييية التراا توزي ييياا  كتا  ياةللتاازاة لالا ا

أييييييييلول الز  يياص يلدق ة   تليي  األهييوا  التر وا الت  تجعييل التلتيييذ يبلوز هييذر 

 التات باة ي  ةاتلو التواقو الت  توا ا   

التـدريس يمر بمجموعـة من القرارات يجب أن تتخذ في كل مرحلة من المراحل  أســــــلو 

 :الثالث

  )تاايط( Pre Impactقبل التن يذ   2

  Impact Setالتن يذ   0

  )التدوي ( Post Impact Setةا بعو التن يذ   0

 

 أسلو  )أ(: أسلو  األمر والتعليمات

Command Style (A) 

األةر يالبعض ي يييييييتي  أييييييييلول   تنوعيت األييييييييتياء لايذا األييييييييلول التتيز التدلييوي

لهو ة  األيياليب الت  ت يتعتل   أييلول الديااا أل  األةرياألييلول  أل  لالتعليتاة
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يالتعل  هو الذي يتاذ  تي  الدرازاة لهو   باارا ي  تيوزيس ةايازاة التربيية الرياضيييييييية

بالنداط التعليتية الااةة  ياو  التتةيذليزلا   الذي يشرح ليعرض اتوذج للتاازا اللركية

هوا  أق ةلوا لتلدي ألي ييييار عل  التوقو التعليت  عنوةا ياون هناا لقت قصيييير 

 .تعلي  التاازاة اللركية عنو التبتوةي  ألةعينة 

 

 :)أ( األسلو بنية 

بنية األيلول ه  العتقة التباشرا بي  التعل  )التاير( لاتيتجابة الصاازا ة  التلتيذ  

ةر األي  أييييييييلول   ةاييازا يالباييا التعل  ةنيي   ألألي حركيية ا  يييالتلتيييذ ي يييييييتجيييب يوز

يعتبر التعل  هو تاحب الدراز أي اا  يتاذ كل الدرازاة التتعلدة يلول أ( األلالتعليتاة )

ي  ةرحلية التاايط لالتن ييذ لالتدوي   اةيا الز التتعل  ياو تن يذ لاتباع  تي  الدرازاة 

 الصاازا ة  قبل التعل  

 

 يي  يإااا تاون الوزسيييلول )أ( لكيو تت  عتلية اتااذ قرازاة األبذا أزااا ان اوضييح بنية 

 عل  النلو التبي :

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التعل  التعل  التعل 

 

 أسلو  ) (: أسلو  المحطات والواجبات

Stations &Tasks Style (B) 

أييلول التوزيب ة  أكار األياليب ايتاواةا ي  توزيس  ألأييلول التلااة لالوا باة 

التربية الرياضيييية  ياو ة  األيييياليب ال عالة لاإليجابية ي  عتلية التوزيس  ألا  يعا  

ن هذا أالتلتيذ يرتييييية ةشيييييازكة التعل  ي  اتااذ بعض الدرازاة ي  عتلية التعل   كتا 

ضيييية التتنوعة لاتعتتاا عل  األييييلول يعا  يرتييية للتتعل  تكت يييال التاازاة الريا

لييك عييوا ة  التراة لبييذألكبر التاييازا  ألة  الزةتء لتاراز أااء التتري   لالتعييالنالن س 
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 ألعتا  هذا األيييييييلول التعل  يصييييييت  بعض األ ي   يزيو الزة  ال عل  ي  التعل  

عتا  األ ألله  ةوضوع  عل  بااقة الوا باة   الوا باة الت  يجب عل  التلتيذ باجااها

ة   ت  عوا ةلااة ةواع   ألن ياون تن ييذ هذر الوا باة  ت  ةلاة لاحوا ألاحتتيا  

 حو  الصالة الرياضية 

 

 :) ( األسلو بنية 

ةييا الز أالز التعل  ي  هييذا األييييييييلول هو اتايياذ قرازاة التاايط لقرازاة التدوي   

 ي يييييييتح للتتةيذ ببعضةتا ؛ التابيد  )ةرحلية التن يذ(الجزء ياون يعيا  ي  يالتلتييذ 

 اتيتدتلية ي  التتازياة  ت  التوقو التعليت  

 

ن يتخذها في أتوجد ثمانية قرار ات في أســــــلو  المحطات والواجبات يمكن للمتعلم 

 وهي:مرحلة التنفيذ 

 ضاع التنايبة لتن يذ الوا باة لاأل  2

 التاان التاص  لتن يذ الوا باة   0

 ترتيب تن يذ الوا باة   0

 بوء تن يذ الوا باة لقت   4

 تن يذ الوا باة لاإليداع اللرك  التنايب   5

  ر آللا ب قت ال اتل بي  تن يذ لا ب الو  6

 ااتااء لقت تن يذ الوا باة   7

 لداء أيئلة للتوضيح ب  8

( لكيو تت  عتلية اتااذ قرازاة الوزس يي  يإااا ييييييلول )لاألبنية بذا أزااا ان اوضيييييح 

 تاون عل  النلو التبي :

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التعل  التلتيذ التعل 
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 أسلو  )ج(: أسلو  األقران )التبادلي(

Reciprocal Style (C) 

)ج( ة  األييييييياليب الت  تعا  الزا أكبر التباال  األيييييييلول  أليعتبر أيييييييلول األقران 

للتتعل  لتشيييييازكة التعل  ي  اتااذ بعض الدرازاة ي  عتلية التعل   ليات  بالتغذية 

الرا عية ال وزيية التبياشيييييييرا الت  يديوةايا لزةيلي  اليذي يتح ي  لليذليك يت  التنياييييييييب 

  ل تدوي  تغذية زا ع  يوزية أتاصي  ةعل  لاحو لال ةتعل  ة  

 

ةجتوعيياة ال ييية بليييف يتاييذ التعل  قرازاة  بل  لتتةيييذال صيييييييل لتواي  ايت  تن ي  

التاايط  ليدو  التتعل  التييييييييييييييااي بيياتايياذ قرازاة التن يييذ كتييا يدو  التتعل  التتحظ 

 بإتيواز قيرازاة التديوي  

 

  تعر  عل  اداط هاةة بعو كل أااءاللهيييييييييييذا األييييييلول عااا ةا ي ييييياعو التتعل  عل  

  ل  ة  ةراحل تعل  التاازالصييييليح أااة  ال ن   اتيييية ي  الترحلة األلت يييياعور عل  ت

 نالتعاللأيضل ةا يتيز هذا األيلول تاوير ةاازاة اتتصا  بي  التتعلتي  لشيوع زلح 

 .بينا 

 

 :)ج( األسلو بنية 

التباال  )ج( ة  األياليب الت  توير ةعل  لال ةتعل  األيلول  أليعتبر أيلول األقران 

لتعا  التتعل  الزا أييييييايييييييا ي  العتلية التعليتية  لي  هذا األييييييلول يدو  كل 

التاازاة لبعضيا  البعض  لكذلك بتصليح األ ااء ي  ةرحلة  ألتلتيذي  بشيرح التاازا 

التاازا اللركية  بينتا الذي يااي ) (Dore  بيالتااي لالتن ييذ  حييف ي يييييييت  التتعل  األ

بتتح ة أااء التلتيذ التااي ) Observer  لهو ةا ي يييت  بالتتحظ )ار ريدو  التتعل  

 الازهتا ألبعااة  التغذية الرا عة ي  يغير التتعلتان 
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التعل  يزلا تتةيذر ي  بواية اللصييييية ببااقة ةعياز تلتوي عل  بياااة توضيييييح التغذية 

ةرلز يترا  ألالرا عيية الت  يعاياييا التتعل  التتحظ لزةيليية التااي  لبعييو ااجيياا الوا ييب 

 الازهتا أاةنية يدو  التلتيذان بتغيير 

ازاة الوزس يي  يإااا تاون قر)ج( لكيو تت  عتلية اتااذ  يلولاألن اوضح بنية أبذا أزااا 

 عل  النلو التبي :

 

 التقويم التنفيذ     التخطيط

 التتحظ  التااي        التعل 

 

 أسلو  )د(: أسلو  المراجعة الذاتية

The Self-Check Style (D) 

يعتبر أييييييييلول الترا عة الذاتية )ا( اةتوااا لألييييييييلوبي  ال يييييييابدي  أييييييييلول التلااة 

  حيف يتتيز هذا األييييلول بتدوي  التتعل  لن  ييي  بوت  ة  قراناأللأييييلول ا باة لالو

 التعل  ع  طريق ايتاواة  لوزقية العتيل )التلك( 

 

ياو يااي قرازاة التن يذ كتا هو ةلوا   درازاة أكار للتتعل الييييلول تنتدل ي  هذا األ

بيذلك يات يييييييب   ة  ي  يتايذ قرازاة التدوي  لن  ييييييي ي  أييييييييلول التلاياة لالوا بيا

للت اللية لت اعوه  ي   التتعلتون الدوزا عل  تدوي  أا  يا  لتجعلا  أكار تلتت  

 .تلديق ةجتوعة  ويوا ة  األهوا 

 

 :)د( األسلو بنية 

ن بنييية أييييييييلول الترا عيية الييذاتييية )ا( تتتلوز حو  عتلييية التدوي  يييالتلتيييذ يعتتييو عل  ب

ة  التعل  ع  طريق ايتاواة  لبااقة التعياز  ت  ا    ي  عتليت  التن يذ لالتدوي  بو

   حاا األتواز بااءر بالتعياز ي  بااقة التعياز لايتنتاج تلة األااء ي  أ)التلك( لةدازاة 
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التعل  ي ييييياعو التتعلتي  عل  اتعتتاا الذات  عل  التغذية الرا عة  لاييييييتاوا  ةعياز 

لل اظ عل  الصيييوق لالت ييياللية  عتلية التصيييوز الذات   لا بل  ل التوتيييل أيابت ة  

  ااة  لحولا الوزس )التدوي ( أل تدب

 

يلول )ا( لكيو تت  عتلية اتااذ قرازاة الوزس يي  يإااا تاون األن اوضيح بنية أبذا أزااا 

 عل  النلو التبي :

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التلتيذ التلتيذ التعل 

 

 )الشامل(أسلو  )هــ(: أسلو  المتعدد المستويات 

The Inclusion Style (E) 

األيييييلول الشيييياةل )هييييييييييي( ة او  ةاتلو ع   أليدو  أيييييلول التتعوا الت ييييتوياة 

األييييييياليب األزبعة ال ييييييابدة )أ  ل  ج  ا( يالتتعل  يشييييييازا ي  العتل ح ييييييب قوزات  

لبةاااات  ليااي التايييييازا بت توياة ةاتل ة تراع  ال رلق ال راية  لهو الذي يلوا ة  

 ة توى ي تاي  البوء ةناا  ألأي اداة 

 

ن التعل  هو الذي يدو  بالتاايط إلاجاا أأ  ل  ج  ا( تتتيز أييييياليب التوزيس ال ييييابدة )

الوا ب  ألةا التتعلتي  يابدون ليتازيون العتل أالوا ب ي  ة توى لاحو   ألالعتل 

يركز عل   يإا ي  اااق هذا الت يييتوى الواحو  بينتا ي  أييييلول التتعوا الت يييتوياة 

الوا ب بتا ي يييييييا  ي  اشيييييييراا  تي   ألتصيييييييتي  ة يييييييتوياة ةاتل ة لن س العتل 

 و ألالتتعلتي  ي  ا س العتيل للا  بت يييييييتويياة ةتعيواا  لهيذا التصيييييييتي  الجيويو 

يدو  ا  أللتتةيذ قرازا  زةي يا يتاذلر بثا  ا  ت يتا  اتااذ ي  األياليب ال ابدة كتا 

ن أتا  يرتييييييية ييوزا ييايا التتعل  العتقية بي  طتوحي  لحديدية أااةي  لالتاا  التال  ي

 يوضح هذا الت او  
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  :ةات  ي  الويب العال 

ن التعل  يض  يتية ازت اعاة ةاتل ييييية لالتتعل  ياتييييياز ةا يتنايب ةع   لي  هذا أاجو 

األييلول يجو التتعل  قوزات  حت  يااي ة   تلاا الويب  يإذا اجح ي  الت توى الذي 

الاباة عل  هيييييذا الت يييييتوى لبذلك  لأالت توى الذي يلي   بل ا تازر يإا  يتان  التدو  

 التاازا أكار لقت ةتا  ة  الوزس  التتةيذيتا  أن يااي 

 

 :)هـ(بنية األسلو  

ن بنية أيلول التتعوا الت توياة )هيييييييييييييي( تتتلوز حو  عتلية التدوي  يالتتعل  يعتتو ب

 ا  تاحب الدراز التتعلقأكتا   ة  التعل  ت  عل  ا    ي  عتليت  التن يذ لالتدوي  بو

 أل ىت ييييييتوياة األ رال بل بالت ييييييتوى الذي يييييييو  يبوأ ةن  العتل لقرازاة اتاتدا  

الت يييييتوى األقل تيييييعوبة بذا ل  ينجح التتعل  ي  الت يييييتوى الذي  بل بةاااية الر وع 

ي اتاياذ قرازاة ةرحلية ةيا قبل أةيا الز التعل  ي  هيذا األييييييييلول هو التاايط أ  ا تيازر

 س التوزي

 

يلول )هي( لكيو تت  عتلية اتااذ قرازاة الوزس يي  يإااا تاون األبذا أزااا ان اوضح بنية 

 عل  النلو التبي :

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التلتيذ التلتيذ التعل 
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  خصائص النمو الحركي
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 خصائص النمو الحركي

 

شال ةراحل لكل ةرحلة تتاو للترحلة الت  تلياا  النتو عتلية تراكتية ةتصلة  تتاوز ي  

 يناء اتور  ليتا  تعري   بثا أل  هو ةتح ة ال لوا اللرك   تلتيذلالنتو اللرك  لل

 ةجتوعة التاازاة لاللركاة لالدوزاة اللركية الت  يتا  ةتح تاا 

 

ا لالن  ية الابيريولو ية  ةجتوعة ة  التغييراة ال  بل يتعرض التتةيذ ي  هذا ال   

لأن عو  اتيتدراز   الت  ت ير ح ب أيلول لا ا  ةترابط لةتااةل  ت  حياا اإلا ان

ي  يلوا التتةيذ يتالب ة  التعل  الااير ة  الت ا  لالوقة ي  ا تياز أاواع األاشاة 

  تتةيذرلكتية الجاو يياا لاتجاهاتاا لطرق التعاةل ة  

 

اكت ال التتةيذ التاازاة لتاوير الولاةو  بل ة ي  هذر الترحلة لتتج  ةواا التربية الرياضي

 ل بية بعوااالعاةة للج   لتاوير الدوزاة البواية ة   ت  األاشاة الرياضية التاتل ة ة  

 ااب تاوير  بل  رعة لالتوايق اللرك ( التنتية ال رعة لالدوا ) بل توزيبية  لال ع  

 التاازاة ال نية لالتاتياية التنايبة لتابيتاا 

 

 الخصائص النمائية لمرحلة التعليم األساسي

               :سنوات 1-6 لى من سنوخصائص نمو الحلقة األ

 

 النمو الجسمي:

   تتصو هذر الترحلة بالنتو الج ت  البا ء لالت تتر لتبوأ ال رلقاة الج تية بي

 بال اوز الجن ي  

  يزااا طو  األطرا  ليزااا اتو العضتة الابيرا لال ة  الذزاعي  لالر لي  ليث ذ

 الصوز ي  اتت اع  
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 لقو ياون اتيجة لتعوار عل    ةعرضة ل اوز بعض التشوهاة الدواةي تلتيذياون ال

  لخبضاع الجلوس الااطئة لحتل األشياء لالنو    ثلبعض التتازياة الااطئة ك

 

 الحركي:النمو 

 عل  التاازاة األيايية   تلتيذي ار اإلتدان التوزيج  لل 

 ي  التعاةل ة  األشياء لالتواا   تلتيذتزااا ةاازا ال 

    تتصو هذر الترحلة بالنشاط لالليوية الزاةوا 

  اتو التوايق اللرك  لتزااا الا اءا لالتاازا اليولية 

  الصغيراالتلا  ي  العضتة الابيرا أكار ة  العضتة  

 

 النمو العقلي:

   ليزيو حب اتيتاتع لوي    يريعا   ينتو عدل التتعل  اتوا 

   يجاب  للذاة  بتثيير ال را عل  ار ري  لببراا ةااات  بي  أقراا  لتاوي  ة او 

   ي ار لوى التتعل  الدوزا عل  اتبتااز توزيجيا   

 ينتو لوي  حب ال ضو  لكارا الت اؤتة.  

 

 االجتماعي:النمو 

   يزااا تثيير األتوقاء عل  التتعل   ت  هذر ال ترا 

   ار ريبتعو كل ة  الجن ي  ع   

   ينتو شعوز ال را ب رايت  التاتل ة ع  غيرا 

 التن تة ي  ةجتوعاة تغيرا   لعالي  هذر الترحلة لأل تتةيذيتو   ال 

 

 النمو االنفعالي: 

   ي  هذر الترحلة تتاون العواطو لالتشاعر لالعاااة اتا عالية 

 لالت ضل ااة  ليبوأ تدوير الذاة باتزت اع ييجب أن ياون األ    
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 أكار تلاتا ي  اا عاتت  لأكار تدبت للتث ير ي  تلديق زغبات    تلتيذيصبح ال 

 يا  لأااا ز لاا عاليا  حب ةشازكة ار ري  لحب الجو  لاإلكااز ة  الات  يياون غير تبو 

 ليات  بالاباز ليبوأ ي  زؤية ا     

   ياون ح ايا للندو ك را 

 الرياضية لعالتتاوز ةجتوعاة األتوقاء ة   ت  ةتازية األ. 
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 كفايات التربية الرياضية وأهدافها 
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 كفايات التربية الرياضية وأهدافها

 

 : التربية الرياضية كفايات منهج

   بازاا التلتيذ أهتية الرياضة ي  العتقاة لالت اه  بي  الشعول الداةتة عل  العو

   اااللالت 

  لالتناي اة لتلديق النجاح   لعالأيناء التشازكة ي  األ ا الالتعةتازية العتل 

  تاوير التاازاة لالتعاز  الرياضية بتا يعزا قي  اتاتتاء لالتواطنة ليلدق زؤية

      0202البلري  اتقتصااية 

    زي  ة توى األااء البوا  لالتاازى لريو التنتاباة الوطنية بالتوهوبي 

  الاز الديااا لتلتل الت اللية تتااذ الدرازاة أيناء تن يذ براة  التربية أةتازية

 ياضية ي  التوزية  الر

  تنتية الدوزا اإلبواعية ة   ت  العتل ي  براة  زياضية تعتتو عل  ةاازاة الت اير

 الرياضية ي  لرل  تتلوى قوزاتا    لعالالعليا أيناء ةتازية األ

  يجابية الو العتل البوا  ي  اللياا اليوةية ة   ت  اإلاتتجاهاة  التتةيذبك ال

 توليو التاازاة اللياتية  

    تنتية عناتر اللياقة البواية لالتلاي ة علياا 

  قوزا ة  الاداية الرياضية  التتةيذبك ال 

 الرياضية   لعالتعتيق الوع  بالدي  اإلا ااية أيناء ةتازية األ 

  لتتازية األاشاة الرياضية ليق قوزاتا   الات ذلي  تتةيذلتويير ال رص الاايية

 لايتعواااتا   

  العاااة الصلية الشاصية لاللركية لالن  ية الصليلة   التتةيذبك ال 

  ةاازاة التعل  الذات  ع  طريق التانولو يا التتاوزا لتولي اا  التتةيذبك ال

 لاوةة التربية الرياضية بتجاتتاا التاتل ة  
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 لى من التعليم األساسي:والتربية الرياضية للحلقة األكفايات 

 على: ذ )التلميذة( أن يكون قادرا  يتوقع من التلمي

   اكت ال التاازاة اللركية األيايية 

  تنتية عناتر اللياقة اللركية 

  تعزيز قي  اتاتتاء لالتواطنة ة   ت  ةتازية األاشاة اتيتاتلية 

  التلاي ة عل  األالاة لبيئة األاشاة البواية   بل اكت ال ال لوا التااي 

   اكت ال ة اهي  األة  لال تةة التتعلدة بتتازية النشاط البوا 

   تنتية التصوز اللرك  لالتصوز الذهن  لألااء 

     تنتية الدوزاة ال راية الت  تلدق يدت  بن 

  لأيناء لبعو أااء اكت ال العاااة الصلية ال ليتة ة   ت  التتازياة العتلية قبل

  األاشاة الرياضية

  بازاا بعض الت اهي  التعريية الب ياة التتعلدة بتتازية النشاط البوا   

 

 ل االبتدائي: وهداف التربية الرياضية للصف األأ

  على: يكون قادرا   ل أنويتوقع من تلميذ )تلميذة( الصف األ

  ليتة  الصلية العاااة الل الرياضية لعالاألاشاة لاألةتازية  

  ألعالةتازية اللركاة األيايية لالجتباا بثالاز تتايلية لتتريناة عل  شال 

 أالاة   بولنبثالاة ل

  الجتاعية   لعالةاتل ة بايتاوا  أالاة ةتنوعة تاو  ةلوز األ ألعالأااء 

   تابيق التاازاة الااتة بتلوز التلا  بالارا ة   ت  توزيباة ةتنوعة لةاتل ة 

  لاألاشاة الترليلية  لعالاألتنتية عناتر اللياقة البواية الااتة بتتازية 

 اللعدااواية لتاتلو األالنواح  الرياضية لالتصاللاة الاكت ال ةعاز  تتعلق ب 

 .الرياضية
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  الفصل الثاني
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 مادة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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لىوالوحدة األ  

 الحركات األساسية والجمباز

Basic movements and Gymnastics 
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 الحركات األساسية والجمباز

Basic movements and Gymnastics 
 

الحركات األساسية هي الحركات التي تعتمد عليها جميع أنواع 

الرياضات، وتطور المهارات الحركية التي يكتسبها التلميذ من خالل 

الفرص المتاحة لممارسة مختلف أنواع األداء الحركي في حصة التربية 

داء البدني، والمهارى، والنمو األالرياضية، وهي تعمل على ارتقاء 

 .سي، واالنفعالي، والنواحي التربوية للتلميذالعقلي، والنف

 

بدني للتلميذ ككل من خالل ل التكوين الاوما رياضة الجمباز فهي تتنأ

مع القوانين الطبيعية، والميكانيكية، والفسيولوجية،  تعامله

والتشريحية، والنفسية فتزداد بذلك كمية ونوعية المثيرات التي تؤثر 

الزمة للقيام بمختلف االستجابات الحركية على التلميذ، وتتيح الفرص ال

خبرات النجاح وتثبيت الكثير من المهارات الحركية  إلىوالتي تؤدي 

 .الرياضية
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 ل(ومخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي األ

      الحركات األساسية والجمباز          اسم الوحدة:    لى                                            واأل :الوحدة

 الحصة
 المفردات  أهداف الوحدة

4  األنشطة بصورةية من خالل ممارسة على التشكيالت الفن يتعرف 

 صحيحة.

قاطرات / صف / دائرة / مربع 

ناقص ضلع / صفين متقابلين/ 

 منظم( - انتشار )حر

0  لعا يتعرف على الفراغ المكاني من خالل القصص الحركية واأل 

 الصغيرة.
 صغيرة ألعا قصة حركية / 

3   الشكل / األداة / الحجم /  بين األدوات واستخداماتها من خالل األنشطة.يميز

 االستخدامات

1  .المشي )على خط مستقيم  يؤدي مهارات المشي والجري بطرق مختلفة- 

-على األمشاط  -على خط متعرج 

 على العقبين( / الجري

5   صغيرة تنمي مهارات الحجل والوثب والزحف بطرق  ألعا يمارس

 مختلفة.

زحف / المشي الالحجل / الوثب / 

 على أربع

6  صغيرة تنمي الدوران والتكور واالمتداد بطرق  ألعا  يمارس

 مختلفة.

الوقوف / الدوران / التكور / 

 االمتداد

7   نبطاح والرقود الصغيرة تنمي الجثو وجلوس التربيع، ا ألعا يمارس

 بطرق مختلفة.

نبطاح / ال/ ا تربيعالالجثو / جلوس 

 رقودال

8   والحركة.سس الفنية ألداء التوازن من الثبات األيطبق 

 

التوازن من الثبات )الميزان العالي 

 / الميزان المنخفض(

التوازن من الحركة )المشي على 

 الخط / المقعد السويدي/عارضة(

1   األسس الفنية للدحرجة الجانبية بصورة صحيحة.يؤدي 

 

 الدحرجة الجانبية

 

42    بصورة المتكورة بعض األسس الفنية للدحرجة االمامية يمارس

 صحيحة.

 

 المتكورة الدحرجة األمامية

44   أوجملة فنية )مكونة من خط  خطين فقط. أوجملة فنية مكونة من خط يطبق 

 خطين فقط(

40   أوجملة فنية )مكونة من خط  خطين فقط. أوجملة فنية مكونة من خط يطبق 

 خطين فقط(
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لوالدرس األ  

  التشكيالت

Formations 
 

 

 

 

لخطوات التعليميةا  

 التشكيالت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيات التقويم المعتمد على األداء استراتي

 شطب أداة التقويم: قائمة ال

 ال نعم مؤشرات األداء  الرقم

   بالتعليمات أثناء التشكيل. يلتزم 4

   يتعرف على أهمية التشكيل. 0

   يشارك الزمالء في االداء. 3

 قاطرات

 مربع ناقص ضلع دائرة 

 :التشكيالت

إن التشـــكيالت ضـــرورية تســـهل من 

أثنــاء  العمــلتنظم و، التــدريسعمليـة 

 الرياضية.درس التربية 

 

 

 :الشخصية

 .عالم األشكال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 صف 

 انتشار حر انتشار منظم

 األدوات المستخدمة:

 أطواق.-أقماع

 قيم المواطنة:

 )النظام، االحترام( الحفاظ على النظام في التشكيالت واحترام الزمالء.
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 األساسية:الحركات 

األســـاســـية  الحركية النشـــاطاتهي 

ير ش، وتالمختلفة لعا والضرورية لأل

بعض مظـــاهر االنجـــاز الحركي  إلـى

 ،البدنيالتي تظهر مع مراحل النضج 

مثل متعددة ن نشــــــاطـات وتتضــــــم

رمـي  ،والـتـوازن ،والـحـجـــل ،الـوثـــب

 والقفز. والتقاطها،الكرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني

  الحركة ضمن الفراغ المكاني

Movement in species urease 

 

 الخطوات التعليمية

 (:/ نشيدة Pause) )حركة ستو  قصة حركية

 ( لقو) ( عواة8توقيت بالتاان )  

  ) ( عواة / الويب 4 اوا يتي  /  اوا ي از / توقيت عال  ))لقو

 (0( عواة / الويب بالتاان )4لألةا  / الويب للالو / توقيت بالتاان )

  عواة

  ) ن  اة اليتي  / الزان  اة ( عواة / الزا4 ري ي  التاان ))لقو

  الي از

  ) الزان الجذع ة  عدازل   ( عواة4) لي ازا   ةيل الجذع يتينا  )لقو

 ال اعة 

  ) ( عواة4التاان ) توقيت عال  ي )لقو  

  ) زان الداطرا لالر وع لن س التاانال)لقو  

  ) ( ةراة4التص يق )  ( عواة4لة )الولزان الارل  توقيت بالتاان)لقو  

 

 

 

 

 

 

 المعتمد على األداءاستراتيجيات التقويم 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

 ال نعم مؤشرات األداء  الرقم

   يقدر المساحة المناسبة للحركة. 4

   بعض الحركات األساسية.يؤدي  0

   مع الزمالء في األداء. ناويتع 3
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 األدوات واستخداماتها:

والمهارات الرياضــية  لعا كثيرة هي األ

التي تســتخدم فيها األدوات المتنوعة، 

فمن الضــــروري أن يتعرف التلميذ في 

هـذ  المرحلة على األدوات الرياضــــــية، 

نهــا، وكيفيــة وشــــــكلهــا، وحجمهــا، ووز

ــة  ــاح اســــــتخــدامهــا، لتكون منطلقــا   ت

الفرصــــــة أمـامهم للتعبير عن قدراتهم 

 وابداعاتهم باستخدام هذ  األدوات.

 

 وصف اللعبة:

 ،يســـرد المعلم قصـــة بأســـلو  شـــيق

ليتوجه  ويحدد اثناء ســـــرد القصـــــة أداة

ـــذ نـحو  ـــار األداة الـتـالمـي األدوات الختي

 .المطلوبة

 

 :البيئة المتخيلة

 .الفضاء

 

 :الشخصية

 .رائد الفضاء

 

 

 

  

 

 الدرس الثالث

 األدوات واستخداماتها

Tools and Uses 

 

 

 

 

 

 الخطوات التعليمية 

 األدوات(:البحث عن اللعبة )

بالبحرين ) والمسماةق في أول مركبة فضائية بحرينية يستعد التالميذ لالنطال

 : (ال  أو

  يو الوان ااةري الشال يلتل اللون  لالززالتشغيل  بلف الرلاا ع  از  

 .(اتزض تنس الاألت ر )كرا 

 ذ الرلاا التدرال لتشاهوا ال تاء )اتقتاع(أااالدت التركبة ل . 

 )ة  تزايو ال رعة احتاج الرلاا للتشبف بلزا  األةان )اللبل. 

  لتعريوا عل  كوكب برتدال   زاالالتجايتتت  الرلاا بتنالر الاواكب

اللون ةل ء بالنتوءاة )كرا ال لة(  لة  ي  ااالدوا الو كوكب يتتيز 

)كرا الااةرا(   و لااا  ألاألازق أتغر ة  الاوكب ال ابق لباللون األت ر 

 .لخ ليعتتو عل  تواير األالاةب   

 هبات التركبة ال ضاةية عل  كوكب )الن اية( عل  التاء األازق )ةرتبة 

 . تباا ازقاء(

  يازع الرلاا ي  اكتشا  الاوكب لكان أةاةا  الااير ة  العواةق يااات

الل ر الابيرا )األطواق(  لالل ر الصغيرا )حلق( تعرقل ة  ييره  لااتا  

يوق  ة  با  التاا  بو وا ةاا  طويل ايتااعوا ا تياار بالويب 

  تلاة البلري لبعو اكتشا  الاوكب ت  غرس عل  ة)التدعو ال ويوي(  

 استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

 ال نعم مؤشرات األداء  الرقم

   يؤدي حركات اللعبة بشكل صحيح. 4

   يميز بين األدوات واالشكال في اللعبة. 0

   .يشعر بالفرح والسرور اثناء األداء 3

 

 

 

 األدوات المستخدمة:

أدوات  - و)كبيرة(أدوات صغيرة الحجم  -و)كبيرة(  أطواق صغيرة -أقماع 

 6ذات وزن ثقيل نسبيا  )يتناسب مع سن  و)أدواتذات وزن خفيف 

 (.ملمس خشنو )أدوات ذات ملمس ناعم  -سنوات( 

 

 األدوات المستخدمة:

-مراتب الجمباز -كرة الطائرة -السلة  كرة-االقماع-كرة التنس األرضي 

 علم مملكة البحرين. -حبال  -المقعد السويدي  -حلق  -ق االطوا

 قيم المواطنة:

 )الوالء واالنتماء للوطن( رفع علم مملكة البحرين بعد اكتشاف الكوكب.
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 الدرس الرابع

 المشــي والجــري

Walking and Running

 

 التعليمية الخطوات

:(المشي)تدريبات ال

   التاان )لقو ( التش  ي

   لقو ( التش  باط ة تدي(

  لقو ( التش  التتعرج(

  لقو ( التش  حو  الصالة(

  لقو ( التش  عل  اتةشاط(

 ي )لقو ( التش  عل  العدب  

:(الجري)تدريبات ال

  لقو ( الجري ي  التاان(

  ة تدي  )لقو ( الجري باط

  لقو ( الجري التتعرج(

  لقو ( الجري حو  الصالة(

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداءالرقم

استقامة الظهر. 4

.قليال   المرفقين ثنيمع  الذراعين مرجحة 0

النظر لألمام. 3

:المشي

ـــة التي  احـــدى المهـــارات األســــــــاســـــي

وفيه يفرد مشـــــط  ،يســـــتخـدمها التلميذ

وتبــدأ  ،القــدم أمــامــا  في خط مســـــتقيم

أصـابع القدم ومشطها بمالمسة األر  

، ثم نقـل الحركـة أو عقب القدم مع  إلىال 

ــذراعين  ــأرجح ال ــة وت ثني خفيف في الركب

 .بحرية على جانبي الجسم

:الجري المتعرج

تعــد مهــارة الجري المتعرج من المهــارات 

لية البســـــيطة والتي تنمي عناصـــــر واأل

 والمرونة.الرشاقة 

:النقاط الفنية

 :المشــي والجــري

 يتم التدرج في الحركات االساسية عن طريق:

 أووهو في وضـــــع الوقوف الفراغ الخــاص: 

 .السكون

المســـاحة الكلية التي يتحرك بها الفراغ العام: 

التلميـذ / االتجـا : يمين، يســـــار، امام، خلف، 

 .عاليا، أسفل، داخل، خارج، قطري

 الرأس. اســـــتقــامــة االمــام، رفع إلىالنظر 

تأرجح الذراعان مع ، شد عضالت البطن، الظهر

حركـــة القـــدمين من ، الـمرفقين قليال   ثـنـي

 .األصابع إلىالعقب 

المستخدمة :األدوات

حلق.-أطواق-عصي-قماعا

 األدوات المستخدمة:

 أقماع.
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 الخطوات الفنية

ألعا تدريبات على شكل   

 )تقليد الحيوانات(

 :اسم القصة / اللعبة

 اعبر الغابة.

سرد المعلم قصة بأسلو  شيق ي

ويحدد اثناء سرد القصة المهارات 

من بداية  التي سيؤديها التالميذ

الجبل الكبير. إلىالغابة للوصول 

 

البيئة المتخيلة

الغابة

الشخصية

رجل الغابة

 الدرس الخامس

المشي على أربع -الزحف  -الوثب  -الحجل   

 Jumping on one leg- Jumping on both legs - Crawling – 

Walking on both hands and feet 

التعليمية طواتلخا

(:اعبر الغابةاللعبة )  

  :الحجل 

أن يتاا   ال  حالغابة يو و ةجتوعة ة  ات شال عل  األزض بل الر ل  ا ل

 هذر ات شال 

  :الوثب 

اا ل الغابة عار عل  بعض اتشواا الت  ت ي تاي  ان  بل لهو ي  طريدة 

 يتاااها ات عنوةا يويب ةال اتزاب 

  :الزحف 

ي ار ي  طريدة ليتر   ي  زأى ةجتوعة ة  األشجاز الااي ة التتشاباة ة  األعل 

 عبر هذر األشجاز لل  يجو يوى حركة الاعبان  

  :المشي على أربع 

للان  كان يشعر بالتعب لت   لبعو كل هذر العواةق زأى الر ل الجبل الابير أةاة 

الجبل  بل ليصل  ي تاي  التش  عل  ز لي  ي ار ي  تدليو حركة الدط

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 سلم تقدير لفظيأداة التقويم: 

ممتاز جيدجدا جيدمؤشرات األداء الرقم

.ةصحيح صورةيؤدي مهارة الحجل ب 4

 صورةبيؤدي مهارة المشي على اربع  0

.ةصحيح

.ةصحيح صورةب الزحفمهارة يؤدي  3

:مهارات الوثب

من الحركـات البســــــيطـة التي تنمي لدى 

وردة الفعل عند  ،التلميذ سرعة االستجابة

 .سماع النداء

 وصف اللعبة:

يسرد المعلم قصة ، تقليد الحيوانات

ويحدد أثناء سرد القصة  ،بأسلو  شيق

المهارات التي سيؤديها التالميذ من 

 .الجبل الكبير إلىبداية الغابة للوصول 

:البيئة المتخيلة  

.الغابة  

  :الشخصية

.رجل الغابة  

 األدوات المستخدمة:

.أطواق -عصي  -أقماع 
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 الدرس السادس

 االمتداد -التكور  -الدوران 

Rotation - Bounce – Stretch

 الخطوات التعليمية

:شارة المرور(إاللعبة )

  :)التكور )االشارة الحمراء  

تاوز ال يازاة )التتةيذ( حو  أا  ا  عنو اتشازا اللتراء لتنتية ةاازا    

التاوز 

  :)االمتداد )االشارة الصفراء  

عتواي عنو اتشازا باللون األت ر  ألاةتواا ال يازاة )التتةيذ( بشال ايد  

لتنتية ةاازا اتةتواا 

  :)الدوران )االشارة الخضراء  

تولز ال يازاة )التتةيذ( حو  أا  ا  لحو  اةتةا  لحو  الصالة لتنتية 

 ةاازا الولزان 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

عند ا شارة الحمراء.نفسه يتكور على 4

االمتداد بشكل أفقي وعمودي.يؤدي 0

وحول  ،وحول زمالئه ،نفسه حولدوران يؤدي ال3

 الرياضية. الصالة

 :االمتداد - التكور -الدوران 

 ،تعني ان الحركــات الغير االنتقــاليــة

جزء منــه دون  أوتحريــك الجســــــم 

حـدوث االنتقـال من المكان، وهي 

تقــل في أهميتهــا عن الحركــات  ال

ـــة مثـــل ، وهي متنوعـــة االنتقـــالي

ــدوران،الوقوف  ــات، التوازن، ال  بثب

ـــداد، الثني والمـــد،  الـتـكـور، االمت

ـــب والهبوط  الـخفض والرفع، الوث

ي نفس المكـــان، دفع الجـــدار، فـ

 .الجثو

 وصف اللعبة:

   شيق،يسرد المعلم قصة بأسلو

ويحدد اثناء سرد القصة لون 

ا شارة المرتبط بمهارة معينه في 

حين يكونون التالميذ سيارات 

 .يتنقلون بأرجاء المدينة

:البيئة المتخيلة

 .شوارع البحرين

 :الشخصية

 .السيارات

المستخدمة: األدوات

كور ملونة.-بطائق ملونة-شرائط ملونة-بالونات ملونة

قيم

المواطنة:

شوارع

مملكة

البحرين

 قيم المواطنة:

الطرق.االنتماء واالحترام( االلتزام بقوانين إشارة المرور في  ) 
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 الدرس السابع

 الرقود-االنبطاح  -جلوس التربيع  -الجثو 

Put downs - Sitting leg cross - Lie down 

 الخطوات التعليمية

(:قالت البحرين) اللعبة 

 :عل  الركبتي       او   الجثو 

 :عل  زكبة لاحوا  نصف الجثو 

 :ة  تداط  ال اقي  عل  اتزض      تربي    الجلوس التربيع

 :اابااح ةاةل  ألعل  الركبتي      او     اابااح / اابااح ةاةل  االنبطاح

اابااح ةاةل عال   أل ااب  

 :لوس طويل    ة  تداط  ال اقي  عل  اتزض     تربي   الرقود     

 زقوا 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يؤدي تقاطع الساقين على األر . 4

االنبطاح المائل.يؤدي  0

يؤدي الجثو على الركبتين. 3

 األوضاع االساسية:

هي أوضــــاع ســــهلة ويتم اســــتعمالها 

في التمرينات المختلفة، وهي تشـــكل 

أساس الحركات األخرى.

 وصف اللعبة:

يسرد المعلم قصة بأسلو  شيق 

 األربعويحدد اثناء سرد القصة المهارات 

المطلوبة، ينفذ التلميذ هذ  المهارات 

 .)قالت البحرين( بعد سماع

:البيئة المتخيلة

 .البحرينمملكة 

 :الشخصية

.البحرين جنود مملكة

المستخدمة: األدوات

الجمباز. مراتب

قيم

المواطنة:

البيئة

المتخيلة

مملكة

البحرين

األدوات المستخدمة:

 الجمباز.مراتب 

 قيم المواطنة:

)الوالء واالنتماء( جنود مملكة البحرين.
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الثامن الدرس  

 التوازن من وضع الثبات والحركة

Balance of the stability and movement

 

الخطوات التعليمية

 :(التوازن)تدريبات ال

   ةيل الجذع اةاةا ) )لقو   الذزاعي  اابا 

  لقو ( عل  قو  لاحوا(

    ش  عل   ط ة تدي الت( الذزاعي  اابا  )لقو 

  )  اتةا  بل التش  عل   ط ة تدي  )لقو   الذزاعي  اابا 

  ) التش  أةاةا  عل  التدعو ال ويوي )لقو   الذزاعي  اابا 

  التش  أةاةا  عل  التدعو ( الارا باليوي  اةا  الج   ك)لقو   ة

 ال ويوي

  ) ( عل  عازضة التواان التنا ضة 4ل 0يارز التتري  زق  ))لقو

األداءاستراتيجيات التقويم المعتمد على 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.من وضع الثبات يؤدي تدريبات التوازن 4

يؤدي تدريبات التوازن من وضع الحركة. 0

يشعر بالفرح والسرور اثناء األداء. 3

 :التوازن

عنصر من عناصر اللياقة توازن هو ال

االحتفاظ بثبات الجسم البدنية، وهو 

 وأالحركات الرياضية من الثبات  عند أداء

 من الحركة: 

 :.التوازن من وضع الثبات4

 في على البقاء التلميذمقدرة هو 

سقوط  أووضع ثابت دون اهتزاز 

وضع )الميزان العالي /  فيكما 

الميزان المنخفض / التوازن من 

وضع الوقوف على قدم واحدة(.

 :.التوازن من وضع الحركة0

على االحتفاظ  التلميذمقدرة هو  

 مثل حركيالداء األبالتوازن أثناء 

)المشي على الخط / المشي على 

المقعد السويدي / المشي على 

عارضة التوازن(.

المستخدمة: األدوات

سويدي.-عارضة توازن مقعد

 األدوات المستخدمة:

كرة. -عارضة توازن منخفضة  -مقعد سويدي 
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 الدرس التاسع

)المتكورة والمستقيمة(  الدحرجــة الجانبيــة  

Rolling side 

 الخطوات التعليمية

 الدحرجة الجانبية:

  )التاوز الزا لاحوا لجاة اليتي   ة أااء الوحر ة الجاابية )زقوا

  التتري  ال ابق لجاة الي از )زقوا( يارز  

  )حو  التلوز الاول  عوا ةراة  الت تديتة أااء الوحر ة الجاابية)زقوا 

  أزب  قاطراة لأةا  كل قاطرا يتث ةراتب  تباا  بل يد   ال صل

للوحر ة ة  كل قاطرا    تلتيذألةن صلة ع  األ رى  بعو الصايرا يجرى 

بل ي  يت ك عل  البلري  ليعوا   عل  التراتب حت  اااية ال باق

ت  ألتا  تن لالتجتوعة ال اةزا الت   قاطرت 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 الشطبائمة قأداة التقويم: 

النعممؤشرات األداء الرقم

.على الصدرالركبتين ضم  4

الرجلين باليدين.ومسك  0

الدوران حول المحور الطولي للجسم. 3

:الدحرجة الجانبية

ز ابأسهل حركات الجم الدحرجة الجانبية من

أشكال ترويحية تناسب  ، ولهاعلى األر 

وتعني بأن  المختلفةالمراحل السنية 

متكور  أو الجسم يتدحرج وهو مفرود

وتعمل على ربط الحركات  للجانب،

 البعض.عضها بالمختلفة ب

 النقاط الفنية:

،تؤدى من  الدحرجة الجانبية المتكورة

من وضع  أووضع الجثو نصفا 

 جلوس الجثو انحناء )السجود(.

 يالحظ عند أداء هذ  الحركة مالصقة

الركبتين للصدر وإمساك الرجلين 

 باليدين.

ىؤدالدحرجة الجانبية المستقيمة ت 

والذراعان الرقود  أومن االنبطاح 

 عاليا.

 يقوم التلميذ بالدوران حول المحور

الطولي للجسم باستمرار سير 

الوضع  إلىالحركة يدحرج الجسم 

االبتدائي.

المستخدمة : األدوات

مراتب جمباز.-أطواق-أقماع

األدوات المستخدمة:

 .مراتب الجمباز
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 الدرس العاشر

الدحرجــة األمامية المتكورة

Roll forward tucked 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

   ين  الركبتي   –أااء تتريناة تتايوية ت اعو عل  تعل  اللركة ةال )الوقو

( كاةت  

  )التاوز ي  التاان لالتلرا لإلةا  لالالو )اقعاء 

 ( لقو)   لوض  الا ي  أةا  الج    ين  الركبتي  كاةت

 ( لقو)  ين  الركبتي  لوض  الا ي  اةا  الج    ي  ض  الرأس للصوز

  باإلضاية لض  الات ي  عل  األزض  ال ابقالتتري  يارز

  الجلوس لض   بل الوض  ال ابق ة  اي  األزض بالدوةي  للوتو  يارز

 الاويل 

 لض   لوس التاوز  بل التتري  ال ابق ة  الوتو   يارز

   لض   لوس التاوز  بل أااء التاازا للوتو

 ة  ة توى ةاةل  )اقعاء( التوحرج 

  )أيد  بالت اعوا  التوحرج ة  ة توى)اقعاء 

  )لتل ي  اللركة يت  عتل احر تي  ة  بعضاتا البعض )اقعاء

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 اللفظي تقديرلاأداة التقويم: سلم 

مقبولجيدجيد جدامؤشرات األداء الرقم

على  مضموم ومثنيالرأس للداخل 4

 الصدر.

دفع األر  بالرجلين.0

يدور حول المحور العرضي للجسم.3

:الدحرجة األمامية المتكورة

عبارة عن مرور الجسم حول محور  

العرضي، حيث تلمس أجزاء  األر  من 

الكتفين والحو  حتى القدمين بالشكل 

المنحني، وتعتبر هذ  المهارة  أوالمكور 

من أساسيات اكتسا  المهارات األخرى 

للجمباز حيث المرونة والتوازن.

 النقاط الفنية:

 الذراعان باتساع الصدر واصابع

 لألمام.الكف تشير 

 الدفع بالرجلين معا  في المرحلة

 لى من الدحرجة.واأل

 الرأس للداخل مضموم ومثني

 على الصدر.

  تمام ومساعدة  ميل الصدر قليال 

 التلميذ على إتمام الدحرجة.

 ل جزء في الجسم يلمس أوالكتفان

 األر  عند الدوران.

 الدوران يكون حول المحور العرضي

 للجسم.

ان يعود مركز ثقل بعد انتهاء الدور

الجسم فوق قاعدة االرتكاز.

المستخدمة :األدوات

جمباز. مراتب

األدوات المستخدمة:

 .مراتب الجمباز
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عشروالثاني الدرس الحادي   

 تطبيقات عملية )ربط(

 لة فنية مكونة من خط أو خطين فقطجم

Closing act consists of one or 0 lines and moves 

that where learned in the past 

التطبيقات العملية:

 ل:والخط األ

 ( ) (عواة 4) توقيت ي  التاانلقو 

  ) التش  عل  األةشاط ي   ط ة تدي  )لقو

  اقعاء( احر ة أةاةية ةتاوزا(

 ( 0 – 2)ا  )لقو ( ليب لألةا  بالدوةي  ةع

الخط الثاني:

 ( ) اوا  الزان زب  ل ة لقو 

  ) ةيزان ةنا ض )لقو

 احر ة  اابية ة تديتة ( )زقوا

 احر ة  اابية ةتاوزا ( )زقوا  

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يؤدي دوران ربع لفة.4

يؤدي ميزان منخفض.0

يؤدي دحرجة جانبية مستقيمة.3

متكورة.يؤدي دحرجة جانبية 1

  :رياضة الجمباز

تحظى بشعبية واسعة على هي رياضة 

مســــــتوى العــالم، ويمكن ممــارســــــتهــا 

 وهي ،بشـــكل جماعي أوبشـــكل فردي 

تســـــاعد على تقوية عضـــــالت الجســـــم 

 تشتمل على حركات متناغمةو ،وتنميتها

بروعتها وجمالها  ومتســــــلســــــلـة وتمتاز

دقــة عــاليــة في األداء  إلىتحتــاج  فهي

 إلىألنها تحتاج  وتمارس في ســن مبكر

 .مرونة ورشاقة

المستخدمة :األدوات

جمباز. مراتب

قيم

المواطنة:

الطموح

والشجاعة

في

أداء أفضل

 األدوات المستخدمة:

 .مراتب الجمباز
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الوحدة الثانية

الجماعية لعا الصغيرة المرتبطة باأل لعا األ

 Mini games associated with group games
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الجماعية لعا الصغيرة المرتبطة باأل لعا األ  

Mini games associated with group games 

الكبيرة األخرى، مثل  لعا لأل ،تمهيدية ،تعليمية ،ترويحية ،حركية ألعا هي 

واألنشطة  لعا كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، هذ  األ

التربوية التي يؤديها التالميذ تنمي لديهم الخبرات والقدرات، وتشعرهم 

يرة، لعا  الرياضية الكببالحرية واالستقاللية وتعلمهم المبادئ األساسية لأل

نها تنمي القيم المتعددة مثل تحمل المسؤولية، واألمانة، والمرح، وروح كما أ

دراك، ويمكن ممارستها بأشكال  فسة، وتقوي الذاكرة والتفكير واالمنا

 المطاردة. ألعا متعددة مثل الرمي واللقف والوثب و

 الصغيرة على: لعا تساعد األ

 .تنمية المزايا ا رادية والخلقية

 .تنمية روح الفريق والعمل الجماعي

 .تنمية الشجاعة في اتخاذ القرارات

 تنمية احترام القواعد والقوانين.

 تنمية الروح الرياضية.

   تساهم في نضج الطفل اجتماعيا واتزانه انفعاليا.

 .تكوين العالقات واالندماج في مجموعات

 .تبادل األدوار وحل المشكالت
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ل(ورياضية )الفصل الدراسي األالتربية المخطط وحدة 

الجماعية لعا الصغيرة المرتبطة باأل لعا األاسم الوحدة:  نية الثا :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

4  القصص الحركية على الفراغ المكاني من خالل يتعرف

 الصغيرة. لعا واأل

صغيرة( ألعا المطاردة )قصة حركية، 

0 .ا حساس بأنواع الكرات المختلفةيقارن بين أنواع الكرات المختلفة من خالل ممارسة االنشطة

3  يقلد قصص حركية للزحف والزحلقة لمسافات واتجاهات

 مختلفة.

ألعا زحلقة / زحف )قصة حركية، 

صغيرة(

1  التوازن من الثبات والحركة )قصة حركية، صغيرة للتوازن من الثبات والحركة. ألعا يمارس

 صغيرة( ألعا 

5 الحركات األساسية من خالل أنشطة الضر  باستخدام  يؤدي

 االدوات.

 الضر  باألدوات

6  تمرير أنواع الكرات المختلفةالكرات المختلفة باليدين.يمرر 

7  رمي أنواع الكرات المختلفةصغيرة. ألعا يرمي الكرات المختلفة من خالل 

8  قصة حركية( أواللقف )من خالل لعبة صغيرة. ألعا التوافق من خالل يمارس

1  على أنواع الكرات المختلفة من خالل ركل ألنواع الكرات يتعرف

 المختلفة.
 ركل أنواع الكرات المختلفة

42  مختلفة تنمي السرعة ضمن اتجاهات اثناء يؤدي تدريبات

 الرمي بطريقة صحيحة.
 المطاردة + الرمي

44  المطاردة + الركلضمن اتجاهات وسرعات مختلفة اثناء الركل.يتحرك 

40 .مباراة مصغرةيطبق ما تعلمه من حركات أساسية خالل مباريات مصغرة 
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لواألالدرس   

 الفراغ المكاني )المطاردة(

 Chasing other players in a specific area 

 الخطوات التعليمية 

 لعبة )المطاردة(:ال

  بدية التتةيذ ي  ةجتوعاة يناةية ةاازا(ا تياز تلتيذ )تياا( لتلتيذ آ ر )

)تشبيك الذزاعي (  اتاتشاز ي  الصالة  التلتيذ التاازا يلت  ا    ع 

طريق ة ك أحو الزةتء ي  التجتوعاة الاناةية  التلتيذ ار ر ين صل ع 

التجتوعة ليصبح هو التلتيذ التاازا  ي  يتغير الصياا بعو يترا 

 :المهارات الحركية األساسية

 هي متطلب رئيسي ألغلب

لعا المهارات المتعلقة باأل

فالتلميذ يكتسب الرياضية،

مثل المختلفة  حركيةال مهاراتال

، والتعلقوالقفز،  والجري،المشي 

في التدريب عليها الوثب، الرمي ب

 حصة التربية الرياضية.

 :البيئة المتخيلة

.البحرين سواحل مملكة

 :الشخصية

 .صياد، مطارد )سمك(

المستخدمة: األدوات

أقماع.

المواطنة: قيم

البيئة المتخيلة

مملكةسواحل

البحرين
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 :االحساس بالكرة

تعتبر هذ  المهارة مهمة لتعليم 

المهارات األساسية، ألنها تعمق 

العالقة بين التلميذ والكرة، ويتعرف 

أسرارها مما يجعلها دائما  تحت على 

 أوسيطرته سواء كانت على األر ، 

إذا وصلته من أي اتجا   أوفي الهواء 

أي موقف يتخذ  التلميذ وعملية  أو

االحساس بالكرة تنمو مع التدريب 

مما يجعل التلميذ يدرك بحواسة 

المختلفة الكرة )شكلها، ووزنها، 

ومرونتها، وسرعتها، واتجاهها في 

 .(الهواء

 الدرس الثاني

 ا حساس بأنواع الكرات

Feel the type of balls 

 

 

 الخطوات التعليمية

(:سباق نقل الكراتعبة )ل. ال4

أزب  قاطراة  يد ون عل   ط البواية  لأةا  كل قاطرا  بل د   ال صل ي

ذ التلتيبعو الصايرا يجري   يلة ة  الاراة  لي  التنتصو ةدعو يويوي

لالجري يوق التدعو     ة  كل قاطرا أل ذ الارا التالوبة ة  ال لةلاأل

ال لة األ رى التو واا عل   ط النااية  بل لادلاا   ال ويوي ة  اتتزان

ت  ألي  العواا      لهاذا حت  يت  ادل  تي  الاراة لالداطرا الت  تنتا  

 ه  ال اةزا  

 (:نقل البيض داخل السلة)عبة لل. ا0

 بوحر ة الاراة  لعوا يرق ة  تلتيذي   يدو  التلتيذ األ بل يد   ال صل 

ال لة  لهاذا     لال ريق الذي  بل ليدو  ار ر بندلاا   التاتل ة بل  اةيل

 هو ال اةز بزة  أقلي تاي  با ا   تي  الاراة 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يجري بشكل سليم.4

يؤدي التوازن أثناء الجري.0

السالل. إلىينقل الكرات 3

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 1

: األدوات المستخدمة

كور متنوعة. -مقعد سويدي  -سالل 

 قيم المواطنة:

توضع على السالل التي تنقل لها  )جميع قيم المواطنة( ملصقات

الكرات.

المواطنة: قيم

)مكتو  سالل

سلة كل على

قيم قيمة من

المواطنة(
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 الزحف: 

من الحركات األساسية االنتقالية، 

وتعني تحرك التلميذ من نقطة إلى 

الحركي نقطة أخرى، مع أداء العمل 

المطلو  )حفظ التوازن على اليدين 

.)  والرجلين معا 

 الدرس الثالث

زحف الزحلقة / ال  

Glide / Crawling 

 الخطوات التعليمية

 ل(:سباق الزحف تحت الحبعبة )الل

أزبعة قاطراة ة  كل قاطرا عص   ليلوا البواية  بل يد   ال صل 

  لاأل لتلتيذيجري ا  ي  ة  األزض52لالنااية لي  التنتصو حبل بازت اع 

بل  ط النااية ي  العواا بل  ة  كل قاطرا ة  الزحو تلت اللبل لالجري

.ت ه  ال اةزاألاةيل       لهاذا لالداطرا الت  تنتا  

المعتمد على األداءاستراتيجيات التقويم 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يزحف تحت الحبل.4

خط النهاية. إلىيجري 0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 3

يتحلى بالروح الرياضية.1

المستخدمة: األدوات

عصي.-حبال

قيم

المواطنة:

احمر)حبال

(+ أبيض

: األدوات المستخدمة

 حبال. -عصي 
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 :المقاعد السويدية

من األدوات المتنقلة الهامة التي 

تستخدم في التمرينات وحركات 

الجمباز، وغالبا  ما تستخدم كجهاز 

مساعد لتعليم أغلب الحركات ويمكن 

ضاع كثيرة أواستخدامها بأشكال و

خلق وابتكار الحركات ومن تساعد على 

 مميزاته:

 خفيف ويمكن وضعه في أي

 مكان.

 يشترك في الحركة عليه عدد كبير

 .لتالميذمن ا

 يمكن استخدامه مع أجهزة أخرى

خطاف  جودبسهولة، وذلك لو

في نهايته، وتؤدي عليه جميع 

تمرينات الرشاقة من مشي 

.وجري وزحف

 الدرس الرابع

 التوازن من الثبات والحركة

Balance of stability and movement

 

 

 الخطوات التعليمية

(.أفضل توازنلعبة )ال. 4

التتةيذ ااتشاز حر ي  التلعب  لعنوةا يعا  التوزس اإلشازا يدو  ينتشر

عشرا ليشج  التوزس التلتيذ تاحب  بل التتةيذ عل  قو  لاحوا ليعو 

 .أيضل تواان

 ي(:المرور من فوق المقعد السويد)لعبة ال. 0

ض  ةدعو يويوي ي  ةنتصو التلعب  ليدو التتةيذ عل  شال قاطرا ي

اتتزان لعو  لتس  لي الةل لو التدعو للترلز يوق التدعو لاحو تلوى ار ر 

بتابة  لي الةلبليف يدو يتة تتةيذ عل   ااب  التدعو   الارا لج ور

التتةيذ قبل الترلز يوق التدعو ال ويوي  لالتلتيذ الذي تصيب  الارا يارج 

 .هو ال اةز لاحو لياونة  اللعبة حت  يبد  تلتيذ 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

يؤدي التوازن من الثبات. 4

يؤدي التوازن من الحركة. 0

يتحلى بالروح الرياضية. 3

المستخدمة: األدوات

سويديم اسفنجية(.-قعد )كرة كور خفيفة

: األدوات المستخدمة

 سويدي.مقعد 
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 الشخصية

 البحار

 طريقة الحركة

 المشي والجري الخفيف لألمام

 

 

 الشخصية

 البحار

 طريقة الحركة

لألمامالمشي والجري الخفيف   

الدرس الخامس

الضر  

Hitting

الخطوات التعليمية

 تدريبات:ال

 أةاةا   التش اليتن ( اإلي نجية باليو  )لقو   ة ك العصا

 أةاةا   التش الي رى( اإلي نجية باليو  )لقو   ة ك العصا

  ) بالعصا اإلي نجية ة  ا تياز التعل  بتوقيت  اتالاةالجري الا يو للتس )لقو

ة  الصايرا )يارز التتري  بثلضاع لة توياة ةاتل ة( 

  )ة تدي  ي  ة از بالعصا احر ة الارا )لقو   ة ك العصا اتي نجية

  )ي  ة از ةتعرج بالعصا احر ة الارا )لقو   ة ك العصا اتي نجية

  ) ادل األالاة بواياة العصا اإلي نجية )يااى ال  ( بعصايتي  )لقو

  )لتلاللةعتوايا   العصابضرل الارا عل  األزض )لقو   ة ك العصا اتي نجية 

 تنايط الارا  

  )باو اليوضرباا ليلال  التلتيذ ة  قبل التعل   الااللةزة  كرا تنس ) او 

  باو ة  قبل التعل  لضرباا  الااللةالتدعو ال ويوي زة  كرا تنس  )لقو ( عل

اليو 

  ) باو اليو زة  الارا الناعتة ة  قبل التعل  لضرباا )لقو

  الااللة كرا تنس ي   يارز التتري  ال ابق بايتاوا  كرا التنس األزض

   ) باو عل  التدعو ال ويوي زة  الارا الناعتة ة  قبل التعل  لضرباا )لقو

  اليو

   يارز التتري  ال ابق بايتاوا  كرا التنس األزض

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء 

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

بالعصا.توافق الجري ولمس األدوات 4

يدحرج الكرة بالعصا في مسار متعرج.0

.بالعصايتينينقل األدوات 3

:مهارة الضر 

تحتاج الكثير من الواجبات الحركية لضر  

جل الر أومتحركة سواء باليد  أوكرة ثابتة 

 إلىالرأس، ويهدف ضر  الكرة  أو

كل هذ  أوالدقة  أوتحقيق إما االرتفاع 

وتتحدد سرعة الكرة  ،العناصر مجتمعة

حسب مقدار القوة التي ضربت بها 

وهذ  تعتمد على السرعة الحركية 

الحركة منه، ونشير  للمفصل الذي تبدأ

أنه عند ضر  كرة القدم يجب  إلىهنا 

استغالل حركة مفصل الركبة با ضافة 

حركة الحو  عند أقصى سرعة لها،  إلى

ارتباط حركة الساق بحركة  إلىمما يؤدي 

 الفخذ.

 

 

 

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع صغيرة-و)كبيرة(أطواق إسفنجية.-الحجمأدوات عصا

 األدوات المستخدمة:

كرة  -مقعد سويدي - تنس األرضيالكرة  -لة اوكرة تنس الط -عصا اسفنجية 

ناعمة.
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 :تمرير الكرة

أن يمارس  إلىتهدف هذ  اللعبة  

، لتلميذ ألعابا  باستخدام األدواتا

وتنمية صفة المرونة لمفصل 

وتحقيق مستوى من  ،الذراعين والجذع

.اللياقة البدنية

 وصف اللعبة:

 كيس –يرمي البحار الشبكة )الكرات 

 الرمل.

 الشخصية

البحريني. البحار

 الدرس السادس

الكرات المختلفةأنواع تمرير   

Passing of the different type of balls

 الخطوات التعليمية

 اللعبة )البحار(:

  )ة اية اصو ةتر لايتتةاا  اللاةط ة عل  تترير الارا ) لوس تربي   ة ك الارا

  )اصو ةتر لايتتةاا ة اية اللاةط ة   عل تترير الارا )الجاو  ة ك الارا

 اللاةط ة  ة اية ةتر لايتتةاا عل  ترير الارا )لقو   ة ك الارا( ت

  )ة  ة توى الاتو باتجار الزةيل الايس تترير )لقو   ة ك كيس الرةل

  )الذزاع ايس ة  أي ل بتر لة التترير )لقو   ة ك الايس

  )اتجار الزةيل ة  ة اية اصو ةتر بتترير الارا ) لوس تربي   ة ك الارا

  )اصو ةتر ة اية تترير الارا باتجار الزةيل ة  )الجاو  ة ك الارا

  )تترير الارا باتجار الزةيل ة  ة اية ةتر لايتتةاا )لقو   ة ك الارا

  )باتجار الزةيل ة  ة اية ةتر لعتل ت دة لاحوا تترير الارا )لقو   ة ك الارا

لايتتةاا 

  )تترير الارا باتجار الزةيل ة  ة اية ةتر لعتل ت دتي )لقو   ة ك الارا

 لايتتةاا 

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

ا.واستالمه على الحائطيمرر الكرة من جلوس التربيع  4

واستالمها. على الحائطيمرر الكرة من الجثو  0

يمرر الكرة من الوقوف للزميل واستالمها. 3

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم.-و)كبيرة(أطواق صغيرة أدوات

قيم

المواطنة:

البحار

البحريني

المستخدمة:األدوات 

كيس رمل. -متنوعة كرات 

 قيم المواطنة:

البحار البحريني.-)االنتماء( المهن 
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 :مهارة الرمي

 إلىسفلي  إلىيتنوع الرمي من علوي 

حسب حجم وشكل وثقل األداة،  ،جانبي

ثالث مراحل إلى وتقسم مهارة الرمي 

 ،والنهائية ،والرئيسية ،هي التحضيرية

ولها ثالث خصائص هي شكل الحركة 

واتقانها والمسافة التي يتم الحصول 

 .عليها

 وصف اللعبة:

كيس  -يرمي البحار الشبكة )الكرات 

 الرمل.

 :الشخصية

.البحريني البحار

 الدرس السابع

 الكرات المختلفةرمي أنواع 

Throw of the different type of balls

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوات التعليمية

  اللعبة )البحار(:

 ( ال  ة ك كرا تنس الالقو)رة  باتجار األةا  ال لة

  ارا عاليا الزة   لة(الكرا تنس الا ك)لقو   ة

 ( لقو) رة  باتجار األةا  ال   ة ك كرا التنس األزض

 ( ة ك لقو  ) عاليا   الارازة   كرا التنس األزض

 ( لقو)رة  باتجار األةا  ال   ة ك الارا الناعتة

 ( لقو)زة  الارا عاليا     ة ك الارا الناعتة

 ( اللقو )رة  باتجار األةا    ة ك كرا اليو

  زة  الارا عاليا   كرا اليو( ك)لقو   ة

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

لألمام. لةاوالطيرمي كرة تنس 4

يرمي كرة التنس األرضي لألمام.0

.يرمي كرة اليد لألمام3

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 1

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم.-و)كبيرة(أطواق صغيرة أدوات

 األدوات المستخدمة:

كرة اليد. -الكرة الناعمة  -كرة التنس األرضي  -كرة تنس الطاولة 

 قيم المواطنة:

)الطموح( ا صرار على دقة التصويب في السلة.
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 الدرس الثامن

 اللقف

Catching 

التعليميةالخطوات 

 التدريبات:

 عاليا  للد اا الارا زة     ة ك الارا الناعتة(جلوس الاويل)ال

 للد    ايس عاليا  الزة     ة ك كيس الرةل(جلوس الاويل)ال

  )للد اا التش  زة  الارا )لقو   ة ك الارا الناعتة

  )زة  الارا عاليا  أةاةا  التش  )لقو  اص ا   ة ك الارا الناعتة 

 للد اا

  )زة  الارا عاليا  أةاةا  التش  )لقو  اص ا   ة ك الارا الناعتة

للد اا بعو أن ترتو ةرا لاحوا عل  األزض 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يرمي الكرة عاليا  من وضع الجلوس الطويل.4

ويلقفها من وضع المشي. يرمي الكرة0

يرمي الكرة من المشي ويلقفها من وضع الوقوف 3

.  نصفا 

 :مهارة اللقف

تستخدم مهارة اللقف باليدين، ويتم 

امتصاص قوة مسك األداة بثني 

، ويتم في المسك  المرفقين تدريجيا 

تطور التوافق بين العين واليد، وفي 

ن أ إلىاللقف تتبع العينان الكرة )األداة( 

تصل لليدين ثم تثنى الذراعين عند 

تالقي األداة المتصاص قوتها، ويتم 

اة( بحركات المسك باليد للكرة )األد

متتابعة متتالية وعند القيام باللقف 

يتحرك الجسم بموازاة األداة المطلو  

لقفها ومن المفرو  تركيز النظر على 

الكرة طول الوقت، وعند لحظة اللقف 

يتم جذ  الذراعين نحو الجسم لتخفيف 

 .استالم الكرة )األداة( باليدين

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم.-)كبيرة(أطواق صغيرة أدوات

 األدوات المستخدمة:

الكرة الناعمة. -كيس رمل 
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 الدرس التاسع

 الكرات المختلفة ركل أنواع

Kick different types of balls

 

 الخطوات التعليمية

 عبة )ركل أنواع الكرات المختلفة(:للا

 ( لقو)   زكل الارا الناعتة باتجار األةا

 ( لقو )  زكل كرا الااةرا باتجار األةا

 ( لقو)   زكل كرا اليو باتجار األةا

 ( لقو)   زكل كرا الدو  باتجار األةا

 ( لقو)  زكل الارا للزةيل

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

  سلم تقدير لفظيأداة التقويم: 

ممتاز جيد جداجيدمؤشرات األداء الرقم

يركل الكرة الطائرة لألمام.4

يركل كرة اليد لألمام.0

يركل كرة القدم لألمام.3

يركل الكرة للزميل.1

:الركل  

جسدية مهارة الركل مهارة تتطلب لياقة 

العين  نوقوة وتوازن وتوافق ما بي

والرجلين، وهذ  المهارة تزرع الثقة في 

التلميذ فتجعله يؤمن بقدرته وتشجع 

سرعة اتخاذ القرار لركل وتجعل لدية أفكار  

الكرة وتسديد الهدف )تصويب الهدف(، 

فالتلميذ يركل الكرة بطريقة صحيحة وفي 

شط القدم المكان الصحيح باستخدام م

هذ  المهارة س األصابع، وقد تبدو ولي

 .مهارة وتحكم إلىتحتاج  سهلة ولكن

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم.-و)كبيرة(أطواق صغيرة أدوات

قيم

المواطنة:

البحار

البحريني

 األدوات المستخدمة:

كرة القدم. -كرة اليد  -الكرة الناعمة  -الكرة الطائرة 
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 الدرس العاشر

 المطاردة والرمي 

Chasing and throwing 

 الخطوات التعليمية 

  (:الجري من جانب ألخر بعيدا  عن كرات الصياديناللعبة )

 ليت  ا تياز  التلعب ة   ااب ي  ةنتشري  تو ي  التتةيذ يدو

 األ ر جاابال للتس لتتةيذا يجري اإلشازا يتاع لعنو) تيااي  )تلتيذي 

لا  ة   ت  زة  الاراة الا ي ة  الصياا ةتجنبي  بة اا التلعب ة 

.الصيااي  تغير ة  ذلك تاراز عليا  لي تتر

المعتمد على األداءاستراتيجيات التقويم 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يجري بشكل سليم.4

يرمي الكرة بشكل صحيح.0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 3

يتحلى بالروح الرياضية باللعبة.1

 :مهارة الرمي

 إلىسفلي  إلىيتنوع الرمي من علوي 

حسب حجم وشكل وثقل األداة،  ،جانبي

ثالث مراحل  إلى وتقسم مهارة الرمي

 ،والنهائية ،والرئيسية ،هي التحضيرية

ولها ثالث خصائص هي شكل الحركة 

واتقانها والمسافة التي يتم الحصول 

 عليها

المستخدمة: األدوات

الوالء والتسامح(أقماع قيم األقماع على كور خفيفة.-)تكتب

األدوات المستخدمة:

 كرات خفيفة.



55

الدرس الحادي عشر   

 المطاردة والركل

Chasing and kicking

 الخطوات التعليمية 

 :(الصياداللعبة )

  ()تيااي لياتاز التلعب ة   ااب ي  ةنتشري  تو ي  التتةيذ يدو

 للتسةيذ له  حاةلي  اعت  ةتلاة البلري  التت يجري اإلشازا يتاع لعنو

ة   ت  زكل   لا  اي الصيا بة اا ةتجنبي  التلعب ة  األ ر جاابال

 .الصيااي  تغير ة  ذلك تاراز الاراة الا ي ة عليا  لي تتر

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يجري بشكل سليم.4

يؤدي اللعبة بشكل صحيح.0

يركل الكرة بشكل صحيح.3

مع زمالئه أثناء األداء. نااوتعيظهر 1

اللعبة

الجري من جانب ألخر بعيداً عن 

 كرات الصيادين

Chasing and kicking

 األدوات المستخدمة:

علم مملكة البحرين )صغير(. -كور خفيفة  -أقماع 

 قيم المواطنة:

على علم وطني ةحافظلما( الوالء واالنتماء)
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مباراة مصغرة:

 االن يتعي انه، كما الشديدةتتسم بالكثافة 

. يتعين  ن اتستمر المباراة لفترة طويلة جدا 

البدالء متواجدين على جانب الملعب  يكون

يتم االستعانة بهم بشكل دوري  وان

ومنتظم، وهو األمر الذي يسمح باستمرار 

لعب المباراة / التمرين على مستوى  إيقاع

، المهارىى ووفقا  للعمر والمستو  عالي.

للعبة  أشكالفإنه يمكن كذلك استخدام 

بدون حراس مرمى. بشكل مبدئي، فإنه من 

تسجيل األهداف  إمكانيةن نضمن االمهم 

على  التالميذبسهولة، األمر الذي يشجع 

التسديد على المرمى كما يعلمهم 

المهارات لتحقيق ذلك. ويحتاج المشاركون 

 مواجهة إلىمستوى  اعليالذين يمثلون 

ل تعلم تسجي عليهمقوة ويتعين  أكثرخصوم 

األهداف في حالة كونهم عرضة للضغط 

من قبل المنافسين. ويتطلب هذا األمر 

، عند مستوى أفضلفني  أسلو امتالك 

، وبالتالي يتطلب األمر االستعانة  أكثر تقدما 

 .بحراس مرمى

 الدرس الثاني عشر

مباراة مصغرة   

Miniature game 
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 الوحدة الثالثة

وسباقات التتابع األساسيةحركات ال  

Basic movements and relay races



58

 الحركات األساسية وسباقات التتابع

Basic movements and relay races

تعد مرحلة الطفولة من المراحل الخصبة في تنمية وتوجيه القدرات 

البدنية والحركية، وحركات الطفل األساسية ماهي إال قاعدة التطور 

الرياضية، فاكتسا  التلميذ لمهارات  لعا لمختلف األ ،الحركي ،المهاري

مكان آخر واالستجابة السريعة وتنفيذ  إلىالمشي واالنتقال من مكان 

الواجبات الحركية من العوامل التي توسع دائرة النشاط الحركي لدى 

 .التلميذ

،  لعا وأهتم االتحاد الدولي أل القوى بهذ  المرحلة السنية اهتماما  بالغا 

ألنها مرحلة نمو المهارات الحركية والبدنية المختلفة، وزيادة كفاءة الطفل 

ء المهارات الحركية األساسية في جو من المرح واللعب بصورة في أدا

سهلة وبسيطة تجعله يتعلم المهارات والحركات الرياضية والمشاركة في 

 .مسابقات التتابع
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رياضية )الفصل الدراسي الثاني(التربية المخطط وحدة 

تتابع الالحركات األساسية وسباقات اسم الوحدة:  الثالثة  :الوحدة 

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

4  المختلفة من خالل أنشطة وباستخدام يتعرف على التشكيالت

 األدوات.

التشكيالت / األدوات الرياضية

0 لعا يتعرف على الفراغ المكاني من خالل القصص الحركية واأل

 الصغيرة.

المشي والعدو / المطاردة )قصة 

 صغيرة( ألعا حركية، 

3  يؤدي الحركات األساسية من خالل أنشطة مهارات المشي والجري

 مختلفة.بسرعات 

/ سباقاتالمشي/ الجري

1 السحب / الدفعالحركات األساسية من خالل انشطة السحب والدفع. يؤدي

5 هدفالالرمي باتجا  األدوات المختلفة باتجا  الهدف. يرمي  

6 الرمي من وضع الجثو / الوقوفضاع المختلفة.ويطبق الحركات األساسية للرمي من األ

7  مع االستكشاف لمسافة من الجري م72 إلىم 62بطريقة االستكشاف لمسافة من يجري

 م72 إلىم 62

8  بقدم  -/ الوثب )بالقدمين  الحجلأنشطة تنمي التوافقات بطريقة صحيحة.يطبق

 واحدة(

1  يتعرف على الحيز المكاني من خالل الحجل والوثب باستخدام

 االدوات.

 –األداة باستخدام الحجل / الوثب )

(حر  

42 الجري مع تخطي الحواجزالحواجز من الجري. يتخطى 

44 .موانعال ألعا يربط بين الحركات األساسية من خالل االنشطة

40 .مسابقات - تطبيقاتيطبق الحركات األساسية من خالل االنشطة
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:التشكيالت  

إن التشكيالت ضرورية لتنظيم العمل 

أثناء درس التربية الرياضية حيث أنها 

   .تسهل من عملية التدريس

 :الشخصية

.عالم األشكال

لوألالدرس ا  

 التشكيـــالت

Formations

الخطوات التعليمية

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء 

 داة التقويم: قائمة الشطب ا

النعممؤشرات األداء الرقم

بالتعليمات أثناء التشكيل. يلتزم4

التشكيل.يتعرف على أهمية 0

يشارك الزمالء في االداء.3
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:المشي

يعتبر المشي وسيلة النتقال الفرد، 

والمحافظة على قوامه، وتقوية عضالت 

الرجلين، والتأثير على االجهزة الحيوية.  ويتم 

المشي عن طريق إحداث اختالل في التوازن، 

ثم استعادة ذلك بحركة الرجلين على التوالي 

مع استغالل قوة الجاذبية وقوة دفع الجسم 

على المرجحة  باتجا  محدد، ويعتمد المشي

االنتقالية للذراعين ويمكن تقسيم المشي 

 ثالث مراحل: إلى

 مرحلة االسناد: يتحرك فيها الجسم لألمام.

المرحلة االساسية: تدفع الرجل الخلفية 

الجسم لألمام لنقل مركز ثقل الجسم على 

 القدم األمامية.

مرحلة الربط: هي اللحظة التي تكون فيها كال 

أن تبدأ الرجل  إلىالقدمان مالمسة لألر  

الخلفية في دفع الجسم أماما  حتى تتكرر 

 الصورة من جديد.

 البيئة المتخيلة:

 شاطئ أمواج

  الشخصية:

 .البحار البحريني

 الدرس الثاني

 المشي والعدو/ المطاردة

Walking - Running / The chase 

 

الخطوات التعليمية

قصة حركية )شاطئ البحر(:

 .) البحرالمساحة داخل األقماع هي  (

  التش  لالجري الا يو ي  البلر لالتوقو عل  الشاطئ عنو يتاع

 الصاير 

   البلر  شاطئالجري يدط عل

   لب األطواق الصغيرا لتشايل   ر لتاتدا  ة   اة لجاة أ رى 

   اتاتدا  عل  الج ر بولن أي بزشاااة 

  اتاتدا  ي  ة از لاحو يدط لي  اتجار لاحو يدط ة  الل اظ عل

 الت اية بي  كل تلتيذ 

  التعل  اتاتدا  ة  ادل أالاة يت  ا تيازها ة  قبل

   اتاتدا  عل  الج ر بدوااي  يضعاا التعل

   اتاتدا  ة  ا تياز األااا األ و لااا

   اتاتدا  ة  ا تياز األااا األيدل لااا

   اتاتدا  ة  ا تياز األااا األكبر حجتا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 داة التقويم: قائمة الشطب ا

النعممؤشرات األداء الرقم

مع إشارة المعلم. والتوقف الجري 4

تنفيذ توجيهات المعلم وتعليماته. 0

الشعور بالفرح والسرور. 3

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع )كبيرةأطواق صغيرة-(و الحجم(أدوات -الحجم و)كبيرة

ذات وزن خفيف )ذاتأدوات سنو مع )يتناسب نسبيا  ثقيل 6وزن

أدوات ناعمسنوات( )ذاتذات ملمس . (ملمس خشنو

المواطنة: قيم

امواج ساحل

 األدوات المستخدمة:

أدوات خفيفة وثقيلة الوزن. –أطواق  –أقماع 

 قيم المواطنة:

( شواطئ مملكة البحرين.ء)االنتما
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 :الجري

 لعا يعتبر الجري مهارة أساسية في األ

الرياضية، ويستخدم لالنتقال من مكان 

تحسين  إلىآخر، ويؤدي الجري  إلى

مستوى الجلد الدوري التنفسي، ويقوى 

عضالت الرجلين.  ويتميز عن المشي 

بوجود لحظة طيران ال تلمس فيها 

القدمان األر  في وقت واحد.  ويؤدي 

الجري بضغط خفيف على النتوء 

المستدير عند قاعدة االبهام مع وجود 

ميل خفيف في الجسم لألمام ويصاحب 

 ما ألعلى معذلك ثني الركبتين وارتفاعه

مرجحة الذراعين للخلف من الكتفين بقوة، 

 مع ثني المرفقين.

 الدرس الثالث

 المشي /الجري /سباقات

Walking / Jogging / Racing 

 الخطوات التعليمية 

 (:تكوين دوائر بالعددجري اللعبة )

 اليلينتشر التتةيذ ي   ري حر ي  التلعب ي  ينااي التوزس عل  أي عوا 

ُت يص ق لاا باق ألعتل الاةر ة  ا س العوا لالواةرا الت  تتاون  التتةيذ

  لهاذا التتةيذ 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

سرعة االستجابة لنداء المعلم.4

مختلفة بشكل صحيح. الجري باتجاهات0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 3

المستخدمة: األدوات

)كبيرة(أطواق-أقماع الحجم.-صغيرة و صغيرة أدوات
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 الدرس الرابع

 السحب والدفع

Pull and Push 

الخطوات التعليمية 

 :السحب )االدوات أو الزميل(تدريبات 

يلب الزةيل  لةالةل)لقو  ةوا   الزةيل ة ك طر  اللبل( 

:ائط / االر  / االدوات / الزميل(الدفع )الح تدريبات

  ( اي  اللاةط باليوي اللاةط ةوا    )لقو 

  للالو   ايعلايناا الا ي  عل  كت   الزةيل  الزةيل(ةوا     )لقو

 الا ي  عل  اتزض( ين  ليرا الذزاعي   )اابااح 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يدفع الحائط باليدين. 4

يسند الكفين على كتفي الزميل. 0

يدفع األر  بالكفين. 3

 :الدفع

الوزن من  أوالشكل  أوالسرعة  أواالتجا  

العوامل الهامة لتحديد نوع الجهد الالزم 

 أولتحريك شيء ما، سواء بالدفع 

السحب، ويتوقف اتجا  الدفع على اتجا  

مركز  إلىالقوة، لذلك يجب توجيه القوة 

ثقل الشي حتى يمكن دفعة بخط 

مستقيم، في حين توجيه القوة بعيدا  

عن مساحة قاعدة االرتكاز لزيادة ثبات 

فاعلية أكبر للقوة  إلىما يؤدي الجسم م

المستخدمة، ولذلك ينصح عند أداء 

مهارات الدفع أن يكون وضع القدمين 

وقوفا  والوضع أماما  ثم ميل  أوفتحا  

الجسم في االتجا  المطلو  فيه عملية 

 الدفع.
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 :مهارة الرمي

 إلىسفلي  إلىيتنوع الرمي من علوي 

جانبي حسب حجم وشكل وثقل األداة، 

ثالث مراحل إلى وتقسم مهارة الرمي 

هي التحضيرية والرئيسية والنهائية ولها 

ثالث خصائص هي شكل الحركة واتقانها 

 .والمسافة التي يتم الحصول عليها

 الدرس الخامس

 الرمي باتجا  الهدف

Throwing towards the score 

 
 

 

الخطوات التعليمية

 تدريبات:ال

 ( ك  ة لقو )ارا باتجار األةا  الزة   كرا تنس الااللة

 ( لقو)ارا باتجار الاو  الزة     ة ك كرا تنس الااللة

 ( لقو  ) ارا باتجار األةا  الزة   ة ك كرا التنس اتزض

 ( لقو) ارا باتجار الاو  الزة     ة ك كرا التنس األزض

 ( لقو)زة  الارا باتجار األةا     ة ك الارا الناعتة

 ( لقو)اتجار الاو  بزة  الارا    ة ك الارا الناعتة

 ( لقو)باتجار األةا  ارا الزة     ة ك كرا اليو

 ( لقو  )ارا باتجار الاو  الزة   ة ك كرا اليو

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

  سلم تقدير لفظيأداة التقويم: 

ممتازجيد جدا جيد مؤشرات األداء الرقم

باتجا  الهدف. لةاوالطيرمي كرة تنس  4

يرمي كرة التنس األرضي باتجا  الهدف. 0

باتجا  الهدف.يرمي كرة اليد لألمام  3

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم.-و)كبيرة(أطواق صغيرة أدوات

قيم

المواطنة:

البحار

البحريني

 األدوات المستخدمة:

كرة اليد. –الكرة الناعمة  – يكرة التنس األرض –لة اوكرة التنس الط
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 :مهارة الرمي

 إلىسفلي  إلىيتنوع الرمي من علوي 

جانبي حسب حجم وشكل وثقل األداة، 

وتقسم مهارة الرمي ثالث مراحل هي 

التحضيرية والرئيسية والنهائية ولها ثالث 

خصائص هي شكل الحركة واتقانها 

.والمسافة التي يتم الحصول عليها

 الدرس السادس

وضع الجثو/الوقوفالرمي من   

Throwing from put downs / Standing position

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (لوس  )زة  الارا ة  يوق الرأس الو  طويل ة ك الارا الابية

الاو  عل  ة اية ةتر لاحو  )تنوي  أالاة الرة ( 

 (لوس  )ة  أةا  الصوز الوزة  الارا  طويل  ة ك الارا الابية 

الاو  عل  ة اية ةتر لاحو  )تنوي  أالاة الرة ( 

 (او )زة  الارا ة  يوق الرأس الو الاو  عل    ة ك الارا الابية

ة اية ةتر لاحو  )تنوي  أالاة الرة ( 

 (او )ة  أةا  الصوز الو الاو  عل زة  الارا    ة ك الارا الابية

ة اية ةتر لاحو  )تنوي  أالاة الرة ( 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يرمي الكرة من فوق الرأس من وضع الجلوس.4

يرمي الكرة من أمام الصدر من وضع الجلوس.0

يرمي الكرة من فوق الرأس من وضع الجثو.3

وضع الجثو. يرمي الكرة من أمام الصدر من1

المستخدمة: األدوات

كور متنوعة.-كور طبية-أطواق-قماعأ

 األدوات المستخدمة:

أدوات متنوعة. – )نصف كيلوغرام( كرة طبية
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 :الجري

 لعا مهارة أساسية في األ يعتبر الجري

الرياضية، ويستخدم لالنتقال من مكان 

تحسين  إلىآخر، ويؤدي الجري  إلى

مستوى الجلد الدوري التنفسي، ويقوى 

عضالت الرجلين.  ويتميز عن المشي 

بوجود لحظة طيران ال تلمس فيها 

القدمان األر  في وقت واحد.  ويؤدي 

الجري بضغط خفيف على النتوء 

المستدير عند قاعدة االبهام مع وجود 

ميل خفيف في الجسم لألمام ويصاحب 

 ما ألعلى معذلك ثني الركبتين وارتفاعه

مرجحة الذراعين للخلف من الكتفين بقوة، 

 مع ثني المرفقين.

 الدرس السابع

م72-62الجري مع االستكشاف   

Running with exploration 62-72m 

الخطوات التعليمية

 تدريبات:ال

  تد ي  الصو لتجتوعاة تعا  كل ةجتوعة ةاتة الجري لتلاة

 ةتر(    22البالوااة )الت اية  ألل لب التلصق التو وا 

 (  تتةيذ عبر ة از ةلوا  أل 5الجري ضت  ةجتوعاة ةاواة ة )يتة

 ةتر( كثحتاء   25لت اية )

 ( للتوقو عنو كل ةلاة لالتعريو باا كترايق  25تلويو ةلااة كل )ةتر

أق اةاا ة  تن ي  التن س لتلويو الوقت لببتغ  أللةباا  التوزية 

  رعة كوااا بايئة  التتةيذ للتو ال

  باجاا التلاة الاااية لالتثكيو عل  ال رعة التتوياة ي  الجري ة

بعتن التوقيت  ةواتلة الجري حت  التلاة الاالاة لة  ي  الرابعة 

ةتر( تغيير التاا  عل  التجتوعاة ) لب أالاة  البلف ع   72إلتتا  )

 أشياء    الخ(  

على األداء استراتيجيات التقويم المعتمد

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

الجري بشكل صحيح. 4

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر  0

يظهر عليه الفرح والسرور. 3

المستخدمة: األدوات

الحجم-أطواق-أقماع صغيرة .بالونات-أدوات

قيم

المواطنة:

بالونات

مكتو 

عليها مدن

وقرى

البحرين

األدوات المستخدمة:

أدوات متنوعة. –اقماع  –ملصقات  –بالونات 

 قيم المواطنة:

.)االنتماء( توزيع ملصقات األلعا  الشعبية على المحطات
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 :الحجل

 إلىعبارة عن انتقال ثقل الجسم ألعلى و

احدى القدمين على األر م على األما

للهبوط عليها نفسها، ولتحقيق أداء حجلة 

بقوة يراعى رفع الذراع والساق العكسية 

وعند الهبوط من الحجلة بسهولة  لها

ولغر  امتصاص الصدمة يتم ثني 

مفاصل الحو  والركبة ومفصل القدم 

الهابطة لألر .

 وصف اللعبة:

سؤال من يعرف األرنب؟.4

سؤال من يستطيع تقليد األرنب؟.0

 .التنقل لألمام بدون االصطدام بأي شيء.3

التنقل بحيث تبقى المسافة بين األرنب .1

 .أرنبينواآلخر مقدار 

التنقل والبحث عن األكل )أشكال يحددها .5

 .المعلم(

أخذ األكل لمكان يحدد  المعلم..6

:البيئة المتخيلة

 منطقة الصخير.

 :الشخصية

 .األرنب

 الدرس الثامن

بالقدمين( -الحجل/ الوثب )بقدم واحدة  

Jumping on one leg / jumping on both legs 

التعليميةالخطوات 

: اللعبة )بيت االرنب(

التنقل مع تحديد وقت يتم العد )42 عدات( للوصول لبيت األرنب. 

  الوقو  ي  قاطراة اللجل للاط لالعواا

  التتةيذ أي أااا أ رى ةرت عة لةنايبة لدوزاة  ألة  يوق تنولق

ي ( كبواية الويب للابوط بالتا الدوةي   )ايااا اتزت اع  02بازت اع )

)  توزيجيا 

  التتةيذ أي أااا أ رى ةرت عة لةنايبة لدوزاة  ألة  يوق تنولق

ي ( كبواية الويب للابوط بالدو  اليتي   )ايااا اتزت اع  02بازت اع )

)  توزيجيا 

  التتةيذ أي أااا أ رى ةرت عة لةنايبة لدوزاة  ألة  يوق تنولق

 رى  )ايااا اتزت اع ي ( كبواية الويب للابوط بالدو  الي 02بازت اع )

 توزيجيا  

   الويب يوق زي  تاايا  بالدوةي  ةعا 

   تلويو ة اية ةعينة لتلديق أقل عوا ة  الويباة بي  العتةتي

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يؤدي الحجل بطريقة صحيحة. 4

. اوبالتنالوثب والهبوط على قدم واحدة  0

3 . الوثب بالقدمين معا 

المواطنة: قيم

الصخير منطقة

 األدوات المستخدمة:

أدوات مختلفة االرتفاع. –صندوق 
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 :الوثب

يتطلب الوثب قدرة وتوافق األداء لكل 

أجزاء الجسم، وللقيام بالوثب علينا 

االحتفاظ بوضع الجسم في مرحلة 

الطيران ألطول فترة ممكنة لتحقيق 

 وأعموديا   أوالمسافة األبعد سواء أفقيا  

.  كليهما معا 

ويدخل الوثب في تحديد مستوى القدرة 

العضلية ويمكن استخدام حركات 

بهدف زيادة القوة لزيادة مسافة الذراعين 

الوثب ويراعى عند لحظة الهبوط ثني 

، بهدف امتصاص صدمة  الركبتين قليال 

 .الهبوط

 :وصف اللعبة

أربعة قاطرات ويحدد  إلىالفصل  يقسم

خط البدء وتقف القاطرة خلفه وعند البدء 

يجري التالميذ ويثبون فوق العصا 

ال أوأماكنهم والذي ينتهي  إلىويعودون 

 .هو الفائز

 الدرس التاسع

باستخدام األداة( -الحجل/ الوثب )حر  

Jumping on one leg / jumping on both legs 

 (Free - using tool) 

 الخطوات التعليمية

(:تتابع الوثب فوق العصا سباقاللعبة )  

  لقو  ة ك طر  اللبل ة  الزةيل  الجري الجااب  لتغيير اتتجار عنو

اةر ةاتل ة كالويب ألعل  / اللجل / الويب أليتاع الصايرا )يتا  بعااء 

لألةا (  

  لض  اللبل عل  األزض لالويب بالدوةي  ةعا  أةاةا ل ل ا ة  اإلشازا

 الصوتية 

 ل ل ا )تبويل الدو (  لض  اللبل عل  األزض لالويب بدو  لاحوا أةاةا

  ة ك اللبل باليو اليتي  لعتل الاةر أيدية يوق الرأس / باليو األ رى

   ة ك اللبل باليو اليتي  لعتل الاةر عتواية بجااب الج   اليتي

 بجااب الج   الي از  

  5لقو  الويب ي  التاان ة  الزان اللبل ة  الالو لألةا  )عتل 

  ةراة( يارز التتري  للوتو  لعشر ةراة تليلة  

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

األمام والخلف. إلىيؤدي الوثب بالقدمين  4

لألمام. يؤدي الحجل 0

يؤدي العمل في المحطات بطريقة صحيحة. 3

المستخدمة: األدوات

عصي.-حبال وثب-أطواق–أقماع

األدوات المستخدمة:

 عصي. –حبال 
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 الجري مع تخطي الحواجز:

سباق رياضي من ضمن مسابقات الجري 

يتم فيه قفز العداء فوق الحواجز 

وتعديتها، ويتطلب من الالعب أن يكون 

ة كالسرعة والقوة لدية لياقة بدنية عالي

فوق الحاجز في  يقفز والتوازن تجعله

اتجا  مستقيم دون االخالل بطول 

الخطوة، والجري في مسار مخصص لكل 

عداء. وتتضمن المسابقات عشرة حواجز 

ية في مضمار اوتقع على مسافات متس

 السباق.

 الدرس العاشر

 الجري مع تخطي الحواجز

Running with skipping barriers 

الخطوات التعليمية

  التدريبات:

  ) التش  لألةا  عل   اوط ةريوةة عل  األزض )لقو

  ) التش  بااواة ضيدة ب رعة عااية / ب رعة ةتوياة / )لقو

ب رعة عالية 

  ) التش  بااواة لايعة عااية / ب رعة ةتوياة / ب رعة )لقو

 عالية 

  ) التش  لزي  الذزاعي  عاليا  /  اابا  )لقو

  ) ةوضح ي  الري  لطلب ةاا  حركية ي  الجري عتل ة از كتا )لقو

لتاا  اللوا ز لاإلشازاة بثيلول تتاب  بي  ال رق 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يؤدي مهارة المشي بسرعات. 4

يودي مهارة الجري مع تخطي الحواجز. 0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر  3

المستخدمة: األدوات

صغيرة.-أطواق–اشارات حواجز

األدوات المستخدمة:

إشارات. –حواجز 

 قيم المواطنة:

تحتوي على مناطق البحرين.التي تجميع أكبر عدد من بطاقات )االنتماء( 
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 الموانع: ألعا 

بأنه يمكن  لمسابقاتهذا ا تمتاز

على ارتفاعات معينة األدوات استخدام 

 ابما يتناسب مع المرحلة العمرية وله

أشكال متعددة منها ما هو طويل ومنها 

 .ما هو قصير

 الدرس الحادي عشر

الموانع ألعا   

Steeplechase 

 

الخطوات التعليمية

 (:نقل الكرات)عبة ل

ةدعو ل  لأةا  كل قاطرا يلة كراة  أزب  قاطراة بل يد   ال صل 

لي  الاط النااة  يل  توض  يياا الاراة    لأطواق  لعازضةيويوي 

ة  ال لة ي   قاطرا بث ذ كرا كلأل  تلتيذ ة  لعنو يتاع الصايرا يدو  

ي  الابوط لالويب ة  يوق  التدعو ال ويويالجري لالصعوا يوق 

ال لة ليض  الارر  بل ي  الابوط لالد ز بي  األطواق حت  يصل   العازضة

 ت  تعر  الداطرا ال اةزا ي  يعوا للتس اةيل  لهاذا ح

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يؤدي الجري والقفز بين االطواق بطريقة صحيحة.4

يؤدي الوثب والهبوط بطريقة صحيحة.0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 3

المستخدمة: األدوات

سويدي.-كور-سالل-أطواق-قماعأ مقعد

األدوات المستخدمة:

أطواق. –عارضة  –مقعد سويدي  –سالل  –كرات 

 قيم المواطنة:

)المسؤولية والتعاون( المحافظة على كرتي بأمان ونقلها للسلة.
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 مسابقات الموانع:

بأنه يمكن  لمسابقاتهذا ا تمتاز

على ارتفاعات معينة األدوات استخدام 

 ابما يتناسب مع المرحلة العمرية وله

أشكال متعددة منها ما هو طويل ومنها 

 .ما هو قصير

 الدرس الثاني عشر

 تطبيقات ومسابقات

 الخطوات التعليمية 

 تطبيقات ومسابقات:

التلتيذ   اليلأالاة ةتنوعة  أزب  قاطراة لأةا  كل قاطرا بل يد   ال صل 

الارا الابية لزةياا ي  الاو   بل ا تياا لتاا   تي  التواا  للوتو  

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يجتاز الموانع للوصول للهدف. 4

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر  0

يظهر عليه الفرح والسرور. 3

المستخدمة: األدوات

عليهاأو)أطواق-أقماع مكتو  الوسط في راق

البحرين( قالع سويدية-حواجز-أسماء -مقاعد

كرة طبية.

قيم

المواطنة:

أسماء

قالع

البحرين

 األدوات المستخدمة:

أدوات متنوعة. –هدف  –كرة طبية 
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 الوحدة الرابعة

 الجماعية لعا الصغيرة المرتبطة باأل لعا األ

Mini games associated with group games
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 الجماعية  لعا الصغيرة المرتبطة باأل لعا األ

Mini games associated with group games

ة الكبيرة األخرى مثل كر لعا لأل ،تمهيدية ،تعليمية ،ترويحية ،حركية ألعا هي 

واألنشطة التربوية  لعا القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، هذ  األ

وتشعرهم بالحرية  ،التي يؤديها التالميذ تنمي لديهم الخبرات والقدرات

ها الرياضية الكبيرة، كما ان لعا وتعلمهم المبادئ األساسية لأل ،واالستقاللية

تنمي القيم المتعددة مثل تحمل المسؤولية واألمانة، والمرح، وروح 

االدراك، ويمكن ممارستها بأشكال المنافسة، وتقوي الذاكرة، والتفكير و

 المطاردة. ألعا متعددة مثل الرمي، واللقف، والوثب، و

الصغيرة على: لعا تساعد األ

 .تنمية المزايا ا رادية والخلقية

 .تنمية روح الفريق والعمل الجماعي

 .تنمية الشجاعة في اتخاذ القرارات

 تنمية احترام القواعد والقوانين.

  الرياضيةتنمية الروح.

   تساهم في نضج الطفل اجتماعيا واتزانه انفعاليا.

 .تكوين العالقات واالندماج في مجموعات

 .تبادل األدوار وحل المشكالت
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رياضية )الفصل الدراسي الثاني(التربية المخطط وحدة 

الجماعية  لعا الصغيرة المرتبطة باأل لعا األاسم الوحدة:  الرابعة  :لوحدةا

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

4  القصص الحركية يتعرف على الفراغ المكاني من خالل

 الصغيرة. لعا واأل

المشي والعدو /المطاردة )قصة حركية، 

 صغيرة( ألعا 

0 المشي والجري الرمي واللقف )قصة . يطبق تدريبات الرمي واللقف بطريقة صحيحة

 صغيرة( ألعا حركية، 

3   المشي والجري والضر  )قصة حركية، الكرة باليد المفضلة من خالل االنشطة.يضر

صغيرة( ألعا 

1 .صغيرة( ألعا )قصة حركية، التمرير يمرر الكرة باليد المفضلة من خالل االنشطة

5  قصة حركية( أوالتنطيط )من خالل لعبة الكرة باليد المفضلة من خالل االنشطة.ينطط

6 .ألعا )قصة حركية، التصويب باليد  يصو  الكرة باليد المفضلة من خالل االنشطة

 صغيرة(

7  يتحرك ضمن اتجاهات وسرعات مختلفة اثناء الضر

  .داةاألب

 أو)من خالل لعبة المشي والجري الضر   

 قصة حركية(

8
 .يركل الكرة بالرجل المفضلة من خالل االنشطة

 أو)من خالل لعبة المشي والجري الركل 

 قصة حركية(

1
 .يتحرك ضمن اتجاهات وسرعات مختلفة اثناء الركل

 أو)من خالل لعبة المشي والجري الركل  

 قصة حركية(

42  يتعرف على الفراغ المكاني من خالل القصص الحركية

 الصغيرة. لعا واأل

ألعا سباقات وتتابعات )قصة حركية، 

صغيرة(

44  نشطة أممارسة بين الحركات األساسية من خالل يدمج

 .مختلفة المسافات واالتجاهات

 أوالمطاردة + الركل + الرمي من خالل لعبة 

 تدريب

40

 يبتكر لعبة من خالل تركيب مهارات متعددة.

 أولعبة مصغرة تتضمن مهارات الرمي 

التصويب  أواألداة  أوالضر  باليد  أوالركل 

التصويب بالرجل أوباليد   
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 :المشي

احدى المهارات األساسية التي 

يستخدمها التلميذ وفيه يفرد مشط 

القدم أماما  في خط مستقيم وتبدأ 

أصابع القدم ومشطها بمالمسة األر 

، ثم نقل الحركة أو عقب القدم مع  إلىال 

ثني خفيف في الركبة وتأرجح الذراعين 

 .بحرية على جانبي الجسم

المشي والعدو والمطاردة

المستخدمة: األدوات

كرة خفيفة.-أقماع

قيم المواطنة:

صيد الحمام

الزاجل

لوألالدرس ا  

 المشي والعدو والمطاردة

Walking and Running and chasing 

 الخطوات التعليمية 

 لعبة صيد الحمام )الزاجل(:ال

 ق   ةنا  اا ل ااةرا كبيرا ليتال اللتا   ق تي  بل يد   ال صل 

ليبوأ اللعب بثن   لالد   الااا  ةنتشرا  حو  الواةرا ليتال الصيااي 

لة  يصال ة  اللتا   يصول الصياالن الارا عل  اللتا  اا ل الواةرا

 ا ال اةز  اون هتلحتاةة أ ر  تبد أن  بل الصياالن  بل ينض  

المعتمد على األداءاستراتيجيات التقويم 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

سرعة االستجابة اثناء االداء.4

يظهر الفرح والسرور والتحلي بالروح الرياضية.0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 3

األدوات المستخدمة:

 كرات خفيفة.
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 :الجري

 لعا يعتبر الجري مهارة أساسية في األ

الرياضية، ويستخدم لالنتقال من مكان 

تحسين  إلىآخر، ويؤدي الجري  إلى

مستوى الجلد الدوري التنفسي، ويقوى 

عضالت الرجلين.  ويتميز عن المشي 

بوجود لحظة طيران ال تلمس فيها 

القدمان األر  في وقت واحد.  ويؤدي 

الجري بضغط خفيف على النتوء 

المستدير عند قاعدة االبهام مع وجود 

ميل خفيف في الجسم لألمام ويصاحب 

ثني الركبتين وارتفاعهما ألعلى مع ذلك 

مرجحة الذراعين للخلف من الكتفين بقوة، 

 مع ثني المرفقين.

 :البيئة المتخيلة

 الصخير.منطقة 

 :الشخصية

 .البدوي

 الدرس الثاني

 المشي والجري والرمي واللقف

Walking, Running, Throwing and Catching 

 

 

الخطوات التعليمية

 تدريبات:ال

 ( لوس تربي )  الارا أل اكياس اللب  الللق أل الايتة( زة  الاوق )اا ل

للد اا أةا  الج   عاليا  

 ( لقو)   الارا عاليا  أل اكياس اللب   الللق ألاا ل الاوق )الايتة( زة

للد اا أةا  الج   

  ) ة  التش  تباا  أةاك  الوقو  اا ل طوق الزةيل التدابل )لقو

)الايتة( لعنو الوتو  زة  الايس عاليا  للد   

 ( لقو) الدتاش  لو التلتيذ لزة  الدتاش باتجار األةا  أل لالبالون

الدتاش قبل يدوطاا عل  األزض قاعة عل  أن يت ك التلتيذ 

  ) زة  كرا التنس األزض  ة  قبل التعل  للد اا بواياة )لقو

ة  قبل التلتيذ  ايلة تغير

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

ال نعممؤشرات األداء الرقم

ولقفه من وضع الجلوس التربيع. عاليا  الحلق رمي 4

من وضع الوقوف. اولقفه عاليا  الكرة رمي 0

ولقفه أثناء المشي. رمي الكيس عاليا  3

.االرضي يلقف كرة التنس1

المستخدمة: األدوات

و)كبيرة(أطواق الحجم-صغيرة صغيرة -أكياس حب-أدوات

الحجم. كرات مختلفة

قيم

المواطنة:

منطقة

الصخير

 األدوات المستخدمة:

كرة التنس األرضي. –قماش قطعة  –بالونات  –كرة  –أكياس حب  -اطواق
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الدرس الثالث

 المشي والجري والضر 

Walking, Running and Hitting 

 

 الخطوات التعليمية 

 تدريبات:ال

  لألةا  ة  يتاع الص ازا عتل ت دة لاحوا  تايرتي  عتل  التش

ت دتي  

  التش  ة  يرا أتاب  الاو باتجار الترتبة لضرل الترتبة باو اليو

 الت ضلة 

  التش  ة  يرا أتاب  الاو باتجار الترتبة لضرل الارا باو اليو

 الت ضلة 

  اعة ضرل الارا التعلدة ي  الشباة لعتل حركة ااةرية عاس عدازل ال

  ضرل الارا التعلدة ي  الشباة لعتل حركة ااةرية ة  عدازل ال اعة

  ضرل الارا لعتل حركة بنوللية لتلويو ش ء أل ذر ة  ة از الارا الن

 اتتاوا  باا  

  لقو  عل  التدعو ال ويوي زة  الارا بواياة التعل  باتجار التلتيذ

 لضرل الارا 

األداءاستراتيجيات التقويم المعتمد على 

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.ضر  الكرة بكف اليدي 4

لعمل حركة دائرية. ةبالشبكيضر  الكرة المعلقة  0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر  3

:مهارة الضر 

تحتاج الكثير من الواجبات الحركية لضر  

جل الر أومتحركة سواء باليد  أوكرة ثابتة 

 إلىالرأس، ويهدف ضر  الكرة  أو

كل هذ   أوالدقة  أوتحقيق إما االرتفاع 

وتتحدد سرعة الكرة  ،العناصر مجتمعة

حسب مقدار القوة التي ضربت بها 

ية وهذ  تعتمد على السرعة الحرك

 .للمفصل الذي تبدأ الحركة منه

 :البيئة المتخيلة

.بحر )ساحل الزالق(

 :الشخصية

 البحريني. البحار

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم-و)كبيرة(أطواق صغيرة صغيرة-أدوات -مراتب

وحامل. معلقة بشبك كرة

المواطنة: قيم

الزالق ساحل بحر

 األدوات المستخدمة:

شبكة. –كرة  –مقعد سويدي  -مراتب الجمباز 
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  الرابع الدرس

 التمرير

Passing 

الخطوات التعليمية 

 دريبات:الت

  تترير الارا باتجار اللاةط ة  ة اية اصو الارا(  ك) لوس تربي   ة

ةتر 

  )تترير الارا باتجار اللاةط ة  ة اية ةتر ) لوس تربي   ة ك الارا 

  )تترير الارا باتجار اللاةط ة  ة اية ةتر )الجاو  ة ك الارا 

  ة  ة توى الاتو باتجار الايس تترير كيس الرةل(  ك)الجاو  ة

 الزةيل 

  )ايس ة  أي ل بتر لة اليو التترير )الجاو  ة ك كيس الرةل

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

جلوس التربيع باتجا  الحائط.يمرر الكرة من وضع 4

يمرر الكرة من وضع الجثو باتجا  الحائط.0

يمرر كيس الرمل من مستوى الكتف باتجا  الزميل.3

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 1

 :تمرير الكرة

أن يمارس التلميذ  إلىتهدف هذ  اللعبة 

وتنمية صفة  ،ا  باستخدام األدواتألعاب

، المرونة لمفصل الذراعين والجذع

 .وتحقيق مستوى من اللياقة البدنية

 :المتخيلةالبيئة 

.بحر )ساحل قاللي(

 :الشخصية

.البحريني البحار

المواطنة: قيم

قاللي ساحل بحر

المستخدمة: األدوات

و)أطواق-أقماع صغيرة-( كبيرةصغيرة رمل أرضي.كرات تنس-أكياس

األدوات المستخدمة:

 كيس رمل. - كرة
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 الدرس الخامس

 التنطيط

Dribbling 

الخطوات التعليمية 

 التدريبات:

  )ة  الوقو  تنايط الارا )لقو   ة ك الارا

  )تنايط الارا)الجاو  ة ك الارا  

  )تنايط الارا) لوس تربي   ة ك الارا 

  )تنايط الارا ة  التش  )لقو   ة ك الارا

  )لصايراتنايط الارا ة  التش  لالتوقو ة  ا)لقو   ة ك الارا  

  )تنايط الارا ة  التش  التتعرج بي  األقتاع )لقو   ة ك الارا

  )تنايط الارا ة  التش  التتعرج بي  األقتاع )لقو   ة ك الارا

للتس الدت  باليو األ رى 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

تنطيط الكرة من وضع الوقوف.4

تنطيط الكرة من وضع الجثو.0

تنطيط الكرة من وضع جلوس التربيع.3

تنطيط الكرة من المشي المتعرج.1

 :التنطيط

تعتبر مهارة تنطيط الكرة من المهارات 

د ح إلىاألساسية للعبة ويتوقف إتقانها 

 وتمركز  فيكبير على تقدم الالعب 

 ل منوالمكان المناسب، وتعتبر الجزء األ

، وتؤدي هذ  المهارة من رةاوالمحعملية 

الوقوف بحيث تكون إحدى القدمين أماما  

والجزء العلوي من الجسم مائال  قليال  

األسفل  إلىاألمام وتدفع الكرة  إلى

بتحريك مفصل الرسغ الذي يكون في 

حالة استرخاء وتبقى اليد في مكانها 

الستقبال الكرة حال ارتدادها من األر 

الكرة ثم ينتقل الالعب  إلىوبدون النظر 

تنطيطها بكلتا اليدين من خالل  إلى

 المشي ثم من خالل الجري.

  :البيئة المتخيلة

.(المالكيةشاطئ بحر )

  :الشخصية

البحريني.البحار 

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع )كبيرة(أطواق الحجم.-و صغيرة أدوات

المستخدمة:األدوات 

اقماع. – كرة

 قيم المواطنة:

.البحرين )ملصقات على االقماع( )االنتماء( شواطئ
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 الدرس السادس

 التصويب باليد 

Shooting using the hand

الخطوات التعليمية

التدريبات:

  )التصويب بالللق باتجار ال  ينة )ةرة  كرا اليو 

  التصويب ة  الوقو  باتجار األطواق )كل طوق يي  توزا يتاة كبيرا

تغيرا لبثلوان ةاتل ة(  أل

  الاوق ي  األعل  بثكياس الرةل / بالاراة  التصويب باتجار 

 )التصويب باتجار الدت  )األ ابوط  

 لتصويب باتجار ال تاة الت  ت بح ي  البلر )اةيل آ ر يتش  بالاوق( ا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

المرمي.يصو  الحلق باتجا  4

يصو  باتجا  الطوق .0

يصو  باتجا  القمع.3

يصو  باتجا  الطوق المتحرك.1

 التصويب باليد:

كرة اليد هي لعبة سرعة وقوة وجدية 

ن وتضملتالميذ في األداء، تجذ  انتبا  ا

لهم المرح والسعادة والمعايشة، فهم 

، لعا لة األاومزعلى في سن يشجعهم 

وتسجيل أكبر عدد من األهداف، 

فالتصويب هو أحد المهارات األساسية 

التي تنمي للتالميذ الدافعية للتدريب 

واالحساس الحركي للمكان وتهيئ 

التلميذ المبتدئ بدنيا  وعصبيا  للدخول 

يم التعلفي مراحل التعلم التالية، فيتم 

 باستخدام كرة اليد المصغرة.

 البيئة المتخيلة 

.البحر  

 الشخصية 

.صياد األسماك

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم-و)كبيرة(أطواق صغيرة صغيرة-أدوات -كرات

أكياس حبو .

األدوات المستخدمة:

اطواق. -اقماع – كرة

 قيم المواطنة:

األسماك التي  حتوي على صورالتي تعلى االطواق التصويب )االنتماء( 

تشتهر بها مملكة البحرين.
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 الدرس السابع

 المشي والجري والضر 

Walking, Running and Hitting 

التعليميةالخطوات 

 التدريبات:

  التش  لالجري لألةا  ة  يتاع الص ازا  ضرل اليو الت ضلة عل

األزض  تايرتي  عتل الضرل ةرتي   

  التش  لالجري باتجار اإلشازا ضرل اللاةط باليو الت ضلة

 التش  عاس اتتجار ضرل الارا باليو الت ضلة 

  ة  لعاس اتجار  التعلدة ي  الشباة لعتل حركة ااةرية البالونضرل

 عدازل ال اعة  

  لعتل حركة بنوللية لتلويو ش ء أل ذر ة  ة از الارا  البالونضرل

 الن اتتاوا  باا 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يجري بشكل صحيح.4

صحيحه.يضر  الكرة باليد بصورة 0

بحركة بندولية. البالونيضر  3

مع الزمالء. نا  اوتعيظهر 1

:مهارة الضر 

تحتاج الكثير من الواجبات الحركية لضر  

جل الر أومتحركة سواء باليد  أوكرة ثابتة 

 إلىالرأس، ويهدف ضر  الكرة  أو

كل هذ   أوالدقة  أوتحقيق إما االرتفاع 

وتتحدد سرعة الكرة  ،العناصر مجتمعة

حسب مقدار القوة التي ضربت بها 

وهذ  تعتمد على السرعة الحركية 

 .للمفصل الذي تبدأ الحركة منه

  :البيئة المتخيلة

)ساحل الزالق(.البحر 

  :الشخصية

البحريني.البحار 

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع )كبيرة(أطواق الحجم-و صغيرة صغيرة-أدوات -مراتب

معلقة. بالونات

المواطنة: قيم

الزالق ساحل

األدوات المستخدمة:

 بالونات. – كرة
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 الدرس الثامن

 المشي والجري والركل

Walking, Running and Kicking 

الخطوات التعليمية

  التدريبات:

  ) التش  لالجري لألةا  ة  يتاع الص ازا ضرل الر ل )لقو

 الت ضلة عل  األزض  تايرتي  عتل الضرل ةرتي 

  ) التش  لالجري باتجار الترتبة لزكل الترتبة بالر ل الت ضلة )لقو

  ) بالر ل الت ضلة التش  باتجار الترتبة لزكل الارا )لقو

  ) زكل الارا التعلدة ي  الشباة لعتل حركة ااةرية عاس عدازل )لقو

ال اعة 

  ) عتل حركة ااةرية ة  عدازل زكل الارا التعلدة ي  الشباة ل)لقو

ال اعة

 ( ) زكل الارا لعتل حركة بنوللية لتلويو ش ء أل ذر ة  ة از لقو

الارا الن اتتاوا  باا 

التقويم المعتمد على األداء استراتيجيات

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يركل الكرة بالرجل المفضلة.4

لعمل حركة دائرية. ةيركل الكرة المعلقة بالشبك0

مع زمالئه أثناء األداء. نا  اوتعيظهر 3

 :المشي

احدى المهارات األساسية التي 

يستخدمها التلميذ وفيه يفرد مشط 

القدم أماما  في خط مستقيم وتبدأ 

أصابع القدم ومشطها بمالمسة األر 

، ثم نقل الحركة أو عقب القدم مع  إلىال 

ثني خفيف في الركبة وتأرجح الذراعين 

 .بحرية على جانبي الجسم

 :البيئة المتخيلة

)ساحل الحو  الجاف(. البحر

   :الشخصية

البحريني. البحار

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم-و)كبيرة(أطواق صغيرة صغيرة-أدوات مراتب

وحامل.- معلقة بشبك كرة

المواطنة: قيم

الجاف الحو  ساحل

 األدوات المستخدمة:

شبكة. –مرتبة الجمباز  –كرة 
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 الدرس التاسع

 المشي والجري والركل

 ضمن اتجاهات وسرعات مختلفة

Walking, Running and Kicking 

Within different directions and speeds 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

  ) التش  لالجري لألةا  ة  يتاع الص ازا زكل الارا الو اللاةط )لقو

  ) التش  لالجري باتجار الترتبة لزكل الارا باتجار الترتبة )لقو

  ) التش  باتجار الترتبة ي  اتتجار التعاكس لزكل الارا بالر ل )لقو

 الت ضلة

  ) زكل الارا الو اتقتاع )األشجاز( )لقو

  ) التش  بالارا لالولزان حو  الدت  لزكلاا )لقو

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يركل الكرة نحو الحائط.4

يركل الكرة نحو االقماع.0

القمع.يمشي بالكرة حول 3

مع الزمالء. نا  اوتعيظهر 1

 :الركل

 ،مهارة الركل مهارة تتطلب لياقة جسدية

العين  نوتوافق ما بي ،وتوازن ،وقوة

 لدىالثقة  تنميوالرجلين، وهذ  المهارة 

التلميذ فتجعله يؤمن بقدرته وتشجع 

سرعة اتخاذ القرار لركل وتنمي  ،أفكار 

الكرة وتسديد الهدف )تصويب الهدف(، 

فالتلميذ يركل الكرة بطريقة صحيحة وفي 

المكان الصحيح باستخدام مشط القدم 

هذ  المهارة  س األصابع، وقد تبدوولي

 .مهارة وتحكم إلىسهلة ولكننها تحتاج 

 :متخيلةالبيئة ال

 .الغابة

 :الشخصية

.رجل الغابة

المستخدمة: األدوات

مرتبة.-كور بديلة-أقماع

األدوات المستخدمة:

اقماع. –كرة 

 قيم المواطنة:

وضع ملصقات على االقماع )أشجار( التي تحمل أسماء )االنتماء( 

المزروعات التي تشتهر بها مملكة البحرين.
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 :سباقات وتتابعات

مسابقات تعليمية ترفيهية جماعية، 

موجه للتالميذ الصغار تراعي فيها 

المرحلة العمرية والقدرات البدنية 

والحركية والعقلية، وتتسم بشكل عام 

بالمرح والجري والتتابع في تسليم 

األدوات الرياضية واالنتقال من مكان 

آخر، واالستجابة السريعة وتنفيذ  إلى

 .ةية المختلفالواجبات الحركية الرياض

 الدرس العاشر

 سباقات وتتابعات

Racing and Sequences 

 الخطوات التعليمية

 صغيرة: ألعا 

  اليل  أالاة ةتنوعة كل قاطرالأةا    أزب  قاطراة بل يد   ال صل 

كل كرا عنو تاا  اللا ز  بل التلتيذ ا تياا لتاا   تي  التواا  للوتو  

 الارا ي  التصويب  لزكلاا ي  تنايط

التقويم المعتمد على األداءاستراتيجيات 

 أداة التقويم: قائمة الشطب

ال نعم  مؤشرات األداءالرقم

يركل الكرة بين االقماع.4

ينطط الكرة بشكل صحيح.0

يصو  الكرة على الهدف. 3

مع الزمالء. نا  اوتعيظهر 1

المستخدمة: األدوات

كرات متنوعة.-حواجز–أطواق–أقماع

األدوات المستخدمة:

اقماع. -كرات

 قيم المواطنة:

المحافظة على الممتلكات( ارجاع األدوات إلى أماكنها المخصصة.)
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 :مهارة الرمي

 إلىسفلي  إلىيتنوع الرمي من علوي 

جانبي حسب حجم وشكل وثقل األداة، 

ثالث مراحل إلى وتقسم مهارة الرمي 

 ،والنهائية ،والرئيسية ،هي التحضيرية

ولها ثالث خصائص هي شكل الحركة 

واتقانها والمسافة التي يتم الحصول 

.عليها

 الدرس الحادي عشر

 المطاردة، الركل، الرمي )لعبة صغيرة(

Chasing, Kicking, Throwing (Mini game) 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (لوس  ) عنو يتاع الصايرا  (أةتاز 4) كيس الرةل عل  بعو التربي

اتااتق للايس لزةي  لألةا   

 عنو يتاع الصايرا  (أةتاز 4) كيس الرةل عل  بعو الاويل( )الجلوس

اتااتق للايس لزةي  لألةا   

 )عنو يتاع الصايرا اتااتق  (أةتاز 4) كيس الرةل عل  بعو )الرقوا

للايس لزةي  لألةا   

  )عنو يتاع الصايرا اتااتق  (ةتازأ 4) كيس الرةل عل  بعو)اتابااح

للايس لزةي  لألةا   

 ( تربي ال لوس) عنو يتاع الصايرا أةتاز(  4) كرا التنس األزض  عل  بعو

  اتااتق للارا لزةياا لألةا 

 يتج  التلتيذ   الارا الناعتة عل  الدت  بعو الصايرا (الاويل )الجلوس

لتس الدت  قبل التلتيذ  )تباا  األالاز(   اليلالو الارا لرةياا لالزةيل 

 )تغيير الت اية( )تغيير اتتجار( تغيير الصايرا كاريدة لبوء النشاط  

 ( تربي ال لوس) عنو يتاع الصايرا اتااتق  (أةتاز 4) لالارا عل  بعو

للارا لزكلاا لألةا  

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 شطب أداة التقويم: قائمة ال

النعممؤشرات األداء الرقم

يرمي الكيس لألمام من وضع جلوس التربيع.4

وضع جلوس من يرمي كرة التنس األرضي 0

 التربيع.

يرمي الكرة الناعمة من وضع الجلوس الطويل.3

المستخدمة: األدوات

صغيرة-أقماع الحجم.-و)كبيرة(أطواق صغيرة أدوات

المواطنة: قيم

الزالق ساحل

 المستخدمة: األدوات

اقماع. -كرات التنس األرضي –كيس الرمل 
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:مباراة مصغرة

أال  يتعين انه، كما الشديدةتتسم بالكثافة 

. ي  أن جبتستمر المباراة لفترة طويلة جدا 

يكون البدالء متواجدين على جانب الملعب 

يتم االستعانة بهم بشكل دوري  وأن

ومنتظم، وهو األمر الذي يسمح باستمرار 

لعب المباراة / التمرين على مستوى  إيقاع

، المهارىووفقا  للعمر والمستوى   عالي.

ون للعبة بد أشكالفإنه يمكن كذلك استخدام 

رمى. بشكل مبدئي، فإنه من حراس م

تسجيل األهداف  إمكانيةنضمن  أنالمهم 

بسهولة، األمر الذي يشجع األطفال على 

التسديد على المرمى كما يعلمهم المهارات 

حقيق ذلك. ويحتاج المشاركون الذين لت

مواجهة خصوم إلى مستوى  اعلييمثلون 

تعلم تسجيل  عليهمقوة ويتعين  أكثر

األهداف في حالة كونهم عرضة للضغط من 

قبل المنافسين. ويتطلب هذا األمر امتالك 

 أكثر، عند مستوى أفضلفني  أسلو 

، وبالتالي يتطلب األمر االستعانة  تقدما 

 .بحراس مرمى

 الدرس الثاني عشر

مباراة مصغرة   

Miniature Game 

 مباراة مصغرة:

.تطبيقات ومباريات مصغرة تشتمل على المهارات التي تم دراستها

  األدوات المستخدمة:

كور بديلة. - كرة قدم - ديكرة  - أقماع
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الفصل الثالث
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 استراتيجيات التقويم وأدواته في التربية الرياضية
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واتها في التربية الرياضية  استراتيجيات التقويم وأد

التدوي  عتلية ةناجية تتالب  ت  البياااة ة  ةصااز ةتعواا بايتاوا  أالاة ةتنوعة ي  

تدويراة كتية لأالة لت ية ي تنو بلياا ي  بتواز  بل بغرض التوتل   ضوء أهوا  ةلواا

اتااذ قرازاة ةنايبة تتعلق باأليراا  لةتا ت شك يي  أن هذر الدرازاة لاا أير كبير  أل  أحاا 

 ةاا  ةعينة  ألعل  ة توى أااء التتعل  لك اءت  ي  الديا  بثعتا  

يازا الوايعية الو ب  ةراعاا ال رلق ال راية  لي تنو التدوي  عل  أيس لةباائ تاكو عل

  تلويو ةا يتتلا لةالةلالتعل  ة  أ ل حصو  ال را عل  ةركز ا ب  ةت وق بي  أقراا  الن 

أ ذ التصالح التشتركة  أل  ال را ة  ةاازاة للي ية لأ تقياة ليلوكياة ايجابية بناءا

للجتاعة ك ريق ينبغ  أن يعتل بتااتو لاير التجتت  لزيعت   حيف يتا  أن تت  ةدازاة 

    التتعل  ة  ذات  ة   ت  قياس ةوى التل   ي  التعل   لهذا ةا يت  التركيز علي  حاليا  

تعو تنايب هذر الن را تركز عل  ةا  ا تزا  التتعل  ي  ذهن  ة  ةعلوةاة ةلواا ل  

التتالباة اللالية لالت تدبلية للتربية ي  هذا الدرن الذي يتتيز بالت جر التعري ؛ ليوزا 

اعتتاا ا ا   بل لاازا التربية لالتعلي  لة  هذا التنالق يعت   التعلوةاة لاتتصاتة

التعتتو عل  األااء  أل  تدوي  شاةل ة  حيف يل  ت  الداةتة عل  التدوي  الواقع 

تالة لالتت  ليب  لأالات  لالياة تابيد  بتا يلدق أهوا  العتلية التعليتية التعلتية لأيا

لتتغيراة عصرر  ليركز ا ا   ةواكبا   ةبوعا   ةتواااا   ةتااةت   ي  بناء شاصية التتعل  بناء  

براا الز التدوي  التاوين  بص ت  التدوي  بالتدوي  التربوي لترحلة التعلي  األياي  عل  

بضاية أا   يجابية للتتعل   لقياس تل   تعل  التلتيذاإلاألكار ياعلية ي  تثكيو التشازكة 

( لهو التو   اللويف ي  قياس التعل   (Assessment for Learningللتعل   يت  أتت  
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التقويم التكويني وأساليبه

واث ضتان بح بل يعر  التدوي  التاوين  بثا  عتلية تشايصية تصليلية ة تترا تاو  

لذلك بدصو تل ي  ةرالا   التعل  التالول الن بتواز أحاا  عل  التتعل  أيناء تعلت 

يالتدوي  التاوين  هو بتاابة ةل ز للتلتيذ عل    عتلية التعل  لالتعلي  لبناء الشاصية 

  رتتةيذيولو التعل  ي  تدوي  ع  يعالية ةتازيات  التعليتية   التعل  لةو   للتعل  

أياليب تدوي  ةتنوعة تتة  ة تواه  الوزاي  لتلب  ةتالباة التوقو التعليت  لدياس 

:اليب ه لتدوير ك اياة لةاازاة لقي  لاتجاهاة ةاتل ة لهذر األي

 المالحظة:  .أ

تواقو التعليتية التاتل ة ليدصو باا ةتح ة يلوا التلتيذ لأااة  لةتازيات  ي  ال

باو  تدوي  ةوى تدوةة ييتا تعلت  لاكت ب  ة  ك اياة ةااا ازايية ةا ي   لزتوها

 ةواقو حديدية 

 : والتقارير المشروعات . 

ةعالجة قضية  أله  أاشاة ايتدصاةية ذاة طبيعة ب راةية عتلية باو  حل ةشالة ةا 

رضاا ليت  ع   تاعيا   أل لتن ذ يرايا    أكار ألتعلتي  ةعينة ةرتباة با اياة ةااا ازايية 

اا ل غرية الصو باو  تدوي  قوزا التلتيذ عل  التواتل لعرض األيااز باريدة 

لةناقشة ار ري  لاحترا  آزاةا    لعرض  زءا ة  التشرلعر ةاازاة احيف تعتب  ةن تة

وتشمل:

عتل برااة  اا ل  ةاا  )الزي كرا ال لة( ة  تن ي  بحوى الص و  ليت  تواي   2

 لخ(ب     -يريق توييق  –حاا   –ن ي  )يريق ت التتةيذالعتل عل  

التشازكة ي  ال رق الرياضية التوزيية )الت ابداة لالتار اااة التن تة ة  قبل   0

التربية لالتعلي ( لاازا-باازا التربية الرياضية لالاش ية لالترشواة 
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  ةيااق العتل الوطن   أيراح البلري   ت  ألالتشازكة ي  ال عالياة الوطنية )البلري    0

 البلري  ت تاهل( 

 الاشاية لالترشواة التشازكة ي  يريق   4

 تن ي  يو  تل  زياض    5

 تن ي  ةلاضراة توعوية   6

 التاتب الرياض (  –لتشازكة ي  يعالياة الاابوز الصباح  )قيااا الاابوز ا  7

 تتايل ةتلاة البلري  ي  التلايل الوللية   8

 التشازكة ي  يو  البلري  الرياض    9

 التشازكة ي  اتكاايتياة التوزيية   22

 لتبياا الرياض  التصغر لالتشازكة ي  األ  22

 

 :. االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية وعمليةج 

ة  ك اياة  تلتيذه  ةجتوعة ة  األيئلة الت  يعوها التعل  لدياس ةوى ةا تعلت  ال

يوزية زا عة عوا ة  التوضوعاة لتزليوه  بتغذية  أل  لةاازاة ي  ةوضوع ازاي 

لتجري هذر ات تبازاة ي  يياق العتلية التعليتية   ات تباز بعو تصليل حو  أااةا  ي  

 ا تبازاة ةواعة 5 - 4 اقيدة عل  أت يدل عواها ع  25ةوتاا  االتتجبليف ت   التعلتية

 : لتشتل عل  ةواز ال صل الوزاي  الواحو

 ا تبازاة عتلية    2

 اللاتة الااتة يدط(  تتةيذا تبازاة ا رية قصيرا )  0

 

  هـ. ملف انجاز التلميذ:

 ضت  ةتالباة  تاعيا   ألحديبة لتااا ازايية ةعينة تتضت   تي  ةا أاجز التلتيذ يرايا  

اتاجاا النااة  بليف تشال  بل  لةالالتلة   لذلك بوءا    التدوي  التاوين  لتلك التااا

 ةر عا للتعل  ع   وااب تعل  التلتيذ التاتل ة لةعرية ة توى تدوة  ي  اكت ال
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ليت  تدوي  ةلو التلتيذ ي  ضوء أيضل ةا أاجزر ة   الا اياة التعليتية لتلك التااا

 أعتا  ةتا يعاي  اايعية أكبر للتعل 

وتشمل:

الغت :  2

 الصو( –)التااا   

 : للتلتيذالبااقة التعري ية   0

الاواياة(  -الرق  الشاص   -الااتو  –الصو  –لتلتيذ )اي  ا    

 ال ارس   0

 للل  األةر( التلتيذتوقي   –تواي  الوز اة  – لتلتيذ)حدوق للا باة ا اتت اقية:  4

  التشازي  )ايتتازا ةشرلع(  5

 اللاتة الااتة يدط(  تتةيذا تبازاة قصيرا ا رية )  6
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التقويم في التعليم األساسي

ي  التربية  لتتةيذيعتتو أيلول التدوي  التاوين  الت تتر بثياليب  التاتل ة ي  تدوي  ا

( عل  األياليب لعل  النلو التال :% 222الرياضية بليف تواع الوز ة الالية )

: المالحظة المنظمة وتشمل

  :  22ال لوا الص%   

  62العتل : األااء%  

عل   ت ة عشر أيبوعا ازاييا  يدي   تلاا التتةيذ  %62العتل  د   از ة األااء ت

المشاريع والتقارير وتشمل: 

  6التدرير:  ألالتشرلع% 

  :4العرض الش وي% 

  :25ات تبازاة الدصيرا% 

 5 :ةلو ااجاا التلتيذ% 

( ة  الوز ة الالية %52)ياون اللو األاا  للنجاح ي  هذر التواا بن بة  

 أدوات التقويم في التربية الرياضية:

    يل  تدوير لت

  يل  تدوير عواي

  قاةتة الشاب  

االختبارات التقارير أوالمشاريع المالحظة المنظمة

القصيرة

ملف 

انجاز 

لتلميذا

الدرجة 

النهائية السلوك 

الصفي

األداء 

العملي

 وأالتقرير 

المشروع

العر  

الشفوي

426261455422

%
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ذوي الهمم  تالميذإرشادات التعامل مع   
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ذوي الهمم  تالميذإرشادات التعامل مع   

( التعلمبطء  –صعوبات السمع  –صعوبات النطق  –الحركية  الصعوبات ) 

ح حيف يتي  ذلي الات تتةيذ تد  عل  عاتق ةعل  التربية الرياضية ة اللية التعاةل ة  

التجا  للجتي  ي  التشازكة ي  براة  الرياضة التوزيية لالتال  ع  اتيتبعاا لاللرص 

لاللرص عل  اشراكا  ي  العتلية التعليتية   التتةيذعل  بقاةة عتقة  يوا بي  التعل  ل

   :للترلز ي   براة النجاح للتتةيذالتعلتية لبتاحة ال رتة 

 ن بحت  ت يشعرلا باإلحباط حيف للتتةيذ يعة الصوز ي  اتيتتاع التلل  بالصبر ل

وا لبذلك ي ل  للتتةيذتغاء ل  أير ي  الجااب التربوي لالن    اإلالصبر لح   

 قاازي  عل  اتيتتراز ي  أااةا  النا ح

 و لياالا  ي  حا  حا تا اتهتتا  الااي  ي   تي  التواق لتتةيذبعااء ا

    للت اعوا

 إلةااااتا  لقوزاتا  لاحتيا ات   تويير البواةل ة  األاشاة لالتواقو التتةتة

  العتل عل  زي  ةعنوياتا  لبف زلح اإليجابية ع  طريق بقناعا  بالديا  باإلاجاا

   لتالي ا  بتاا  تنايب اةاااياتا   التتةيذ العااييال لي  ةال غيره  ة  

 راء بلكذلك لتتةيذ األااة  ليق اوعية ا تعويتة ي  ة توى اإلاجااال راء ب 

    تعويتة ي  األ ازا لاألالاة الت تاوةة لالدوااي  لاألا تة

 ةيذلتتتجنب التو ي  لالتوزيب الصازةي  تااتا يزيوان الضغوطاة الن  ية عل  ا 

  لي ببان لا  الدلق

   التعزيز  لايتاوا  أياليبعل  التشازكة ي  العتل الجتاع   التتةيذتشجي

    التتنوعة لتدوي  التعزيز ةباشرا بعو حصو  اتيتجابة التالوبة

   التتةيذاللرص عل  التواتل الت تتر ة 

   لتتةيذلياء أةوز األبقاةة عتقة بيجابية لالتواتل الت تتر ة 

   ذلي الات  لاةتةا  العاايي  تتةيذتعزيز عتلية الت اعل اإليجاب  بي 
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 البرنامج الزمني

 نموذج التقويم التربوي

خطة درس التربية الرياضيةنموذج 
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مالحظات المهارات المقررة إلى من اللعبة األسبوع الصف  م

أل
 ا
ي
س
را
د
ال
ل 
ص
ف
ال

و
ل

قاطرات / صف / دائرة / مربع ناقص ضلع / صفين متقابلين/ 

 انتشار )حر، منظم(

 
  
از
مب
ج
ال
و
ة 
سي
سا
أل
 ا
ت
كا
حر
ال

لواأل

أل
 ا
ف
ص
ال

و
ل

4 

صغيرة ألعا قصة حركية / 

األداة / الحجم / الشكل / االستخدامات

-على األمشاط -على خط متعرج -المشي )على خط مستقيم الثاني

على العقبين( / الجري

الحجل / الوثب / زحف / المشي على أربع
الثالث

الوقوف / الدوران / التكور / االمتداد

/ انبطاح / رقود  الجثو / جلوس تربيع

الرابع
التوازن من الثبات )الميزان العالي / الميزان المنخفض(

التوازن من الحركة )المشي على الخط / المقعد 

 السويدي/عارضة(

الدحرجة الجانبية 
الخامس

الدحرجة األمامية 

خطين فقط( أوجملة فنية )مكونة من خط 
السادس

جملة فنية )مكونة من خط(

صغيرة( ألعا المطاردة )قصة حركية، 
 
عا
أل

 
أل
با
ة 
ط
تب
مر
ة 
ير
غ
ص

 
عا
ل

 
ة 
عي
ما
ج
ال

السابع
ا حساس بأنواع الكرات المختلفة

صغيرة( ألعا زحلقة / زحف )قصة حركية، 
الثامن 

صغيرة( ألعا التوازن من الثبات والحركة )قصة حركية، 

 الضر  باألدوات

التاسع
مرير أنواع الكرات المختلفةت  

 رمي أنواع الكرات المختلفة

العاشر
قصة حركية( أوللقف )من خالل لعبة ا

 ركل أنواع الكرات المختلفة
الحادي 

لمطاردة + الرمياعشر  

الثاني  المطاردة + الركل

باراة مصغرةمعشر  
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مالحظات المهارات المقررة إلى من اللعبة  م الصف األسبوع

ي
ان
لث
 ا
ي
س
را
د
ال
ل 
ص
ف
ال

التشكيالت / األدوات الرياضية

 
ع
اب
تت
ت 
قا
با
س
و
ة 
سي
سا
أل
 ا
ت
كا
حر
ال

لواأل

أل
 ا
ف
ص
ال

و
ل

4 

صغيرة( ألعا المشي والعدو /المطاردة )قصة حركية، 

المشي/ الجري / سباقات
الثاني

 السحب / الدفع

رمي باتجا  هدفال  

الثالث
الرمي من وضع الجثو / الوقوف

م422 إلىم 52الجري مع االستكشاف لمسافة من 
الرابع

بقدم واحدة(-الحجل / الوثب )بالقدمين 

حر( –الحجل / الوثب )باستخدام األداة   

الخامس
 الجري مع تخطي الحواجز

موانع ألعا 
السادس

تطبيقات مسابقات

صغيرة( ألعا المشي والعدو /المطاردة )قصة حركية، 
 
عا
أل

 
أل
با
ة 
ط
تب
مر
ة 
ير
غ
ص

 
عا
ل

 
ة 
عي
ما
ج
ال

السابع
صغيرة( ألعا شي والجري الرمي واللقف )قصة حركية، الم

صغيرة( ألعا المشي والجري والضر  )قصة حركية، 
الثامن 

صغيرة( ألعا التمرير )قصة حركية، 

قصة حركية( أوالتنطط )من خالل لعبة 
التاسع

صغيرة( ألعا التصويب باليد )قصة حركية،   

قصة حركية( أوالجري الضر  )من خالل لعبة المشي و  

العاشر
قصة حركية( أوالمشي والجري الركل )من خالل لعبة   

قصة حركية( أوالمشي والجري الركل )من خالل لعبة    الحادي 

صغيرة( ألعا قات وتتابعات )قصة حركية، سباعشر

تدريب أوالمطاردة + الركل + الرمي من خالل لعبة   

الثاني 

عشر
الضر  باليد  أوالركل  أولعبة مصغرة تتضمن مهارات الرمي 

التصويب بالرجل أوالتصويب باليد  أواألداة  أو  
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ألساليب التقويم التكوينيالوزن النسبي   

 لمادة التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي

م
ق
لر
 ا

 اسم التلميذ

التقارير أوالمشاريع  المالحظة المنظمة االختبارات  

 القصيرة

ملف 

انجاز 

 التلميذ

الدرجة 

السلوك  النهائية

 الصفي

األداء 

 العملي

 أوالتقرير 

 المشروع

العر  

 الشفوي

42 62 6 1 45 5 %422 
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التجميعي ألداء التلميذ في عناصر أدوات التقويم التكويني الرصداستمارة 

الفصل الدراسي:المادة الدراسية:الصف والشعبة:اسم المعلم:

الدرجة المستحقة وفق الوزن النسبي المخصص ألسلو  التقويم الخاص بالمادة الدراسية.ترصد *

 مالحظة

ضمن القرص المدمج الخاص بالتقويم التكويني حيث تحول الدرجة المستحقة بشكل تلقائي وفق الوزن النسبي ( EXCELتتوفر نسخة الكترونية على برنامج اكسيل )

 لكل مادة دراسية.

الدرجة المجموعالسلوك الصفياالسمالرقم 

المستحقة 

الدرجة المجموعالمشروع

المستحقة 

الدرجة المجموعملف انجاز التلميذالعر  الشفوي

المستحقة 

القواعد 

واألنظمة

التعامل مع 

الزمالء

األداء 

األكاديمي

االخراج  التنفيذ التخطيط  

النهائي

الدرجة  العر 

المستحقة 

التبويب 

والترتيب

الشكل  المحتوى

النهائي



الوحدة:

 األسبوع:

الجمباز موضوع الوحدة:  

الدحرجة األمامية المتكورةعنوان الدرس: 
  إلىمن       التاريخ: 

أن يستنتج التلميذ عنوان الدرس من خالل تركيب صورة لمهارة الدرس.هدف النشاط االستهاللي:

الزمن

ق    
النشاط االستهاللي:

الطوق اآلخر  إلىقاطرات؛ ويضع أمام كل قاطرة طوق به قصاصات ورق، عند سماع الصفارة يجري تلميذ من كل قاطرة لنقل قصاصة ورق واحدة  6 إلىيقسم المعلم التالميذ 

طرة بتشكيل دائرة لقاطرته لتركيب الصورة الستنتاج عنوان المهارة، ويتم تشجيع أن ينتهي العمل في القاطرة، ثم يقوم رئيس القا إلىالموجود في نهاية الصالة الرياضية وهكذا 

أسرع قاطرة وتكون هي الفائزة.

كرات صغيرة. -مراتب -حلق مطاط -صفارة -قصاصات ورق -أطواق :األدوات

أجزاء  الزمن

 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالفنيةالنقاط اإلجــــــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق

إحماء

أن  يهيئ التلميذ 

جميع أعضاء الجسم 

وية وأجهزته الحي

لتقبل أنشطة الدرس 

 بشكل صحيح

 أسلوب األمر والتعليمات )أ( 

 استراتيجية المعلم الصغير

 )وقوف( الجري مع اتجاه اإلشارة. .1

اتجاه اإلشارة. )وقوف( الجري مع عكس .2

المرونة واإلطالة.)وقوف( أداء تمرينات  .3

على  الجري

األمشاط

سرعة رد الفعل

مط العضالت

تكرار األداء 

( مرات1-2)

 5خالل 

دقائق

 التغذية الراجعة

 )المالحظة والتوجيه(

 التقييم الذاتي

)قياس نبضات القلب عن 

طريق وضع كف اليد على 

 القلب(

ق

بدني إعداد

أن ينمي التلميذ  أن 

بعض عناصر اللياقة 

البدنية  الالزمة من 

خالل تمرينات 

مختارة باستخدام 

 الحلق المطاط

 بصورة صحيحة

 أسلوب األمر والتعليمات )أ( 

 التوازن: )وقوف. الحلق فوق الرأس( المشي لألمام في خط مستقيم. .1

لليمين ثم المرونة: )وقوف فتحاً مواجه الزميل. مسك الحلق( ميل الجذع  .2

لليسار.

 ( الجري الزجزاجي بين الحلق.الرشاقة: )وقوف .3

قوة عضالت الذراعين: )وقوف. مسك الحلق( تبادل ثني وفرد الذراعين  .4

لألمام. 

طرح أسئلة من أجل التعلم: ما فائدة التمرين المعطى؟

النظر لألمام مع 

رفع الذراعين 

 ً جانبا

ثبات الحوض

الجري على 

.األمشاط

األصابعضم 

 11مسافة 

 متر

تكرار األداء 

 8مرتين في 

 عدات

 15مسافة 

 متر

تكرار األداء 

 8مرتين في 

 عدات

لتغذية الراجعةا  

 )المالحظة والتوجيه

 تشجيع النموذج الجيد

 تصحيح األخطاء الشائعة(

 طرح األسئلة:

)ما عناصر اللياقة البدنية 

 التي تمت تنميتها؟(



أجزاء  زمنال

 الدرس

 التقييم من أجل التعلم المعيار النقاط الفنية اإلجـــــــــــــراءات أهداف التعلم

 ق

 

 

 

الجزء 

 الرئيسي

 

 

 

أن يؤدي التلميذ 

 مهارة الدحرجة

األمامية المتكورة 

 بصورة صحيحة

 استراتيجية التعلم الذاتي 

الفنية.دور المعلم: عرض النموذج وشرح المهارة بالنقاط   

 دور التلميذ: أداء التمرينات التالية:

 )جلوس التكور( التحرك لألمام والخلف في المكان. .1

 )وقوف( ثني الركبتين لوضع الكفين على األرض ثم ضم الرأس للصدر. .2

وضع جلوس  إلىمن الوضع السابق يتم دفع األرض بالقدمين مع الوصول  .3

 التكور مع سند.

وضع جلوس  إلىمن الوضع السابق يتم دفع األرض بالقدمين مع الوصول  .4

 التكور بدون سند.

 

استراتيجيات التعليم المتمايز )استراتيجية األنشطة المتدرجة وفق درجة 

 الصعوبة(:

 جلوس التكور. أمام المرتبة المائلة( أداء مهارة الدحرجة المستوى األدنى( :

 األمامية المتكورة.

 لمتوسط: )جلوس التكور. أمام المرتبة( أداء مهارة الدحرجة األمامية المستوى ا

 المتكورة بتعدية الحلق المطاط الذي يعتليه كرة صغيرة.

  المستوى المتقدم: )جلوس التكور. أمام المرتبة( أداء مهارة الدحرجة

 ضاع.واألمامية المتكورة للوصول لنهايات مختلفة من األ

 

الذراعان باتساع 

 الصدر

 

أصابع الكف تشير 

 لألمام

 

دفع األرض 

 بالرجلين

 

الرأس مضموم 

للداخل ومثني على 

 الصدر

 

النزول على 

 الكتفين

 

 

 

 

 

تكرار األداء 

  ( مرات3-5)

 التغذية الراجعة

 )المالحظة والتوجيه

 تشجيع النموذج الجيد

 تصحيح األخطاء(

 

 التقييم الذاتي

)بطاقة معيار: يعرض 

المعلم النقاط الفنية 

بكتابتها على السبورة 

ويطلب من التلميذ أداء 

المهارة وفقا للصور 

طاقة الموضحة في ب

المعيار ومن ثم تقييم 

 ذاته(

 ق
خاتمة 

 الدرس

 درس؟يسترجع المعلم ما تم تعلمه في الدرس من خالل سحب أرقام عشوائية من الصندوق لإلجابة على السؤال اآلتي: عدد النقاط الفنية لمهارة ال .1

 المعلم بتأدية المهارة بشكل خاطئ ويطلب من التالميذ تصحيح األخطاء الشائعة وفق النقاط الفنية لمهارة الدرس.يقوم  .2
 

 

 ق
 

 الختام

 

أن يعود التلميذ 

بيعية لحالته الط

سترخاء تام بطريقة با

 سليمة

 

 أسلوب األمر والتعليمات )أ( 
 للذراعين والرجلين. عمل اهتزازات)وقوف(  .1

 استرخاء الجسم بالكامل.)انبطاح(  .2

 

 .أداء التحية واالنصراف
 

تحريك الذراعين 

 والرجلين ببطء

 تغميض العينين

  

يؤدي كل 

تمرين مرة 

   واحدة

 التغذية الراجعة

 )المالحظة والتوجيه(

 التقييم الذاتي

)قياس سرعة دقات القلب 

عن طريق وضع كف اليد 

على القلب ومقارنة ذلك 

 بجزء اإلحماء(

  التأمل




