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 المقدمة

تتبوأ التربية الرياضييية  ا الل ا القتمل ة  ناًاب بااًاب  ا البرا ا القلاةيييةا لقا لنا  ث ت  ير 

 ا الناحية الصييييييينية  النلتيييييييية  التربويةا بااتباااا الي ا القتنا ل  ا التربية ال ا ة ال   

يتنمق اث طريق اللا س  األًشييييلة القنقهة لنا  ث تحا تنتيييييث ميييينة التح ي ا  تنقية 

الق ااف  الصلات البلًية  القنااية  الت ود اهى  قااةة الرياضة باًتظاما  ج هنا أةهوب 

حييا  لقتته  األاقياا  الاميا يات  طبمات القيتقن  تنقية ال حاات ااجتقااية الماعقة اهى 

 ا جواًيي  لهتح ييي   ااحتراما كقييا أن لنييا أ ر بييييابا  ا تنميق النقو القتواًن  نا الت يي

نم القتتهلة.    ا ظل ةياةة  ًاا  التربية  الت هيم لتلوير القنااا  ج هنا ترتن  شيتصيات

اهى التلوا النليث  ا ن ال قهية الت هيقية  الت هقيةا  تامييييية  ا  ياا التربية الرياضيييييية 

التا ت ل أحل اللاا ات األةاةية  ا تنويث اللرد  ا  يتق ناا  يت لًا أن ًملم لنم دليل 

قنااات ال ال ليل  ثقل اهى تيشال   بتلاعاا ااًا ااتربية الرياضية لهص  الالق هم  ا ال

ما   تتتل اب 0202اؤية البنريث  القتوا مة  نألةالي  التربوية النلياة ل ةقراايال األًشلة 

 ألًشيييلة لتنلي  اللا سا  نو  رشيييل   يقواة  ث ااةيييتراتيييات التلايتيييية  التمويقية  ا

 اقهية الت هيم بااتبااه  نوااب له قهية الت هيقية.لهق هم  ا    يتر  

 

   تنلف بلى بالادنلياة الةييالي  باةييتتلام األ الق الية ال هقيةاهى ااتقلًا  ا ا ا اللليل 

 أن ينون  واطث مالح اادا اهى تل ة الوطث. بلىالتهقي  

 

قرتبلة ال الصغير  ل اباأليقباًا ال  اا النركات األةاةية   نا ا اب ةأا ا اللليل  تضيقث

 ال  اقرتبلة بنر  اليلال الصغير  ل اباألتتابنا الالنركات األةياةيية  ةبااات   بنر  الملما

القنوًة لهلليل لتتقاشيييييييى  ن تنميق النتاجات  اا لهقناتتيرت  نيااات   واضيييييييين اليلا س 

اذج هم  ًقبالت  ضييييقث اللليل ت ريلاب تيال ا ة  التاميييية لهتربية الرياضييييية لن ا الصيييي ا كقا 

 مترحة لتلة ةيييينوية   نوايةا  م تللاب دااةييييية لقتيييياال    هقا التربية الرياضييييية  ا 

 بلاع  اابتناا.  اإلالق يل  ث  بلىالتنلي  النادف للا ةنم لتل  نم 
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 ن  ضيييييييا يث  تم ااتقييادايياتتلييابق  واد الييلليييل  ن أاييلاف القنناا  تترابق اللراعق التا 

 تلييامييييييييهنيياا  اا ترااا  تلهبييات  حيياجييات التح ييي  ارًييية  القتيييييييتمبهييية اييلا  القنييا ا

يولوجيةا  النلتييييييةا  التيييييينو حركيةا تييييي ذلك باااتناً بلى التصييييياع  الل ؛القتيييييتلاع

بلى ًشييياطات تشييينل األةييياس ليقين بًياًات اإلًتييييان  ا  التا تم ترجقتنا ااجتقاايةا 

 ية األ ت قل اهى  نو  ااجنم  ا  يتق نمتتييييييياام  ا مييييييينر التح يي   اًيل ي النييا  

  ج ل الرياضة أةهوب لهنيا . االبلًية  تمهيل ًتبة البلاًة

 

التربو   ا  ياا  ا الق هم لو بشنل  تواضنا  ا تلوير أدادليل الق هم تاام يً  ل أن 

   يناب ن ينون أه بالادن ا ا اللليل ا اا  ا أالرياضييية القلاةييييةا   ث القنم الت كيل اهى 

ًقا يترك اللليل  تياحة  اة ة لهق هم اةتغحلنا  ا بلها   ميلاب  أ  لهق هم  ليس  وجناب 

ى ا  أن ي قل اهلااًا اابتلاعاصة  اد  التربية الرياضية لهص  اه  تنلي ه  بتراجه لنبالاد

ضيييييةا اتوظي   ا لليه  ث تبرات اهقية   يلاًية  أ ناا ابتنااية  ا تلايس  اد  التربية الري

لينون   هقاب باحااب  تلوااب  بلااب  بالتالا يصييبح للينا جيل باحث  تلوا  بلع اياضييا. ااجيث 

جيل  اع بًشيياا اوًاب لق هقا التربية الرياضيية لسةيينام  ا اللليل الهه ا   جل أن ينون ا ا 

   نتم لوطنه  أ ته  ا ظل  قهنتنا البنريث ياب اياض

 

 والله ولي التوفيق

 

 المؤلفون
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 فلسفة منهج التربية الرياضية

 

ت تبر  اد  التربية الرياضية  ث القواد األةاةية لتح ي   رحهة الت هيم األةاةا لتنشئتنم 

ا  يااا ام لققااةة األًشلة اليو ية بتنولة  يترا  بالادالتنشئة التربوية التهيقة  

 لنا أاقية كتاعر القياات التربوية األترى  اتربو  يضم القاد  اللااةية  األًشلة القصاحبة

ققااةة الا  يتنمق ذلك  ث تحا لقرحهة الت هيم األةاةاالقلاجة  ا التلة الت هيقية 

يتم اتتياااا  ا  راحل  تلله  تنلي ية  نظقة  التا ياضيةا  الرنركية الألًشلة ل القوجنة

 ًشلة التا تتضقننا لتنميق األالاف  تتالية بلريمة  نلمية  ترابلة   اضنة لهتبرات  األ

 القرجو .

 

اهى  ا ةبق  إًنا بناجة بلى بناا  ننا لهتربية الرياضية ينلهق  ث اؤية البنريث   بنااب 

هقتتيلات ل اب اةتراتيييات  أةالي  حلياة  ا التربية الرياضيةا   واكب اب اااتصاديةا  تضقن

 ث حيث القوا ث النضاا ا  اإل ناًات  لتصوميات القيتقن البنرينا اب ال القيةا   حعق

القادية  البيئية القتاحة  التله ات اللقوحة لهققهنةا يرك  اهى تل يل د ا التهقي   ا اقهية 

لهقت هما  ي قل اهى ابق  صادا  قنح الق هم أد اااب جليل   يصبح  وجناب يالت هم  الت هيم  

ة ل  تربو   توا ق  ن التوجنات اللهتليالت هم بوةاعل التننولوجيا النلياةا  يض نا  ا اا

لهقيتقن البنريناا  تشنل ا ه التوجنات اإلطاا التربو  القتتنلف لبناا الشتصية البنرينية 

 . القتنا هة
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 الدليل استعمالتعليمات 

 

الاد  اتتياا إلات تقل اقهية ت لي  ا ا اللليل اهى أةس اهقية دايمة   نظقة  ا تلوات 

 تم تنليل ا الت هيقية  تنلي اا  تمويقناالتبرات بالاد  ا ك لك ا اا التنا ل قنتوياتا ال

تتليق تلصيها  بلىباإلضا ة الاف تلايس كل  وضوعا أالقوضواات ال ا ة لهوحلات  

 ذلك بغرض ابن  تضقناب أالاف  أاقية كل  حل ا  م تنليل اللا سا األلوحلات النتاب 

 . ااًل اليةا  الق ر يةا لس حركيةالاحث النلرياضية بقيااتنا التربية اأالاف تنميق 

 

الق هم او اقاد ًياح ال قهية الت هيقيةا  او المادا اهى ًياح القنااا اللااةيةا  بقا أن 

ا ا  بالادا  مل تم بث ح  ال هم  ا ًلوةنم  ن  الصغر تشيين التح ي  اهى الت هما  

التربية الرياضية    هم ا بشنل اامالتربية الرياضية القتتص   ا لهق هم  كقوجهاللليل 

ا  نو يملم التوجينات  القمترحات التا اابتلاعية بشنل تاصالقرحهة  ث  ااًااللهص  

 يتاالام  لهتح ي تتااله  ا تمليم ا ه األًشلة ب ةهوب شيق  اادفا ينمق القت ة 

  ن الق هم   ن البيئة القنيلة  اهى الت هم  ث تحا النشاط  اله    التلاال  ن ً حعنم

 .مبن

 

 حلتيث  ا ُتلاس تحا ال ام اللااةا بواان أابن  حلات ت هيقية  ث  يتنون دليل الق هم

 األل ابيقباًا  الوحل  الااًية ال الوحل  األ لى النركات األةاةية  األ االلصل كل  صلا 

 الوحل  الاالاة النركاتيتم تلايس أ ا اللصل الااًا  االصغير  القرتبلة باألل اب اليقااية

 .األل اب الصغير  القرتبلة باألل اب اليقاايةتتابنا  الوحل  الراب ة الاألةاةية  ةبااات 

 

( 20اةبواياب بإجقالا )حيث يتم تتصي  حصتان أةابين ةت ( 6الوحل  ) تلايس تتغرقي

باإلضا ة بلى أةبوع لهلا س الت ويضية  التمييم بواان حصة دااةية ًناية كل  حصة لهنل

ةبن  )7 (-النشاط ااةتنحلا   حث دااعق )0 ث تقتيث دايمة ) النصةتنون تا   حل 
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 )5) - رعيتادايمة الي ا الاشر ن ( (02 -البلًا  اإلالاددااعق اشر  )22 ( -حقاا اإل دااعق

  دااعق التتام.تقس ( 5) - دااعق تاتقة اللاستقس 

  

 اهى األابن القمرا  الت هيقية حلاتلهو اللصل الااًاا تص   صوا  ح ة ال تضقث اللليل 

  أًشلتناا   نتواااا أالا ناا توضح بقمل ة  حل  كل تبلأ اابتلاعاا الااًا الص 

بنيث يوظ  الق هم أةهوب التلايس القناة    ماب لس ناًات  لتنلي ااالقمترحة  األةالي  

 الوةاعل  اال   يلبق بصوا  أل اب مغير    نتوى القنناالقتاحة  الاات التح ي  

 الصادا   ث  رك   القمترحة التمويم باإلضا ة الى أد اتا الت هيقية التا يقنث اةتتلا نا

 تناة   ن  نتوى الوحل .المياس  التمويم  التا يقنث تنلي اا بقا ي

 

ة لهتمويم التنوينا باإلضا  أًه تم ادااج تلة لهبر ية ال  نية  ًقوذج ا ًناية اللليل  يححظ 

.   تتا اب ًود  ا ًناية ا ا التمليم أن ًشين الق هم ًقوذج تلة داس التربية الرياضية بلى

 ًنث اهى  مة  ث الاات الق هم  ااهى ابتناا أًشلة أترى  قا هة يارى بنا ال قهية الت هيقية

  حقاةة لق يل  ث ال لاا. 
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لوالفصل األ  
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 أساليب التدريس الفعال في التربية الرياضية

 

بنيا الق هم طريمة التلايس  ا أ ناا ايا ه  يتنيا االنيليية التا أةييييييياليي  التيلايس اا 

الق هم  ا توظي  طراعق التلايس بل الية تقي ه اث  هاا  يا يتب  أ  ب قهيية التيلايسا

غيره  ث الق هقيثا  األةييهوب او ج ا  ث طريمة التلايس يرتبق بالتصيياع  الشييتصييية 

  هم  كل ااا يوجل أةييهوب تلايتييا  االحيث ت لدت أةييالي  التلايس  ال لهق هم.  

ن التح ي  ا يتيييتييبون للريمة ت هيم أكقا  اأةيييهوب  تته  اث الق هم ارتريتيييت قل 

تي ييل الق هم  التا  نم يتقت ون بيياللر ق اللردييية  اأةيييييييهوب ت هيقا  احييل أ  احييل  

أةييالي  التلايس  ا .  تح ي ه بلىأكار  ث طريمة  أةييهوب لنمل الق هو ات  يتييت قل

ًات القننا الرياضا  ا لرياضييةالتربية ا  هم ا  قلتهقي  تنواة  نا اق    ميل بيث  نون

 ياتالي   يتتياا أةيييييييهوب التيلايس القحعم لهقنيااات  النليااو التربيية الريياضييييييييية النياجح 

ن لنل أةهوب د ا تاص ينمق ةاليبه التلايتية ألأًه ينوع أالرياضية القراد تلايتناا كقا 

تي ييل التهقييي  يبهوا ايي ه القنتتيييييييبيييات  ا  تته   ث تحلييه األاييلاف القرجو  التا 

 القواا  التا تواجنه. 

 

 ث القراحييل التييلايس يقر بقيقوايية  ث المرااات يييي  أن تتتيي   ا كييل  رحهيية  أةيييييييهوب

 :حثالا

 .)تتليق( Pre Impactابل التنلي   .2

 .Impact Setالتنلي   .0

 .)التمويم( Post Impact Set ا ب ل التنلي   .0

 

والتعليمات األمر أسلو (: أ) أسلو   

Command Style (A) 

 ر األ ييالب ي يتيييييييقيييه أةيييييييهوب  اتنواييت األةيييييييقيياا لنيي ا األةيييييييهوب الققي  التمهيييل 

 او  ث األةييالي  التا تتييت قل  اأةييهوب المياد  أ  ااأل ر األةييهوب  أ ا  الت هيقات
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 الق هم او ال   يتت  جقين المرااات  او  ابنار   ا تيلايس  نيااات التربيية الريياضييييييييية

بالنماط الت هيقية النا ةا  نو  التح ي ال   يشيييييرح  ي رض ًقوذج لهقناا  النركية  ي  د 

الاف أ نلد لتنميق  أ يتييييييلر اهى القوا  الت هيقا انل ا ينون اناك  ات اصيييييير 

 .ت هيم القنااات النركية انل القبتلعيث أ   ينة 

 

 )أ(:األسلو  بنية 

بنية األةيهوب اا ال حاة القباشر  بيث الق هم )القاير(  ااةتيابة الصادا   ث التهقي ا 

  ناا  يلهبنا الق هم  نه. أ  التهقي  يتتيي   وايا أل  حركة 

 

 ر  الت هيقات )أةيييهوب أ( ي تبر الق هم او مييياح  المراا أ  اًه يتت  كل األ ا أةيييهوب 

 ييا د ا القت هم  نو تنلييي  أحهيية التتليق  التنلييي   التمويما المرااات القت هميية  ا  ر

  اتباع جقين المرااات الصادا   ث ابل الق هم.

 

 يه  إًنا تنون  اللاسةيييهوب )أ(  كي  تتم اقهية اتتاذ ارااات األبذا أادًا ان ًوضيييح بنية 

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

أسلو  ) (: أسلو  المحطات والواجبات والواجبات  

Stations &Tasks Style (B) 

 ا تلايس  أةييهوب التلاي   ث أكار األةييالي  اةييتتلا اب  أ أةييهوب القنلات  الواجبات 

التربية الرياضيييييةا  نو  ث األةييييالي  الل الة  اإلييابية  ا اقهية التلايسا ألًه ي لا 

ن ا ا أالتهقي   رميييييية  شييييييااكة الق هم  ا اتتاذ ب ي المرااات  ا اقهية الت هم. كقا 

األةيييهوب ي لا  رمييية لهقت هم اكتتييياب القنااات الرياضيييية القتنواة  اااتقاد اهى 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الق هم الق هم الق هم
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الد  ث القرات  ب لك ي يل ألكبر القناا   أ  ن ال  حا  تنراا أداا التقريث  ن الت ا النلس 

الواجبات  أ اقاا  ا ا ا األةييهوب الق هم يصييقم ب ي األ  ال  ث الل ها  ا الت هم.

اقاا  احتقاا األ أ  اا  وضييواه اهى بلااة الواجبات  االتا يي  اهى التهقي  بًياًاا

 ث تحا اييل   نلييات  وًاييه حوا  أ تحا  نليية  احييل   ن ينون تنلييي  ايي ه الواجبيياتأ

 الصالة الرياضية.

 

 ) (:بنية األسلو  

 ا د ا التهقي  أد ا الق هم  ا ا ا األةهوب او اتتاذ ارااات التتليق  ارااات التمويما 

ة  قا يتقح لهتح ي  بب ي ااةتمحلي؛ ) رحهة التنلي (ينون   اا  ا الي ا التلبيما  

 الت هيقا. ا الققااةات تحا القوا  

 

ن يتخذها في أتوجـد ممـانية قرار ات في أســــــلو  المحطات والواجبات يمكن للمتعلم 

 مرحلة التنفيذ وهي:

 ضاع القناةبة لتنلي  الواجبات. األ .2

 القنان القتص  لتنلي  الواجبات. .0

 ترتي  تنلي  الواجبات. .0

 بلا تنلي  الواجبات. ات  .4

 تنلي  الواجبات.لاإليماع النركا القناة   .5

 تر.آات اللامل بيث تنلي   اج    اج  الو .6

 اًتناا  ات تنلي  الواجبات. .7

 الماا أةئهة لهتوضيح. .8

ةهوب )ب(  كي  تتم اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًنا تنون األبذا أادًا ان ًوضح بنية 

 اهى الننو القبيث:
 

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الق هم التهقي  الق هم



 
 

15 

 أسلو  )ج(: أسلو  األقران )التبادلي(

Reciprocal Style (C) 

أكبر  التبيادلا )ج(  ث األةييييييياليي  التا ت لا د ااب األةيييييييهوب  أ ي تبر أةيييييييهوب األاران 

لهقت هم لقشيييييييااكية الق هم  ا اتتاذ ب ي المرااات  ا اقهية الت هما  يتت  بالتغ ية 

الراج ة اللواية القباشر  التا يمل نا ل  يهه ال   يححظه  ل لك  قث القناة  تتصي  

 جل تمليم تغ ية ااج ه  واية.أ  هم  احل لنل  ت هم  ث 

 

اييات ً جييية بنيييث يتتيي  الق هم ارااات  يقو بلى لتح ييي يتم تنظيم اللصييييييييل  توًين ا

التتليقا  يموم القت هم القيييييييييييييياد  بيياتتيياذ ارااات التنلييي  كقييا يموم القت هم القححظ 

 بإميلاا ايرااات التميويم.

 

 ات رف اهى ًماط اا ة ب ل كل أدااال ايييييييييييي ا األةيييييهوب ااد   ا يتيييييياال القت هم اهى 

 اهة األ لى  ث  راحل ت هم القناا لتتييييااله اهى تصيييينيح أداعه اللنا تاميييية  ا القرح

 الت ا ن أ ضل  ا يقي  ا ا األةهوب تلوير  نااات ااتصاا بيث القت هقيث  شيوع ا ح 

 .بيننم

 

 :)ج( األسلو بنية 

التبادلا )ج(  ث األةالي  التا تو ر   هم لنل  ت هم األةيهوب ي تبر أةيهوب األاران أ  

 ا ال قهية الت هيقيةا   ا ا ا األةييييييهوب يموم كل   ت لا القت هم د اا أةيييييياةييييييياب 

القنااات لب ضيينم الب يا  ك لك بتصيينيح األتلاا  ا  رحهة  أ تهقي يث بشييرح القناا  

الي   ياد  القنياا  النركيةا بينقا ) (Doreالتنليي . حييث يتيييييييقى القت هم األ ا بيالقاد  

بقححظة أداا التهقي  القاد  ) Observerا  او  ا يتيييييقى بالقححظ )ارتريموم القت هم 

 د اااقا.أ بالاعه التغ ية الراج ة  م يغير القت هقان 
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الق هم ي  د تح ي ه  ا بلاية النصيييييية ببلااة   ياا تنتو  اهى بياًات توضييييييح التغ ية 

 ر ا  تر   أ الراج يية التا ي لينييا القت هم القححظ ل  يهيية القاد .  ب ييل اًييياً الواجيي  

 د اااقا.أقي ان بتغيير ً نية يموم الته

ارااات اللاس  يه  إًنا تنون ةييهوب )ج(  كي  تتم اقهية اتتاذ األن ًوضييح بنية أبذا أادًا 

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 

 أسلو  )د(: أسلو  المراجعة الذاتية

The Self-Check Style (D) 

القراج ية الي اتية )د( ا تلادا لألةيييييييهوبيث التيييييييابميث أةيييييييهوب القنلات ي تبر أةيييييييهوب 

يتقي  ا ا األةيييهوب بتمويم القت هم لنلتيييه بلاب  ث ارانا حيث  أةيييهوب األاجبات  الو

 الق هم اث طريق اةتتلا ه لوااية ال قيل )القنك(.

 

 نو ياد  ارااات التنلي  كقا او  نلد  امرااات أكار لهقت همالةييييييهوب تنتمل  ا ا ا األ

بيي لييك ينتتييييييي   ا ا أةيييييييهوب القنلييات  الواجبيياتا  م يتتيي  ارااات التمويم لنلتيييييييه

لهقتييا لية  تتيياالام  ا  القت هقون الملا  اهى تمويم أًلتيينم  تي هنم أكار تنقحب 

 .تنميق  يقواة جليل   ث األالاف

 

 )د(:بنية األسلو  

ال اتية )د( تتقنوا حوا اقهية التمويم  التهقي  ي تقل اهى ًلته ن بنية أةهوب القراج ة ب

 ث الق هم اث طريق اةيييييييتتييلا ييه لبليياايية الق ييياا  اب  ا اقهيتا التنلييي   التمويم بييل

  حنام.األملاا بدااه بالق ياا  ا بلااة الق ياا  اةتنتاج منة األداا  م أ)القنك(   مااًة 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 القححظ القاد  الق هم
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اد ال اتا اهى التغ ية الراج ةا  اةييييييتتلام   ياا الق هم يتيييييياال القت هقيث اهى اااتق

اقهية التصييييوا ال اتاا  النلاى اهى الصييييلق  القتييييا ليةا  بلىجل التومييييل أ ابت  ث 

 تلاعه  حل د اللاس )التمويم(.أل تمب

 

ةييهوب )د(  كي  تتم اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًنا تنون األن ًوضييح بنية أبذا أادًا 

 القبيث:اهى الننو 

 

 

 

 

 أسلو  )هــ(: أسلو  المتعدد المستويات )الشامل(

The Inclusion Style (E) 

األةهوب الشا ل )اي(  لنوم  تته  اث األةالي   أ يملم أةهوب القت لد القتتويات 

األاب ة التيابمة )أا با جا د(  القت هم يشيااك  ا ال قل حت  الااته  ب ناًاته  ياد  

 أ القنيييييييييييييياا  بقتيييييييتوييات  تتهلية ترااا اللر ق اللرديةا  او ال   ينلد  ث أ  ًملة 

  تتوى يتتلين البلا  ننا.

ن الق هم او ال   يموم بالتتليق إلًياً أا با جا د( تتقي  أةييييييالي  التلايس التييييييابمة )أ

الواج   أ  ا القت هقيث يلبمون  يقااةون ال قل أالواج   ا  تيتوى  احلا  أ ال قل 

يرك  اهى   إًه ا ًلاق ا ا القتييييتوى الواحلا بينقا  ا أةييييهوب القت لد القتييييتويات 

الواج  بقا يتييييييينم  ا اشيييييييراك جقين  أ تصيييييييقيم  تيييييييتوييات  تتهلية لنلس ال قيل 

جييل أ القت هقيث  ا ًلس ال قييل  لنث بقتيييييييتويييات  ت ييلد .  ايي ا التصيييييييقيم اليييليييل 

ًه أ ا األةييييالي  التييييابمة كقا  هيتت  ه ب ًلتيييينم ا يقنث اتتاذ لهتح ي  اراااب اعيتييييياب 

 يقنث  رميييييية يلاك  ينا القت هم ال حاة بيث طقوحه  حميمة أداعه  القااا التالايملم 

 ن يوضح ا ا القلنوم.أ

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التهقي  التهقي  الق هم
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  : احب  ا الو   ال الا

ن الق هم يضن  ح ة ااتلااات  تتهليييييية  القت هم يتتيييييياا  ا يتناة    ه.   ا ا ا أًيل 

األةييهوب ييل القت هم الااته حتى ياد   ث تحلنا الو  .  إذا ًيح  ا القتييتوى ال   

الابات اهى ايييييي ا القتييييييتوى  ب لك  أ القتتوى ال   يهيه  بلىاتتااه  إًه يقننه التملم 

 القناا  أكار  ات  قنث  ث اللاس. التح ي يقنث أن ياد  

 

 )هـ(:بنية األسلو  

ن بنية أةهوب القت لد القتتويات )ايييييييييييييييي( تتقنوا حوا اقهية التمويم  القت هم ي تقل ب

ًه مييياح  المراا القت هق أ ث الق هم كقا  اب اهى ًلتيييه  ا اقهيتا التنلي   التمويم بل

ية ب ناً أ  ىقتتويات األترال بلىبالقتتوى ال   ةوف يبلأ  نه ال قل  ارااات ااًتماا 

  ا د اأالقتتوى األال م وبة بذا لم ينيح القت هم  ا القتتوى ال   اتتااه  بلىالرجوع 

   رحهة  ا ابل التلايس.  اتتاذ ارااات أالق هم  ا ا ا األةهوب او التتليق 

 

ةهوب )ايي(  كي  تتم اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًنا تنون األن ًوضح بنية أبذا أادًا 

 اهى الننو القبيث:

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التهقي  التهقي  الق هم
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  خصائص النمو الحركي
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  خصائص النمو الحركي

 

تراكقية  تصهةا تتلوا  ا شنل  راحل  كل  رحهة تقنل لهقرحهة التا تهيناا النقو اقهية 

يقواة    ناا ًقوها  يقنث ت ريله ب ًهأله او  ححظة التهوك النركا  تهقي  النقو النركا له

 القنااات  النركات  الملاات النركية التا يقنث  ححظتنا.

 

يولوجية  النلتية النبير  ت يقواة  ث التغييرات الل بلىيت رض التح ي   ا ا ا التث 

التا تتير حت  أةهوب  ًظام  ترابق   تنا ل تحا حيا  اإلًتان  أن الم ااةتمراا  ا 

ةهوك التح ي  يتله   ث الق هم الناير  ث التلنم  اللاة  ا اتتياا أًواع األًشلة  كقية 

 .ي هتح الينل  ينا  اتياااتنا  طرق الت ا ل  ن 

 

اكتتاب التح ي  القنااات  تلوير الوظاع   بلى تتيه  واد التربية الرياضية  ا ا ه القرحهة 

 لىبية بالادال ا ة لهيتم  تلوير الملاات البلًية  ث تحا األًشلة الرياضية القتتهلة  ث 

جاً  تلوير  بلىتنقية التراة  المو  )ةراة  التوا ق النركا(  بلىتلايبيةا  الت ا 

 القنااات اللنية  التنتينية القناةبة  تابيتنا.

 

 الخصائص النمائية لمرحلة التعليم األساسي

               :سنوات 1-6 لى من سنوخصائص نمو الحلقة األ

 

 النمو الجسمي:

  تتص  ا ه القرحهة بالنقو اليتقا البلاا  القتتقر  تبلأ اللر اات اليتقية بيث

 الينتيث بالظنوا.

  ي داد طوا األطراف  ي داد ًقو ال ضحت النبير  لنل  ث ال ااايث  الرجهيث  ي ت  الصلا

  ا ااتتاع. 
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 ا  ال ينون ًتيية لت وده اهى ةارضة لظنوا ب ي التشواات الموا ي تهقي ينون ال

 لخ.بضاع اليهوس التاطئة  حقل األشياا  النوم...  ب ي الققااةات التاطئة ك

 

 النمو الحركي:

 اهى القنااات األةاةية.  تهقي نر اإلتمان التلاييا لهيظ 

 ا الت ا ل  ن األشياا  القواد.  تهقي ت داد  ناا  ال  

   . تتص  ا ه القرحهة بالنشاط  النيوية ال اعل 

 .ًقو التوا ق النركا  ت داد النلاا   القناا  اليل ية 

  التننم  ا ال ضحت النبير  أكار  ث ال ضحت الصغير  

 

 النمو العقلي:

  .ينقو امل القت هم ًقوا ةري ا  ي يل ح  ااةتلحع لليه 

  ييابا له ات. بت  ير اللرد اهى ارتريث  ببراً  ناًته بيث أاراًه  تنويث  لنوم 

  يظنر للى القت هم الملا  اهى اابتناا تلاييياب . 

 ينقو لليه ح  اللضوا  كار  التتاؤات.  

 

 النمو االجتماعي:

  . ي داد ت  ير األملااا اهى القت هم تحا ا ه اللتر 

  تر. اريبت ل كل  ث الينتيث اث 

  . ينقو ش وا اللرد بلرديته القتتهلة اث غير 

 القنظقة  ا  يقواات مغير .  ل اب ا ا ه القرحهة لأل تح ي يتوجه ال 
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 النمو االنفعالي: 

  .ا ا ه القرحهة تتنون ال واط   القشاار  ال ادات ااًل الية  

 ا  القلضل داعم. يبلأ تملير ال ات باااتلاع  يي  أن ينون األ  

 ا اًل ااته  أكار تمبح لهت تير  ا تنميق اغباته.  أكار تننقاب  تهقي يصبح ال  

  ياب  أًاً مبوا  اًل الياب ح   شااكة ارتريث  ح  اليلا  اإلكااا  ث النحم  ينون غير 

  ينتم بالنباا  يبلأ  ا اؤية ًلته. 

  لهنمل كلرد.  ينون حتاةاب 

 الرياضية ل ابتتلوا  يقواات األملااا  ث تحا  قااةة األ. 
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 وأهدافها التربية الرياضيةكفايات   
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 وأهدافها كفايات التربية الرياضية

 

 كفايات منهج التربية الرياضية: 

  بدااك التهقي  أاقية الرياضة  ا ال حاات  التلاام بيث الش وب الماعقة اهى ال لا

 . ا ا  القت

  القنا تات لتنميق النياح.  ل ابأ ناا القشااكة  ا األ ًاا الت  قااةة ال قل  

  تلوير القنااات  الق ااف الرياضية بقا ي  ً ايم ااًتقاا  القواطنة  ينمق اؤية

 .    0202البنريث اااتصادية 

  .ا ن  تتوى األداا البلًا  القنااى لر ل القنتتبات الوطنية بالقواوبيث 

  د اا المياد   تنقل القتا لية اتتاذ المرااات أ ناا تنلي  برا ا التربية أ قااةة

 ياضية  ا القلاةة. الر

  تنقية الملا  اإلبلااية  ث تحا ال قل  ا برا ا اياضية ت تقل اهى  نااات التلنير

 الرياضية  ا ظر ف تتنلى الااتنم.  ل ابال هيا أ ناا  قااةة األ

  ييابية ًنو ال قل البلًا  ا النيا  اليو ية  ث تحا اإلااتيااات  التح ي بكتاب

 توظي  القنااات النياتية. 

   .تنقية انامر الهيااة البلًية  القنا ظة اهينا 

  ث الاما ة الرياضية. الااب  التح ي بكتاب  

 الرياضية.  ل ابت قيق الواا بالميم اإلًتاًية أ ناا  قااةة األ 

  لققااةة األًشلة الرياضية   ق الااتنم  النقم  ذ  لتح ي تو ير اللرص النا ية

  اةت لاداتنم. 

  ال ادات الصنية الشتصية  النركية  النلتية الصنينة.  التح ي بكتاب 

  نااات الت هم ال اتا اث طريق التننولوجيا القتلوا   توظيلنا لتل ة  التح ي بكتاب 

 التربية الرياضية بقيااتنا القتتهلة. 
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 لى من التعليم األساسي:والتربية الرياضية للحلقة األكفايات 

 على: يتوقع من التلميذ )التلميذة( أن يكون قادرا  

  .اكتتاب القنااات النركية األةاةية 

 .تنقية انامر الهيااة النركية 

 .ت  ي  ايم ااًتقاا  القواطنة  ث تحا  قااةة األًشلة ااةتنحلية 

   القنا ظة اهى األد ات  بيئة األًشلة البلًية.  بلىاكتتاب التهوك القاد 

 .اكتتاب  لاايم األ ث  التح ة القت همة بققااةة النشاط البلًا 

  .تنقية التصوا النركا  التصوا ال انا لألداا 

 .تنقية الملاات اللردية التا تنمق  مته بنلته 

   أ ناا  ب ل أداا اكتتاب ال ادات الصنية التهيقة  ث تحا الققااةات ال قهية ابل

 األًشلة الرياضية.

 .بدااك ب ي القلاايم الق ر ية البتيلة القت همة بققااةة النشاط البلًا 

  

 : االبتدائي الثاني للصف الرياضية التربية هدافأ

 على: يكون قادرا   أن الثاني الصف( تلميذة) تلميذ من يتوقع

 تهيقةال صنيةال  اداتال  رياضيةال ًشلةاأل  ل اباأل  قااةة . 

 نل  ب ب د ات أل اب شنل اهى  تقرينات تقايهية ب د اا األةاةية النركات  قااةة 

 . أد ات

 اليقااية ل اباأل  نوا تتلم  تنواة أد ات باةتتلام  تتهلة أل اب أداا . 

 تتهلة  تنواة تلايبات تحا  ث بالنر  التننم بقنوا التامة القنااات تلبيق  .  

 تر ينيةال ًشلةاأل  ل اباأل بققااةة التامة البلًية الهيااة انامر تنقية . 

 ل اباأل لقتته  ماًوًيةال نواحاال  رياضيةال قصلهناتالب تت هق   ااف اكتتاب 

 .الرياضية
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الثاني الفصل  
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  مادة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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لىوالوحدة األ  

جمبازالو االساسيةحركات ال  

Basic Movements and Ggymnastics 
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 الحركات األساسية والجمباز

Basic Movements and Ggymnastics 

 

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

 

ل التكوين البدني للتلميذ ككل من خالل اوما رياضة الجمباز فهي تتنأ

تعامله مع القوانين الطبيعية، والميكانيكية، والفسيولوجية، 

والتشريحية، والنفسية فتزداد بذلك كمية ونوعية المثيرات التي تؤمر 

على التلميذ، وتتيح الفرص الالزمة للقيام بمختلف االستجابات الحركية 

يت الكثير من المهارات الحركية خبرات النجاح وتثب إلىوالتي تؤدي 

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

 الحركات األساسية والجمباز  اسم الوحدة:                                    لى          واأل :الوحدة 

                                                         

 
 

 المفردات أهداف الوحدة الحصة

1  جريال -مشيال: االساسيةحركات ال .بطرق مختلفة ساسيةالحركات األ تدريبات تنمي يؤدي- 

 المتكورة األماميةدحرجة ال

0  زحف ال - ومبال-الحجل  :االساسيةحركات ال .بطرق مختلفة ساسيةالحركات األ تدريبات تنمي يطبق–

 األماميةدحرجة ال - المشي على أربع

 المتكورة

3  الجثو – التوازن االساسية حركاتال .بطرق مختلفة ساسيةألالحركات ا تدريبات تنمي يطبق - 

 جانبيةالدحرجة ال – النبطاحا

4  متكورةالخلفية الدحرجة ال جة الخلفية المتكورة بصورة صحيحة.مهارة الدحر يؤدي  

5   يتعرف على األسس الفنية للدحرجة الخلفية المتكورة

 بصورة صحيحة.

خلفية الدحرجة ال( ضاع االساسيةواأل)

 متكورةال

6  لدحرجة االمامية فتحا  بصورة صحيحة.ا مهارة يطبق 

 

 فتحا االماميةدحرجة ال

7  ألعا بصورة  والدحرجاتالحركات األساسية بين  يربط 

 متنوعة ومسابقات.

 األماميةدحرجة ال- االساسيةحركات ال

 /فتحامتكورةال

8  بصورة صحيحة. الخلفية فتحا  مهارة الدحرجة  يطبق       

 

 خلفية فتحاالدحرجة ال

1  ا  متكورة فتحالخلفية الاألسس الفنية للدحرجة  على يتعرف

 بصورة صحيحة.

خلفية الدحرجة ال - االساسيةحركات ال

 /فتحامتكورةال

12  االمامية  دحرجةال االماميميزان الربط  خط.مكونة من  حركيةجملة  يشارك الزمالء في

 متكورةالخلفية الو

11   تشمل المهارات التي تم حركية الجملة ال .تشمل المهارات التي تم تعلمها سابقا   حركيةيطبق جملة

 تعلمها سابقا  

10   حركية تشمل المهارات التي تم تعلمها سابقا  يطبق جملة

 خطين. أومبتكرة من خط 

تشمل المهارات التي تم حركية الجملة ال

 تعلمها سابقا  
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 لودرس األال

االمامية الدحرجة - جريال – مشيال  المتكورة  

Walking - Running - Roll Forward Tucked  

 

 

 

 

 

 

التعليمية:الخطوات   

 التدريبات:

 (النركة.داا تقرينات تقنيلية تتاال اهى ت هم أ)  اوف 

 (رجنةضم الركبتيث اهى الصلا .ااود  )  . اليتم لأل ام  الته 

 (الركبتيث كا ح  اوف.  نا) .ضن النليث أ ام اليتم  

 ( نا - اوف )ضن النليث ا ام اليتما  م ضم الرأس لهصلا. الركبتيث   

 ضن النتليث اهى األاض. بلىباإلضا ة التابق  ينرا التقريث  

 اليهوس اللويل. بلىالتابق  ن د ن األاض بالمل يث لهوموا  ينرا التقريث 

 ضن جهوس التنوا. بلىالتابق  ن الوموا  ينرا التقريث  

  )دحرجة أ ا ية  تنوا . أ ا اب  القشا) اوف 

  )جر  تلي . دحرجة أ ا ية  تنوا .) اوف 

  استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء  

 تقدير لفظي سلمأداة التقويم:   

 

 ممتاز جدا جيد جيد مؤشرات األداء  الرقم

    .الذراعان باتساع الصدر 1

    .الدفع بالرجلين معا   0

الرأس للداخل مضموم ومثني على  3

 .الصدر

   

 

 

 :الدحرجة األمامية المتكورة

عبارة عن مرور الجسم حول محوره 

العرضي، حيث تلمس أجزاءه األرض من 

الكتفين والحوض حتى القدمين بالشكل 

المنحني، وتعتبر هذه المهارة  أوالمكور 

من أساسيات اكتسا  المهارات األخرى 

 للجمباز حيث المرونة والتوازن.

 النقاط الفنية:

واصابع الكف  ،لذراعان باتساع الصدرا

  تشير لألمام.

 الثانيةالدفع بالرجلين معا  في المرحلة 

 من الدحرجة.

 الرأس للداخل مضموم ومثني على

 الصدر.

 قليال إلتمام ومساعدة ميل الصدر

 التلميذ على إتمام الدحرجة.

ل جزء في الجسم يلمس أو الكتف

 األرض عند الدوران.

 الدوران يكون حول المحور العرضي

 للجسم.

 بعد انتهاء الدوران يعود مركز مقل الجسم

 فوق قاعدة االرتكاز.

 طريقة السند:

الوقوف بجانب التلميذ والمسك يتم من 

البداية، واليد األخرى من تحت الظهر في 

 خلف الفخذ.

 

 األدوات المستخدمة:

 الجمباز. مراتب
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 الحجل:

عبارة عن انتقال مقل الجسم ألعلى 

،احدى القدمين على ،األمام إلىو

والهبوط بنفس القدم.

وعند الحجل يراعى رفع الذراع والساق  

العكسية لها عن األرض.

الدرس الثاني

االمامية المتكورة الدحرجة - أربع على المشي  -الزحف  -الومب  - الحجل 

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

Walking on both hands and feet- Rolling forward 

 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ااطواق.  داتل بالمل يث الو  ( ) اوف 

 النباا  وق  ث  احل  بملم ) اوف( النيل.  

  التويل .  القم ل اهى )اًبلاح( ال ح

 األ ا ية القتنوا .  م أداا اللحرجة اااقاعا بيث أابن اهى ) اوف( القشا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 اة التقويم: قائمة الشطبأد

النعممؤشرات األداء الرقم

.معا بالقدمين الومب1

الزحف على البطن.0

 .المشي على أربع بين االقماع3

.الرأس للداخل مضموم ومثني على الصدر4

األدوات المستخدمة:

حبال. -أطواق  –مقعد سويدي  -أقماع  -الجمباز  مراتب

 قيم المواطنة:

)االنتماء(ملصقات على االقماع للمواقع األمرية في مملكة البحرين.
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 الدحرجة الجانبية:

ز ابأسهل حركات الجم الدحرجة الجانبية من

أشكال ترويحية تناسب  ، ولهاعلى األرض

وتعني بأن  ،المختلفةالمراحل السنية 

متكور  أو الجسم يتدحرج وهو مفرود

وتعمل على ربط الحركات  للجانب،

 البعض.عضها بالمختلفة ب

 الدرس الثالث

الجانبية )المتكورة والمستقيمة( الدحرجة -االنبطاح  –الجثو  –التوازن   

Balance - Put downs - Prostration - Side rolling 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

  )( نتلضة اااتلاع)القشا اهى اااضة التواًن ) اوف.

 )دحرجة جاًبية  تتميقة. )اًبلاح 

  .دحرجة جاًبية  تنوا . تنوا()الياو 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.المشي بتوازنيؤدي 1

يؤدي الدحرجة الجانبية المستقيمة. 0

يؤدي الدحرجة الجانبية المتكورة.3

 األدوات المستخدمة:

.مقعد سويدي -عارضة توازن منخفضة  -مراتب الجمباز 
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الدحرجة الخلفية المتكورة:

يبدأ التلميذ بالدحرجة الخلفية المتكورة، 

من وضع الجلوس على أربع واليدان 

تحيطان بأعلى الساقين، مم تدفع 

، مع مراعاة ضم الرأس  القدمان بقوة خلفا 

الصدر ودفع األرض بكفي اليدين،  إلى

ل جزء من أوووضع الكفين على األرض ك

الجسم يلمس األرض واالسناد عليها، 

الجسم من األرض  وتقريب مركز مقل

لعدم ارتطام الجسم باألرض وفتح 

الرجلين أقصى اتساع أمناء الدحرجة 

 للخلف وقبل الدفع لألرض.

:طريقة السند

 عدم االستناد بالكفين على االرض

والنزول بالمقعدة مما يتسبب عنه 

 ارتطام الجسم باألرض.

 عدم مني مفصل الفخذين لتقريب مركز

 االرض.مقل الجسم والمقعدة من 

 عدم ضم الرأس على صدر مما يسبب

اعاقة امناء الدحرجة والدوران حول 

المحور العرضي للجسم.

 الدرس الرابع

متكورةال خلفيةال دحرجةال 

Rolling Backward 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 (اوف )  اليهوس اهى اااض د ن  نا  لةا لقن نا  لصها اللت يث

 الركبتيث.

 ن ًياد  الانا حتى تتملم  م ل  اليتم  ااةتناد  ينرا التقريث التابق 

.اب أ بالنليث اهى اااض 

  (ااود) .لقس اااض بالمل يث ته  الرأس 

  )لقس اااض ته  الرأس  لةا   نكليث اليليث بياً  الرأس  )ااود

 بقشلا المل يث.

 التابق  ن ضم الرأس اهى الصلا  د ن اااض باليليث  ينرا التقريث

اليهوس اهى أابن  ا  ضن التنوا. ىبللهوموا 

التقويم المعتمد على األداء تاستراتيجيا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

. بكفي اليدين يدفع االرض1 ليرفع الجسم عاليا  خلفا 

.ضم الرأس على الصدري0

 واالستناد علىزيادة الثني في مفصل الفخذين 3

 .الكفين

األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.
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QR QR

 :التوازن

عنصر من عناصر اللياقة توازن هو ال

االحتفاظ بثبات الجسم عند البدنية، وهو 

من  الحركات الرياضية من الثبات أو أداء

  الحركة:

:.التوازن من وضع الثبات1

 في على البقاء التلميذمقدرة هو 

سقوط كما  أو اهتزازوضع مابت دون 

وضع )الميزان العالي / الميزان  في

المنخفض / التوازن من وضع الوقوف 

على قدم واحدة(.

 :.التوازن من وضع الحركة0

على االحتفاظ  التلميذمقدرة هو 

 مثل حركيالداء األبالتوازن أمناء 

)المشي على الخط / المشي على 

المقعد السويدي / المشي على 

عارضة التوازن(.

 الدرس الخامس

متكورةال خلفيةال دحرجةال -دورانال -توازنال مشي -جريال 

Running- Balance Walk- Rotation- Rolling Backward 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 ااطواق. بيث القت رج الير ( ) اوف 

 لأل ام تواًن  شا( جاًبا ن) اوف. ال اااا. 

  )ًص  للة لألاهى الو    ث د اان) اوف. 

  )تنوا . تهلية دحرجة)الياو  

جيات التقويم المعتمد على األداءستراتيا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.لألمام بتوازن يمشي1

.الدوران من الومب ألعلىيؤدي 0

الخلفية.يؤدي الدحرجة 3

 األدوات المستخدمة:

.أطواق -أقماع  -الجمباز  مراتب
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 :الدحرجة االمامية

من الحركات  تعتبر مهارة الدحرجة األمامية

ارسة رياضة وهي هامة لمم ،األرضية

حيث يبدأ التلميذ تعلمها في سن الجمباز، 

وهي عبارة عن مرور الجسم حول  ،مبكرة

حيث تلمس أجزاؤه األرض  ،محوره العرضي

من الكتفين والحوض حتى القدمين بالشكل 

الشكل المنحني، ويراعى  أوالمكور 

ح فينج االنسجام في أداء الحركات وسالستها

األداء وتسهل الحركة أكثر كلما زاد تكور 

 .الجسم

 النقاط الفنية:

  الكفان بكاملها على األرض والمسافة بينهما

 بأتساع الصدر.

فع االرض بالقدمين معا ومني مفصل الفخذد 

امناء دفع األرض والركبتين مفرودة وموازية 

 لألرض أمناء مرحلة الطيران.

 األرض بعد الكفين ل جزء يلمس أوالكتفين

 وتتم الدحرجة بضم الرأس على الصدر.

  لوقاية  .فتح الرجلين والميل بالصدر أماما

 .الجسم من السقوط خلفا  

.وقوف واليدين جانبُا والنظر لإلمام 

 طريقة السند

 يتخذ الساند وضع نصف جثو على أحد

 وقريب منه. لتلميذجهتي ا

 يضع الساند اليد القريبة على الكتف

، واليد البعيدة على الظهر. لتلميذا

الدرس السادس

فتحا   األمامية الدحرجة   

Straddle Forward Roll 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 (تناب  .لواوفا ) تيث م التلحرج لس ام  الرجهيث  لتوح. 

  ن ااًتناا بوضن اليهوس ا اداا اللحرجة األ ا ية القتنوا مر صاا( ال)جهوس 

  .لويل  تناب  اليليث بيث الرجهيثال

 ( لويل  تناب الاليهوس)  اةتتلام  رتبة  نننية ) د ن األاض باليليث   اب

 .(تتاال  ا تتنيل اقهية الل ن باليليث

  ى ضن اليهوس اللويل  تنا أاص بلىالتقريث التابق  الوموا ينرا 

  لهتااج.ألةلل لاض بنيث ينون الن    ضن النليث اهى األ اأتتاع

  يث  القيل بالصلا لأل ام اض بالنلد ن األ ن الوضن النناعا التابق

 . ضن الواوف  تناب  بلىلهوموا 

  )اداا  ناا  اللحرجة اا ا ية القنننية القترابلة  الوموا )جهوس المر صاا

 يل. الوضن النناعا  اوف  تناب  بلى

جيات التقويم المعتمد على األداءستراتيا

 التقويم: قائمة الشطبأداة 

النعممؤشرات األداء الرقم

.دفع االرض بالقدمين معا  1

ضم الرأس على الصدر.0

 مام.والنظر لأل وقوف واليدين جانبا  3

األدوات المستخدمة:

 الجمباز. مراتب
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 :مهارات الومب

من الحركات البسيطة التي تنمي لدى 

 وردة الفعل عند ،التلميذ سرعة االستجابة

 .سماع النداء

 الدرس السابع

فتحا   – المتكورة األمامية الدحرجة - بالقدمين الومب - توازنال مشي  

Balance Walk- Jumping on both legs- Roll Forward Tucked 

 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

   القم ل  أ (  شا تواًن  وق اااضة التواًن ) اوف. ال اااان جاًباب

.التويل 

  مر صاا( دحرجة أ ا ية  تنوا ال)جهوس .

 اوف( الو   بالمل يث داتل ااطواق ( . 

  ( اللحرجة اا ا ية  تناب ) اوف.   تناب

  البنريث.  قهنة اب تر ن اهمأ الماطر  التا تنتنا

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.متكورةالالدحرجة االمامية يؤدي 1

.معا   الومب بالقدمين0

.االمامية فتحا  الدحرجة يؤدي 3

  األدوات المستخدمة:

 سويدي.مقعد  -عارضة توازن منخفضة  -أطواق  - مراتب الجمباز

 قيم المواطنة:

)الوالء واالنتماء( القاطرة التي تنتهي أوال  ترفع علم مملكة البحرين.
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 النقاط الفنية:

 الكفان بكاملها على األرض

 والمسافة بينهما بأتساع الصدر.

 دفع االرض بالقدمين معا للخلف

امناء دفع ومني مفصلي الفخذين 

 وموازية تيناألرض والركبتين مفرود

 لألرض.

 ل جزء يلمس األرض بعد أواليدين

الدحرجة للخلف بضم الكفين وتتم 

 الرأس على الصدر.

 فتح الرجلين والميل بالصدر لألمام

 الجسم من السقوط. للحفاظ على

 والنظر للجانب وقوف واليدين

.لألمام

 الدرس الثامن

  فتحا   خلفيةال دحرجةال

Straddle Backward Roll

 الخطوات التعليمية

 التدريبات: 

 ( الواوف)  .تيث م التلحرج لهته   الرجهيث  لتوح  تناب

  )اداا اللحرجة التهلية القتنوا .)جهوس ار صاا 

 ( تناب لويل الاليهوس ) اةتتلام ا د ن اليتم لهته   ن  تح الرجهيث

 رتبة  نننية تتاال  ا تتنيل اقهية الل ن لهته .

 ( تناب اليهوس اللويل )  الل ن لهته  بنا ل اليتم  ن  ضن اليليث انل

الل ن. لةا   نالراس اهى اااض 

  د ن اااض بالنليث  القيل بالصلا لهته  ن الوضن النناعا التابق

 . تناب  ضن الواوف  بلىلهوموا 

  الوضن  بلىاداا  ناا  اللحرجة التهلية القنننية القترابلة  الوموا

 يل.  تناب النناعا  اوف 

المعتمد على األداءاستراتيجيات التقويم 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.دفع االرض بالقدمين معا للخلف1

ضم الرأس على الصدر.0

.فتح الرجلين والميل بالصدر لألمام3

 األدوات المستخدمة:

مرتبة منحنية. –الجمباز مراتب 
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  :الدوران

 تعني تحريك ان الحركات الغير االنتقالية

جزء منه دون حدوث االنتقال  أوالجسم 

تقل في أهميتها عن  من المكان، وال

مثل ، وهي متنوعة الحركات االنتقالية

ر، التكو بثبات، التوازن، الدوران،الوقوف 

االمتداد، الثني والمد، الخفض والرفع، 

الومب والهبوط في نفس المكان، دفع 

 .الجدار، الجثو(

 الدرس التاسع

فتحا  / المتكورة الخلفية الدحرجة -الدوران –توازن  المشي - الجري 

Ran- Balance Walk- Rotation- Straddle Backward Roll 

-Open

التعليميةالخطوات   

 التدريبات:

 اااقاع ليقين اهى  هصمات ) اقاعاا بيث القت رج الير ( ) اوف

(.الميم

 للة. ً  لألاهى الو    ث( ) اوف  

  )تنوا . تهلية دحرجة)الياو  

  )لألاهى. الو    ث د اان)الواوف 

 لأل ام. تواًن  شا( جاًبا ال اااان .) اوف

األداءمعتمد على استراتيجيات التقويم ال

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

االقماع. بين المتعرج الجري1

.الومب مع دوران نص لفة0

.متكورة الخلفيةالدحرجة يؤدي 3

.لألمام وازنت مشي4

 األدوات المستخدمة:

.أقماع -الجمباز مراتب  

 المواطنة: قيم

)جميع القيم( ملصقات بجميع القيم توضع على االقماع.
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 الميزان االمامي:

يعتبر من الحركات األرضية، ويمكن أداءه 

على عارضة التوازن، ويحتاج إلى مرونة 

في مفاصل الجسم وخاصة الفخذين 

حيث تظهر رشاقة الجسم واطالة 

ومطاطية العضالت، ويستخدم للربط 

األرضية. ويعطي التلميذ  بين الحركات

 فترة راحة أمناء األداء.

 الدرس العاشر

المتكورة والخلفية االمامية الدحرجــة االمامي، الميزان( حركية جملة) 

Straddle Backward Roll- Straddle Forward Roll 

خطوات التعليميةال

 التدريبات:

 تواًن.  شا( جاًباب  ال اااان. ) اوف 

 أ ا ا  ي ان( جاًباب  ال اااان. ) اوف. 

 قتنوا ال  ا يةاأل لحرجةال( مر صااال )جهوس.

 (مر صااال جهوس )قتنوا ال تهليةال لحرجةال.

 األدوات المستخدمة:

.الجمباز مراتب  
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 الجمباز:رياضة 

تحظى بشعبية واسعة على هي رياضة 

مستوى العالم، ويمكن ممارستها 

تساعد  وهي ،جماعي أوبشكل فردي 

،على تقوية عضالت الجسم وتنميتها

 تشتمل على حركات متناغمةو

بروعتها وجمالها  ومتسلسلة وتمتاز

دقة عالية في األداء  إلىتحتاج  فهي

 إلىألنها تحتاج  وتمارس في سن مبكر

 .مرونة ورشاقة

عشر والثاني الدرس الحادي   

  تطبيقات عملية 

فقط تشمل المهارات  خطين أو خط من مكونة حركية( جملة)

 تم تعلمها سابقا  التي 

 Closing act consists of one or 0 lines plus moves 

that where learned in the past

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  )تلوات. 4القشا اهى األ شاط  ا تق  تتميم ) اوف

 (اوف .  ( دحرجة أ ا ية  تناب

 .اوف(  ي ان أ ا ا ( 

 اوف( د اان ًص  للة (. 

 (اوف .  ( دحرجة تهلية  تناب

 :األدوات المستخدمة

.جمبازالمراتب 

 قيم المواطنة:

)الطموح( التطلع للفوز بأفضل جملة حركية.



42 

ثانيةالوحدة ال  

كرة القدم ب مرتبطةالصغيرة ال لعا األ  

Mini Games Associated with Football
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 القدمالصغيرة المرتبطة بكرة  لعا األ

Mini Games Associated with Football

سنوات  6بدء من  للتالميذالجماعية المناسبة  لعا كرة القدم من األ

لى للتواصل ووتعد الخطوة األ ،حيث تمثل لهم مصدر متعة وسعادة

من خالل اللعب الجماعي وروح الفريق  ناوالتعمع االخرين وتعزز روح 

الصفات  مفتكسبهوتساهم في تفاعلهم في المجتمع  ،الواحد

 .واالجتماعيةالخلقية 

الصغيرة المرتبطة بكرة القدم من الوسائل التربوية  لعا وتعتبر األ

 ،اللعب مع اقرانه إلىحيث يميل في هذه المرحلة  ،والتعليمية الهامة

ن أي م أكثرليب التي يحبها ويرغب في ممارستها األسا أكثروتعتبر من 

الطبيعي  ميولهخر فهي تهيئ الفرص المناسبة إلشباع آأسلو  

للحركة والنشاط بحيث تساهم في التنمية المتزنة فتكسبه الصفات 

 .والتسامح ناوكالتعالخلقية واالجتماعية 
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 ل(واأل رياضية )الفصل الدراسيالية تربالمخطط وحدة 

 الصغيرة المرتبطة بكرة القدم لعا األاسم الوحدة:   الثانية     :الوحدة 

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1  تمهيدية في كرة القدم ألعا .متنوعة باستخدام كرة القدم ألعا يمارس

0  بطريقة  تتعلق باإلحساس بكرة القدم ألعا يؤدي

.صحيحة

اإلحساس بالكرة

3  الجري بالكرة.صحيحة بطريقة بالكرةتتعلق بالجري  ألعا يؤدي

4  القدم( وجهالتمرير )ب.القدموجه الكرة ب تتعلق بتمرير ألعا يؤدي

5  التمرير )باطن القدم(.تتعلق بتمرير الكرة بباطن القدم ألعا يؤدي

6  م القد بأسفلتتعلق بالسيطرة على الكرة  ألعا يؤدي

 .صحيحة بطريقة

السيطرة على الكرة

7  قة بطري تنمي مهارة التمرير بعد الجري بالكرة ألعا يؤدي

 صحيحة.

الجري بالكرة والتمرير بباطن ريط مهارتي 

 القدموجه 

8 صويبالت.صحيحة التصويب بطريقةتنمي مهارة  ألعا  يطبق

1 تنافسية )جري بالكرة + التمرير( ألعا ة.بطريقة صحيح ا  تنافسية لمهارات كرة القدمألعاب يطبق

12  تنافسية )جري بالكرة + التصويب( ألعا  ة.بطريقة صحيح ا  تنافسية لمهارات كرة القدمألعابيطبق

11  لعا األمن خالل ممارسة المهارات  الزمالء أمناءيشارك

 .الصغيرة

مباراة مصغرةتطبيقات و

10 لعا واأل ممارسة المهاراتر بالسرور أمناء يشع

 .الصغيرة

مباراة مصغرة
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لودرس األال   

تمهيدية في كرة القدم ألعا   

 :تدريباتال

 فرق   4تقسيم الالعبين ل 

   7ضل 7 بااا   صغر. 

  الااتنم    ر ة ب ناًياتنم. إلظنااهتح ي  لإلتاحة اللرمة

  ل بة مغير  لهلريميث القتبمييث( )اقل ححظة. 

:األدوات المستخدمة

 كرة القدم.
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 :اإلحساس بالكرة

تعد مهارة اإلحساس بالكرة من 

والتي يتعرف من  ،المهارات الهامة

 ،ووزنها ،خاللها التلميذ على حجم الكرة

 .واستخداماتها ،وملمسها

:النقاط الفنية

الكرة بالقر  من القدم. 

 ولألمام.توزيع النظر على الكرة

  للتوازن. الذراعان جانبا 

 الدرس الثاني

 اإلحساس بالكرة

Ball handling  

الخطوات التعليمية  

 :تدريباتال

  )الير  لهقس النر  بالملم  الرجوع  ااطرات. النوا اهى التقا) اوف

لنناية الماطر .

  )النر  لأل ام  الته . ضن الملم اهى النر   تنريك ) اوف

  )بالتبادا بيث) لقتات 8النر  ا ام اليتم الو   لهقس النر  ) اوف 

 .( اليترى اليقنى-المل يث 

  )بالمل يث  لقتات 8النر  ا ام اليتم الو   لهقس النر  ) اوف

.الرام ال   يشير اليه الق هم( بلىبالتبادا ) ن اإلشاا  ينظر التهقي  

  )يث المل يث  ا القنان.تقرير النر  ب) اوف

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

توزيع النظر على الكرة ولألمام.1

 .الذراعان جانبا0

يشعر بالفرح والسرور  امناء  التدريبات مع 3

 .الزمالء

:المستخدمةاألدوات 

 كرة القدم.
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 :الجري بالكرة

قدرة التلميذ على التحرك والجري بالكرة 

والتمكن من توجيه  ،في مساحات شاغرة

النظر لألمام والرأس مرفوع لكي 

يستطيع اللعب باالتجاه الذي يتحرك فيه.

:الفنيةالنقاط 

الكرة قريبة من الجسم. 

 جانب الجسم للتوازنبالذراعان 

خفيف.الركل ال 

.توزيع النظر على الكرة واالمام

 الدرس الثالث

 الجري بالكرة

Running with the ball 

الخطوات التعليمية

  التدريبات:

  )بالمل يث  الته  لس ام النر  تنريك) اوف. 

  )ا النر  تنريك) اوف ا ذاابب  .المل يث بيث  بيابب

  )القشا لأل ام  ن الركل التلي  لهنر .) اوف 

  )الير  لأل ام  ن الركل التلي  لهنر . ) اوف

  )القشا النر بالنر .) اوف 

  )الير  النر بالنر .) اوف 

  )كل أابن لقتات لهنر  تياهااتغيير ) اوف. 

  )الير  التلي  بالنر   تتهيقنا له  يل ااطرتان  تمابهتان ) اوف

 الواوف  ناًه.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.الكرة قريبة من الجسم1

جانب الجسم للتوازن.بالذراعان 0

توزيع النظر على الكرة واالمام.3

:األدوات المستخدمة

 اقماع. – كرة القدم
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 التمرير:

يعد التمرير من أساسيات لعبة كرة 

التلميذ على  قدرةوهي  ،القدم

إيصال الكرة لزميله في الفريق بغرض 

الحفاظ على الكرة والبدء في الهجوم 

 ضد الفريق الخصم.

:النقاط الفنية

  مرجحة القدم الضاربة خلفا. 

القدم غير الضاربة بجانب الكرة.

 جانب الجسم للتوازن.بالذراعان

.التمرير بوجه القدم 

 الدرس الرابع

 التمرير بوجه القدم

Passing (out) 

الخطوات التعليمية 

التدريبات:

 ) أ ام الملم النر  بةماط ) اوف.  تك النر. 

 )توضن لوحات اهى الناعق 2 تر0لنر  اهى الناعق  ث  تا ة ا رتقري ) اوف(

ب ةقاا  نا ظات البنريث(.

  )مليث  تمابهيث تقرير النر  له  يل.) اوف 

  )ااطرتان  تمابهتان تقرير النر  له  يل القمابل  الير  لنناية الماطر .) اوف

 ) ا ام  تلوات  يموم بر ينا 4 بلى 0 ث  ا يقش ) اوف.  تك النر

 الملم  م اكهنا لأل ام.

  )ابل أن تح س األاضركل النر   لنث تالتابق التقريث  تنراا) اوف.

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.مرجحة القدم الضاربة خلفا  1

.القدم غير الضاربة بجانب الكرة0

.جانب الجسم للتوازنبالذراعان 3

:األدوات المستخدمة

كرة القدم.

 قيم المواطنة:

)االنتماء( ملصقات أو لوحات على الحائط بأسماء محافظات مملكة البحرين 

والتمرير على المحافظة المطلوبة.
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:النقاط الفنية

  للخلف.مرجحة القدم الضاربة 

   ركل  عندميل الجذع لألمام قليال

 .الكرة

  جانب الجسم للتوازنبالذراعان.

 .التمرير بباطن القدم

 الدرس الخامس

)باطن القدم(التمرير 

Passing (in) 

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

  )تر.0تقرير النر  اهى الناعق  ث  تا ة ) اوف 

  )م   نابإيما مليث  تمابهيث تقرير النر  له  يل ال   يموم ) اوف

تقريراا  ر  أترى.

 .م. 0-0تبادا اكل النر   ث  تا ة ( ال  يل واجه  ) اوف 

  )تمابهتان تقرير النر  له  يل القمابل  الير  لنناية ااطرتان ) اوف 

الماطر .

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

التمرير بباطن القدم.1

.مرجحة القدم الضاربة للخلف0

.الكرةركل  عندميل الجذع لألمام قليال  3

جانب الجسم للتوازن.بالذراعان 4

:األدوات المستخدمة

 كرة القدم.
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 :السيطرة على الكرة

تمكن التلميذ من التحكم بالكرة 

وذلك  ،والقدرة على السيطرة عليها

من خالل التحكم في توجيه التصويب 

 على تثبيتها. والقدرة

:النقاط الفنية

الرجل الحرة مواجهه للكرة.

مني ركبة الرجل المستلمة للكرة

 ألعلى قليال  لمع رفع القدم 

 .للسيطرة على الكرة

 عند ارتطام الكرة باألرض ادفع

بأسفل القدم للسيطرة على 

 الكرة.

 الدرس السادس

بأسفل القدم السيطرة على الكرة
Controlling 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

  )ث ً يهه الققتك بالنر  ليموم  م0اهى ب ل  التهقي  م ي) اوف 

 النر .جاًبه تقا ا ليموم بالتيلر  اهى  بلى ا  تاا  نننى  بتقرير

  )ينرا ًلس م 0 بلىًلس التقريث التابق  لنته ت داد القتا ة ) اوف 

.األداا

  )تقرير  ه النر  يبلأ التقريث ب ن  ال  يل م4اهى ب ل  التهقي يم  ) اوف 

ب ةلل  ليموم بالتنرك لنا  التيلر  اهيناالياً   بلى - النر  ب يلا انه

الملم.

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.مني ركبة الرجل المستلمة للكرة 1

.للسيطرة على الكرة ألعلى قليال  لرفع القدم  0

عند ارتطام الكرة باألرض ادفع بأسفل القدم  3

.للسيطرة على الكرة

:األدوات المستخدمة

 كرة القدم.

https://www.youtube.com/watch?v=ep22n8hwVr8
https://www.youtube.com/watch?v=ep22n8hwVr8
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 :النقاط الفنية

 مالمسة مقدمة القدم للكرة في

نقطة أعلى من وسط الكرة بقليل.

 رفع النظر عن الكرة بعد لعبها

.والزميل للملعبمباشرة والنظر 

.دفع الكرة لمسافة قريبة 

  على أن  يميل الجذع لإلمام قليال

 .تعمل الذراعان على توازن الجسم

 الدرس السابع

(القدم/ وجه  بباطن)مرير التالجري بالكرة وربط مهارتي 

 Running and Passing 

 

الخطوات التعليمية

:التدريبات 

 ( )ن بشاا  الق هما الواوف  تقرير النر  اهى  النر بالنر  ير ال اوف 

الناعق.

  )ن بشاا  الق هم تقرير النر  له  يل. الير  النر بالنر ) اوف 

  اوف( ااطرتان  تمابهتان الير  التلي  بالنر  انل الوموا لقنتص (

 القتا ة تقرير النر  له  يل  الواوف  ناًه.

  )واجه ال  يل الير  التلي  بيث اااقاع انل اتر اقن تقرير النر ) اوف 

 له  يل.

ءاستراتيجيات التقويم المعتمد على األدا

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداءالرقم

مالمسة مقدمة القدم للكرة في نقطة أعلى من  1

وسط الكرة بقليل.

رفع النظر عن الكرة بعد لعبها مباشرة والنظر  0

للملعب والزميل.

.ميل الجذع لألمام قليال   3

:األدوات المستخدمة

أقماع. -كرة القدم

 قيم المواطنة:

)التعاون( التعاون بين الزمالء في تبادل التمريرات.
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 :التصويب

المهارات األساسية في يعد أحد أهم 

 ،يتطلب مهارات في الدقةو ،كرة القدم

مع توافر القوة ، وفي توجيه الكرة

مثل ،والقدرة الذهنية ،والتوازن ،البدنية

 واتخاذ القرارات. ،بالنفس الثقة

 :النقاط الفنية

االقترا  من الكرة في خط مستقيم

القدم الثابتة بجانب الكرة.   

 الخلف من  إلىسحب القدم الضاربة

مفصل الفخذ مع االنثناء من مفصل 

 الركبة.

.النظر إلى الكرة لحظة ضربها

الذراعان جانبا لحفظ التوازن.

 الدرس الثامن

 صويبالت

Shooting 

الخطوات التعليمية

:التدريبات  

  )لتنق (اااقاعالنر  اهى التق تلو  لأل ام  التصوي  اهى ) اوف 

 أةقاا  لن  قهنة البنريث(.

  )القشا بالنر  لأل ام  ن بشاا  الق هم الواوف  تتليل النر ) اوف

.اااقاعاهى 

  )الير  لأل ام   ن بشاا  الق هم الواوف  التتليل اهى ) اوف

.اااقاع

  )الير  القت رج لأل ام انل الوموا رتر اقن التتليل اهى ) اوف

 .اااقاع

التقويم المعتمد على األداءاستراتيجيات 

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.االقترا  من الكرة في خط مستقيم1

القدم الثابتة بجانب الكرة.0

النظر إلى الكرة لحظة ضربها.3

األداء.ن مع الزمالء في اويتع4

:األدوات المستخدمة

اقماع. – اقماع صغيرة –كرة القدم 

 قيم المواطنة:

.مل أسماء مدن مملكة البحرينتح على االقماع التي التصويب )االنتماء(

https://www.youtube.com/watch?v=zC3VJstyDLA
https://www.youtube.com/watch?v=zC3VJstyDLA
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 الدرس التاسع

(تمريرتنافسية )جري بالكرة +  ألعا   

Mini games

 الخطوات التعليمية 

:التدريبات  

  )يتتمبل  ا م التقريرمقن الير  بالنر   الل اان حوا الااطرات ) اوف

.التقرير   يموم بالير  بالنر  ال  يل

  )ل داعر  النر  للى ااعل القيقواة الير  يقواات  ا شن) اوف

اللاعر   التقرير أل  ً يل  ال   بل اه يير  بالنر بالنر  لقنتص  

لهقنتص   يقرا لتهقي  آتر.

:األدوات المستخدمة

 اقماع. - كرة القدم
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 الدرس العاشر

تنافسية )جري بالكرة + التصويب( ألعا   

Competitive games (Running with the ball and

 shooting)

 الخطوات التعليمية

 تنافسية: ألعا 

 منافسات بين القاطرات تحتسب النقاط عند إصابة الهدف:

  )اهى  التتليل الواوف شاا الوموا رتر ا   ن لأل ام الير ) اوف 

 .مقنال

  )اهى التتليل شاا ا رتر الوموا انل لأل ام القت رج الير ) اوف 

.مقنال

 :األدوات المستخدمة

اقماع صغيرة. –أقماع  -كرة القدم 
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عشروالثاني الدرس الحادي   

تطبيقات ومباريات مصغرة   

Mini games  

 الخطوات التعليمية 

.تطبيقات ومباريات مصغرة تشتمل على المهارات التي تم دراستها

:األدوات المستخدمة

كرة القدم.

 قيم المواطنة:

)جميع القيم( كل فريق يمثل ويحمل اسم قيمة من القيم
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 الوحدة الثالثة

وسباقات التتابع األساسيةحركات ال

Basic movements and relay races
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 الحركات األساسية وسباقات التتابع

Basic movements and relay races

تعد مرحلة الطفولة من المراحل الخصبة في تنمية وتوجيه القدرات 

ماهي إال قاعدة التطور و ،األساسية التلميذالبدنية والحركية، وحركات 

الرياضية، فاكتسا  التلميذ لمهارات  لعا المهاري الحركي لمختلف األ

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 بهذه المرحلة السنية اهتماما  بالغا 

 ميذلتلألنها مرحلة نمو المهارات الحركية والبدنية المختلفة، وزيادة كفاءة ا

في أداء المهارات الحركية األساسية في جو من المرح واللعب بصورة 

سهلة وبسيطة تجعله يتعلم المهارات والحركات الرياضية والمشاركة في 

 .تتابعسابقات ال
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 رياضية )الفصل الدراسي الثاني(التربية المخطط وحدة 

  تتابعالركات األساسية وسباقات الحاسم الوحدة:      الثالثة  :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1   بطريقة صحيحة الجري من البدء العالييؤدي.
بدء عاليالالجري / 

0   م122 - 82لمسافة  الجري مع تنظيم التنفسيطبق 

 .بطريقة صحيحة

م 82الجري مع االستكشاف لمسافة من 

م122 إلى

3
 بطريقة التتابع من خالل تسليم األداة  الزمالء في يشارك

 صحيحة.
التتابع

4  الومب لألعلى بالقدم األسس الفنية لمهارة  على تعرفي

  .بطريقة صحيحة والقدمين
الومب لألعلى

5   بطريقة  توافق بين الذراعين والرجلينالب الومبيؤدي

 . صحيحة
الومب بالقدمين / الحجل

6   بطريقة صحيحةبواحدة  قدمب باالرتقاء الومبيطبق..  
بقدم واحدةالومب 

7  االقترا  واالرتقاء والطيران الومب الطويل بسيطة.بصورة  الطويلمهارة الومب يطبق(

والهبوط(

8   .يرمي الكرة للخلف من فوق الرأس
رمى الكرة للخلف من فوق الرأس

1   المختلفة ألبعد مسافة.األدوات يرمي
باتجاه هدف ألبعد مسافةالرمي 

12   باتجاه متعرج بطريقة صحيحةيعدو .
المتعرج العدو / العدو

11
  موانع ألعا .يجتاز الموانع باستخدام بعض الحركات األساسية

10
  ُمهرجان)ضمن الفريق(. والسباقات  لعا امناء أداء األم قدراته قيي
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 :البدء العالي

ويستخدم في مسابقات المسافات 

خلف خط  لتلميذيقف ا وفيه ،الطويلة

وتكون احدى القدمين أمام  ،البداية

األخرى والجذع منحنيا لألمام استعدادا 

.االنطالقللحظة 

النقاط الفنية:

التنفس تنظيم.

التوافق معمحددة  بسرعة الجري

 .والرجلين الذراعين بين

تقديم قدم االرتقاء لألمام.

  مني الركبة األمامية قليال.

لوألالدرس ا  

/ البدء العالي الجري  

Running / High Start 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 )الير   ا القنان.) اوف 

 )الير  لأل ام لهقس التق  ال ود .) اوف 

 )اًلهق( الير  لهتق  ال ود .  –اتباع ًلاا الق هم )ت   ناًك ) اوف

 )الير  ألت  النهق  ث اهى األاض  ال ود  لتتهيقه له  يل.) اوف

 )تتييل أةم  لينة أ  ارية  ث  ةباق الير  بيث الماطرات) اوف (

ارى  قهنة البنريث(.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يقدم قدم االرتقاء لألمام.1

التوافق بين الذراعين والرجلين.0

.مني الركبة االمامية قليال  3

:األدوات المستخدمة

حلق.

 قيم المواطنة:

)االنتماء( الجري لألمام وتسجيل اسم مدينة أو قرية من قرى مملكة 

البحرين في اللوحة والعودة لنهاية القاطرة.
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 :الجري

 لعا يعتبر الجري مهارة أساسية في األ

الرياضية، ويستخدم لالنتقال من مكان 

تحسين  إلىآخر، ويؤدي الجري  إلى

 يةتقومستوى الجلد الدوري التنفسي، و

عضالت الرجلين.  ويتميز عن المشي 

بوجود لحظة طيران ال تلمس فيها 

القدمان األرض في وقت واحد.  ويؤدي 

الجري بضغط خفيف على النتوء 

جود المستدير عند قاعدة االبهام مع و

ميل خفيف في الجسم لألمام ويصاحب 

ذلك مني الركبتين وارتفاعهما ألعلى مع 

مرجحة الذراعين للخلف من الكتفين بقوة، 

 مع مني المرفقين.

 النقاط الفنية:

والجهد لكامل التنفس تنظيم

 المسافة.

معدالت في التحكم التالميذ تعليم

 .الجهدوالسرعة وتوزيع  الجري

بين التوافق مع محددة بسرعة الجري

والرجلين. الذراعين

 الدرس الثاني

االستكشاف مع الجري  

Running while exploring 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

   )تمتيم الص  لقيقواات ت لى كل  يقواة  نقة الير ) اوف

    تر(. 22 )القتا ة البالوًات أ القوجود   جه  القهصقلقنلة 

  )ابر  تاا  تح ي ةتة  أ  5 ث   يقواات  نوًةالير  ضقث ) اوف

  تر ك حقاا. 25 نلد لقتا ة 

  )الت ري  بنا تر لهتوا  انل كل  نلة  05تنليل  نلات كل ) اوف  

أاتا نا  ن تنظيم التنلس  تنليل الوات  أ    باًا القلاةةكقرا ق 

 بليئة.  م  التراة كوًنا   ببحغ التح ي 

  )القنلة ا) اوف ً ر  الي القتوةلة  االتراة   الت كيل اهىلااًية بًيا

الراب ة    ث  م وامهة الير  حتى القنلة الاالاة  التوايتا ن باحن 

النها.ت ري  التح ي  ب  ث الير   ترا  222إلتقام 

  )التنلعة.القشا  ن حركات التنلس    ث  مالير  التلي  ) اوف 

األداءاستراتيجيات التقويم المعتمد على 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.يوزع الجهد بين محطات الجري 1

.التوافق بين الذراعين والرجلين 0

األداء.يشعر بالفرح والسرور مع الزمالء امناء  3

:األدوات المستخدمة

أعالم. -بالونات  -ملصق 

 قيم المواطنة:

البالونات تمثل األلعا  الشعبية.)االنتماء( الملصقات على   
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 التتابع:

القوى التي ال  ألعا هو احدى مسابقات 

على المجهود الفردي فقط بل  دتعتم

، حيث  على المجهود الجماعي أيضا 

( تالميذ 4تسابق مجموعة مكونه من )ت

ليسلم  م م(122ريق، يجري كل تلميذ )كف

زميلة الذي يليه وهكذا حتى  إلىالعصا 

نهاية السباق في أقل  إلىتصل األداة 

 زمن ممكن.

 النقاط الفنية:

.الحفاظ على األداة

:المتخيلةالبيئة 

.السوق 

 :الشخصية

.حامل البضائع

 الدرس الثالث

 التتابع

Relay 

(:نقل البضائع للعبة)ا قصة حركية

 .(ايقة  ث ايم القواطنة يقالالقنل   نل )اةمكل ااطر  تقال 

ا ن(  يتشنل التح ي   تتهيقنا ار يناد  الق هم: )لمل  مهت البضااة يي 

نا بالتتابن   ض  تهيم البضاعن  ث كرات  أكياس  اصاااطرات  يمو ون بت

 ا القنل(.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 سلم تقدير لفظيم: أداة التقوي

جيد  جيدمؤشرات األداء الرقم

جدا

ممتاز

ينفذ التعليمات المطلوبة لتحقيق المهمة.1

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع0

يشعر بالفرح والسرور امناء األداء.3

:األدوات المستخدمة

أكياس. -كرات  -عصا التتابع 

 قيم المواطنة:

)جميع القيم( كل قاطرة تمثل محل يحمل اسم قيمة من القيم.
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 :الومب

يتطلب الومب قدرة وتوافق األداء لكل 

أجزاء الجسم، وللقيام بالومب علينا 

االحتفاظ بوضع الجسم في مرحلة 

الطيران ألطول فترة ممكنة لتحقيق 

 وأعموديا   أو أفقيا   سواء  المسافة األبعد 

.  كليهما معا 

ويدخل الومب في تحديد مستوى القدرة 

ويمكن استخدام حركات  ،العضلية

الذراعين بهدف زيادة القوة لزيادة مسافة 

ويراعى عند لحظة الهبوط مني  . الومب

، بهدف امتصاص صدمة  الركبتين قليال 

الهبوط، وعند الهبوط الصحيح يتمكن 

ته ويالحظ أداء حركات ماب مةاومدالفرد 

عند الومب ألعلى عموديا  أن قوة مرجحة 

الذراعين توجه ألعلى مما يوفر قوة أكثر.

النقاط الفنية:

 االرتقاءتحديد رجل. 

 لالرتقاءتحديد المسافة الالزمة. 

 مرجحة الذراعين ألعلى ميل الجذع

.لألمام

 الدرس الرابع

 الومب لألعلى

Jump Up 

الخطوات التعليمية  

 التدريبات:

 )ا ن الركبةالقشا  ) اوف  .  االياب

 )القشا  ن الصلاا  الو   بملم  احل   ن ا ن الركبة االياب لهرجل  ) اوف

 الرجل(. )تبليل األترى.

  )ث   الو   بالمل يثت هيق بالوًات اهى ااتلااات  تتهلة ) اوف 

البالوًات. الابات لهقس

  )ااتلاااب األال  البالونس لهق الو   بالمل يث لألاهى) اوف. 

  )البالونلهقس  لألاهىالو   بالمل يث   احل    ث  مأت  تلو  ) اوف 

 .ااتلاااب األال 

  )لهقس لألاهى الو   بالمل يث    ث  م ااترابأت  تلوتيث ) اوف

 .ااتلاااب األال  البالون

 )ااتلاااب األال  البالونلهقس  ألاهىلالو   بملم  احل  ) اوف. 

  )لهقس لألاهى الو   بملم  احل    احل    ث  مأت  تلو  ) اوف

  .ااتلاااب األال  البالون

  )لهقس لألاهى الو   بملم  احل     ث  م ااترابأت  تلوتيث ) اوف

.ااتلاااب األال  البالون

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

يحدد رجل االرتقاء.1

لألمام. مرجحة الذراعين ألعلى ميل الجذع0

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع3

:األدوات المستخدمة

 بالونات.
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 :الحجل

 إلىعبارة عن انتقال مقل الجسم ألعلى و

احدى القدمين على األرض على األمام 

ولتحقيق أداء للهبوط عليها نفسها، 

يراعى رفع الذراع والساق وبقوة  حجلال

 لعكسية لها وعند الهبوط من الحجلا

بسهولة ولغرض امتصاص الصدمة يتم 

مني مفاصل الحوض والركبة ومفصل 

القدم الهابطة لألرض.

 النقاط الفنية:

 بالقدمين معا   االرتقاءتزامن

 .استخدام الذراعين للومبو

  ومرجحة  مني الركبتين قليال

الذراعين.

 الدرس الخامس

 الومب بالقدمين / الحجل

Jumping on one leg /Jumping on both legs 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

للومب  وعمل مهامرسم مربعات في األرضية كما هو مبين في الرسم 

 كالتالي:

 )الو   / الو    ن الل اان االياب / الو   جاًباب  الو   أ ا اب ) اوف /

لهته .

 )ل النيل بالرج بلىالتلاي  التابق بتغيير القنقة  ث الو   ينرا ) اوف

التنراا بالرجل اليترى /  بنلس القنام النركية التابمة  لنث  االيقنى

/ لهته . / جاًباب  بالنيل أ ا اب 

 )بالمل يث أ ا اب لت لية النهق. الو  ) اوف

 )بالمل يث أ ا اب لت لية النر  اللبية. الو  ) اوف

 )بالمل يث أ ا اب لت لية الناج  القنتلي. الو  ) اوف

المعتمد على األداءاستراتيجيات التقويم 

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.االرتقاء بالقدمين معا   1

.مني الركبتين قليال ومرجحة الذراعين 0

.يشعر بالفرح والسرور امناء األداء 3

 :األدوات المستخدمة

حاجز منخفض. -كرة طبية  -حلق 
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 النقاط الفنية:

المسافة تحديد االرتقاء رجل تحديد

 .لالرتقاء الالزمة

الجذع ميل ألعلى الذراعين مرجحة 

.لألمام

 الدرس السادس

بقدم واحدة  الومب  

Jumping on one leg 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 )ا ن الركبة القشا ) اوف  .  االياب

 )االياب  الركبة ا ن  ن  احل  بملم الو   الصلاا   ن القشا ) اوف 

 .الرجل( )تبليل األترى. لهرجل

  )ث   الو   بالمل يث  تتهلة ااتلااات اهى بالوًات ت هيق) اوف 

البالوًات. لهقس الابات

  )البالون لهقسلألاهى  بالمل يث الو  ) اوف .  األال ااتلاااب

  )لهقسلألاهى  بالمل يث الو    احل    ث  م تلو  أت ) اوف 

. البالون  األال ااتلاااب

  )لهقسلألاهى  بالمل يث الو     ث  م ااتراب تلوتيث أت ) اوف 

. البالون  األال ااتلاااب

  )البالون لهقسلألاهى   احل  بملم الو  ) اوف . األال ااتلاااب

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

يقدر المسافة الالزمة لالرتقاء.1

 ألعلى. الذراعين مرجحة0

لألمام. الجذع ميل3

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع4

 :األدوات المستخدمة

 بالونات.
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 :الطويل الومب

هو جري متزايد السرعة الكتسا  أطول 

مسافة أفقية، مم االرتقاء على قدم 

واحدة والطيران والهبوط على حفرة 

 الرمل، وتتكون من عدة مراحل متتالية:

 االقترا

االرتقاء

الطيران

.الهبوط

 الفنية:النقاط 

لألمام. النظر

واحدة. بقدم االرتقاء

مع الرجلين. الذراعين توافق

القدمين. على الهبوط

 الدرس السابع

 الومب الطويل من الثبات 

Long Jump 

لخطوات التعليميةا  

 التدريبات:

 ()القشا بتلوات  اة ة.   اوف 

 )الير  بتلوات  اة ة.  ) اوف 

 )الو    ث  وق حباا. ) اوف 

 )الو   بملم  احل   ث الير   وق اإلشااات. ) اوف 

 )الو   بملم  احل  لأل ام.اااتراب بتلو    ث  م  ) اوف 

 )اااتراب بتلوتيث   ث  م الو   بملم  احل  لأل ام ) اوف.

  لعبة:

يا  التهقي  الااًا  ان ا  م تماس  اا   ث ًملة النبوط كل ااطر  يو   التهقي  األ

القتا ة النهية لنل ااطر   الماطر  التا تنرً  تا ة أطوا اا الماطر  اللاع  .

 التقويم المعتمد على األداءاستراتيجيات 

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

لألمام. النظر1  

واحدة. بقدم االرتقاء0  

مع الرجلين. الذراعين توافق3  

 الهبوط على القدمين.4

:األدوات المستخدمة

إشارات. –حبال 

 قيم المواطنة:

.الومب للوصول ألبعد محافظة في مملكة البحرين)االنتماء(   
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 :مهارة الرمي

 إلىسفلي  إلىيتنوع الرمي من علوي 

حسب حجم وشكل ومقل األداة،  ،جانبي

مالث مراحل إلى مهارة الرمي  تنقسمو

 ،والنهائية ،والرئيسية ،هي التحضيرية

ولها مالث خصائص هي شكل الحركة 

واتقانها والمسافة التي يتم الحصول 

 .عليها

النقاط الفنية:

 صحيحة.مسك األداة بصورة 

 التركيز على طريقة األداء الصحيح

المسافة المنجزة في  وليس على

 الرمي.

 والذارعينالتوافق بين الجذع.

 الدرس الثامن

 الرأس فوق من للخلف الكرة رمي

Throwing the ball back over the head

  الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ( .وق الرأس  تك النر  االياب  اوف )  القشا أ ا اب. 

 ( تك النر . الواوف. ال اااان أ ا اب ) ا ا النر  لألاهى  لملنا. 

 ( تك النر  .الواوف. ال اااان أ ا اب )  القشا أ ا اب  ن ا ا النر

 .لألاهى  لملنا

 ( تك النر  أ ام الصلا .الواوف. ال اااان أ ا اب ) . ا ا النر  لهته

 (الواوف.  تك النر  أ ام النوض ). ا ا النر  لهته

 (النر   ا  تتوى النوض .الواوف)  يل الي ع أ ا اب ا ا النره لهته 

 ن  رد الي ع.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.مسك األداة بصورة صحيحة1

.والذارعينالتوافق بين الجذع 0

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع3

:األدوات المستخدمة

 كرة خفيفة.
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:النقاط الفنية

انتشار األصابع على الكرة.   

مني مفصل المرفق امناء الرمي.

اليسار/  اليمين باليد الكرة رمي  

.واألقوى المفضلة اليد لمعرفة

 الدرس التاسع

 الرمي باتجاه الهدف

Throwing towards the score 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  ) نر  باتياه الناعق/  تا ة  تر )ًياد الا ا ) اوف.  تك النر

 القتا ة(. 

  ) نر  باتياه ااطواق باليل القلضهة.الا ا ) اوف.  تك النر

  ) ا ا النر  باتياه القم ل التويل   ن  ضن ) اوف.  تك النر

اجل اااتناً انس اليل الرا ية.

  ) واق الق همة  ن  ضن ا ا النر  باتياه ااط) اوف.  تك النر

اجل اااتناً انس اليل الرا ية.

  ) نر  باتياه ال  يل باليل القلضهة.الا ا ) اوف.  تك النر

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

انتشار األصابع على الكرة.1

.امناء الرميمني مفصل المرفق 0

.ن مع الزمالء امناء الرمياويتع3

 :األدوات المستخدمة

سويدي.مقعد  -اطواق  -كرة 
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 :العدو

يجب أن يتم العدو مع االقتصاد في 

الجهد المبذول، وينتج ذلك عن عدم 

تقلص العضالت أمناء العدو بل يجب أن 

تكون العضالت على قدر كبير من 

االجهاد  أواالسترخاء وتجنب الشدة 

العضلي.  كذلك يجب أن تعمل أجزاء 

الجسم جميعها في اتجاه العدو وخاصة 

 الذراعين.

 النقاط الفنية:

ركةح مع متوافقال الجريبين  ركيزالت

   ية الجذع.اووز الذراعين

المحافظة مع الرأس استدارة عدم

.االتجاه تغيير أمناء السرعة على

 الدرس العاشر

والعدو المتعرج العدو  

Running forward and running in between cones 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

   )القه  . أاجاا  ا النر الير ) اوف

  )الق هم. يلبشاا   باتياه الير ) اوف

  )القنان.  ا التوا  الصا ر   انل ةقاعالير ) اوف

  )الق هم. يلبشاا   اتياه ب نس الير ) اوف

  )يترى اليل ال اليقنى باليل األاض لقس  نالير ) اوف.

  )التوا . للة ًص  الل اان الصا ر  ةقاع  انلالير ) اوف 

  )األاض. اهى اليهوس الصا ر   انل ةقاعالير ) اوف

  )الق هم. ينلده  ت رج  تاا  االير ) اوف

  )تتابن. بصوا  الير  تنظيم) اوف

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.االتجاهالمحافظة على السرعة امناء تغيير 1

.ية الجذعاوتوافق الجري مع الذراعين وز0

األداء.يشعر بالفرح امناء 3

:األدوات المستخدمة

 أقماع.
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 :الموانع ألعا 

بأنه يمكن  لمسابقاتهذا ا تمتاز

على ارتفاعات معينة األدوات استخدام 

 اولهبما يتناسب مع المرحلة العمرية 

أشكال متعددة منها ما هو طويل ومنها 

 .ما هو قصير

النقاط الفنية:

 توافق زاوية الجذع مع السرعة امناء

 الجري.

  ومب بالقدمين معا.

توافق الذراعين مع الرجلين.

يحافظ على التوازن امناء األداء.

 الدرس الحادي عشر

الموانع ألعا   

Steeplechase 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  )جر   ت رج بيث اااقاع.) اوف 

  )بالمل يث داتل ااطواق.) اوف     

  )النباا. أ ًح   ث أةلل ال صا )اًبلاح

  )ت لية النواج  القنتلضة.) اوف 

  )شا التواًن.) اوف  

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.الجري امناء السرعة مع الجذع يةاوز توافق1

.ومب بالقدمين معا  0

.توافق الذراعين مع الرجلين3

.يحافظ على التوازن امناء األداء4

 :األدوات المستخدمة

حواجز منخفضة. -حبال  -عصا –اطواق  -أقماع 
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 الدرس الثاني عشر

ومسابقات تطبيقات  

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 نالتا   يمصل به جقن كل القنااات التا تم تلايتنا  ا موا   نلات يتم 

 التنظيم:بصوا  تر ينية لنا ل الص   ينبغا  رااا   ا يها  ا 

  لهتح ي    شر بات منيةكتر ا تيث النصة بيه   واكه .

  .تنريم اللرق القشااكة بيواع  ا  ية 

  .تشيين التح ي  القتتقر 

. ث القتابمات التابمة حت  ظر ف القلاةة  اتتياا أ يقنث تنظيم  نلات 

 :األدوات المستخدمة

جوائز رمزية. –فواكه ومشروبات 
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 الوحدة الرابعة

 كرة اليدمرتبطة بال الصغيرة لعا األ

Mini games associated with handball
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 الصغيرة المرتبطة بكرة اليد لعا األ

Mini games associated with handball

كرة اليد لعبة رياضية جماعية ممتعة تمارس في سن مبكر لألطفال من 

 كما ،وقوةوتجذ  انتباههم لما تتميز به من سرعة  (سنوات 8-12) عمر

انها وسيلة ناجحة لتربية التالميذ على التفكير والعمل الجماعي من خالل 

 .والتصويب ،والتنطيط ،واالستالم ،التمرير مثل المهاراتممارسة اهم 

 ا لعتمهيدية لأل رياضية ألعا هي  ،الصغيرة المرتبطة بكرة اليد لعا األ

اسيات سأميذ الها المختلفة حتى يدرك التليمكن ممارستها بأشك ،الكبيرة

ويمارسها بحرية واستقاللية كما ينمي قيم متعددة  ،اللعبة الجماعية

الرياضية  لعا مارسة األمت لوبذلك تتكون لديهم الخبرات والقدرا

 .المختلفة
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 ()الفصل الدراسي الثاني رياضيةالتربية المخطط وحدة 

الصغيرة المرتبطة بكرة اليد لعا األاسم الوحدة:      الرابعة  :الوحدة 

أهداف الوحدةالحصة
المفردات

1  المطاردة.صحيحة بطريقة الجريتنمي مهارة ل المطاردة ألعا يؤدي

0 باستخدام كرات اليد ألعا .بطريقة صحيحة ا  باستخدام كرات اليدألعاب يمارس

3  االحساس بالكرة.بطريقة صحيحة ا  صغيرة تنمي اإلحساس بالكرةألعابيطبق

4  التحكم بالكرةالتحكم بالكرة. لتنميةصغيرة ال لعا األيشارك الزمالء في

5  الرمي واللقفا  صغيرة تنمي مهارتي الرمي واللقف.ألعابيمارس

6 التمريرا  صغيرة تنمي مهارة تمرير الكرة باليدين.ألعاب يمارس

7  التنطيط.صحيحة بطريقةالتنطيط ا  صغيرة تنمي مهارة ألعابيطبق

8  التصويب.بدقة ا  صغيرة تنمي مهارة التصويبألعابيؤدي

1 التنطيطربط مهارتي التمرير و .بطريقة صحيحة صغيرة بكرة اليد ألعا المهارات بشكل  يربط

12 التنطيط ربط مهارات التمرير و.بطريقة صحيحة صغيرة بكرة اليد ألعا المهارات بشكل  يربط

 والتصويب

11  مصغره ألعا ربط المهارات بشكل .ةصحيح بطريقةاليد صغيرة بكرة  ألعا المهارات بشكل يطبق

10 مهرجان بكرة اليد للصغارالصغيرة. لعا يتعرف على النقاط القانونية امناء ممارسة األ



74 

النقاط الفنية:

.حركة الذراعين 

حركة الرجلين. 

ية الجسماووضع الجذع وز.

تنظيم التنفس. 

لوألالدرس ا  

 المطاردة

The Chase 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

القلااد تهقي   احل  مق يموم بقلااد  ً حعها  ال   يتم لقته يم   يموا 

 بلىاةقه بصوت  تقوعا يم  بمية ال  حا لنظة لقس ال  يل  ااةتقاع 

ااةما  م يتتقر اله   حيث يصبح القهقوس او القلااد اليليل  ا اله بة.

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 الشطبأداة التقويم: قائمة 

النعممؤشرات األداء الرقم

حركة الذراعين. 1

.حركة الرجلين 0

.ية الجسماووضع الجذع وز 3

 قيم المواطنة:

 .ن اللعبةقواني( واالحترام العنف)نبذ 
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 :باستخدام كرات اليد ألعا 

تمهيدية للعبة كرة اليد، تتميز  ألعا هي 

بالفرح والسرور وسهولة ممارستها 

وتكرارها في سبيل االرتقاء الحركي 

 للعبة كرة اليد.

على الكرة باستخدام لعا األ تعتمد

 .التمرينات من مجموعة تطبيق

النقاط الفنية:

مسك الكرة. 

توافق الذراعين مع األداء.

النظر لألمام. 

 الدرس الثاني

باستخدام كرات اليد ألعا   

Games using hand ball 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ) لأل ام  الته  األاضاالنر  باليليث اهى  ةدحرج ) اوف.  تك النر.

  ) دحرجتنا بيل  احل باليليث   اب  م تنليق النر  ) اوف.  تك النر

الياًبيث.اهى 

 ) م لم  النر   ث  لألاهىاالنر  باليليث  اا  ) اوف.  تك النر 

.الو  

 ) النر  له  يل  اقل للة كا هة رتقري ) اوف.  تك النر.

 ) تقرير النر   ن ال  يل  ث الياًبيث اتباد ) اوف.  تك النر.

 ) تتهيم النر   تتهقنا  ث األاهى  ااةلل اتباد ) اوف.  تك النر.

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.مسك الكرة 1

.توافق الذراعين مع األداء 0

.مع الزمالء امناء األداء ناويتع 3

:األدوات المستخدمة

 كرة اليد.
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 :كرةبال اإلحساس

إعطاء بعض التدريبات للتالميذ إلدراك 

العالقة بين التلميذ وساحة الملعب 

 ولتطوير الحركة ونمط األداء.

النقاط الفنية:

.مسك الكرة 

 توافق الذراعين والرجلين امناء

 األداء.

 لألمام.النظر

 الدرس الثالث

كرة بال اإلحساس  

Ball Handling  

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ( )أ  ج ا  ث -الملم -)اليل  مالنر  اهى األاض دحرجتنا باةتتلا اوف

ترك التهقي  يلنر  ينتش (.اليتما ا

  دحرجة النر  اهى األاض بيث  أ ا اب أةلل(  نا الي ع.  تناب ) اوف

.الرجهيث

  الي عتل يراا حوا  كر (  تك-طويل)جهوس. 

  ) ا ا النر  لألاهى  لملنا.) اوف.  تك النر 

  ) ا ا النر  لألاهى  التصليق  ر   لملنا  م ًياد ) اوف.  تك النر

 الد التصليق.

 ى  اقل حهمة بال ااايث  نان توان ا ا النر  ألاهالنر (  ك) اوف.  ت

 ةموط النر .

 اإلًيهي ية. بالهغة 8 اام  اةم الرجهيث بيث النر  دحرجة

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.مسك الكرة1

.توافق الذراعين والرجلين امناء األداء0

.النظر لألمام3

:األدوات المستخدمة

 كرة اليد.
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:التحكم بالكرة

رةاوالمح أوالسيطرة على الكرة مباشرة، 

 .غةاوالمر أو

  النقاط الفنية:

.األصابع منتشرة على جانبي الكرة

 الدرس الرابع

التحكم بالكرة   

Control of the ball 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  (تك  ال ااايث أ ا اب  .اوف ) تلضنا.ا ن ال ااايث االيا  النر 

 اليتم.ال ااايث أ ام  النر ( تل ير تك  ال ااايث أ ا اب  .) اوف

 يل  ث ته  الظنر بلىًمل النر   ث يل  النر ( تك  .) اوف.  

  لنر   ث يل بلى يل  ث ًمل ا الي ع( تك النر   ن  نا  .) اوف  تناب

.بيث األاجل

  :ضن النر  اهى ااحة اليل 

  القشا  ث د ن ةموط النر. 

 . الير  التلي   ث د ن ةموط النر

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.على جانبي الكرة األصابع جميعا  تنتشر  1

استناد الكرة على سالميات اليد. 0

.ن مع الزمالء امناء األداءاوتعي 3

:األدوات المستخدمة

كرة اليد.

 قيم المواطنة:

.على كرتي ظالممتلكات( احافالحفاظ على )
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 :الرمي واللقف

يتضمن الرمي قوة لترك الكرة في 

واللقف هو استقبال  ،االتجاه المرغو 

 وامتصاص قوة قادمة باليدين.

 النقاط الفنية:

 تطبق جميع التدريبات بيد واحدة مم

.  باليدين معا 

 التوافق بين حركة المشي مع

 .الرمي

سرعة االستجابة.

 الدرس الخامس

 الرمي واللقف

Passing and Receiving 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  )ا ا البالون لألاهى  ا النواا  لمله.) اوف.  تك البالون 

 قشا أ ا اب ا ا البالون لألاهى  ا النواا ) اوف.  تك البالون( ال

  لمله.

  ) ا ا النر  لأل ام  الير  إلحضاااا.) اوف.  تك النر

  ) لألاهى  ا النواا   تننا ب ل ااتلاداا ا ا النر  ) اوف.  تك النر

  رتيث اهى األاض.

  ) ا ا النر  لألاهى  ا النواا   تننا ب ل ااتلاداا ) اوف.  تك النر

  ر  اهى األاض.

 (ا ) ا النر  لألاهى  ا النواا  م لملنا ابل لقتنا  اوف.  تك النر 

 لألاض.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

التقويم: قائمة الشطبأداة 

النعممؤشرات األداء الرقم

الرمي.والتوافق بين حركة المشي 1

سرعة االستجابة.0

يشعر بالفرح والسرور امناء األداء.3

:األدوات المستخدمة

 كرة اليد. -بالونات 

 قيم المواطنة:

  .على البالوناتالقيم تكتب )جميع القيم( 
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 :التمرير

هو أن يكون التلميذ مستحوذا  على الكرة 

ر، تلميذ آخ إلىلدقائق قليلة، مم ينقلها 

ويمكن استخدام عدة أنواع من التمريرات 

لكن يجب التأكد من أن الزميل المستلم 

 مستعد الستالم الكرة.

 النقاط الفنية:

.مسك الكرة 

النظر لألمام. 

احدى القدمين لألمام.

للتوازن. 

الدرس السادس

 التمرير 

Passing

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (ال اوف ) ال  يل ترك النرية  ا التقرير  اثقتا ة  تريث .  تك النر

  ااةتحم لنم لي هنم ينتشلون ب ي اللرق. 

 (.وق الرأس  تك النر   اوف )   باليليث  اةتح نا  له  يلتقرير النر

 باليليث.

 (.باليليث له  يلتقرير النر    اوف) .ث أ ام الصلا  اةتح نا باليليث 

 (.اوف   ) بيل  احل   ث  تتوى النت  له  يلتقرير النر   تك النر

  اةتح نا باليليث.

 (.تك النر   اوف ) شا تلو  اأ تاا اث ال  يل 0 -قتا ة  تريث ال 

باتياه ال  يل  التقرير.

األداء استراتيجيات التقويم المعتمد على

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.مسك الكرة بالطريقة الصحيحة1

.النظر لألمام0

.احدى القدمين لألمام للتوازن3

:األدوات المستخدمة

 كرة اليد.
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 :التنطيط

يدفع التلميذ الكرة باتجاه األرض بيد 

ومن الرسغ عدة مرات وأصابعه  ،واحدة

مع تبادل مني  ،منفرجة وقليلة الثني

كرة، داد الومد الركبتين قليال  لمتابعة ارت

مم  ،والنظر أماما  لمتابعة تحركات التالميذ

.التصويب أوللتمرير  يعاد التقاطها

يختلف ارتفاع الكرة أمناء تنطيطها ففي و

يكون تنطيط الكرة عاليا أما  السريعي الجر

لمهاجم فعلية لإذا تصدى مدافع 

لمنخفض لحماية استخدام التنطيط ا

 .لمدافعبوضع جسمه بينها وبين االكرة 

النقاط الفنية:

.التنطيط باألصابع 

 بجانب الجسم.التنطيط 

.في مستوى الحوض 

أي جهة  أولة النظر لألمام أومح

أخرى.

 الدرس السابع

 التنطيط

Dribbling 

 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 باليل اليقنى  م باليل  تنليق النر   ث الواوف .  تك النر () اوف

 . اليترى

 لأل ام تنليق النر   ث القشا( .  تك النر ) اوف .

  ) التوا   ن الصلاا النر تنليق النر   ث القشا ) اوف.  تك النر 

 .  النظر إلشاا  الق هم

 تنليق النر   ث القشا القت رج بيث األاقاع. ( .  تك النر ) اوف 

 تنليق النر   ث القشا القت رج بيث األاقاع ( .  تك النر ) اوف

  لقس المقن باليل األترى. 

 التلي   ن التنليق  تتهيم   ( الير.  تك النر ) اوف  واجه ال  يل

 النر  له  يل.

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

قائمة الشطب أداة التقويم:

النعممؤشرات األداء الرقم

.التنطيط باألصابع1

.النظر لألمام0

.ن مع الزمالء امناء األداءاويتع3

:األدوات المستخدمة

 اقماع. -كرة اليد 
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.

 :التصويب

هو الحركة النهائية والحاسمة لكافة 

والخططية التي  الجهود المهارية

وضع  إلىاستخدمت لوصول التلميذ 

 التصويب واحراز األهداف.

النقاط الفنية:

مسك الكرة. 

.مد الذراع اماما  لمتابعة الكرة 

تقديم رجل االرتقاء لألمام للتوازن.

 الدرس الثامن

 التصويب

Shooting 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (اوف ) تصوي  النر  اهى الناعق. .  تك النر

 ( تصوي  النر  اهى النلف..  تك النر ) اوف

 لة بمابة النلف ا ( ت هيق بشااات اهى الناعق  ن.  تك النر ) اوف

 .بالنر  )اإلشااات(

 النلف. ىلأل ام تلوتيث  م التصوي  اه ( القشا تك النر . ) اوف

 لعبة صغيرة:

للينم كرات ًااقة يصوبوًنا اهى التح ي  ال يث يقر ن  ا   تمابهيثمليث 

 ليتقنم. م ل ةويل  د ن لقس النر   الوةق اهى

 استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 شطبأداة التقويم: قائمة ال

النعممؤشرات األداء الرقم

.مسك الكرة1

.مد الذراع امناء التصويب0

األداء.الحفاظ على التوازن امناء 3

 :األدوات المستخدمة

مقعد سويدي. -إشارات  -هدف  -اليد كرة 

 قيم المواطنة:

 .قوانين اللعبةتطبيق  ()االعتدال
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 :ربط مهارتي التمرير والتنطيط

مهارتان مرتبطتان ببعضهما البعض 

يمكنه االنتقال في الملعب  فالالعب ال

تمرير الكرة  أوإال عن طريق التنطيط 

وحسن تمرير الكرة له تأمير إيجابي في 

 أداء المهارات الالحقة.

 النقاط الفنية:

مسك الكرة.

النظر لألمام.

احدى القدمين لألمام.

توازنال.

.التنطيط باألصابع

.بجانب الجسم

.في مستوى الحوض

أي جهة  أولة النظر لألمام اومح

 .أخرى

 الدرس التاسع

 ربط مهارتي التمرير والتنطيط

  Passing and dribbling   

 الخطوات التعليمية 

 التدريبات:

 واجه له  يل.  تك النر ( تنليق النر   م تقرير  اةتمباا النر . .) اوف 

  اوف.  شا  واجه له  يل.  تك النر ( تنليق النر   م تقرير (

  اةتمباا النر .

  ) القشا  ا تق  ت رج  ن تنليق النر  انل الوموا ) اوف.  تك النر

لهمقن األتير تقرير النر  له  يل.

التقويم المعتمد على األداءاستراتيجيات 

 الشطبأداة التقويم: قائمة 

النعممؤشرات األداء الرقم

احدى القدمين لألمام.1

.التنطيط باألصابع0

.النظر لألمام3

:األدوات المستخدمة

 كرة اليد.
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 :ربط مهارتي التنطيط والتصويب

هي أهم مهارة من بين المهارات إلحراز 

الفوز في المباراة، ويتم ذلك بتنطيط 

الكرة باليد بسرعة ودقة مم التصويب 

 باتجاه الهدف. 

 النقاط الفنية:

نفس الخطوات الفنية سابقة الذكر

.في الدرس السادس والسابع

 الدرس العاشر

 ربط مهارتي التنطيط والتصويب

Linking the skills between dribbling and shooting 

 لخطوات التعليميةا

 التدريبات:

  الف.) اوف.  تك النر ( تنليق النر   م التصوي  اهى

  اوف.  تك النر ( القشا  ن تنليق النر   م التصوي  اهى (

 النلف.

  ) القشا  ا تق  ت رج  ن تنليق النر  انل ) اوف.  تك النر

الوموا لهمقن األتير تصوي  النر  اهى النلف.

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 الشطبأداة التقويم: قائمة 

النعممؤشرات األداء الرقم

مسك الكرة.1

مد الذراع اماما  لمتابعة الكرة.0

.تقديم رجل االرتقاء لألمام للتوازن3

 :األدوات المستخدمة

أقماع. -هدف  -كرة اليد 
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  اهى تشتقل تلبيمات

دااةتنا تم التا القنااات  

عشر والثاني الدرس الحادي   

/ مهرجان كرة اليدمصغره ألعا  بشكل المهارات ربط 

 الخطوات التعليمية 

  اللعبة:

.دراستها تم التي المهارات على تشتمل تطبيقات ومباريات مصغرة

  تح ي . صلر  اادف  بشنل  قتن له أل ابقنااات بشنل الابق

  صغر   ا كر  اليل باايات .

 :مصغره ألعا  بشكل المهارات ربط

حتى يدرك التلميذ أساسيات اللعبة 

الجماعية ويمارسها بحرية واستقاللية 

قيم متعددة ويقوي الذاكرة  ينميكما 

والتفكير وبذلك تتكون لديه الخبرات 

 والقدرات للممارسة لعبة كرة اليد.

 

:األدوات المستخدمة

كرة اليد.

 قيم المواطنة:

قوانين اللعبة  التسامح( تطبيق)
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الثالثالفصل 
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 استراتيجيات التقويم وأدواته في التربية الرياضية
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استراتيجيات التقويم وأدواتها في التربية الرياضية  

التمويم اقهية  ننيية تتله  جقن البياًات  ث  صادا  ت لد  باةتتلام أد ات  تنواة  ا 

تمليرات كقية  أدلة  ملية يتتنل بلينا  ا بملاا  بلىضوا أالاف  نلد  بغرض التومل 

اتتاذ ارااات  ناةبة تت هق باأل رادا   قا ا شك  يه أن ا ه المرااات لنا أ ر كبير  أ أحنام 

  نام   ينة.  أ اهى  تتوى أداا القت هم  كلااته  ا الميام ب اقاا 

 اا  اللا  ية ًنو الت هم ب رااا  اللر ق اللرديةا   لتتنل التمويم اهى أةس   بادئ تاكي

تنليل  ا يقتهنه اللرد  لةا  نك  ًتبا  تلوق بيث أاراًه د ن  ث أجل حصوا اللرد اهى  ر

أت  القصالح القشتركة لهيقااة  أ ييابية بناا  ب ث  نااات  ظيلية  أتحايات  ةهوكيات 

كلريق ينبغا أن ي قل بتنات  لتير القيتقن  ا  ته. حيث يقنث أن تتم  مااًة القت هم  ن 

. ت هما  ا ا  ا يتم التركي  اهيه حالياب ذاته  ث تحا اياس  لى التنتث  ا ال

ا ه النظر  ترك  اهى  ا  اتت ًه القت هم  ا ذانه  ث   هو ات  نلد  لم ت ل تناة 

القتلهبات النالية  القتتمبهية لهتربية  ا ا ا المرن ال   يتقي  بالتلير الق ر ا؛   وا  

ااتقاد ًظام  بلىالق هو ات  ااتصاات   ث ا ا القنلهق ة ت   ًاا  التربية  الت هيم 

الق تقل اهى األداا  أ حيث  هتلته الماعقة اهى التمويم الواا ا  تمويم شا ل  ث

ليات تلبيمه بقا ينمق أالاف ال قهية الت هيقية الت هقية   القتقاهة  ا آ أةاليبه  أد اته  

 لقتغيرات اصرها  يرك  ًظام التمويم  واكباب   بلااب   تواًًاب   تنا حب  بناا شتصية القت هم بنااب 

براً د ا التمويم التنوينا بصلته التمويم األكار بالت هيم األةاةا اهى  التربو  لقرحهة

أًه يتم بلى بضا ة  ييابية لهقت هم.  اياس تنتث ت هم التهقي اإل ااهية  ا ت كيل القشااكة 

(  او التوجه النليث  ا اياس الت هم. (Assessment for Learning لهت هم أمحب 



88 

وأساليبهالتقويم التكويني 

لاث ضقان بح بلىي رف التمويم التنوينا ب ًه اقهية تشتيصية تصنينية  تتقر  تنلف 

الت هم القلهوب د ن بملاا أحنام اهى القت هم أ ناا ت هقه  ذلك بمصل تنتيث  رد د اقهية 

 التمويم التنوينا او بقاابة  نل  لهتهقي  اهى الت هم   الت هم  الت هيم  بناا الشتصية.

  أةالي تح ي ه  وجه لهق هم اث   الية  قااةاته الت هيقية.   يوظ  الق هم  ا تمويم 

تمويم  تنواة تحعم  تتواام اللااةا  تهبا  تلهبات القوا  الت هيقا لمياس  تملير 

:ةالي  ااكلايات   نااات  ايم  اتيااات  تتهلة  ا ه األ

 أ. المالحظة:  

 يمصل بنا  ححظة ةهوك التهقي   أداعه   قااةاته  ا القواا  الت هيقية القتتهلة 

 املاا بنلف تمويم  لى تمل ة  يقا ت هقه  اكتتبه  ث كلايات  اد  دااةية  ا  ا 

 واا  حميمية.

  والتقارير:  . المشروعات

  الية اضية  أ اا أًشلة اةتمصاعية ذات طبي ة بجراعية اقهية بنلف حل  شنهة  ا 

داتل   يتم ارضنا جقااياب  أ  أكار  تنل   ردياب  أ ت هقيه   ينة  رتبلة بنلايات  اد  دااةية 

غر ة الص  بنلف تمويم الا  التهقي  اهى التوامل  ارض األ ناا بلريمة  نظقة حيث 

  نااشة ارتريث  احترام آااعنم. القشر عا ث  ض ج ااب ت تبر  نااات ال ر

  وتشمل:

 لال ق توًين  يتم الصلوف بحلى تنظيم  ث( التهة كر  د ا )  ااا داتها برًا ا اقل .2

 (الخ.... - تو يق  ريق – حنام – تنظيم  ريق) التح ي  اهى

 ابل  ث القنظقة  القنرجاًات القتابمات) القلاةية الرياضية اللرق  ا القشااكة .0

( الت هيم التربية  ًاا -  القرشلات  النشلية الرياضية التربية بداا 
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الوطناا أ راح البنريثا  ال قل  يااق ااب أ  البنريث) الوطنية الل اليات  ا القشااكة .0

 (.البنريث تتتاال

 . القرشلات النشا ة  ريق  ا القشااكة .4

 .اياضا منا يوم تنظيم .5

 .تواوية  ناضرات تنظيم .6

 (.الرياضا القنت  – اللابوا اياد ) الصباحا اللابوا   اليات  ا القشااكة .7

 الل لية. القنا ل  ا البنريث  قهنة تقايل .8

 القشااكة  ا يوم البنريث الرياضا. . 9

 القشااكة  ا ااكاديقيات القلاةية. .22

 القصغر.لقبياد الرياضا  القشااكة  ا األ .22

 

  :. االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية وعمليةج 

 ث كلايات  التح ي اا  يقواة  ث األةئهة التا ي لاا الق هم لمياس  لى  ا ت هقه 

ج ة  واية حوا ااالد  ث القوضواات  ت  يلام بتغ ية  أ   نااات  ا  وضوع دااةا 

أداعنم  ا ااتتباا ب ل تصنينه  تير  ا ه ااتتبااات  ا ةياق ال قهية الت هيقية 

اتتبااات  وًاة اهى  5 - 4 دايمة اهى أا يمل الداا اث 25 لتنا  ًا تتيالت هقية بنيث ا 

  لاا اللصل اللااةا الواحل. 

 

  وتشمل:

 اتتبااات اقهية. .2

 الناات التامة  مق(.تح ي  اتتبااات ًظرية اصير  ) .0

 

  هـ. ملف انجاز التلميذ:

 ضقث  تلهبات جقااياب  أ حميبة لقاد  دااةية   ينة تتضقث جقين  ا أًي  التهقي   ردياب 

ااًياً النناعا بنيث تشنل  بلى لةا القن ث  التمويم التنوينا لتهك القاد   ذلك بلااب 
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القتتهلة    ر ة  تتوى تمل ه  ا اكتتاب  رج ا لهق هم اث جواً  ت هم التهقي  

النلايات الت هيقية لتهك القاد   يتم تمويم  ه  التهقي   ا ضوا أ ضل  ا أًي ه  ث 

 .أاقاا  قا ي ليه دا  ية أكبر لهت هم

وتشمل:

الغحف: .2

الص ( –)القاد   

: تهقي البلااة الت ريلية له .0

النوايات(. -الرام الشتصا -النات  -الص   – التهقي )اةم 

اللنرس. .0

  لا األ ر( التهقي تواين  –توًين اللاجات  – التهقي ااتلااية:)حموق   اجبات  .4

 القشااين )اةتقاا   شر ع( .5

التامة  مق(. تالناا تح ي اتتبااات اصير  ًظرية ) .6
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التقويم في التعليم األساسي

ا التربية   التح ي ي تقل أةهوب التمويم التنوينا القتتقر ب ةاليبه القتتهلة  ا تمويم 

( اهى األةالي   اهى الننو التالا:% 222الرياضية بنيث توًع اللاجة النهية )

المالحظة المنظمة وتشمل: 

  :22التهوك الصلا%  .

  :62األداا ال قها%. 

اهى تقتة اشر أةبواا دااةياب يميم تحلنا التح ي  %62ال قها تمتم داجة األداا 

المشاريع والتقارير وتشمل: 

  6التمرير:  أ القشر ع%.

  : 4ال رض الشلو%.

  : 25ااتتبااات المصير%.

 5 : ه  اًياً التهقي%.

(  ث اللاجة النهية.%52ينون النل األدًى لهنياح  ا ا ه القواد بنتبة ) 

 التربية الرياضية:أدوات التقويم في  

  .ةهم تملير  ملا

  . ةهم تملير الد

 . ااعقة الشل 

االختبارات  التقارير أوالمشاريع المالحظة المنظمة

القصيرة

ملف انجاز 

التلميذ

الدرجة 

النهائية السلوك 

الصفي

األداء 

العملي

 وأالتقرير 

المشروع

العرض 

الشفوي

126264155122%
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الهمم ذوي تالميذ مع التعامل إرشادات
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الهمم ذوي تالميذ مع التعامل إرشادات  

( التعلم بطء – السمع صعوبات – النطق صعوبات – الحركية الصعوبات ) 

 

 يتيح حيث النقم ذ   تح ي   ن الت ا ل  تا لية الرياضية التربية   هم ااتق اهى تمن

  النرص ااةتب اد اث  التتها القلاةية الرياضة برا ا  ا القشااكة  ا لهيقين القياا

 الت هيقية ال قهية  ا اشراكنم اهى  النرص التح ي   الق هم بيث جيل  احاة باا ة اهى

  .النياح تبرات  ا لهقر ا هتح ي ل اللرمة  بتاحة الت هقية

 

 نب ثحي باإلحباط يش ر ا ا حتى لهتح ي  ااةتقاع  ا الصلا  ة ة بالصبر التنها 

 ايظهو  ب لك لهتح ي   النلتا التربو  الياً   ا أ ر له مغاااإل  حتث الصبر

  .الناجح أداعنم  ا ااةتقراا اهى اادايث

 حاجتنم حاا  ا  ةاالنم القواا  جقين  ا النا ا اااتقام التح ي  بالاا 

 .لهقتاال 

 احتياجاتنم  الااتنم إل ناًاتنم القحعقة  القواا  األًشلة  ث البلاعل تو ير . 

 يمالته باإلًياً بالميام باناانم طريق اث اإلييابية ا ح  بث   نوياتنم ا ن اهى ال قل 

   .ا ناًياتنم تناة  بقنام  تنهيلنم ال ادييث التح ي   ث غيرام  ال

 ت ليحت جرااب  ك لك التح ي  ًواية   ق األداعا اإلًياً  تتوى  ا ت ليحتال جرااب 

   . األًظقة  المواًيث القتتتل ة  األد ات األجن    ا

  التح ي اهى النلتية الضغوطات ي يلان اًنقا الصاا يث  التلاي  التوجيه تين  

 .المهق لنم  يتببان

 واةالقتن الت  ي   اةتتلام أةالي  اليقااا ال قل  ا القشااكة اهى التح ي  تشيين 

  .القلهوبة ااةتيابة حصوا ب ل  باشر  الت  ي   تمليم

 التح ي   ن القتتقر التوامل اهى النرص.  

 التح ي  أ وا ليااأ   ن القتتقر  التوامل بييابية احاة باا ة.  

  ال ادييث  ً حعنم النقم ذ   تح ي  بيث اإلييابا التلاال اقهية ت  ي. 
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 المالحق
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 البرنامج الزمني

 نموذج التقويم التربوي

در س التربية الرياضيةنموذج تحضير   
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مالحظات المهارات المقررة إلى من اللعبة  م الصف األسبوع
أل
 ا
ي
س
را
د
ال
ل 
ص
ف
ال

و
ل

األمامية المتكورةدحرجة الجري، المشي، الحركات اساسية: ال  

ز 
با
م
ج
ال
و
ة 
سي

سا
أل
 ا
ت
كا
حر
ال

لواأل

ف 
ص
ال

ي
ان
لث
ا 1 

دحرجة ال-المشي على أربع–زحف ال-ومب ال-: الحجل االساسيةحركات ال

 األمامية

جانبيةالدحرجة ال – االنبطاح-الجثو-حركات أساسية: التوازنال  

الثاني
. متكورةالخلفية الدحرجة ال 

. متكورةالخلفية الدحرجة الضاع اساسية( أو) 

الثالث
ا  فتح األماميةدحرجة ال

متكورة/فتحا  ال األماميةدحرجة ال- االساسيةحركات ال

الرابع
خلفية فتحاالدحرجة ال

متكورة/فتحاالخلفية الدحرجة ال- ألساسيةاحركات ال

الخامس
ربط ميزان أمامي دحرجة أمامية وخلفية متكورةال

تشمل جميع المهارات التي تم تعلمهاجملة حركية من دحرجة امامية 

السادس
جملة حركية من دحرجة امامية 

تمهيدية في كرة القدم ألعا 

م
د
ق
ال
ة 
كر
 ب
ة
ط
تب
مر
ال
ة 
ير
غ
ص
ال
  
عا
ألل
ا

السابع
اإلحساس بالكرة

الجري بالكرة

الثامن 
القدم( وجهالتمرير )ب

التمرير )باطن القدم(

التاسع
السيطرة على الكرة

القدموجه الجري بالكرة والتمرير بباطن ربط مهاري 

العاشر
صويبالت

افسية )جري بالكرة + التمرير(تن ألعا 
الحادي 

تنافسية )جري بالكرة + التصويب( ألعا عشر

مباراة مصغرةتطبيقات 
الثاني 

مباراة مصغرةتطبيقات عشر
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مالحظات المهارات المقررة إلى  م الصف األسبوع اللعبة من

ال
ي 

س
را
د
ال
ل 
ص
ف
ال

ي
ان
ث

 البدء العالي

 
ع
اب
تت
ت 
قا
با
س
و
ة 
سي

سا
أل
 ا
ت
كا
حر
ال

لواأل

ي 
ان
لث
 ا
ف
ص
ال

1 

م122 إلى 82الجري مع االستكشاف لمسافة من   

 التتابع

الثاني
 الومب ألعلى

 الومب بالقدمين/ الحجل

الثالث
 الومب بقدم واحدة

 الومب الطويل

الرابع
 رمي الكرة للخلف من فوق الرأس

الرمي ألبعد مسافة باتجاه هدف
الخامس

العدو / العدو المتعرج

موانع ألعا 

السادس

مهرجان

المطاردة
أل
ا

 
عا
ل

 
د
لي
 ا
رة
بك
ة 
ط
تب
مر
ال
ة 
ير
غ
ص
ال

السابع
باستخدام كرات اليد ألعا 

ساس باألداءاإلح

الثامن 
التحكم بالكرة

ي واللقفالرم

التاسع
التمرير

طيطالتن

العاشر
لتصويبا

مهارتي التمرير والتنطيط والتصويبربط 
الحادي 

تصويب كرات مختلفةعشر

مصغره ألعا المهارات بشكل ربط 
الثاني 

مهرجان بكرة اليد للصغارعشر
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النسبي ألساليب التقويم التكوينيالوزن   

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

العرض 

 الشفوي

12 62 6 4 15 5  %122 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



التجميعي ألداء التلميذ في عناصر أدوات التقويم التكويني الرصداستمارة 

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

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

 مالحظة

ضمن القرص المدمج الخاص بالتقويم التكويني حيث تحول الدرجة المستحقة بشكل تلقائي وفق ( EXCELونية على برنامج اكسيل )تتوفر نسخة الكتر

الوزن النسبي لكل مادة دراسية.

الدرجة المجموعالسلوك الصفياالسمالرقم 

المستحقة 

الدرجة المجموعالمشروع

 المستحقة 

الدرجة المجموعملف انجاز التلميذالعرض الشفوي

 المستحقة

القواعد 

واألنظمة

التعامل مع 

الزمالء

األداء 

األكاديمي

االخراج  التنفيذ التخطيط  

النهائي

الدرجة  العرض

 المستحقة

التبويب 

والترتيب

الشكل  المحتوى

النهائي



الوحدة:

 األسبوع:

.الجمباز موضوع الوحدة:  

الدحرجة االمامية. عنوان الدرس: 
  إلىمن       التاريخ: 

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

الزمن

ق    
النشاط االستهاللي:

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

تاج عنوان نأن ينتهي العمل في القاطرة، ثم يقوم رئيس القاطرة بتشكيل دائرة لقاطرته لتركيب الصورة الست إلىاآلخر الموجود في نهاية الصالة الرياضية وهكذا 

المهارة، ويتم تشجيع أسرع قاطرة وتكون هي الفائزة.

.قصاصات ورقية –مراتب جمباز –ساعة توقيت  –صافرة  -حلق –أقماع األدوات:   

أجزاء  الزمن
 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالفنيةالنقاط اإلجــــــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق

إحماء

 من التلميذأن يتهيأ  

الناحية الفسيولوجية 

والنفسية الستقبال 

أنشطة الدرس المقبلة 

 بطريقة صحيحة

 أسلوب األمر والتعليمات )أ( / استراتيجية المعلم الصغير

 )وقوف( المشي حول الصالة الرياضية. .1

)وقوف( المشي على أطراف األصابع حول الصالة الرياضية. .2

 الكعبين حول الصالة الرياضية.)وقوف( المشي على  .3

 )وقوف( الجري حول الصالة الرياضية. .4

  تمرينات المرونة واإلطالة. أداء ()وقوف .5

 النظر لألمام

   الذراعان عاليا 

  الذراعان خلف

الظهر

 النظر لألمام 

 مط العضالت
مرة واحدة 

حول الصالة 

 لكل تمرين

* تقييم ذاتي

) قياس سرعة دقات القلب 

وضع كف اليد عن طريق 

على القلب(

ق

بدني إعداد

 بعض التلميذأن ينمي 

عناصر اللياقة البدنية 

من خالل األنشطة 

المقترحة بطريقة 

 صحيحة

 أسلوب المحطات )ب( 

)الوقوف. مسك حبل( تبادل ميل الجذع لألمام والخلف والجانبين. المرونة: .1

الكره عاليا  ثم لمس األرض والوقوف  يكرة( رم كوقوف. مس) التوافق: .2

الستالم الكره.

 ثني وفرد الذراعين. مائل( )انبطاح القوة العضلية: .3
 تصويب على الهدف.)وقوف( ال الدقة: .4

.المشي على عارضة التوازن( ن جانباالذراعا )وقوف. التوازن: .5

أسفل في اإلرسال من لمهارة  التوافقأهمية عنصر  ام طرح أسئلة من أجل التعلم:
 ؟ الكرة الطائرة

 فرد الذراعين

  القدمين باتساع

الكتفين

 ميل الجذع

  مسك الكرة

باليدين

 فرد الركبتين

  التركيز على

الهدف

 النظر لألمام

  الذراعان جانبا

ثانية لكل  33

محطة

التغذية الراجعة *

المالحظة والتوجيه

 تصحيح االخطاء

 التشجيع المستمر

*طرح األسئلة

عناصر اللياقة البدنية  )ما

التي تم العمل على تنميتها 
 (؟ات السابقةالتمرينفي 



الزمن
 أجزاء الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالنقاط الفنيةاإلجـــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق

أن يؤدي التلميذ مهارة  الجزء الرئيسي

األمامية بصورة الدحرجة 

صحيحة.

 اسلوب األمر والتعليمات )أ( 

 استراتيجية التعلم الذاتي 
وشرح المهارة بالنقاط الفنية. جالنموذ ضعر دور المعلم:  

أداء التمرينات التالية: دور التلميذ:  

التحرك لإلمام والخلف. (تكور) .1

.ثني الركبتين كامال لوضع الكفين أمام الجسم(وقوف) .0

 .الركبتين لوضع الكفين امام الجسم، ثم ضم الرأس للصدر ي)وقوف( ثن .3

لى ضع الكتفين عوو للصدر الركبتين لوضع الكفين امام الجسم، ثم ضم الرأس ي)وقوف( ثن .4

  .األرض

لى ضع الكتفين عوو للصدر الركبتين لوضع الكفين امام الجسم، ثم ضم الرأس ي)وقوف( ثن .5
 الجلوس الطويل. إلىاألرض مع دفع األرض بالقدمين للوصول 

لى ضع الكتفين عوو للصدر الركبتين لوضع الكفين امام الجسم، ثم ضم الرأس ي)وقوف( ثن .6
.وضع جلوس التكور إلىاألرض مع دفع األرض بالقدمين للوصول 

مشي. وقوف. دحرجة أمامية متكورة. (وقوف) .7

.خفيف. وقوف. دحرجة أمامية متكورة ي)وقوف( جر .8

.دحرجة أمامية متكورةجري خفيف. )وقوف( .9

استراتيجية التعليم المتمايز )استراتيجية االنشطة المتدرجة وفقا لدرجة الصعوبة(

.متكورةالمامية األدحرجة خفيف أداء مهارة الجري  المستوى األدنى:)وقوف(

 .مرتين متتاليتين مامية متكورةاألدحرجة أداء مهارة ال جري خفيفالمستوى المتوسط:)وقوف( 

وربطها بمهارة جمباز من  مامية متكورةاألدحرجة أداء مهارة الجري خفيف. المستوى المتقدم:)وقوف( 
 اختيار التلميذ

 هل تستخدم مهارة الدحرجة مستقلة ام ممكن دمجها في جملة حركية؟ سؤال تعليمي:

  الذراعان باتساع الصدر
واصابع الكف تشير 

 لألمام. 
  الدفع بالرجلين معاً في

من  الثانيةالمرحلة 
 ة.الدحرج

  الرأس للداخل مضموم
 ومثني على الصدر.

  ميل الصدر قليال إلتمام
ومساعدة التلميذ على 

 إتمام الدحرجة.
  ل جزء في أوالكتفان

الجسم يلمس األرض عند 
 الدوران.

  الدوران يكون حول
 المحور العرضي للجسم.

  بعد انتهاء الدوران يعود
مركز ثقل الجسم فوق 

قاعدة االرتكاز

تكرار األداء 

(3-5 )

مرات

 التغذية الراجعة

 المالحظة والتوجيه

 التشجيع المستمر

 اخراج النموذج الجيد

 تصحيح األخطاء

التقييم الذاتي

)بطاقة معيار: يعرض المعلم 

النقاط الفنية بكتابتها على 

السبورة ويطلب من التلميذ 

وفقا للصور أداء المهارة 

الموضحة في بطاقة المعيار 

 ومن ثم تقييم ذاته(.

خاتمة الدرس ق
 درس؟يسترجع المعلم ما تم تعلمه في الدرس من خالل سحب أرقام عشوائية من الصندوق لإلجابة على السؤال اآلتي: عدد النقاط الفنية لمهارة ال
  تصحيح األخطاء الشائعة وفق النقاط الفنية لمهارة الدرس.يقوم المعلم بتأدية المهارة بشكل خاطئ ويطلب من التالميذ 

ق
الختام

أن يعود التلميذ لحالته 
الطبيعية باسترخاء تام 

 بطريقة سليمة.

 أسلوب األمر والتعليمات )أ( 

 )وقوف( هز الذراعين والرجلين. .1
.)انبطاح( استرخاء الجسم بالكامل .2

 أداء التحية واالنصراف

  والرجلين تحريك الذراعين
 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




