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 المقدمة

تتبوأ التربية الرياضيية ي  الول  التتدوةة ةاااا  بازاا  ي  البراة  التوزييييةم لتا لما ةأ تر ير 

ي  الناحية الصييييييلية لالنالييييييية لالتربويةم باءتبازتا ال في التتااة  ي  التربية ال اةة ال   

يتلدق ءأ طريق الوزلس لاألاشييياة التاتلة لما ةأ  ت  تللييييأ تيييلة التتةي م لتنتية 

الت ياز  لالصيييييييايا  البواية لالتمازية لالت ور ءلا ةتازيييييييية الرياضييييييية باات ا م ل  لما 

أييييييييلول حييياا لتاتلو األءتيياز لالادييايييا  لطبدييا  الت تتا لتنتييية ال ت ييا  ا  تتيياءييية 

للتتةييي  لا حترا م كتييا أن لمييا أ ر بي يياب  ي  تلديق النتو التتواان  نالالت ييالديياةتيية ءلا 

مم التاتلاة.  لي  ظ  يياية لاازا التربية لالت ليم لتاوير التنات  ي   وااب شياصييات

ل  لمييا ترتاف ءلا التاوز اللييوييي  لزيا ال تلييية الت ليتييية لالت لتيييةم ل يياتييييييية ي  ة ييا  

التربية الرياضيية الت  ت و أحو الوءاةا  األيييايييية ي  تاويأ الارر ي  ة تت نام  يليي واا 

ت  ءلا تيشييال   بتواة م ا  الاال تربية الرياضييية للصييو أن ادو  لام رلي  الت لم ي  ال

زؤية  التتوايدة ةاأليييييييياليب التربوية اللوياة ل ةتراءيالالتميازا  لاألاشييييييياية  ال يوييو ةأ

ألاشييياة  م لةليييتاوةا  ة توءة ةأ ا ييييتراتي يا  التوزيليييية لالتدويتية لا0202البلريأ 

للت لم ي  ءتلييية الت ليم بيياءتبييازا ةلوزا  لل تلييية  لةيلييييييير   لتناييي  الييوزلسم يمو ةرشيييييييو  

 الت ليتية.  

 

 تمو  بلا بءوار لوياة الياليب بايتاوا  األالت ال ة ال لتية  ءلا اءتتواا ي  ت ا الولي  

 أن ياون ةواطأ تالح  ارز ءلا  وةة الوطأ. بلاالتلتي  

 

 أل الالللة لارا ب ترتباةال الصغيرا ل الاألل  تباالت  ال ةلالز زب ةأت ا الولي   تضيتأ

مازا  لةواضيييييييا ل و ا تير  ةالااةرا ارا ب ترتباةال الصييييييغيرا ل الاألل للصييييييغازالدوى 

التاواية لليوليي  لتتتياشيييييييا ةا تلديق النتيا يا  ال اةة لالااتييييييية للتربية  زالللتلياليوزلس 

بالت لم لاتاذج ةدترحة لااة يييييينوية  ضيييييتأ الولي  ت رياا  تيالرياضيييييية لم ا الصيييييوم كتا 
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لةلوزيةم  م  ااا  رزايية لتلاءوا ة لت  التربية الرياضية ي  التناي  المار  لوزليمم 

 بواع لا بتااز.  اإلالتفيو ةأ  بلالتوي مم 

 

ةا ةضييييييياةيأ  تم اءتتييارتيياتتاييابق ةوار الييولييي  ةا أتييوا  التنم م لتترابق الاراةق الت  

لتايياتييييييييلمييام لت  تراء  ةتالبييا  لحييا ييا  التتةييي  اراييية لالتليييييييتدبلييية  ييوز  التلييالز

يولو يةم لالنالييييييةم لالليييييياو حركيةم ليييييلذلك با زتااا بلا الاصييييياة  الا ؛التليييييتااع

بلا اشييياطا  تشيييا  األيييياس ل تيا با ااا  اإلاليييان ي   الت  تم تر تتمالا  تتاءيةم 

ةية األلت ت  ءلا ةلو  ما مم ي  ة تت ممتلييييييياتم ي  تيييييييمر التتةيي  لاايوةلالليياا 

 ل    الرياضة أيلول لللياا. مالبواية لتدلي  البة البوااة

 

التربو  ي  ة ا   ي الت لمللو بشا  ةتواضام ي  تاوير أرا رلي  الت لم لاتميارة  أن 

 ة ينا  ن ياون أا بءوارن ت ا الولي  زلء  ي  أالرياضيية التوزييييةم لةأ التمم التركيو ءلا 

اتا يترك الولي  ةلاحة لاي ة للت لم  يتغتلما ي  بلهم  ةديوا   أل للت لم لليس ةو ما  

لا م لأن ي ت  ءا بتواة  اال ا لتناي ا لب را ه للصة ةارا التربية الرياضية للصو البءوار

ضيييةم اتوظيو ةا لويه ةأ  برا  ءلتية لةيوااية لأيااز ابتاازية ي  توزيس ةارا التربية الري

لياون ة لتا  باحاا  ةتاوزا  ةبوءا  لبالتال  يصييبح لوينا  ي  باح  ةتاوز ةبوع زياضيي . زا يأ 

 ي  لاع باشاي ءواا  لت لت  التربية الرياضيية لسيما  ي  الله ءف ل   أن ياون ت ا الولي  

 .لةنتم لوطنه لأةته ي  ظ  ةتلاتنا البلريأ يا  زياض

 

 

 والله ولي التوفيق

 

 المؤلفون
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 فلسفة منهج التربية الرياضية

 

ت تبر ةارا التربية الرياضية ةأ التوار األيايية لتتةي  ةرحلة الت ليم األياي  لتنشئتمم 

ا  ة ت  تم لتتازية األاشاة اليوةية بلمولة ليلرم لبءوارالتنشئة التربوية اللليتة ل

للما أتتية كلاةر الت ا   التربوية األ رى  متربو  يضم التارا الوزايية لاألاشاة التصاحبة

تتازية الم ليتلدق ذلك ةأ  ت  لترحلة الت ليم األياي التوز ة ي  الااة الت ليتية 

يتم ا تيازتا ي  ةراح  ةاااه لتناي ية لالت  ياضيةم لالرلركية الألاشاة ل التو مة

ق اشاة الت  تتضتنما لتلديةن تة لةتتالية باريدة ةنادية ةتراباة للاضلة للابرا  لاأل

 األتوا  التر وا.

 

ءلا ةا يبق يإانا بلا ة بلا بناي ةنم  للتربية الرياضية ينالق ةأ زؤية البلريأ  لبناي  

لتلت وا  ل ا  ايتراتي يا  لأياليب حوياة ي  التربية الرياضيةم لةواكب ا  ا  تصاريةم ةتضتن

لاصوتيا  الت تتا البلرين  ةأ حي  التوزلث اللضاز م لاإلةاااا   ا  ال التيةم لةتةت

التارية لالبيئية التتاحة لالتال ا  الاتوحة للتتلاةم يركف ءلا تا ي  رلز التلتي  ي  ءتلية 

تنح الت لم أرلازا   ويوا ييصبح ةو ما للتت لمم لي ت  ءلا زبق ةصارز يالت لم لالت ليم ل

 يا اللوياةم ليض ما ي   الب تربو  ةتوايق ةا التو ما  الت لم بوياة  التانولو

الاللاية للت تتا البلرين م يتشا  ت ا التو ما  اإلطاز التربو  التلتمو  لبناي 

 الشاصية البلرينية التتااةلة.
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 الدليلاستعمال تعليمات 

 

ءوار لا تياز  ات تتو ءتلية ترليو ت ا الولي  ءلا أيس ءلتية ر يدة لةن تة ي   اوا  

لتم تلويو م الت ليتية لتناي تا لتدويتماالابرا  بءوار ي  ك لك زلء  التااة  تلتويا م ال

تاايق تاصيل   بلاباإلضاية توا  توزيس ك  ةوضوعم أالتوضوءا  ال اةة للوحوا  ل

لذلك بغرض زبا ةتضتنا  أتوا  لأتتية ك  لحوام  م تلويو الوزلسم األلوحوا  الاتال 

 .لا اا اليةم لالت رييةم اس حركيةالاتث النالتربية الرياضية بت ا تما أتوا  ق تلدي

 

الت لم تو ءتار ا اح ال تلية الت ليتيةم لتو الدارز ءلا ا اح التنات  الوزاييةم لبتا أن 

 ا ت بءوارم يدو تم ب  حب ال لم ي  ااويمم ةن  الصغرلتش يا التتةي  ءلا الت لمم ل

التربية الرياضية لة لم م بشا  ءا التتاص  ي  التربية الرياضية لت لم ل كتو هالولي  

م يمو يدو  التو يما  لالتدترحا  الت  ا بتواةية بشا   اصالترحلة ةأ اال  الللصو 

ليلاءوتم  للتتةي تلاءوا ي  تدويم ت ا األاشاة بريلول شيق لتار م يلدق التت ة 

لتااء  ةا اةتةمم لةا الت لم لةا البيئة التلياة ءلا الت لم ةأ  ت  النشاط لالل ب لا

 .مبم

 

لحوتيأ ي  ُتوزس  ت  ال ا  الوزاي  بوا ا أزبا لحوا  ت ليتية ةأ  يتاون رلي  الت لم

ارا ب الصغيرا الترتباة ل الاأللالوحوا الاااية   تبااالالوحوا األللا  الاص  األل ك  يص م 

لالوحوا الراب ة  دوى للصغازال أل الاالاة الوحوا اليتم توزيس م اةا الاص  الااا  الللة

 .ااةرالارا اترتباة بال الصغيرا ل الاأل

 

( 20ايبوءيا  بإ تال  )حي  يتم تاصي  حصتان أيابيا يت ( 6الوحوا ) توزيس لتغرقي

باإلضاية بلا أيبوع للوزلس الت ويضية لالتدييم بوا ا حصة رزايية اماية ك   حصة للا 

يبا  )7 (-النشاط ا يتمتل    تث ر اةق )0ةأ  تليأ ر يدة ) اللصةتاون تم للحوا
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 )5) - رةيل ر يدة ال في الءشرلن ( (02 -البوا   اإلءوارر اةق ءشر  )22 ( -حتاي اإل ر اةق

  ر اةق الاتا . تس ( 5) - ر اةق  اتتة الوزس تس 

 

 األزبا التدرزا الت ليتية حوا للو الاص  الااا م  ص  يصو   ت ةل و تضتأ الولي  

 لأاشاتمام لةلتواتام أتوايمام توضح بتدوةة لحوا ك  تبوأ ا بتواة م الاال  الصو ءلا

بلي  يوظو الت لم أيلول التوزيس التنايب ليدا   لتناي تاالتدترحة لاألياليب 

ال   يابق بصوزا أل ال  لةلتوى التنم  لسةاااا  التتاحة ل وزا  التتةي  لةلتوى التنم 

 التدترحة التدويم باإلضاية الا أرلا م لالوياة  الت ليتية الت  يتاأ ايتاواةما متغيرا

 تناي تا بتا يتنايب ةا ةلتوى الوحوا. لالصارزا ةأ ةركف الدياس لالتدويم لالت  يتاأ

 

للتدويم التاوين   أاه تم ارزاج  اة للبرة ة الفةنية لاتوذجي  اماية الولي  ليتحظ 

.  ل تاةا  اور ي  اماية ت ا التدويم أن اش ا اتوذج  اة رزس التربية الرياضية بلاباإلضاية 

 لالأ ءلا  دة ةأ  وزا  مة الت ليتيةالت لم ءلا ابتااز أاشاة أ رى ةتا لة يارى بما ال تلي

 الت لم لحتاية لتفيو ةأ ال ااي. 
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 أساليب التدريس الفعال في التربية الرياضية
 

بما الت لم طريدة التوزيس ي  أ ناي  ياةه  يتنيال الايايية الت  ت  أييييييييالييب التيوزيس 

الت لم ي  توظيو طراةق التوزيس با الية تتيفا ءأ  هت  ةا يتب  ألب تليية التيوزيسم 

غيرا ةأ الت لتيأم ياأليييلول تو  في ةأ طريدة التوزيس يرتبق بالاصيياة  الشيياصييية 

ة لم  ك  م  يو و أيييلول توزيليي  ةاال حي  ت ور  أييياليب التوزيس ل و  .للت لم

ن التتةي    يليييت يبون لاريدة ت ليم أكتا  مأييييلول ةاتلو ءأ الت لم ار ريليييت ت  

ت  يي  الت لم لالت  يمم يتتت ون بييالارلق الاررييية  مأييييييييلول ت ليت  لاحييو أللاحييوا 

 .تتةي ا بلاأكار ةأ طريدة لأيلول لند  الت لوةا   يلت ت 

 

اا  التنم   لرياضيييييييةأيييييياليب التوزيس ي  التربية ا ةتنوءة يم  تتفا لتيييييي  بيأ ةاول

ال   ياتاز أيلول التوزيس التتةم تو م يت لم التربية الرياضية النا ح لتلتي الرياضي  لا

يييياليبه التوزيليييية  ن لا  أاه ينوع أالرياضيييية الترار توزيليييمام كتا  يا للتمازا  لالااا

ت  يي  التلتييي  يبلوز تيي ا أييييييييلول رلز  يياص يلدق ةأ  تلييه األتييوا  التر وا الت  

 التاتلبا  ي  ةاتلو التوا و الت  توا مه. 

 

التييوزيس يتر بت توءيية ةأ الدرازا  ي ييب أن تتايي  ي  كيي  ةرحليية ةأ التراحيي   أييييييييلول

 :تثالا

 .)تاايق( Pre Impact ب  التناي   .2

 .Impact Setالتناي   .0

 .)التدويم( Post Impact Setةا ب و التناي   .0

 

أسلو  األمر والتعليماتأسلو  )أ(:   

Command Style (A) 

ةر األييالب   يليييييييتيه أييييييييلول  متنوءيت األييييييييتياي لمي ا األييييييييلول التتيف التدلييو 

لتو ةأ األييياليب الت  تلييت ت   مأيييلول الديارا أل ماألةر األيييلول  ألم لالت ليتا 
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يالت لم تو ال   يتا   تيا الدرازا  لتو  مباارا ي  تيوزيس ةميازا  التربيية الريياضيييييييية

بالنداط الت ليتية الماةةم يمو  التتةي ال   يشييييرح لي رض اتوذج للتمازا اللركية ليفلر 

توا  أةلور لتلديق  أليليييييار ءلا التو و الت ليت  ءنوةا ياون تناك ل ت  صييييير 

 .ت ليم التمازا  اللركية ءنو التبتوةيأ ألة ينة 

 

 )أ(:بنية األسلو  

تي م أ التلبنية األيلول ت  ال ت ة التباشرا بيأ الت لم )التاير( لا يت ابة الصارزا ة

 ةمازا يالبما الت لم ةنه. ألأل  حركة  ا  يالتلتي  يلت يب يوز

 

يلول أ( ي تبر الت لم تو تاحب الدراز أ  ااه يتا  ك  األةر لالت ليتا  )األي  أيلول 

التاايق لالتناييي  لالتدويمم اةييا رلز التت لم يمو تناييي   الدرازا  التت لديية ي  ةرحليية

 لاتباع  تيا الدرازا  الصارزا ةأ  ب  الت لم.

 

 ييه يإاما تاون الوزسيييلول )أ( لكيو تتم ءتلية اتااذ  رازا  األبذا أزراا ان اوضييح بنية 

 ءلا النلو التبيأ:

 

 

 

 

 أسلو  ) (: أسلو  المحطات والواجبات

Stations &Tasks Style (B) 

ي  توزيس  أييلول التوزيب ةأ أكار األيياليب ايتاواةا   ألأييلول التلاا  لالوا با  

التربية الرياضييييةم يمو ةأ األييييياليب الا الة لاإلي ابية ي  ءتلية التوزيسم ألاه ي ا  

ن ت ا أ   الدرازا  ي  ءتلية الت لم. كتا التلتي  يرتييييية ةشييييييازكة الت لم ي  اتااذ ب

األييييلول ي ا  يرتييية للتت لم  كتليييال التمازا  الرياضيييية التتنوءة لا ءتتار ءلا 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الت لم الت لم الت لم
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ءييور ةأ الترا  لبيي لييك ألكبر التمييازا  ألةا الفةتي لتاراز أراي التتريأ  لالت ييالنالناس 

 ألءتا  ب   األي  ت ا األييييييييلول الت لم يصيييييييتم   يفيو الفةأ الا ل  ي  الت لم.

ءتا  األ أللت  ةوضوءه ءلا باا ة الوا با   مالوا با  الت  ي ب ءلا التلتي  با ااتا

ةأ  ت  ءوا ةلاا  ةواءه  ألن ياون تنايي  تي ا الوا با   ت  ةلاة لاحوا ألاحتتيا  

 حو  الصالة الرياضية.

 

 ) (:بنية األسلو  

ةييا رلز أ رازا  التاايق ل رازا  التدويمم لت لم ي  تيي ا األييييييييلول تو اتايياذ رلز ا

ةتا يليييييييتح للتتةي  بب    ؛(ياون ي يا  ي  ال في التابيد  )ةرحلية التنايي يالتلتيي  

 ا يتدتلية ي  التتازيا   ت  التو و الت ليت .

 

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

 وهي:مرحلة التنفيذ 

 ضاع التنايبة لتناي  الوا با .لاأل .2

 التاان التاص  لتناي  الوا با . .0

 ترتيب تناي  الوا با . .0

 ل ت بوي تناي  الوا با . .4

 تناي  الوا با .لاإليداع اللرك  التنايب  .5

  ر.آللا ب الو ت الاات  بيأ تناي  لا ب  .6

 ااتماي ل ت تناي  الوا با . .7

 لداي أيئلة للتوضيح.ب .8

 رازا  الوزس ييه يإاما ييييييييلول )ل( لكيو تتم ءتلية اتااذ األبذا أزراا ان اوضيييييييح بنية 

 تاون ءلا النلو التبيأ:
 

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الت لم التلتي  الت لم
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 أسلو  )ج(: أسلو  األقران )التبادلي(

Reciprocal Style (C) 

التبارل  )ج( ةأ األيييييييياليب الت  ت ا  رلزا أكبر األييييييييلول  ألي تبر أييييييييلول األ ران 

للتت لم لتشييييييازكة الت لم ي  اتااذ ب   الدرازا  ي  ءتلية الت لمم ليات  بالتغ ية 

الرا  ية الاوزييية التبيياشيييييييرا الت  يدييوةمييا لفةيلييه اليي   يتح ييه لليي لييك يتأ التنيياييييييييب 

    تدويم تغ ية زا  ه يوزية.أتاصي  ة لم لاحو لا  ةت لم ةأ 

 

ة توءييا  ال ييية بلييي  يتايي  الت لم  رازا   بلا لتتةييي تم تن يم الاصييييييي  لتوايا اي

التاايقم ليدو  التت لم التييييييييييييييار  بيياتايياذ  رازا  التناييي  كتييا يدو  التت لم التتحظ 

 بإتيواز  يرازا  التديويم.

 

 مت ر  ءلا اداط تاةة ب و ك  أراياللتيييييييييييي ا األييييييلول ءارا ةا يلييييياءو التت لم ءلا 

 ملتليييياءوا ءلا تصييييليح أراةه الان   اتيييية ي  الترحلة األللا ةأ ةراح  ت لم التمازا

 نالت اللأيض  ةا يتيف ت ا األيلول تاوير ةمازا  ا تصا  بيأ التت لتيأ لشيوع زلح 

 .بينمم

 

 )ج(:بنية األسلو  

 لم ةت التبارل  )ج( ةأ األياليب الت  توير ة لم لا األيلول ي تبر أيلول األ ران أل 

ي  ال تلية الت ليتيةم لي  ت ا األيييييييلول يدو  ك   أييييييياييييييييا   لت ا  التت لم رلزا  

التمازا  لب ضييمم الب  م لك لك بتصييليح األ ااي ي  ةرحلة  ألتلتي يأ بشييرح التمازا 

الي   يار  التمازا اللركيةم بينتا ) (Doreالتنايي . حيي  يليييييييتا التت لم األل  بيالتار  

بتتح ة أراي التلتي  التار  ) Observerم لتو ةا يلييييتا بالتتحظ )ار ريدو  التت لم 

 رلازتتا.ألبءااةه التغ ية الرا  ة  م يغير التت لتان 
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الت لم يفلر تتةي ا ي  بواية اللصيييييية بباا ة ة ياز تلتو  ءلا بيااا  توضييييييح التغ ية 

ةرلز يترا  أللوا ييب الرا  يية الت  ي ايمييا التت لم التتحظ لفةيليية التار . لب ييو اا يياا ا

 رلازتتا.أاةنية يدو  التلتي ان بتغيير 

 رازا  الوزس ييه يإاما تاون يلول )ج( لكيو تتم ءتلية اتااذ األن اوضيح بنية أبذا أزراا 

 ءلا النلو التبيأ:

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التتحظ التار         الت لم

 

 أسلو  )د(: أسلو  المراجعة الذاتية

The Self-Check Style (D) 

ي تبر أييييييييلول الترا  ية ال اتية )ر( اةتوارا لألييييييييلوبيأ الليييييييابديأ أييييييييلول التلاا  

لالوا با  لأييييلول ا  رانم حي  يتتيف ت ا األييييلول بتدويم التت لم لناليييه بو   ةأ 

 الت لم ءأ طريق ايتاواةه لوز ية ال تي  )التلك(.

 

يمو يار   رازا  التناي  كتا تو ةلور  مللتت لمدرازا  أكار اليييييلول تنتد  ي  ت ا األ

بيي لييك ياتليييييييب  مي  أييييييييلول التلاييا  لالوا بيا م  م يتايي   رازا  التدويم لناليييييييه

للتلياللية لتلاءوتم ي   التت لتون الدوزا ءلا تدويم أااليمم لت  لمم أكار تلتت  

 .تلديق ة توءة  ويوا ةأ األتوا 

 

 )د(:بنية األسلو  

الترا  يية اليي اتييية )ر( تتتلوز حو  ءتلييية التدويم يييالتلتييي  ي تتييو ءلا ن بنييية أييييييييلول ب

ةأ الت لم ءأ طريق ايتاواةه لباا ة الت ياز     االه ي  ءتليت  التناي  لالتدويم بو

 . حاا األتواز برايا بالت ياز ي  باا ة الت ياز لايتنتاج تلة األراي  م أ)التلك( لةدازاة 
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الت لم يليييييياءو التت لتيأ ءلا ا ءتتار ال ات  ءلا التغ ية الرا  ةم لايييييييتاوا  ة ياز 

ءتلية التصيييوز ال ات م لاللاال ءلا الصيييوق لالتليييالليةم  بلا   التوتييي  أ ابت ةأ 

  ااةه لحولر الوزس )التدويم(.أ  تدب

 

س ييه يإاما تاون يييلول )ر( لكيو تتم ءتلية اتااذ  رازا  الوزاألن اوضيح بنية أبذا أزراا 

 ءلا النلو التبيأ:

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التلتي  التلتي  الت لم

 

 أسلو  )هــ(: أسلو  المتعدد المستويات )الشامل(

The Inclusion Style (E) 

األييييييلول الشييييياة  )تييييييييييي( ةامو  ةاتلو ءأ  أليدو  أييييييلول التت ور التليييييتويا  

األييييييياليب األزب ة اللييييييابدة )أم لم جم ر( يالتت لم يشييييييازك ي  ال ت  حلييييييب  وزاته 

لبةااااته ليار  التمييييييازا بتلتويا  ةاتلاة تراء  الارلق الارريةم لتو ال   يلور ةأ 

 ةلتوى يلتايا البوي ةنما. ألأ  اداة 

 

ن الت لم تو ال   يدو  بالتاايق إلا اا أأم لم جم ر( تتتيف أيييييياليب التوزيس الليييييابدة )

الوا ب  ألةا التت لتيأ يابدون ليتازيون ال ت  أالوا ب ي  ةلتوى لاحوم  ألال ت  

يركف ءلا  يإاهي  اااق ت ا التليييتوى الواحوم بينتا ي  أييييلول التت ور التليييتويا  

اشيييييييراك  تيا  الوا ب بتا يليييييييمم ي  ألتصيييييييتيم ةليييييييتوييا  ةاتلاة لناس ال ت  

 و ألالتت لتيأ ي  ااس ال تي  للاأ بتليييييييتوييا  ةت يورا. لتي ا التصيييييييتيم ال يوييو 

اه أي  األييييياليب اللييييابدة كتا  ايتا لا براالييييمم   يتاأ اتااذ للتتةي   رازا  زةيليييييا  

يرتييييية يوزك ييما التت لم ال ت ة بيأ طتوحه لحديدة أراةه لالتاا  التال  يتاأ يدو  

 لتامو .ن يوضح ت ا اأ
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  :ةات  ي  الو ب ال ال 

ن الت لم يضا  ت ة ازتااءا  ةاتلاييييية لالتت لم ياتييييياز ةا يتنايب ة ه. لي  ت ا أا و 

األيييلول ي و التت لم  وزاته حتا يار  ةأ  تلما الو ب. يإذا ا ح ي  التلييتوى ال   

الابا  ءلا تييييي ا التليييييتوى لب لك  ألالتلتوى ال   يليه  بلاا تازا يإاه يتانه التدو  

 التمازا أكار ل ت ةتاأ ةأ الوزس. التتةي يتاأ أن يار  

 

 )هـ(:بنية األسلو  

( تتتلوز حو  ءتلية التدويم يالتت لم ي تتو ييييييييينية أييييلول التت ور التليييتويا  )تن بب

اه تيياحب الدراز التت لق أةأ الت لم كتا     ءلا االييه ي  ءتليت  التناي  لالتدويم بو

 أل ىتلييييييتويا  األ رال بلابالتلييييييتوى ال   يييييييو  يبوأ ةنه ال ت  ل رازا  ا اتدا  

التليييييتوى األ   تيييييي وبة بذا لم ين ح التت لم ي  التلييييييتوى ال    بلابةاااية الر وع 

  اتايياذ  رازا  ةرحليية ةييا  بيي  أةييا رلز الت لم ي  تيي ا األييييييييلول تو التاايق أا تييازا 

 .التوزيس

 

يلول )تي( لكيو تتم ءتلية اتااذ  رازا  الوزس ييه يإاما تاون األبذا أزراا ان اوضح بنية 

 ءلا النلو التبيأ:

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التلتي  التلتي  الت لم
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  خصائص النمو الحركي
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  خصائص النمو الحركي

 

ةراح  لك  ةرحلة تتمو للترحلة الت  تليمام  النتو ءتلية تراكتية ةتصلةم تتاوز ي  شا 

 توءة ة  ناي اتوام ليتاأ ت رياه براهأله تو ةتح ة الللوك اللرك   تلتي لالنتو اللرك  لل

 التمازا  لاللركا  لالدوزا  اللركية الت  يتاأ ةتح تما.

 

يولو ية لالنالية الابيرا لة توءة ةأ التغييرا  الا بلايت رض التتةي  ي  ت ا اللأ 

الت  تلير حلب أيلول لا ا  ةترابق لةتااة   ت  حياا اإلالان لأن ءو  ا يتدراز ي  

يلوك التتةي  يتالب ةأ الت لم الااير ةأ التامم لالو ة ي  ا تياز أاواع األاشاة لكتية 

 .تتةي اال مو ييما لات اتاتما لطرق الت اة  ةا 

 

اكتلال التتةي  التمازا  لتاوير الوظاةو  بلاالرياضية ي  ت ا الترحلة لتت ه ةوار التربية 

 لابية بءوارال اةة لل لم لتاوير الدوزا  البواية ةأ  ت  األاشاة الرياضية التاتلاة ةأ 

 ااب تاوير  بلالرءة لالتوايق اللرك ( التنتية اللرءة لالدوا ) بلاتوزيبيةم لالل   

 اية التنايبة لتابيتما.التمازا  الانية لالتاتي

 

 الخصائص النمائية لمرحلة التعليم األساسي

               :سنوات 2-6 لى من سنوخصائص نمو الحلقة األ

 

 النمو الجسمي:

  تتصو ت ا الترحلة بالنتو ال لت  البا ي لالتلتتر لتبوأ الارل ا  ال لتية بيأ

 ال نليأ بال موز.

    يفرار طو  األطرا  ليفرار اتو ال ضت  الابيرا لا  ةأ ال زاءيأ لالر ليأ لير

 الصوز ي  ا تلاع. 
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 م ل و ياون اتي ة لت ورا ءلا ةءرضة ل موز ب   التشوتا  الدواةي تلتي ياون ال

 لخ.بضاع ال لوس الااطئة لحت  األشياي لالنو ...رلب   التتازيا  الااطئة ك

 

 النمو الحركي:

  ءلا التمازا  األيايية.  تلتي مر اإلتدان التوزي   للي 

 ي  الت اة  ةا األشياي لالتوار.  تلتي تفرار ةمازا ال 

   .تتصو ت ا الترحلة بالنشاط لالليوية الفاةوا 

 .اتو التوايق اللرك  لتفرار الااايا لالتمازا اليولية 

 التلام ي  ال ضت  الابيرا أكار ةأ ال ضت  الصغيرا  

 

 النمو العقلي:

   ليفيو حب ا يتاتع لويه.  يري ا   ينتو ءد  التت لم اتوا 

   ي اب  لل ا . بتر ير الارر ءلا ار ريأ لببراا ةاااته بيأ أ رااه لتاويأ ةامو 

   ي مر لوى التت لم الدوزا ءلا ا بتااز توزي يا . 

   ينتو لويه حب الاضو  لكارا التلاؤ.  

 

 النمو االجتماعي:

  .يفرار تر ير األتو اي ءلا التت لم  ت  ت ا الاترا 

  ار ريبت و ك  ةأ ال نليأ ءأ . 

  .ينتو ش وز الارر بارريته التاتلاة ءأ غيرا 

 التن تة ي  ة توءا  تغيرا.  ل الي  ت ا الترحلة لأل تتةي يتو ه ال 

 

 النمو االنفعالي: 

  .ي  ت ا الترحلة تتاون ال واطو لالتشاءر لال ارا  ا اا الية 

 لالتاض  راةم.ليبوأ تدوير ال ا  با زتااع يي ب أن ياون األ    
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 للتر ير ي  تلديق زغباته.  ي  ااا ا ته لأكار تدبت   أكار تلاتا   تلتي يصبح ال 

 يا  لأااا بوز لااا اليا  حب ةشازكة ار ريأ لحب ال و  لاإلكااز ةأ الات  يياون غير ت 

 ليمتم بالاباز ليبوأ ي  زؤية االه. 

   للندو كارر.  ياون حلايا 

 الرياضية ل التتاوز ة توءا  األتو اي ةأ  ت  ةتازية األ. 
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 وأهدافها كفايات التربية الرياضية  
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 وأهدافها كفايات التربية الرياضية  

 

 كفايات منهج التربية الرياضية: 

   برزاك التلتي  أتتية الرياضة ي  ال ت ا  لالتااتم بيأ الش ول الداةتة ءلا ال و

 . اااللالتل

   لالتنايلا  لتلديق الن اح.  ل الأ ناي التشازكة ي  األ ا الالت ةتازية ال ت 

  تاوير التمازا  لالت از  الرياضية بتا ي فا  يم ا اتتاي لالتواطنة ليلدق زؤية

 .    0202البلريأ ا  تصارية 

  .زيا ةلتوى األراي البوا  لالتمازى لريو التنتابا  الوطنية بالتوتوبيأ 

  رلاز الديارا لتلت  التلاللية  تااذ الدرازا  أ ناي تناي  براة  التربية أةتازية

 الرياضية ي  التوزية. 

  تنتية الدوزا اإلبواءية ةأ  ت  ال ت  ي  براة  زياضية ت تتو ءلا ةمازا  التااير

 الرياضية ي  ظرل  تتلوى  وزاتمم.  ل الال ليا أ ناي ةتازية األ

  ي ابية الو ال ت  البوا  ي  اللياا اليوةية ةأ  ت  اإلا ت اتا   التتةي بكلال

 توظيو التمازا  اللياتية. 

   .تنتية ءناتر الليا ة البواية لالتلاي ة ءليما 

  ةأ الاداية الرياضية.  وزا   التتةي بكلال 

 الرياضية.  ل الت تيق الوء  بالديم اإلالااية أ ناي ةتازية األ 

 لتتازية األاشاة الرياضية ليق  وزاتمم  المتمذل   لتتةي يية تويير الارص الاا

 لايت واراتمم. 

  ال ارا  الصلية الشاصية لاللركية لالنالية الصليلة.  التتةي بكلال 

  ةمازا  الت لم ال ات  ءأ طريق التانولو يا التتاوزا لتوظياما لاوةة  التتةي بكلال

 التربية الرياضية بت ا تما التاتلاة. 
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 لى من التعليم األساسي:وكفايات التربية الرياضية للحلقة األ

 على: يتوقع من التلميذ )التلميذة( أن يكون قادرا  

  .اكتلال التمازا  اللركية األيايية 

  ءناتر الليا ة اللركية.تنتية 

 .ت فيف  يم ا اتتاي لالتواطنة ةأ  ت  ةتازية األاشاة ا يتمتلية 

   التلاي ة ءلا األرلا  لبيئة األاشاة البواية.  بلااكتلال الللوك التار 

 . اكتلال ةااتيم األةأ لاللتةة التت لدة بتتازية النشاط البوا 

  .تنتية التصوز اللرك  لالتصوز ال تن  لألراي 

 .تنتية الدوزا  الاررية الت  تلدق  دته بناله 

  اكتلال ال ارا  الصلية اللليتة ةأ  ت  التتازيا  ال تلية  ب  لأ ناي لب و أراي

 األاشاة الرياضية.

 . برزاك ب   التااتيم الت ريية البلياة التت لدة بتتازية النشاط البوا  

 

 االبتدائي:  ثالثهداف التربية الرياضية للصف الأ

  على: يكون قادرا   أن ثالثيتوقع من تلميذ )تلميذة( الصف ال

  دايية ةأ  ت  ةتازية ال ارا  الصلية اللليتة ةأ ة از  ة لوةا  لاكتلال 

 التوا و اللياتية التاتلة.

  أرلا .  بولنأرلا  لبايتاوا  ال تباا ي  اللركا  األيايية تابيق 

  التمازا .ا  ةاتلاة لتلليأ أل ابتترينا  زياضية لةتازية  

  ءلا شا  ةلابدا  ال ر  لالتتابا لالويا لالو ب. أل الةتازية  

  لتاتلو  لالنواح  الدااوايةالت ر  ءلا ة لوةا  تت لق بالتصاللا  الرياضية

 .ل الاأل

 ال تاءية. ل اليار  ةمازا  التترير لا يتدبا  لالتصويب ي  األ 
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الثاني الفصل  
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  مادة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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لىوالوحدة األ  

جمبازال  

Gymnastics 
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بازالجم  

Gymnastics 

 

رياضة ويسمي أيضا  ،الفردّيةمن أنواع الرياضة  رياضة الجمباز نوع

ل التكوين البدني اوذ فهي تتنيزيوم، وهي رياضة مهمة للتالمالجماني

 ،ةيالعضلالقوة والمرونة والتوازن  اكتسا من خاللها  ذ.  ويمكنللتلمي

يمكن من خاللها التعامل مع القوانين الطبيعية، والميكانيكية،  كما

والفسيولوجية، والتشريحية، والنفسية فتزداد بذلك كمية ونوعية 

المثيرات التي تؤمر على التلميذ، وتتيح الفرص الالزمة له للقيام 

خبرات النجاح وتثبيت  إلىجابات الحركية والتي تؤدي بمختلف االست

 الكثير من المهارات الحركية الرياضية.
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 ل(ومخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي األ

   الجمبازاسم الوحدة:                                                                 لى          واأل :الوحدة 

 

 المفردات أهداف الوحدة الحصة

1  بطريقة ا  فتحومهارة الدحرجة األمامية المتكورة  يطبق 

 صحيحة.

دحرجة المتكورة والمامية األدحرجة المراجعة 

 فتحا  مامية ألا

9   بطريقة ا  وفتحيؤدي مهارة الدحرجة الخلفية المتكورة 

 صحيحة.

 متكورة وفتحا  الخلفية لا الدحرجةمراجعة 

3  انبية واألمامية والخلفية يؤدي مهارة الدحرجة الج

 بطريقة صحيحة. فتحا  /متكورةال

مامية األدحرجة الجانبية والدحرجة المراجعة 

 متكورة وفتحا  الخلفية الو

4  الوقوف على الكتفين مهارة الوقوف على الكتفين بطريقة صحيحة. يطبق 

5   الوقوف على الكتفين الوقوف على الكتفين بطريقة صحيحة.يؤدي مهارة 

6  مهارة الوقوف على الرأس على النقاط الفنية ل يتعرف

 بطريقة صحيحة.

 الوقوف على الرأس

7  الوقوف على الرأس مهارة الوقوف على الرأس بطريقة صحيحة. يؤدي 

8   الرأسالوقوف على  .طريقة صحيحة.بيؤدي مهارة الوقوف على الرأس  

2  مهارة العجلة الجانبية بطريقة النقاط الفنية ل يتعرف

 صحيحة.

 العجلة الجانبية

11  .العجلة الجانبية يؤدي مهارة العجلة الجانبية بطريقة صحيحة 

11   العجلة الجانبية بطريقة صحيحة.يؤدي مهارة العجلة الجانبية 

19   بعض المهاراتربط  جملة حركية فنية بطريقة صحيحة.يشارك في أداء  
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 لوالدرس األ

المتكورةالدحرجة األمامية   

Roll forward Tucked 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

   الركبتيأ   ن - )الو و أراي تترينا  تتميوية تلاءو ءلا ت لم اللركة ةا

 .(كاةت

  )التاوز ي  التاان لالتلرك لسةا  لالالو.) او 

 ( ل و) .ن  الركبتيأ كاةت لوضا الاايأ أةا  ال لم  

 ) ن  الركبتيأ لوضا الاايأ اةا  ال لمم  م ضم الرأس للصوز. )ل و  

  بإضاية لضا الاتايأ ءلا األزض. اللابقالتتريأ يارز 

 الاوي . ال لوس بلاألزض بالدوةيأ للوتو  الوضا اللابق ةا ريا ا يارز 

 لضا  لوس التاوز. بلاالتتريأ اللابق ةا الوتو   يارز 

   لضا  لوس التاوز. بلاأراي التمازا للوتو 

 . أراي التمازا ةأ الو و  لالوتو  للوضا النماة 

  الايران لألةا .أراي التمازا ةأ 

 جيات التقويم المعتمد على األداء استراتي

 شطب أداة التقويم: قائمة ال

 ال نعم مؤشرات األداء  الرقم

   .الذراعان باتساع الصدر 1

   .الدفع بالرجلين معا   9

   .الرأس للداخل مضموم ومثني على الصدر 3

 

 

 :الدحرجة األمامية المتكورة

عبارة عن مرور الجسم حول محوره العرضي، حيث 

تلمس أجزاءه األرض من الكتفين والحوض حتى 

 ، وتعتبر هذهالمنحني أوالقدمين بالشكل المكور 

اكتسا  المهارات األخرى  المهارة من أساسيات

 للجمباز حيث المرونة والتوازن.

 :الفنية لنقاطا

 الذراعان باتساع الصدر واصابع الكف تشير

 لألمام.

لى من والدفع بالرجلين معا  في المرحلة األ

 الدحرجة.

 الصدر.الرأس للداخل مضموم ومثني على 

.دفع االرض بالرجلين 

 ميل الصدر قليال إلتمام ومساعدة التلميذ

 على إتمام الدحرجة.

 ل جزء في الجسم يلمس األرض أوالكتفان

 عند الدوران.

.الدوران يكون حول المحور العرضي للجسم 

 بعد انتهاء الدوران يعود مركز مقل الجسم

 فوق قاعدة االرتكاز.

 :طريقة السند

 يتخذ الساند وضع نصف جثو على أحد

 جهتي التلميذ وقريب منه.

 يضع الساند اليد القريبة على كتف

 الظهر.ى التلميذ، واليد البعيدة عل

 

 األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.

 قيم المواطنة:

عند الوالء( النداء من قبل كل تلميذ باسم منطقة من مناطق مملكة البحرين )

 االنتهاء من األداء.
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 :الدحرجة األمامية فتحا  

دفع االرض أداء الدحرجة االمامية مع 

والميل بالصدر لألمام  ،بالكفين

 .ميل وضع الوقوف فتحا إلىللوصول 

 :الفنية نقاطلا

ض الكفان بكاملها على األر

   .بأتساع الصدر والمسافة بينهما

ومني  ،دفع االرض بالقدمين معا

مفصلي الفخذين امناء دفع األرض 

 تينوموازي تينوالركبتين مفرود

 لألرض أمناء مرحلة الطيران.

 ل جزء يلمس األرض بعد أوالكتفين

الكفين وتتم الدحرجة بضم الرأس 

 على الصدر.

  فتح الرجلين والميل بالصدر أماما 

 .خلفا  لوقاية الجسم من السقوط 

 لإلمام.وقوف واليدين جانبا  والنظر 

 :طريقة السند

 يتخذ الساند وضع نصف جثو على

 وقريب منه.لتلميذ أحد جهتي ا

 يضع الساند اليد القريبة على كتف

 ، واليد البعيدة على الظهر.تلميذال

 

لوتابع الدرس األ  

 فتحا  الدحرجة األمامية 

Straddle forward Roll 

 
 
 
 

 

                 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (  يتلا  الو و) تانالتوحرج لسةا  لالر ليأ ةاتوح. 

  )يتلا  اوي  الةا ا اتماي بوضا ال لوس يتلا  الوحر ة األةاةية ) او 

 الر ليأ. لاليويأ بيأ

 ( يتلا  اوي  الال لوس)  ريا األزض باليويأ.  ة ا 

  باليويأ.ايتاوا  ةرتبة ةنلنية تلاءو ي  تلمي  ءتلية الويا 

  اأ ص ميتلا  لضا ال لوس الاوي   بلاالتتريأ اللابق لالوتو  يارز 

 لللاازج.أتلاع للضا الاايأ ءلا ا زض بلي  ياون الاو أليا  

  ريا ا زض بالاايأ لالتي  بالصوز ةا الوضا النماة  اللابق تاراز

 .يتلا  لضا الو و   بلالألةا  للوتو  

   الوضا  بلااراي ةمازا الوحر ة ا ةاةية التنلنية التتراباة لالوتو

 ةي . يتلا  النماة  ل و  

 التقويم المعتمد على األداءاستراتيجيات 

 أداة التقويم: سلم التقدير العددي 

 3 9 1 مؤشرات األداء  الرقم

    .دفع االرض بالقدمين معا    1

    .الرجلين والميل بالصدر أماما  فتح   9

    ضم الرأس على الصدر.  3

 

 

 األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.
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 :المتكورة الخلفيةالدحرجة 

الخلف، حيث يتم  إلىدوران الجسم متكور 

 دفع األرض باليدين لسقوط الجسم خلفا  

وتغير وضع اليدين بسرعة، حيث توضع 

الكفان أسفل الكتفين وبجانب الرأس، على 

أن تتجه أطراف األصابع للكتفين والكوعان 

ع لرف مم تفرد اليدين قليال   يكونان للداخل

الجسم عن األرض والدحرجة للخلف حتى 

 الوضع التكور مم الوقوف. إلىالوصول 

 النقاط الفنية:

 بكفي  ودفع االرضضم الرأس على الصدر

 اليدين.

 ل جزء يلمس االرض.أوالكفان 

.الجسم مكور ومحصور بين اليدين 

.فرد الركبتين قبل الدفع باليدين 

 زيادة الثني في مفصل الفخذين واالستناد

 على الكفين لعدم ارتطام المقعدة باألرض.

 طريقة السند

 يتخذ الساند وضع نصف جثو على أحد جهتي

 منه.التلميذ وقريب 

 الجزء الرئيسي للحركة  إلىعندما يصل التلميذ

الخاصة بمد الذراعين يمسك الساند التلميذ 

من الوسط بحيث تكون يده القريبة ولتكن 

اليسرى قابضة على جانب التلميذ األيمن، 

وعند مد التلميذ الذراعين يقوم الساند برفع 

 ن.التلميذ لمساعدته على مد الذراعي

 

الثانيالدرس   

 الدحرجة الخلفية المتكورة

Roll Backward Tucked 

 

 
 

 
 

 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ()ا زض بالدوةيأ  لو الرأس. لتس ز ور 

 ( ل و)  ال لوس ءلا ا زض رلن  ن   لةاللتلةاصل  الاا يأ   ن

 الركبتيأ.

 التتريأ ةا ايارا الان  حتا تتدو  ةد وا ال لم لا يتنار  يارز

 .   ألبالاايأ ءلا ا زض 

 ( ءلا ا زض ب ااب ال لم ال زاءيأ . لوس طوي)  لضا  بلا الوتو

لتس ا زض  لو  لةاللةلالر ور للضا كايأ اليويأ ب ااب الرأس 

 الرأس بتشا  الدوةيأ.

  لصوز لريا ا زض باليويأ التتريأ اللابق ةا ضم الرأس ءلا ايارز

 ي  لضا التاوز. أزباال لوس ءلا  بلاللوتو  

 استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 سلم تقدير لفظيأداة التقويم: 

 ممتاز جيد جدا جيد  مؤشرات األداء  الرقم

    .مني مفصلي الفخذين 1

    .ووضع كفين اليدين بجانب الرأس 9

    .الدفع باليدينفرد الركبتين قبل  3

 

 

 

 األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.
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 :الفنية نقاطلا

ا على األرض همالكفان بكامل

 والمسافة بينهما بأتساع الصدر.

  دفع االرض بالقدمين معا 

ومني مفصلي الفخذين  ،للخلف

امناء دفع األرض والركبتين 

 لألرض. تانوموازي تينمفرود

 ل جزء يلمس األرض بعد أواليدين

الكفين وتتم الدحرجة للخلف 

 بضم الرأس على الصدر.

 فتح الرجلين والميل بالصدر

لألمام لوقاية الجسم من 

 السقوط.

  والنظر  وقوف واليدين جانبا

 لإلمام.

 

 تابع الدرس الثاني

الدحرجة الخلفية فتحا     

Straddle Backward Roll 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (  ل و  يتلا) تيأ م التوحرج للالو لالر ليأ ةاتوح. 

  )اراي الوحر ة الالاية التتاوزا.) او 

 ( رياوي  ال لوس )  الر ليأ.ال لم للالو ةا يتح  ايتلا 

 .ايتاوا  ةرتبة ةنلنية تلاءو ي  تلمي  ءتلية الويا للالو 

 (  ال لوس الاوي  يتلا )سأاليويأ ءنو الر الويا للالو بااة  ال لم ةا لضا 

 الويا. لةاللةلءلا ا زض 

  ريا ا زض بالاايأ لالتي  بالصوز للالو للوتو  ةا الوضا النماة  اللابق

 .لضا الو و  يتلا   بلا

 الوضا النماة   بلالالوتو   ماراي ةمازا الوحر ة الالاية التنلنية التتراباة

 ةي .  ل و  يتلا  

 األداءستراتيجيات التقويم المعتمد على ا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

 ال نعم مؤشرات األداء  الرقم

   .على األرضهما الكفان بكامل 1

دفع االرض بالقدمين معا للخلف ومني مفصلي الفخذين  9

 .لألرضتين وموازي تينامناء دفع األرض والركبتين مفرود

  

ل جزء يلمس األرض بعد الكفين وتتم الدحرجة أواليدين  3

 بضم الرأس على الصدر. للخلف

  

 

 

 

 األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.

 قيم المواطنة:

 .نحنية النداء باسم مملكة البحرينبعد أداء الدحرجة الخلفية الم)الوالء( 
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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

 :النقاط الفنية

  الحركة من وضع يكون  التلميذيبدأ

الجسم فيه متكور تماما حتى يسهل 

عليه الدحرجة حول المحور الطولي 

 للجسم.

  نقل مقل الجسم جهة اتجاه الدحرجة

حول المحور الطولي للجسم، يعود 

الوضع االبتدائي حيث تنتهي 

 الحركة.

طريقة السند:

  التلميذ.يقف الساند خلف 

  التلميذتوضع اليدين على وسط 

.والذراعان متقاطعتان

 الثالثالدرس 

 مراجعة الدحرجة الجانبية واألمامية والخلفية

Rolling Side / Rolling forward /Rolling Backward 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 .ي لم لضا التاوز ةأ لضا الر ور

 .ةر لة ال لم  اابا  ةأ لضا التاوز

 المستوى المائل:من 

  )ال في الترتاا ةأ التلتوى  ير   التلتي  ءلا) لوس ال او لاالناي

التاة  لضا  لوس ال او لاالنايم لال  ع ةاةت  لألةا  لاليوان ةرتافتان 

 ءلا األزض.

  )اليلاز رلن تغير لضا  أليتي  التلتي   مة اليتيأ ) لوس ال او لاالناي

تلتضأ ال زاءان اللا يأ أيا  الركبتيأ  مال لم ةا يدوط ال لم

.ليوحرج ال لم ي  الوضا حو    التلوز الاول  لل لم  اابا 

  ءنوةا يص  ال لم للوضا ا بتواة  ةرا  ااية يتحظ أ   اليويأ لضا

ا زتااا ءلا األزض ةرا أ رى  ب  الوتو  للوضا النماة .

  تارى اللركا  اللابدة ةا اإل ت  ةأ االواز التلتوى التاة  بالتوزج

 حتا يصبح ي  ةلتوى األزض.

المعتمد على األداء ستراتيجيات التقويما

أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.متكوروضع  في يكون الجسم 1

نقل مقل الجسم جهة اتجاه الدحرجة حول المحور  9

.الطولي

يشعر بالفرح والسرور أمناء األداء. 3

األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.
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:وقوف على الكتفينال

عمودي شكل في نوليك الجسم رفع

 .الكتفين على يستند حيث

 الفنية: نقاطال

 الوقوف واالستناد على

 الكتفين.

فين أسفل سند الجسم بالك

 الضلوع.

 العضدين على االرض موازيه

للجسم والمسافة بينهما 

 باتساع الصدر.

 الجسم مفرود والقدمان في

وضع راسي فوق قاعده 

 االرتكاز.

 الراس مضمومة على الصدر

بقدر االمكان.

الدرس الرابع والخامس

الوقوف على الكتفين

 Shoulder Stand

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  .اءااي تترينا  لارر ال لم

 (ب ااب ال لم اليوان. ز ور ءلا ال مر).

  لضا التاوز. بلا لالوتو -ضم الركبتيأ ءلا الصوز

 ايأ ةأ ال ااب.اينار ال  ع بالاةا لتتريأ اللابق ا يارز

 .الو و  ءلا الاتايأ ةأ لضا التاوز

  ةاصل  الاا يأ برب ار الركبتيأ ءأ الصوز.يرر ةا التتريأ اللابق يارز

 يرر ةاص  الركبة برب ار الا ب ءأ التد وا.ةا التتريأ اللابق  يارز

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.سند الجسم بالكفين أسفل الضلوع1

رأسي فوق قاعده االرتكاز.القدمان في وضع 9

اإلمكان.الرأس مضمومة على الصدر بقدر 3

األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.
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:الرأس على الوقوف

وضع اليدين والجبهة على األرض على هيئة 

ي االضالع وتشكل قاعدة اومثلث متس

ا مالتي تتكون من الرأس واليدين، أاالرتكاز 

.  الجسم يكون مفرودا  وعموديا 

:الفنيةنقاط لا

.اليدان باتساع الصدر 

 تشيران لألمام.اصابع الكفين 

س على االرض يمثل مع أوضع الر

الساقين  ياومتسالكفين مثلث 

 سه الجبهة(.أ)قاعدته الكفين ور

س يكون عند نقطه أاالستناد على الر

 س بالجبهة.أالتقاء الر

ةالجسم مفرود وعلى استقامة واحد 

وعمودي على االرض.

 طريقة السند:

 يقف الســـــانـد على جـانـب التلميذ جهة

ــة على الظهر الرجــل  ــارجي ــد الخ الحرة، الي

 واليد الداخلية على عضالت الفخذ.

  يكون الســـاند في وضـــع الجلوس طوال

فتحا مواجه ظهر التلميذ، مسك التلميذ 

بكلتا اليدين وسط وظهر التلميذ.

الدرس السادس والسابع والثامن

الرأس على الوقوف  

Head Stand 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  اءااي التلتي  تترينا  بوايه لتدويه ءضت  الر بة لتترينا  تلاءو ءلا يرر

ال لم.

 (لوس ال او ) .م لضا ال بمة ءلا ا زض  

 (لوس ال او )  بالدوةيأ لند   د  ال لم  لريا ا زضلضا ال بمة ءلا ا زض

ءلا  اءوا ا زتااا.

 .ةأ الوضا اللابق يرر ةاص  الاا  لذلك برب ار الاا  ءأ الصوز 

  الاا .ب و يرر ةاص  الاا  يتم يرر ةاص  الركبة لذلك برب ار اللاق ءأ

  الوضا اللابق لب و اب ار اللاق ءأ الاا  يتم يرر ةشا  الدوةيأ. يارز

  ا ناي يرر الايا ال لم.ي باللنو لببق ةتتاليةاراي التمازا 

  ةلاءوا.اراي التمازا بالشا  النماة  بولن 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.لألمام تشيران الكفين اصابع1

 ،وضع الرأس على االرض يمثل مع الكفين مثلث9

 الرأس. على واالستناد

الجسم مفرود وعلى استقامة واحده وعمودي على 3

 االرض.

األدوات المستخدمة:

مراتب الجمباز.

 قيم المواطنة:

.على األرض بطريقة المثلث أنا أحب وطنيتكتب )الوالء( 
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العجلة الجانبية: 

361 لدوران للجانب تشقلب و دورانية حركة هي

 تبدأ الحركة، مراحل في باليدين باالستناد درجة

الطعن ومع عاليا   والذراعين الوقـــــوف من الحركة

 الرجل مني يتم لي،واأل بالرجل بخطوة لألمام

من ةالقريب لىواأل باليد لالستناد لألمام والميالن

يتم األرض على اليد وضع ومع األمامية الرجل

مع المثنية بالرجل الدفع لفة، ربع الجذع دوران

اليد ووضع عاليا   للخلف الخلفية الرجل مرجحة

فبالوقو المرور يتم وبحيث البساط على الثانية

جلالر هبوط ومع جانبا الرجلين فتح مع اليدين على

األخرى الرجل هبوط يتم باليد الدفع و لألرض

 إلى الوصول فيتم لألرض الثانية اليد ومغادرة

 .فتحا   الوقوف

الفنية: النقاط

 االقترا  أويمكن أداء الحركة من وضع الوقوف.

 أداء الحركة في خط مستقيم، والجسم مفرود في

 مراحلها.

 والرأس في ، المرور على وضع االرتكاز العمودي فتحا 

 وضعه الطبيعي. 

 وضع اليدين على األرض بالتتابع مع إتمام حركة

الشقلبة الجانبية على اليدين للمرور بوضع الوقوف 

، والدفع باليد يكون قوي للوصول  على اليدين فتحا 

. إلى وضع الوقوف فتحا 

:طريقة السند

 التلميذ.يقف الساند خلف 

 سند التلميذ من منطقة وسطه واليدان متقاطعتان

مع التحرك مع التلميذ أمناء الحركة.

والحادي عشر الدرس التاسع والعاشر  

الجانبية العجلة  

Cartwheel 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  ليضا اليويأ ءلا التد و  ميدو التلتي  ءلا أحو  ااب  التد و اللويو

لالر ليأ لتاا  التد و لالمبوط م  م يويا األزض بالر ليأ ليريا التد وا

بال ااب ا  ر. 

  .الو و  ءلا الرأس ةا يتح الر ليأ

 .الو و  ءلا اليويأ ءلا اللاةق ةا يتح الر ليأ

 الو و  ءلا اليويأ ءلا اللاةق ةا يتح الر ليأ. 

 را باليو اليتنا لةرا باليو اليلرى.لتبار  ةركف  د  ال لم ة

   م ال زاءان  اابا م ةر لة ال لم ءلا أحو ال اابيأ ألراي حركة الو و  يتلا 

الو و  ءلا اليويأ ةا يتح الر ليأ بالتلاءوا. 

  ةرتاا )ةد و يويو  أراي اللركة ةأ الو و م الوضا أةاةا  ءلا طر-

 ةرتبة( لالمبوط ءلا األزض بالتلاءوا.

 لركة ءلا األزض بالتلاءوا.أراي ال

 .أراي اللركة ءلا األزض بولن ةلاءوا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء     

أداة التقويم: قائمة الشطب      

النعممؤشرات األداء الرقم

أداء الحركة في خط مستقيم، والجسم مفرود في 1

 مراحلها.

.فتحا  لمرور بوضع الوقوف على اليدين ا9

.وضع اليدين على األرض بالتتابع3

األدوات المستخدمة:

مقعد سويدي. –مراتب الجمباز 

 قيم المواطنة:

في السند. مع الزمالء التعاون)التعاون( 
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 الدرس الثاني عشر

 خطين أو خط من مكونة فنية جملة) تطبيقات عملية

 (فقط تشمل المهارات التي درسها سابقا

Practical applications 

A technical sentence consisting of only one or two lines 

that includes the skills studied previously 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

  ) اوا . 4التش  ءلا األةشاط ي   ق ةلتديم )ل و 

  )األوحر ة ال)ا  اي. ةاةية يتلا 

 . ل و ( ةيفان أةاة(

 ل و ( رلزان اصو لاة(. 

  )الاية يتلا  الوحر ة ال)ا  اي.

  ) و و  ءلا الرأس.ال)ل و

 () اابية.ال  لة ال ل و 

  :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

األدوات المستخدمة:

 مراتب الجمباز.
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ثانيةالالوحدة 

الصغيرة المرتبطة بكرة السلة لعا األ

Mini games associated with basketball
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 األلعا  الصغيرة المرتبطة بكرة السلة

Mini games associated with basketball 

فة مكن ممارستها بأشكال مختليالكبيرة،  لعا رياضية تعليمية تمهيدية لأل ألعا هي 

حتى يدرك التلميذ اساسيات اللعبة الجماعية ويمارسها بحرية واستقاللية، كما انها 

تنمي القيم المتعددة مثل تحمل المسؤولية واألمانة، والمرح، وروح المنافسة، 

نها تنمي لديهم الخبرات والقدرات باإلضافة إلى أوتقوي الذاكرة، والتفكير واالدراك 

 أللعا  الرياضية.وتعلمهم المبادئ األساسية ل

ووسيلة ناجحة لتربية التالميذ على التفكير  ،كرة السلة لعبة رياضية جماعية ممتعة

 وفيها يتنافس ،وبث روح العمل الجماعي ،وتنمية عناصر اللياقة البدنية المختلفة

السلة فريقان وكل فريق مكون من خمسة العبين يسعون للحصول على كرة 

 والتصويب في سلة الخصم وإحراز أكبر عدد من األهداف.

الصغيرة على: لعا تساعد األ

 .تنمية روح الفريق والعمل الجماعي

 .تنمية الشجاعة في اتخاذ القرارات

 تنمية احترام القواعد والقوانين.

 تنمية الروح الرياضية.

   واتزانه انفعاليا   تساهم في نضج الطفل اجتماعيا.

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

 الصغيرة المرتبطة بكرة السلة لعا األاسم الوحدة:      الثانية  :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1  .اإلحساس بالكرةيؤدي تدريبات تنمي اإلحساس بالكرة بطريقة صحيحة 

9 .مسك الكرة باليدين  يتعرف على النواحي الفنية لمهارة مسك الكرة باليدين

3 التنطيط.يطبق مهارة التنطيط بطريقة صحيحة  

4  صغيرة )تنطيط( ألعا .التنطيط مهارة صغيرة تنمي ألعا يمارس 

5 تمرير واالستالم ال.يستلم الكرة ويمررها بطريقة صحيحة  

6  صغيرة )التمرير( ألعا  .التمرير مهارة صغيرة تنمي ألعا يمارس

7 .التصويبيطبق مهارة التصويب بطريقة صحيحة

8

  التصويب مهارة صغيرة تنمي ألعا يمارس.

صغيرة ) تصويب ( ألعا 

2

 .يربط بين مهارة التنطيط والتمرير بطريقة صحيحة

والتمرير مهارة التنطيط  ربط  

11

 .يربط بين مهارة التنطيط والتمرير والتصويب
ربط مهارة التنطيط والتمرير والتصويب  

11
 مع الزمالء في المسابقات بكرة السلة ناويتع.

كرة السلة في شكل مهارات تطبيق 

 مسابقات

19 مهارات كرة السلة في شكل تطبيق شارك الزمالء في مسابقات تنافسية بكرة السلة.ي

 مسابقات



43 

 لوالدرس األ

اإلحساس بالكرة

 Ball handling

لخطوات التعليمية ا

 التدريبات:

  بلا)الو و . ةلك الارا أةا  الصوز( تبار  اد  الارا ةأ يو 

اليو األ رى.

 ( تبار ال زاءيأ ءاليا  لالارا أءلا الرأس )الو و . ةلك الارا

 .اليو األ رى بلااد  الارا ةأ يو 

  اليو األ رى  بلا)الو و . ةلك الارا( تبار  اد  الارا ةأ يو

 . لو ال مر

  ل و  يتلا. ةلك الارا( ةا  ن  ال  ع أةاةا  أيا  اد  الارا(

 اليو األ رى ةأ بيأ الر ليأ.  بلاةأ يو 

  ل و  يتلا.  ن  ال  ع أةاةا  أيا ( الارا ءلا األزض. رحر ة(

 الارا بيأ الر ليأ.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء 

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.األصابع منتشرة على الكرة1

استناد الكرة على سالميات األصابع فقط مع 9

 عدم الضغط عليها. 

.يشعر بالفرح والسرور امناء األداء3

 :حساس بالكرةإلا

تعتبر هذه المهارة مهمة لتعليم المهارات 

األساسية، ألنها تعمق العالقة بين التلميذ 

أسرارها مما يجعلها دائما  على والكرة، ويتعرف 

في  أوتحت سيطرته سواء كانت على األرض، 

أي موقف  أوإذا وصلته من أي اتجاه  أوالهواء 

وعملية االحساس بالكرة تنمو  ،يتخذه التلميذ

مع التدريب مما يجعل التلميذ يدرك بحواسة 

 المختلفة الكرة )شكلها، ووزنها، ومرونتها،

 (.وسرعتها واتجاهها في الهواء

 النقاط الفنية:

ا على جانبي الكرة هتنتشر األصابع جميع

بحيث تكون قاعدتا اليدين خلف  ،دون توتر

استناد الكرة  مركزها مع االهتمام بوجو 

على سالميات األصابع فقط مع عدم 

 الضغط عليها.

 أخذ اإلحساس بانتشار األصابع على كرة

.كبيرة

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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 الدرس الثاني

 مسك الكرة باليدين

High catching (Tow –handed) 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 باليويأ.ةلك الارا   و ()ل

 (. توايا األتابا ءلا  ل و )الارا.ةلك الارا 

 ( ةوا ه  ل و) ةلك الارا التو ورا ءلا زاحة يو الفةي .  الفةي

 () األزض. ن  الركبتيأ لةلك الارا ةأ ءلا ل و

 () األةا .ةلك الارا التتوحر ة ةأ  ل و 

 ( ةأ لضا ا اتشاز اللر ترك الارا لءنو بشازا الت لم ك  تلتي ) ل و

 له. زاالالت يتلك بالارا 

  له. زاالالت ال ر  اللر لءنو بشازا الت لم ك  تلتي  يتلك الارا

 .ةلك الارا الترتوا ةأ ءلا األزض

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.توزيع األصابع على الكرة1

.8اإلبهامان خلف الكرة على شكل 9

. مني الركبتين3 قليال 

  :مسك الكرة باليدين

من اهم المهارات التي  مسك الكرة 

 البدونها  ،في كرة السلةيجب تعلمها 

أو نطط الكرة يمكن للتلميذ أن ي

ها بدون تعلم هذه يمرر أو هايصوب

المهارة األساسية.

النقاط الفنية:

 كبر توزيع أصابع اليدين على أ

  .مساحة ممكنة من جانبي الكرة

 األصابع هي التي تالمس الكرة، 

أما باطن الكف فال يلمسها 

.  مطلقا 

  8اإلبهامان خلف الكرة على شكل.

  الكرة في موضع قريب من الجسم

وفي مستوى الصدر وقريبه 

 لحمايتها.للذقن وذلك 

 األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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 :الكرة واستالم تمرير

إلى تلميذالكرة بدقة من  انتقال هو

 للتقدم في الملعب ولتجنبآخر، تلميذ 

كما يمكن من قطعها من قبل الخصم، 

كرة للسلة ال تأمين وصولخالل التمرير 

التصويب ويعتمد أداء بلقيام وا

على قدرة المستلم وسرعته  التمريرات

 أو مابت. واتجاهه وهل هو متحرك

 النقاط الفنية:

لة اواالقترا  في اتجاه الكرة ومح

 استالمها.

 مسك الكرة والسيطرة عليها وجذبها

 باتجاه الجسم.

 الرجلينتوازن الجسم بحيث تكون 

مفتوحتين بعرض الكتفين والركبتين 

 مثنيتين.

 راحة اليدين مفتوحتين الستالم

ي على اوالكرة والثقل موزع بالتس

 القدمين.

 فرد الذراعين واالصابع تشير لألمام

بعد التمرير.

 الدرس الثالث

 التمرير واستالم الكرة

Passing and catching the ball

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (. ايتت  الارا ةأ ءلا زاحة يو الفةي ) الو و

  الو و . ةلك الارا( زة  الارا لألةا  ل م ال ر   يتتةما ءدب(

ازتوارتا ةأ األزض.

  الارا( زة  الارا لألةا  لايتتةما  ب  افللما ءلا )الو و . ةلك

األزض.

   ارا التترزا ةأ الفةي  التوا ه.ال)الو و . ةوا ه( ايتت

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

مسك الكرة والسيطرة عليها.1

 مفتوحتين بعرض الكتفين والركبتينتكون الرجالن 9

.مثنيتين

راحة اليدين مفتوحتين الستالم الكرة.3

فرد الذراعين واالصابع تشير لألمام بعد التمرير.4

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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 صغيرة تمرير: ألعا 

تطبيقية لمهارة التمرير في  ألعا هي 

كرة السلة، تتميز بالفرح والسرور 

وسهولة ممارستها وتكرارها في 

سبيل االرتقاء الحركي للعبة كرة السلة 

 واتقان مهارة التمرير.

 الدرس الرابع

 صغيرة )التمرير( ألعا 

Mini games (Passing)

 

 الخطوات التعليمية

(:الدائرة ةاللعبة )إصاب. 1

   ة توءا  بلايدلم التتةي.

 ةاان يلورا الت لم ءلا  ألةربا  ألطوق  ألك  ة توءة ان تترز را   راةرا   التل

.اللاةق أكبر ءور الترا 

 (:القطاراللعبة ). 9

   تلتي   ألة توءا  تدو ي  شا   اطرا بلي  ان  بلايدلم الت لم التتةي

.يدو ءلا  ق بواية التل ب

  ي  الداطرا تلتي  ر آك  ة توءة ة ما كرا لاحوا ةا. 

  ال   اةاةه لي ر  بلرءه ليدو ي  بواية الداطرا للفةي يترز التلتي  األ ير.

  ال   يليه لتا ا للفةي يدو  التلتي  ال   ايتلم الارا بالتترير. 

 يلتتر التترير حتا تص  الداطرا لنماية التل ب. 

   التل ب.لنماية     لأالاريق الااةف تو ةأ يص 

التقويم المعتمد على األداء تاستراتيجيا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

التمرير باليدين.1

استالم الكرة وتمريرها للزميل.9

يظهر الفرح والسرور امناء األداء.3

األدوات المستخدمة:

اطواق. -كرة السلة 

 قيم المواطنة:

.نهاية الملعب إلىالوصول اآلمن ( ناوالتع)
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:التنطيط

تعتبر مهارة تنطيط الكرة من المهارات 

بير حد ك إلىاألساسية للعبة ويتوقف إتقانها 

المكان المناسب،  وتبوؤه التلميذعلى تقدم 

، رةاوالمحل من عملية ووتعتبر الجزء األ

وتؤدي هذه المهارة من الوقوف بحيث تكون 

إحدى القدمين أماما  والجزء العلوي من 

األمام وتدفع الكرة  إلىالجسم مائال  قليال  

أسفل بتحريك مفصل الرسغ الذي يكون  إلى

في حالة استرخاء وتبقى اليد في مكانها 

الستقبال الكرة حال ارتدادها من األرض 

 لىإ التلميذالكرة مم ينتقل  إلىوبدون النظر 

تنطيطها بكلتا اليدين من خالل المشي مم 

من خالل الجري.

 النقاط الفنية:

 إلىللكرة وتوجيهها  الدفع المتتابع 

 األصابع.األرض بواسطة 

  أصابع اليد تكون متباعدة للسيطرة على

أكبر مساحة من الكرة لتوجيهها وتشير 

 الكرة.لألمام في اتجاه حركة 

  حركة الدفع باألصابع وتتابع مني ومد

 وتوافق.الرسغ والذراع بانسيابية 

 رةاووللمحخارج القدم المتقدمة  التنطيط 

المنخفضة تكون الكرة قريبة من الجسم.

الدرس الخامس

 التنطيط 

Dribbling  

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (الارا ةلك. تربيا  لوس )باليو م  اليتيأ باليو ال لم ب ااب الارا تنايق 

 .اليلرى

 م باليو  تنايق الارا ب ااب ال لم باليو اليتيأ  الارا(ةلك  طوي . ) لوس

 .اليلرى

 .يلرى م باليو التنايق الارا ب ااب ال لم باليو اليتيأ  الارا(ةلك  ) او.

  (. ةلك  الو و)ليو م باتنايق الارا ب ااب ال لم باليو اليتيأ  الارا 

.اليلرى

  (. ةلك  الو و)را   الاوق.تنايق الارا  الارا

  (. ةلك  الو و)ازج الاوق بشا  راةر  حو  الاوق.تنايق الارا  الارا 

  . ةا التش  لألةا .تنايق الارا  الارا(ةلك  )الو و

 . ةا ال ر  لألةا .تنايق الارا  الارا(ةلك  )الو و

األداءستراتيجيات التقويم المعتمد على ا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداءالرقم

أصابع اليد تكون متباعدة للسيطرة على أكبر  1

.مساحة من الكرة

.تتابع مني ومد الرسغ والذراع بانسيابية 9

.التنطيط خارج القدم المتقدمة 3

األدوات المستخدمة:

 اطواق. -كرة السلة 
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 (:تنطيط)صغيرة  ألعا 

تطبيقية لمهارة التنطيط  ألعا هي 

في كرة السلة، تتميز بالفرح والسرور 

وسهولة ممارستها وتكرارها في 

سبيل االرتقاء الحركي للعبة كرة 

 السلة واتقان مهارة التنطيط.

 :الفنيةالنقاط 

وجيهها الدفع المتتابع للكرة وت

 .إلى األرض بواسطة األصابع

 أصابع اليد تكون متباعدة

للسيطرة على أكبر مساحة من 

الكرة لتوجيهها وتشير لألمام في 

 الكرة.اتجاه حركة 

يحركة الدفع باألصابع وتتابع من 

ومد الرسغ والذراع بانسيابية 

 توافق.و

 التنطيط خارج القدم المتقدمة

المنخفضة تكون الكرة  رةاووللمح

قريبة من الجسم.

 السادسالدرس 

صغيرة )تنطيط( ألعا   

Mini Games (Dribbling) 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  (.تنايق الارا بالتبار  بيأ اليويأ )الو و . ةلك الارا

  .التش . ةلك الارا( تنايق الارا بيأ األ تاع(

 الداطرا الااةفا ت  الت 0 لا  ر  اطرا  التلاية بيأ ك  تلتي  

 .  ألتنتم  

  يتلك التلتي  األ ير ي  ك  ة توءة كرا )كرا بويلة( يدو  التلتي

 لاباأل ير بتنايق الارا للوتو  للتلتي  ال   يليه لتا ا حتا تص  

  ال   بولزا يدو  بالتنايق لل ورا ر ر الت توءة.لالتلتي  األ

 ( للاأ التتةي  ي  راةرا.0ااس التوزيب )

 ( للاأ التنايق0ااس التوزيب ) .التت رج 

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

التنطيط بأطراف األصابع.1

التنطيط بمستوى الحوض.9

النظر لألمام. 3

األدوات المستخدمة:

 اقماع. -كرة السلة 

 قيم المواطنة:

البحرين.مملكة ال  ترفع علم أوالقاطرة التي تنتهي )الوالء( 
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:التصويب

كرة السلة هي لعبة سرعة وقوة وجدية في 

األداء، تجذ  انتباه التالميذ وتضمن لهم 

المرح والسعادة والمعايشة، فهم في سن 

، وتسجيل أكبر عدد لعا لة األاويشجعهم لمز

من األهداف، فالتصويب هو أحد المهارات 

األساسية التي تنمي لدى التالميذ الدافعية 

للتدريب واالحساس الحركي للمكان، وتهيئ 

التلميذ المبتدئ بدنيا  وعصبيا  للدخول في 

مراحل التعلم التالية، فيتم التعليم باستخدام 

كرة السلة المصغرة في ملعب مصغر، ويتم 

تطبيق تدريبات سهلة بعيدا  عن األداء 

 المركب. 

الفنية النقاط  

 مواجهة السلة مع تقدم إحدى القدمين أماما  وهي

 ن.القدميالمماملة لليد المصوبة مع مسافة بين 

 وضع الكرة على أصابع اليد المصوبة والذراع مثني

من المرفق مع مني الرسغ للخلف لتستريح الكرة 

 اليد.على أصابع 

 غير مصوبة تسند الكرة من الجانب وال الاليد األخرى

   السلة.تعوق النظر إلى 

 مني الركبتين قليال  للمساعدة في دفع الكرة إلى

 السلة.

  تمتد الركبتان وتستقيم الذراع المصوبة أماما  عاليا

 وبحركة إضافية لرسغ اليد.

 فرد الركبتين والجذع والذراع بحيث تتم كحركة

متصلة.دة انسيابية واح

 الدرس السابع

 التصويب

Shooting 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 للتمازا.اتوذج  رضء

 ضاع لدو  ك  تلتي  بر   الوضا ا بتواة  للتصويب ليتم تصليح األي

.الااطئة

 ب و ا يتت  ةأ تبار  تترير الارام  الارا( ك)ل و  ةوا ه الفةي . ةل

للتصويب.الفةي  التوا ه ير   لضا ا يت وار 

 ةا التصويب يارز التتريأ اللابق. 

  أةتاز  0يدو التتةي  ةوا ميأ للللة لءلا ةلاية   تفيو ءلا

.حالوضا ا بتواة  الصلي أرايليدوةون بالتصويب ةأ التركيو ءلا 

 ا  ااب   ق الرةية اللرا ليتم ب راي يدو التتةي  ي   اطرتيأ ءل

 .ةلابدة ي  تصويب الرةية اللرا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.الذراع من المرفق مع مني الرسغ للخلفمني  1

.مني الركبتين قليال   9

.والجذع والذراع فرد الركبتينالتصويب ب 3

األدوات المستخدمة:

 اقماع. -كرة السلة 
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 (:تصويب)صغيرة  ألعا 

تطبيقية لمهارة التصويب  ألعا هي 

في كرة السلة، تتميز بالفرح والسرور 

وسهولة ممارستها وتكرارها في سبيل 

ان تقالسلة وإ االرتقاء الحركي للعبة كرة

 مهارة التصويب.

 الدرس الثامن

صغيرة )التصويب( ألعا   

Mini games (shooting) 

 

الخطوات التعليمية

(:والجريلتصويب )ا تدريبات. ال1

 تاويأ ة توءا  ةأ التتةي  التصويب ءلا تو  يلورا الت لم.

  ب و التصويب لتل ي  تو  يدو  التلتي  بال ر  لتلاية يلورتا

الفةي . )ءنو ال ر التلتي  ال   يليه  ب  ءورا أ   يبوم الت لم

لتلاية الت  يلورتا الت لم.

 الدائري(:لتصويب )ا تدريباتال. 9

  ةأ التتةي  حي  ياون لا  ة توءه تو  يلورا  تاويأ ة توءا

ةلايا  ةاتلاة لالتلتي  ال   يصيب المو م التصويب ةأ الت لم

 .ينتد  للنداة الت  تليما لتا ا

  التلتي  الااةف تو ةأ ينم   تيا النداط بإتابة المو.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.لتصويب على مسافات مختلفةا1

.االتلميذ الذي يصيب الهدف ينتقل للنقطة التي تليه9

يتعاون مع الزمالء امناء األداء.3

األدوات المستخدمة:

اقماع. -كرة السلة 

 قيم المواطنة:

مدينة من مدن مملكة  أويكتب التلميذ على السبورة اسم قرية )الوالء( 

.البحرين، المجموعة التي تكتب أكبر عدد من المدن هي الفائزة
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:ربط مهارتي التمرير والتنطيط  

مهارتان مرتبطتان ببعضهما البعض 

ال يمكنه االنتقال في الملعب  فالتلميذ

 ،تمرير الكرة أوإال عن طريق التنطيط 

إيجابي في وحسن تمرير الكرة له تأمير 

فكل مهارة تكمل  أداء المهارات الالحقة،

والمعلم يأخذ وقته الكافي  اما قبله

    .لتدريس هذه المهارتان إلتقانهما

مهارات التنطيط والتمرير ربط 

 :والتصويب

 هي األساسية في كرة السلة المهارات 

 بمثابة التصويبالتنطيط والتمرير و

 التي تحدد هي  العمود الفقري للعبة

فوز الفريق ونجاحه فإتقانهم لهذه 

ق يحدد مستوى الفرالمهارات المترابطة ت

 .وترتيبه

 الدرس التاسع والعاشر

 ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب 

 Linking the skills of Dribbling and Passing and Shooting 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 . ب و زة  الارا لألةا  ل م ال ر   يتتةما  الارا(ةلك  )الو و

 م تناياما ةا التصويب.ازتوارتا ةأ األزض 

 . لألةا  لايتتةما  ب  افللما ءاليا  زة  الارا  الارا(ةلك  )الو و

 م تناياما ةا التصويب. ءلا األزض

 . التو ور أيا الفةي   التترزا ةأارا الايتت   ةوا ه( )الو و

الللق  م التصويب.

 . ي  ةنتصو الفةي   التترزا ةأارا الايتت   ةوا ه( )الو و

التل بم التش  ةا تنايق الارا  م التصويب.

 . ةأ التش  تترير لايتت  الارا ةأ ةنتصو  ةوا ه( )الو و

التل بم التصويب ءنو الوتو  للمو .

  الو و . ةوا ه( ةأ ال ر  الاايو تترير لايتت  الارا ةأ ةنتصو(

التل بم التصويب ءنو الوتو  للمو .

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.رمي الكرة لألمام واستالمها1

التنطيط بأطراف األصابع.9

التصويب نحو الهدف.3

األدوات المستخدمة:

 الحلق. –كرة السلة 
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مهارات كرة السلة في شكل  تطبيق

 مسابقات:

 على تعليم تساعدتطبيقات وتمارين 

ي ك ،التلميذ أساسيات اللعبة الجماعية

واستقاللية، كما انها مارسها بحرية ي

لذاكرة قوي اتقيم متعددة و تغرس

 والتفكير وبذلك تتكون لدى التالميذ

الخبرات والقدرات للممارسة لعبة كرة 

 .سلةال

مراعاة النقاط الفنية للمهارات المختلفة

 التي تم تدريسها.

عشر والثاني الدرس الحادي    

تطبيق مهارات كرة السلة في شكل مسابقات 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

ةبازيا  ةصغرا يلورتا الت لم.

األدوات المستخدمة:

السلة.كرة 

 قيم المواطنة:

بين القاطرات حيث يمثل كل فريق قيمة من  دوري التسامح)التسامح( 

قيم المواطنة.
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الوحدة الثالثة

 القوى للصغار ألعا 

Children's Athletics
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القوى للصغار  ألعا 

Children's Athletics

واهتم بها  ،التي مارسها اإلنسان اتأقدم أنواع الرياضمن هي 

هذه المرحلة السنية، في االتحاد الدولي اهتماما  بالغا  خصوصا 

المهارات الحركية والبدنية المختلفة، وزيادة كفاءة ألنها مرحلة نمو 

التلميذ في أداء المهارات الحركية في جو من المرح واللعب 

بصورة سهلة وبسيطة واظهار القدرات البدينة التي تجعله يتعلم 

المهارات والحركات الرياضية والمشاركة في مسابقات التتابع 

 قة البدنية.والجري والرمي والومب وبناء عناصر الليا
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رياضية )الفصل الدراسي الثاني(التربية المخطط وحدة 

  ى للصغاروقال ألعا اسم الوحدة:  الثالثة  :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1
 بطريقة االستكشاف.م 911إلىم 151يجري لمسافة من

الجري مع االستكشاف لمسافة 

م911 إلىم 151من  

9 البدء المنخفض.يؤدي الجري من البدء المنخفض

3  التتابعالتتابع من خالل تسليم عصى التتابع للزميل.يؤدي سباق

4 .الجري مع تخطي الحواجزيجري بسرعات مختلفة مع تخطي الحواجز

5  لألمام من الثباتيؤدي مهارة الومب.
من الثباتالومب 

6 .الطويل الومبيؤدي مهارة الومب الطويل  

7 الومب العاليبالطريقة المقصية. يطبق مهارة الومب العالي

8  باتجاه الهدف. األداةيرمي
هدفالالرمي باتجاه   

2 باتجاه الهدف. األداة دفعي
هدفال تجاهبا دفعال  

11  من الدورانوالدفع الرمي .األدوات من الدوران باتجاه الهدفويدفع يرمي

11 يجتاز الموانع بطريقة مناسبة يختارها وفقا لقدراته.
الموانع ألعا   

19 )مهرجان.يقيم قدراته ومدى تقدمه )ضمن الفريق
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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 األرض في وقت واحد.  ويؤدي 

لى النتوء الجري بضغط خفيف ع

المستدير عند قاعدة االبهام مع وجود 

ميل خفيف في الجسم لألمام ويصاحب 

ذلك مني الركبتين وارتفاعهما ألعلى مع 

مرجحة الذراعين للخلف من الكتفين 

بقوة، مع مني المرفقين.

 :الفنيةالنقاط 

 تنظيم التنفس والجهد لكامل

 المسافة.

 ت دالفي معتعليم التالميذ التحكم

 .والسرعة وتوزيع الجهد الجري

 الجري بسرعة محدده مع التوافق

بين الذراعين والرجلين.

لوألالدرس ا  

م911إلى 151الجري ضمن محطات بطريقة االستكشاف لمسافة من 

Running within the stations in the way of 

exploration for a distance of 151 to 911 m

الخطوات التعليمية

 :التدريبات

  ة توءة ةمتة ال ر  لتلاة تدليم الصو لت توءا  ت اا ك 

ال ر  ضتأ (.  25البالواا  )التلاية  ألالتلصق التو ور احضاز ل

ةتر  05ءبر ةلاز ةلور لتلاية  تتةي يته  أل 5ة توءا  ةاواة ةأ 

 كرحتاي.

   ةتر للتو و ءنو ك  ةلاة لالت ريو بما كترايق 52تلويو ةلاا  ك

ا لاةما ةا تن يم التناس لتلويو الو ت لابتغ  أللةباا  التوزية 

 التتةي  للتو اللرءة كواما بايئة.

  اا اا التلاة الاااية لالتركيو ءلا اللرءة التتوياة ي  ال ر  ةا اءتن

إلتتا التو يتم ةواتلة ال ر  حتا التلاة الاالاة لةأ  م الراب ة 

ةتر.022

 . ت ريو التتةي  بفةأ ال ر  الال

  الاايو لةأ  م التش  ةا حركا  التناس لالتموةة. ال ر

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

الجري السريع. 1

.توزيع الجهد الجري بسرعة محدده 9

.التوافق بين الذراعين والرجلين 3

األدوات المستخدمة:

البالونات.

 قيم المواطنة:

القيم( ملصقات على البالونات جميع القيم.)جميع 
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 :البدء المنخفض

 هو أفضل وضع يساعد التلميذ

 )خذ ويمر بثالث مراحل ،لالنطالق لألمام

 .انطلق )طلقة البداية( أستعد،مكانك، 

النقاط الفنية:

التنفس تنظيم.  

سرعة االستجابة. 

بين التوافق محددة مع بسرعة الجري

 .والرجلين الذراعين

 ارتكاز الذراعين على أطراف األصابع

خلف خط البداية.

 الدرس الثاني

البدء المنخفض

Low start 

 الخطوات التعليمية

 :التدريبات

  ) ال ر  ي  التاان.)ل و

   ) ال ر  لألةا  للتس الاق لال ورا.)ل و

   ) ( ال ر  للاق ااالق-ايت و-اتباع اواي الت لم )   ةاااك )ل و

لال ورا. 

  ) ال ر  أل   الللق ةأ ءلا األزض لال ورا لتلليته للفةي .)ل و

  . يباق ال ر  بيأ الداطرا

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداءالرقم

.سرعة االستجابة 1

ارتكاز الذراعين على أطراف األصابع خلف خط  9

البداية.

.التوافق بين الذراعين والرجلين 3

 األدوات المستخدمة:

 حلق.

 قيم المواطنة:

)الوالء( في سباق الجري كتابة عباره في حب البحرين على اللوحة نهاية 

مسافة السباق. 
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 :التتابع

 ،سباقات المضمار هو أحدالتتابع سباق 

تالميذ في فريق مكون من أربعه يؤديها 

ا ل العصويحمل التلميذ األ بداية السباق

مم  ،يقطع مسافة معينه من السباقو

قل مم تنت ،يسلم العصا التلميذ الثاني

 إلىالتلميذ الثالث ومم تنتقل  إلى

خط النهاية. إلىالتلميذ الرابع الذي يجري 

:الفنية النقاط

الحفاظ على العصا. 

 بطريقة صحيحة العصامسك.

.سرعة االستجابة 

:المتخيلةالبيئة 

 .السوق

 :الشخصية

حامل البضائع.

الثالثالدرس 

 التتابع

Relay 

 

 الخطوات التعليمية

اللعبة )نقل البضائع(:

ينار  الت لم: )لدو لتلت البضاءة ي ب تلليتما األن( ليتشا  التتةي  

التتابا بتلليم البضاءة لت  ءبازا ءأ ءصا ي   اطرا  ليدوةون 

 للض ما ي  التل (.

 األنشطة:

ةبلق ةأ  ت  ايتت  لتلليم تتةي  ة ا  ل ت  يباق التتابا بشا   4ك  

لال ر . بولن تغيير اليو التتلاة بال صا ال صا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

مسك العصا بطريقة صحيحة.1

سرعة االستجابة.9

ن مع الزمالء.اوالتع3

 األدوات المستخدمة:

 عصا تتابع.

 قيم المواطنة:

قاطرة تمثل قيمة من قيم المواطنة وحقوق االنسان. لك القيم()جميع 
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 الحواجز:الجري مع تخطي 

سباق رياضي من ضمن مسابقات 

اجز وق الحوف التلميذيتم فيه قفز  ،الجري

ون كتأن وتعديتها، ويتطلب من التلميذ 

لدية لياقة بدنية عالية كالسرعة والقوة 

 ق الحاجزيقفز فو تجعله ، والتيوالتوازن

خالل بطول في اتجاه مستقيم دون اإل

الخطوة، والجري في مسار مخصص لكل 

. وتتضمن المسابقات عشرة تلميذ

ية في اوحواجز تقع على مسافات متس

 مضمار السباق.

 :الفنية نقاطال

بين  الجري امناء ةتقدير المساف

 الحواجز.

 مرجحة الذراعين وميل الجذع لتعدية

 الحواجز.

 تعدية الحاجز.االرتقاء ل قدممعرفة

 الدرس الرابع

 الجري بسرعات مختلفة مع تخطي الحواجز

Running at different speeds with skipping barriers

 

الخطوات التعليمية 

:التدريبات

 .ال ر  الاايو ةا تاا  األ تاع لالدتا بصوزا أيدية

   األ تاع بصوزا ءتورية.ال ر  الاايو ةا تاا

   اللا ف التوزيب . ألال ر  بلرءة ةتوياة ةا تاا  التد و اللويو

 .رة  أكار ةأ حا ف لبازتااءا  ةاتلاة ي  التلاز

 التلاية بيأ اللا ف لار ر ةلاية ةلورا ةا التركيو ي  حلال    

ءور الااوا  التاةة بينما.

  الااوا  الصليح ي ايارا يرءة ال ر  ةا اللرص ي  أراي ءور

 الااوا  بيأ اللوا ف.

 كإطتق لت وية.لة رية ءور الااوا  لللا ف األ  

  ءت  ةلاز لل ر  لاللوا ف ةا ت ور ي  ةلتوى ا زتااع لتنوع ي

.التلاية الااتلة بيأ اللا ف لار ر

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.مرجحة الذراعين وميل الجذع لتعدية الحواجز1

.معرفة قدم االرتقاء9

أمناء تخطي  الذراع المعاكسة لقدم االرتقاء مد3

 .الحاجز

 األدوات المستخدمة:

حواجز )بأحجام مختلفة(. –مقعد سويدي  –اقماع 
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 :بالقدمينمن الثبات الومب 

ق من فو القفزمسافة معينة، مّم  الركض

عديته والنزول ( وتموانع -الحاجز )حبل 

.  على القدمين معا 

:الفنية النقاط  

الدفع بكلتا القدمين.

.مرجحة الذراعين

.النظر لألمام 

 الدرس الخامس

الومب من الثبات بالقدمين 

Jumping on both legs 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات

  ةرا . 22اللب  ءور بءت  ل ب

  لضا حبا  الو ب ءلا األزض لالو ب بالدوةيأ ة ا  أةاةا  لال زاءيأ ي

الويق.

  يم لةأ  م الو ب اةاةا  02لضا اللبا  ءلا ب و. 

 يم لةأ  م الو ب اةاةا   52لا ب و لضا اللبا  ء. 

  يم  52ل) ل ة البلريأ( يم  42ل) ل ة ءرار( يم  02بازتااع  ةوااالضا

 لتاايما. لالو ب ءاليا  ) ل ة الرياع( 

 .الو و  ءلا الاق لالو ب لألةا  بالدوةيأ ة ا إلحراا أب و ةلاية

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 التقويم: قائمة الشطب أداة 

النعممؤشرات األداء الرقم

.الدفع بكلتا القدمين 1

.مرجحة الذراعين 9

.الهبوط على القدمين معا   3

األدوات المستخدمة:

حبال.

 قيم المواطنة:

البحرين. مملكة موانع عليها أسماء قالعال)االنتماء( 
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   :الومب الطويل

 ،جري متزايد السرعة في خط مستقيم

 مم االرتقاء على لوحة االرتقاء والقفز

والهبوط في حفرة  مسافة ممكنة ألبعد

الرمل.

:الفنية النقاط

.سرعة االنطالق

االرتقاء بقدم واحدة.

.الجذع في حالة استقامة

.مرجحة الذراعين

.النظر لألمام

.

 الدرس السادس

 الومب الطويل

Long Jump 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات

  ) ال ر  بااوا  لاي ة. )ل و

  ) الو ب ةأ يوق حبا .)ل و

  ) ال ر  الو ب بدو  لاحوا ةأ يوق اإلشازا .)ل و

  ) ا  ترال بااوا لةأ  م الو ب بدو  لاحوا لألةا .)ل و

  ) ا  ترال بااوتيأ لةأ  م الو ب بدو  لاحوا لألةا )ل و.

  لعبة:ال

اا  الاةأ اداة المبوط ياب التلتي   م   ل اطرا يو ب التلتي  األةأ ك  

و ا ةلاية أب لتا ا  م تداس التلاية الالية لا   اطرا لالداطرا الت  تلر

 .(الو ب الاوي  إلحراا اب و ةلاية) ت  الداطرا الااةفا

 استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

االرتقاء بقدم واحدة.1

.مرجحة الذراعين9

النظر لألمام.3

األدوات المستخدمة:

 حبال.
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:الومب العالي

شكل حرف هو جري التلميذ بسرعة على 

القفز ، مم االرتقاء على قدم واحدة و ""ل

عاليا ألقصى ارتفاع وتعدية العارضة 

والهبوط على المرتبة.

الفنية: النقاط  

تحديد رجل االرتقاء.

 الالزمة لالرتقاءتحديد المسافة

.  )االقترا (

الرتقاءعند ا مرجحة الذراعين ألعلى  .

 لألمامميل الجذع.

 الدرس السابع

 الومب العالي

High Jump 

 الخطوات التعليمية

 :التدريبات

 . ةأ التش  لزيا الركبة ءاليا 

  م ةر لة الر   اللرا ءاليا لت وية  التنااضةمالو و  ب ااب ال ازضة 

 .ةتبوءة بريا الر   األ رى ءليمامال ازضة للمبوط 

  ا زتداي( لت وية ال ازضة لالمبوط ءليما اةا  األ رى لي   ق(

(.يم52-02ةلتديم )ازتااع 

   اوا  5 اوا   م ةأ  0التتريأ اللابق ةأ التش .

   اوا  ةا زيا ال ازضة  5 م  اوا   0التتريأ اللابق ةأ ال ر 

.توزي يا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداءالرقم

.تحديد رجل االرتقاء1

.مرجحة الذراعين ألعلى9

.الومب بقدم واحدة3

األدوات المستخدمة:

 عارضة منخفضة.
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 :مهارة الرمي

 إلىسفلي  إلىيتنوع الرمي من علوي 

جانبي حسب حجم وشكل ومقل األداة، 

مالث مراحل إلى وتقسم مهارة الرمي 

 ،والنهائية ،والرئيسية ،هي التحضيرية

 ،ولها مالث خصائص هي شكل الحركة

والمسافة التي يتم الحصول  ،واتقانها

 .عليها

:الفنية النقاط

انتشار األصابع على األداة. 

 مفصل المرفق امناء الرمي.مني

.النظر باتجاه الهدف 

 الدرس الثامن

 الرمي باتجاه هدف

Throwing towards a score 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات

   بات اا اللاةق/ ةلاية ةتر )ايارا التلاية(.  الللقزة

  بات اا ا طواق باليو التاضلة. الللق زة

   ةا لضا ز   ا زتااا ءاس اليو الراةية. األةا بات اا  الللقزة

   ا ةا  ألب و ةلاية ةتانة.بات اا  الللقزة

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

األداة.انتشار األصابع على 1  

 مني مفصل المرفق امناء الرمي.9

 النظر باتجاه الهدف.3

األدوات المستخدمة:

 االطواق. –الحلق 
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 :باتجاه هدفالدفع 

الوزن من  أوالشكل  أوالسرعة  أواالتجاه 

العوامل الهامة لتحديد نوع الجهد الالزم 

 أولتحريك شيء ما، سواء بالدفع 

السحب، ويتوقف اتجاه الدفع على اتجاه 

مركز  إلىالقوة، لذلك يجب توجيه القوة 

مقل الشي حتى يمكن دفعة بخط 

مستقيم، في حين توجيه القوة بعيدا  

عن مساحة قاعدة االرتكاز لزيادة مبات 

فاعلية أكبر للقوة  إلىالجسم مما يؤدي 

المستخدمة، ولذلك ينصح عند أداء 

كون وضع القدمين مهارات الدفع أن ي

وقوفا  والوضع أماما  مم ميل  أوفتحا  

الجسم في االتجاه المطلو  فيه عملية 

 الدفع.

الفنية: النقاط  

انتشار األصابع على األداة. 

.مني مفصل المرفق امناء الدفع

.النظر باتجاه الهدف 

 الدرس التاسع

الدفع باتجاه هدف   

Push towards a score 

 الخطوات التعليمية

 :التدريبات

 اللاةق/ ةلاية ةتر )ايارا التلاية(.  الارا بات اا ريا

 بات اا ا طواق باليو التاضلة. الارا الابية ريا

 ةا لضا ز   ا زتااا ءاس اليو الراةية. األةا بات اا  الارا الابية ريا

 ا ةا  ألب و ةلاية ةتانة.بات اا  الارا الابية ريا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.األصابع على األداة انتشار1  

.دفعمني مفصل المرفق امناء ال9  

.النظر باتجاه الهدف3  

األدوات المستخدمة:

 اطواق. -كرة طبية 
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 :الدورانمن والدفع الرمي 

قوة  إلى عند أداء الدفع يحتاج التلميذ

اتجاه  إلىوجه ظهره فهو يومرونة عالية، 

دورة كاملة ويؤدي  يلف بجذعه الرمي، مم

مع مرجحة الذراع الرامية حول نفسه، 

 .ورمي األداة

:الفنية النقاط

.مسك األداة بصورة صحيحة 

 بكامل العضالت والدفع الرمي

 الكبيرة.

 طريقة األداء الصحيح التركيز على

وليس على المسافة المنجزة في 

 .والدفع الرمي

 التوافق بين الجذع والذراعين عمل

منحني باألداة.

 الدرس العاشر

 من الدورانوالدفع الرمي 

Throwing and pushing of rotation

الخطوات التعليمية

 :التدريبات

 ةا .الارا الابية لأل ريا

 الشتا /  األيتأ ال ااب ةأ الابية الارا ريا ال  ع لو ةا الو و  ةأ

.األزض ءلا التريوةة الواةرا بات اا

   ةأ ال ااب األيتأ / الشتا  الللقةأ الو و  ةا لو ال  ع زة

بات اا الواةرا التريوةة ءلا ا زض.

   ةأ  الللقةأ الو و  ةا لو ال  ع لءت  لاتيأ تتميويتيأ زة

ال ااب األيتأ / الشتا  بات اا الواةرا التريوةة ءلا ا زض.

  ةأ الو و  ةا لو ال  ع لءت  لاتيأ تتميويتيأ لةر لة ال زاع

ةأ ال ااب األيتأ / الشتا  بات اا الواةرا  الللقالراةية لزة  

 التريوةة ءلا األزض.

 و و  ةا لو ال  ع لءت  لاتيأ تتميويتيأ لةر لة ال زاع ةأ ال

الراةية لزة  الارا الابية ةأ ال ااب األيتأ / الشتا .

  رز ة لةر لة ال زاع الراةية لزة  45 يةالبفةأ الو و  لءت  رلزان

الارا الابية ةأ ال ااب األيتأ / الشتا .

  الراةية لزة  رز ة لةر لة ال زاع02 يةالبفةأ الو و  لءت  رلزان

يتأ / الشتا . الارا الابية ةأ ال ااب األأ

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 بأداة التقويم: قائمة الشط

النعممؤشرات األداء الرقم

.مسك األداة بصورة صحيحة1

.الرامية الذراع مرجحة9  

.والذراعين الجذع بين التوافق3  

األدوات المستخدمة:

 حلق. –كرة طبية 
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 :الموانع ألعا 

بأنه يمكن  لمسابقاتهذا ا تمتاز

بما يتناسب مع األدوات استخدام 

أشكال متعددة  اوله ،المرحلة العمرية

وتتسم بالمرح والجري والتتابع في أداء 

 المهارات الرياضية.

:الفنية النقاط

.الومب بالقدمين معا 

 الدفع بالرجلين والكوعين امناء

 الزحف.

.الذراعين جانبا للتوازن امناء المشي

 الدرس الحادي عشر

الموانع ألعا   

 Steeplechase 

 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 و ب بالدوةيأ را   ا طواق.)ل و ( ال

 ) ر  ةت رج بيأ ا  تاع.)ل و 

  ) ت وية اللوا ف التنااضة.)ل و

  ) ةش  التواان.)ل و

 اللبا . ألفحو ةأ أيا  ال ص  )ل و ( ال

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 الشطبأداة التقويم: قائمة 

النعممؤشرات األداء الرقم

.الومب بالقدمين معا1

.الدفع بالرجلين والكوعين امناء الزحف9

.الذراعين جانبا للتوازن امناء المشي3

األداء.ن مع الزمالء امناء اويتع4

األدوات المستخدمة:

حبال. -عصا  -حواجز منخفضة  -االقماع  -االطواق 

 قيم المواطنة:

أسرع )ن المجموعة في االنتهاء من سباق الموانع اوتع)التعاون( 

.(مجموعة
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 :مهرجان

المهارات الرياضية في مجموعة من 

على شكل محطات رياضية  ،القوي ألعا 

غرس مقافة  يتم من خاللها وترفيهية،

القوى وتنمية قدراتهم ومهاراتهم  ألعا 

 .من خالل هذا المهرجان

 الدرس الثاني عشر

 تطبيق ما تم دراسته بشكل مهرجان

Apply what has been studied  

الخطوات التعليمية

تحتوي(:تنظيم محطات بأسلو  أنشطة ) التدريبات

 .اشاط ال ر  ةا تاا  اللوا ف

 . اشاط للرة

  ةتر. 022اشاط لل ر  ةلاية

 . اشاط للو ب ال ال

  اشاط للو ب بالدوةيأ لألةا.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 بأداة التقويم: قائمة الشط

النعممؤشرات األداء الرقم

.الومب 1 بالقدمين معا 

الجري السريع.9

3.  الرمي باليدين معا 

األدوات المستخدمة:

 حواجز.
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 الوحدة الرابعة

 الصغيرة المرتبطة بكرة الطائرة لعا األ

Mini games associated with volleyball
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الصغيرة المرتبطة بكرة الطائرة لعا األ  

Mini games associated with volleyball 

مكـــن ممارســـتها ويالكبيـــرة  لعـــا لأل ،يديـــةتمه ،تعليميـــة ،رياضـــية ألعـــا هـــي 

ساســـيات اللعبـــة الجماعيـــة ويمارســـها بأشـــكال مختلفـــة، حتـــى يـــدرك التلميـــذ أ

بحريــة واســـتقاللية، كمـــا انهــا تنمـــي القـــيم المتعــددة مثـــل تحمـــل المســـؤولية 

واألمانـــة، والمـــرح، وروح المنافســـة، وتقـــوي الـــذاكرة، والتفكيـــر واالدراك كمـــا 

خبـــــرات والقـــــدرات وتعلمهـــــم المبـــــادئ األساســـــية انهـــــا تنمـــــي لـــــديهم ال

 الرياضية مثل لعبة كرة الطائرة. لعا لأل

ـــة ـــة ممتع ـــة رياضـــية جماعي ـــرة الطـــائرة لعب ـــة التالميـــذ  ،ك ـــة لتربي ووســـيلة ناجح

وبــــث روح العمــــل  ،وتنميــــة عناصــــر اللياقــــة البدنيــــة المختلفــــة ،علــــى التفكيــــر

وممارســــة اهــــم المهــــارات الرياضــــية كــــالتمرير واالرســــال. وفيهــــا  ،الجمــــاعي

مرتفعـــة، وكـــل فريـــق مكـــون مـــن ســـته عـــب فريقـــان تفصـــل بينهمـــا شـــبكة يل

ــين ــرة  ،العب ــر الك ــادل رمــي وتمري ــم يســعون لتب ــارة االرســال م ــدأ اللعــب بمه ويب

لضـــر  الكـــرة فـــوق  التاومحـــلكـــل فريـــق مـــالث و ،دون ســـقوطها فـــي األرض

 ملعب الخصم. إلىها مم تمرير الشبكة

 الصغيرة على: لعا تساعد األ

 .تنمية روح الفريق والعمل الجماعي

 .تنمية الشجاعة في اتخاذ القرارات

 تنمية احترام القواعد والقوانين.

 تنمية الروح الرياضية.

   واتزانه انفعاليا   تساهم في نضج الطفل اجتماعيا.

 .تكوين العالقات واالندماج في مجموعات

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

الصغيرة المرتبطة بكرة الطائرة لعا األاسم الوحدة:      الرابعة  :الوحدة 

أهداف الوحدةالحصة
المفردات

1 اإلحساس بالكرةبطريقة صحيحة. تدريبات تنمي مهارة اإلحساس بالكرة يؤدي

9 الرمي واللقف ألعا بطريقة صحيحة. ا  تتعلق بالرمي واللقفألعاب يطبق

3 تنطيط الكرةمهارة التنطيط بالكرة.يتعرف على النقاط الفنية ل

4 دحرجة الكرة.مهارة دحرجة الكرة بطريقة صحيحةالفنية ل النقاطعلى  يتعرف

5 أسفلالتمرير من  ألعا بطريقة صحيحة. التمرير من أسفل ألعا في  يشارك

6  أسفلالتمرير من  ألعا التمرير من أسفل بطريقة سليمة. ألعا يؤدي

7  التمرير من اعلى ألعا بطريقة صحيحة.التمرير من أعلى  ألعا يطبق

8 التمرير من اعلى ألعا .التمرير من أعلى بطريقة صحيحة ألعا  يؤدي

2 أسفلاالرسال من  ألعا بطريقة صحيحة. االرسال من أسفل ألعا  يطبق

11  أسفلاالرسال من  ألعا بطريقة صحيحة. أسفلاالرسال من  ألعا يؤدي

11 بطريقة  يظهر الفرح والسرور امناء أداء المنافسات مع الزمالء

 صحيحة.
4*4منافسات 

19 مهرجان كرة الطائرةبطريقة صحيحة. يطبق المهارات بشكل مهرجان مع الزمالء
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 :االحساس بالكرة

هذه المهارة مهمة لتعليم المهارات  دّ عت  

األســــــاســــــية، ألنها تعمق العالقة بين 

أســــــرارهــا على التلميـذ والكرة، ويتعرف 

مما يجعلها دائما  تحت ســــيطرته ســــواء 

إذا  أوفي الهواء  أوكــانــت على األرض، 

أي موقف يتخذه  أووصـــلته من أي اتجاه 

وعملية االحســـــاس بالكرة تنمو  ،التلميذ

ــدرك  ــذ ي ــدريــب ممــا يجعــل التلمي مع الت

بحواسة المختلفة الكرة )شكلها، ووزنها، 

ــا في  ــاهه ــا، واتج ــا، وســــــرعته ومرونته

 .الهواء(

ل وألالدرس ا  

 اإلحساس بالكرة

Ball Handling 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

  ل و . ةلك الارا( تنايق الارا ةأ الابا م التش م المرللةم اللركة(

لألةا  لالالو ي  ةليق التل ب.

 .ل و . ةلك الارا( تنايق الارا لرحر تما بيو لاحوا ءلا ال اابيأ(

  )لل مر.تبار  تترير الارا ةا الفةي  التوا ه )ل و . ةلك الارا

 بار  تلليم الارا لتللتما ةأ األءلا )ل و . ةلك الارا( ت

.لا يا 

  )ريا الارا للفةي  ةأ بيأ الر ليأ للالو.)ل و . ةلك الارا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

تنطيط الكرة. 1

.دحرجة الكرة باليدين على األرض 9

.رمي الكرة باليدين عاليا 3

األدوات المستخدمة:

 .الطائرةكرة  
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 :واللقف مهارة الرمي

سفلي،  إلىيتنوع الرمي من علوي 

هي شكل و ،ولها مالث خصائص

والمسافة التي يتم  ،واتقانها ،الحركة

 عليها، اما مهارة اللقفالحصول 

الكرة يتم امتصاص قوة ف باليدين

المرفقين  واستقبالها وذلك بثني

 ، يتحرك الجسم بموازاة األداة وتدريجيا 

 .قفهالالمطلو  ل

الفنية:النقاط 

.التمرير باليدين معا 

.فرد األصابع امناء لقف الكرة

.النظر التجاه الرمي 

 الدرس الثاني

 الرمي واللقف ألعا  

Passing and receiving  

الخطوات التعليمية 

:التدريبات  

 .ل و . ةلك الارا( زة  الارا ءاليا لألةا  للداما(

 .ل و . ةلك الارا( زة  الارا ءاليا للداما ةأ الالو(

  )زة  الارا ءاليا  لءت  اصو لاه للداما)ل و . ةلك الارا.

 .ل و . ةلك الارا( زة  الارا ةأ بيأ الر ليأ للالو ءاليا(

 .ل و . ةلك الارا( تبار  زة  الارا للفةي  ةأ ةلتوى الرأس(

 . ل و . ةلك الارا( ال او لتبار  تترير الارا للفةي(

  )م الفةي  )ل و . ةلك الارا ءاليا  ا  ر يدافالتترير للفةي  ءاليا 

 يتت  الارا.

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

 .التمرير باليدين معا 1

.السيطرة على الكرة 9

.النظر التجاه الرمي 3

األدوات المستخدمة:

 .الطائرةكرة  
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 :التنطيط

تعتبر مهارة تنطيط الكرة من المهارات 

 إلىاألساسية للعبة ويتوقف إتقانها 

 وتبوؤه التلميذحد كبير على تقدم 

ن ل موالمكان المناسب، وتعتبر الجزء األ

، وتؤدي هذه المهارة من رةاوالمحعملية 

الوقوف بحيث تكون إحدى القدمين 

أماما  والجزء العلوي من الجسم مائال  

 إلىاألمام وتدفع الكرة  إلىقليال  

أسفل بتحريك مفصل الرسغ الذي يكون 

في حالة استرخاء وتبقى اليد في 

تقبال الكرة حال ارتدادها من مكانها الس

الكرة مم ينتقل  إلىاألرض وبدون النظر 

تنطيطها بكلتا اليدين من  إلى التلميذ

 خالل المشي مم من خالل الجري.

 : الفنية النقاط

األصابع. بأطراف التنطيط 

لألمام النظر. 

الكرة على السيطرة.

 الدرس الثالث

 تنطيط الكرة

Dribbling Ball

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 )اليويأبيأ تبار  بالتنايق الارا  )ل و . ةلك الارا.

 .ل و . ةلك الارا( تنايق الارا ةأ التش  لألةا  لالالو(

  )ل بة التو و ءأ التنايق ءنو يتاع بشازا )ل و . ةلك الارا

الت لم.

  )يباق التنايق بيأ الت توءا .)ل و . ةلك الارا

  )تنايق الارا باق ةت رج)ل و . ةلك الارا.

التنايق ي  شا  راةرا لءنو يتاع بشازا الت لم التنايق بات اا  مالحظة:

 ةنتصو الواةرا.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

تنطيط بأطراف األصابع. ال1

النظر لألمام.9

السيطرة على الكرة.3

األدوات المستخدمة:

 اقماع. – الطائرةكرة  
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 :دحرجة الكرة

مرجحة الذراع اماما وخلفا مع النظر لألمام 

 .للزميل أو

الفنية:النقاط 

دحرجة الكرة بيد واحدة. 

انتشار األصابع على الكرة.

النظر لألمام. 

 الدرس الرابع 

 دحرجة الكرة

Rolling ball

  التعليميةالخطوات 

:التدريبات  

 )ا ةا  بلا الارا رحر ة )ل و . ةلك الارا. 

 )الالو بلا الارا رحر ة )ل و . ةلك الارا.

 )ا ةا  بلا التلرك ةا الارا رحر ة )ل و . ةلك الارا.

 )الت توءا  بيأ لألةا  الارا رحر ة يباق )ل و . ةلك الارا.

 )الفةي  ةا الارا رحر ة تبار  )ل و . ةلك الارا.

 )الفةي  أيا  ةأ الارا رحر ة )ل و . ةلك الارا.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

دحرجة الكرة بيد واحدة. 1

انتشار األصابع على الكرة. 9

 .النظر لألمام 3

األدوات المستخدمة:

 .الطائرةكرة  

المواطنة:قيم 

العمل كمجموعة )سباق دحرجة الكرة بين المجموعات(.  (ناوالتع)
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 :التمرير من أسفل

اســــــتالم الكرة بـــاليــدين من أســــــفـــل  

 تـوجـيـهـهـــا ألعلى مع تغيير اتجـــاههـــاو

ـــدون  لـمـلـعـــب الخصــــــم أولـلـزمـيـــل  ب

.استقرارها على اليدين

:الخطوات الفنية

.تعلم التلميذ طريقة مسك الكرة 

.استغالل قوة الرجلين لدفع الكرة

 للكرة والهدف.النظر 

 الدرس الخامس 

التمرير من أسفل ألعا   

Underarms pass 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

   لألةا  للداما. )ل و . ةلك الارا( زة  الارا ءاليا

  )تبار  تترير الارا ةأ أيا  ةا الفةي .)ل و . ةلك الارا

  )تبار  تترير الارا ةأ أيا  ةا الفةي  ةا ايارا )ل و . ةلك الارا

التلاية.

  )تبار  تترير الارا ةأ أيا  ءلا اللاةق.)ل و . ةلك الارا

  تبار  تترير الارا ةأ أيا  ةأ يوق الشباة.الارا( )ل و . ةلك

التمريرات الصحيحة من فوق مسابقة بين المجموعات في عدد  مالحظة:

 الشبكة.

 التقويم المعتمد على األداءجيات استراتي

 الشطبأداة التقويم: قائمة 

النعممؤشرات األداء الرقم

األصابع.مسك الكر ة وانتشار 1

.وفرد الركبتينمني 9

.النظر للكرة والهدف3

المستخدمة: األدوات

 اقماع. - الطائرةكرة  
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 التمرير من أسفل:

وتوجيهها  تضــــر  الكرة بمنطقة الســــاعدين

فوق الشــــبكة بهدف تمريرها   أوالزميل  إلى

 إســـــــقـــاطـــهـــا فـــي مـــلـــعـــب الـــخصــــــــم 

 واكتسا  نقطة .

النقاط الفنية:

عالجذ وميل الركبتين مني مع فتحا   الوقوف 

 على الجســـــم مقـــل ويوزع قـليال   لـألمـــام

   .ياوبالتس القدمين

باتساع ألسفللو لألمام ممدودتان الذراعان 

 الصدر.

وتتجهان بعضهما على اليدان -الكفان يوضع 

 اإلبهامان ،اليدان أصــــابع امتداد مع ألعلى

 تقريبــا   الكفين على ومتعــامــدان متوازيــان

 بمنطقة الكرة وتضــــر  للخارج والســــاعدان

  .الساعدين

ومـــد |،للوقوف للوصـــــول الـركـبـتـين مـــد 

 وتقــدم الصــــــدر بمحــاذاة لألمــام الــذراعين

 ألعلىلو لألمام الجذع ومد ،لألمام األكتاف

 جلالر من الجسم مقل وتحمل بالكرة لاللتقاء

  .األمامية الرجل إلى الخلفية

في الداخل من بـالســـــاعدين الكرة تلمس 

 يصــل حتى الجذع مد ويســتمر كبير مســطح

 .القدمين أصابع على الجسم مقل

 الدرس السادس

 التمرير من أسفل ألعا  

Underarms pass 

الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 .ةرا  ة ةا تم تابيده ي  الترحلة اللابدة

  )ب و أيييييا  ةأ لايييييتدبالما ءاليا   الارا زة )ل و . ةلييييك الارا 

.األزض ةأ ازتوارتا

  )ب  أيييييا  ةأ لايييييتدبالما ءاليا الارا زة )ل و . ةلييييك الارا 

.األزض ءلا يدوطما

  )لألةا  التلرك ةا أيا  ةأ الارا تترير)ل و . ةلك الارا.

  أيا  ةأ لايتدبالما اللاةق ءلا الارا ة )ل و . ةلك الارا( ز.

  )الشباة يوق ةأ أيا  ةأ الارا تترير تبار )ل و . ةلك الارا.

األداءجيات التقويم المعتمد على استراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

الركبتين. مني 1

. لألمام الجذع ميل 9 قليال 

الصدر. باتساع ولألسفل لألمام ممدودتان الذراعان 3

 األدوات المستخدمة:

 اقماع.–كرة الطائرة 

 قيم المواطنة:

إعادة األدوات إلى مكانها المخصص. (الممتلكات على الحفاظ)
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 الدرس السابع

1التمرير من اعلى  ألعا  

Overhands pass 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 .ل و . ةلك الارا( لري ما الو األزض(

 .ل و . ةلك الارا( زة  الارا لألءلا للداما ةأ يوق الرأس(

  )ريا الارا لألءلا بشا  ةلتتر.)ل و . ةلك الارا

  )تترير الارا ءلا اللاةق لتركما ترتو ءلا األزض.)ل و . ةلك الارا

  )تبار  تترير الارا ةأ أءلا الشباة ةا الفةي .)ل و . ةلك الارا

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 الشطبأداة التقويم: قائمة 

النعممؤشرات األداء الرقم

 .مسك الكرة 1

مني المرفق امناء التمرير. 9

.مني مفصل الركبة 3

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة. 
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 :التمرير من أعلى

باليدين ألعلى  وتوجيهها  تضــــر  الكرة 

فوق الشــــــبكــة تمريرهــا   أوالزميــل  إلى

بهدف إســـــقاطها في ملعب الخصـــــم 

 واكتسا  نقطة .

 :الفنية النقاط

اللمس( )قبلالمرحلة التمهيدية 

 مني. الركبتين والفخذين قليال 

 وأعلى.اليدان أمام الرأس

 األصابع على شكل مثلث

.النظر للكرة من خالل المثلث

.القدمان باتساع الصدر

اللمس( )مرحلةالمرحلة األساسية 

.استدارة اليدين واالصابع على الكرة

 لمس الكرة في الجزء السفلي

الخلفي.

.مد )فرد( الذراعين والرجلين 

.اليدان تشيران للهدف 

 اللمس(بعد  )ماالمرحلة الختامية 

.امتداد الذراعان بشكل كامل 

تحويل مقل الجسم في اتجاه الهدف.

.النظر في اتجاه الكرة 

 الدرس الثامن

 9التمرير من اعلى  ألعا  

Overhands pass 

 الخطوات التعليمية

:التدريبات  

 .ل و . ةلك الارا( التترير لألءلا ةأ اللركة لألةا  لالالو(

  ل و . ةلك الارا( التترير التتوات  ءلا اللاةق )ايارا التلاية(

.) توزي يا 

  )زة  الارا للفةي  ليدو  بالتترير ةأ األءلا.)ل و . ةلك الارا

  )تبار  تترير الارا ةأ األءلا ةا الفةي .)ل و . ةلك الارا

  )تبار  تترير الارا ةأ األءلا ةا الفةي  ام التلرك )ل و . ةلك الارا

.   اابا 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.مني الركبتين والفخذين قليال  1

.استدارة اليدين واالصابع على الكرة9

الذراعين والرجلين.مد )فرد( 3

التمرير بأطراف األصابع.4

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة. 
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  :االرسال

 مقفلةال أومفتوحة الالكرة باليد  ضر 

بهدف إرسالها من  في بداية المباراة

ملعب الفريق  إلىفوق الشبكة 

 ،وجعل الكرة في حالة اللعب المنافس

ويمكن أيضا ان تستخدم الستئناف 

.نتهاء الشوط، وبعد كل خطأبعد ا اللعب

:الخطوات الفنية

تعلم التلميذ طريقة االرسال.   

والذراعين استغالل قوة الرجلين 

 لدفع الكرة.

.النظر للكرة والهدف

 الدرس التاسع 

  1 االرسال من أسفل ألعا 

Underhand Serve 

الخطوات التعليمية

 :التدريبات

 .ضرل الارا بيو لاحوا لألءلا

 .ضرل الارا بيو لاحوا لألءلا بالتبار  باليويأ

 . ضرل الارا بيو لاحوا بشا  ةتوات

  ةلك الارا )ضرل الارا ءلا اللاةق لتركما ترتو ةرا أ رى ءلا األزض

 ي  ك  ةرا(.

 . ا زيا  ات اا اللاةق ءاليا 

  أب و ةلاية(. -ا زيا  ت اا التل ب ا  ر )ةلابدة بيأ التتةي

ةناطقم التنادة الدريبة ةأ الشباة ايم  0 بلاالتل ب  متدلي

 فيرتيأ التنادة   فيرا ةأ  فز البلريأ التنادة الوياا ايم

 فز التلتي  ال   ي تا أكبر ءور تو الااةف. 0األ يرا لالب يوا 

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 الشطبأداة التقويم: قائمة 

النعممؤشرات األداء الرقم

مسك الكرة بيد واحدة.1

.االمام إلىة الذراع الضاربة للكرة من الخلف حمرج9

.النظر للكرة والهدف3

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة. 
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 :االرسال من أسفل ألعا 

المركز التلميذ المرسل يقف في 

 ويضر  ،الخلفي األيمن في الفريق

ة لتعديإرسالها  مقفلة بهدفالكرة باليد 

، ملعب الفريق المنافس إلى الشبكة

عند  أووجعل الكرة في حالة اللعب 

نتهاء الشوط، وبعد بعد ا استئناف اللعب

.كل خطأ

 :الفنية النقاط

 :التمهيدي المرحلة

النهاية خط خلف اإلرسال منطقة في التلميذ يقف

 )اليسرى الضاربة اليد عكس المتقدمة الرجل تكون

.األيمن( لالعب

األيمن الفخذ أمام اليسرى اليد على الكرة تحمل.

الرئيسية المرحلة

ا الكتف الرتفاع اليسرى باليد الكرة تقذف  .تقريب 

بسيط  انحناء مع للخلف اليمنى ذراعه التلميذ يرجع

 القدم على الجسم مقل ونقل لألمام الجسم في

 .الخلفية

ا الذراع تمرجح  مستوى في وهي الكرة لتقابل أمام 

ا الحوض  مقل نقل مع أسفل من الكرة وتضر  تقريب 

 .األمامية على القدم الجسم

 النهائية المرحلة

ا الضاربة الذراع فرد  على الجسم مقل نقل مع أمام 

الملعب،  داخل مكانه التلميذ يتخذ مم األمامية، القدم

 اليد،بقبضة اآلتية:  الطرق بإحدى ضر  الكرة ليتاأ

 مباشرة. الرسغ بالساعد أعلى

 الدرس العاشر

9أسفل  من االرسال ألعا  

Overhands serve 

الخطوات التعليمية

 :التدريبات

ستراتيجيات التقويم المعتمد على األداءا

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

 لالعب )اليسرى الضاربة اليد عكس المتقدمة الرجل تكون1

 .األيمن

ا الكتف الرتفاع اليسرى باليد الكرة تقذف9 .تقريب 

 على القدم الجسم مقل نقل مع أسفل من الكرة وتضر 3

 .األمامية

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة. 
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:قوانين الكرة الطائرة المصغرة 

الطائرة المصغرة تستخدم إن قوانين الكرة 

 :التعديالت التالية لقوانين كرة الطائرة

 العبين لكل فريق  6تلعب بأقل من

لمس للكرة  أوومسموح بأكثر من اتصال 

تكنيك  –أسهل  ناوالتع –لكل ال عب 

أكبر، وعادة ما  أبسط( ومتعةأسهل )

يتكون فريق من الكرة الطائرة المصغرة 

العبين تبعا للسن  14 أو 13 أو 19من 

.ومستوى اللعب

حجمتلعب في ملعب صغير ال. 

 إن الملعب الصغير يتطلب قوة أقل حركة

أقل وينقص من عدد المعوقات 

.والتقاطعات

تلعب بإنقاص ارتفاع الشبكة. 

تلعب بكرة أخف وأصغر. 

إن وزن ومحيط الكرة قد تم تعديله وتهيئته 

إن بأيدي وقوة األطفال، وعلى أية حال ف

الكرة الصغيرة تطير أسرع عما إذا كانت كبيرة.

ــذإســـــعــاد جميع والهــدف منهــا هو   التالمي

ـــة كرة الطـــائرةالصـــــغـــار و  غـرس حـــب لـعب

 تها.رعايواكتشاف المواهب الرياضية و

األدوات المستخدمة:

كرة الطائرة. 

 قيم المواطنة:

القوانين. (احترام)بين الفريق /  (ناوالتع)

عشر والثاني الدرس الحادي   

 4*  4كرة الطائرة للصغار 

 مهرجان كرة الطائرة

Volleyball games
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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  

التدويم ءتلية ةنم ية تتالب  تا البيااا  ةأ ةصارز ةت ورا بايتاوا  أرلا  ةتنوءة ي  

تدويرا  كتية لأرلة لتاية يلتنو بليما ي  بتواز  بلاضوي أتوا  ةلورا بغرض التوت  

اتااذ  رازا  ةنايبة تت لق باأليرارم لةتا   شك ييه أن ت ا الدرازا  لما أ ر كبير  ألأحاا  

 ةما  ة ينة. ألءلا ةلتوى أراي التت لم لكاايته ي  الديا  برءتا  

 ازا الواي ية الو الت لم بالارلق الارريةم ل تاكو ةراءاايلتنو التدويم ءلا أيس لةبارئ 

تلويو ةا يتتلاه الارر  لةالةلةأ أ   حصو  الارر ءلا ةركف الب  ةتاوق بيأ أ رااه رلن 

أ   التصالح التشتركة لل تاءة  ألي ابية بنايا بةأ ةمازا  لظياية لأ ت يا  ليلوكيا  

م ةا زاة التت لكاريق ينبغ  أن ي ت  بتااتو لاير الت تتا لزي ته. حي  يتاأ أن تتم ةدا

 .ذاته ةأ  ت   ياس ةوى التللأ ي  الت لمم لت ا ةا يتم التركيف ءليه حاليا  

ت ا الن را تركف ءلا ةا  ا تفاه التت لم ي  ذتنه ةأ ة لوةا  ةلورا لم ت و تنايب 

التتالبا  اللالية لالتلتدبلية للتربية ي  ت ا الدرن ال   يتتيف بالتا ر الت ري ؛ ل وزا 

اءتتار ا ا   بلاالت لوةا  لا تصا   لةأ ت ا التنالق ي ت  لاازا التربية لالت ليم 

ءلا األراي  الت تتو ألحي  يللاته الداةتة ءلا التدويم الوا     تدويم شاة  ةأ

ليا  تابيده بتا يلدق أتوا  ال تلية الت ليتية الت لتية  لالتتتالة ي  آلأياليبه لأرلاته ل

م لتتغيرا  ءصرام ليركف ا ا  التدوي ةواكبا   ةبوءا   ةتواااا   ةتااةت   بناي شاصية التت لم بناي  

براا رلز التدويم التاوين  بصاته التدويم األكار بالت ليم األياي  ءلا  التربو  لترحلة

أاه يتم بلا بضاية  ي ابية للتت لم. ل ياس تللأ ت لم التلتي اإلياءلية ي  تركيو التشازكة 

( لتو التو ه اللوي  ي  ياس الت لم. (Assessment for Learning للت لم أتت  
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وأساليبهالتقويم التكويني 

واث ضتان بح بلاي ر  التدويم التاوين  براه ءتلية تشايصية تصليلية ةلتترا تمو  

الت لم التالول رلن بتواز أحاا  ءلا التت لم أ ناي ت لته لذلك بدصو تلليأ ةررلر ءتلية 

يالتدويم التاوين  تو بتاابة ةلاف للتلتي  ءلا الت لم   الت لم لالت ليم لبناي الشاصية.

يب م أيالتتةي الةو ه للت لم ءأ ي الية ةتازياته الت ليتية.   يوظو الت لم ي  تدويم 

تدويم ةتنوءة تتةم ةلتواتم الوزاي  لتلب  ةتالبا  التو و الت ليت  لدياس لتدوير 

:ياليب ت كاايا  لةمازا  ل يم لات اتا  ةاتلاة لت ا األ

 أ. المالحظة:  

ليدصو بما ةتح ة يلوك التلتي  لأراةه لةتازياته ي  التوا و الت ليتية التاتلاة 

لزتوتا بمو  تدويم ةوى تدوةة ييتا ت لته لاكتلبه ةأ كاايا  ةارا رزايية ةا ي 

 ةوا و حديدية.

  والتقارير:  . المشروعات

ة ال ة  ضية  ألت  أاشاة ايتدصاةية ذا  طبي ة ب راةية ءتلية بمو  ح  ةشالة ةا 

ا   تاءيا ليتم ءرضما ر ألأكار لتنا  يرريا  ألت لتيه ة ينة ةرتباة بااايا  ةارا رزايية 

غرية الصو بمو  تدويم  وزا التلتي  ءلا التوات  لءرض األيااز باريدة ةن تة حي 

  فيا ةأ التشرلع.م لةنا شة ار ريأ لاحترا  آزاةمم.ت تبر ةمازا  ال رض 

  وتشمل:

 ال ت توايا ليتم الصاو  بحوى تن يم ةأ( الللة كرا رلز ) ةاا  را ل  برااة  ءت    .2

 .(لخب.... - تو يق يريق – حاا  – تن يم يريق) التتةي  ءلا

 ب  ةأ التن تة لالتمر ااا  التلابدا ) التوزيية الرياضية الارق ي  التشازكة  .0

.(لالت ليم التربية لاازا- لالترشوا  لالاشاية الرياضية التربية برازا



86 

الوطن م أيراح البلريأم  ال ت  ةيااق م   أل البلريأ) الوطنية الا اليا  ي  التشازكة   .0

(.البلريأ تلتات 

.لالترشوا  الاشاية يريق ي  التشازكة   .4

.زياض  تل  يو  تن يم   .5

.توءوية ةلاضرا  تن يم   .6

(.الرياض  التاتب – الاابوز  يارا) الصباح  الاابوز ي اليا  ي  التشازكة   .7

الوللية. التلاي  ي  البلريأ ةتلاة تتاي    .8

التشازكة ي  يو  البلريأ الرياض . . 0

 التشازكة ي  ا كاريتيا  التوزيية. .22

لتبيار الرياض  التصغر.لالتشازكة ي  األ .22

: . االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية وعمليةج 

ةأ كاايا   التتةي ت  ة توءة ةأ األيئلة الت  ي وتا الت لم لدياس ةوى ةا ت لته 

  ة يوزية زاءور ةأ التوضوءا  لتفليوتم بتغ ية  أللةمازا  ي  ةوضوع رزاي  

حو  أراةمم ي  ا  تباز ب و تصليله لت ر  ت ا ا  تبازا  ي  يياق ال تلية الت ليتية 

ا تبازا  ةواءة  5 - 4 ر يدة ءلا أ  يد  ءورتا ءأ 25ةوتما  االتت الت لتية بلي    

 ءلا ةواز الاص  الوزاي  الواحو. 

  وتشمل:

 ا تبازا  ءتلية.  .2

اللا   الااتة يدق(. تتةي ا تبازا  ا رية  صيرا ) .0

 هـ. ملف انجاز التلميذ:

ضتأ ةتالبا   تاءيا   ألحديبة لتارا رزايية ة ينة تتضتأ  تيا ةا أا ف التلتي  يرريا  

ا ا اا النماة  بلي  تشا  بلا لةالالتلةأ  التدويم التاوين  لتلك التارا لذلك بويا  
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التاتلاة لة رية ةلتوى تدوةه ي  اكتلال ةر  ا للت لم ءأ  وااب ت لم التلتي  

الااايا  الت ليتية لتلك التارا ليتم تدويم ةلو التلتي  ي  ضوي أيض  ةا أا فا ةأ 

  .أءتا  ةتا ي ايه راي ية أكبر للت لم

وتشمل:

الغت : .2

.الصو( –)التارا  

: تلتي الباا ة الت رياية لل .0

الموايا (. -الر م الشاص  -الماتو -الصو  – التلتي )ايم 

الامرس. .0

.للل  األةر( التلتي تو يا  –توايا الوز ا   – التلتي ا تاا ية:)حدوق للا با   .4

.التشازيا )ايتتازا ةشرلع( .5

اللا   الااتة يدق(.تتةي  ا تبازا   صيرا ا رية ) .6
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التقويم في التعليم األساسي

  التربية ي التتةي ي تتو أيلول التدويم التاوين  التلتتر برياليبه التاتلاة ي  تدويم 

( ءلا األياليب لءلا النلو التال :% 222الرياضية بلي  تواع الوز ة الالية )

 المالحظة المنظمة وتشمل: 

  : 22الللوك الصا%.  

  : 62األراي ال تل%.

ءلا  تلة ءشر أيبوءا رزاييا  يديم  تلما التتةي  %62ال تل  تدلم رز ة األراي 

 المشاريع والتقارير وتشمل:  

  6التدرير:  ألالتشرلع%.

  : 4ال رض الشاو%.

  :25ا  تبازا  الدصيرا%.

  5 :ةلو اا اا التلتي%.

( ةأ الوز ة الالية.%52ياون اللو األراا للن اح ي  ت ا التوار بنلبة ) 

 التربية الرياضية:أدوات التقويم في 

  . يلم تدوير لتا

  . يلم تدوير ءور

 .اةتة الشاب   

االختبارات  التقارير أوالمشاريع المالحظة المنظمة

القصيرة

ملف 

انجاز 

التلميذ

الدرجة 

النهائية

السلوك 

الصفي

األداء 

العملي

 أوالتقرير 

المشروع

العرض 

الشفوي

116164155111%
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همم ذوي ال تالميذإرشادات التعامل مع   
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الهمم ذوي تالميذ مع التعامل إرشادات  

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

 حيتي حي  المتم ذل  تتةي  ةا الت اة  ةلاللية الرياضية التربية ة لم ءاتق ءلا تدا

 لاللرص ا يتب ار ءأ لالتال  التوزيية الرياضة براة  ي  التشازكة ي  لل تيا الت ا 

 الت ليتية ال تلية ي  اشراكمم ءلا لاللرص التتةي ل الت لم بيأ  يوا ءت ة ب اةة ءلا

   .الن اح  برا  ي  للترلز للتتةي  الارتة لبتاحة الت لتية

  نب  حي باإلحباط يش رلا   حتا للتتةي  ا يتتاع ي  الصوز لي ة بالصبر التلل 

 واي ل لب لك للتتةي  لالنال  التربو  ال ااب ي  أ ر له تغاياإل لحلأ الصبر

 .النا ح أراةمم ي  ا يتتراز ءلا  ارزيأ

 حا تمم حا  ي  لياالمم التوا و  تيا ي  الااي  ا تتتا  التتةي  بءااي 

 .للتلاءوا

 لاحتيا اتمم ل وزاتمم إلةااااتمم التتةتة لالتوا و األاشاة ةأ البواة  تويير. 

  باإلا اا بالديا  ب ناءمم طريق ءأ اإلي ابية زلح لب  ة نوياتمم زيا ءلا ال ت 

   اةاااياته. تنايب بتما  لتاليامم ال ارييأ التتةي  ةأ غيرتم ةا  اللليم

 ت ويت   رايب لك لك التتةي  اوءية ليق األراة  اإلا اا ةلتوى ي  ت ويت ال  رايب

   .ةلاألا ت لالدواايأ التلتاوةة لاألرلا  األ مفا ي 

 التتةي ءلا النالية الضغوطا  يفيوان  امتا الصازةيأ لالتوزيب التو يه ت نب 

 .الدلق لمم ليلببان

 نوءةالتت الت فيف لايتاوا  أياليب ال تاء  ال ت  ي  التشازكة ءلا التتةي  تش يا 

  .التالوبة ا يت ابة حصو  ب و ةباشرا الت فيف لتدويم

 التتةي  ةا التلتتر التوات  ءلا اللرص.

 التتةي  أةوز ليايأل ةا التلتتر لالتوات  بي ابية ءت ة ب اةة.

 ال ارييأ لاةتةمم المتم ذل  تتةي  بيأ اإلي اب  التااء  ءتلية ت فيف.
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 المالحق
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 البرنامج الزمني

التربوينموذج التقويم   

التربية الرياضية درسنموذج تحضير 
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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

مراجعة دحرجة أمامية متكورة وفتحا

 
ز 
با
م
ج
ال
و
ة 

سي
سا

أل
 ا
ت

كا
حر

ال

لواأل

ث
ال
لث
 ا
ف

ص
ال

1 

مراجعة دحرجة خلفية متكورة وفتحا

دحرجة جانبية ودحرجة أمامية وخلفية متكورة وفتحامراجعة 

الثاني
 الوقوف على الكتفين

ف على الكتفينالوقو  

الثالث
 الوقوف على الرأس

ف على الرأسالوقو  

الرابع
 الوقوف على الرأس

 العجلة الجانبية

الخامس
 العجلة الجانبية

ة الجانبيةالعجل  

السادس
 ربط بعض المهارات

 اإلحساس بالكرة

 
عا

أل
 

ة 
ير
غ
ص

لة
س

ال
ة 

كر
م 

د
تخ

السابع
مسك الكرة باليدين  

   التنطيط

الثامن 
صغيرة )تنطيط(  ألعا 

 التمرير واالستالم 

التاسع
صغيرة )التمرير( ألعا  

التصويب

العاشر
صغيرة ) تصويب ( ألعا 

 ربط مهارة التنطيط والتمرير والتصويب 

الحادي عشر
ربط مهارة التنطيط والتمرير والتصويب  

 تطبيق مهارات كرة السلة في شكل مسابقات

الثاني عشر
 تطبيق مهارات كرة السلة في شكل مسابقات
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مالحظات المهارات المقررة إلى من  م الصف األسبوع اللعبة

ال
ي 

س
را
د
ال
ل 

ص
ف
ال

ي
ان
ث

م911 إلىم 151الجري مع االستكشاف لمسافة من 

 
 

عا
أل

 
ار
غ
ص

لل
ى 

و
ق
ال

لواأل

ث
ال
لث
 ا
ف

ص
ال

1 

البدء المنخفض

التتابع
الثاني

الجري مع تخطي الحواجز 

من الثباتالومب   

الثالث
الطويلالومب 

الومب العالي 
الرابع

هدفالالرمي باتجاه 

الهدف باتجاه دفعال  

الخامس
 الرمي من الدوران

موانع ألعا 
السادس

مهرجان

اإلحساس بالكرة

 
عا

أل
 

ة 
ير
غ
ص

رة
ائ
ط

ال
ة 

كر
م 

د
خ
ت

 

السابع
الرمي واللقف ألعا 

الكرة تنطيط

الثامن 
دحرجة الكرة

التمرير من اسفل ألعا 

التاسع
التمرير من اسفل ألعا 

التمرير من اعلى ألعا 

العاشر
التمرير من اعلى ألعا 

االرسال من اسفل ألعا 
الحادي 

االرسال من اسفل ألعا عشر

4*4منافسات 
الثاني 

مهرجان كرة الطائرةعشر
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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

11 61 6 4 15 5  %111 
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12 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 



التجميعي ألداء التلميذ في عناصر أدوات التقويم التكويني رصداستمارة ال

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 ( EXCELتتوفر نسخة الكترونية على برنامج اكسيل )

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:

كرة السلةموضوع الوحدة:   

التنطيط عنوان الدرس: 
   إلىمن      التاريخ: 

أن يتوقع التلميذ ما بداخل الصندوق من إحدى األدوات الرياضية المرتبطة بمهارة الدرس.هدف النشاط االستهاللي:

الزمن
ق    

النشاط االستهاللي:
أدوات رياضية متوقع وجودها داخل الصندوق على الورقة المخصصة خالل دقيقة واحدة، وعند انتهاء الوقت يقوم المعلم باستالم  3قاطرات؛ ثم يطلب من كل قاطرة كتابة أسماء  6 إلىيقسم المعلم التالميذ 

صحيحة المخبأة في الصندوق تكون هي الفائزة.معرفة األداة الرياضية ال إلىاإلجابة من رئيس القاطرة، والقاطرة التي تتوصل 

ساعة إيقاف -أطواق -أقماع -كرات سلة -كرات طبية -بطاقات إشارات المرور -صفارة -أقالم -راق صغيرةأو -صندوق  االدوات :.

أجزاء  الزمن

 الدرس

التعلمالتقييم من أجل المعيارالفنيةالنقاط اإلجــــــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق
إحماء

أن  يتهيأ التلميذ من 
الناحية النفسية 
والفسيولوجية من 
خالل ممارسة 
األنشطة المعطاة 

 بطريقة صحيحة

)أ(  تأسلوب األمر والتعليما  

 استراتيجية المعلم الصغير

)وقوف. انتشار( أداء لعبة إشارة المرور ]البطاقة الحمراء: قف / البطاقة  .1

المكان/ البطاقة الخضراء: الجري الحر في أنحاء الصفراء: الجري في 

 الملعب[.

)وقوف( أداء تمرينات المرونة واإلطالة. .2

الجري على 
 األمشاط

 سرعة رد الفعل
حركة الذراعين 
 عكس الرجلين
 مط العضالت

تكرار األداء 
مرتين خالل 

دقائق 3

مرة واحدة 
عدات 8في 

 التقييم الذاتي

القلب )قياس سرعة نبضات 

عن طريق وضع كف اليد 

 على القلب(

ق
بدني إعداد

أن يكتسب التلميذ 
بعض عناصر اللياقة 
البدنية  من خالل 
األنشطة المقترحة 
 بصورة صحيحة.

 أسلوب المحطات )ب(

 نقطة البداية. إلىمتر ثم الرجوع  11)وقوف( الجري لمسافة السرعة:  .1

 في داخل القمع.)وقوف. مسك الطوق( تصويب الطوق الدقة:  .2

 )وقوف( الوثب عالياً وعمل نصف لفة ثم لفة كاملة في الهواء. الرشاقة: .3

)وقوف. مسك كرة طبية( رمي الكرة الطبية لألمام.  قوة عضالت الذراعين:  .4

ما مفهوم عنصر الرشاقة؟طرح أسئلة من أجل التعلم:   

الجري على 

 األمشاط

 التصويب باليدين

 ً  ضم الرجلين معا

فرد الذراع بعد 

الرمي

األداء خالل 

دقيقة واحدة 

 في كل محطة
 التغذية الراجعة

 )المالحظة المباشرة،

التشجيع المستمر، إخراج 

النموذج الجيد للمحطة(



أجزاء  الزمن

 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالنقاط الفنيةاإلجـــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق

الجزء 

الرئيسي

أن ينطط التلميذ كرة 

السلة بيد واحدة من 

الثبات والحركة 

 بصورة صحيحة.

  (أسلوب األمر والتعليمات )أ

باللعب استراتيجية التعلم  

وشرح المهارة بالنقاط الفنية. جالنموذ ضعر دور المعلم:  

أداء التمرينات التالية: دور التلميذ:  

( تنطيط الكرة باليد اليمنى من الثبات.)وقوف .1

( تنطيط الكرة باليد اليسرى من الثبات.)وقوف .2

( تنطيط الكرة بيد واحدة مع تبديل اليد من الثبات.)وقوف .3

)وقوف. انتشار( تنطيط الكرة بيد واحدة من المشي. .4

)وقوف. قاطرات( سباق تنطيط الكرة بيد واحدة حول القمع.  .5

 استراتيجيات التعليم المتمايز )استراتيجية األنشطة المتدرجة وفق درجة الصعوبة(:

متر. 15في خط مستقيم مسافة  المشيمن  الكرة )وقوف( تنطيطالمستوى األدنى:   

الجري الخفيف في أنحاء الملعب. من الكرة تنطيط )وقوف(المستوى المتوسط:   

 الجري المتعرج بين األقماع. من الكرة تنطيط )وقوف(المستوى المتقدم: 

التنطيط في مستوى 

 الحوض

 النظر لألمام

انتشار األصابع على

 الكرة

تنطيط الكرة من 

 مفصل الرسغ

يؤدى التمرين 

مرة واحدة 

بخمس 

تنطيطات 

متتالية

يكرر مرتين

خالل األداء 

دقائق 7

 التغذية الراجعة

 )المالحظة والتوجيه،

 تصحيح األخطاء الشائعة(

 طرح األسئلة:

)حدد أهم نقطة من التقاط 

 الفنية لمهارة الدرس؟

ق
خاتمة 

الدرس

والخطأ:استراتيجية عبارات الصح   

 حال إذا كانت  الصبعين فييقف التالميذ في تشكيل صفين متقابلين، ويتم االتفاق على رفع إشارة صح باألصبع في حال إذا كانت العبارة صحيحة؛ وإشارة خطأ بتقاطع ا

 الدرس كالتالي:العبارة خاطئة؛ مع مراعاة تصحيح العبارات الخاطئة، ثم يطرح المعلم مجموعة من العبارات المتعلقة بمهارة 

  / نتشار األصابع ا -يتم التنطيط أثناء الجري من أمام الجسم /  -الخصم أثناء التنطيط /  إلىيجب النظر  -مستوى الكتف /  إلىتنطط الكرة  -يتم تنطيط الكرة من مفصل الرسغ

على الكرة يعيق من أداء التنطيط.

ق
الختام

أن يعود التلميذ لحالته 

ام باسترخاء تبيعية الط

 بطريقة سليمة

  (أسلوب األمر والتعليمات )أ

 )وقوف( هز الذراعين والرجلين. .1

.)انبطاح( استرخاء الجسم بالكامل .2

 أداء التحية واالنصراف

تحريك الذراعين 

 والرجلين ببطء.

 تغميض العينين.

يؤدي كل 

تمرين مرة 

  واحدة

 التغذية الراجعة

.)المالحظة والتوجيه(  

 التقييم الذاتي

عن )قياس سرعة دقات القلب 

طريق وضع كف اليد على 

القلب ومقارنة ذلك بجزء 

 اإلحماء(

التأمل

مستويات األهداف: التلميذات-2جميع التلميذات-1* مفتاح بعض التلميذات-3معظم




