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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 تيشييييييال    بتلاعااا التييييييادستربية الرياضييييييية لهصيييييي  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 بالادةالي  باةتتلام األالق الية ال هقية  اهى ااتقلًا  ا ا ا اللليل 

 أن ينون  واطث مالح اادا اهى تل ة الوطث. بلىالتهقي  

 

 ال  النر  اللاعر ا كر  التيييييييهة ايلكر  الا كر  الملم اا  نيا ا  اب يةأاي ا اليللييل  تضيييييييقث

القنوًة لهلليل لتتقاشيييييييى  ن تنميق النتاجات  لهقنا ااتتيرت  نيااات   واضيييييييين اليلا س 

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

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

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

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

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

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

 ية األ ت قل اهى  نو  اتتييييييياام  ا مييييييينر التح يي   اًيل ياجنم  ا  يتق نم النييا  

 ة أةهوب لهنيا . ج ل الرياض االبلًية  تمهيل ًتبة البلاًة

 

التربو   ا  ياا  ا الق همتلوير أداا  ا  لو بشنل  تواضندليل 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 التييادسه  تنلي ه  بتراجه لنصيية  اد  التربية الرياضييية لهصيي  بالاد

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

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

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

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

 

 

 والله ولي التوفيق

 

 المؤلفون
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 فلسفة منهج التربية الرياضية

 

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

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

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

ققااةة الا  يتنمق ذلك  ث تحا لقرحهة الت هيم األةاةاا التلة الت هيقية القلاجة  

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

  تتالية بلريمة  نلمية  ترابلة   اضنة لهتبرات  األًشلة التا تتضقننا لتنميق األالاف 

 القرجو .

 

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

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

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

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

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

الت هم بوةاعل التننولوجيا النلياةا  يض نا  ا اال  تربو   توا ق  ن التوجنات اللهتلية 

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

 القتنا هة.
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 الدليل استعمالتعليمات 

 

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

 تم تنليل ا  تمويقناالت هيقية  تنلي اا التبرات 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 النالتربية الرياضية بقيااتنا أالاف 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  التادسلهص  

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

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

 .مبن

 

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

ا  ا اللصل الااًأا ليلكر  اا  الوحل  الااًية كر  الملمالوحل  األ لى  اللصل األ اكل  صلا 

 .نر  اللاعر ال الوحل  الراب ة  اكر  التهةالوحل  الاالاة يتم تلايس 

 

( 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 

 )5) - رعيتادايمة الي ا الاشر ن ( (02 -البلًا  اإلالاددااعق اشر  )22 ( -حقاا اإل دااعق

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

بنيث يوظ  الق هم أةهوب التلايس القناة    ماب له ناًات  لتنلي اا القمترحة 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

 الوحل .تنلي اا بقا يتناة   ن  نتوى 

 

 

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

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

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

  حقاةة لق يل  ث ال لاا. 
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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 ااا يوجل أةييهوب تلايتييا  االحيث ت لدت أةييالي  التلايس لهق هم.   ال 

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

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

 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

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

 القنتتبات  ا  تته  القواا  التا تواجنه. 

 

التلدريس يمر بمجموعلة من القرارات يجلب أن تتخلذ في كل مرحلة من المراحل  أسلللللللو 

 :الثالث

 .)تتليق( Pre Impactابل التنلي   .2

 .Impact Setالتنلي   .0

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

Command Style (A) 

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

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

 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 األسلو  

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 

 ييا د ا القت هم  نو تنلييي  أة التتليق  التنلييي   التمويما حهييالمرااات القت هميية  ا  ر

  اتباع جقين المرااات الصادا   ث ابل الق هم.

 

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

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الق هم الق هم الق هم
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أسلو  ) (: أسلو  المحطات والواجبات والواجبات  

Stations &Tasks Style (B) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 الصالة الرياضية.

 

 ) (:بنية األسلو  

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

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

  ا الققااةات تحا القوا  الت هيقا.

 

ن يتخذها في أتوجلد مملانية قرار ات في أسلللللللو  المحطات والواجبات يمكن للمتعلم 

 مرحلة التنفيذ وهي:

 ضاع القناةبة لتنلي  الواجبات. األ .2

 القنان القتص  لتنلي  الواجبات. .0

 ترتي  تنلي  الواجبات. .0

 بلا تنلي  الواجبات. ات  .4

 تنلي  الواجبات.لاإليماع النركا القناة   .5

 تر.آات اللامل بيث تنلي   اج    اج  الو .6
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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:

 

 

 

 

 أسلو  )ج(: أسلو  األقران )التبادلي(

Reciprocal Style (C) 

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

لهقت هم لقشيييييييااكية الق هم  ا اتتاذ ب ي المرااات  ا اقهية الت هما  يتت  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 يتم تنظيم اللصييييييييل  توًين ا

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

 بإميلاا ايرااات التميويم.

 

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

 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( األسلو بنية 

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

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

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

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

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

 د اااقا.أ بالاعه 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 ييياً الواجيي  الراج يية التا ي لينييا القت هم القححظ ل  يهيية القاد .  ب ييل اً

 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:

 

 

 

 

 أسلو  )د(: أسلو  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  الهقت هممرااات أكار الةييييييهوب 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 األسلو  

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

 

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

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

 تلاعه  حل د اللاس )التمويم(.أل تمب

 

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

 الننو القبيث:اهى 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التهقي  التهقي  الق هم

 

 أسلو  )هلل(: أسلو  المتعدد المستويات )الشامل(

The Inclusion Style (E) 

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

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

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

  تتوى يتتلين البلا  ننا.
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ن الق هم او ال   يموم بالتتليق إلًياً أأا 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 

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

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

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

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

 ن يوضح ا ا القلنوم.أ

  : احب  ا الو   ال الا

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

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

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

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

 

 )هل(بنية األسلو  

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

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

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

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

بذا أادًا  .  اتتاذ ارااات  رحهة  ا ابل التلايسأالق هم  ا ا ا األةييييييهوب او التتليق 

ان ًوضيييح بنية أةيييهوب )ايييييييييي(  كي  تتم اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًنا تنون اهى 

 الننو القبيث:

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التهقي  التهقي  الق هم
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  خصائص النمو الحركي
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 خصائص النمو الحركي

 

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

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 

  ارتريبت ل كل  ث الينتيث  ا ملااته اث الينس. 

  اكتتاب ال ليل  ث الميم  ااتيااات  األتحق بوملنقا   ياااب .  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كفايات التربية الرياضية وأهدافها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

  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 ارتريث 

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

 

 االبتدائي السادسأهداف التربية الرياضية للصف 

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

 تين   ال ا ة الصنة اهى القنا ظة  آ نة ظر ف  ا النياتية القنااات  قااةة 

 .القتاطر

 القتتهلة البلًية الهيااة انامر تنقا بلًية تقرينات أداا. 

 باللت  النر   ا تصاص بالرأس  ضربنا ناتصويب  بالنر  الير   ناا  تلبيق. 

  اليل كر  ااًون   ق القمرا  اليل كر   نااات التح ي  تنلي. 

  اله بة ااًون   ق التهة كر   ا القمرا  القنااات ياد. 

 اللاعر  النر   ا  اإلاةاا التقرير  ناا   قااةة. 

  ارتريث  ن القشااكة لتنقية القاد  التهوك اكتتاب ت  ي. 
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  الفصل الثاني
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  مادة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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 لىوالوحدة األ

 كرة القدم

Football 
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 القدم كرة

Football 
 

 ؛وشعبّية   ّراانتشا لعا أكثر األلعبة الماليين، وهي  هي رة القدملعبة ك

 ، حيث يتم تبادل تمرير الكرة وتصويبهااألرجل فقطبلَعب ت تتميز بأنها

 وتكون مّدة المباراة ايتكون كل منهما من أحد عشر العبّ  فريقينبين 

 ، وُيعدّ (دقيقة 45 ) مدة كل شوط ،شوطين إلىمقسمة  (دقيقة   12)

 .أكثر من الخصم االفريق فائزا  عندما يحرز أهداف  

 

على اللياقة البدنّية والقّوة الجسمانّية،  ارئيسي   اتمد كرة القدم اعتماد  تع

وتؤّمر طبيعة لعب كرة القدم كثيرا  على صّحة الالعب النفسّية 

مع  والتواصلتتطلب منه سرعة التفكير و اتخاذ القرار و والجسدّية

من خالل اللعب الجماعي وروح الفريق  ناوالتعاالخرين وتعزز روح 

 .الواحد
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 ل(والتربية الرياضية )الفصل الدراسي األمخطط وحدة 

                                                               كرة القدم اسم الوحدة:                          لى                                             واأل :الوحدة

 

 

 

 

 

 الحصة
 المفردات أهداف الوحدة

1   مراجعه ما سبق تعلمه .تعلمه من مهارات في كرة القدميمارس ما سبق 

0  الجري بالكرة .بطريقة صحيحة يؤدي مهارة الجري بالكرة 

3   المتحركةتمرير الكرة الثابتة و .المتحركة(الثابتة + الكرة  )الكرةيؤدي مهارة التمرير  

4   القدم + خارج  )باطنيؤدي مهارة السيطرة على الكرة

 .القدم(

خارج على الكرة بباطن القدم و السيطرة

 القدم

5   التمرير + السيطرة .السيطرة(+  )التمريريؤدي مهارات 

6  السيطرة )امتصاص الكرة بالفخذ( .يؤدي مهارة السيطرة على الكرة بالفخذ 

 

7  ضر  الكرة بالرأس .ضر  الكرة بالرأس ةمهارل النواحي الفنية تعرف ي 

8   التصويب من الجري .الجرييؤدي مهارة التصويب من 

1   السيطرة +  )التمريرالمهارات  ربط .التصويب(+السيطرة +  )التمريريؤدي مهارات +

 التصويب(

12   حمايتهاحجز الكرة و .حمايتهايؤدي مهارة حجز الكرة و  

11  في كرة القدم غةاوالمر صحيحة. بطريقة غةاوالمرمهارة  طبقي  

10  يوظف فيها تنافسية  ألعا   في أفراد مجموعته  يشارك

 مواد قانونية لكرة القدم.

كرة القدممباريات مصغرة في   
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لودرس األال  

 مراجعة ما سبق تعلمة

   

 

 

 

 
 

 

  التدريبات:

  7ضل 7  بااا   صالر. 

  ل بة مالير  لهلريميث القتبمييث( )اقل ححظة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة ما سبق تعلمة:

 القدم االساسية لكرةهارات مراجعة الم

الرابع  التي تم تعلمها في الصف

   االبتدائي.

 

 األدوات المستخدمة: 

 كرة القدم.

 قيم المواطنة:

 )االحترام( احترام الزمالء والفريق اآلخر خالل اللعب.
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:الجري بالكرة  

قلللدرة التلميلللذ على التحرك والجري 

والتمكن  ،بالكرة في مساحات شاغرة

ملن تلوجليللله اللنل ر لرملللام والرأس 

مرفوع لكي يسلللتطيع اللعب باالتجا  

 .الذي يتحرك فيه

:الفنية لنقاطا

  لرمام ميل الجذع قليال.   

 لمس الكرة )بوجه القدم

أعلى من الداخلي( في نقطة 

وسط الكرة حتى ال ترتفع عن 

 األرض عند لمسها.

 عدم ابتعاد الكرة عن القدم

ولمسها لمسات خفيفة تساعد 

 الكرة.السيطرة على على 

رفع الرأس والن ر لرمام وللكرة.

 التحرك بسرعة مناسبة لموقف

.اللعب

الدرس الثاني   

  الجري بالكرة

Running the ball

الخطوات التعليمية

  التدريبات:

   طث الملم بيث الرجهيث  ا القنان.( تبادا تقرير النر  بباانل الملم) اوف. النر

 . ينرا التقريث التابق  ث القشا  الير

   ( تبادا تقرير النر  بتااج الملم بيث الرجهيث  ا القنان. الملم انل) اوف. النر

 ث القشاا الير . م 

    ةلل  باطث  تااج الملم  م بيما نا ( تبادا تقرير النر  ببلملما انل) اوف. النر

  ن الصا ر . الملم

  هقس النر  ب   ج ا  تر ل22) اوف. النر  اهى التق القمابل( جر  لقتا ة

.البلايةتق  بلى ال ود  

 البلاية بلىهقس النر   ث داتل الملم  ال ود  ينرا التقريث التابق ل.

 البلاية بلىهقس النر   ث التااج  ال ود  ينرا التقريث التابق ل.

 البلاية بلىقس النر   ث اللاتل  التااج  ال ود  ينرا التقريث التابق له.

 .)مليث  تمابهيث )أ(  )ب( النر  انل القيقواة )أ( الير  بالنر  له  يل  ث )ب

   رق  ل   تمتيقة  شر طة بتنلي   ناا  الير  بالنر  0 بلىتمتيم التح ي .

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: سلم تقدير وصفي 

ممتاز جدا جيدجيد مؤشرات األداء الرقم

.لرمام ميل الجذع قليال  1

.وللكرة الن ر لرمامرفع الرأس و0

.يشعر بالفرح والسرور امناء األداء3

 األدوات المستخدمة:

 كرة القدم.
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 التمرير:

يعد التمرير من أساسيات لعبة كرة 

القدم، وهي قدرة التلميذ على 

ما ا ،إيصال الكرة لزميله في الفريق

القدم بغرض أو خارج بالتمرير بباطن 

والبدء في الحفاظ على الكرة 

 .الهجوم ضد الفريق الخصم

الفنية: النقاط  

 وضلللللع القلللللدم غيلللللر الضلللللاربة

)االرتكلللللاز( جانلللللب الكلللللرة ملللللع 

مني مفصل الركبة.

لرملللللام  قلللللليال   الجلللللذع ميلللللل

ولمللس الكللرة )ببللاطن القللدم( 

 في وسط الكرة.

 تمرير الكرة مع المحلاف للة على

 االتزان بواسطة حركة اليدين.

 للكرةمتابعة القدم الضاربة.

 الدرس الثالث

والمتحركةتمرير الكرة الثابتة   

passing 

تعليميةالالخطوات 

  التدريبات:

   تح ي   كر  0تتنون كل  يقواة  ث  يقواات  بلىيمتم التح ي

 . احل 

 اوف( تبادا تقرير النر  بيث ال  حا بباطث الملم لقل  دايمة (.

  التقريث التابق بتااج الملمينرا.

 التقريث التابق بباطث الملم  ث لقتة  احل   م  ث لقتتيث. ينرا

  التقريث التابق بتااج الملم  ث لقتة  احل   م  ث لقتتيثينرا.

   رق  ل   تمتيقة  شر طة بتنلي   ناا  0 بلىتمتيم التح ي 

 كل الف يتيل اث طريق التقرير  التنرك  ابالنر   التنرك التقرير

 .ينت  اث ال يث

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء 

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

وضللع القللدم غيللر الضللاربة )االرتكللاز( جانللب الكللرة  1

مع مني مفصل الركبة.

.متابعة القدم الضاربة للكرة 0

.يشعر بالفرح والسرور امناء األداء 3

 المستخدمة: األدوات

كرة القدم.

 قيم المواطنة:

)التعاون( التعاون بين الزمالء في تبادل تمرير الكرة.
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:السيطرة على الكرة  

تمكن التلميذ من التحكم بالكرة 

وذلك  ،والقدرة على السيطرة عليها

الكرة من خالل التحكم في توجيه

ة على قدرلتصويب والاأو لتمرير اب

.بخارج القدم وباطنها تثبيتها

الفنية: نقاطال  

وهو يقتر  التلميذ من الكرة

 لرسفلمواجه لها وميل الجذع 

   .قليال  

 القدم غير المستلمة توضع

)قدم االرتكاز( األرض على 

قليال  وينقل على  وتثنى الركبة

 .هذ  القدم مركز مقل الجسم

 في لح ة مالمسة الكرة لباطن

 خارج القدم تسحب أو القدم

.الكرة وإيقافها المتصاص قوة

 الدرس الرابع

وخارج القدمالسيطرة على الكرة بباطن القدم   

Directional control 

تعليميةالالخطوات 

  التدريبات:

  )النر  بلى ال  يل  ا  نلمة الوةقا تقرير ) اوف.  واجه ال  يل

  .ال  يل بلىلى  تقريراا  ألالة التيلر  اهى النر   ث الهقتة ا  ن 

  التهقي تقريرA2   بلىالنر A0    بلى يقرا بل اه النر ال A0  ان ا بالنتبة 

 .B    Cبااا القيقواات  ا  بلى

 ا ا النر م  ا نيث بنر  تهقي يث مليث  تمابهيث  كل  بلىمتيم التح ي  ت

.ال  يل لهتيلر  اهينا  ث الابات  م  ث النركة  م  ث الير  بلى

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

سلم تقدير لف يأداة التقويم:   

النعممؤشرات األداء الرقم

وميل الجذع لها  مواجه وهو من الكرة االقترا  1

.لرسفل قليال  

)قدم  القدم غير المستلمة توضع على األرض 0

.وتثنى الركبة قليال االرتكاز(

خارج القدم  أو في لح ة مالمسة الكرة لباطن القدم 3

 .الكرة وإيقافها المتصاص قوة تسحب

األدوات المستخدمة:

 كرة القدم.
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 الدرس الخامس

 السيطرةو التمرير

Pass and control

تعليميةالالخطوات 

  التدريبات:

  تح ي . 6 تمابهة كل ااطر  تتنون  ث ااطرات  4تمتيم التح ي  بلى

 التقرير له  يل بالنر   مير  ال. 

  ال  يل القمابل بلى)التيلر (  م الير  بالنر   اةتحم ال  يل النر. 

   الير -التراة يلوا التقريث ب ياد.

  رق: 4تمتيم الحابيث ا 

  7ضل 7تمتيقة.

ليه  ا القنااات بتم الوموا  التح ي   تمييم القتتوى ال   ححظة 

.التابمة

األدوات المستخدمة:

 كرة القدم.
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 :السيطرة بالفخذ

من  بالكرةتمكن التلميذ من التحكم 

والقدرة على  ،منطقة الفخذ

وذلك من خالل السيطرة عليها 

 أولتمرير التحكم في توجيه ا

تخفيف ة على قدرال أو التصويب

.سرعتها

 الفنية: نقاطال

عوترف ،مستقيما   مسالج يكون 

لةك  شُم  عاليا   التنفيذ ساق ركبة

 الكرة. نحو قائمة يةاوز

 الفخذ نحو الكرة وصول قبل 

 ،لمسة لأووب بلح ة

 الركبة بفرد الرجل سحب   يتم

 حتى فشيئا   شيئا   سفلرل

 وبذلك األرض إلى القدم تصل

على متدحرجة الكرة تسير

 األرض.

تسقط الكرة ترك عدم يمكن 

 في الستخدامها األرض على

.التصويب أو التمرير

 الدرس السادس

السيطرة )امتصاص الكرة بالفخذ(

 Control (thigh)

تعليميةالالخطوات 

  التدريبات:

  م يتم التيلر  اهينا  لألاهىاير ا النر   تهقي  ث  ضن ااًتشاا النر كل 

 .باللت 

  ر   ث  م التيلر  اهى الن كر   احل  لنل تهقي يث  تمابهيث  تمابهيثملييث

 القناا .تلوير لالابات 

  التقريث التابق  ث الير ينرا.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

قائمة الشطبأداة التقويم:   

النعممؤشرات األداء الرقم

لة عاليا   التنفيذ ساق ركبة رفع1  حون قائمة يةاوز ُمشك 

  .الكرة

 دمالق تصل حتى سفلرل الركبة بفرد الرجل سحب0

 .األرض

 في الستخدامها األرض على تسقط الكرة ترك عدم3

 .التصويب أو التمرير

األدوات المستخدمة:

 كرة القدم.
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 بالرأس: الكرةضر  

في  عليهاسيطرة الكرة وال التوجه إلى

وتصويبها  ،حالة جريانها بمستوى الرأس

  .تمريرها للزميل أوس على المرمى بالرأ

الفنية: النقاط

 بالجبهة. الكرة تضر 

ندع مفتوحتان العينان تكون أن يجب 

 الكرة. ضر 

منتصفها من الكرة تضر  أن يجب 

 االتجا  في الكرة تسير حتى

 من تضر  واالفضل ،المطلو 

 أسفلها. ليسو العلوي الجزء

بلق ،خلفا الجذع ميلو ،الركبتان مني 

 عند لرمام ميله مم الكرة ضر 

 الحركة في ويستمر الكرة ضر 

 الكرة. ضر  بعد األمامية

لحفظ بخفة للجانب الذراعان رفع

التوازن.

 الدرس السابع

 ضر  الكرة بالرأس

Heading  

:تعليميةالالخطوات 

  التدريبات:

  ) مليث  بلىمتيم التح ي  ت) اوف.  واجه ال  ا.  تك النر

  يل  ال  يل ال بلىا ا النر   كر   احل  لنل تهقي يثا  ا تمابهيث

.الو  ()يلبق التقريث  ث  بات  م  ث بالرأس القمابل يرج نا 

 رق  ل   تمتيقة  شر طة بالتتييل اث  0 بلىمتيم التح ي  ت 

 .طريق التتييل بالرأس

المعتمد على األداء استراتيجيات التقويم

 أداة التقويم: سلم تقدير وصفي

ممتاز جيد جداجيدمؤشرات األداء الرقم

.بالجبهة الكرة تضر 1

 ةالكر تسير حتى منتصفها من الكرة ضر 0

.المطلو  االتجا  في

ضر  قبل فا  خل الجذع وميل الركبتان يمن3

 .الكرة ضر  عند لرمام ميله مم الكرة

.التوازن لحفظ بخفة جانبا الذراعان عرف4

األدوات المستخدمة:

 كرة القدم.
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 :التصويب

المهارات األساسية في  من أهم يعد

 ويتطلب مهارة ودقة في ،كرة القدم

نحو الهدف لتسجيل نقطة توجيه الكرة 

 ،والتوازن ،مع توافر القوة البدنية

بالنفس  الثقةمثل  ،والقدرة الذهنية

واتخاذ القرارات.

 النقاط الفنية:

 توضع قدم الرجل الثابتة بجانب الكرة

االتجا  الذي  إلىويشير مشطها 

ة وتثنى الركبة بخف ،ستوجه إليه الكرة

وينتقل مركز مقل الجسم على هذ  

   .الرجل

 تمرجح الرجل الراكلة خلفا أماما لركل

 إلىويتجه مشط القدم  ،الكرة

ويثبت مفصل القدم بقوة  ،أسفل

 الحركة.أمناء 

 يميل الجذع لرمام قليال فوق الكرة

ظ عند ركلها وترتفع الذراعان لحف

التوازن.

 الدرس الثامن

 التصويب من الجري

Shooting  

تعليميةالالخطوات 

  التدريبات:

   ن  جود  يتنون  ث تهقي يث  ريميثا كل  ريق بلىيمتم التح ي 

 حااس  ر ى.

 التصوي  اهى ياد  ً يهه ال    بلىالتقرير الصنيح التهقي   يقرا

القر ى.

  كل تصويبتيثب ل يتبادا التح ي   راك ام.

 بلى التصوي كر  لنل تهقي يثا مليث  تمابهيث  بلىم التح ي  يمت 

 التهقي يثًياد  القتا ة بيث التصوي  لتلوير  اال  يل القمابل

 .القتمابهيث

 ل   تمتيقة  شر طة بالتتييل اث  ا رق 0 بلىم التح ي  يمت 

طريق التصوي  كل الف يتيل اث طريق تتليل  ينت  اث ال يث.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.بجانب الكرةضع قدم الرجل الثابتة و 1

ويتجه مشط  ،لركل الكرة ا  أمام ا  تمرجح الرجل الراكلة خلف 0

.أسفل ويثبت مفصل القدم بقوة أمناء الحركة إلىالقدم 

 .ميل الجذع لرمام قليال فوق الكرة عند ركلها 3

 األدوات المستخدمة:

 اقماع. –كرة القدم 
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 الدرس التاسع

التصويب(والسيطرة و )التمريرالمهارات  ربط  

(Passing, Controlling, and shooting) 

 التدريبات:

   يقواات اهى القر ييث أابن بلىتوًين التح ي .  

  قر ىالاهى  ي د ن التلايباتكل  يقواتيث.  

 ال  يل  م التيلر   ث ال  يل القتتهم  م التصوي  اهى  بلىتقرير ال

 .القر ى

 رق 4 التح ي  بلىمتيم ت .  

  7ضل 7تمتيقة. 

التح ي   تمييم القتتوى ال   تم الوموا اليه  ا  ححظة  :مالح ة

  .القنااات التابمة

األدوات المستخدمة:

 كرة القدم.
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 :حجز الكرة وحمايتها

 ،اللدفاعيتكنيلك العلى  التلميلذريلب تلد

المنافس  التلميلذ الكرة وإبعلاد حجزوهو 

علن اللكلر  وحلملللايتهلللا من التسللللللجيلللل 

.)التهديف(

 :النقاط الفنية

 بأسفلالسيطرة على الكرة سواء 

 .القدمبباطن  أو

حجب الكرة عن المنافس  لةاومح

 .كرةلل هترؤيعدم و

ني الركبة قليال وميالن الجذعم.

حاستخدام الذراع لعدم السما 

   من استخالص الكرة. للمنافس

 الدرس العاشر

وحمايتهاحجز الكرة   

Book the ball 

 الخطوات التعليمية

  التدريبات:

  ال  يل  ىبلالتقرير له  يل  م الير   تهقي يثاكر  لنل  ا تمابهيثملييث

   نه. اةتتحص النر  لةا   ن

 نلد  ات له  يل لملن النر  ليصبح التقريث يالتقريث التابق   ينرا

. اا ا

  (0ضل 0تح ي  )  6 يقواات  ث  بلىالتح ي  يمتم. 

  القلا ن   نيا  ث ال  يلبيالنر  ببياطث الميلم ب يل اةييييييتح يير  التهقيي

ة.واة الااًيقغته  ًمل النر  لهقي اياً التصم   راجت

جيات التقويم المعتمد على األداءاستراتي

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

 بباطن أوالقدم  بأسفلالسيطرة على الكرة سواء  1

.القدم

.مني الركبة قليال وميالن الجذع 0

 من للمنافس حالسما استخدام الذراع لعدم 3

.ستخالص الكرةا

 األدوات المستخدمة:

كرة القدم.

 المواطنة:قيم 

)المسؤولية( الحفاظ على الكرة ونقلها للمجموعة األخرى.
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 : غة في كرة القدماوالمر

تطلب ت هي مهارة مهمة واسلاسيه

إدارة كاملة للكرة وحسللللن التصللللرف 

التي ، وتسلللتخدم في المواقف بها

تخلص من ان ي التلميللذتتطلللب من 

خلق فراغ  أو المنللافس القريللب منلله

االخرين  للللتلالمليلللذفلي اللملللعلللب 

على  واالستحواذحفاظ لل أو)زمالئه(

.الكرة ألطول فترة ممكنة

 :النقاط الفنية

 التلميذ يقوم بحيث بالجسم: الخداع

 ألحد الخداع بحركة لكرةا على الحائز

 سمنافال لتلميذا وباستجابة الجانبين

 المعاكسة. الجهة إلى يتحرك لذلك

 التلميذ يقوم بحيث بالتمرير: الخداع

 وىين أنه منافسال للتلميذ ت هر بحركة

 أخرى. بطريقة يمرر مم التمرير

لتلميذا يقوم بحيث رة:اوبالمح الخداع

وىين أنه منافسال التلميذ ت هر بحركة

 يقوم مم معينة جهة إلى رةاوالمح

وبالقدم أخرى جهة إلى رةاوبالمح

 .األخرى

 الدرس الحادي عشر 

 المراوغة في كرة القدم

Feinting  

تعليميةالالخطوات 

  التدريبات:

 :م التالميذيقست

 غة اا  ا كل  يقواة يمابل ارتر ألداا  ناا  القر التهقي  األ.

 له  يل.ر  نغة التصم  تقرير ال ايموم التهقي  بقر

 حتى بهوغ تق النناية لهقيقواة األترى  يتتقر ال  يل بالير  بالنر.

 التقريث التابق بتراة أكبر ينرا.

  التقريث التابق بقلا ن ةهباينرا.

  التقريث التابق بقلا ن بيياباينرا.

 لهتتييل اهى  0ضل  0  ل   ايوم د اع ) يقواات  4 بلىالتح ي  ًين تو

 غة(.ا القرالقر ى بتلبيق  ناا  

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

 ألحد الخداع بحركة الكرة على الحائز التلميذ يقوم 1

 إلى ركيتح لذلك منافسال لتلميذا وباستجابة ،الجانبين

المعاكسة. الجهة

 هةج إلى رةاوالمح ينوى أنه منافسال التلميذ ت هر حركة 0

.أخرى جهة إلى رةاوبالمح يقوم مم معينة

األدوات المستخدمة:

كرة القدم. 



42 

 الدرس الثاني عشر   

كرة القدممباريات مصغرة في 

Mini games 

  التدريبات:

  رق. 4 بلى التح ي تمتيم 

  7ضل 7  بااا   صالر.

(.ل بة مالير  لهلريميث القتبمييث )اقلمالح ة 

 :مهرجان )مباريات مصغرة(

ومباريات مصللغرة تشللتمل على  ألعا 

 إلىتهدف  ،المهارات التي تم دراستها

وغرس حب لعبة  التالميذإسلللعاد جميع 

كرة القدم واكتشاف المواهب الرياضية 

  .تهارعايو

األدوات المستخدمة:

كرة القدم.

 قيم المواطنة:

 -التعايش -التعاون -)قيم متنوعة( تسمية الفرق األربعة )التسامح

المسؤولية( وتنمية القيم لدى كل فريق.

ق2
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الثانيةالوحدة 

كرة اليد

Handball
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 اليد كرة

Handball

وتتميز  ،في سن مبكركرة اليد لعبة رياضية جماعية ممتعة تمارس 

 ويتنافس، يمنع استعمال القدمين في اللعبةباستخدام اليدين فقط و

( وحارس مرمىالعبين  6العبين ) 7 من فريقفيها فريقان يتكون كل 

يحرز أهدافا  أكثر من  هو الذي والفريق الفائز شوطين ، إلى ةتقسم المبارا

 .الخصم

في  جديةالو قوةالوسرعة الب تتميزلعبة تجذ  انتبا  التالميذ و وهي

نها وسيلة ناجحة لتربية التالميذ على التفكير والعمل الجماعي أ كما األداء،

التمرير واالستالم والتنطيط  مثل المهاراتهم أمن خالل ممارسة 

كبر وتسجيل أ على اللعب بالكرةلتساعدهم سيطة الب هاواعدبق والتصويب

 لعبة كرة اليدراك في مما يشجعهم على االشت األهداف،من  عدد

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

كرة اليد اسم الوحدة:   لثانيةا :الوحدة 

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1  بطريقة  ا  صغيرة تنمي مهارتي الرمي واللقفألعابيمارس

 .صحيحة
الرمي واللقف

0 بدقة يؤدي مهارة استالم الكرة باليدين.
استالم الكرة باليدين

3  التمرير من مستوى الرأس.بدقة الرأسيمرر الكرة من مستوى

4 من مستوى الرأس  استالم الكرة باليدينيؤدي مهارة تمرير و

 .بطريقة صحيحة
التمرير من مستوى الرأس

5 تنطيط الكرة من الثباتمهارة تنطيط الكرة من الثبات. يطبق

6  تنطيط الكرة من الحركةبدقة.يؤدي مهارة تنطيط الكرة من الحركة

7 التصويب من الثباتبدقة. يؤدي مهارة التصويب من الثبات على المرمى

8 بطريقة  يؤدي مهارة التصويب من الثبات على المرمى

 .صحيحة
الثباتالتصويب من 

1 الكرة من الومب  يتعرف على النواحي الفنية لمهارة تصويب

 .على المرمى
لتصويب من الومب ا

12   التصويب من الومب .بدقة المرمىيصو  الكرة من الومب على

11 حارس المرمى.بطريقة صحيحة لحارس المرمى ةيؤدي تدريبات مهاري

10  ُا صغيرة يوظف فيها مواد قانونية ألعابيشارك الزمالء في

 .لكرة اليد

تطبيق جماعي والتعرف على مواد 

 القانون
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 :الرمي واللقف

يلتضللللللملن الرمي قوة لترك الكرة في 

االتجا  المرغو ، واللقف هو اسللللتقبال 

 وامتصاص قوة قادمة باليدين.

 الفنية: لنقاطا

 تكوين سطح كبير من الكفين يكاد

 ،يتالمس فيه اإلبهامان والسبابتان

األعلى إلىوتفتح األصابع وتتجه 

 اليد.فيكبر مسطح  الداخل إلىو

 تمتد الذراعان في اتجا  الكرة مم

تثنيان في اتجا  الجسم عند 

مالمسة الكرة للكفين المتصاص 

 حدتها.

 الستقبال الكرات اآلتية من الجانب

تتقدم القدم البعيدة عن الجانب 

إلى األمام مما يساعد اآلتية منه 

.على لف الجذع

ل والدرس األ  

واللقفالرمي   

Throwing   

 الخطوات التعليمية

  التدريبات:

 ) تك النر  .   التري ة اهى النر  بيث الرجهيث القلتوحتيث التيلر ) اوف  تناب

. ن تبادا لم  النر  بيننقا باليليث

  ) نر ال  ااةتلاا  لهم ا ف النر  لهته   ث بيث الرجهيث ) اوف.  تك النر.

 باليليث م لملنا  االياب نر  الا ا  ( تك النر  .) اوف. 

 ( اوف  تك النر )  ب ل التصليق باليليث م لملنا  االياب نر  الا ا.  

  نا الي ع لهقس األاض  الواوف  االياب ا ا النر   النر () اوف  تك  

 .التماط النر 

  ااتلاداا  ث ب ل باليليث  اةتمبالنا  االياب ا ا النر   النر () اوف  تك

 .األاض

 ( اوف  تك النر )   ة كا هة  لم  النر  ابل ل الل اان ل االياب ا ا النر

 .األاضةموطنا اهى 

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

الشطب قائمة: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.الذراعان في اتجا  الكرةمد 1

 في اتجا  الجسم منيهمامد الذراعان في اتجا  الكرة مم 0

 المتصاص حدتها.

.األمام إلىم القدم البعيدة عن الجانب اآلتية منه يتقد3

األدوات المستخدمة:

 كرة اليد.
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 :استالم الكرة باليدين

 استالم الكرة باليدين يكون بثني 

تدريجيا المتصاص قوة المرفقين 

تحرك الجسم بموازاة األداة التمريرة، و

.قفهالالمطلو  ل

 الفنية: نقاطال

  الكرةيميل الجسلللم قليال في اتجا، 

 لوسلللطامسلللتوى وترفع اليدان في 

 وتتجهان لإلمام.

 تؤخذ خطوة في اتجا  الكرة مع انثناء

 .بسيط عند الركبتين

 لللدى وصللللللول الكرة تمتللد الللذراعين

تالمس األصابع  أوأماما الستقبالها 

.فقط دون راحتي اليد

 الدرس الثاني

نالكرة باليديستالم ا   

High catching (Tow-handed) 

 
 التعليميةالخطوات 

  التدريبات:

  ااةتلاا  لقتكالنر  لهته   ث بيث الرجهيث ) اوف.  تك النر ( ا ف  

.النر 

  ) ااةتلاا  لهم ا ف النر   ث  ضن الراود اهى الظنر )ااود.  تك النر 

.النر 

  ) اةتح نا.ا ا النر  اهى الناعق )ااود.  تك النر  

 .أ الير  القت رج  ن ا ا النر  بالنواا يقينا  يتااا  النر ( تك  ) اوف

 .لملنا د ا   

  نالملالتصليق ال   رات  م  باليليثا ا النر  بالنواا  النر () اوف  تك.

 ( اوف  تك ) الياا ب مابن اليليث احل   م لملنا  بيلا ا النر  بالنواا  النر.

  لو   لهملنا ا باليليثا ا النر  بالنواا  النر () اوف  تك.  

   باليليث.ا ا النر  االيا أ ا ا  لملنا  بالمل يث() اوف  تك النر 

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 أداة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األداء الرقم

.ميل الجسم قليال في اتجا  الكرة1

.الركبتينخطوة في اتجا  الكرة مع انثناء بسيط عند أخذ 0

تالمس األصابع فقط  أوالذراعين أماما الستقبالها امتداد 3

 .دون راحتي اليد

األدوات المستخدمة:

 اقماع. –كرة اليد 

 المواطنة:قيم 

)المسؤولية( تحمل المسؤولية بالمحاف ة على الكرة وعدم سقوطها. 
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 :الكرة تمرير

 إلى تلميذالكرة بدقة من  انتقال هو

 للتقدم في الملعب ولتجنبآخر، تلميذ 

كما يمكن من قطعها من قبل الخصم، 

كرة اليد  تأمين وصولخالل التمرير 

 .التصويبب للمهاجم والقيام

 الفنية: نقاطال

  تمسلللللللك الكرة بلللاليلللدين مم تتحرك

بجللانللب  ،الخلف إلى لممرر الللذراع ا

الجسللللللم بينمللا تقوم الللذراع األخرى 

 سند.بعملية 

  صللللللدر األمام باتجا   إلىتدفع الكرة

الزميل المستلم.

الدرس الثالث والرابع

 التمرير

Passing  

ةيميالخطوات التعل

  التدريبات:

  لاا  بداعر   ا البلاية يادى التلاي  بنر   احل    ااةتحم بشنلالتقرير 

.  اب  بنرتيث

(:جد التلميذ الصحيحأواللعبة )

  التح ي  ا للى كل  يقواة كر  تح ي ت  ث أابن التح ي  لقيقوااتمتيم 

النر  داعقاب حت  األااام حيث يقرا   تتهتل تقريرحتى أاب ة 2ث  ث  راقي

  ب لاا ال ل 4اام  هتهقي  ان ا ل 0اام  لهتهقي  2التهقي  ال   ينقل اام 

ل  نتشر بينقا ام يقرا ن النر  بيث التح ي  بشنال نتا.  ث القنم تقرك  

 نم. ب ض

  تلو   م تلوتيث  م  حث. ب ت ) اوف( تقرير النر  له  يل القواجنة 

  القر ى  ال  يل ال   جنة  باتياه بالير ) اوف( كل ً يهيث  ن ب ي يقراان

 اليقيث يتلد  ا القر ى.

 بيننمبالنر  ب ي تبادا التقرير   تواجنتيثكل  يقواتيث  () اوف.

  اهى الناعق  ااةتحمالتقرير  كر () اوف.  تك. 

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

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

  تبادا التقرير  ن ال  يل. ال  يل() اوف.  واجه

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 الشطب قائمة: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.الخلف بجانب الجسم إلى الممرر تتحرك الذراع 1

 المستلم. صدر الزميلاألمام باتجا   إلىتدفع الكرة 0

األداء.ن مع الزمالء امناء اويتع3

األدوات المستخدمة:

 كرة اليد.
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 الدرس الخامس والسادس

التنطيط من الثبات والحركة  

Dribbling 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  ن االتييييلر  اهى النر  القنلد االتنليق  ا القتييياحة  النر () اوف  تيييك  

يي النر    ملتم بذا  اهيناا  ب ماده التييييلر بب اد كر  ال  يل بهقتييينا  ةلا ن 

  وامهة اله  . اةترجاانا

  لتقرير  القتيييييتقر لهنر   ن اإلي اً ا ن الرجل أ ا اب  التنليق النر () اوف  تيييييك

. ن اةتقراا التنليق اةلهناالنر   ث 

   باةتقرااتنليق النر   الظنر() اوف  تك النر  بال ااع  األترى ته.

  تنليق النر  باةتقراا  ا  نان  احل. النر () اوف  تك 

 النر  لهياً  األيقث  م األيتر. ( تنليق.  تك النر )جهوس طويل 

 (.تنليق جاو ) النر  لهياً  األيقث  م األيتر.  تك النر 

 (تنليق )النر  لهياً  األيقث  م األيتر.  اوف 

 األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

الشطب قائمة: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

بيد واحدة ومن رسغ اليد. التنطيط1

 األرض مرة إلىتضللللغط الكرة بمسللللاعدة الرسللللغ لدفعها 0

 أخرى.

تكون الكرة أمللامللا وخللارج القللدم الممللاملللة لليللد الللدافعللة 3

 .لتلميذوتتحرك بصورة دائمة بين األرض ويد ا

:التنطيط

يلدفع التلميذ الكرة باتجا  األرض بيد واحدة، 

ومن الرسلللللغ عدة مرات وأصلللللابعه منفرجة 

وقليلللة الثني، مع تبللادل مني ومللد الركبتين 

قليال  لمتللابعللة ارتللداد الكرة، والن ر أمللامللا  

لمتلابعلة تحركلات التالميذ، مم يعاد التقاطها 

التصلللللويلب. ويختلف ارتفاع الكرة  أوللتمرير 

ففي الجري السلللللريع يكون  أمنللاء تنطيطهللا

تنطيط الكرة عللاليللا أمللا إذا تصللللللدى مللدافع 

اللملهلللاجلم فلعللليلللة اسلللللتلخلللدام اللتلنطيط 

المنخفض لحماية الكرة بوضللع جسللمه بينها 

 وبين الدافع.

الفنية: النقاط

 تؤدى مهلللارة التنطيط بيلللد واحلللدة ومن

 اليد.رسغ 

 تللدفع الكرة بللاليللد المفتوحللة لتنطيطهللا

.األرض  إلى  أماما 

 تقابل سلللللالميات األصلللللابع أعلى الكرة

 األرض.بعد ارتدادها من 

 تضلللغط الكرة بمسلللاعدة الرسلللغ لدفعها

 أخرى.األرض مرة  إلى

 تكون الكرة أملاملا وخلارج القلدم المماملة

لليد الدافعة وتتحرك بصللللورة دائمة بين 

.التلميذاألرض ويد 

األدوات المستخدمة:

كرة اليد.

 قيم المواطنة:

)االنتماء( المساحة المحددة لكل مجموعة من التالميذ للتنطيط فيها تحمل 

 .اسم من أسماء قالع مملكة البحرين
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الثامنو لسابعالدرس ا  

الرأس(مستوى  فوق )الثبات التصويب من  

Shooting 

 الخطوات التعليمية

  التدريبات:

   ج ا  ث منل ق بإمابته  أ  تابمة  ا الر ا بيث القيقواات: تنريك القم ل التويل

 .بالر ا

 تابمة الر ا بيث اللرق إلمابة أالاف  تتهلة . 

  ت لد  لى بمابة النلف  ث  تا ات اهى لهت رف  التح ي  تابمة  ا الر ا بيث .

 (تصوي .  تك النر جاو ) .النر  لهقر ى 

 (تصوي  النر  لهقر ى.النر  ك.  ت اوف )

 ( تصوي  النر  لهقر ى  ن ات  تلو ..  تك النر ) اوف

 (تصوي .  تك النر  اوف ) ن أت  تلوتيث. النر  لهقر ى 

 النر  لهقر ى  ن أت   حث تلوات. ( تصوي .  تك النر ) اوف

 ( تصوي  النر  لهقر ى  ن أت  ال لد القناة   ث التلوات اهى النر .  تك ) اوف

ال لد الماًوًا  حث تلوات  لنث التركي  اهى بدتاا النر  داتل أحل ااطواق  ىأا تت ل

 األاب ة.

 انل  الرأس( الير   ن ال  يل  التقرير أ ا بالرةغ  اا  ث  تتوى .  تك النر ) اوف 

.الرأس ث  اااتناًب ال  يل ال    ا الينة اليقنى  ث الوموا لهقر ى القمابل يصو

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 سلم تقدير عددي: التقويم أداة

103مؤشرات األداء الرقم

.تقديم قدم االرتكاز1

.الهدف األمام باتجا  إلىتدفع الكرة 0

.مع الزمالء امناء األداء التعاون3

  :التصويب

وهو الحركة النهائية المهمة والحاسلللللمة 

التي  والخططية، ،لكافة الجهود المهارية

وضلللع  إلىاسلللتخدمت لوصلللول التلميذ 

 التصللويب واحراز األهداف، ويتطلب دقة

 ،في توجيه الكرة مع توافر القوة البدنية

 الثقةمثل  ،والقدرة الذهنية ،السللللللرعةو

 بالنفس واتخاذ القرارات.

الفنية: لنقاطا

.تقديم قدم االرتكاز 

 تمسك الكرة باليد التي ستقوم

بجانب الجسم  وهيبالتصويب 

 .األخرى بالسند اليدوتقوم 

 الخلف مم  إلىدائرية باليد حركة عمل

األمام من فوق  إلىأعلى ف إلى

مع مم التخلص من الكرة  .الكتف

 .امتداد الذراع أماما  لمتابعة الكرة

 األدوات المستخدمة:

اطواق. –صندوق  –اهداف مختلفة  –مقعد سويدي  –كرة اليد 
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الدرس التاسع والعاشر

 الومبالتصويب من 

Jump shoot 

 الخطوات التعليمية

  التدريبات:


 ن  حث  نام تلايبية  ات ح ة  تااالاحث  يقواات  ا لتح ي  تمتيم ا 

النلف.تتهلة ي مبه ا ا باتياه 


 لق هما  الرد  نالو   / التنليق ابر النهمات / الر ا ب ل األت   ا: األالقتاا  

  ال  يل. أ 


النلف  اهى التصوي الو   / ال ح  / التنليق  وق القم ل /  الااًا:القتاا  

 .ب ل التنليق 

  م   ث  تتهلةا تماابة / بتلوط   تااات  التنليق ابر تلوط الاالث:القتاا  

.اهى النلف التصوي    ث  مال  يل   ن ( ااتت  )ب ل ل بة  ااًلحق

  ب ) اوف( الو   االيا
.
ت  تلو   احل  ذاابا  اود   ا  نتص  القه  

 
.
 ) اوف( الو    ث  وق  م ل ةويل   التصوي  اهى القر ى ب ت  تلو 

 ( الو    ث  وق  م ل )ةويل   التصوي  اهى القر ى ب ت  أ  الد ) اوف

 .ااًوًا  ث التلوات

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

سلم تقدير عددي: التقويم أداة

103مؤشرات األداء الرقم

تتخلى اليد المساندة عن الكرة مع امتداد الذراع أماما  لمتابعة 1

 .الكرة

بللاتجللا  المرمى وعنللد اقترابلله يتقللدم بللالجللانللب  لتلميللذيتحرك ا0

  .المعاكس لليد المصوبة

االرتقاء بالقدم المعاكسة لليد الرامية.3

 :التصويب بالومب

تطبيقية لمهارة التصللللللويب هي تملارين 

في كرة اليلللد، تتميز بلللالفرح والسللللللرور 

وسلهولة ممارستها وتكرارها في سبيل 

االرتقللاء الحركي للعبللة كرة اليللد واتقللان 

 المهارات.

الفنية: النقاط

.مسك الكرة باليد

 تسند الكرة.اليد األخرى

 تتخلى اليد الساندة عن الكرة مع

 الكرة.امتداد الذراع أماما  لمتابعة 

 المرمى وعند  باتجا التلميذ يتحرك

اقترابه يتقدم بالجانب المعاكس لليد 

   .المصوبة

بالقدم المعاكسة وتترك  يرتقي

الكرة اليد المصوبة قبل الهبوط 

 .بقليل

األدوات المستخدمة:

مقعد سويدي. -كرة اليد

 قيم المواطنة:

ملصقات القيم التصويب وجمع أكبر )جميع القيم( االقماع داخل المرمى وعليها 

عدد من القيم.
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 الدرس الحادي عشر

حركات حارس المرمى 

Goalkeeper moves

 تدريبات:ال

تلايبات  تتهلة لنااس القر ى.

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.الساقان متباعدان بقدر عرض الكتف1

 .الركبة مثنية قليال والجذع مستقيم0

مثنيللة عنللد المرفق والللذراعللان بجللانللب الجسللللللم 3

 والراحتان مفتوحتان فوق مستوى الكتف.

 :حارس المرمى

نع الكرة من ان تللدخللل مرمى فريقلله يم

ت الكر  باي جزء يشلللتت أوصلللد  من خالل

والتمرير  جسللللللملله، وامكللانيللة لقفهللا من

 زمالئلله لبللدء عمليللات الهجوم أحللد إلى

 .خالل تواجد  في منطقه مرما 

الفنية: النقاط

 الوضع األساسي:

 الساقان متباعدان بقدر عرض الكتف

ومفاصل الركبة مثنية قليال والجذع مستقيم 

 والرأس مرفوع والن ر لرمام.

 الذراعان بجانب الجسم مثنية عند المرفق

والراحتان مفتوحتان فوق مستوى الكتف.

 الحركة الجانبية للصد باليدين الكرات العالية: 

ذراعيه لرعلى  من الوضع االساسي يرفع

في اتجا  الكرة القادمة وبمساعدة القدمين 

في الدفع. 

 حركة الطعن للصد الكرات السفلى: 

 من الوضع االساسي يطعن باالندفاع قطريا

بالساق ويد واحد  باتجا  الكر . 

 حركة الصد الرميات الجانبية: 

 من الوضع االساسي عند القائم حيث اليد

واليد االخر تبقى عند  القريبة من القائم ترفع

مستوى الكتف.

األدوات المستخدمة:

 كرة اليد.
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 الدرس الثاني عشر

تطبيق جماعي والتعرف على مواد القانون

Mini games 

 التدريبات:

.7ضل  7  بااا   صالر 

تطبيق جماعي والتعرف على مواد 

   :ومهرجان كرة اليد القانون

تطبيقات ومباريات مصللللللغرة تشللللللتمل 

ا لزيادة على المهارات التي تم دراسللللته

ة حركيكفاءة التلميذ في أداء المهارات ال

  األساسية.

األدوات المستخدمة:

كرة اليد.

 المواطنة:قيم 

)االنتماء( فانيالت عليها أسماء المناطق االمرية في مملكة البحرين.
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الثالثةالوحدة 

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 ) اربع فترات ( .بالمباراة 

تتكون هذ  اللعبة من عدة مهارات أساسية : وهي مهارة التمرير 

) المحاورة ( و التصويب بأنواعه و المهارات الدفاعية و  والتنطيط

الهجومية.

ة والقوّ  ،اعتمادا  رئيسّيا  على اللياقة البدنّية السلةتمد كرة تع

النفسّية االعب كثيرا  على صّحة ها الجسمانّية، وتؤّمر طبيعة لعب

 مع والتواصل ،اتخاذ القرار، وتتطلب منه سرعة التفكير، ووالجسدّية

من خالل اللعب الجماعي وروح الفريق  ناوالتعوتعزز روح  ،خريناال

 .الواحد
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(الثانيمخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي 

كرة السلة اسم الوحدة:   ثالثةال :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1 .تنطيط الكرةيتعرف على النواحي الفنية لمهارة تنطيط الكرة بطريقة صحيحة 

0   مع وجود  تطبيقات التنطيط.بطريقة صحيحةيطبق تدريبات تنمي مهارة  تنطيط  الكرة

 المدافعين

3 لتمريرة الصدريةا.بطريقة صحيحة لصدريةيطبق مهارة التمريرة ا

4  التمريرة المرتدة.بطريقة صحيحةيؤدي مهارة التمريرة المرتدة

5 التمريرة من فوق الرأس.ةصحيح طريقةيطبق مهارة التمريرة من فوق الرأس ب

6  الكتفيةالتمريرة .صحيحةيؤدي مهارة التمريرة الكتفية بطريقة

7  التصويب من الثبات.بطريقة صحيحةيؤدي مهارة التصويب من الثبات

8 التصويب من الومب.يمارس مهارة التصويب من الومب بطريقة صحيحة

1 السلمية هالتصويب.بصورة صحيحةالسلمية  هيطبق مراحل التصويب

12  السلمية هالتصويب.بطريقة صحيحةالسلمية  همهارة التصويب ؤديي

11  ربط مهارات التمرير والتصويب .بصورة صحيحةيربط بين مهارات التمرير والتصويب والتنطيط

 والتنطيط

10 ء مهارات كرة السلة بشكل مباريات يشارك الزمالء في أدا

 .مصغرة

 تطبيقات مهارات كرة السلة في

 مباريات مصفرة 



57 

 

 :التنطيط

يللدفع التلميللذ الكرة بللاتجللا  األرض بيللد 

واحدة، ومن الرسغ عدة مرات وأصابعه 

منفرجللة وقليلللة الثني، مع تبللادل مني 

وملللد الركبتين قليال  لمتلللابعلللة ارتلللداد 

الكرة، والن ر أمللامللا  لمتللابعللة تحركللات 

 وأالتالميللذ، مم يعللاد التقللاطهللا للتمرير 

التصويب. 

 الخطوات الفنية:

 الدفع المتتابع للكرة وتوجيهها

 األصابع.األرض بواسطة  إلى

 أصابع اليد تكون متباعدة

للسيطرة على أكبر مساحة من 

الكرة لتوجيهها وتشير لرمام في 

 الكرة.اتجا  حركة 

 الدفع باألصابع وتتابع مني ومد

.وتوافقالرسغ والذراع بانسيابية 

 التنطيط خارج القدم المتقدمة

المنخفضة تكون الكرة  رةاووللمح

قريبة من الجسم.

لوالدرس األ  

 تنطيط الكرة 

Dribbling  

 

 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (تك النر جهوس طويل  .)  نليق النر  باليل اليقنا  اليترىتبالتبادا. 

  )النر  بيث الرجهيث باليليث نليقتبالتبادا )جهوس طويل  تنا . 

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

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

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

 بشنل  ت رج بيث األاقاع.

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

 .بيث األاقاع  ت رج بشنل

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

أصابع اليد متباعدة للسيطرة على أكبر مساحة من 1

 .الكرة

 .مني ومد الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق0

الكرة قريبة من الجسم. 3

األدوات المستخدمة:

 اقماع.–كرة السلة 

 المواطنة: قيم

)االنتماء( الكرة عليها ملصقات تحمل اسم مدن وقرى مملكة البحرين.
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 الدرس الثاني 

 تطبيقات التنطيط مع وجود المدافعين

Dribbling with defenders 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ( تنليق النر   ث القشا باليل اليقنا  م اليترى بشنل .  تك النر ) اوف

 األاقاع. ت رج بيث 

  التقريث التابق  ث الير .ينرا

 .جر  تلي   ن تنليق النر  جنة اليقيث  انل الوموا  النر ( تك  )الواوف

  اليتاا.لهمقن تبليل ااتياه  ن تنليق النر  باليل 

 رات جنة اليتاا 0 رات جنة اليقيث  م  0تنليق النر   النر ( تك  .)الواوف .

 ة اليقيث  رات جن 0تنليق النر   النر ( بالقشا تك  ً يل. واجه  .)الواوف

  لا ن. اليتاا بوجود رات جنة  0 م 

  ) نا لة  التيلر  اهينا القنلد التنليق  ا القتاحة ) اوف.  تك النر  

انا اةترجا يي  مل النر  انل  اهيناا  ب ماده التيلر بب اد كر  ال  يل بهقتنا 

    وامهة اله  .

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

أصابع اليد متباعدة للسيطرة على أكبر مساحة من 1

 .الكرة

 .مني ومد الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق0

الكرة قريبة من الجسم. 3

 :  تطبيقات التنطيط

تطبيقية لمهارة التنطيط  تمريناتهي 

في كرة السلة، تتميز بالفرح والسرور 

وسهولة ممارستها وتكرارها في سبيل 

 .االرتقاء الحركي للعبة كرة السلة

 النقاط الفنية:

 إلىالدفع المتتابع للكرة وتوجيهها 

 األصابع.األرض بواسطة 

 أصابع اليد متباعدة للسيطرة على أكبر

مساحة من الكرة لتوجيهها وتشير 

 الكرة.لرمام في اتجا  حركة 

 الدفع باألصابع وتتابع مني ومد

 الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق.

التنطيط خارج القدم المتقدمة،

المنخفضة تكون الكرة  رةاووللمح

قريبة من الجسم.

األدوات المستخدمة:

اقماع. –كرة السلة 

 قيم المواطنة:

)جميع قيم الموطنة( االقماع عليها ملصقات قيم المواطنة.
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 :التمريرة الصدرية

 ،تمرير كرة السللللة في مسللللتوى الصللللدر

 ماماالكرة باليدين بحيث يمسللللك التلميذ 

 ،أسللفل إلىوالمرفقان متجهان  ،الصللدر

والركبتلللان في حلللاللللة انثنلللاء والقلللدملللان 

سللللللريع للرسللللللغين  مم مللد ،متبللاعللدتللان

ويمكن أداء  ،والرجلين للللذراعين وكللامللل

 .من الثبات أو الحركة التمريرة هذ 

 النقاط الفنية:

 مسك الكرة باليدين مع نشر األصابع

على الكرة واإلبهامان خلفها، سحب 

 صدر.ال إلىالكرة 

 مد الذارعين بشكل كامل في أمناء

للخارج، تقدم  الكفدفع الكرة مع لف 

إحدى القدمين أماما لمتابعة حركة 

 الدفع.

  الن ر في اتجا  الكرة التي تأخذ خطا

التلميذ صدر  إلىمستقيما  لتصل 

.المستلم

 الدرس الثالث

التمريرة الصدرية

Chest pass 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 .شرح القناا   ارض النقوذج 

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

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

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

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

 ن ًياد  القتا ة.ينرا التقريث التابق ( .  تك النر ) اوف  

 ( تقرير النر  له  يل  ن النركة لأل ام..  تك النر ) اوف 

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

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 سلم تقدير وصفي: التقويم أداة

ممتاز جيدجدا جيدمؤشرات األداء الرقم

مع نشر األصابع  مسك الكرة باليدين1

 .على الكرة

مد الذارعين بشكل كامل في أمناء دفع 0

 .الكرة

والن ر في اتجا  الكرة. للخارج الكفلف 3

األدوات المستخدمة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

)التعاون( التعاون مع الزمالء بتبادل التمرير بينهم.



61 

 

 المرتدة: ةالتمرير

دفع الكرة بللاتجللا  األرض كي ترتللد منهللا 

لتسللللللتقر بين يللدي الزميللل المسللللللتلم 

 تمريرةوتكون هذ  ال ،)المسلللللتقبل لها(

عنلللدملللا تحتلللاج أن تؤدي تمرير   فعلللالللله

منخفضلللللة بالقر  من المدافع لتصلللللل 

.الزميل إلى

 :النقاط الفنية

 الرجلين باتساع الكتفين ورجل واحدة

 للخلف.

 مسك الكرة بأصابع اليدين في

 مستوى الصدر.

 تمرير الكرة بمد الذراعين لرمام مع

 .  تحريك الرجل الخلفية لرمام أيضا 

 تمرر الكرة في ملثي المسافة بين

التلميذ إلىلترتد  الممرر التلميذ

.المستلم

 الدرس الرابع

المرتدة ةالتمرير  

Bounce pass

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 شرح المهارة وعرض النموذج.

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

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

 0  ث  تا ةلناعق اهى ا( تقرير النر   واجه الناعق.  تك النر  ) اوف 

 أ تاا.

 .تقرير النر  داتل اللوق بيث  النر ( تك  .ال  يل  واجه )الواوف

 ال  يهيث. 

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

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

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

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

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.الرجلين باتساع الكتفين 1

.تمرير الكرة بمد الذراعين لرمام 0

بين الممرر والمستلم. تمرر الكرة في ملثي المسافة 3

األدوات المستخدمة:

 طوق. –كرة السلة 
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 الدرس الخامس

 التمريرة من فوق الرأس

Passing from above the head 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 شرح المهارة وعرض النموذج.

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

 تقرير النر .تبادا (  واجه.  تك النر  )جاو 

 0  ث  تا ةتقرير النر  تبادا ( ال  يل.  تك النر  .  واجه) اوف 

 أ تاا.

 5  ث  تا ةتقرير النر  تبادا ( ال  يل.  تك النر  .  واجه) اوف 

 أ تاا.

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

 لأل ام.

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

لهته .

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

سلم تقدير عددي: التقويم أداة

103مؤشرات األداء الرقم

الرجلين باتساع الكتفين ورجل واحدة للخلف.1

0. مد الذراعان عاليا 

متابعة التمريرة.3

:التمريرة من فوق الرأس  

القامة طويل لتلميذتمريرة مفيدة  ذ ه

ألنهللا تمكنلله من تمرير الكرة لزميللله من 

منلله ويكون  منللافسللللللين أقصللللللرفوق 

من فوق الراس، والكفان  التمرير باليدين

المرفقان مثنيين قليال مم تمد للداخل و

سللللللرعة في بقوة و الذراعان عاليا وتمرر

 اتجا  افقي للزميل .

 :النقاط الفنية

 من الوضع االبتدائي تمد الذراعان

 .  عاليا 

من فوق يقوم التلميذ بدفع الكرة 

 إلىالرأس بالرسغين واألصابع 

 األمام.

 يحافظ التلميذ على هذا الوضع

 وذلك من أجل متابعة التمريرة.

 تقدم إحدى القدمين أماما  وذلك

.للمحاف ة على اتزان الجسم

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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 الدرس السادس

 التمريرة الكتفية

Shoulder pass 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 شرح المهارة وعرض النموذج.

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

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

 أ تاا. 0  ث  تا ةتقرير النر  تبادا  ال  يل.  تك النر (  واجه ) اوف

 أ تاا. 5  ث  تا ةتقرير النر  تبادا  ال  يل.  تك النر (  واجه ) اوف

 ضن ااةت لاد  ب داالتهقي  ايموم  ( واجه.  تك النر ( ) اوف 

 تهة.ال كر  باةتتلاملهتقرير  اللويهة 

 م. 0 تا ة  ث التقرير لهناعق  الناعق.  تك النر ( ) اوف.  واجه

 .م.6  ث  تا ة التقرير بادات ال  يل.  تك النر (  واجه )الواوف

 .ينرا التقريث التابق  ن ًياد  القتا ة

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.الكرة باليدين فوق الكتف 1

.اليد اليمنى خلف الكرة واليسرى أمامها لمجرد السند 0

المستلم مع توجيه  اتجا تتحرك القدم اليسرى في  3

االتجا  نفسه ويرتكز الجسم على  إلىالكتف األيسر 

.القدم اليمنى

  :التمريرة الكتفية

 ،من فوق الكتف الكرةيمسلللللك التلميذ 

وتكون اليد اليمنى خلف الكرة واليسرى 

وعنللد تمرير كرة أمللامهللا لمجرد السللللللنللد 

 السلللللللللة يمللد يللد  ابتللداء من الرسللللللغ

 التمريرة ويمكن أداء هذ  . للذراع وكامل

الللحركلللة، وتسللللللتخلللدم  أوملن اللثلبلللات 

 للتمريرات الطويلة والهجوم الخاطف.

 :النقاط الفنية

  باليدين.مسك الكرة 

  فوق  تكون الكرةفي حالة التمرير

وتكون اليد اليمنى  األيمن،الكتف 

خلف الكرة واليسرى أمامها لمجرد 

وفي هذا الوضع يكون  السند،

الساعد األيمن عموديا على األرض 

 لها.والساعد واأليسر موازيا 

  أمناء دفع الكرة تتحرك القدم اليسرى

المستلم مع توجيه الكتف  اتجا في 

االتجا  نفسه ويرتكز  إلىاأليسر 

.الجسم على القدم اليمنى

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.



63 

 

 

 

:التصويب من الثبات

يعللللد التصلللللويب إحلللللدى المهلللللارات الهجوميلللللة 

تللأمير فعللال فللي وللله  ،المهمللة فللي كللرة السلللة

ومللللن المهللللارات  ،إربللللاك دفاعللللات المنللللافس

 التلميلللللللذاألساسلللللللية التلللللللي تنملللللللي للللللللدى 

الدافعيلللللللة للتلللللللدريب واالحسلللللللاس الحركلللللللي 

التصلللللويب  عنلللللواأأكثلللللر ملللللن وهلللللو  ،للمكلللللان

 خداما ألنلللله يلللللؤدي مللللن الثبللللات مواجلللللهاسللللت

المنافسلللين  أوللسللللة وبلللدون تلللدخل اللللزمالء 

 ويتميز باالتزان والتركيز.

:النقاط الفنية 

  مواجها السلة مع تقدم إحدى  التلميذيقف

القدمين أماما  قليال، بحيث تتقدم القدم 

المقابلة لليد المصوبة، وتكون المسافة 

 بين القدمين باتساع الكتفين.

  الكرة على أصابع اليد  التلميذيضع

المصوبة والذراع مثنية من المرفق والعضد 

مواز  لررض مع مني الرسغ للخلف حتى 

 على أصابع اليد. تستقر الكرة

  تمتد الركبتان وتستقيم الذراع المصوبة

أماما  عاليا  في توقيت انسيابي وبحركة 

كرة للالتلميذ إضافية لرسغ اليد يعطي بها 

السرعة الالزمة لالنطالق والدوران الالزم 

لها وكذلك المدى المطلو  تبعا  للمسافة 

السلة. إلىالتي تقطعها الكرة 

 الدرس السابع

 التصويب من الثبات

Shooting 

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 أداء نموذج مع شرح للمهارة

 م   ات   ضن ااةت لاد (.  تك النر ) اوف مليث  تواجنيث 

التصوي  له  يل.

 تر. 5 ث  تا ة  لتصوي  اهى التهةا (التهة ) اوف ااطرات  واجه  

  اوف ااطرتيث اهى تق الر ية النر ( بجراا  تابمة  ا تصوي  الر ية (

 .النر 

  القنتص اا ابل تق النناعاا  الا) اوف ااطرتيث( الاا ته  النل 

ليتتهم تقرير  ً يهة القواجه ارب القنلمة الاا القنتص   تهقي يتنرك 

 م يتبادا  القرتل ايصوب بينقا ييقن ال  يل النر  لالقنر ة  يم  

 . ناًنقا  ا الملاايث لتهقي انا

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.للخلفمني المرفق مع مني الرسغ 1

.اليد األخرى غير المصوبة تسند الكرة من الجانب0

.مني الركبتين3

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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 الدرس الثامن

التصويب من الومب 

Jump shoot

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 .أداء نموذج مع شرح للمهارة

 م  ( ات   ضن ااةت لاد.  تك النر ) اوف مليث  تواجنيث 

 التصوي  بالو   له  يل.

 )ث بالو    لتصوي  اهى التهةا ) اوف ااطرات  واجنة التهة 

 تر. 5 تا ة 

  بالو  .تصوي  البجراا  تابمة  (.  تك النر ااطرتيث) اوف 

 ابل تق  النناعا  الاا( الاا ته  النل .  تك النر ) اوف ااطرتيث

الاا القنتص  ليتتهم تقرير  ً يهة القواجه  تهقي يتنرك  القنتص ا

 القرتل اارب القنلمة القنر ة  يم   يصوب بينقا ييقن ال  يل النر  

. ناًنقا  ا الملاايث لتهقي ان م يتبادا ا

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.أعلى إلىالومب  1

.متابعة الرسغ للتصويب 0

.والنزول على القدمين في نفس المكان 3

 :التصويب من الومب

 ،تلللؤدى طريقلللة التصلللويب ملللن الوملللب

بلللنفس طريقلللة التصلللويب ملللن الثبلللات 

عموديلللا  لكلللن ملللع الوملللب فلللي الهلللواء

محاف لللللة عللللللى الحيلللللز اللللللذي ملللللع ال

 .في الهواء التلميذيشغله 

 :النقاط الفنية

  وعند الوصول  ،أعلى إلىالومب

أعلى نقطة يتم التصويب  إلى

بحيث يكون مرفق اليد المصوبة 

 .في مستوى الن ر

  متابعة الرسغ للتصويب والنزول

.على القدمين في نفس المكان

األدوات المستخدمة:

 كرة السلة.
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العاشروالدرس التاسع   

السلمية هالتصويب   

Lay-ups  

 
الخطوات التعليمية

التدريبات:

 شرح المهارة وعرض النموذج.

 (تك  . اوف ) الياً .أاهى  اليل األترى ةاًل   ث  بلىالتصوي  باليل اليقنى  النر

 (.تك   اوف ) التصوي   ن  رااا  حركة الرةغ  األمابن  ل  النر   ث أةلل  النر

لهقتاب ة. تبمى ال ااع  قتل  

 .األاهى. بلىالتصوي   ن ا ن الركبة  النر ( تك  ) اوف 

  اهى النهق  ث الابات.تصوي  النر  النهق( ) اوف  ث الابات ارب 

 يتاا  م ا ن الملم اليقنى  ن الو   أ ناا  تلوتيثا( التصوي   ث .  تك النر ) اوف

التصوي .

 ة التهقية.التصويب( التنليق  م أداا .  تك النر ) اوف 

 اهى النهق. تهقيةال التصويبه اداا النر   متنليق القشا  ن  النر ( تك  .) اوف 

 (تك  . اوف ) اهى النهق. تهقيةال التصويبه اداا النر   متنليق الير  ن  النر

 (تك  . اوف ) هى ا تهقيةال التصويبه اداا النر  بيث اااقاع  متنليق القشا  ن  النر

 .النهق

 (تك  . اوف ) هى ا تهقيةال التصويبه اداا النر  بيث اااقاع  متنليق الير  ن  النر

  النهق

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب: التقويم أداة

ال نعممؤشرات األداء الرقم

  .أخذ خطوة واحدة بالقدم اليمنى واالرتقاء بالقدم اليسرى  1

.األصابع خلف الكرة أمناء التصويب  0

.اليد المصوبة أقر  ما يمكن للسلة  3

:التصويبة السلمية

تلللؤدي هلللذ  التصلللويبة بكلتلللا اليلللدين عنلللد 

بسللرعة فللي اتجللا  الهللدف التلميللذ  هجللوم

تنطللللليط بعلللللد  ملللللن مختللللللف االتجاهلللللاتو

اسللللتالم الكللللرة مللللن زميللللل للللله،  أو الكللللرة

مراعلللللللللاة النلللللللللواحي  لتلميلللللللللذوعللللللللللى ا

عنلللد أداء هلللذ  المهلللارة حتلللى ال القانونيلللة 

  .يقع في مخالفة المشي بالكرة

:النقاط الفنية

  االقترا  نحو السلة أخذ خطوة واحدة

بالقدم اليمنى واالرتقاء بالقدم اليسرى  

للومب عاليا  مع رفع الركبة اليمنى أمناء 

اليمنى.التصويب باليد 

 قر  إلىاالحتفاظ بالكرة أمام الجسم و

 الذقن.

  االقترا  بقدر المستطاع من السلة

باستخدام خطوات كبيرة في حالة بعد 

 عنها.

  التصويب.األصابع خلف الكرة أمناء 

  اليد المصوبة أقر  ما يمكن للسلة وفي

 لها.ارتفاع أقصى 

  التصويب باستعمال لوحة الهدف وتوجيه

 المستطيل.ضلع  أوالكرة للخط األسود 

 اء لتصويب أمنالتركيز على النقطة المحددة ل

حافة الحلقة  إلىتوجيه الكرة باألصابع 

الموجهة.

األدوات المستخدمة:

 اقماع. –كرة السلة 
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 الدرس الحادي عشر

ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب 

 Drippling and passing and shooting 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

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

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

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

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

  .لنهق.االتنليق  م التقرير لهق هم  م اةتحم النر   التصوي  اهى  النر ( تك  )القشا

 . نهق.النليق  م التقرير لهق هم  م اةتحم النر   التصوي  اهى الت النر ( تك  )الير

 .النر ( القشا بيث اااقاع  ن التنليق  م التصوي . تك  )القشا

 . النر ( الير  بيث اااقاع  ن التنليق  م التصوي . تك  )الير

  )حل اداعر   ا البلاية يادى التلاي  بنر     التقرير بشنلبشنل داعر   تح ي  5) اوف

 باةتتلام جقين أًواع التقرير. ب لاا بنرتيث   اب 

 ر الي  م األاض اهى بالمو  التح ي  بالتنليق يموم الق هم بشاا   ن بالير  التنليق

 ال  يل. كر  اةتمباا

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

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

الكرة قريبة من الجسم.1

.مني ومد الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق0

.اليد المصوبة أقر  ما يمكن للسلة3

األدوات المستخدمة:

 اقماع.–كرة السلة 
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 :تطبيقات مهارات كرة السلة

مباريللللللات مصللللللغرة تشللللللتمل علللللللى 

تهلللدف  ،المهلللارات التلللي تلللم دراسلللتها

وغللللرس  التالميللللذإسللللعاد جميللللع  إلللللى

واكتشلللللاف حلللللب لعبلللللة كلللللرة السللللللة 

 تها.رعايالمواهب الرياضية و

 النقاط الفنية:

  ملراعلللاة النقلللاط الفنيلللة للمهلللارات

 .المختلفة

  مراعلللاة األداء القلللانوني للمهلللارات

.المختلفة

الدرس الثاني عشر   

 تطبيقات مهارات كرة السلة

Mini game 

 التدريبات:

.  بااا   صالر  ث تحا القشااكة  اتلبيق  ا تم دااةته 

األدوات المستخدمة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

نتماء( الفرق الرياضية يطلق عليها أسماء األندية المحلية.اال)
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الوحدة الرابعة

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

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

لضر   التاومحلكل فريق مالث و ،سقوطها في األرضوتمرير الكرة دون 

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

إذا أخفق الفريق  أوإذا تم ارتكا  خطأ،  أوحينما تضر  الكرة أرضية الخصم، 

.في صد الكرة وإرجاعها بشكل صحيح

الجسمانية رئيسّيا  على اللياقة البدنّية والقّوة  الطائرة اعتمادا  تمد كرة تع

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

انها تنمي القيم المتعددة مثل تحمل  والجسدّية، كما ،النفسّية التلميذ

واألمانة، والمرح، وروح المنافسة، وتقوي الذاكرة، ووسيلة  ،المسؤولية

 .اجحة لتربية التالميذ على التفكيرن
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(الثانيمخطط وحدة التربية الرياضية )الفصل الدراسي 

 كرة الطائرةاسم الوحدة:   رابعةال :الوحدة

الحصة
المفردات أهداف الوحدة

1  التمرير من اسفل.بطريقة صحيحة التمرير من اسفليؤدي مهارة

0  التمرير من اعلى. طريقة صحيحةب التمرير من اعلىيؤدي مهارة

3  االرسال من اسفل بطريقة صحيحة. أسفليؤدي مهارة االرسال من

4 االرسال من اعلى .بطريقة صحيحة يؤدي مهارة االرسال من اعلى

5 ربط االرسال مع التمرير من اسفل  .صحيحةبطريقة  يربط مهارة االرسال مع التمرير من اسفل و اعلى

+ اعلى

6 بطريقة صحيحة. هارة الضر  الساحقيتعرف على النقاط الفنية لم
1الضر  الساحق

7 بطريقة صحيحة. يؤدي مهارة الضر  الساحق
0الضر  الساحق

8 بطريقة صحيحة مهارة الصد الفردييتعرف على النقاط الفنية ل.
1الصد الفردي

1 بطريقة صحيحة يؤدي مهارة الصد الفردي.
0الصد الفردي

12   صحيحةبطريقة يتعرف على تشكيالت الدفاع.
تشكيالت الدفاع

11  بطريقةالطائرة ُا صغيرة يوظف فيها مواد قانونية لكرة ألعابيطبق 

 .صحيحة

قانون كرة الطائرة

10  يوظف فيها مواد قانونية لكرة تنافسية ُا ألعابيشارك الزمالء

 .لطائرةا

(ربط المهارات)تنافسية  ألعا 
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 :التمرير من أسفل

توجيهها و تضر  الكرة بمنطقة الساعدين

لملعب  أوللزميل  مع تغيير اتجاهها ،ألعلى

 .بدون استقرارها على اليدين الخصم

النقاط الفنية: 

 الوقوف فتحا  مع مني الركبتين وميل

الجذع لرمام قليال  ويوزع مقل الجسم 

   ي.اوبالتسعلى القدمين 

لرمام وألسفل  تانالذراعان ممدود

   .باتساع الصدر

اليدان على بعضهما  يوضع الكفان

وتتجهان ألعلى مع امتداد أصابع اليدان 

اإلبهامان متوازيان ومتعامدان على 

  وتضر للخارجالكفين تقريبا  والساعدان 

   .الكرة بمنطقة الساعدين

ومد  مد الركبتين للوصول للوقوف

الذراعين لرمام بمحاذاة الصدر وتقدم 

ومد الجذع لرمام  ،األكتاف لرمام

لاللتقاء بالكرة وتحمل مقل  رعلىلو

الرجل  إلىالجسم من الرجل الخلفية 

.األمامية

 تلمس الكرة بالساعدين من الداخل في

ويستمر مد الجذع حتى  ،مسطح كبير

يصل مقل الجسم على أصابع القدمين.

ل والدرس األ  

 التمرير من أسفل

Underarms pass 

 أنواع وقفات االستعداد:

(.وقفة االستعداد العميقة) (وقفة االستعداد المتوسطة) (االستعداد العلياوقفة )

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 (  تقرير النر ) األاض.اهى  ن ااتلاداا  ث اهى الناعق  اوف.  تك النر  

 األاض  ر   احل .اهى تقرير النر  ب ل ااتلاداا  ث  ا) اوف.  تك النر ( تباد 

 ال  يل.  تيييييك النر ( ا ا النر  له  يلا تقرير النر   ث أةييييييلل  ه) اوف.  واج

 له  يل.

  ( ا ا النر  له  يييلا تقرير النر   ث أةيييييييلييل ) جاو.  واجييه ال  يييل.  تيييييييك النر

له  يل

  :الثنائيات بين مسابقة

 (ال  يل ه اوف.  واج )احل .  ر  األاضاهى   ث ب ل ااتلاداا النر  تقرير تبادا 

  تتقر بشنل لألاهى النر  تقرير( النر ) اوف.  تك . 

 (ال  يل.  تك النر  ه اوف.  واج )ال  يل  ن النر  تقرير تبادا.

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.قليال   لرمام الجذع وميل الركبتين مني مع فتحا   الوقوف 1

 امتداد مع ألعلى وتتجهان بعضهما على اليدان -الكفان وضع 0

 تقريبا   الكفين على متوازيان اإلبهامان اليدان أصابع

.الساعدين بمنطقة الكرة وتضر  للخارج والساعدان

 بمحاذاة لرمام الذراعين ومد للوقوف للوصول الركبتين مد 3

.الصدر

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.



72 

 :التمرير من أعلى

ث بحي ،علىاستالم الكرة باليدين من أ 

اليدين بشللللكل مقعر تتناسللللبان تكون 

بأطراف ولمسلللللها مع اسللللتدارة الكرة 

 ،اللجلبلهلللة تقريبلللا   األصللللللللابلع وأملللام

واإلبهامان في مستوى أفقي تقريبا  

د مم يمللواألصلللللللابع متجهللة لرعلى 

كرة ال التلميللذ يللد  لتمرير وتغيير اتجللا 

لملعب الخصم. أوللزميل 

:ةالنقاط الفني

 المرحلة التمهيدية )قبل اللمس(:

.  مني الركبتين والفخذين قليال 

 عاليا  اليدان أمام الرأس. 

 شكل مثلث امام الجبهة.األصابع على 

.الن ر للكرة من خالل المثلث 

.القدمان باتساع الصدر 

 المرحلة األساسية )مرحلة اللمس(:

.استدارة اليدين واالصابع على الكرة 

.لمس الكرة في الجزء السفلي الخلفي

.مد )فرد( الذراعين والرجلين 

.اليدان تشيران للهدف 

 المرحلة الختامية )ما بعد اللمس(:

.امتداد الذراعان بشكل كامل 

تحويل مقل الجسم في اتجا  الهدف.   

.الن ر في اتجا  الكرة   

 الدرس الثاني 

أعلىالتمرير من   

Overhand pass 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 اهى األاضا  ب ييل ااتييلادايييا يموم   النر التهقيييي  ) اوف.  تييييييييك النر ( ير ا

 باللتوا تنت النر   ث تحا  ضن التقرير  يقتك بالنر   ن الابات.

  ) لنلتيييها  م يموم باةيييتح نا  اهىلأل ربالتقري التهقي يموم ) اوف.  تييك النر

  ث أةلل.

  ) دتياه الناعق  ن التيييقاح لهنر  باااتلا ربالتقري التهقي يموم ) اوف.  تيييك النر 

 األاض.اهى  ر   احل   ث 

 بشييينل   ن ال  يل ) اوف.  واجه ل  يهة.  تيييك النر ( تبادا تقرير النر   ث أاهى

 الت كيل اهى  ل ال ااع كا هة. ن توامل.  

  ) ل  يهه  قتييييناب بالنر ا  يموم بتقريراا  ه واج التهقي يم  ) اوف.  تييييك النر

الشبك بشنل  توامل. أاهىله  يل  ث  أاهى ث 

 التح ي  تابمة بيث  اقل. 

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

مني الركبتين والفخذين قليال ) قبل اللمس (.1

استدارة اليدين واالصابع على الكرة ) مرحلة اللمس (.0

اللمس (. امتداد الذراعان بشكل كامل ) ما بعد3

األدوات المستخدمة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

)المحاف ة على الممتلكات( المحاف ة على األوات بإعادتها إلى مكانها.
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االرسال من أسفل:

أسهل أنواع من المهارات الهجومية، و

المبتدئون وذلك االرسال يحب استخدامه 

 مقفلة في بداية المباراةالكرة باليد  بضر 

ملعب  إلىبهدف إرسالها من فوق الشبكة 

 المكان إلىوتوجيه الكرة  الفريق المنافس

 المركز بسرعة. إلىالمناسب والعودة 

  :النقاط الفنية

 :التمهيدية المرحلة

 تق ته  اإلاةاا  نلمة  ا التهقي  يم 

 الضاابة اليل انس القتمل ة الرجل تنون االنناية

.األيقث( لهتهقي  )اليترى

 األيقث اللت  أ ام اليترى اليل اهى النر  تنقل.

:الرئيسية المرحلة

ا النت  ااتلاع اليترى باليل النر  تم ف  .تمريبب

اًنناا  ن لهته  اليقنى ذاااه التهقي  يرجن 

 اليتم  مل  ًمل لأل ام اليتم بتيق  ا

 .التهلية الملم اهى

ا ال ااع تقرجح   ا  اا النر  لتمابل أ ا ب

 .النوض  تتوى

ا   مل ًمل  ن أةلل  ث النر   تضرب تمريبب

 .األ ا ية اهى الملم اليتم

 :النهائية المرحلة

ا الضاابة ال ااع  رد  اليتم  مل ًمل  ن أ ا ب

 داتل  ناًه التهقي  يتت   م األ ا يةا الملم اهى

ارتية:  اللرق بإحلى النر  ضرب  يقنث القه  

 . باشر  الرةغ بالتاال أاهى اليلابمبضة 

 الدرس الثالث 

 االرسال من أسفل

Underhand serve

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  ) الابات  ن  احل   ثبتنليق النر  بيل  التهقي يموم ) اوف.  تك النر 

 األاض.اهى باااتلاد  ث   التقاح لهنر

  ) بتنليق النر  بالتبادا بيث التااليث  ن  التهقي يموم ) اوف.  تك النر

 اهى األاض.د  ث باااتلاالتقاح لهنر  

  ) شنل الابات ب  احل   ثبتنليق النر  بيل  التهقي يموم ) اوف.  تك النر

. توامل

  ) ا ًنو الناعق  ن التقاح لهنر باألاةا التهقي يموم ) اوف.  تك النر

.األاض  ر   احل اهى باااتلاد  ث 

  ) ا تياه الناعق ااباألاةا التهقي يموم ) اوف.  تك النر.  لياب

  ) تر( 0 )ااتلاعا  ث  وق الشبنة باألاةا التهقي يموم ) اوف.  تك النر  

 . تر 0 ث  تا ة 

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.الضاربة اليد عكس المتقدمة الرجل1

.أسفل من الكرة ضر 0

ا الضاربة الذراع فرد3  على الجسم مقل نقل مع أمام 

 .األمامية القدم

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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االرسال من اعلى: 

أكثر انواع االرسال انتشارا واستعماال 

مفتوحة في بداية الكرة باليد  وتضر 

بهدف إرسالها من فوق الشبكة  المباراة

وجعل الكرة  ،ملعب الفريق المنافس إلى

في حالة اللعب ويمكن أيضا ان تستخدم 

نتهاء الشوط، وبعد بعد ا الستئناف اللعب

 .كل خطأ

  :الفنية النقاط

 الواوف القواجه لهشبنة  ن  ضن الملم

أ اليترى لأل ام لهقرةل باليل اليقنى 

.تمليم الملم اليقنى لهقرةل باليترى

 ا بالتت مل اليتم  وًااب اهى المل يث .

 تقتك باليليث   اب  أ تتنل النر  اهى اليل

االياب أ ام اليتم بنيث ينون بااتلاع  وق 

.كت  ال ااع الضاابة

االياب  اب أ ا  باليليث   اب  أ النر  باليل  ا ا

اليتم بنيث ينون بااتلاع  وق كت  ال ااع 

  .الضاابة

ألاهى تهلاب  ن تموس  ترتلن ال ااع الضاابة

الي ع  ن ًمل  مل اليتم اهى الرجل 

   .التهلية   رد اليتم

 رجنة ال ااع الضاابة ب يلاب اث النت  األيقث 

  . ن بماا  ر ق اليل بياً  الرأس

 تضرب النر   ث الته   تنون اليل  لتوحة

.اهيح م ر   أ 

 الدرس الرابع

اعلى من االرسال   

Overhands serve 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  :رمي الكرة

 ( ) يموم التهقي  بقتك النر  براحة اليل القمابهة لهيل الضاابة  ير ا  اوف.  تك النر

 .النر  لألاهىا  م يتركنا تتمق ا ا ه

  ) نرك التيموم التهقي  بتقرير النر  بيل  احل  له  يل  ن الت كيل اهى ) اوف.  تك النر

لأل ام تلو   احل .

:التواصل مع الكرة

 ( ) ا  ن  تك اليل القمابهة لهنر   هتصمة الناعقيموم التهقي  بقواجنة  اوف.  تك النر

 يبلا اليل النر  )الضاابة(  ن اليل القاةنة لهنر  بتراة ابل ةموط النر . بالناعق

  ) يموم باألاةاا تياه التق  االناعق تر  ث 0يم  التهقي  اهى ب ل ) اوف.  تك النر

القنلد  ا الناعق.

  ) يم  التهقي   واجه ل  يهها يموم باإلاةاا له  يل) اوف.  تك النر.  

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

 القنلمة القمابهة.

  الننايةيتم ًياد  القتا ة الا  نتص  القه     ث  م الا تق.

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.عاليا   أماما   دين معا  بالي أوالكرة باليد  رمي 1

رفع الذراع الضاربة ألعلى خلفا  مع تقوس الجذع مع نقل مقل  0

.الجسم على الرجل الخلفية

الضاربة بعيدا  عن الكتف األيمن مع بقاء مرفق اليد مرجحة الذراع  3

.بجانب الرأس

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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والتمرير ربط مهارة التمرير من أسفل 

  من اعلى:

تطبيقية لمهارة التمرير في  ألعا هي 

كلرة الطلللائرة، تتميز بلللالفرح والسللللللرور 

وسللللللهولللة ممللارسللللللتهللا وتكرارهللا في 

ئرة ة الطاسبيل االرتقاء الحركي للعبة كر

واتقان مهارتي التمرير من أسفل ومن 

 اعلى.

الفنية: النقاط  

 تلتلم علللميلللة ربط المهلللارات على

مللم إشلللللللراك  الأواألداء الللفللردي 

 الزميل.

 في المرحللللة الثلللالثلللة يتم تطبيق

المهلللارة داخلللل وضللللللع مشللللللللابللله 

للمنافسة.

 الدرس الخامس

أسفل واعلى من التمرير مع االرسال ربط 

Overhands serve and Overhand pass, Underarms pass 

 الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 أسفلق فيها فقط اإلرسال من بنقاط يط 5عمل مباراة بين فريقين من 

 علىومن ا أسفلوالتمرير من 

األدوات المستخدمة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

الحراز الخمسة نقاط في المباراة.)التعاون( تعاون الزمالء في الفريق 
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الضر  الساحق:

يقفز التلميللذ عموديللا  لرعلى بللالقر   

نقطة  إلىالكرة  من الشلللللبكة، ويوجهه

المنلللافس ملعلللب الفريق  في معّينلللة

وتتميز هذ  الضللللربة بالقوة والسلللللرعة 

وتوجيللله  ،األداء الحركي واللللّدقلللة في

ضلربات بطريقة قانونية بحيث يفشل ال

 إلىهذا األخير في إعادتها باإلضلللللافة 

حيح اهمية للتلميذ وعدم  الهبوط الصللللللّ

لمسه للشبكة.

السادسالدرس   

1 الضر  الساحق 

Spiking 

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

 ناا  اااتراب بل ن كر  التهقي  ضن اح ات اهى اااض  ت هيم .

 اليترى التهقي   النر  بيل اوف. 

 ب ل أن ت ت  اليل الوضن  لقس النر   اا اهى اليل  ا القنان الصنيح

  .الصنيح لهضربة

ضرب النر  باللريمة التابمة إلةماطنا اهى األاض لةا  ن.

  بضرب النر  باتياه الناعق  تنليل ًملة لتوجيه النر  الينا التهقي يموم.

 اوف  واجه له  يلا تبادا ضرب النر  اهى األاض  ن التركي  اهى 

حركة ال ااع.

  تراب بااا تح ي  ا القراك  األ ا ية  يموم  ح ة تح ي  يم   ح ة

  اااتماا  ضرب النر .

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.القدمان مفتوحتان باتساع الحوض وتكون متوازيتان1

لرمام.الذراع من أسفل للخلف وألعلى مرجحة 0

ضر  الكرة.3

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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 الدرس السابع

0 الضر  الساحق 

Spiking  

الخطوات التعليمية

 التدريبات:

  بييياااتراب  تح يييي  ا القراك  األ يييا يييية  يموم  ح ييية  تح يييي يم   ح ييية

 اااتماا  لقس النر .

 ضرب النر   نالتقريث التابق  ينرا. 

 الضيييييييااب باتتاذ التهقي   قتيييييييك بيالنر  بيواا الشيييييييبيك  يموم لتهقيي  يم  ا

تلوات اااتراب  اداا الضرب التاحق الق ل  ث طرف ال  يل.

 القرب ات القرةو ة اهى ااض القه  . بلىالتقريث التابق  توجيه النر   ينرا

 يموم ب قل الل اع  ث أةلل. تهقي التقريث التابق  ن  جود  ينرا

 اقل  نا تة بيث القيقواات. 

 تستخدم نفس معايير التقويم للحصة السابقة

  :الفنية لنقاطا

  :تمر هذ  المهارة بثالث مراحل

 التمهيدية: المرحلة 

خطوتي االقترا  يكون مركز مقل  دبع

الجسم خلف الكعبين وتكون القدمان 

وتكون  ،مفتوحتان باتساع الحوض

 ،واحدة تسبق االخرى قليال أومتوازيتان 

وتمرجح الذراع من أسفل للخلف 

االمكان استعدادا لعملية  يقدروألعلى 

االرتقاء ألعلى لتتحول السرعة والقوة 

 قوة وسرعة عمودية.  إلىمن الجري 

 : الرئيسيةالمرحلة 

 ضر  الكرة.

 المرحلة الختامية: 

بعد انتهاء الضربة الساحقة تسحب اليد 

 علىالتلميذ الضاربة ألسفل ويهبط 

 األخرى،قدم تلي  أوالقدمين بخفة 

والمسافة بينهما باتساع الحوض 

ومني قليل في  ،ومواجه للشبكة

الركبتين المتصاص شدة الهبوط والجذع 

مائل قليال لرمام والرأس والن ر 

لرعلى الستقبال الكرات المرتدة من 

 حائط الصد.

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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 :الصد الفردي

تم عمليلللة الصلللد بمواجهلللة الشلللبكة تللل

 التلميلللللذا حيلللللث يقفلللللز وقريبلللللا  منهللللل

مللللع مللللد الللللذراعين  ،عموديللللا ألعلللللى

ألعللللللى حتلللللى تصلللللل اليلللللدان فلللللوق 

الشلللللبكة داخلللللل ملعلللللب الخصلللللم وال 

 .بالمرور بينهما يسمح للكرة

 النقاط الفنية:

  تتم عملية الصد بمواجهة الشبكة وقريبا

والقدمان  مثنيتانالركبتان ، ومنها

.متوازيتان ومتباعدتان

الذراعان مثنيتان واليدان بارتفاع الصدر. 

 الومب ألعلى مع مد الذراعين ألعلى

ن وتكو ،حتى تصل اليدان فوق الشبكة

اليدان مقعرتان واألصابع مفرودة داخل 

ملعب الخصم وال يسمحان للكرة بالمرور 

.بينهما

وقيت السليم لالرتقاء التركيز على الت

بالرجلين معا  والهبوط في المكان

 .المناسب

 يقف التلميذ في وضع االستعداد عن

 .طريق المالح ة اليق ة

 مراقبة الكرة التي يقوم تلميذ من

ها.إعدادب منافسالفريق ال

 الدرس الثامن

1 الفردي الصد  

Single block

الخطوات التعليمية

التدريبات:

 عرض نموذج صحيح لحائط الصد.شرح 

  ا القنان  أ ناعق التلاي  التهقي  اهى  ناا  الصل بالو   لألاهى اهى 

.له  يل واجه  أ 

 ااايث لهته  اقل حاعق الصل اهى الشبنة  واجه له  يل  ن  رجنة ال

 النلييث  وق الشبنة. 

  التهقي يضرب النر   تر  0بيننم  القتا ة تهقي يث ث  ضن الابات بيث

 اقهية الصل بل ن شبنة.ياد  ا  الااًا  األ

 اقهية الصلياد  منل ق التلاي   أ تويل  القم ل الا  وق  التهقي  األ 

 ضرب النره بيل التهقي   وق الصنل ق. لهتهقي ا الااًا  واجه 

 التلاي  التابق  ث تنريك النر  القضر بة  ا اتياه اليقيث  اليتاا ينرا.

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.نوالقدمان متوازيتان ومتباعدتا مثنيتانالركبتان  1

رعلى مع مد الذراعين ألعلى حتى تصل اليدان لالومب  0

.فوق الشبكة

.المناسب الرتقاء بالرجلين معا  والهبوط في المكانا 3

 األدوات المستخدمة:

صندوق. –مقعد سويدي  –كرة الطائرة 
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:النقاط الفنية

 تتم عملية الصد بمواجهة الشبكة

 .وقريبا  منها

 والقدمان  مثنيتانالركبتان

 .متوازيتان ومتباعدتان

 الذراعان مثنيتان واليدان بارتفاع

 .الصدر

 الومب ألعلى مع مد الذراعين

ألعلى حتى تصل اليدان فوق 

الشبكة وتكون اليدان مقعرتان 

واألصابع مفرودة داخل ملعب 

الخصم وال يسمحان للكرة بالمرور 

 .بينهما

 التركيز على التوقيت السليم

قاء بالرجلين معا  والهبوط في لالرت

 .المناسب المكان

 ضرورة التركيز على استعادة

 .االتزان مباشرة بعد الهبوط

 يقف التلميذ في وضع االستعداد

 .عن طريق المالح ة اليق ة

 مراقبة الكرة التي يقوم تلميذ من

 ها.إعدادب منافسالفريق ال

 الدرس التاسع

0 الفردي الصد  

Single block

 

 الخطوات التعليمية

التدريبات:

تم تعلمه: مراجعة ما

   م ااًتماا بتلوات جاًبية  ا واجه لهشبنة  ا القنتص  التهقي يم 

.للرف الشبنة  اقل الصل بل ن كر 

 لقس النر  لةا   ن تهقي التقريث التابق  ث  جود  ينرا.

 ضرب النره بيل  لهتهقي ا يموم ب قهية الصل  الااًا  واجه  األ لتهقي ا

.مل النر  لةا   ن التهقي 

  ب قهية الصل  ث  جود ضااب حميما لهنر  التهقي يمون. 

 اقل تمتيقة بيث اللريميث  ن التركي  ان  ث يموم بناعق مل له ًملتيث.

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 قائمة الشطب: التقويم أداة

النعممؤشرات األداء الرقم

.نوالقدمان متوازيتان ومتباعدتا مثنيتانالركبتان 1

رعلى مع مد الذراعين ألعلى حتى تصل اليدان لالومب 0

 .فوق الشبكة

.المناسب الرتقاء بالرجلين معا  والهبوط في المكانا3

األدوات المستخدمة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

)الطموح( العزيمة للفوز بأكبر عدد من النقاط.
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 الدرس العاشر

الدفاع تشكيالت   

Defense Formations 

 التدريبات:

اللريمة التييييابمة اةييييتمباا اإلاةيييياا باةييييتتلام يلاب الق هم التح ي  اهى 

 بإاةاا النر  كل  ر   ا  نلمة  ن الل اان.

األداء على المعتمد التقويم استراتيجيات

 سلم تقدير عددي: التقويم أداة

103مؤشرات األداء الرقم

.  wيقف الالعبين بشكل حرف 1

.ن مع الزمالء امناء االداءاويتع 0

:الدفاع تشكيالت

من المهارات الدفاعية المهمة التي تعطي 

على كرة المنافس ومنعه  لالستحواذفرصه 

فيها المدافع مواجه ويكون  ،احراز نقطةمن 

مرفوع ألعلى والن ر لمنللافسللللللله والرأس 

انثنللاء ويوجللد ، الكرةعلى المنللافس و موزع

فلي اللركبتين وتوزيع مقلللل الجسلللللم على 

األخرى القللدمين وأحللدي الللذراعين لرعلى و

 التلميذألسلللللفل وعند اسلللللتقبال الكرة يمد 

ملعب الخصم. أوالذراعين ويوجهها للزميل 

النقاط الفنية:

 بخمسللللة تالميذتشللللكيل االسللللتقبال 

 .Wعلى هيئة   

 تلتلميز هلللذ  الطريقلللة بتغطيلللة جيلللدة

التالميللذ للملعللب وتسلللللهللل من حركللة 

وهللذا النوع  منللافسللقيلام بللالهجوم ال

من أسلللللهلل تشلللللكيالت االسلللللتقبال 

ويلتلنلللاسللللللللب مع الفرق متوسلللللطلللة 

المستوى.

 على شلللللكللل  التالميللذويكون وقوف

( كما في الشكل  ويراعى أن Wحرف ) 

المعللد ومكللانلله على  التلميللذموقف 

ا  بعمليلللة التركيبلللات الشلللللبكلللة مرتبطللل

.الهجومية

األدوات المستخدمة:

 كرة الطائرة.
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 :الطائرة + مباريات( كرة )قانون

الصغار  التالميذإسعاد جميع الهدف هو 

واكتشاف  غرس حب لعبة كرة الطائرةو

.تهارعايالمواهب الرياضية و

عشر والثاني الدرس الحادي   

+ مباريات الطائرة كرة قانون  

 Mini games 

 

 التدريبات:

مباريات مصغر  باستخدام قانون كرة الطائرة.

المستخدمة:األدوات 

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

قيم المواطنة لكل فريق من الفرق فانيالت تحمل)جميع القيم( 

االحترام ...... إلخ. –التعاون  –مثال : التسامح 
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الثالثالفصل 
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 استراتيجيات التقويم وأدواته في التربية الرياضية
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استراتيجيات التقويم وأدواتها في التربية الرياضية  

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

تمليرات كقية  أدلة  ملية يتتنل بلينا  ا بملاا  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 بلرديةا  يتتنل التمويم اهى أةس   بادئ تاكل  رااا  اللر ق ال

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 

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

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

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

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

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

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

ليات تلبيمه بقا ينمق أالاف ال قهية الت هيقية الت هقية   القتقاهة  ا آليبه  أد اته   أةا

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

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 

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

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

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

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

:كلايات   نااات  ايم  اتيااات  تتهلة  ا ه األةالي  اا

 أ. المالح ة:  

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

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

 واا  حميمية.

  والتقارير:  . المشروعات

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

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

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

  ث القشر ع.ا   نااشة ارتريث  احترام آااعنم. حيث ت تبر  نااات ال رض ج ااب 

 : 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

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

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

 (.البنريث تتتاال

. القرشلات النشا ة  ريق  ا القشااكة .4

.اياضا منا يوم تنظيم .5

 .تواوية  ناضرات تنظيم .6

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

الل لية. القنا ل  ا البنريث  قهنة تقايل .8

 القشااكة  ا يوم البنريث الرياضا. . 9

 القشااكة  ا ااكاديقيات القلاةية. .22

لقبياد الرياضا القصالر. القشااكة  ا األ .22

  :. االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية وعمليةج 

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

ج ة  واية حوا اا د  ث القوضواات  ت  يلام بتال يةال أ   نااات  ا  وضوع دااةا 

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

اتتبااات  وًاة اهى  5- 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

  هل. ملف انجاز التلميذ:

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

ااًياً النناعا بنيث تشنل  بلى لةا القن ث  التمويم التنوينا لتهك القاد   ذلك بلااب 

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



87 

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

  .قاا  قا ي ليه دا  ية أكبر لهت همأا

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  – التهقي ااتلااية:)حموق   اجبات  .4

 . شر ع(القشااين )اةتقاا   .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 )

المالح ة المن مة وتشمل: 

  :22التهوك الصلا%  .

  :62األداا ال قها%. 

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

 التح ي  

  المشاريع والتقارير وتشمل:

  6التمرير:  أ القشر ع%.

  : 4ال رض الشلو%.

  : 25ااتتبااات المصير%.

 5 : ه  اًياً التهقي%.

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

  أدوات التقويم في التربية الرياضية:

  .ةهم تملير  ملا

  . ةهم تملير الد

 . ااعقة الشل 

االختبارات التقارير أوالمشاريع المن مةالمالح ة 

القصيرة

ملف 

انجاز 

لتلميذا

الدرجة 

النهائية السلوك 

الصفي

األداء 

العملي

 وأالتقرير 

المشروع

العرض 

الشفوي

126264155122%
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همم ذوي ال تالميذإرشادات التعامل مع   



91 

الهمم ذوي تالميذ مع التعامل إرشادات  

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

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

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

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

   :النياح تبرات  ا لهقر اهتح ي  ل اللرمة  بتاحة الت هقية

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

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

 الناجح. أداعنم  ا ااةتقراا اهى اادايث

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

 .لهقتاال 

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

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

 اًياته.ا ن تناة  بقنام  تنهيلنم ال ادييث لتح ي ا  ث غيرام  ال

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

  األًظقة.  المواًيث القتتتل ة  األد ات األجن    ا

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

.المهق لنم  يتببان

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

   القلهوب. ااةتيابة حصوا ب ل  باشر  الت  ي   تمليم القتنواة

 التح ي .  ن القتتقر التوامل اهى النرص 

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

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

 نموذج التقويم التربوي

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

و
ل

 مراجعه ما سبق تعلمه

 
م
د
ق
ال
ة 
كر

لواأل

س
اد
س
ال
ف 

ص
ال

1 

 الجري بالكرة

الكرة الثابتة و المتحركة تمرير  

الثاني
سيطرة على الكرة بباطن القدم و خارج القدمال  

 التمرير + السيطرة

الثالث
 السيطرة بالفخذ

 ضر  الكرة بالرأس

الرابع
 التصويب من الجري

لمهارات ) التمرير + السيطرة + التصويب (دمج ا  

السادس
 حجز الكرة و حمايتها

في كرة القدم غةاوالمر  

السادس
 مباريات مصغرة في كرة القدم

واللقف الرمي

د
لي
 ا
رة
ك

السابع
استالم الكرة باليدين

التمرير من مستوى الرأس
الثامن 

التمرير من مستوى الرأس

تنطيط الكرة من الثبات.
التاسع

تنطيط الكرة من الحركة.

التصويب من الثبات على المرمى.
العاشر

على المرمى. الثابتالتصويب من 

على المرمى. الومبالتصويب من  الحادي 

على المرمى. الومبالتصويب من عشر

حارس المرمى الثاني 

تطبيق جماعي والتعرف على مواد القانونعشر
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مالح ات المهارات المقررة إلى من  م الصف األسبوع اللعبة
ال
ي 

س
را
د
ال
ل 
ص
ف
ال

ي
ان
ث

الكرة تنطيط  

ة
سل

ال
ة 
كر

لواأل

ال
ف 

ص
ال

س
اد
س

1 

التنطيط تطبيقات  

لصدريةا التمريرة  

الثاني
المرتدة التمريرة  

الرأس فوق من التمريرة  

الثالث
الكتفية التمريرة  

الثبات من التصويب  

الرابع
الومب من ويبالتص  

السلمية التصويبة  

السادس
السلمية ويبةالتص  

والتنطيط والتصويب التمرير مهارات ربط  

السادس
قاتتطبي  

مرير من اسفلالت

رة
ائ
ط
ال
ة 
كر

السابع
التمرير من اعلى

االرسال من اسفل

الثامن 
االرسال من اعلى 

ربط االرسال مع التمرير من اسفل + اعلى

التاسع
الضر  الساحق

الضر  الساحق

العاشر
الصد الفردي

الفرديالصد 
الحادي 

تشكيالت الدفاععشر

قانون كرة الطائرة
الثاني 

تنافسية ربط المهارات ألعا عشر
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النسبي ألساليب التقويم التكوينيالوزن   

لمرحلة التعليم األساسيلمادة التربية الرياضية 

م
ق
لر
 ا

 اسم التلميذ

التقارير أوالمشاريع  المالح ة المن مة االختبارات  

 القصيرة

ملف انجاز 

 التلميذ

الدرجة 

السلوك  النهائية

 الصفي

األداء 

 العملي

 أوالتقرير 

 المشروع

العرض 

 الشفوي

12 62 6 4 15 5  %122 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



التجميعي ألداء التلميذ في عناصر أدوات التقويم التكويني الرصداستمارة 

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

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

 مالح ة

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

 الوزن النسبي لكل مادة دراسية.

الدرجة المجموعالسلوك الصفياالسمالرقم 

المست

حقة 

الدرجة المجموعالمشروع

المستحقة 

الدرجة المجموعملف انجاز التلميذالعرض الشفوي

المست

حقة  القواعد 

واألن مة

التعامل 

مع الزمالء

األداء 

األكاديمي

االخراج  التنفيذ التخطيط  

النهائي

الدرجة  العرض

المست

حقة 

التبويب 

والترتيب

الشكل  المحتوى

النهائي



الوحدة:

 األسبوع:

كرة السلةموضوع الوحدة: 

 التنطيطعنوان الدرس: 
  إلىمن       التاريخ: 

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

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   -راق أو  األدوات:  

أجزاء  الزمن
 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالفنيةالنقاط اإلجــــــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق

إحماء

 التلميذأن يهيئ 
عضالت جسمه و 
أجهزته الحيوية للنشاط 
المقبل من خالل 
التمرينات المختارة 

 بصورة صحيحة.

أسلوب )أ( األمر والتعليمات 

المعلم الصغيراستراتيجية التعليم والتعلم: 

)وقوف( دوران الذراعين لألمام والخلف بالتبادل. -1

)وقوف( طعن الرجل اليمنى واليسرى للجانب بالتبادل. -2

لجانب اليمين واليسار بالتبادل.الجذع  )وقوف( ميل -3

فيق.)وقوف( الجري في المكان عند سماع الصفارة الوثب عاليا مع التص -4

.ارض ثم الوثب عالي  )وقوف(  الجري في المكان عند سماع الصفارة لمس األ -5

الدوران من  - 

 مفصل الكتف. 

فرد الركبتين. -

فرد الذراع عاليا   -

 بالتبادل.

الوثب على -

.االمشاط  
رفع الركبتين  -

قائمة يةاوبز

يكرر كل  

 8تمرين 

 عدات

لتغذية الراجعةا  

والتوجيه()المالحظة   

 التقييم الذاتي

)قياس نبضات القلب عن 

طريق وضع كف اليد على 

 القلب(

ق

بدني إعداد

بعض  التلميذأن ينمي 
عناصر اللياقة البدنية 
من خالل التمرينات 
 المعطاة بشكل سليم.

أسلوب )ب( المحطات 

. الذراعين أماما  عالي ا ع)وقوف. مسك كرة طبية باليدين( رفالقوة العضلية:  .1

)وقوف. مسك حلق مطاط( التصويب داخل األطواق على األرض. الدقة:  .2

 )وقوف( الجري المتعرج بين األقماع.الرشاقة:  .3

)وقوف. مسك الكرة( رمي ولقف الكرة عالي ا مع التصفيق.التوافق:  .4

ما فائدة التمرين المعطى؟طرح أسئلة من أجل التعلم: 

النظر لألمام -

 الذراعين  فرد -
التصويب بيد واحدة-

تغيير االتجاه بسرررررعه -

 قماعبين األ

الكرة النظر على 

عدم سقوطها  ومحاولة

  رضعلى األ

األداء مدة 
دقيقة واحدة 
في كل محطة

 التغذية الراجعة
 )المالحظة والتوجيه

 تشجيع النموذج الجيد

 تصحيح األخطاء الشائعة(

 طرح األسئلة:

)ما عناصر اللياقة البدنية التي 

 عدادفي جزء اإل تم تنميتها

البدني؟ يتم حل السؤال من 

 خالل

إحدى استراتيجية التعلم النشط 

 )القفل والمفتاح(



أجزاء  الزمن

 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالنقاط الفنيةاإلجـــــــــــــراءاتأهداف التعلم

ق

الجزء 

الرئيسي

أن ينطط التلميذ كرة 

السلة من الثبات 

 والحركة

حسب التمرينات 

المقترحة بصورة 

 صحيحة.

 أ( )أسلوب التدريس: أسلوب األمر والتعليمات 

 استراتيجية التعليم والتعلم: التعلم الذاتي

وشرح المهارة بالنقاط الفنية. جالنموذ ضعر دور المعلم:  

 أداء التمرينات التالية: دور التلميذ:
)جلوس تربيع. مسك الكرة( تنطيط الكرة باليد اليمنى ثم اليسرى بالتبادل. -1

)جثو. مسك الكرة( تنطيط الكرة باليد اليمنى ثم اليسرى بالتبادل. -2

)وقوف. مسك الكرة( تنطيط الكرة باليد اليمنى ثم اليسرى بالتبادل. -3

حديد أرقام بيد المعلم وعلى التالميذ معرفة وتسميةتكرار التمرين السابق مع ت -4

األرقام.

م.22)وقوف( المشي مع تنطيط الكرة لمسافة  -5

م.22)وقوف( الجري مع تنطيط الكرة لمسافة  -6

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

 التنطيط في خط مستقيم. )وقوف. مسك الكرة(المستوى األدنى: -

المتعرج بين األقماع مع تنطيط  ي)وقوف. مسك الكرة( المشالمستوى المتوسط: -

 الكرة. 

)وقوف. مسك الكرة( الجري المتعرج بين األقماع مع تنطيط الكرة. المستوى المتقدم: -

كم عدد العبي كرة السلة في داخل الملعب؟ سؤال من أجل التعلم:

منتشرة األصابع  -

 على الكرة

التنطيط للجانب  -  

دفع الكرة  -

باألصابع مع مد 

 الذراع وثني الرسغ 

النظر لألمام -  

التنطيط بأطراف  -

 األصابع

التنطيط في مستوى  -

الحوض

يكرر كل 

تمرين 

عدات8  

 التغذية الراجعة

 )المالحظة والتوجيه

 تشجيع النموذج الجيد

 تصحيح األخطاء(

 التقييم الذاتي

)بطاقة معيار: يعرض المعلم 

النقاط الفنية بكتابتها على 

السبورة ويطلب من التلميذ 

أداء المهارة وفقا للصور 

الموضحة في بطاقة المعيار 

 ومن ثم تقييم ذاته(.

ق
خاتمة 

الدرس

المهارة بشكل خاطئ ويطلب من التالميذ تصحيح األخطاء الشائعة وفق النقاط الفنية لمهارة الدرس.يقوم المعلم بتأدية  -1

م وأول قاطرة تنتهي يرفع رئيس القاطرة علم مملكة البحرين.22سباق تنطيط الكرة بين القاطرات مسافة  -2

ق
الختام

أن يعود التلميذ إلى 

حالته الطبيعية من 

خالل أداء تمرينات 

التهدئة واالسترخاء 

بشكل سليم.

أسلوب )أ( األمر والتعليمات 

 . )وقوف( المشي مع أخذ الشهيق وإخراج الزفير.1

أماما أسفل ورسم دوائر باليدين. . )وقوف( ميل الجذع2

أداء التحية ثم االنصراف. 

النظر لألمام

ارتخاء عضالت 

الجسم بالكامل

مرة واحدة 

خالل دقيقتان 

 الراجعةالتغذية 

 )المالحظة المباشرة(

 التقييم الذاتي

)قياس سرعة نبضات القلب(

التأمل

معظم التلميذ-2جميع التلميذات  -1* مفتاح مستويات األهداف: 




