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 المقدمة

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ال ليل  ثقل اهى تيشيييييييال    بتلاعااا التا ستربيية الريياضييييييييية لهصييييييي  الق هم  ا ال

ما 0202اؤية البنريث  القتوا مة  نألةييالي  التربوية النلياة ل ةقراايالالقنااات  األًشييلة 

ألًشيييلة لتنلي  اللا سا   تيييتتل اب  يقواة  ث ااةيييتراتيييات التلايتيييية  التمويقية  ا

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

 

 النلياة تنلف بلى بالادةييالي  األ ال هقية باةييتتلامالق الية اهى ااتقلًا  ا ا ا اللليل 

 أن ينون  واطث مالح اادا اهى تل ة الوطث. بلىالتهقي  

 

 االلاعر نر  الا الموى أل اب االتهةكر  ا القضرب أل اب اا   نا ا اب ةأا ا اللليل  تضقث

القنوًة لهلليل لتتقاشى  ن تنميق النتاجات  لهقنا ا ال اتتيرت  نااات   واضين اللا س 

ج بالت هم  ًقاذ ضييييقث اللليل ت ريلاب يتكقا ال ا ة  التاميييية لهتربية الرياضييييية لن ا الصيييي ا 

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

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

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

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

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

 ية األ ت قل اهى  نو  اق نمتتييييييياام  ا مييييييينر التح يي   اًيل ياجنم  ا  يت النييا  

  ج ل الرياضة أةهوب لهنيا . االبلًية  تمهيل ًتبة البلاًة

 

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

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

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

ا  أن ي قل اابتلاعا التا سه  تنلي ه  بتراجه لنصييية  اد  التربية الرياضييييية لهصييي  بالاد

اهى توظي   ييا لييليييه  ث تبرات اهقييية   يييلاًييية  أ نيياا ابتنييااييية  ا تييلايس  يياد  التربييية 

لينون   هقياب بياحاياب  تلوااب  بلااب  بالتالا يصيييييييبح للينا جيل باحث  تلوا  بلع الريياضيييييييييةا 

لق هقا التربية الرياضييية لهةيينام  ا اياضييا. ااجيث الهه ا   جل أن ينون ا ا اللليل اوًاب 

 .  نتم لوطنه  أ ته  ا ظل  قهنتنا البنريث ياب جيل  اع اياضبًشاا 

 

 والله ولي التوفيق

 

 المؤلفون
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 فلسفة منهج التربية الرياضية

 

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

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

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

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

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

األالاف  لتنميق   تتالية بلريمة  نلمية  ترابلة   اضنة لهتبرات  األًشلة التا تتضقننا

 القرجو .

 

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

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

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

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

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

هتلية التوجنات اللالت هم بوةاعل التننولوجيا النلياةا  يض نا  ا اال  تربو   توا ق  ن 

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

 القتنا هة.
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 الدليل استعمالتعليمات 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

التربية الرياضية    هم ا بشنل اامالقتتص   ا التربية الرياضية لهق هم  كقوجهاللليل 

ا  نو يملم التوجينات  القمترحات التا اابتلاعية بشنل تاصالقرحهة  ث التا س لهص  

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

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

 .مبن

 

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

ا  الوحل  الااًية القضرب أل ابلى  الوحل  األُتلاس الوحل  األ لى  اللصل األ اكل  صلا 

ر  ك الوحل  الراب ة  الموىا أل ابالوحل  الاالاة يتم تلايس  ا اللصل الااًا أا التهةكر  

 .اللاعر 

 

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

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

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

  دااعق التتام.تقس ( 5) -دااعق تاتقة اللاس تقس 

 

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

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

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

ا  الوةاعل الت هيقية التا يقنث اةتتلا نا القتاحة  الاات التح ي    نتوى القنناا

 الصادا   ث  رك  المياس  التمويم  التا يقنث  القمترحة التمويم باإلضا ة الى أد ات

 تنلي اا بقا يتناة   ن  نتوى الوحل .

 

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

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

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

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

 

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

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

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

  هم  كل اا يوجل أةييهوب تلايتييا  االاحيث ت لدت أةييالي  التلايس لهق هم.   ال 

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

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

 تح ي ه.  بلىأكار  ث طريمة  أةهوب لنمل الق هو ات  يتت قل

 

ًات القننا  لرياضييييييةأةيييييالي  التلايس  ا التربية ا   تنواة  نا اق    ميييييل بيث  نوا

ال   يتتاا أةهوب التلايس القحعم او ا  ق هم التربية الرياضيية الناجح لتهقي الرياضيا  ا

ةيييياليبه التلايتييييية ان لنل أًه ينوع أالرياضييييية القراد تلايتييييناا كقا  ياتلهقنااات  النلا

أةيييييييهوب د ا تيياص ينمق  ث تحلييه األاييلاف القرجو  التا تي ييل التهقييي  يبهوا ايي ه 

 التا تواجنه. القنتتبات  ا  تته  القواا  

 

التـدريس يمر بمجموعـة من القرارات يجـب أن تتخـذ في كل مرحلة من المراحل  أســــــلوب

 :الثالث

 .)تتليق( Pre Impactابل التنلي   .2

 .Impact Setالتنلي   .0

 .)التمويم( Post Impact Set ا ب ل التنلي   .0
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والتعليمات األمر أسلوب(: أ) أسلوب  

Command Style (A) 

 ر األ ييالب ي يتيييييييقيييه أةيييييييهوب  ااألةيييييييقيياا لنيي ا األةيييييييهوب الققي  التمهيييل تنواييت 

 او  ث األةييالي  التا تتييت قل  اأةييهوب المياد  أ  ااأل ر األةييهوب  أ ا  الت هيقات

 الق هم او ال   يتت  جقين المرااات  او  ابنار   ا تيلايس  نيااات التربيية الريياضييييييييية

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

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

 .ت هيم القنااات النركية انل القبتلعيث أ   ينة 

 

 )أ(:بنية األسلوب 

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

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

 

ةيهوب أ( ي تبر الق هم او ماح  المراا أ  اًه يتت  كل األ ر  الت هيقات )األ ا أةيهوب 

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

  اتباع جقين المرااات الصادا   ث ابل الق هم.

 

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

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الق هم الق هم الق هم
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أسلوب )ب(: أسلوب المحطات والواجبات والواجبات  

Stations &Tasks Style (B) 

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

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

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

ضيييية القتنواة  اااتقاد اهى األةيييهوب ي لا  رمييية لهقت هم اكتتييياب القنااات الريا

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

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

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

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

 الصالة الرياضية.

 

 )ب(:بنية األسلوب 

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

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

  ا الققااةات تحا القوا  الت هيقا.

 

ن يتخذها في أات في أســــــلوب المحطـات والواجبات يمكن للمتعلم توجـد ممـانيـة قرار

 مرحلة التنفيذ وهي:

 ضاع القناةبة لتنلي  الواجبات. األ .2

 القنان القتص  لتنلي  الواجبات. .0

 ترتي  تنلي  الواجبات. .0

 بلا تنلي  الواجبات. ات  .4

 تنلي  الواجبات.لاإليماع النركا القناة   .5

 .ترآات اللامل بيث تنلي   اج    اج  الو .6
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 اًتناا  ات تنلي  الواجبات. .7

 الماا أةئهة لهتوضيح. .8

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

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 أسلوب )ج(: أسلوب األقران )التبادلي(

Reciprocal Style (C) 

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

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

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

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

 

 يقواييات ً جييية بنيييث يتتيي  الق هم ارااات  بلى لتح ييي تم تنظيم اللصييييييييل  توًين اي

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

 بإميلاا ايرااات التميويم.

 

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

 التتييييااله اهى تصيييينيح أداعه اللنا تاميييية  ا القرحهة األ لى  ث  راحل ت هم القناا 

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

 .بيننم

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الق هم التهقي  الق هم
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 :)ج( األسلوببنية 

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

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

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

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

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

 د اااقا.أ بالاعه التال ية الراج ة  م يالير القت هقان 

 

الق هم ي  د تح ي ه  ا بلاية النصيييييية ببلااة   ياا تنتو  اهى بياًات توضييييييح التال ية 

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

 د اااقا.أً نية يموم التهقي ان بتاليير 

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

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 أسلوب )د(: أسلوب المراجعة الذاتية

The Self-Check Style (D) 

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

 الواجبات  أةيييهوب ااارانا حيث يتقي  ا ا األةيييهوب بتمويم القت هم لنلتيييه بلاب  ث 

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

 

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

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

 التقويم التنفيذ التخطيط

 القححظ القاد  الق هم
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لهقتييا لية  تتيياالام  ا  القت هقون الملا  اهى تمويم أًلتيينم  تي هنم أكار تنقحب 

 .تنميق  يقواة جليل   ث األالاف

 

 )د(:بنية األسلوب 

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

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

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

 

الق هم يتيييييياال القت هقيث اهى اااتقاد ال اتا اهى التال ية الراج ةا  اةييييييتتلام   ياا 

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

 (.تلاعه  حل د اللاس )التمويمأل تمب

 

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

 اهى الننو القبيث:

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التهقي  التهقي  الق هم

 

 أسلوب )هــ(: أسلوب المتعدد المستويات )الشامل(

The Inclusion Style (E) 

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

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

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

  تتوى يتتلين البلا  ننا.
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ن الق هم او ال   يموم بالتتليق إلًياً أ)أا با جا د(  تتقي  أةييييييالي  التلايس التييييييابمة

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

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

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

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

يملم ًه ألهتح ي  اراااب اعيتييا يتت  ه ب ًلتنم ا يقنث اتتاذ  ا األةالي  التابمة كقا 

ن أ رمييييييية ييلاك  ينييا القت هم ال حايية بيث طقوحييه  حميميية أداعيه  القاياا التييالا يقنث 

 لقلنوم.يوضح ا ا ا

  : احب  ا الو   ال الا

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

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

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

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

 

 The Anatomy of the Styleبنية األسلوب 

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

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

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

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

 .  اتتاذ ارااات  رحهة  ا ابل التلايسأالق هم  ا ا ا األةهوب او التتليق 

 

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

 اهى الننو القبيث:

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التهقي  التهقي  الق هم
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  خصائص النمو الحركي
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 خصائص النمو الحركي

 

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

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

 القنااات  النركات  الملاات النركية التا يقنث  ححظتنا.

 

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

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

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

 .تح ي هالينل  ينا  اتياااتنا  طرق الت ا ل  ن 

 

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

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

جاً  تلوير  بلىتراة  التوا ق النركا( التنقية التراة  المو  ) بلىتلايبيةا  الت ا 

 نية القناةبة  تابيتنا.القنااات اللنية  التنتي

 

 الخصائص النمائية لمرحلة التعليم األساسي

 سنوات 10-1خصائص نمو الحلقة الثانية من سن 

 النمو الجسمي

  بل تلاييياب  النقو ا ينون ةري اب. 

 .ااتقام ال كوا باألًشلة التا تتقي  بالمو  النركية بينقا أًشلة اإلًاث تتقي  بالنل ا 

  الينتيث.ًياد  التقاي  بيث 

 . تتص  ا ه القرحهة بالنشاط النركا  النيوية القتل مة  تو ر طااة ًاعل 

 .تبلأ ال ضحت الصالير  بالنقو 
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 . يشقل النقو الي ا التلها  ث اليتم أكار  ث الي ا ال هو 

 

 النمو الحركي

  تتوى أ ضل لهتمان. بلى التهقي يصل  

   اهى التواًن. التهقي تتنتث الا 

  لهقنااات النركية اليليل  بتراة.التهقي  ي داد اةتي اب 

 .ي داد التوا ق ال ضها ال صبا  الملا  اهى التننم 

  تتلوا للينم أةاةيات النركة  ال التناةق بيث أاضاا اليتم  ال )ال يث  اليلا

 ال يث  الملم(.

 

 النمو العقلي 

  ح  القنا تة. التح ي يظنر انل 

 ااةتمحا. ظنر للينم الرغبة  ات 

 .ينقو للينم ح  ااةتلحع حوا كل األ وا القنيلة 

 نقو للينم الرغبة  ا ت هم النركات  القنااات الرياضية.ت 

 .يظنر النقو ال مها  ا ا ه القرحهة بصلة تامة  ا التنصيل 

 

 النمو االجتماعي

 .ًياد  الرغبة  اااتقام بااًتقاا  الواا لهيقااة 

  امتر.يبت ل كل  ث الينتيث  ا ملااته اث الينس 

 .  اكتتاب ال ليل  ث الميم  ااتيااات  األتحق بوملنقا   يااا ايقياب

 .ي داد ت  ير جقااة الر اق  ينون التلاال ااجتقااا بلاجة االية 
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 النمو االنفعالي 

 .اا  حوا ذاته  يلوا  لاايم بنا

  الا.ي داد ًقو ااةتمراا  الابات ااًل 

 نقو للية ح  القنا تة  القيل ًنو القتاطر .ي 

  ا ه القرحهة ًنو القرح  تنقو ااتيااات الوجلاًية للينم. تح ي يقيل 
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  كفايات التربية الرياضية وأهدافها
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  كفايات التربية الرياضية وأهدافها

 

 كفايات منهج التربية الرياضية: 

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

 . ا ا  القت

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

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

 .    0202البنريث اااتصادية 

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

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

 ياضية  ا القلاةة. الر

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

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

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

 توظي  القنااات النياتية. 

   .تنقية انامر الهيااة البلًية  القنا ظة اهينا 

  ث الاما ة الرياضية. الااب  التح ي بكتاب  

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

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

  اةت لاداتنم. 

  ال ادات الصنية الشتصية  النركية  النلتية الصنينة.  التح ي بكتاب 

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

 التربية الرياضية بقيااتنا القتتهلة. 
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 من التعليم األساسي: ثانيةالتربية الرياضية للحلقة الكفايات 

 على: يتوقع من التلميذ )التلميذة( أن يكون قادرا  

  بدااك   نى ب ي القلاايم الرياضية  الصنية  القيناًينية  ي نتنا اهى حياته

 اليو ية.

   تنقية انامر الهيااة البلًية القرتبلة بالصنة. بلى قااةة أًشلة بلًية تاد 

 الرياضية القمرا . ل اباكتتاب ال ليل  ث القنااات األةاةية لأل 

 .الت رف اهى ب ي اليواً  اللنية  الماًوًية القنقة لققااةة القنااات القمرا  له 

 .اكتتاب التهوك القاد  لتنقية القشااكة  ن امتريث 

  القمرا .تنقية التوا ق النركا  التيلر  اهى اليتم  النر  أ ناا أداا القنااات 

 

 أهداف التربية الرياضية للصف الخامس االبتدائي:

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

 ًية كتملير ا ًيث  لت ام اال حاات ااجتقااية  الشتصية بدااك  يقواة  ث الميم اإلًتا بالموا

  األًظقة  الت هيقات أ ناا  قااةة األًشلة الرياضية.

   ًية حر   ياد ًية  أل ابتقرينات بل  د ات.األأد ات  ب بل نمالير  لتنقية انامر الهيااة البل

  الموى  ا  تابمات القيلان  القضقاا. أل ابياد  القنااات األةاةية  ا 

 . قااةة  نااات ااةت لاد  ضرب الريشة بوجنا القضرب  اااةاا األ ا ا  ا الريشة اللاعر  

   ون النر  اللاعر .تلبيق  نااات اااةاا  التقرير  تنركات الحابيث   ق اًا

 التهة.كر    ا القمرا  لهقنااات القنااى األداا  تتوى ا ن 
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 الفصل الثاني
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  مادة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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 لىوالوحدة األ

 (لةاوطالتنس ) المضرب ألعاب

  Racquet Games (Table Tennis) 
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 تنس الطاولة لعبة 

Table tennis game 
 

 

 ؛ أيمنافسينبين  والتي يتم ممارسها فرديا   الرياضّية الُممِتعة لعابهي إحدى األ

)العبين لكل فريق(  ، فتتّم بين فريَقينجماعيا  ا ممارسته أوالعب مقابل العب، 

ويبدأ طاولة تنس مستطيلة مقسمة بشبك إلى نصفين، ُتقام المباراة على و

اللعب بضربة إرسال للكرة باستخدام مضرب التنس يتبعها تداول الكرة بين 

 ةامبار لكتتألف مطبق باللعبة، والمنافسين وتحتسب نقطة لالعب وفقا  للقانون ال

أشواط،...(، الفائز بالشوط هو الالعب  5أشواط ،3عدة أشواط فردية )شوط، من 

 نقطة 11الذي يصل إلى 

 

الفعل  ةسرعة عالية في ردنتبا  وتتطلب من الالعب اال تنس الطاولة تجذبلعبة 

الجهاز فهي تؤمر على  الكرةوسرعة انطالق  اللعبطاولة وذلك لصغر 

تنمي عناصر اللياقة . إن هذ  اللعبة المركزي والجهاز العضلي لإلنسان العصبي

جع ، وتشسيطةالب هاواعدبقوتتميز  ،والتوافق ،والدقة ،والرشاقة ،تزانالالبدنية كا

. لتهااوومزعلى االشتراك في لعبها الالعبين   مستقبال 

 

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
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 ل(ومخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي األ

 (لةاوطالتنس المضرب ) ألعاباسم الوحدة:                                     لى       واأل :الوحدة 

   

 

 الحصة
 المفردات  أهداف الوحدة

1   مسكة المصافحة( مسك المضرب .بطريقة صحيحةيمسك المضرب مسكة المصافحة( 

0   1السيطرة التحكم و .بطريقة صحيحةيتحكم بالمضرب بعد السيطرة على الكرة 

3  0السيطرة التحكم و الكرة بطريقة صحيحة. على السيطرة بعد بالمضرب يتحكم 

4   هجومية والدفاعية(وقفة االستعداد )ال صحيحة  بطريقة دفاعيةاليؤدي وقفة االستعداد الهجومية بعد 

5   مختلفة بطريقةاتجاهات  فييطبق حركات القدمين بخطوات 

 صحيحة.

 حركات القدمين

6 
 يرسل الكرة بالوجه األمامي للمضرب بطريقة صحيحة. 

 االرسال )العلوي بالوجه االمامي

 (للمضرب

7 
  بالوجه الخلفي للمضرب بطريقة صحيحةيرسل الكرة. 

االرسال )العلوي بالوجه الخلفي 

 للمضرب(

8  (1االمامية ) الضربة الفنية لمهارة الضربة األمامية. النواحي يتعرف 

1  .(0) االمامية الضربة يؤدي مهارة الضربة األمامية بطريقة صحيحة 

12   .(1الخلفية ) الضربة يتعرف النواحي الفنية لمهارة الضربة الخلفية 

11  .(0) الخلفية الضربة يشارك الزمالء في أداء مهارة الضربة الخلفية بطريقة صحيحة 

10   من خالل التطبيق. لةاوالطتنس قانون يتعرف 

 

 

 تطبيقات وشرح مبسط للقانون
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لودرس األال  

مسكة المصافحة   

 GRIP(handshake) 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  ( )باليلالق هم  صا نة  اوف. 

  (ث اوف. ملي  )القواجه  صا نة ال  يل تمابهيث. 

  بقصا نة  ااعل القيقواة أ قضرب  ث الق هم ) اوف.  يقواات( اةتحم ال

 .القمبي

   القضرب   تنه بلريمة القصا نة اةتحمالقضرب اهى األاض(  طويل.)جهوس.

   القضرب   تنه بلريمة القصا نةاةتحم القضرب اهى األاض(  .تربين)جهوس.

   .القضرب   تنه بلريمة القصا نةاةتحم  األاض( القضرب اهى)جاو. 

   )القضرب   تنه بلريمة  اةتحم) اوف ار صاا. القضرب اهى األاض

.القصا نة

   ن  تك القضرب بلريمة القصا نة أ ا اب ) اوف. القضرب  ا اليل( القشا . 

   بتلوات جاًبية   تك القضرب بلريمة  أ ا اب ) اوف. القضرب  ا اليل( القشا

.القصا نة

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

مسك المضرب بشكل صحيح.1

وضع مقبض المضرب بين اإلبهام والسبابة.0

على مقبض المضرب.  المتبقيةلف األصابع الثالث 3

 :مسكة المصافحة

 ،هي مســـكة تشـــابهه عملية التصـــافح

المسكة ان أصابع اليد الثالمة  وتتميز هذ

والوســــطى لى الخنصــــر، البنصــــر، واأل

 إصــــــبععلى المقبض امـــا  مـلـفوفين

ـــد على وجـــه  ـــة فـيـكون ممت ـــاب الســــــب

المضرب واالبهام يكون على المضرب.

 :النقاط الفنية

 وضع مقبض المضرب بين اإلبهام

 والسبابة.

ى عل متبقيةلف األصــــابع الثالث ال

 ،مقبض المضــرب باســترخاء ومبات

بينما تضغط اإلبهام والسبابة على 

.المضرب قليال  

األدوات المستخدمة:

مضرب تنس الطاولة.

 قيم المواطنة:

تنمية قيمة التسامح بمصافحة الزميل.)التسامح( 
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التحكم بالمضرب والسيطرة على 

 :الكرة

لـدى التلميـذ عنـد مســــــكه تحكم يبـدا ال

ية اوللمضــــــرب وقـدرتـه على تحديد الز

المنــاســــــبــة لضــــــرب الكرة، كمــا يمكن 

عامل الت التلميذ يسـتطيعالتحكم عندما 

.نحو  المتجهةضاع الكرة أومع كل 

:النقاط الفنية  

 ــه ــالقبض علي ــالمضـــــرب ب يتم التحكم ب

 .بطريقة المصافحة وباسترخاء ومبات

التحكم في قوة وسرعة ضرب الكرة. 

 التحكم في درجــة ميــل المضـــــرب على

 لة.اووالطالكرة 

 عن حك  الـدوران الناتج درجـةالتحكم في

.الكرة بالمضرب في مختلف االتجاهات

تـتـم الســـــيـطـرة عـلـى الكرة من خالل 

م القوة والســـــرعـــة الالزمـــة ااســـــتخـــد

 لةاوطلضـــــربها في زوايا  أولتســـــكينها 

 أوطويلة، مرتفعة  أوالخصــــم، قصــــيرة 

 .ضربهامنخفضة لحظة 

 أوالســــيطرة على الكرة عند اســــتقبالها 

 أوقطري  أوضـربها في مسار مستقيم 

.متقوس

 الدرس الثاني 

1التحكم بالمضرب والسيطرة على الكرة   

 Ball control 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 لهقضرب. األ ا ا هبالوج .لألاهى النر  تنليق( باليل  النر  القضرب. ف) او  

 ) لهقضرب. التهلا لألاهى بالوجه النر  تنليق( باليل  النر  القضرب. ف او 

 ) لا  الته األ ا ا لألاهى بالوجه النر  تنليق تبادا( باليل  النر  القضرب. ف او

 لهقضرب.

 ) القضرب حا ة باةتتلام بالقضرب النر  تنليق( باليل  النر  القضرب. ف او 

.الياًبية

 ) لهقضرب األ ا ا لألةلل بالوجه النر  تنليق( باليل  النر  القضرب. ف او. 

 ) األ ا ا لألةلل بالوجه النر  تنليق تبادا( باليل  النر  القضرب. ف او 

 . التهلا لهقضرب

 ) ث  تا ة الناعق النر  اهى تنليق( باليل  النر  القضرب. الناعق  واجه ف او  

 .لهقضرب األ ا ا  احل بالوجه  تر

 ) ث  تا ة الناعق النر  اهى تنليق( باليل  النر  القضرب. الناعق  واجه ف او  

 .لهقضرب التهلا  احل بالوجه  تر

 ) ث الناعق النر  اهى تنليق تبادا( باليل  النر  القضرب. الناعق  واجه ف او  

 التهلا لهقضرب. األ ا ا  احل بالوجه  تر  تا ة

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

باستعمال مسكة المصافحة.التحكم بالمضرب  1

 قطري أوضربها في مسار مستقيم  أوالسيطرة على الكرة عند استقبالها  0

.متقوس أو

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع 3

 األدوات المستخدمة:

مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 
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 الدرس الثالث

0 التحكم بالمضرب والسيطرة على الكرة

 Ball control 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ) الناعق اهى النر  تنليق( باليل  النر  القضييييرب. الناعق  واجه ف او 

 .لهقضرب األ ا ا بالوجه  احل  تر  تا ة ث 

 ) الناعق اهى النر  تنليق( باليل  النر  القضييييرب. الناعق  واجه ف او 

 .لهقضرب تهلاال بالوجه  احل  تر  تا ة ث 

 ) اهى النر  تنليق تبادا (باليل  النر  القضيييييرب. الناعق  واجه ف او 

 .لهقضرب  التهلا األ ا ا بالوجه  احل  تر  تا ة ث  الناعق

 ) واجه.  تك القضرب  النر  باليل( ا ا النر   حننا بالقضرب  ف او 

لة ا النصيييييي  ال هو  لنيا  ا ااتيياه األ يا ا القياعيل لألاهى   ني ث 

. ا  تاا  موس ا  نا االياب 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

باستعمال مسكة المصافحة.التحكم بالمضرب  1

ضربها في مسار  أوالسيطرة على الكرة عند استقبالها  0

.متقوس أوقطري  أومستقيم 

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع 3

التحكم بالمضرب والسيطرة على 

  :الكرة

مســــار الذي بال المضــــربحركة  التلميذ بطر

ـــد ف ،تـتـبعـــه الكرة ـــةاوالزتحـــدي ســـــع واأل ي

واألفضــل للتســديد الصــحيح يحدد ما يمكن 

ويصـــــبح من  الضـــــربــةعملــه لرد للخصـــــم 

 .التالية هتقرير ضربت هاألسهل علي

 النقاط الفنية:

 يتم التحكم بالمضرب بالقبض عليه

 بطريقة المصافحة وباسترخاء ومبات

التحكم في قوة وسرعة ضرب الكرة. 

 التحكم في درجة ميل المضرب على

 لة.اووالطالكرة 

 عن حك  الدوران الناتجالتحكم في كمية

.الكرة بالمضرب في مختلف االتجاهات

م االسيطرة على الكرة من خالل استخد

 أوالقوة والسرعة الالزمة لتسكينها 

الخصم، قصيرة  لةاوطلضربها في زوايا 

منخفضة لحظة  أوطويلة، مرتفعة  أو

 .ضربها

 أوالسيطرة على الكرة عند استقبالها 

 أوقطري  أوضربها في مسار مستقيم 

.متقوس

 األدوات المستخدمة:

مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 
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هجومية ال –وقفة االستعداد 

 :دفاعيةالو

 عند البدء يتخذ  التلميذو الوضــع الذي ه

اولة أو بعد االنتهاء تنس الط كرة بضـــرب

 من ضرب الكرة.

:النقاط الفنية  

من بريقف التلميــذ بتبــاعــد القــدمين أك 

اتســـــاع الكتفين بقليل، بحيث تكون إحدى 

القدمين أمام األخرى، وتشـــــير أمشـــــاط 

 القدمين لألمام والخارج.

 مني الركبتين قليال مع توزيع مقل الجســم

على األمشـــاط، وينحني الجذع لألســـفل 

 قليال.

ة ياومني مرفق الذراع الحاملة للمضرب بز

قائمة، والســــاعد موازي لألري، ويشــــير 

ــا   إلىالمضـــــرب بشـــــكــل عمودي تقريب

 لة.اومنتصف الط

 ـــذراع ـــة مع ال ـــذراع الـحرة متوازي تـكـون ال

الحـاملــة للمضـــــرب وذلــك لحف  التوازن، 

 ويكون النظر دائما مع حركة الكرة.

لة اوالوقوف على امتـداد منتصـــــف الطـ

يذ التلمواالبتعاد عنها بمســافة يســتطيع 

 ا أن يلمس حافتها بمضربه.منه

 الدرس الرابع

دفاعيةالهجومية وال –وقفة االستعداد   

 (Basic stance) offensive and defensive 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ()النتليث.  تتاعبا تح الرجهيث   اوف 

  اوف. الرجهيث باتتاع النتليث(  ضن اجل اااتناً تهلاب (. 

 أةلل اهيحب  أ ا اب (  يل الي ع باتتاع النتليث. اجل اااتناً تهلاب  ) اوف. الرجهيث . 

 (  نا الركبتيث اهيحب أةلل اهيحب  أ ا اب . الي ع تهلاب اااتناً اجل .  تناب  ) اوف . 

 ث . الركبتيث  انيتيث(  نا القر ميأةلل اهيحب  أ ا اب . الي ع تهلاب اااتناً اجل .  تناب  ) اوف

 ااعقة  التااليث  واًييث لألاض. يةا ب 

 الركبتيث  انيتيث.  نا أةيييييييلييل اهيحب  أ ييا يياب . الييي ع تهليياب اااتنيياً اجييل .  تنيياب  ) اوف .

تياه اليل النا هة  ل  اليي ع اهيحب  (اًييث لألاضاياعقية  التييييييياايليث  و ييةا ب القر ميث 

لهقضرب.

 د.) اوف.( القشا النر  ا القه    م التوا   ا  ضن ااةت لا

 .اوف.( الير  النر  ا القه    م التوا   ا  ضن ااةت لاد (

 .اوف.( الير  الترين  ا القنان  م التوا   ا  ضن ااةت لاد (

 .اوف.( الير  الياًبا  ا القه    م التوا   ا  ضن ااةت لاد (

 استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: سلم التقدير العددي

103مؤشرات األداء الرقم

مع توزيع مقل الجسم على  مني الركبتين قليال  1

 .األمشاط

تكون الذراع الحرة متوازية مع الذراع الحاملة 0

 .للمضرب

.من اتساع القدمين أكبرتباعد القدمين 3

 األدوات المستخدمة:

مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 
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  :حركات القدمين

ـــة أمن  هم المهـــارات االســــــــاســــــي

ـــة لـلعبـــة ـــةاوتنس الطـــ الـهـجـومـي  ،ل

رة كماكن سقوط أ إلىيصل  فالتلميذ

من المنافس  لة الملعوبةاوتنس الط

ـــةاوالطـــعلى  الوقـــ   فيوردهـــا  ل

 .بسرعة المناسب

:النقاط الفنية  

:التحرك بخطوة واحدة

تستخدم للوصول للكرات القريبة 

أمناء اللعب، أو لدفع  من الشبكة

 الكرة، وذلك من خالل:

تحريك رجل واحدة وتثبي  األخرى 

على األري للمحافظة على االتزان.

 نقل مقل الجسم على الرجل

المتحركة.

:التحرك بخطوات جانبية

تتحرك رجل االرتكاز نصف خطوة 

جانبية سريعة في اتجا  الرجل 

األخرى، التي تتحرك للخارج بمجرد 

 رجل االرتكاز لألري.وصول 

 الدرس الخامس

حركات القدمين   

Footwork 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 التحرك بخطوة واحدة:

   اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد( ًمل الرجل النر  أ ا اب باتياه  نتص.

  اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد( ًمل الرجل النر  أ ا اب باتياه يتاا. 

  اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد( ًمل الرجل النر  أ ا اب باتياه يقيث. 

  اللا لةباتياه يتاا  ) اوف  ا  ضن ااةت لاد( ًمل الرجل النر  تهلاب. 

  اللا لةيقيث باتياه  ) اوف  ا  ضن ااةت لاد( ًمل الرجل النر  تهلاب. 

 التحرك بخطوات جانبية:

  اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد( التنرك بتلو  جاًبية باتياه يقيث.

  اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد( التنرك بتلو  جاًبية باتياه يتاا. 

  اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد( التنرك بتلوتيث جاًبيتيث باتياه يقيث. 

  اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد( التنرك بتلوتيث جاًبيتيث باتياه يتاا. 

  م   اللا لة) اوف  ا  ضين ااةييت لاد( التنرك بتلوتيث جاًبيتيث باتياه يقيث

.اللا لةالتنرك بتلوتيث جاًبيتيث باتياه يتاا 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب .2

النعممؤشرات األداء الرقم

وتثبي  األخرى على األري للمحافظة   تحريك رجل واحد1

 .على االتزان

.التحرك بخطوات جانبية0

.نقل مقل الجسم على الرجل المتحركة3

 األدوات المستخدمة:

مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 
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  :االرسال

 مهــارة هجوميــة تؤدى من الثبــات هي

 أو بداية المباراةاللعـب في  ويبـدأ بهـا

كل  وبعـد تســــــجيل بـدايـة األشــــــواط،

 .نقطة

الفنية:الخطوات   

 :لمرحلة التمهيديةا

 بشكل عمودي على مسك المضرب

األري تقريبا.

  إلى األسفل. ي الرسغ باسترخاءتتدل

 .إرخاء الذراع المرسلة

 مرحلة المرجحة الخلفية:

 يسحب المضرب خلفا  لمسافة قدم

.واحدة تقريبا  

 سم تقريبا. 16رفع الكرة عاليا  لمسافة

مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة:

ب لألمام.مرجحة المضر 

المضرب لألعلى لزيادة حك خلف الكرة ب

 الدوران.

 الخلف بسالسة لزيادة لمس الكرة من

السرعة.

مرحلة المتابعة:

.متابعة المضرب بشكل طبيعي 

 من  لزيادةمتابعة حركة المضرب لألعلى

.الدوران العلوي للكرة

 متابعة حركة المضرب باستقامة لألمام

من سرعة الكرة. لزيادة

 الدرس السادس

إرسال الدوران العلوي بوجه األمامي للمضرب 

(forehand) Serve

 

 

 
 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  .القضييرب( أداا حركة باةيياا الل اان ال هو  بوجه  تييك ) اوف  ا  ضيين ااةييت لاد

   .القضرب األ ا ا بل ن كر 

 ( .أداا باةاا الل اان  تك  اوف  ا  ضين ااةت لاد  واجه الناعق ) القضرب  النر

  تر. 0 تا ة  ث  ال هو  بوجه القضرب األ ا ا اهى الناعق

 ( .تبادا أداا باةيياا  تييك  اوف  ا  ضيين ااةييت لاد  واجه ال  يل ) القضييرب  النر

 0ا ة تييييييي  ث  تباداالل اان ال هو  بوجه القضيييييييرب األ ا ا له  يل اهى األاض بال

  تر.

  .القضرب  النر ( أداا باةاا الل اان  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

   بقتاا  تتميم بالتبادا. اللا لةال هو  بوجه القضرب األ ا ا له  يل اهى 

 ( .أداا باةاا الل اان  تك  اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل ) القضرب  النر

بقتاا الر  بالتبادا. اللا لةال هو  بوجه القضرب األ ا ا له  يل اهى 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 سلم تقدير عدديأداة التقويم: 

103مؤشرات األداء الرقم

مسك المضرب بطريقة صحيحة. 1

إرسال الدوران العلوي بوجه المضرب األمامي للزميل على  0

.بمسار قطري بالتبادل الطاولة

متابعة حركة المضرب باستقامة لألمام تزيد من سرعة الكرة. 3

األدوات المستخدمة:

 مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 

 قيم المواطنة

 .الكرة ألداء ارسالفي توزيع األدوار  (اةاوالمس)
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 إرسال الدوران العلوي:

األســــاســــية في لعبة تنس  و من اإلرســــاالتوه

ــــــث ،لةاوالط  للكرة، في النصــف العلوي يكون حيـ

المــــضرب  اما وجه حتكاك الكرة من الخلفويحدث ا

 أويكون بالوجه االمامي  المسـتخدم ألداء اإلرسال

  الوجه الخلفي.

:النقاط الفنية  

 :التمهيدية المرحلة

 مســك المضــرب بشــكل عمودي على األري

.تقريبا  

األسفل إلىالرسغ باسترخاء  تدلي.

إرخاء الذراع المرسلة.

 :مرحلة المرجحة الخلفية

 ســـــحب المضـــــرب خلفا لمســـــافة قدم واحد

.تقريبا

 سم تقريبا 16رفع الكرة عاليا  لمسافة.

:المرجحة األمامية وضرب الكرة مرحلة

مرجحة المضرب لألمام. 

 ـــادة ـــالمضـــــرب لألعلى لزي حـــك خلف الكرة ب

 .الدوران

 الكرة من الخلف بسالسة لزيادة السرعةلمس.

 :المتابعة مرحلة

كرة بشكل طبيعيللالمضرب  متابعة. 

 متابعة حركة المضــــرب لألعلى تزيد من الدوران

 .العلوي للكرة

 متابعة حركة المضرب باستقامة لألمام تزيد من

.سرعة الكرة

 الدرس السابع

إرسال الدوران العلوي بالوجه الخلفي للمضرب 

Serve (backhand) 

 

 

 

 
 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  .بوجه القضرب( أداا حركة باةاا الل اان ال هو   تك ) اوف  ا  ضين ااةيت لاد

 .القضرب التهلا بل ن كر 

  القضييييرب  النر ( أداا باةيييياا  تييييك  الناعق.) اوف  ا  ضيييين ااةييييت لاد  واجه

 . تر 0 تا ة  ث  الل اان ال هو  بوجه القضرب التهلا اهى الناعق

  .القضرب  النر ( تبادا أداا باةاا  تك ) اوف  ا  ضين ااةت لاد  واجه ال  يل

 0 تيييييييا ة  ث اهى األاض بالتبادا  التهلا له  يل اليل اان ال هو  بوجه القضيييييييرب

 أ تاا.

  .القضييييرب  النر ( أداا باةيييياا  تييييك ) اوف  ا  ضيييين ااةييييت لاد  واجه ال  يل

 بقتاا الر  بالتبادا. اللا لةالل اان ال هو  بوجه القضرب التهلا له  يل اهى 

  .ةيييياا القضييييرب  النر ( أداا با تييييك ) اوف  ا  ضيييين ااةييييت لاد  واجه ال  يل

 تيييتميم   ر  بقتييياا 02اللا لة اهى  التهلا له  يلالل اان ال هو  بوجه القضيييرب 

 بالتبادا.

  تلبيق القناا  اهى شييينل  بااا   مق باإلاةييياات الصييينينة  بتنليل ال  ايا   ناطق

اللا لة.اله   اهى 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي 

103مؤشرات األداء الرقم

يؤدي مرحلة المرجحة الخلفية.1

.مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرةيؤدي 0

يؤدي مرحلة المتابعة.3

األدوات المستخدمة:

 مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 

 قيم المواطنة

( تطبيق القوانين الخاصة باإلرسال.حترام)اال  
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 :الضربة االمامية

في  لمضربلي وجه األمامبال ضرب الكرة

مع مرجحـة الذراع أماما   ،للكرة ععلى ارتفـاأ

 .الرأسإلى أن تصل إلى مستوى 

 الفنية: النقاط

 :المرحلة التمهيدية 

الوقوف في وضع االستعداد.

ارتخاء الذراعين. 

  ميل المضرب لألسفل قليال.  

 ي الرسغ لألسفل  .قليالتتدل 

  الوقوف جهة ضرب الكرة، الرجل خلفا. 

 :مرحلة المرجحة الخلفية 

لف الجذع خلفا  من الخصر والفخذ.

  من المرفقلف الذراع الضاربة خلفا. 

  نقل مقل الجسم خلفا. 

 ميل وجه المضرب األمامي لألسفل

.قليال

 :مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة

 الرجل األمامية إلىنقل مقل الجسم.

صر والفخذخلف الجذع لألمام من ال. 

لف الذراع لألمام من المرفق. 

 ضرب الكرة لألمام جهة وجه المضرب

.األمامي

 :مرحلة المتابعة

 عاليا  قليال   أماما  يتحرك المضرب.

د.العودة لوضع االستعدا

 الدرس الثامن

1 الضربة االمامية 

Forehand shot 

 

 Forehand shot 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ( .أداا الضربة األ ا ية بل ن القضرب تك  اوف  ا  ضن ااةت لاد )

 .كر 

 ( .التنرك بتلوات جاًبية  تيييك  اوف  ا  ضييين ااةيييت لاد )القضيييرب

 . أداا الضربة األ ا ية بل ن كر 

  .القضرب( أداا الضربة  تيك ) اوف  ا  ضين ااةيت لاد  واجه الناعق

 أ تاا. 0 تا ة  ث األ ا ية اهى الناعق 

  ن  القضييرب  النر ( ا تييك  ال  يل.) اوف  ا  ضيين ااةييت لاد  واجه

 . تر 0 تا ة  ث  النر  االياب  م أداا الضربة األ ا ية له  يل بالتبادا

  .ن  ( االقضييرب  النر  تييك  اوف  ا  ضيين ااةييت لاد  واجه ال  يل

أ تاا. 0 تا ة  ث  االياب  م أداا الضربة األ ا ية له  يل بالتباداالنر  

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي

103مؤشرات األداء الرقم

.لف الذراع الضاربة خلفا  من المرفق1

.ضرب الكرة لألمام جهة وجه المضرب األمامي0

حركات مرحلة المتابعة.يؤدي 3

األدوات المستخدمة:

 مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 

قيم المواطنة

بالتبادل.بين الزميلين بأداء الضربة االمامية  ناوالتع  
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 :الضربة االمامية

في  لمضربلي وجه األمامبال ضرب الكرة

مع مرجحـة الذراع أماما   ،للكرة عارتفـاعلى أ

 .إلى أن تصل إلى مستوى الرأس

 الفنية: النقاط

 :المرحلة التمهيدية 

الوقوف في وضع االستعداد.

ارتخاء الذراعين. 

  ميل المضرب لألسفل قليال.  

 ي الرسغ لألسفل  .قليالتتدل 

  الوقوف جهة ضرب الكرة، الرجل خلفا. 

 :مرحلة المرجحة الخلفية 

لف الجذع خلفا  من الخصر والفخذ.

لف الذراع الضاربة خلفا  من المرفق. 

  نقل مقل الجسم خلفا. 

 ميل وجه المضرب األمامي لألسفل

.قليال

 :مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة

 الرجل األمامية إلىنقل مقل الجسم.

صر والفخذخلف الجذع لألمام من ال.

لف الذراع لألمام من المرفق. 

وجه المضرب ب ضرب الكرة لألمام

.األمامي

 :مرحلة المتابعة

 عاليا  قليال   أماما  يتحرك المضرب.

د.العودة لوضع االستعدا

تاسعالدرس ال  

0 الضربة االمامية  

Forehand shot 

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

.راج ة  ا تم ت هقه 

  .ن  ( االقضرب  النر  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

 أ تاا. 0 تا ة  ث  النر  االياب  م أداا الضربة األ ا ية له  يل بالتبادا

  القضرب  النر ( أداا  تك  ال  يل.) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه

 0 تييييييا ة  ث الضييييييربة األ ا ية اهى األاض له  يل بالتبادا  ن ال  يل 

 .أ تاا

  ( أداا الضييربة األ ا ية اهى ةاللا ل) اوف  ا  ضيين ااةييت لاد  واجه

 ةهة النرات القت لد . باةتتلام اللا لة

  اوف  ا  ضيين ااةييت لاد  واجه ال  يل. النر   ا اليل( أداا الضييربة (

.اهى اللا لة بالتبادا  ن ال  يل األ ا ية

  بااا . القناا   اتلبيق  

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.لف الذراع الضاربة خلفا  من المرفق 1

.وجه المضرب األماميبضرب الكرة لألمام  0

.يؤدي الحركات الخاصة في مرحلة المتابعة 3

 األدوات المستخدمة:

سلة كرات.–مضرب تنس الطاولة  –كرة التنس الطاولة 
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 :الضربة الخلفية

لمضرب ل الخلفيوجه بال ضرب الكرة

مع مرجحة الذراع في اتجا  ضرب الكرة.

 النقاط الفنية:

 :المرحلة التمهيدية   

الوقوف في وضع االستعداد.

ارتخاء الذراعين.

 قليالميل المضرب لألسفل. 

  ي الرسغ لألسفل قليال .تدل 

  الوقوف جهة ضرب الكرة، الرجل خلفا.

:مرحلة المرجحة الخلفية 

  الخصرتحريك المضرب باتجا.

 ميل وجه المضـــــرب الخلفي لألســـــفل

 .قليال  

  ي الرسغ خلفا .تدل 

مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة: 

 ـــك الــمضــــــرب لــألمـــام فــي خــط تــحــري

  .مستقيم

  تحريك المرفق لألمام قليال.

  وجه المضرب بضرب الكرة لألمام وقليال

 .الخلفي

 ــدوير أعلى الرســـــغ لألســـــفــل لحظــة ت

مع غلق  الطـاولة إلىالضـــــرب ليشـــــير 

.المضرب

  :المتابعةمرحلة  

 عاليا  قليال   أماما  يتحرك المضرب.

العودة لوضع االستعداد.

 العاشرالدرس 

1 الضربة الخلفية

 Backhand shot

 
 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

  .القضرب( أداا الضربة التهلية بل ن كر  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد. 

 ( .التنرك بتلوات جاًبية  أداا الضييربة التهلية  تييك  اوف  ا  ضيين ااةييت لاد )القضييرب

بل ن كر ا 

 التقريث التابق بالنر . ينرا 

  .الضربة التهلية اهى القضرب  النر ( أداا  تك ) اوف  ا  ضين ااةيت لاد  واجه الناعق

 أ تاا. 0 تا ة  ث  الناعق

  .ن النر  االياب  م أداا  القضيييرب  النر ( ا تيييك ) اوف  ا  ضييين ااةيييت لاد  واجه ال  يل

  أ تاا.  0 تا ة  ث  الضربة التهلية له  يل بالتبادا

  .القضرب  النر ( أداا الضربة التهلية اهى  تك ) اوف  ا  ضين ااةت لاد  واجه ال  يل

 .أ تاا 0 تا ة  ث  ال  يلاألاض له  يل بالتبادا  ن 

  باةتتلام ةهة  اللا لة( أداا الضربة التهلية اهى اللا لة) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه

 النرات القت لد .

  .لنر ( أداا الضربة التهلية اهى  االقضرب  تك ) اوف  ا  ضين ااةت لاد  واجه ال  يل

 .بالتبادا  ن ال  يل اللا لة

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: سلم تقدير عددي 

103مؤشرات األداء الرقم

.التحرك بخطوات جانبية1

حركات المرجحة الخلفية.أداء 0

حركات مرحلة المتابعة.أداء 3

 األدوات المستخدمة:

 مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 
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الحادي عشرالدرس 

0الضربة الخلفية 

 Backhand shot

 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 راج ة  ا تم ت هقه .  

  .ن  ( االقضرب  النر  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

 أ تاا. 0 تا ة  ث  االياب  م أداا الضربة التهلية له  يل بالتباداالنر  

  .القضرب  النر ( أداا  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

 0 تييييييا ة  ث  ال  يلالضييييييربة التهلية اهى األاض له  يل بالتبادا  ن 

 .أ تاا

  ( أداا الضييربة التهلية اهى اللا لة) اوف  ا  ضيين ااةييت لاد  واجه

 باةتتلام ةهة النرات القت لد . اللا لة

  .القضرب  النر ( أداا  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

.بالتبادا  ن ال  يل اللا لةالضربة التهلية اهى 

  بااا . القناا   اتلبيق  

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: سلم تقدير الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.يؤدي حركات المرحلة التمهيدية 1

.الخلفية المرجحة حركات يؤدي 0  

.المتابعة مرحلة حركات يؤدي 3  

 :الضربة الخلفية

ع ملمضرب ل الخلفيوجه بال ضرب الكرة

اتجا  ضرب الكرة.مرجحة الذراع في 

 النقاط الفنية:

:المرحلة التمهيدية   

الوقوف في وضع االستعداد.

ارتخاء الذراعين.

 قليالميل المضرب لألسفل. 

  ي الرسغ لألسفل قليال .تدل 

  الوقوف جهة ضرب الكرة، الرجل خلفا.

:مرحلة المرجحة الخلفية 

تحريك المضرب باتجا  الخصر.

 الخلفي لألسفل قليال  ميل وجه المضرب.

  ي الرسغ خلفا .تدل 

مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة: 

تحريك المضرب لألمام في خط مستقيم. 

  تحريك المرفق لألمام قليال.

  وجه المضــرب بضــرب الكرة لألمام وقليال

 .الخلفي

 تدوير أعلى الرســغ لألســفل لحظة الضــرب

.مع غلق المضرب الطاولة إلىليشير 

 :المتابعةمرحلة  

 عاليا  قليال   أماما  يتحرك المضرب.

العودة لوضع االستعداد.

 األدوات المستخدمة:

سلة الكرات المتعددة.–مضرب تنس الطاولة  –كرة التنس الطاولة 
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 الدرس الثاني عشر 

 تطبيقات وشرح مبسط للقانون

 التدريبات:

  أً اج بلى التح ي يمتم. 

  ( اللا لة) اوف ال  جيث  تمابهيث  ا  ضيييييين ااةييييييت لاد بالمرب  ث

وم  م يم الصنيحاالقتتمبل  ا القنان  لةا لليموم القرةل باإلاةاا 

القرةيلا  حتي  الل ا يموم ً يل القرةل  لةا للالقتيتمبل برد النر  

 ا اتلا  ان ا يتم القتيييتمبلا ليرداا ً يل القتيييتمبل لةا للبرد النر  

النر . 

 النشياط التيابق ًملتيث  م يتم ًمل اإلاةياا لهلريق ال   اةتمبل  ينرا

ًملتيث  ث باةييالها  ًملتيث  ث اةييتمباله  تهقي اا بنيث يه   كل أ 

كقا  ا القااا التالا: 

 ضل ال  ج    )د ا اي( -ب(   ال  ج )أا. 

 ينث القرةييييييل )أ( ب يل اقيل المراية  تنيليل القرةييييييل  القتييييييتمبلا  ل

 اله   كالتالا: اا تل القتتمبل )د(ا  ينون 

 د(  يرةييلا)أ(  -الااًية  يتييتمبلا النملة)د(  يرةييلا)أ(  -لى  النملة األ(

 .يتتمبل

  ب( ) يرةلا)د(  -الراب ة  يتتمبلا النملة)ب(  يرةلا)د(  -النملة الاالاة

 .يتتمبل

  يرةلا)ب(  -الراب ة  النملةيتتمبلا )اي(  يرةلا)ب(  -النملة التا تة 

 .)اي( يتتمبل

  يرةلا)اييي(  -الراب ة  يتتمبلا النملة)أ(  يرةلا)اييي(  -النملة التا تة 

.)أ( يتتمبل

 ًناية الشوط بلىلى  ان ا   م ي ود الترتي  كقا  ا النملة األ.

  ا الشوط التالا يتم انس ا ا الترتي .

 ية ًنا بلى ا كل شوط  يتيتقر انس الترتي   ا اإلاةاا  ااةتمباا

.القبااا 

 فردي: ال

داية مم ضــــــربة  في الب التلميذيرســــــل 

عـدها يتم بو ،المرســــــل برد الكرةيقوم 

 بينهما على رمي الكرة. باوالتن

 الزوجي:  

  رسالاإلضربة  التلميذ يؤدي

ويستقبلها الطرف اآلخر ويردها ويقوم 

فيقوم الزميل  ،الزميل باإلرسال

 .للطرف اآلخر بالرد السليم

 األدوات المستخدمة:

مضرب تنس الطاولة. –كرة التنس الطاولة 
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لىواألالوحدة 

(الريشة الطائرة)المضرب  ألعاب

Racquet Games (Badminton)
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 الريشة الطائرة 

Badminton Game

 ؛منافسينبين يمكن ممارسها فرديا  الرياضّية الُممِتعة لعابهي إحدى األ

ل )العبين لك ، فتتّم بين فريَقينجماعيا  ا ممارسته أوأي العب مقابل العب، 

إلى نصفين وتوجد  مقسم مستطيلملعب ُتقام المباراة على فريق( و

 الريشةستخدام مضرب با تناوبا   اللعبويبدأ ، شبكةفي نصف الملعب 

ى شكل علمغطي بالريش خفيف  هي جسمالريشة، وضرب الطائرة ل

في قاعدة مصنوعة من الفلين  مثبتةريشة  16يصنع من مفتوح مخروط 

وتوضع في النصف  الشبكةلتصل فوق  ،بمواد أخرى أومغطاة بالجلد 

رضية أالمخصص لالعب االخر وبذلك يسجل نقطة إذا لمس  الريشة 

 01كل شوط ينتهي بتسجيل  أشواط، 3من  ةامبار كلتتألف و الملعب،

 نقطة.

الية ع سرعةتجذب انتبا  التالميذ وتتطلب من الالعب الطائرة  ةالريشلعبة 

 الطائرة لريشةافي رد الفعل وذلك لصغر ساحة اللعب وسرعة انطالق 

. هذ المركزي والجهاز العضلي لإلنسان الجهاز العصبيفهي تؤمر على 

 ،والدقة ،والرشاقة ،تزانالتنمي لديهم عناصر اللياقة البدنية كااللعبة 

 على االشتراك في وتشجع االعبين . سيطةالب هاواعدبقوتتميز  ،والتوافق

. لتهااوومزلعبها   مستقبال 

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
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 ل(ومخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي األ

(الريشة الطائرة)المضرب  ألعاباسم الوحدة:       لىوألا :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1
 مسكة المضرب بطريقة صحيحة يؤدي.

األساسية )القبضة المسكات 

 األمامية/الخلفية(

0  وقفة االستعداد + التحرك بالملعب بصورة صحيحة وقفة االستعداد و التحرك بالملعب يؤدي

3  الطويل االرسال االمامي القصير.بطريقة صحيحة والطويل القصيراألمامي يطبق االرسال +

4  الطويل الخلفي القصيراالرسال .بطريقة صحيحة والطويل القصير الخلفييؤدي االرسال +

5  1ضربة الشبكة والطعن .بطريقة صحيحة  يمارس ضربة الشبكة باستخدام اداة بديلة

6  0ضربة الشبكة والطعن ضربة الشبكة باستخدام الريشة من وضع الطعن.يطبق

7 مراجعة ألعاب.الزمالءلعب بين الات من خالل مواقف يربط المهار

8  يتعرف على النواحي الفنية لضربة التخليص االمامية بطريقة

 .صحيحة

ضربات التخليص االمامية

1  يمارس ضـــــربة الريشـــــة باســـــتخدام ضـــــربة الرفع من الوجه

 الزميل. إلىاالمامي 

مهارة الرفع من الوجه االمامي من 

 المضرب

12   من الوجه الخلفي يؤدي ضـربة الريشـة باسـتخدام ضربة الرفع

 .الزميل إلى

مهارة الرفع من الوجه الخلفي من 

 المضرب

11 منافسات.من اجل الفوز يسود جو المرح وخلق روح المنافسة واللعب

10 منافسات.يسود جو المرح وخلق روح المنافسة واللعب من اجل الفوز
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 :المسكات

ُتعد و ،المضرب على هي طريقة القبض

والمهمة األساسية المهارات أهم من

اداء في ،التحكم على التلميذ لقدرة

    من خاللها. المختلفة الضربات

:الفنية النقاط

المضرب بطريقة صحيحة مسك. 

 االمامية ضرب البالون بالمسكة

.وابقاء  في الهواء دون السقوط

 ل والدرس األ

األساسية )القبضة األمامية/ الخلفية(المسكات 

 GRIP

الخطوات التعليمية

التدريبات:

   شاال   يليو لقبااا  )اللرد   ال  جا( أ لاعر  الريشة الارض ًقوذج لقبااا . 

 ( ضرب البالون باليل لتين   اوع البالون )ألاضااهى  اوف.  تك البالون. 

 ( ضرب البالون )هى التين   اوع البالون  باليل اوف  واجه ال  يل.  تك البالون

.ألاضا

 ( )ضرب البالون بيل القضرب  مق لةا  نتقريث ً جا. 

 ( تتييابن الير  الا ًنيياييية القه يي   م ال ود   اوف  يقواييات.  تييييييييك )البييالون

. تتهيم البالون له  يل التالا

  القضرب.ينرا التقريث التابق باةتتلام 

  تنة اإلبنام ) تنة القصا نة(  ارض ًقوذجشرح . 

 (تبادا القضرب بلريمة القصا نة )اوف  واجه ال  يل.  تك القضرب . 

 (  ُيله )النلاى اهى البالون  ا لتح ي   ث ا اوف.  تييييييك القضييييييرب  البالون

النواا  ن ج يييل الينييية التهليييية لهييييل اا القوجنييية  القنركييية  تنون ب ييييل  اث 

 .اليتم

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: سلم تقدير الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.المضرب بطريقة صحيحة مسك 1

والمحركة. الخلفية لليد هي الموجهةجعل الجهة  0

يشعر بالفرح والسرور امناء األداء. 3

األدوات المستخدمة:

جهاز كمبيوتر. –مضرب الريشة الطائرة  –بالونات 

 قيم المواطنة:

.األحمر واألبيض على لون علم مملكة البحرينونين لالبالونات بال)االنتماء(
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وقفة االستعداد: 

هي الوضــــــع الـذي يتخذ  االعب ألداء 

 المهارات بالملعب.

 :النقاط الفنية

وقفة االستعداد

.وقوف مواجه الشبكة 

الكتفين.  عالقدمين باتسا 

 دون تصلب.مسك المضرب 

 النظر موزع بين الريشــــة والملعب

والمنافس.

 التحرك بالملعب: 

 .حركات جانبية غير متقاطعة

حركة جري.  

 الدرس الثاني 

 وقفة االستعداد والتحرك بالملعب 

Foot work  

التعليميةالخطوات   

 وقفة االستعداد:

. اوف  المل ان  تواًيتان .2

 . اوف الوضن أ ا ا .0

التدريبات:

    التنرك  ا بطاا القه  (.)التنرك  ا اتيااات  تتهلة  ا القه

 (  5تنليل  راك  اله    ا  ه   الريشة اللاعر .) راك 

 البلا  ث  نتص  القه   ) رك  اله  ( انل بشاا  الق هم. 

  لقراك  اله   القتتهلة.  التح ي توجه

 .ينرا التقريث التابق باةتتلام القضرب

  ا الينيية اا ييا ييية لهقه يي   ن الل ث بييالمييلم  أ ييا يياب ) اوف( التنرك 

اليقنى.

  نة اا ا ية لهقه   بالملم اليترى.أ ا اب لهي) اوف( التنرك 

  ا الينة اا ا ية لهقه    ن  أ ا اب ) اوف.  تييييييك القضييييييرب( التنرك 

 الل ث بالملم اليقنى.

  ة لهقه   بالملم الينية اا ا ي أ يا ياب ) اوف.  تييييييك القضييييييرب( التنرك

 اليترى.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: سلم تقدير الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

التحرك في اتجاهات مختلفة في الملعب. 1

الطعن بالقدم اليمني. 0

الطعن بالقدم اليسرى. 3

 األدوات المستخدمة:

مضرب الريشة الطائرة.
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 االرسال االمامي: 

ــات هي ــة تؤدى من الثب  ،مهــارة هجومي

 أو بــدايــة المبــاراةاللعــب في  ويبــدأ بهــا

 .بعد تسجيل كل نقطةو بداية األشـواط،

بهدف  ربـللمض داخليـال بالوجه وتؤدى

 .المنافس ملعب إلى الريشة إرسال

الفنية: نقاطال 

.  وقوف الوضع أماما 

 مـركـز الثقـــل يقع على مقـــدمـــة

 القدمين.

 مســـــــك المضــــــرب بــالقبضـــــــة

 األمامية.

 ــا  على اســــــقــاط الريشــــــة عمودي

األري

 الدرس الثالث 

 االرسال االمامي القصير والطويل

Short and long forehand serve 

 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 األ ا ا المصير  اللويل. شرح  ارض ًقوذج  توضيح النماط الرعيتية لقناا  اااةاا

  ا القنلمة األ ا ية لهقه  ( التبادا-ااةت لاد   ضن-) تنة اإلبنام .

   بالوجه اا ا ا لهقضربقضرب( ضرب الريشة  ا النواا ألاهى ال) اوف.  تك الريشة. 

   قضرب( النلاى اهى الريشة  ا النواا  ن ج ل الينة اا ا ية لهيل ال) اوف.  تك الريشة

نام بنيث ينون  وضن اإلبنام  التبابة اهى بطاا  مل ة  اةتتلام  تنة اإلب ا ا القمل ة

 .القضرب

  الق هم يبيث كيلية الميام بضربات اإلاةاا  ث جنة ا ام اليلا بنلف ج ل الريشة  ا القنلمة

 .) ث تق اإلاةاا القنتلي بلى  نلمة اإلاةاا القمابهة(

 احتتييييياب الد بة التالية )ب ل كل ضيييييربة يي  الير  بلى األ ام التماط الريشييييية  ال ود  لهضييييير

.النياحات(

  ته ( – ةق  –أداا اااةاا  ث  تا ات  تتهلة )ا ام.

    ا البلاية ينون للينم  اهبة- طوق-منل ق نا تة اإلاةاا بلى الف  ااا:  التح ي يه (

 . ث الريشة اللاعر  لهشت  الواحل(22 ث الريش القوجود   ا طوق )ا يمل اث   يقواة

 ا يتم ال الد الريش التا أدتهواا  ا الصنل ق  اللريق األةرع ينصل اهى ًملة انل ااًتناا

 . احل  بضا ية

   قضيييرب( ضيييرب الريشييية ضيييربات اإلاةييياا ال) اوف  واجه له  يل  الشيييبنة.  تيييك الريشييية

 بالوجه اا ا ا لهقضرب.اا ا ا المصير  ا النواا ألاهى 

   قضيييرب( ضيييرب الريشييية ضيييربات اإلاةييياا ال) اوف  واجه له  يل  الشيييبنة.  تيييك الريشييية

.بالوجه اا ا ا لهقضرباا ا ا اللويل  ا النواا ألاهى 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

المضرب. لمسكة الصحيح االستخدام 1

.أداء االرسال من مسافات مختلفة 0

الصحيحة.التحرك في جميع األوقات باستخدام الوقفة  3

 األدوات المستخدمة:

علبة. –طوق  –صندوق  –الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة 
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 الدرس الرابع

 االرسال الخلفي القصير والطويل

Short and long backhand serve 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  التهلا المصير  اللويل. الرعيتية لقناا  اااةاا  توضيح النماطشرح  ارض ًقوذج 

 ( ا القنلمة التهلية لهقه   التبادا-ااةت لاد   ضن- تنة اإلبنام .)

 ( ضيييييرب اوف.  تيييييك الريشييييية )بالوجه التهلا الريشييييية  ا النواا ألاهى   القضيييييرب

 .لهقضرب

 ( اوف.  تك الريشة )النلاى اهى الريشة  ا النواا  ن ج ل الينة التهلية   القضرب

اإلبنام  التيييبابة اهى  ينون  وضييينة  اةيييتتلام  تييينة اإلبنام بنيث لهيل  ا القمل 

.بطاا  مل ة القضرب

  الق هم يبيث كيلية الميام بضيييربات اإلاةييياا  ث جنة ا ام اليلا بنلف ج ل الريشييية  ا

 (.) ث تق اإلاةاا القنتلي بلى  نلمة اإلاةاا القمابلالقنلمة 

  لد)احتتاب االريشة  ال ود  لهضربة التالية ب ل كل ضربة يي  الير  بلى األ ام التماط 

.النياحات(

  ته ( – ةق  –أداا اااةاا  ث  تا ات  تتهلة )ا ام.

    ا البلاية ينون  اهبة- طوق-ميينل ق ااا:   نا تيية اإلاةيياا بلى الف التح ي يه (

 ث الريشييييييييية اللييياعر  22 ث الريش القوجود   ا طوق( ا يميييل اث   يقوايييةليييلينم 

 (.واحللهشت  ال

  انل ااًتنااا يتم ال الد الريش التا أدتهواا  ا الصنل ق  اللريق األةرع ينصل اهى

 .ًملة  احل  بضا ية

 ( ضرب.  تك الريشة  الشيبنة اوف  واجه له  يل )الريشة ضربات اإلاةاا   القضرب

 .بالوجه التهلا لهقضربالنواا ألاهى  المصير  االتهلا 

   الريشة ضربات اإلاةاا   القضرب( ضرب.  تك الريشة  الشبنة) اوف  واجه له  يل

 بالوجه التهلا لهقضرب.النواا ألاهى  اللويل  االتهلا 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

المضرب. لمسكة الصحيح االستخدام1

.مسافات مختلفةأداء االرسال من 0

الصحيحة.التحرك في جميع األوقات باستخدام الوقفة 3

 االرسال الخلفي: 

مهـــارة هجوميـــة تؤدى من الثبـــات  هي

 أو بــدايــة المبــاراةبهــا اللعــب في ويبــدأ 

 .تسجيل كل نقطةوبعد  بداية األشـواط،

ــــــالمضبظهر  وتؤدى ــــــم ربـ ــــــالجه نـ  ةـ

 إرسالبهدف اربة ـالض ذراعـلل ةــالمعاكس

 المنافس. ملعب إلى الريشة

:الفنية النقاط

.وقوف مواجه للشبكة 

.  اسقاط الريشة عموديا 

.عدم المبالغة في مني الرسغ

 األدوات المستخدمة:

علبة. –طوق  –صندوق  –الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة 
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التدريبات:

 الدرس الخامس والسادس 

0+1والطعن ضربة الشبكة   

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  بالوجه األ ا ا  التهلا لهقضرب.شرح  ارض ًقوذج لضربات الشبنة 

 ( الل ث ب ت  تلو  لهياً   ن ج ل ًناية القضييييييرب  ا اتياه )اوف.  تييييييك القضييييييرب 

 . مل ة الملم

 ( الل ث لهياً   ن ج ل ًناية القضرب  ا  البالون اوف.  تك القضرب ) اتياه  مل ة

.الملم

 ( الل ث لهييياًيي   ن ضيييييييرب البييالون  ًمهييه لهقه يي   البييالون اوف.  تيييييييك القضيييييييرب )

 .القنا س

 ( ا ا الريشة ألاهى  جنة اليتاا  يقااس )اوف  واجه له  يل.  تك القضرب  الريشة 

.بالوجه التهلا لهقضربااتر الضرب اهى الشبنة  لتهقي ا

  الريشة اهى األال تقس ضربات منينة اا تلتنراا.

 ل   التبادا اهى الشبنة.

 اا  الضربات اهى الشبنة  ث تحا ل    با ) اوف  واجه.  تك القضرب  الريشة( تبادا

. ا  نلمة الشبنة صالر  

  بلا التبادا بر ا الريشة( هشبنةل) ث أةلل ااتلاع  مق ل   ضربات الشبنة.

على األداء استراتيجيات التقويم المعتمد

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

بــالوجــه االمــامي والخلفي التعرف على ضـــــربــات الشـــــبكــة 1

 للمضرب.

الطعن في اتجاهات مختلفة.0

الحفاظ على التوازن.3

 :ضربة الشبكة والطعن

 تؤدى بــالقرب من الشــــــبكــةلضــــــربــات ا

مع  والخلفي للمضـــــرب بالوجه االمامي

 الطعن للجانب.

الفنية:الخطوات 

المسكة الصحيحة للمضرب.

 التـأكـد من وضــــــعيـة االســــــتعداد

.الصحيحة

 التعرف على ضــــــربــات الشــــــبكــة

ـــالــوجـــه االمـــامــي والــخــلــفــي  ب

 للمضرب.

 ـــاء رمي الحفـــاظ على التوازن أمن

بعضــــــهم  إلىوالـتـقـــاط الـريش 

 .البعض

األدوات المستخدمة:

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة  -بالونات 

 قيم المواطنة:

تداول الريشة بطريقة صحيحة.مع الزميل في ( التعاون ناوالتع)
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 الدرس السابع 

(ةمراجع) ألعاب

Games Review 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 انل ا ي ود أحل  02لقتا ة   رقا الير  ا  التح ي  اداا .  تراب تمريباب ذااباب  بياباب

تهقي الا يي  أن يموم به  النرد  كتابة الرام ال   ينصل اهيه. يي  اهى لتح ي ا

 .التالا بضا ة ااقه ال   ةيهه ب ل اودته  ان ا

  لهلوً  ينونيقنث أن يتم تاليير النتيية القنلد   ًماط 22 بلىاللريق ال   يصل 

.او اللاع 

 ة.موازنة الريش

  األ ام باةتتلام بلىلهريشية القمهوبة  وق اؤ ةينم أ ناا التير  التح ي  واًًة 

.تمنية الل ث األةاةية

    ا أً اج تبادات الشبنة  ا القنلمة األ ا ية لهقه   التح ي يه .

  تمقه  . بذا له يةتهلالقنلمة ال ا   وجود ضييييرب الفليقنننم ا ن الريشيييية 

تصييييم ًملة  ث ت يتم بمييييابة النلف  بذا لمالنلف تتيييييل ًملة  وًا  امييييابة

 .بضربة ا ن التح ي لتبادا انل ا يموم أحل اًماطنم. ينتنا 

   ل التماط الريشة اب لةا بقنيموم التصيم  التح ي انل ا ير ن أحل  -تنوين القبااا

.أن تح س األاض لهنصوا اهى ًملة  نا   

  رك ( )تقريثضربة الشبنة  تبادا الر ن 

    ا أً اج تبادات الشبنة  ا القنلمة األ ا ية لهقه   التح ي يه .

  انل ا ينوًون  ا  ضين  اراا جيلا  إًه يقنننم ا ن الريشية بنلف ضرب الف

 ا  نلمة ته  القه  . بذا أمييابوا النلف تتيييل ًملة  وًا  بذا لم يصيييبوه 

بضيييييييربة  التح ي مياطنم. ينتنا التبادا انل ا يموم أحل يتم تصيييييييم ًملية  ث ً

.ا ن

   ل التماط الريشة اب لةا بقنيموم التصيم لتح ي  انل ا ير ن أحل ا -تنوين القبااا

.أن تح س األاض لهنصوا اهى ًملة  نا   

 (:ةمراجع) ألعاب

تشــــتمل على المهارات  رياضــــية ألعاب

إســـــعاد  إلىتهدف  ،التي تم دراســـــتها

وغرس حب لعبة الريشـــــة  التالميذجميع 

الطائرة واكتشــــــاف المواهب الرياضــــــية 

 تها. رعايو

 األدوات المستخدمة:

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة 

قيم المواطنة:

.تبادل الفرص بين جميع التالميذ في اللعب وتبادل األدوار)المساواة( 
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 الثامنالدرس 

ضربات التخليص األمامية 

 Clear shot  

 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 .شرح القناا   ارض النقوذج 

 )ة يله الضااب التهقي أداا  الة ااةت لاد: تنون  ا ًناية القه   )ينرك  ) اوف

.اا ام( بلىاألاهى   القتاب ة  ث ث  وق الراس 

  القضربينرا التقريث التابق  ن  تك.

 (اوف كل ً يهيث  ن ب ي .)

o ياً  ير ا الريشة ل  يهه الققتك بالقضربال اهىل  يل ا.

o أداا الضربة  توجيه الريشة لقه   القنا س. 

  ًناية القه   القنا س )يي  بلىينرا التقريث التابق  ن التركي  ان تصل الريشة

ًناية  ه   بلى يضربنا  ا ًناية  ه   الريشة  التهقي  رااا  ان يم  

.القنا س(

 تبادا ضرب الريشة  ث ًناية القه  القضرب  الريشة(  ك) اوف  واجه.  ت.

 استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

األعلى  والمتابعة من أسيد الضاربة من فوق الرال يحرك1

 .االمام إلى

.لملعب المنافس اوتوجيه ضرب الريشة0

يشعر بالسرور امناء األداء.3

 :ضربات التخليص األمامية

دي في من الضـــــربات الدفاعية التي تؤ

شــــغال الجزء الخلفي للملعب، بقصــــد إ

القـــاعـــدة المنـــافس وتحريكـــه من مركز 

.اللعب( )وسط

الخطوات الفنية:

 .وقوف الوضع أماما 

.كتف اليد الحرة مقابل الشبكة

.ضرب الريشة بقوس عالي 

 األدوات المستخدمة:

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة 
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 الدرس التاسع والعاشر

مهارات الرفع بالجهتين امامي وخلفي 

) Lifting) front and back 

 

التعليمية الخطوات  

التدريبات:

المضرب(. كللملعب. مسالوقوف في المنطقة االمامية )

 ات  تلو  لأل ام ط ث لهياً   ن  ل ال ااع الضاابة جنة الملم اليقنى. 

 ط ث لهياً   ن  ل ال ااع الضاابة  توجيه القضرب جنة الملم. 

  ا ن البالون ألب ل  تا ة  قننه  ا جنة  لةا  نينرا التقريث التابق  ن

 .القنا س

  ألب ل  تا ة  قننه  الريشة(ا ن )ضرب  لةا  نينرا التقريث التابق  ن

 .القنا س  ه   ا 

  تهقي ضربات منينة لنل  22 بلىياد  التقريث التابق بتنرااات تصل

 .(الريش)يموم القنا س بتيقين 

اءاستراتيجيات التقويم المعتمد على األد

سلم تقدير عددي: التقويم أداة  

103مؤشرات األداء الرقم

يد  الضاربة من فوق الراس لتلميذ يحرك ا1

 .االمام إلىاألعلى  والمتابعة من

أداء الضربة وتوجيه الريشة لملعب 0

 .المنافس

الطعن الطعن يسار ) ضربة الرفع خلفية ( و3

 .يمين ) ضربة رفع امامية (

 :مهارة الرفع

أو االمــاميــة هي الرفع بــالجهــة الخلفيــة 

 لىإلشبكة لمن أسفل ارتفاع  للمضرب

ـــة للملعـــب.  هـــذا و الـمـنـطقـــة الخلفي

للتلميــذ يعطي مــا يكفي من الوقــ  

منتصــــــف الملعب قبل أن  إلىللعودة 

يقوم الخصــم بضــرب الريشــة مرة أخرى 

 .من الطرف اآلخر

 األدوات المستخدمة:

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة  -بالونات 
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عشر والثاني الدرس الحادي   

 المنافسات فردية

 

 
التدريبات:

 مع زمنلنقاط يحددها المعلم بما يناسب تلميذين مباراة فردية بين كل 

 ه.الحص

  :المنافسات فردية

مباريات مصــغرة تشــتمل على المهارات 

لزيادة كفاءة التلميذ  ،االتي تم دراســــــتهـ

في أداء المهارات الحركية األساسية في 

 جو من المرح واللعب.
 األدوات المستخدمة:

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة  -بالونات 

 قيم المواطنة: 

السعي للفوز في المباراة. (الطموح)
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الثانيةالوحدة 

كرة السلة

Basketball
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 السلة كرة

Basketball

هي لعبة جماعية يتنافس فيها فريقان، يتكون كل فريق من خمسة 

العبين يحاول الفريقان أن يسجال أكبر عدد من النقاط داخل السلة للفوز 

 المقسمة إلى شوطين )أربع فترات(.بالمباراة 

اللعبة من عدة مهارات أساسية: وهي مهارة التمرير والتنطيط تتكون هذ  

)المحاورة( والتصويب بأنواعه والمهارات الدفاعية والهجومية.

ّية، ة الجسمانوالقوّ  ،اعتمادا  رئيسّيا  على اللياقة البدنّية السلةتمد كرة تع

لب تط، وتالنفسّية والجسدّيةاالعب كثيرا  على صّحة ها وتؤّمر طبيعة لعب

 نواالتعوتعزز روح  ،مع االخرين والتواصل ،اتخاذ القرارمنه سرعة التفكير، و

 .من خالل اللعب الجماعي وروح الفريق الواحد
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(لواألمخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي 

كرة السلة اسم الوحدة:   الثانية :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1  بطريقة يؤدي تمرينات تنمي اإلحساس بالكرة

 .ةصحيح

اإلحساس بالكرة

0 باليدينتنطيط الكرة من الثبات ومن الحركة  .ضاع المختلفة بطريقة صحيحةوينطط الكرة باأل

3  التمريرة الصدرية. ةصحيح بطريقةصدرية التمريرة اليمرر

4 التمريرة المرتدة .يتعرف على النواحي الفنية للتمريرة المرتدة

5  بطريقةالرأس يطبق مهارة التمريرة من فوق 

 . ةصحيح

التمريرة من فوق الرأس

6  التمريرربط التنطيط و .قة صحيحةيالتمرير والتنطيط بطريربط بين مهارة

7 التصويب من الثبات .يصوب الكرة من الثبات بطريقة صحيحة  

8  يربط بين مهارات التنطيط والتصويب والتمرير

 . ةبطريقة صحيح

والتصويب والتمرير التنطيط مهارات ربط

1  والتمرير يربط بين مهارات التنطيط والتصويب

    صحيحة. بطريقة
ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب

12   يؤدي تحركات القدمين الدفاعية )سلبي( ضد

.تنطيط الكرة

تحركات القدمين الدفاعية ) سلبي ( ضد تنطيط 

الكرة

11 تطبيقات مهارات كرة السلة ) مباراة مصغرة( .يشارك الزمالء في المباريات المصغرة

10 تطبيقات مهارات كرة السلة ) مباراة مصغرة(  .المصغرة المباريات في الزمالء يشارك
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 :كرةبال اإلحساس

إعطـاء بعض التـدريبـات للتالميذ إلدراك 

وكرة السـلة وساحة العالقة بين التلميذ 

 .ولتطوير الحركة ونمط األداء ،الملعب

 :الفنية النقاط

 تنتشــر األصــابع جميعا على جانبي

الكرة دون توتر بحيــث تكون قــاعــدتــا 

مع االهتمــام  ،اليــدين خلف مركزهــا

بوجوب استناد الكرة على سالميات 

األصــــــابع فقط مع عــدم الضــــــغط 

 عليها.

 خذ اإلحســـاس بانتشـــار األصـــابع أ

.على كرة كبيرة

لوالدرس األ  

 اإلحساس بالكرة

Ball handling 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (  تنليق النر  اهى األاض.أ ا اب  اوف.  تك النر ) 

   ( تقرير النر   ث يل ألترى.أ ا اب ) اوف.  تك النر 

   ( ا ا النر  ألاهى بيل   تننا باألترى.أ ا اب ) اوف.  تك النر 

   ( ا ا النر  ألاهى   تننا باليليث.أ ا اب ) اوف.  تك النر 

  اقل اام )  بالنر  بيث المل يث. 8) اوف.  تناب

 .تبادا لم  النر  بيث الرجهيث )  ) اوف.  تناب

 .اوف(  تك النر  د اان النر  اهى اليتم ب كقهه ( 

 وف.  تك النر ( د اان النر  حوا النوض.) ا 

  اوف( يموم التهقي  بتقرير النر  حوا الي ع. )حوا الرأس / المل يث / الم (

  احل  / الركبتيث( يي   رااا  الم لقس النر  لهيتم.

 ( يل الي ع  )  ضن النر  اهى األاض تقرير النر  بالتبادا بيث  أ ا اب  اوف  تناب

اليليث اهى اااض  ث ا ام اليتم  ن  رااا  اةتتلام أمابن اليليث  النظر 

 لأل ام.

األداء  على المعتمد التقويم استراتيجيات  

سلم تقدير عددي: التقويم أداة  

103مؤشرات األداء الرقم

نشر األصابع حول الكرة.1

عدم ضرب ودفع الكرة بقوة. 0

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع3

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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:التنطيط

تعتبر مهارة تنطيط الكرة من المهارات 

بير حد ك إلىاألساسية للعبة ويتوقف إتقانها 

 المكان المناسب، وتبوؤ  التلميذعلى تقدم 

، رةاوالمحل من عملية ووتعتبر الجزء األ

وتؤدي هذ  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 األري 

 لىإ التلميذينتقل الكرة مم  إلىوبدون النظر 

تنطيطها بكلتا اليدين من خالل المشي مم 

من خالل الجري.

 النقاط الفنية:

 إلىالدفع المتتابع للكرة وتوجيهها 

 األصابع.األري بواسطة 

 أصابع اليد تكون متباعدة للسيطرة على

أكبر مساحة من الكرة لتوجيهها وتشير 

 الكرة.لألمام في اتجا  حركة 

 حركة الدفع باألصابع وتتابع مني ومد

 وتوافق.الرسغ والذراع بانسيابية 

خارج القدم المتقدمة  التنطيط

المنخفضة تكون الكرة قريبة  رةاووللمح

من الجسم.

 الدرس الثاني

باليدينتنطيط الكرة من الثبات ومن الحركة   

Dribbling the ball of stability and movement of the 

right hand and left hand 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (النر .  تك جهوس طويل) اليترى بالتبادا ىباليل اليقنتنليق ال .  

 بيث الرجهيث باليليث بالتباداالنر  تنليق  ( تك النر  .)جهوس طويل  تنا .

 تنليق النر  اهى جاًبا اليتم باليليث بالتبادا. ( تك النر  .)جاو 

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

 التنل باليل األترى.تنليق النر  باليل اليقنى   ( تك النر  .) اوف 

 اليترى م  ىباليل اليقن  ث القشا النر  تنليق ( تك النر  .) اوف 

 بشنل  ت رج بيث األاقاع.

 شنلب اليترى  م اليقنا باليل الير   ث النر  تنليق(  تك النر  .) اوف 

 .بيث األاقاع  ت رج

األداء  على المعتمد التقويم استراتيجيات  

سلم تقدير عددي: التقويم أداة  

النعممؤشرات األداء الرقم

أصابع اليد تكون متباعدة للسيطرة على أكبر مساحة من 1

 .الكرة

.مني ومد الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق0

الكرة قريبة من الجسم. 3

األدوات المستخدمة:

 اقماع. –كرة السلة 
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 :التمريرة الصدرية

 ،تمرير كرة الســـلة في مســــتوى الصــــدر

 ماماالكرة باليدين بحيث يمســــك التلميذ 

 ،أســفل إلىوالمرفقان متجهان  ،الصــدر

والقــدمــان  ،والركبتــان في حــالــة انثنــاء

ســــــريع للرســــــغين  مم مــدمتبــاعــدتــان 

والرجلين ويمكن أداء  للـــذراعين وكـــامـــل

 الحركة.من  أومن الثبات  التمريرة هذ 

 النقاط الفنية:

 مسك الكرة باليدين مع نشر األصابع

 سحبعلى الكرة واإلبهامان خلفهما، 

 .الصدر إلىالكرة 

 مد الذارعين بشكل كامل في أمناء

دفع الكرة مع لف الكف للخارج، تقدم 

لمتابعة حركة  أماما  إحدى القدمين 

 الدفع.

  النظر في اتجا  الكرة التي تأخذ خطا

 التلميذصدر  إلىمستقيما  لتصل 

.المستلم

 الدرس الثالث

 التمريرة الصدرية

Chest pass 

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

 شرح وعري النموذج.

  تقرير النر .تبادا ( ال  يل.  تك النر  هطويل.  واج)جهوس

 .اةتح نا.تقرير النر  تبادا  النر ( تك  .الناعق واجه  )الواوف  

 تقرير النر .تبادا ( ال  يل.  تك النر  ه واج .)جاو 

 أ تاا. 0 ث  تا ة تقرير النر  تبادا ( ال  يل.  تك النر  ه واج .) اوف 

 أ تاا 5 ث  تا ة تقرير النر  تبادا ( ال  يل.  تك النر  ه واج .) اوف. 

 لأل ام. القشاتقرير النر   ن تبادا ( ال  يل.  تك النر  ه واج .) اوف

 .تقرير النر  بيث ال  حا  ا القيقواةتبادا  النر ( تك  )الواوف. 

 استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء 

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي

103مؤشرات األداء الرقم

مسك الكرة باليدين مع نشر األصابع على 1

 .الكرة

.مد الذارعين بشكل كامل في أمناء دفع الكرة0

.لف الكف للخارج3

األدوات المستخدمة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

.بين الزميلين في تمرير واستالم الكرة تكافؤ الفرص)المساواة( 
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 الدرس الرابع

المرتدة ةالتمرير  

Bounce pass  

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 شرح المهارة وعري النموذج.

 (واجه ال  يل.  تك النر جهوس طويل  . ) النر .تقرير تبادا 

 تقرير النر .تبادا ( .  واجه ال  يل.  تك النر )جاو 

 أ تاا. 0( تقرير النر  لهناعق اهى ب ل .  تك النر ) اوف 

 .تقرير النر  داتل اللوق بيث ال  يهيث.  النر ( تك  لوجه. جناب  )الواوف

 ن النركة لأل ام. تقرير النر تبادا ( .  واجه ال  يل.  تك النر ) اوف  

 تر. 0 ث  تا ة  تقرير النر تبادا ( .  واجه ال  يل.  تك النر )الواوف   

 تر. 5 ث  تا ة  تقرير النر تبادا ( .  واجه ال  يل.  تك النر )الواوف  

 .القيقواة.تقرير النر  بيث ال  حا  ا تبادا  النر ( تك  )الواوف 

األداء  على المعتمد التقويم استراتيجيات  

تقدير عدديسلم : التقويم أداة  

103مؤشرات األداء الرقم

الرجلين باتساع الكتفين.1

تمرير الكرة بمد الذراعين لألمام.0

تمرر الكرة في ملثي المسافة.3

  :المرتدة ةالتمرير

دفع الكرة بــاتجــا  األري كي ترتــد منهــا 

ــدي الزميــل المســــــتلم  لتســــــتقر بين ي

تمريرة وتكون هذ  ال ،)المســـــتقبل لها(

فعـــالـــة عنـــدمـــا تحتـــاج أن تؤدي تمرير  

منخفضـــــة بالقرب من المدافع لتصـــــل 

.الزميل إلى

 النقاط الفنية:

 الرجلين باتساع الكتفين ورجل واحدة

 للخلف.

 مسك الكرة بأصابع اليدين في

 مستوى الصدر.

 تمرير الكرة بمد الذراعين لألمام مع

 .  تحريك الرجل الخلفية لألمام أيضا 

 تمرر الكرة في ملثي المسافة بين

 تلميذ إلىالمرسل لترتد التلميذ 

 المستقبل.

المستخدمة:األدوات 

طوق. – كرة السلة

 قيم المواطنة:

.بين الزميلين في تمرير واستالم الكرة المرتدة)التعاون( 
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 الدرس الخامس

 التمريرة من فوق الرأس

Passing from above the head 

التعليميةالخطوات 

التدريبات:

 .شرح وعري نموذج للمهارة 

 (.ال ااايث   اوف. تقرير النر  اهى الناعق  اةتح نا  النر ( تك  االياب

  تر. 0 ث  تا ة 

 (.ال ااايث   اوف. تقرير النر  اهى الناعق  اةتح نا  النر ( تك  االياب

  تر. 0 ث  تا ة 

 (ال ااايث  .ال  يل  واجه . اوف. تقرير النر  بيث تبادا  النر ( تك  االياب

 اصير .ال  يهيث  ث  تا ة 

 (ال ااايث  .ال  يل  واجه . اوف. تقرير النر  بيث تبادا  النر ( تك  االياب

 .ب يل ال  يهيث  ث  تا ة 

األداء  على المعتمد التقويم استراتيجيات  

سلم تقدير عددي: التقويم أداة  

103مؤشرات األداء الرقم

.الرجلين باتساع الكتفين ورجل واحدة للخلف1

.مد الذراعان عاليا  0

.متابعة التمريرة3

 :التمريرة من فوق الرأس

ـــدة  ذ هـــ ـــذتـــمـــريـــرة مـــفـــي  لـــلـــتـــلـــمـــي

تمكنه من تمرير  ألنها القـامـة، طويـلال

 منافســين أقصــرالكرة لزميله من فوق 

ــه ــدين من فوق  ،من ــالي ويكون التمرير ب

المرفقـــان أس، والكفـــان للـــداخـــل والر

مم تمــد الــذراعــان عــاليـــا  مثنيين قليال  

وتمرر بقوة و ســــــرعـة في اتجا  افقي 

 للزميل.

 النقاط الفنية:

 من الوضع االبتدائي تمد الذراعان

   .عاليا  

 يقوم التلميذ بدفع الكرة بحركة من

فوق الرأس بالرسغين واألصابع 

 األمام. إلى

 يحاف  التلميذ على هذا الوضع

 وذلك من أجل متابعة التمريرة.

 وذلك  أماما  تقدم إحدى القدمين

.للمحافظة على اتزان الجسم

األدوات المستخدمة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

.تمرير الكرة من فوق الرأس احترام الزميل امناء أداء )التسامح(
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 الدرس السادس

تطبيق مهارات التنطيط والتمرير

 Dribbling and passing 

 

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

 (تك  .ال  يل  واجه . اوف ) تنليق النر   ن الصلاا  تقرير النر  النر

باليل اليقيث.

  (تك  .ال  يل  واجه . اوف ) تنليق النر   ن الصلاا  تقرير النر  النر

    .باليل اليتاا

 تنليق النر   م تقريراا باليل  النر ( تك  .له  يل القواجه )القشا

اليقيث.

 تنليق النر   م تقريراا باليل  النر ( تك  .له  يل القواجه )القشا

اليتاا.

  )بشنل داعر   ا البلاية ياد   بشنل داعر . التقرير تح ي  5) اوف 

 باةتتلام جقين أًواع التقرير.التلاي  بنر   احل   ب لاا بنرتيث   اب 

  ) ي التح  يموم الق هم بشاا   ن بالير  التنليق) اوف.  تك النر

.ال  يل كر  اةتمباا الير   م األاض اهى بالمو  بالتنليق

 (اوف  )بيننم التنليق  التقرير  تبادا ب ي تواجنان  يقواتيث كل.

 :مهارات التنطيط والتمرير

التنطيط هي تمارين تطبيقية لمهارة 

التمرير في كرة السلة، تتميز بالفرح و

والسرور وسهولة ممارستها وتكرارها 

في سبيل االرتقاء الحركي للعبة كرة 

 المهارتين.السلة واتقان 

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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 الدرس السابع

التصويب من الثبات

   Shooting  

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (.تك   اوف ) بنيث توضن النر  اهى اليل  اابتلاعااتتاذ الوضن  النر

الملم القمابهة لهيل القصوبة. تملم القصوبة 

 (ال  يل  واجه . اوف)  ااةت لاد   ضن أت  اةتحم النر   ث ال  يل

 لهتصوي .

 (ال  يل  واجه . اوف)  اةتحم النر   التصوي   ا اتياه ال  يل تب اب

.أ ا اب إلشاا  الق هم   تاب ة النر  بقل ال ااع 

 (.تك  التهة. واجه   اوف ) التصوي  تب اب إلشاا  الق هم ب ل  النر

أ تاا. 5الصنيح  ث  تا ة ا ت يل اث  اابتلاعاالت كل  ث أت  الوضن 

األداء  على المعتمد التقويم استراتيجيات  

سلم تقدير عددي: التقويم أداة  

103مؤشرات األداء الرقم

.مني المرفق مع مني الرسغ للخلف1

.اليد األخرى غير المصوبة تسند الكرة من الجانب0

.مني الركبتين3

 التصويب:

التصــــــويــب من الثبــات من المهـــارات 

ـــذ  ـــة التي تنمي للتالمي األســــــــاســــــي

الـدافعية للتدريب واالحســــــاس الحركي 

 ،وتهيئ التلميذ المبتدئ بدنيا   ،لمكانبـا

للــدخول في مراحــل التعلم  ،وعصــــــبيــا  

التـاليـة، لذا يتم تعليم هذ  المهارة في 

سن مبكر لتركيز على النواحي واألسس 

 الفنية. 

:الفنية النقاط  

 مواجهة السلة مع تقدم إحدى القدمين

وهي المماملة لليد المصوبة مع  أماما  

 القدمين.مسافة بين 

 وضع الكرة على أصابع اليد المصوبة والذراع

من المرفق مع مني الرسغ للخلف  ةمثني

 اليد.لتستريح الكرة على أصابع 

 اليد األخرى غير المصوبة تسند الكرة من

  السلة. إلىالجانب وال تعوق النظر 

 مني الركبتين قليال  للمساعدة في دفع الكرة

 السلة. إلى

 تمتد الركبتان وتستقيم الذراع المصوبة

 عاليا  وبحركة إضافية لرسغ اليد. أماما  

 فرد الركبتين والجذع والذراع بحيث تتم كحركة

متصلة.دة انسيابية واح

األدوات المستخدمة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

بطريقة صحيحة. التصويبأداء في  ( اإلصرارالطموح)
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الثامن والتاسعالدرس   

والتصويب تمريرالربط مهارات التنطيط و  

Dribbling and passing, shooting  

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 .النهق.تنليق النر   م التصوي  اهى  النر ( تك  )الواوف

 .النهق.تنليق النر   م التصوي  اهى  النر ( تك  )القشا 

 . النهق.تنليق النر   م التصوي  اهى  النر ( تك  )الير 

 النهق.تقرير النر   م التصوي  اهى  النر ( تك  القواجه. )الواوف  

 النهق.تقرير النر   م التصوي  اهى  النر ( تك  القواجه. )القشا  

  تقرير النر   م التصوي  اهى النهق النر ( تك  القواجه. )الير. 

 .حم  م اةتأ  ال  يل التنليق  م التقرير لهق هم  النر ( تك  )الواوف

 النهق.النر   التصوي  اهى 

 .حم  م اةتأ  ال  يل التنليق  م التقرير لهق هم  النر ( تك  )القشا

 النهق.النر   التصوي  اهى 

 . م اةتحمأ  ال  يل التنليق  م التقرير لهق هم  النر ( تك  )الير  

النهق.النر   التصوي  اهى 

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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 الدرس العاشر 

ضد تنطيط الكرة تحركات القدمين الدفاعية )سلبي(  

Foot movements defensive (negative)   

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

 شرح وعري نموذج للمهارة.

 )0تلوات لهيقيث  م  0 ث  ضن الوالة الل ااية الصنينة أت   )الواوف 

لهيتاا.تلوات 

 )أت   ضن الوالة الل ااية الصنينة  يبلأ التنرك تب اب إلشاا  )الواوف

 الق هم.

 )انس ينون التنرك  لنث الصنينة الل ااية الوالة  ضن أت  )الواوف 

اإلشاا .

األداء  على المعتمد التقويم استراتيجيات

سلم تقدير عددي: التقويم أداة  

103مؤشرات األداء الرقم

.واستقامة الظهر نمني الركبتي 1

يبدأ بالقدم األمامية مم يتبعها  أماما  تحرك ال 0

وبالعكس.بالخلفية 

األداء.ن مع الزمالء امناء اويتع 3

:حركات القدمينت

من المهـارات الدفاعية المهمة التي تعطي 

 أوفرصـــــه االســـــتحواذ على كرة المنـافس 

 ،التصـــويب أومنعه من التقدم وتمرير الكرة 

 ،منــافســــــةلويكون فيهــا المــدافع مواجــه ل

مـرفـوع ألعـلى والنظر موزع على س والـرأ

ن في الركبتي انثناءالمنـافس والكرة، ويوجـد 

لى القدمين وإحدى وتوزيع مقـل الجســـــم ع

 األخرى ألسفل.الذراعين لألعلى و

 النقاط الفنية:

 ال  مم يتبعها أواالنزالق بالقدم اليمنى

 اليمين.باليسرى إذا أراد التحرك لجهة 

بدأ التحرك  ،وللتحرك للجهة اليسرى

بالقدم اليسرى مم يتبعها بالقدم 

 اليمنى.

 تكون القدمان دائما  في مستوى واحد

 تتقاطعا.دون أن 

 االحتفاظ بالمسافة بين القدمين

 الجسم.الالزمة التزان 

 يبدأ بالقدم  أماما  وبالنسبة للتحرك

 بالخلفية.األمامية مم يتبعها 

 أما إذا أراد التحرك خلفا  فيبدأ بالقدم

باألمامية.الخلفية ويتبعها 

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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عشر والثاني الدرس الحادي   

 تطبيقات مهارات كرة السلة

 التدريبات:

ة.تطبيق ما تم دراسته في مباراة مصغر

 :تطبيقات مهارات كرة السلة

ـــات مصــــــغرة تشــــــتمـــل على  ـــاري مب

 إلىتهدف  المهارات التي تم دراستها

وغرس حب لعبة  ،التالميذإسعاد جميع 

واكتشـــــــاف المواهــب كرة الســــــلــة، 

  .تهارعايالرياضية و

 :الفنية النقاط

 مراعاة النقاط الفنية للمهارات

 .المختلفة

 مراعاة األداء القانوني للمهارات

.المختلفة

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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الثالثةالوحدة 

القوى ألعاب

Athletics 
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ألعاب القوى 

Athletics 

ألعاب القوى هي رياضة متنوعة وممتعة، وتحتوي على الحركات 

الرمي، وهي تعتبر عصب واألساسية المهمة كالجري، والومب، والقفز، 

بشكل واضح على  األلعاب األولمبية ومقياس لحضارات الشعوب.  وتؤمر

الخصائص الفسيولوجية، والنفسية، وترفع من كفاءة عمل األجهزة 

الحيوية للجسم، واالرتقاء بمستوى الحالة الصحية، مما يعود على التلميذ 

 بالحيوية والنشاط والقدرة على العمل بكفاءة عالية.

ألعاب القوى من الرياضات العريقة التي تحكمها مقاييس وانظمة متعددة 

تمارس في المضمار أو الميدان على مدار السنة، صيفا وشتاء وتنمي 

عناصر اللياقة البدنية األساسية كالسرعة، والقوة، والتحمل وتقام من 

 والمحلية واألولمبية. ةاجلها البطوالت العالمي
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(الثانيمخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي 

القوى ألعاباسم الوحدة:   الثالثة :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1 ؤدي العدو مع التركيز في عملية التسارع.ي
البدء العالي – العدو

0  طريقة صحيحة.يؤدي مراحل البدء المنخفض   
خذ مكانك +استعد + انطلق 

3 سباق التتابعمع الزمالء في سباق التتابع  ناويتع

4 سباق موانع.يشارك الزمالء في سباق الموانع

5  بطريقة صحيحة.يؤدي تخطي الحاجز
لجري مع تخطي الحواجزا 

6  ثباتمن ال الومب.صحيحة بطريقةيطبق الومب من الثبات

7  واالرتقاء مرحلة االقتراب  مع تنفيذيؤدي الومب

.والطيران
الومب الطويل

8 العبور من فوقواالرتقاء  مراحل الومب )االقتراب يطبق 

.والهبوط( العارضة
لعاليالومب ا

1 الرمي من الدورانبدقة. األدوات المختلفة من الدوران يرمي

12   من الدورانالدفع بدقة. األدوات المختلفة من الدورانيدفع

11 .يطبق مسابقات تنافسية مختلفة بصورة مهرجان
ميدان-مهرجان 

10 .يطبق مسابقات تنافسية مختلفة بصورة مهرجان

مضمار-مهرجان
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لوالدرس األ

 العدو

Jogging  

 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 ( )م. 02الير  بتراة  توةلة لقتا ة  اوف  

  )البلاية.  الرجوع لنملة تر  02الير  بتراة  توةلة لقتا ة ) اوف 

  )لقس األاقاع. تر  02الير  ا  تاا  ت رج بتراة  توةلة لقتا ة ) اوف  

  )األاقاع. ث اهى  حهق اةتحمالير   ا  تاا  ت رج بتراة االية ) اوف 

  )اقنانل  تهقي الير   ن ةقاع الصا ر  الواوف انل األاقاع النبير  كل ) اوف. 

  )انل  تهقي يثير  كل الير   ن ةقاع الصا ر  الواوف انل األاقاع النب) اوف

 اقن.

  )اقن.انل  تهقي الير   ن ةقاع الصا ر  الواوف داتل األطواق كل ) اوف 

  )انل اقن  تهقي الير   ن ةقاع الصا ر  الواوف انل األاقاع الصالير  كل ) اوف

 ااهى. بلى ا  ه 

  )الصا ر  الواوف  انل ةقاعالير ) اوف.

 القيقواات بيث ًشاط اقل. 

 األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

عددي تقدير سلم: التقويم أداة

103مؤشرات األداء الرقم

.سرعة رد الفعل1

جري سريع.0

.توافق الذراعين و الرجلين3

 العدو:

الجري مسافات قصيرة مع االقتصاد 

 في الجهد المبذول. 

:الفنية النقاط  

  توافق حركة الذراعين  علىالتركيز

الجذع. يةاووز

  الرأس.عدم استدارة 

  المحافظة على السرعة أمناء

تغيير االتجا .

األدوات المستخدمة:

اطواق. –اقماع 

 قيم المواطنة:

.الجري بسرعة للحصول علم مملكة البحرين)الوالء( 
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 البدء المنخفض:

هو أفضل وضع يساعد التلميذ 

ويمر بثالث مراحل  ،لالنطالق لألمام

خذ مكانك، أستعد، انطلق )طلقة 

 .البداية(

:النقاط الفنية

 تنظيم التنفس.  

 سرعة االستجابة. 

  الجري بسرعة محددة مع التوافق

 بين الذراعين والرجلين.

  أطراف  الذراعين علىارتكاز

األصابع خلف خط البداية.

 الدرس الثاني

البدء المنخفض

Sprint start 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 .الير   ا القنان

 . الير  لأل ام لهقس التق  ال ود

  اًلهق( الير  لهتق  ال ود . -اةت ل-اتباع ًلاا الق هم )ت   ناًك

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

 .ةباق الير  بيث الماطرات

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعماألداءمؤشرات الرقم

سرعة االستجابة. 1

ارتكاز الذراعين على أطراف األصابع خلف خط البداية. 0

التوافق بين الذراعين والرجلين. 3

األدوات المستخدمة:

 حلق.
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 الدرس الثالث

سباقات التتابع

  Relay

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

  شرح وعري نموذج للمهارة.

 ته  ب ضنم الب ي   ث  م تقرير ال صا لأل ام بنلف اإلحتاس  التح ي   يم

 ن الت كيل اهى طريمة القتنة الصنينة له صا. بال صا

  القشا.تتهيم  اةتحم ال صا  ث ينرا التقريث التابق  ن 

  م  لقس ك  ال  يل انل الوموا 22لقتا ة  أ ا اب الير  ينرا التقريث التابق  ن

بليه.

 م  الل اان حوا اإلشاا   ال ود 22  لأل ام لقتا ة ) اوف.  تك ال صا( الير

 له  يل.لتتهيم ال صا 

 م.02 بلىد  القتا ة التقريث التابق  لنث  ن ًيا ينرا 

  تتهيم  اةتحم ال صا  ث الير   ن  رااا   ضن اح ة  ا  نلمة التتهيم

  . التتهم

 .نا تات ةباق تتابن بيث القيقواات 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: سلم تقدير عددي

103مؤشرات األداء الرقم

مسك العصا بالطريقة الصحيحة.1

النظر لألمام امناء الجري.0

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع3

 :سباقات التتابع

ســـباق جماعي يلعب فيه فريق مكون 

ل عملية تباديتم فيه  تالميذ،من أربعة 

 رييج تلميذكل و التالميذالعصـــــا بين 

قبل تســــليم العصــــا  محددةمســــافة 

المتســــــابق الــذي يليــه حتى يتم  إلى

، هذا النقطـة النهـائية. إلىالوصــــــول 

 وتكتيكاته الخاصـــة قوانينهالســـباق له 

.ويجب أن يتم التبادل في مكان محدد

:الفنيةالنقاط   

 مسك العصا بالطريقة الصحيحة.

 لألمام امناء الجري النظر.

 توقي  التنفس.  

األدوات المستخدمة:

عصا التتابع.

 قيم المواطنة:

افراد الفريق الواحد.)التعاون( التعاون مع 
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 الدرس الرابع

الموانع ألعاب  

Steeplechase 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

.بالمل يث داتل ااطواق    

 .جر   ت رج بيث اااقاع

 .ت لية النواج  القنتلضة

.شا التواًن 

 النباا. أ ًح   ث أةلل ال صا

المعتمد على األداءاستراتيجيات التقويم 

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.الومب بالقدمين معا1

.الدفع بالرجلين والكوعين امناء الزحف0

.الذراعين جانبا للتوازن امناء المشي3

 :الموانع ألعاب

تمتاز هذا المسابقات بأنه يمكن 

استخدام األدوات بما يتناسب مع 

 ،ولها أشكال متعددة ،المرحلة العمرية

داء أ والجري والتتابع فيوتتسم بالمرح 

 الرياضية.المهارات 

:الخطوات الفنية

 الومب بالقدمين معا. 

  الدفع بالرجلين والكوعين امناء

 .الزحف

  الذراعين جانبا للتوازن امناء

.المشي

 األدوات المستخدمة:

حبال.–عصا  –حواجز منخفضة  –اقماع  –اطواق 
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 الدرس الخامس

الجري مع تخطي الحواجز 

Hurdles  

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  تر. 22الير  بتراة  توةلة لقتا ة  

 القاد .  تنليل الرجل تر  22لى لهير  لقتا ة  تنليل التلو  األ

 تر. 2205ب ل   ت ليته اهىةم  52 ضن حاج  بااتلاع  

 كقا او  بيث  ا الرةم.  ضن أابن حواج

 األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 عددي تقدير سلم: التقويم أداة

103مؤشرات األداء الرقم

.االرتقاء بنفس القدم1

الجري المنتظم في السرعة.0

.تعدية الحاجز3

 :الجري مع تخطي الحواجز

هو أحد مسابقات المضمار التي يتم 

حواجز متتالية توضع  12فيها تعدية 

 على مسافات متساوية في الحارات 

:الفنية النقاط  

  تقدير المسافة بين سرعة الجري

 واألدوات.

  لتعدية  وميل الجذعمرجحة الذراعين

 الحواجز. 

  ة وتعدي لالرتقاء االرتكازمعرفة رجل

.الحاجز

األدوات المستخدمة:

حواجز.

 قيم المواطنة:

)المسؤولية( في أداء الومب على الحواجز.
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 الدرس السادس

الومب من الثبات بالقدمين 

Jump   

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  رات. 22بالنبل الد    باتاقل 

 ال ااايث  ا  أ ا اب  ضن حباا الو   اهى األاض  الو   بالمل يث   اب 

الوةق.

 ال ااايث حرتيث. أ ا اب ةم   ث  م الو   02 ضن النباا اهى ب ل 

 ال ااايث حرتيث. أ ا اب ةم   ث  م الو    52 ضن النباا اهى ب ل 

 ةم  52ةم )اه ة البنريث(   42ةم )اه ة اراد(   02 ضن  واًن بااتلاع

 )اه ة الر اع(  الو   االيا لتتلينا.

 .الواوف اهى التق  الو   لأل ام بالمل يث   ا إلحراً أب ل  تا ة

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 التقويم: قائمة الشطب أداة 

النعممؤشرات األداء الرقم

الدفع بكلتا القدمين.1

مرجحة الذراعين.0

.الهبوط 3 على القدمين معا 

 الومب من الثبات بالقدمين:

اهو القيام بدفع الجسم باستخدام 

الساقين من على األري ألبعد مسافة 

  .والهبوط على القدمين معا

 النقاط الفنية: 

 .الدفع بكلتا القدمين 

 .مرجحة الذراعين 

 النظر لألمام. 

  .مني الركبتين في الهبوط

األدوات المستخدمة:

موانع بقياسات مختلفة. –حبال 

 قيم المواطنة:

)االنتماء( موانع عليها ملصقات تحمل أسماء قالع البحرين.
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 الدرس السابع

الومب الطويل 

Long jump 

 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  بب اد القتا ة.  يةا  تتالير   ضن الرجل  ا األطواق  ن  تا ات /

  ن  اااتناًباليل لنلس اجل   لقس المقنالير   ضن الرجل  ا األطواق 

/ بب اد القتا ة. يةا  تت تا ات 

  التلوات.الد   تر تنليل 22ب   تنليل القتا ة اااترابجر   تا ة 

  اااتناًالد التلوات  اجل   تر تنليل 22ب   تنليل القتا ة اااترابجر   تا ة

 النباا.ابل 

  الد   تر تنليل 22ب   تنليل القتا ة اااتراب  توةلة لقتا ةالير  بتراة

.النبااابل  اااتناًالتلوات  اجل 

  الد   تر تنليل 22ب   تنليل القتا ة اااتراب االية لقتا ةالير  بتراة

.النبااابل  اااتناًالتلوات  اجل 

  األًت  لتنميق أاهى ةراة أ ا ب ياد   تا ة   تنليل القتا ةالير  بتراة االية

 .النبااابل  اااتناً  تنليل  اجلتمهيهنا  أ  تر  22

   بالمل يث النبوط الواوف اهى القم ل التويل. 

   لأل امةم  52 تا ة   النبوط بالمل يثالواوف اهى القم ل التويل. 

   ةم لأل ام  ن  52 تا ة   النبوط بالمل يثالواوف اهى القم ل التويل

 .اليتمتمليم 

  تنليل ًملةأكار  أ  تر  22لقتا ة  اااترابالير  بتراة  توةلة  ا  تاا  

.الليران  النبوط الل ن   اااتناً   ث  م ااًلحق

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 قائمة الشطبأداة التقويم: 

النعممؤشرات األداء الرقم

.االرتقاء على قدم واحدة 1

.دفع الجسم ألعلى ولألمام 0

الجري في خط مستقيم. 3

 طويل:الومب ال

 ،جري متزايد السرعة في خط مستقيم

والومب مم االرتقاء على لوحة االرتقاء 

والهبوط في  مسافة ممكنة ألبعد

حفرة الرمل.

:الفنية النقاط  

 االرتقاء بقدم واحدة. 

 دفع الجسم ألعلى ولألمام.

األدوات المستخدمة:

حبال. –مقعد سويدي  –اقماع  –اطواق 

 قيم المواطنة:

)الطموح( اإلصرار للوصول إلى أعلى نقطة.
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:الومب العالي

مم  قوس،شكل جري بسرعة على 

القفز عاليا االرتقاء على قدم واحدة و

 والعبور من فوقألقصى ارتفاع 

 العارضة والهبوط على المرتبة.

:الخطوات الفنية  

 تحديد رجل االرتقاء. 

 لالرتقاء.  تحديد المسافة الالزمة

  .مرجحة الذراعين ألعلى

  لألمامميل الجذع.

الدرس الثامن 

العاليالومب   

 High jump 

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

شرح وعري نموذج المهارة: 

  الواوف بياً  ال ااضةا  رجنة الرجل النر  االياب لت لية ال ااضة  النبوط

 اهينا  تبواة بالرجل األترى.

  النبوط بالرجل النر  تتب نا   الو   االياالير  باتياه القرتبة ب شر تلوات 

 األترى.الرجل 

  النبوط   الو   االياالير  باتياه القرتبة  ن  ضن ال ااضة ب شر تلوات 

بالرجل النر  تتب نا الرجل األترى.

 . تر ن ال ااضة تلاييياب

 األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 عددي تقدير سلم: التقويم أداة

103مؤشرات األداء الرقم

 .تحديد رجل االرتقاء1

تحديد المسافة الالزمة لالرتقاء. 0

مرجحة الذراعين ألعلى. 3

.لألمامميل الجذع 4

 األدوات المستخدمة:

مرتبة الومب العالي. - جهاز العارضة
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 الدرس التاسع

الرمي من الدوران 

Throwing   

التعليميةالخطوات 

التدريبات:

 . ا ا النر  اللبية لهته

  ث الواوف  ن ل  الي ع ا ا األطواق  ث الياً  األيقث / الشقاا باتياه 

 اللاعر  القرةو ة اهى اااض.

  ث الياً  األيقث / الشقاا باتياه  النهق ث الواوف  ن ل  الي ع ا ا 

 اللاعر  القرةو ة اهى األاض.

   ث الياً  النهقاقل للتيث تقنيليتيث ا ا  ث الواوف  ن ل  الي ع 

األيقث / الشقاا باتياه اللاعر  القرةو ة اهى اااض.

 ث الواوف  ن ل  الي ع  اقل للتيث تقنيليتيث   رجنة ال ااع الرا ية 

 ث الياً  األيقث / الشقاا باتياه اللاعر  القرةو ة اهى األاض. النهق ا ا 

 للتيث تقنيليتيث   رجنة ال ااع الرا ية  ث الواوف  ن ل  الي ع  اقل

  ا ا النر  اللبية  ث الياً  األيقث / الشقاا.

 داجة   رجنة ال ااع الرا ية  ا ا النر  45 ب ا ية ث الواوف  اقل د اان

اللبية  ث الياً  األيقث / الشقاا.

 داجة   رجنة ال ااع الرا ية  ا ا النر 02 ب ا ية ث الواوف  اقل د اان

يقث / الشقاا.ال  لبية  ث الياً  األأ

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

مسك األداة بصورة صحيحة. 1

التركيز على طريقة األداء الصحيح وليس على  0

المسافة المنجزة في الرمي. 

والذارعين.التوافق بين الجذع  3

 مهارة الرمي من الدوران:

هو رجوع ذراع التلميذ والكتف الحاملة 

لألداء إلى الخلف، ولف الجذع للجانب 

واداء دورة كاملة حول نفسه، مع 

ألبعد  ورمي األداةمرجحة الذراع الرامية 

ولكل رمية مالث  .مسافة ممكنة

خصائص هي شكل الحركة واتقانها 

 والمسافة التي يتم الحصول عليها.

النقاط الفنية:

  بصورة صحيحة.مسك األداة 

 .الرمي بكامل العضالت الكبيرة 

  التركيز على طريقة األداء الصحيح

وليس على المسافة المنجزة 

 في الرمي.

  التوافق بين الجذع والذراعين

عمل منحني باألداة.

 األدوات المستخدمة:

حلق. –اطواق  –كرة طبية 
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 الدرس العاشر

الدفع من الدوران

 Shot Putting

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

  تك النر . 

 الة ااةت لاد .

  ال ح.

 ل اانال. 

 .الل ن 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

مسك األداة بصورة صحيحة.1

التركيز على طريقة األداء الصحيح وليس على 0

 المسافة المنجزة في الدفع. 

الجذع والذارعين.التوافق بين 3

 :الدفع من الدوران

وة ق إلىعند أداء الدفع يحتاج التلميذ 

 .ومرونة عالية

:الفنية النقاط

 .مسك األداة بصورة صحيحة 

  العضالت الكبيرة.الدفع بكامل 

  التركيز على طريقة األداء

الصحيح وليس على المسافة 

 في الدفع.المنجزة 

  التوافق بين الجذع والذراعين

عمل منحني باألداة.

األدوات المستخدمة:

 كرة.
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 الدرس الحادي عشر

على شكل مسابقات  مهرجان  

 التدريبات:

تحتوي:تنظيم محطات بأسلوب أنشطة   

 .الر ا  ث الابات 

 .الر ا  ث الل اان

 .الل ن  ث الل اان 

 ألعاب القوى: مهرجان

الرياضية في  تمجموعة من المهارا

تطبق على شكل  ،القوي ألعاب

يتم من  ،محطات رياضية وترفيهية

ألعاب القوى غرس مقافة  خاللها

.وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
األدوات المستخدمة:

 كرة.
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 الدرس الثاني عشر 

مسابقات شكل على مهرجان  

 

الخطوات التعليمية

تحتوي:تنظيم محطات بأسلوب أنشطة   

 له ل .ًشاط 

 تر. 522ًشاط لهير   تا ة  

   ال الا.ًشاط لهو 

 تتابن.

 :مهرجان

الرياضية في  تمجموعة من المهارا

القوي تطبق على شكل محطات  ألعاب

 يتم من خاللها رياضية والترفيهية

ألعاب القوى وتنمية غرس مقافة 

.قدراتهم ومهاراتهم

 األدوات المستخدمة:

عصا التتابع. –جهاز الومب العالي  –كرة 
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الرابعةالوحدة 

كرة الطائرة

Volleyball
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 كرة الطائرة

Volleyball 

عتمد على عضالت الّساقين ت ،جماعية ممتعةعالمية كرة الطائرة لعبة رياضية 

مرتفعة، وكل فريق عب فريقان تفصل بينهما شبكة وفيها يل ،والّذراعين

رسال مم يسعون لتبادل رمي ويبدأ اللعب بمهارة اإل . مكون من سته العبين

لضرب  التاومحلكل فريق مالث و ،األري علىدون سقوطها  الكرة وتمريرها

سب نقطة للفريق حتتو  ملعب الخصم. إلىمم تمريرها  الكرة فوق الشبكة

إذا أخفق الفريق  أوإذا تم ارتكاب خطأ،  أوحينما تضرب الكرة أرضية الخصم، 

 .في صد الكرة وإرجاعها بشكل صحيح

الجسمانية على اللياقة البدنّية والقّوة  ارئيسي   اعتماداالطائرة تمد كرة تع

ّحة كثيرا  على صها وتؤّمر طبيعة لعب ،اللياقة البدنية المختلفة وتنمي عناصر

نها تنمي القيم المتعددة مثل تحمل أ والجسدّية، كما ،النفسّية التلميذ

سيلة واألمانة، والمرح، وروح المنافسة، وتقوي الذاكرة، وو ،المسؤولية

 .ناجحة لتربية التالميذ على التفكير
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 (الثانيمخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي 

 كرة الطائرةاسم الوحدة:       رابعةال :الوحدة

الحصة
المفردات االهداف

1  بطريقة صحيحة  ا  صغيرة تنمي اإلحساس بالكرةألعابيمارس
اإلحساس بالكرة

0  بطريقة صحيحة يؤدي وقفة االستعداد
وقفات االستعداد

3  أسفلالتمرير من بدقة. أسفللتمرير من ا  صغيرة تنمي مهارة األعابيؤدي

4 بطريقة   أسفللتمرير من ا  صغيرة تنمي مهارة األعاب يطبق

 صحيحة
أسفلالتمرير من 

5  لتمرير من اعلى بشكل ا  صغيرة تنمي مهارة األعابيؤدي

 .صحيح
التمرير من اعلى

6 ل بشك أسفللتمرير من ا  صغيرة تنمي مهارة األعاب يشارك في

 .صحيح
اعلى التمرير من

7  مواجه  أسفلالتمرير من ا  صغيرة تنمي مهارة ألعابيمارس

 .بطريقة صحيحة

مواجه أسفلاالرسال من   

8  اعلى بشكلالتمرير من ا  صغيرة تنمي مهارة ألعابيمارس 

 .صحيح

 االرسال من اعلى

1  االرسال من اعلىعلى اال التمرير منا  صغيرة تنمي مهارة ألعابيمارس 

12   بالتمرير من  أسفلربط التمرير من .مع التمرير من اعلى بدقة أسفليربط مهارة التمرير من

 اعلى

11  أسفل والتمرير منربط االرسال .بطريقة صحيحة  أسفل من يربط مهارة االرسال والتمرير  

10  صغيرة  ألعابمن خالل تطبيق  القانونيتعرف على مواد

 .بطريقة صحيحة 

وتطبيق قانون  –مهرجان كرة طائرة 

 اللعبة
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ل والدرس األ  

 اإلحساس بالكرة

Ball handling 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 فردي

  ) لأل ام  الته  األاضادحرجة النر  باليليث اهى ) اوف.  تك النر.

  ) تنليق النر   دحرجتنا بيل  احل  اهى الياًبيث) اوف.  تك النر.

  ) م لم  النر   ث الو  . لألاهىاا ا النر  باليليث ) اوف.  تك النر 

  ) النركة  النر لةا القشاا الاباتاتنليق النر   ث ) اوف.  تك النر

لأل ام  الته   ا  نيق القه  .

 زوجي

  ) تبادا تقرير النر   ن ال  يل القواجه ) اوف.  واجه ال  يل.  تك النر

.لهظنر

   ) ث تحا ل تقرير النر  له  يل ) اوف. ظنرا لظنر ال  يل.  تك النر 

الي ع لهياً .

  ) تبادا تتهيم النر   تتهقنا  ث ) اوف. ظنرا لظنر ال  يل.  تك النر

.األاهى  ااةلل

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

  أداة التقويم: سلم تقدير عددي

103مؤشرات األداء الرقم

.نشر األصابع حول الكرة1

  .ضرب الكرة بقوة0

.مني مفصل المرفق امناء الضرب3

 :كرةبال اإلحساس

ـــدريبـــات للتالميـــذ  ،إعـطـــاء بـعـض الت

ـــذ وكرة  إلدراك الـعـالقـــة بـيـن الـتلمي

ــة الملعــب ولتطوير  ،الطــائرة وســـــــاح

 الحركة ونمط األداء.

 النقاط الفنية:

 نشر األصابع حول الكرة. 

 ضرب الكرة بقوة. 

  ـــاء مـنـي مـفصــــــــل الــمــرفق امن

.الضرب

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.



87 

 الدرس الثاني

وقفة االستعداد   

Standby pause

 أنواع وقفات االستعداد:

ااةيييييت لاد  /  الة الة ااةيييييت لاد القتوةيييييلة/  الة ااةيييييت لاد ال هيا 

.ال قيمة

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

(اداا  الة ااةت لاد  ث الابات )اوف .

.اوف( اداا  الة ااةت لاد  ث النركة ( 

 الوالة  ث الير   ن تالير ااتياه.) اوف( اداا 

 اوف. حقييل النر ( ا ا النر  لألاهىا  تييييييييك النر  ألداا  اليية ااةيييييييت ييلاد (

 ال الا  م القتوةلة  م ال قيمة.

ال  يل.  تيييك النر ( ا ا النر  له  يل  يقتيييك ال  يل النر   ث  ه) اوف.  واج

  ضن  الة ااةت لاد.

ال  يل.  تيييك النر ( ا ا النر  له  يل  يقتيييك ال  يل النر   ث  ه) اوف.  واج

تاليير ااتياه لهياًبيث. ن ضن  الة ااةت لاد.  

   :وقفة االستعداد

ـــذي هـ ـــذ يـتخـــذ و الـوضــــــع ال  التلمي

بعد االنتهاء من  أو ،الســــــتقبال الكرة

 ضرب الكرة.

  :الفنية النقاط

 والقدمان باتساع  التلميذيقف

 الحوي.

 مقل الجسم موزع على القدمين

    .ياوبالتس

 تتقدم إحدى القدمين عن األخرى

   .مع انثناء خفيف في الركبتين

والنظر  قليال لألمام ميل الجذع

 لألمام.متجه 

 تكون ممتدتان أمام الذراعان

    .الجسم

 ويجب أن تحقق وقفة االستعداد

أسرع انتقال بتوازن متكامل ألداء 

المهارات التالية المطلوبة أي أنها 

التلميذ وضع استعداد يبدأ منه 

التحرك بسرعة وبأقل جهد ألداء 

الحركة المطلوبة مع االحتفاظ 

بالتوازن قدر اإلمكان.

المستخدمة:األدوات 

 كرة الطائرة.
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 الدرس الثالث

التمرير من أسفل   

Underarms pass 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (ضرب .  تك البالون اوف )لألاهى بشنل  تتقر. البالون

 ن ال  يل. البالون( تبادا تقرير .  تك البالون) اوف.  واجه ال  يل  

 ضرب النر  لهناعق  ن ااتلاداا  ر   ث األاض. (.  تك النر ) اوف 

 تبييادا تقرير النر .  ن ااتييلاد النر   ث األاض  ر  (.  تييييييك النر ) اوف

 احل .

 اوف.  واجه ال  يل( ا ا النر  له  يل. )-التهقي  أ 

 جاو.  واجه ال  يل( تقرير النر   ث أةلل له  يل.-التهقي  ب(

 مسابقة بين الثنائيات 

( تبادا تقرير النر ا  ن ااتلاد النر   ث األاض .  تك النر  واجه ال  يل اوف. )

  ر   احل .

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

.الصدر باتساع وألسفل لألمام ممدودتان الذراعان1

.للوقوف للوصول الركبتين مد0

.يشعر بالسرور امناء أداء التدريبات3

 :التمرير من أسفل

استالم الكرة باليدين من أسفل  

 توجيهها ألعلى مع تغيير اتجاههاو

بدون  لملعب الخصم أوللزميل 

.استقرارها على اليدين

:الفنية النقاط

  الوقوف فتحا  مع مني الركبتين وميل الجذع

ويوزع مقل الجسم على  قلياللألمام 

   .ياوبالتسالقدمين 

 لألمام وألسفل باتساع  تانالذراعان ممدود

 الصدر.

 اليدان على بعضهما وتتجهان  يوضع الكفان

ألعلى مع امتداد أصابع اليدان اإلبهامان 

متوازيان ومتعامدان على الكفين تقريبا  

والساعدان للخارج تضرب الكرة بمنطقة 

  .الساعدين

 تين للوصول للوقوف ومد مد الركب

الذراعين لألمام بمحاذاة الصدر وتقدم 

األكتاف لألمام ومد الجذع لألمام وألعلى 

لاللتقاء بالكرة وتحمل مقل الجسم من 

 .لرجل الخلفية إلى الرجل األماميةا

  تلمس الكرة بالساعدين من الداخل في

يصل مسطح كبير ويستمر مد الجذع حتى 

.القدمينمقل الجسم على أصابع 

األدوات المستخدمة:

كرة الطائرة. -بالونات 

 قيم المواطنة:

.األحمر واألبيض على لون علم مملكة البحرين ألوان البالونات)الوالء( 
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 الدرس الرابع 

 التمرير من أسفل

Underarms pass 

 الخطوات التعليمية

  التدريبات:

 (. تبادا تقرير النر . ب ل ااتلاداا  ث األاض  ر   احل ) اوف.  تك النر        

 .اوف.  تك النر ( تبادا تقرير النر   ث الابات ( 

 لأل ام القشا أةلل  ن  ث النر  تقرير تبادا( ) اوف. 

 (اوف  )الياًبا القشا. أةلل  ث النر  تقرير تبادا. 

 (ه اوف.  واج )الشيييبنة ته   ث ال  يل  ث القرةيييهة النر  اةيييتمباا الشيييبنة 

.الشبنة  وق  ث أترى  ر   تقريراا

  الصنينة.  ث التنراااتاقل  تابمة بيث التح ي   ا الد

  التح ي   ا أطوا  تا ة يمل نا  ن التقرير.اقل  تابمة بيث

 .اقل  تابمة بيث األً اج  ا أطوا  تر  تقرير  ث األةلل

 .اقل  تابمة بيث األً اج  ا أطوا  تا ة يمل نا ال  جيث

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

 مع ألعلى وتتجهان بعضهما على اليدان -الكفان يوضع1

 اليدان. أصابع امتداد

للوقوف. للوصول الركبتين مد0

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع3

 :أسفلالتمرير من 

ــدين  تضــــــرب الكرة بمنطقــة الســـــــاع

فوق تمريرها   أوالزميل  إلىوتوجيهها 

الشـــبكة بهدف إســـقاطها في ملعب 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم؛

 واكتساب نقطة.

  :الفنية النقاط

  الوقوف فتحا  مع مني الركبتين وميل الجذع

ويوزع مقل الجسم على  ،قلياللألمام 

   .ياوبالتسالقدمين 

  سفل أللألمام ولممدودتان الذراعان

 الصدر.باتساع 

 اليدان على بعضهما  -يوضع الكفان

وتتجهان ألعلى مع امتداد أصابع اليدان 

الكفين اإلبهامان متوازيان ومتعامدان على 

وتضرب الكرة  تقريبا  والساعدان للخارج

  .بمنطقة الساعدين

  مد الركبتين للوصول للوقوف ومد

وتقدم  ،الذراعين لألمام بمحاذاة الصدر

ف لألمام ومد الجذع لألمام وألعلى األكتا

لاللتقاء بالكرة وتحمل مقل الجسم من 

  .الرجل األمامية إلىالرجل الخلفية 

  تلمس الكرة بالساعدين من الداخل في

مسطح كبير ويستمر مد الجذع حتى يصل 

.مقل الجسم على أصابع القدمين

األدوات المستخدمة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

تكافؤ الفرص بين الزميلين في التمرير من أسفل.)العدالة( 
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 السادسوالخامس الدرس 

 التمرير من أعلى

Overhand pass 

الخطوات التعليمية

  التدريبات:

 ل الي ع ألةيييييلل ليموم بالتماط النر   ث ييم  التهقي   ال يه باتتييييياع الصيييييلاا يق

  األاهى. بلىاألاض  ن تشنيل  اهث اهى النر ا لير  نا 

  يموم  يم  التهقي   قتييييينا بالنر   ال يه باتتييييياع الصيييييلاا  يل الي ع لألةيييييللا

 ب قهية د ن النر  ًنو األاض.

 تحا  يمي ف التهقييي  النر  اهى األاضا  ب ييل ااتييلاداييا يموم بييالييلتوا تنييت النر   ث

. ضن التقرير  يقتك بالنر   ن الابات

 يموم التهقي  بالتقرير لألاهى لنلتها  م يموم باةتح نا  ث أةلل. 

 يموم التهقي  بالتقرير تياه الناعق  ن التقاح لهنر  باااتلاد  ر   احل   ث األاض. 

   له  يل.  ن يم  التهقي   واجه ل  يهه  قتناب بالنر ا  يموم بتقريراا بيل  احل

 الت كيل اهى  ل ال ااع كا هة

  يياو التهقي ان اهى األاض  يمو ان بالتقرير  ث ااهى  ن التقاح لهنر  باااتلاد

يقنث اةتتلام التقريث كقنا تة بيث القيقواات ال  جية.  ث األاض  ر   احل .

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

ولألعلى.اليدان أمام الرأس 1

مني الركبتين والفخذين قليال.0

لمس الكرة في الجزء السفلي الخلفي.3

.مد )فرد( الذراعين والرجلين4

 :التمرير من أعلى

 علىاستالم الكرة باليدين من أ 

 توجيهها ألعلى مع تغيير اتجاههاو

بدون  لملعب الخصم أوللزميل 

 .استقرارها على اليدين

:الفنية النقاط  

اللمس( )قبلالمرحلة التمهيدية 

 . مني الركبتين والفخذين قليال 

  ولألعلىاليدان أمام الرأس. 

 األصابع على شكل مثلث.  

 لنظر للكرة من خالل المثلث.ا 

 القدمان باتساع الصدر. 

 اللمس( )مرحلةالمرحلة األساسية 

  استدارة اليدين واالصابع على

 الكرة.

  لمس الكرة في الجزء السفلي

الخلفي.

 .مد )فرد( الذراعين والرجلين

 ليدان تشيران للهدف.ا

اللمس(بعد  )ماالمرحلة الختامية 

 .امتداد الذراعان بشكل كامل 

  تحويل مقل الجسم في اتجا

.الهدف

-.الكرة  النظر في اتجا 

األدوات المستخدمة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

.بين الزميلين في التمرير من أعلىالتعاون  (ناوالتع)
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 الدرس السابع

االرسال من أسفل    

 Underhand serve 

 الخطوات التعليمية

  التدريبات:

 بتنليق النر  بيل  احل   ث الابات  ن التقاح لهنر (.  تك النر ) اوف 

باااتلاد  ث األاض.

 بتنليق النر  بالتبادا بيث التااليث  ن التقاح لهنر  (.  تك النر ) اوف

 ث األاض. دباااتلا

 نل  توامل.شالنر  بيل  احل   ث الابات ببتنليق  (.  تك النر ) اوف 

 ث  دباإلاةاا ًنو الناعق  ن التقاح لهنر  باااتلا (.  تك النر ) اوف 

.األاض  ر   احل 

 (.  تك النر ) اوف .  باإلاةاا تياه الناعق االياب

 0 تر(  ث  تا ة  0باإلاةاا  ث  وق الشبنة )ااتلاع  (.  تك النر ) اوف 

  تر.

لتقويم المعتمد على األداءاستراتيجيات ا

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

 بسيط في انحناء مع للخلف اليمنى التلميذ ذراعه يرجع 1

لألمام. الجسم

الحوي. مستوى في وهي الكرة لتقابل أماما   الذراع تمرجح 0

القدم. على الجسم مقل نقل مع أماما   الضاربة الذراع فرد 3

االرسال من أسفل: 

 ،من المهارات الهجومية وأسهل أنواع االرسال

ة الكر يحب استخدامه المبتدئون وذلك بضرب

ا بهدف إرساله مقفلة في بداية المباراةالباليد 

 ،ملعب الفريق المنافس إلىمن فوق الشبكة 

المكان المناسب والعودة  إلىوتوجيه الكرة 

 المركز بسرعة. إلى

:الفنية النقاط

 :التمهيدية المرحلة

 خط خلف اإلرسال منطقة في التلميذ يقف 

 .النهاية

 الضاربة اليد عكس المتقدمة الرجل تكون 

 .األيمن( للتلميذ )اليسرى

 الفخذ أمام اليسرى اليد على الكرة تحمل 

.األيمن

 الرئيسية المرحلة

 ا الكتف الرتفاع اليسرى باليد الكرة تقذف .تقريب 

 انحناء مع للخلف اليمنى ذراعه التلميذ يرجع 

 الجسم مقل ونقل لألمام الجسم بسيط في

 .الخلفية القدم على

 في وهي الكرة لتقابل أماما   الذراع تمرجح 

ا الحوي مستوى  من الكرة وتضرب تقريب 

 على القدم الجسم مقل نقل مع أسفل

  .األمامية

 :النهائية المرحلة

 الجسم مقل نقل مع أماما   الضاربة الذراع فرد 

 مكانه لتلميذا يتخذ مم األمامية، القدم على

 الطرق بإحدى الكرة ضرب ويمكن الملعب داخل

 الرسغ بالساعد أعلى اليد،بقبضة اآلتية: 

.مباشرة

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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 الدرس الثامن 

اعلى من االرسال  

 Overhands serve 

الخطوات التعليمية

  التدريبات:

 () براحة اليل القمابهة لهيل الضاابة  ير ا يقتك النر    اوف.  تك النر

 .ا ا هالنر  لألاهىا  م يتركنا تتمق 

  ) تقرير النر  بيل  احل  له  يل  ن الت كيل اهى التنرك ) اوف.  تك النر

لأل ام تلو   احل .

  ) تر0ق القنلد  ا الناعق اهى ب ل تياه الت اااةاا) اوف.  تك النر .

  .باإلاةاا له  يل يموم تك النر (  . واجه ل  يل) اوف.  

  .ترا يموم باإلاةاا تياه  0اهى ب ل   تك النر ( . واجه الشبنة) اوف 

 القنلمة القمابهة.

 يتم ًياد  القتا ة الا  نتص  القه     ث  م الا تق النناية. 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

مع تقوس الجذع.ترتفع الذراع الضاربة ألعلى خلفا  1

مقعرة  أوتضرب الكرة من الخلف وتكون اليد مفتوحة 0

.  قليال 

.تبقى الذراع الضاربة مفرودة بعد ضرب الكرة3

  :االرسال من اعلى

 ،انواع االرسال انتشارا واستعماالأكثر 

مفتوحة في الالكرة باليد  وتضرب

بهدف إرسالها من فوق  بداية المباراة

 ملعب الفريق المنافس إلىالشبكة 

وجعل الكرة في حالة اللعب ويمكن 

 أيضا ان تستخدم الستئناف اللعب

 .نتهاء الشوط، وبعد كل خطأبعد ا

 :النقاط الفنية

  الوقوف المواجه للشبكة مع وضع القدم

 أواليسرى لألمام للمرسل باليد اليمنى 

باليسرى.تقديم القدم اليمنى للمرسل 

  ياوبالتسمقل الجسم موزعا  على القدمين. 

  تمسك باليدين معا   أوتسند الكرة على اليد

عاليا  أمام الجسم بحيث يكون بارتفاع فوق 

 .كتف الذراع الضاربة

 باليدين معا  عاليا  أمام  أورة باليد تقذف الك

الجسم بحيث يكون بارتفاع فوق كتف الذراع 

  .الضاربة

  ترتفع الذراع الضاربة ألعلى خلفا  مع تقوس

سم على الرجل الخلفية الجذع مع نقل مقل الج

 .وفرد الجسم

  مرجحة الذراع الضاربة بعيدا  عن الكتف األيمن

 الرأس.مع بقاء مرفق اليد بجانب 

  وأتضرب الكرة من الخلف وتكون اليد مفتوحة 

 .مقعرة قليال  

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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 الدرس التاسع

اعلى من االرسال   

Overhands serve 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  له  يل باألاةاا يموم ل  يهها  واجه التهقي  يم. 

   ترا يموم باإلاةاا تياه القنلمة  0 واجه الشبنة اهى ب ل  التهقي يم 

 القمابهة.

 لتح ي ا الاات بنت  القتا ة ًياد  يتم.

 بلى اااةاا التح ي   اهى تهليتيث  نلمتيث بلى القه   توًين يتم 

 .الق هم ينلداا التا القنلمة

 القنلمة بلى اااةاا التح ي   اهى تهلية  ناطق 0 بلى القه   توًين يتم 

   .الق هم ينلداا التا

 القنلد  القنلمة بلى اااةاا  ا القيقواات بيث  نا تة اقل.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

الجذع. تقوس مع خلفا   ألعلى الضاربة الذراع ترتفع 1

 مقعرة أو مفتوحة اليد وتكون الخلف من الكرة تضرب 0

. قليال 

الكرة. ضرب بعد مفرودة الضاربة الذراع تبقى 3

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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 الدرس العاشر 

 ربط مهارة التمرير من أسفل مع التمرير من أعلى

 Overhand pass and Underarms pass 

التعليمية الخطوات

التدريبات:

 () أةلل.  ث التقرير أاهى  ث التقرير تبادا  اوف.  تك النر 

 ) لألاهىالتقرير   م الرأسا  وق التقرير  ث ) اوف.  تك النر. 

 الرأس للوق تقريراا لي يل أةلل  ث النر  باةتمباا التهقي  يموم.

 احل   ر  األاض  ث النر  بااتلاد التقاح يقنث .

  الناعق.  ن أةلل  ث التقرير أاهى  ث التقرير بادا) اوف.  تك النر ( ت 

 ) ر   ترتل ليتركنا اليلااا باتياه لألاهى يقرااا  م اأةها  وق بتقريراا ) اوف.  تك النر

.االيا اليلاا تياه يقرااا  م  احل ا

 ىأاه  ث لتقريراا  ناةباب  كان بن النر ا  وان النر  بتملير التهقي  يموم النر  ااتلاد ب ل 

تياه الناعق. األاهى  ث تقريراا ابل  احل   ر  ترتل تركنا أ   باشر 

 ال  يل.  ن  ااةلل أاهى  ث النر  تقرير تبادا 

  ث ربالتقري ال  يل  ي يلاا أةلل  ث له  يل بتقريراا ليموم بالنر ا  قتنا التهقي  يم  

  .األد اا تبادا  ن أاهىا

 احل   ر  األاض  ث النر  بااتلاد التقاح يقنث .

 .تبادا تقرير النر   ث أاهى  ااةلل  ن ال  يل  ث  وق الشبنة 

  له  يل  ث أةلل  ث  وق الشبنة  ي يلاا يم  التهقي   قتنا بالنر ا ليموم بتقريراا

 ال  يل بالتقرير  ث أاهىا  ن تبليل األد اا.

 . يقنث التقاح بااتلاد النر   ث األاض  ر   احل

   الشبنة. اهى تح ي  أاب ة الد بيث  تابمة ل

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

ولألسفل.تبادل تمرير الكرة من أعلى  1

الزميل. مع ولألسفل أعلى من الكرة تمرير تبادل 0

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع 3

ربط مهارة تمرير من أسفل 

  :التمرير من اعلىو

ــة لمهــارة التمرير  ألعــابهي  تطبيقي

ـــالــفــرح  فــي كــرة الــطـــائــرة، تــتــمــيــز ب

والســــــرور وســــــهولــة ممــارســــــتهــا 

وتكرارها في ســــبيل االرتقاء الحركي 

ـــة كرة الطـــائرة واتقـــان مهـــارة  لـلـعب

 التمرير.

  :الفنيةالنقاط 

  ربط المهارات على  عمليةتتم

ال مم إشراك أواألداء الفردي 

 الزميل.

  في المرحلة الثالثة يتم تطبيق

المهارة داخل وضع مشابه 

للمنافسة.

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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 الدرس الحادي عشر

أعلىالتمرير من  -التمرير من أسفل   -مهارات األرسال من أسفل ربط  

Overhand pass and Underarms pass, Overhands serve  

التعليمية الخطوات

  1التمرين 

القواجنة  ا القنلمة الااًيةا يموم  لتهقي باإلاةاا  ث أةلل تياه ا لتهقي يموم ا

بتقرير النر   ث أاهى  0 لتهقي  يموم ا اباةتمباا النر   ث أةلل ليقرااا 0 التهقي 

.لهينة الااًية  ث القه  

 0التمرين 

 قتنا بالنر ا ليموم بتقريراا له  يل  ث أةلل  ي يلاا ال  يل بالتقرير  التهقي  يم 

. ث أاهىا  ن تبليل األد اا

 .يقنث التقاح بااتلاد النر   ث األاض  ر   احل 

 3تمرين 

 وان تنلي  اااةييياا  ث أةيييلل حتى يصيييل بلى يتم تلبيق التقريث التيييابق  ن ت ليل 

ًناية القه  .

 4تمرين 

القواجنة  ا القنلمة الااًيةا يموم  التهقيي بياإلاةييييييياا  ث أةيييييييليل تيياه التهقيي   يموم

بإالاد النر  بالتقرير  ث  0 يموم التهقي   اباةييييييتمباا النر   ث أةييييييلل ليقرااا 0 التهقي 

. ال   بلا ه يرةل النر  بالتقرير  ث أةلل لهينة الااًية  ث القه   4 هتهقي أاهى ل

 5التمرين 

باإلاةييييييياا  ث أةيييييييلل تياه التهقي  القواجنة  ا القنلمة الااًيةا يموم  2يموم التهقي  

بإالاد النر  بالتقرير  ث  0 يموم التهقي   اباةيييييييتمباا النر   ث أةيييييييلل ليقرااا 0التهقي  

ال   بلا ه يرةيييييييل النر  بالتقرير  ث أةيييييييلل أ  التقرير  ث أاهى لهينة   4 لهتهقي أاهى 

الااًية  ث القه  .

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األداء الرقم

الثانية. المنطقة في المواجهة التلميذ تجا  أسفل من ارسال 1

.وتمرير ها للزميلاستقبال الكرة  0

ن مع الزمالء امناء األداء.اويتع 3

  :ربط مهارات

األساسية في كرة الطائرة المهارات 

 ،والتمرير من اعلى ،هي االرسال

 وهم بمثابة ،والتمرير من أسفل

التي  هيو للعبةالعمود الفقري 

فوز الفريق ونجاحه فإتقانهم  تحدد

حدد لهذ  المهارات المترابطة ت

 .ق وترتيبهيمستوى الفر

 :الخطوات الفنية 

  ربط المهارات على عملية تتم

ال مم إشراك أواألداء الفردي 

 الزميل.

  في المرحلة الثالثة يتم تطبيق

المهارة داخل وضع مشابه 

للمنافسة.

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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رالدرس الثاني عش  

قانون اللعبةوتطبيق  –مهرجان الكرة الطائرة  

Mini games

 

 

 

 

 

  :مهرجان كرة طائرة

ــذإســــــعــاد جميع الهــدف هو   التالمي

 غرس حب لعبة كرة الطائرةالصـــــغار و

واكتشــــــــاف المواهـــب الريـــاضــــــيـــة 

  .تهارعايو

:قوانين الكرة الطائرة المصغرة

  العبين لكل فريق  6تلعب بأقل من

ثر من اتصال أو لمس ومسموح بأك

 –أسهل  ناوالتع – تلميذللكرة لكل 

أكبر،  أبسط( ومتعةتكنيك أسهل )

وعادة ما يتكون فريق من الكرة الطائرة 

 تالميذ 24 أو 23 أو 20المصغرة من 

.تبعا للسن ومستوى اللعب

 تلعب في ملعب صغير الشكل. 

 ل إن الملعب الصغير يتطلب قوة أق

حركة أقل وينقص من عدد المعوقات 

.والتقاطعات

 تلعب بإنقاص ارتفاع الشبكة. 

 تلعب بكرة أخف وأصغر. 

  إن وزن ومحيط الكرة قد تم تعديله

وتهيئته بأيدي وقوة األطفال، وعلى 

أية حال فإن الكرة الصغيرة تطير أسرع 

 عما إذا كان  كبيرة.

األدوات المستخدمة:

الطائرة.كرة 

 قيم المواطنة:

تطبيق قانون اللعبة. (حترام)اال  
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الثالفصل الث
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استراتيجيات التقويم وأدواتها في التربية الرياضية 
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استراتيجيات التقويم وأدواتها في التربية الرياضية  

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

تمليرات كقية  أدلة  ملية يتتنل بلينا  ا بملاا  بلىبالرض التومل  اضوا أالاف  نلد 

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

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

 اا  اللا  ية ًنو الت هم ب رااا  اللر ق اللرديةا   تنل التمويم اهى أةس   بادئ تاكليت

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

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

م  ن اًة القت هكلريق ينبالا أن ي قل بتنات  لتير القيتقن  ا  ته. حيث يقنث أن تتم  ما

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

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

  وا   المرن ال   يتقي  بالتلير الق ر االقتلهبات النالية  القتتمبهية لهتربية  ا ا ا ا

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

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

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

 لقتاليرات اصرها  يرك  ًظام التمويم  واكباب   بلااب   تواًًاب   تنا حب  تصية القت هم بنااب بناا ش

براً د ا التمويم التنوينا بصلته التمويم األكار بالتربو  لقرحهة الت هيم األةاةا اهى 

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

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

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

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

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

ا تح ي هيوظ  الق هم  ا تمويم اث   الية  قااةاته الت هيقية. الت هم   وجه لهق هم 

مياس ا لأةالي  تمويم  تنواة تحعم  تتواام اللااةا  تهبا  تلهبات القوا  الت هيق

: تملير كلايات   نااات  ايم  اتيااات  تتهلة  ا ه األةالي  اا

 أ. المالحظة:  

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

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

 واا  حميمية.

 والتقارير: المشروعاتب. 

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

نا  يتم ارض جقااياب  أ  أكار  تنل   ردياب  أ ت هقيه   ينة  رتبلة بنلايات  اد  دااةية 

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

  نااشة امتريث  احترام آااعنم. ا ث القشر ع اات ال رض ج ااب حيث ت تبر  نا

  وتشمل:

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

.(لخب.... - تو يق  ريق – حنام – تنظيم  ريق)التح ي   اهى ال قل
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 لاب  ث القنظقة  القنرجاًات القتابمات) القلاةية الرياضية اللرق  ا القشااكة .0

.( الت هيم التربية  ًاا -  القرشلات  النشلية الرياضية التربية بداا 

الوطناا أ راح البنريثا  ال قل  يااق ااب أ  البنريث) الوطنية الل اليات  ا القشااكة .0

(.البنريث تتتاال

. القرشلات النشا ة  ريق  ا القشااكة .4

.اياضا منا يوم تنظيم .5

.تواوية  ناضرات تنظيم .6

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

الل لية. القنا ل  ا البنريث  قهنة تقايل .8

القشااكة  ا يوم البنريث الرياضا. . 0

 القشااكة  ا ااكاديقيات القلاةية. .22

لقبياد الرياضا القصالر. القشااكة  ا األ .22

  :. االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية وعمليةج 

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

 واية  ااج ةد  ث القوضواات  ت  يلام بتال ية ال أ  ا  نااات  ا  وضوع دااةا

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

اتتبااات  وًاة اهى  5 - 0 دايمة اهى أا يمل الداا اث 25 لتنا  ًا تتيالت هقية بنيث ا 

 لاا اللصل اللااةا الواحل. 

 وتشمل:

 اتتبااات اقهية.  .2

الناات التامة  مق(. تح ي اتتبااات ًظرية اصير  )  .0
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  هـ. ملف انجاز التلميذ:

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

ااًياً النناعا بنيث تشنل  بلى لةا القن ذلك بلاا  ث  االتمويم التنوينا لتهك القاد 

 رج ا لهق هم اث جواً  ت هم التهقي  القتتهلة    ر ة  تتوى تمل ه  ا اكتتاب 

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

 .أاقاا  قا ي ليه دا  ية أكبر لهت هم

وتشمل:

الالحف: .2

الص ( –)القاد   

: لهتهقي البلااة الت ريلية  .0

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

اللنرس. .0

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

 .القشااين )اةتقاا   شر ع( .5

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

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

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

المالحظة المنظمة وتشمل: 

  :22التهوك الصلا%.  

  :62األداا ال قها%. 

دااةياب يميم تحلنا  اهى تقتة اشر أةبوااب  %62ال قها تمتم داجة األداا 

 .التح ي 

 المشاريع والتقارير وتشمل:  

  6التمرير:  أ القشر ع%.

  : 4ال رض الشلو%.

  : 25ااتتبااات المصير%.

 5 : ه  اًياً التهقي%.

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

 أدوات التقويم في التربية الرياضية:

  .ةهم تملير  ملا

  . ةهم تملير الد

 . ااعقة الشل 

االختبارات  التقارير أوالمشاريع  المالحظة المنظمة

القصيرة

ملف 

انجاز 

التلميذ

الدرجة 

النهائية السلوك 

الصفي

األداء 

العملي

التقرير 

 أو

المشروع

العري 

الشفوي

126264155122%
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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 ) 

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

 الق هم بيث جيل  احاة باا ة اهى  النرص ااةتب اد اث  التتها القلاةية الرياضة برا ا  ا القشااكة

:النياح براتت  ا لهقر ا لهتح ي  اللرمة  بتاحة الت هقية الت هيقية ال قهية  ا اشراكنم اهى  النرص تح ي  

 حتث  الصبر نب حيث باإلحباط يش ر ا ا حتىلهتح ي   ااةتقاع  ا الصلا  ة ة بالصبر التنها 

 أداعنم  ا ااةتقراا اهى اادايث يظهوا  ب لك هتح ي ل  النلتا التربو  اليًا   ا أ ر له مالاااإل

  .الناجح

 لهقتاال  حاجتنم حاا  ا  ةاالنم القواا  جقين  ا النا ا اااتقامالتح ي   بالاا.

 ًاتنم القحعقة  القواا  األًشلة  ث البلاعل تو ير . احتياجاتنم  الااتنم إل نا

 ث مغيرا  ال التهيم باإلًيًا بالميام باناانم طريق اث اإلييابية ا ح  بث   نوياتنم ا ن اهى ال قل  

ًياتنم تناة  بقنام  تنهيلنم ال ادييثلتح ي  ا   .ا نا

 األجن    ا ت ليحت راابج  ك لك التح ي  ًواية   ق األداعا اإلًيًا  تتوى  ا ت ليحتال جرااب

ًيث القتتتل ة  األد ات . األًظقة  الموا

  المهق نمل  يتببان التح ي  اهى النلتية الضالوطات ي يلان اًنقا الصاا يث  التلاي  التوجيه تين.

 لت  ي ا  تمليم القتنواة الت  ي   اةتتلام أةالي  اليقااا ال قل  ا القشااكة اهىلتح ي  ا تشيين

.القلهوبة ااةتيابة حصوا ب ل  باشر 

 لتح ي .ا  ن القتتقر التوامل اهى النرص 

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

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

 باااتنم  تياال  اادعة طبي ية بلريمة   نم الت ا ل.
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المالحق



117 

 البرنامج الزمني

 نموذج التقويم التربوي

 نموذج تحضير درس التربية الرياضية
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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

 تك القضرب

ب
عا
أل

 
ب 
ضر

م
ال

– 
س 

تن
ط

و
ا

لة

لواأل

س
م
خا
 ل
ف
ص
ال

1 

2التننم   التيلر    

0م   التيلر  التنن  

الثاني
 الة ااةت لاد ) ايو ية   د ااية (

المل يث حركات  

الثالث
 اااةاا ) ال هو  بالوجه اا ا ا(

اا ) ال هو  بالوجه التهلا لهقضرب (اااة  

الرابع
 (2) الضربة اا ا ية

ة اا ا يةالضرب (0) 

الخامس
 (2) الضربة التهلية

ة التهليةالضرب (0) 

السادس
 تلبيمات  شرح  بتق لهماًون

بالنر  اساإلحت  
لة
س
ال
ة 
كر

السابع
يتاا يل   يقيث يل النركة   ث الابات  ث ر الن تنليق  

الصلاية التقرير   

الثامن 
القرتل  التقرير   

الرأس  وق  ث التقرير   

التاسع
التقرير   التنليق ابق  

الابات  ث التصوي   

العاشر
  التصوي   التقرير التنليق  نااات ابق

  التصوي   التقرير التنليق  نااات ابق
الحادي 

النر  تنليق ضل(  ةهبا)  الل ااية المل يث تنركاتعشر  

( صالر   بااا )  التهة كر   نااات تلبيمات  
الثاني 

( صالر   بااا )  التهة كر   نااات تلبيماتعشر  
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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

اإلحساس بالكرة

ب
عا
أل

 
ب 
ضر

م
– 

ة 
ش
ري

لواأل

س
م
خا
ال
ف 

ص
ال

1 

وقفات االستعداد

التمرير من اسفل
الثاني

التمرير من اسفل

التمرير من اعلى
الثالث

التمرير من اعلى

ل من اسفل مواجهاالرسا  

الرابع
 االرسال من اعلى

رسال من اعلىاال  

الخامس
 ربط التمرير من اسفل بالتمرير من اعلى

 ربط االرسال و التمرير من اسفل

السادس
 قانون اللعبة بشكل مبسط

بالكرة اإلحساس  

لة
س
ال
ة 
كر

السابع
يسار يد و يمين يد الحركة ومن الثبات من الكرة تنطيط  

الصدرية التمريرة  

الثامن 
المرتدة التمريرة  

الرأس فوق من التمريرة  

التاسع
التمرير و التنطيط ربط  

الثبات من التصويب  

العاشر
والتصويب والتمرير التنطيط مهارات ربط  

والتصويب والتمرير التنطيط مهارات ربط  
الحادي 

الكرة تنطيط ضد(  سلبي)  الدفاعية القدمين تحركاتعشر  

(مصغرة مباراة)  السلة كرة مهارات تطبيقات  
الثاني 

(مصغرة مباراة)  السلة كرة مهارات تطبيقاتعشر  
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مالحظات المهارات المقررة إلى من اللعبة األسبوع الصف م
ال
ي 

س
را
د
ال
ل 
ص
ف
ال

ي
ان
ث

م 522 إلىم 422الجري مع االستكشاف لمسافة من 

ب
عا
أل

 
ى
و
ق
ال

لواأل

س
م
خا
ال
ف 

ص
ال

1 

لجري مع تخطي الحواجزا

الومب الطويل
الثاني

من الدورانالرمي 

ثباتالرمي من ال
الثالث

العاليالومب 

العدو
الرابع

لتتابعسباق ا

م 522 إلىم  422الجري مع االستكشاف لمسافة من 
الخامس

من الدورانالرمي 

لعاليالومب ا
السادس

مهرجان

اإلحساس بالكرة

رة
ائ
ط
ال
ة 
كر

السابع

ستعدادوقفات اال

التمرير من اسفل
الثامن 

ن اسفلالتمرير م

التمرير من اعلى
التاسع

ن اعلىالتمرير م

 االرسال من اسفل مواجه
العاشر

ن اعلىاالرسال م  

الحادي  االرسال من اعلى

التمرير من اسفل بالتمرير من اعلىربط عشر  

الثاني  ربط االرسال و التمرير من اسفل

عبة بشكل مبسطقانون اللعشر  
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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

العري 

 الشفوي

12 62 6 4 15 5  %122 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



التجميعي ألداء التلميذ في عناصر أدوات التقويم التكويني الرصداستمارة 

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

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

 مالحظة

ضمن القرص المدمج الخاص بالتقويم التكويني حيث تحول الدرجة المستحقة بشكل تلقائي وفق  اكسيل برنامج على يةالكترون نسخة تتوفر

بي لكل مادة دراسيالوزن النس  

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: 

 التنطيطعنوان الدرس: 
  إلىمن       التاريخ: 

عنوان الدرس من خالل لعبة اتصل باإلجابة. التلميذأن يستنتج النشاط االستهاللي:هدف 

الزمن

ق    
النشاط االستهاللي:

ة االنتهاء يجري رئيس القاطرة ويقوم بكتاب دعنوان مهارة الدرس، وعن إلىحروف للتوصل  إلىراق على القاطرات وكل قاطرة تقوم بتبديل أرقام الهاتف أويوزع المعلم 

 اسم المهارة على السبورة الموجودة في نهاية الصالة الرياضية.

 .علم مملكة البحرين –أطواق  – مطاط حلق –قماع أ -سلة كرات  –كور طبية  –ساعة توقيت   -صفارة   - األدوات: أوراق

أجزاء  الزمن
 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالفنيةالنقاط اإلجــــــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق

إحماء

 التلميذأن يهيئ 
عضالت جسمه 
 وأجهزته الحيوية
للنشاط المقبل من 

التمرينات  خالل
المختارة بصورة 

صحيحة

أسلوب )أ( األمر والتعليمات 

المعلم الصغيراستراتيجية التعليم والتعلم: 

 دوران الذراعين لألمام والخلف بالتبادل.)وقوف(  .1

 )وقوف( طعن الرجل اليمنى واليسرى للجانب بالتبادل. .2
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والتوجيه)المالحظة   
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الختام

 إلى التلميذأن يعود 
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)قياس سرعة نبضات القلب(

التأمل

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




