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 المقامة

 

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   

ا  تنقية اللحبيتنمق اث طريق اللا س  األًشييييلة القنقهة لنا  ث تحا تنتيييييث  يييينة 

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

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

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

لقتتهلة.    ا ظل ةياةة  ًاا  التربية  الت هي  لتلوير القنااا  ج هنا ترتن  شيتصياتن  ا

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

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

القنااات  ال ليل  ثقل اهى تيشال   ا  الادا اإل األة الرياضيية لهصي  الق ه   ا التربي

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

 ل  ا  نو  رشيي يقواة  ث ااةييتراتيييات التلايتييية  التمويقية  األًشييلة لتنلي  اللا س 

 لهق ه   ا اقهية الت هي  بااتبااه  نوااب له قهية الت هيقية.     يتر  

 

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

 أن ينون  واطث  الح اادا اهى تل ة الوطث. بلىالتهقي  

 

 ال اتتيرت  كر  اليلا ل اب الموىأ كر  الملماا  اا اليقباً  نا ا اب ةأا ا اللليل  تضيييقث

القنوًة لهلليل لتتقاشيييييييى  ن تنميق النتاجات ال ا ة  اا لهقني نيااات   واضيييييييين اليلا س 

ة بالت ه   ًقاذج  مترح ضييييقث اللليل ت ريلاب تي التا يييية لهتربية الرياضييييية لن ا الصيييي ا كقا 

ضييييية  ا التنلي  لتلة ةيييينوية   نوايةا    تللاب دااةييييية لقتيييياال    هقا التربية الريا

 بلاع  اابتناا.  اإلالق يل  ث  بلىالنادف للا ةن  لتل  ن  
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 ن  ضيييييييا يث  ت  ااتقييادايياتتلييابق  واد الييلليييل  ن أاييلاف القنناا  تترابق اللراعق التا 

اآلًييية  القتيييييييتمبهييية اييلا  اللحب تلييا ييييييييهنيياا  اا ترااا  تلهبييات  حيياجييات  القنييا ا

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

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

 ييية األ ت قيل اهى  نو  ا اًيل ياجن   ا  يتق ن  اللحبتتييييييياا   ا  ييييييينر  النييا  

 أةهوب لهنيا . ج ل الرياضة  االبلًية  تمهيل ًتبة البلاًة

 

التربو   ا  ياا  ا الق ه  لو بشنل  تواضنا  ا تلوير أدادليل الق ه  تاا  يً  ل أن 

ن ينون   ينا أه بالادن ا ا اللليل ا اا  ا أالرياضييية القلاةييييةا   ث القن  الت كيل اهى 

ًقا يترك اللليل  تياحة  اة ة لهق ه  اةتالحلنا  ا بلها   ميلاب  أ لهق ه   ليس  وجنا 

ا  أن ي قل اهى  الادا اإل األه  تنلي ه  بتراجه لنصيية  اد  التربية الرياضييية لهصيي  بالاد

توظي   ا لليه  ث تبرات اهقية   يلاًية  أ ناا ابتنااية  ا تلايس  اد  التربية الرياضيييييةا 

التالا يصييبح للينا جيل باحث  تلوا  بلع اياضييا. ااجيث  بلينون   هقاب باحااب  تلوااب  بلااب 

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

 .  نت  لوطنه  أ ته  ا ظل  قهنتنا البنريث ياب اياض

 

 

 والله ولي التوفيق

 

 المؤلفون
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 فلسفة منهج التربية الرياضية

 

 رحهة الت هي  األةاةا لتنشئتن   لحب اد  التربية الرياضية  ث القواد األةاةية لت تبر 

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

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

ققااةة الا  يتنمق ذلك  ث تحا لقرحهة الت هي  األةاةاالتلة الت هيقية القلاجة  ا 

يت  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

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

اقهية   ا لال قتاحة  التله ات اللقوحة لهققهنةا يرك  اهى تل يل د ا الالقادية  البيئية ال

قنح الق ه  أد اااب جليل   يصبح  وجنا لهقت ه ا  ي قل اهى ابق  صادا يالت ه   الت هي   

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

شنل ا ه التوجنات اإلطاا التربو  القتتنلف لبناا الشتصية البنرينية لهقيتقن البنريناا  ت

 القتنا هة.
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 تعليمات استعمال الاليل

 

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

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

تتليق تلصيها  بلىباإلضا ة تلايس كل  وضوعا  أالافالقوضواات ال ا ة لهوحلات  

 ذلك بالرض  أاقية كل  حل ا    تنليل اللا سا  أالافابن  تضقناب األلوحلات النتاب 

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

 

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

ا ا  بالادا  مل ت  بث ح  ال ه   ا ًلوةن   ن  الصالراهى الت ه ا   اللحب تشيين 

التربية الرياضية    ه  ا بشنل اامالقتتص   ا التربية الرياضية لهق ه   كقوجهاللليل 

ا  نو يملم التوجينات  القمترحات التا تتااله  ا بشنل تاص  الادا اإل األلهص  

 يتاالا  اهى الت ه   لحبلهتملي  ا ه األًشلة ب ةهوب شيق  اادفا ينمق القت ة 

 . عن    ن الق ه    ن البيئة القنيلة بن ث تحا النشاط  اله    التلاال  ن ً ح

 

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

 ا ا ا اللصل الااًاكر  الملميقباًا  الوحل  الااًية ال الوحل  األ لى اللصل األ اكل  صلا 

 .كر  اليل الوحل  الراب ة  الموىاالوحل  الاالاة ال اب يت  تلايس 

 

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

باإلضا ة بلى أةبوع لهلا س الت ويضية  التميي  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 ااالاد ا األ ا الص 

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

ا  الوةاعل الت هيقية التا يقنث اةتتلا نا   نتوى القنناا اللحبالقتاحة  الاات 

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

 تنلي اا بقا يتناة   ن  نتوى الوحل .

 

ة لهتموي  التنوينا باإلضا  أًه ت  ادااج تلة لهبر ية ال  نية  ًقوذج ا ًناية اللليل  يححظ 

.   تتا اب ًود  ا ًناية ا ا التملي  أن ًشين الق ه  ًقوذج تلة داس التربية الرياضية بلى

 ًنث اهى  مة  ث الاات الق ه   اترى  قا هة يارى بنا ال قهية الت هيقيةاهى ابتناا أًشلة أ

  حقاةة لق يل  ث ال لاا. 
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 أساليب التاريس الفعال في التربية الرياضية

 

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

الق ه   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 

  ه   كل ال أةييهوب تلايتييا  االاا يوجحيث ت لدت أةييالي  التلايس لهق ه .   ال 

ا يتييييتييبون للريمة ت هي   اللحبن أكقا  اأةييييهوب  تته  اث الق ه  اآلتريتييييت قل 

تي ييل الق ه   التا  ن  يتقت ون بيياللر ق اللردييية  اأةيييييييهوب ت هيقا  احييل أ  احييل  

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

 

ًات القننا  لرياضيييييييةالتربية اأةييييييالي  التلايس  ا   تنواة  نا اق     ييييييل بيث  نول

ال   يتتاا أةهوب التلايس القحع  او ا  ق ه  التربية الرياضية الناجح لال لالرياضيا  ا

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

يبهوا ايي ه  ليياليي القرجو  التا تي ييل ال فاييلاأةيييييييهوب د ا تيياص ينمق  ث تحلييه األ

 القنتتبات  ا  تته  القواا  التا تواجنه. 

 

التـاريس يمر بمجمودعـة من القرارات يجـب أن تتخـذ في كل مرحلة من المراحل  أســــــلوب

 :الثالث

 .)تتليق( Pre Impactابل التنلي   .2

 .Impact Setالتنلي   .0

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

Command Style (A) 

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

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

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

بالنماط الت هيقية النا ةا  نو  اللحبال   يشييييييرح  ي رض ًقوذج لهقناا  النركية  ي  د 

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

 .ت هي  القنااات النركية انل القبتلعيث أ   ينة 

 

 )أ(:بنية األسلوب 

ا ل لابنية األةيهوب اا ال حاة القباشر  بيث الق ه  )القاير(  ااةتيابة الصادا   ث ال

  ناا  يلهبنا الق ه   نه. أ أل  حركة  اب يتتيي   وا لال  ال

 

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

التتليق  التنلييي   التموي ا ا ييا د ا القت ه   نو تنلييي  المرااات القت هميية  ا  رحهيية 

  اتباع جقين المرااات الصادا   ث ابل الق ه .

 

 يه  إًنا تنون  اللاستت  اقهية اتتاذ ارااات  أ(  كي ةيييهوب )األبذا أادًا ان ًوضيييح بنية 

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

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

Stations &Tasks Style (B) 

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

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

ن ا ا أ ر يييييية  شييييييااكة الق ه   ا اتتاذ ب ي المرااات  ا اقهية الت ه . كقا  لال ال

األةيييهوب ي لا  ر ييية لهقت ه  اكتتييياب القنااات الرياضيييية القتنواة  اااتقاد اهى 

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

الواجبات  أ اقاا  ا ا ا األةييهوب الق ه  يصييق  ب ي األ  ال  ث الل ها  ا الت ه .

اقاا  احتقاا األ أ  اا  وضييواه اهى بلااة الواجبات  ابًياًاا لال التا يي  اهى ال

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

 الصالة الرياضية.

 

 )ب(:بنية األسلوب 

 يييا د ا أد ا الق ه   ا اييي ا األةيييييييهوب او اتتييياذ ارااات التتليق  ارااات التموي ا 

 بب ي لحبيتيييييييقح له قا ؛ ) رحهية التنليي (ينون   ياا  ا الي ا التلبيما   ليالي ال

 ااةتمحلية  ا الققااةات تحا القوا  الت هيقا.

 

ن يتخذها في أتوجـا ممـانية قرار ات في أســــــلوب المحطات والواجبات يمكن للمتعلم 

 مرحلة التنفيذ وهي:

 ضاع القناةبة لتنلي  الواجبات. األ .2

 القنان القتص  لتنلي  الواجبات. .0

 ترتي  تنلي  الواجبات. .0

  ات بلا تنلي  الواجبات. .4

 تنلي  الواجبات.لاإليماع النركا القناة   .5

 .ترآات اللا ل بيث تنلي   اج    اج  الو .6
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 اًتناا  ات تنلي  الواجبات. .7

 الماا أةئهة لهتوضيح. .8

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

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

األقران )التبا لي(أسلوب )ج(: أسلوب   

Reciprocal Style (C) 

التبييادلا )ج(  ث األةيييييييالييي  التا ت لا د اا أكبر  ااةيييييييهوب أ ي تبر أةيييييييهوب األاران 

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

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

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

 

 يقوايييات ً جييية بنيييث يتتييي  الق ه  ارااات  بلى اللحبيت  تنظي  اللصييييييييل  توًين 

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

 بإ يلاا ايرااات التميوي .

 

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

 التتييييااله اهى تصيييينيح أداعه اللنا تا يييية  ا القرحهة األ لى  ث  راحل ت ه  القناا 

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

 .بينن 

 

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

لال ال الق ه   الق ه  
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 )ج(:بنية األسلوب 

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

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

القنااات لب ضييين  الب يا  ك لك بتصييينيح األتلاا  ا  رحهة  أ يث بشيييرح القناا  طالب

لقنياا  النركيةا بينقا الي   ياد  ا) (Doreالتنليي . حييث يتيييييييقى القت ه  األ ا بيالقاد  

القاد   لال بقححظة أداا ال) Observerا  او  ا يتيييييقى بالقححظ )اآلتريموم القت ه  

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

 

ه  ا بيلايية النصييييييية ببليااة   ياا تنتو  اهى بياًات توضيييييييح التال ية طحبيالق ه  ي  د 

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

 د اااقا.أان بتاليير لالبً نية يموم ال

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

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 ) (: أسلوب المراجعة الذاتيةأسلوب 

The Self-Check Style (D) 

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

ارانا حيث يتقي  ا ا األةيييهوب بتموي  القت ه  لنلتيييه بلاب  ث أل الواجبات  أةيييهوب ا

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

 

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

ب لك ينتت  القت هقون  اأةهوب القنلات  الواجباتا    يتت  ارااات التموي  لنلته

 التقويم التنفيذ التخطيط

 القححظ القاد  الق ه 
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لهقتا لية  تتاالا   ا تنميق  يقواة  الملا  اهى تموي  أًلتن   تي هن  أكار تنقحب 

 .جليل   ث األالاف

 ) (:ة األسلوب بني

ي تقييل اهى  ليياليي ن بنييية أةيييييييهوب القراج يية اليي اتييية )د( تتقنوا حوا اقهييية التموي   ييالب

 ث الق ه  اث طريق اةييتتلا ه لبلااة الق ياا  اب ًلتيه  ا اقهيتا التنلي   التموي  بل

  حنام.األ لاا بدااه بالق ياا  ا بلااة الق ياا  اةتنتاج  نة األداا    أ)القنك(   مااًة 

 

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

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

 تلاعه  حل د اللاس )التموي (.أل تمب

 

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

 اهى الننو القبيث:

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

لال ال الق ه  لال ال   

 

 أسلوب )هــ(: أسلوب المتعا  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 ه  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 ه  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 

اشيييييييراك جقين  الواج  بقا يتييييييين   ا أ تصيييييييقي   تيييييييتوييات  تتهلية لنلس ال قيل 

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

يملم ه ًأ ا األةالي  التابمة كقا  هاراااب اعيتيا يتت  ه ب ًلتن  ا يقنث اتتاذ لحبله

ن أ ر ييييييية ييلاك  ينييا القت ه  ال حايية بيث طقوحييه  حميميية أداعيه  القاياا التييالا يقنث 

 القلنوم.يوضح ا ا 

  : احب  ا الو   ال الا

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

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

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

 القناا  أكار  ات  قنث  ث اللاس. اللحبيقنث أن ياد  

 

 )هـ(:بنية األسلوب 

ن بنية أةهوب القت لد القتتويات )ايييييييييييييييي( تتقنوا حوا اقهية التموي   القت ه  ي تقل ب

ًه  ييياح  المراا القت هق أ ث الق ه  كقا  اب اهى ًلتيييه  ا اقهيتا التنلي   التموي  بل

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

  ا د اأالقتتوى األال   وبة بذا ل  ينيح القت ه   ا القتتوى ال   اتتااه  بلىالرجوع 

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

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

 الننو القبيث:

 التقويم التنفيذ التخطيط

لال ال الق ه  لال ال   

 



 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خصائص النمو الحركي
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 خصائص النمو الحركي

 

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

واة  يق  ناا ًقوها  يقنث ت ريله ب ًهأله او  ححظة التهوك النركا  لال  النقو النركا له

 القنااات  النركات  الملاات النركية التا يقنث  ححظتنا.

 

يولوجية  النلتية النبير  ت يقواة  ث التالييرات الل بلى ا ا ا التث  اللحبيت رض 

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

يتله   ث الق ه  الناير  ث التلن   اللاة  ا اتتياا أًواع األًشلة  كقية  اللحبةهوك 

 .هطحبالينل  ينا  اتياااتنا  طرق الت ا ل  ن 

 

القنااات  تلوير الوظاع   اللحباكتتاب  بلىاضية  ا ا ه القرحهة  تتيه  واد التربية الري

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

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

 قناةبة  تابيتنا.القنااات اللنية  التنتينية ال

 

 الخصائص النمائية لمرحلة التعليم األساسي

 سنوات  15-12خصائص نمو الحلقة الثالثة من سن 

 النمو الجسمي   

 .ا ا ه القرحهة ينون النقو اليتقا ةرين  

 .ي داد ًقو ال ضحت  المو  ال ضهية 

  وا    يت لاه لصالح ال ك ىا يتتتظنر  ر ق  ا الينس لصالح اإلًاث بلايةب    ب ل ذلك 

 .ي داد اللوا ًياد  ةري ة 
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 النمو الحركي

  بالتالا ظنوا  ا يتقى   غير  نتظ   ا النينل  ال ضحت  ينون النقو ةري اب

 .اتباكباا

 .ض    ا التوا ق ال ضها ال صبا 

  التالير  ا التصاع  اللتيولوجية  قا يتله  بااد  التركي  اهى القنااات التا ةبق

 ت هقنا. لال له

 

 النمو العقلي  

 .الملا  اهى الت ا ل  ن القلااي  القيرد   ااةتنتاج 

 .ت داد الملا  اهى التتيل 

  ينون ال كاا ال ام أكار  ضوحاب. 

 .ت داد الملا  اهى التنصيل 

 

 النمو االجتمادعي 

 .ت داد الامة بالنلس  الش وا باألاقية 

  المياد . بلىااةتمحا  القيل  بلىالن اة 

 .ينقو ال كاا ااجتقااا 

 .تنقو المي  ًتيية التلاال  ن البيئة ااجتقااية 

 .اااتقام بالقظنر الشتصا 
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 النمو االنفعالي

 .الق اجية  الم الابات  ا ةهوك   يث 

 .التيل  ااًلواعية  التقرك  حوا ال ات 

 .الت ا ًنو ااةتمحا ااًل الا 

  تنوا .ااًل اات التا تنلث اا اًل اات انيلة   
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  هاأهاافكفايات التربية الرياضية و  
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 هاأهاافكفايات التربية الرياضية و

 

 كفايات منهج التربية الرياضية: 

 أاقية الرياضة  ا ال حاات  التلاا  بيث الش وب الماعقة اهى ال لا  لال بدااك ال

 . ا ا  القت

  أ ناا القشااكة  ا األل اب  القنا تات لتنميق النياح.  ًاا الت  قااةة ال قل 

  تلوير القنااات  الق ااف الرياضية بقا ي  ً اي  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

 الرياضية  ا القلاةة. 

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

 ال هيا أ ناا  قااةة األل اب الرياضية  ا ظر ف تتنلى الااتن . 

  ييابية ًنو ال قل البلًا  ا النيا  اليو ية  ث تحا اإلااتيااات  اللحببكتاب

 توظي  القنااات النياتية. 

   .تنقية انا ر الهيااة البلًية  القنا ظة اهينا 

  ث الاما ة الرياضية. الااب  اللحببكتاب  

  .ت قيق الواا بالمي  اإلًتاًية أ ناا  قااةة األل اب الرياضية 

  لققااةة األًشلة الرياضية   ق الااتن   النق  ذ   لحبلتو ير اللرص النا ية

  اةت لاداتن . 

  ال ادات الصنية الشتصية  النركية  النلتية الصنينة.  اللحببكتاب 

  نااات الت ه  ال اتا اث طريق التننولوجيا القتلوا   توظيلنا لتل ة  اللحببكتاب 

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

 دعلى: ة( أن يكون قا را  طالب)ال طالبيتوقع من ال

 .قااةة أًشلة بلًية تنقا للية انا ر الهيااة البلًية القرتبلة بالصنة  

 .يت رف اهى  لااي   نية  ناةبة لن ه القرحهة 

  ااةتنحلية.ت  ي  اي  ااًتقاا  القواطنة  ث تحا  قااةة األًشلة 

  يت رف اهى ب ي اليواً  اللنية  الماًوًية القنقة لققااةة األل اب الرياضية

  ت  ي اا بقا يناة  القمرا. 

 .توظي    ااف    هو ات   نااات  ا حياته اليو ية 

 .تنقية الملا  ال تنهيل أج اا لهقنااات األةاةية  تصنيلنا  تلبيمنا بشنل كها 

 اللحبلى تنقية الر ح الرياضية ل. 

 

 : يدعاا ل اإلواألالتربية الرياضية للصف  أهااف

  دعلى: يكون قا را   أن يدعاا ل اإلواألة( الصف طالب) طالبيتوقع من 
 

 اليو ية حياته  ا النياتية  القنااات  الق هو ات الق ااف تلبيق. 

  المو   التواًن  الرشااة  التراة القر ًة  لات لتلوير  تنواة تقرينات ياد  

 . التنقل

 اله بة ااًون   ق الملم كر   ا القمرا  القنااات تلبيق. 

 اليقباً اياضة  ث  تتاا   حركات أةاةية  نااات  قااةة. 

  اليل كر   ا ل اايةال تلقال   التنليق  التصوي  التقرير  ناا  ياد. 

 الشر ط   ق الموى ال اب  ا الر ا الو  ا ال ل ا التتابنا  نااات تلبيق 

 .الماًوًية

 القمرا  األل اب  ا رياضيةال قنا تاتال  ا ال  حا  شااكة.  
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  الفصل الثاني
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  ما ة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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لىوالوحاة األ  

جمبازال  

Gymnastics 
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 الجمباز

Gymnastics 

 

، التي الفر ّية األلعابمن أنواع  نوعالجمانيزيوم هي  أو رياضة الجمباز

يؤ ي فيها الالدعب سلسة من الحركات المترابطة دعلى أجهزة مختلفة 

 )البساط األرضي وطاولة القفز ودعارضة التوازن ... إلخ. مثل

 

وتتعامل  ،العضليةالقوة والمرونة والتوازن  اكتسابمن خاللها  يمكنو

مع القوانين الطبيعية، والميكانيكية، والفسيولوجية، والتشريحية، 

ذ، المثيرات التي تؤمر دعلى التلمي نودعّيةبذلك تز ا  للتلميذ و والنفسية

 إلى التي تؤ يلحركية للقيام بمختلف االستجابات ا ة لهوتتيح الفرص

 .خبرات النجاح وتثبيت الكثير من المهارات الحركية الرياضية
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 ل(ومخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي األ

   الجمبازاسم الوحاة:                                                                  لى          واأل :الوحاة  

 المفر ات الوحاة أهااف الحصة

1  مستقيمةالمامية األاحرجة ال الاحرجة األمامية المستقيمة بطريقة صحيحة. يطبق مهارة  

2  .مستقيمةالمامية األاحرجة ال يؤ ي مهارة الاحرجة األمامية المستقيمة بطريقة صحيحة  

3  متكورةالخلفية الاحرجة ال الاحرجة الخلفية المتكورة بطريقة صحيحة. يؤ ي مهارة  

 

4  مهارة الاحرجة الخلفية يتعرف  الخطوات الفنية ل

 المستقيمة بطريقة صحيحة.

مستقيمةالخلفية الاحرجة ال  

 

5  مستقيمةالخلفية الاحرجة ال الخلفية المستقيمة بطريقة صحيحة. الاحرجة يؤ ي مهارة  

 

6  الوقوف دعلى الياين صحيحة.الوقوف دعلى الياين بطريقة  يؤ ي مهارة 

7   األمامية دعلى  مهارة الشقلبةالخطوات الفنية ليتعرف

 .الياين بطريقة صحيحة

 الشقلبة األمامية دعلى الياين

8  الشقلبة األمامية دعلى الياين               .بإتقانمهارة الشقلبة األمامية دعلى الياين  يطبق 

1  مهارة الشقلبة األمامية دعلى الياين بطريقة  يطبق

 صحيحة.

 الشقلبة األمامية دعلى الياين

10   ربط المهارات مركبة من حركتين بطريقة صحيحة.يؤ ي مهارة 

11  جملة حركية جملة حركية من خط واحا بطريقة صحيحة. يطبق 

12  جملة حركية من خطين بطريقة صحيحة. في يشارك الزمالء 

 

 

 جملة حركية
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ل والثانيواألالارس   

مستقيمةال االماميةاحرجة ال   

Roll Forward Picked 

 

 

 
 

 
 

لخطوات التعليميةا  

 التاريبات:

 (اوف )  اليل.لقس  شلا المل يث ب  ابن  .  نا الي ع أ ا اب

 الن  بنا هنا اهى اااض  ن  رااا  الم  نا   ضنالوضن التابق  ينرا

 الركبتيث.

  نا ال اااان لوضن النتليث  د ن اااض بالمل يث ينرا التقريث التابق  ن 

 اهى اااض.

  اللويل. ضن اليهوس  بلىالتقريث  بتقام اللحرجة لهو وا ينرا 

 ضن اليهوس اللويل   ضن النليث  بلىهو وا لالتقريث التابق  ينرا 

  التااج.ةلل ألاض بنيث ينون الن  لألاهى ا

 اض بالنليث  القيل بالصلا لأل ام لهو وا د ن األ ن التابق  ينرا التقريث

. ضن الواوف  بلى  ضقاب

  الوضن  بلىاداا  ناا  اللحرجة اا ا ية القتتميقة القترابلة  الو وا

.النناعا  اوف   ضقاب

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

 ال نعم مؤشرات األ اء  الرقم

   .ا دعلى األرض والمسافة بينهما بأتساع الصارمالكفان بكامله 1

ل جزء يلمس األرض بعا الكفين وتتم الاحرجة بضم أوالكتفين  2

 الرأس دعلى الصار.

  

   .ضم الرجلين معا  مع المحافظة دعلى استقامة الركبتين 3

 

 

 :مستقيمةال االماميةاحرجة ال

ة من الحركات تعتبر مهارة الاحرجة األمامي

لممارسة رياضة األرضية المهمة 

يباأ الطالب تعلمها في  حيث ،الجمباز

وهي دعبارة دعن مرور الجسم  سن مبكر،

حول محوره العرضي، حيث تلمس أجزاءه 

األرض من الكتفين والحوض حتى 

 لالشك أوالمكور  لالقامين بالشك

المنحني ويرادعى االنسجام في أ اء 

 الحركات وسالستها فينجح األ اء.
 

 :الفنية النقاط

ا دعلى األرضمالكفان بكامله، 

 الصار.والمسافة بينهما بأتساع 

 فع االرض بالقامين معا ومني 

مفصلي الفخذين امناء  فع األرض 

 تينوموازي تينوالركبتين مفرو 

 لألرض أمناء مرحلة الطيران.

 ل جزء يلمس األرض بعا أوالكتفين

الكفين وتتم الاحرجة بضم الرأس 

 دعلى الصار.

 

 األ وات المستخامة:

 مراتب الجمباز.

 قيم المواطنة:

 )الوالء( بعا االنتهاء من أ اء الاحرجة ذكر اسم مملكة البحرين.
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 الاحرجة الخلفية المتكورة:

 حيث ،الخلف إلىمتكور ال وران الجسم 

 فع األرض بالياين لسقوط يتم 

 ،وتغير وضع الياين بسردعة الجسم خلفا  

حيث توضع الكفان أسفل الكتفين 

دعلى أن تتجه أطراف  ،وبجانب الرأس

األصابع للكتفين والكودعان يكونان 

مم تفر  الياين قليال لرفع  للااخل

والاحرجة للخلف الجسم دعن األرض 

وضع التكور مم حتى الوصول إلى 

 الوقوف.

 :الفنية النقاط

 ضم الرأس دعلى الصار و فع

 االرض بكفي الياين.

 ل جزء يلمس االرض.أوالكفان 

بين كور ومحصور تالجسم م

 الياين.

.فر  الركبتين قبل الافع بالياين 

 زيا ة الثني في مفصل الفخذين

دعلى الكفين لعام  واالستنا 

 المقعاة باألرض. ارتطام

 

الثالثالارس   

 متكورةالخلفية الاحرجة ال

Roll Backward Tucked 

 

 
 

 
 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (ااود) اض بالمل يث ته  الرأس.لقس األ 

 (اوف )  اض د ن  نا اليهوس اهى األ ا  نا لة نا  لصل اللت

 الركبتيث.

 النليث ب ااةتناد  القم ل ياد  الانا حتى تتملم  ن ً التابق التقريث ينرا

 ا.أ اض اهى األ

 (اض بياً  اليت ال ااايث اهى األ. جهوس طويل)  ضن  بلىالو وا 

اض ته  الرأس لقس األ   نا لةيليث بياً  الرأس ال الراود   ضن كلا

 بقشلا المل يث.

 اض باليليث ق  ن ض  الرأس اهى الصلا  د ن األالتقريث التاب ينرا

  ضن التنوا.اليهوس اهى أابن  ا  ضن  بلىلهو وا 

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

 ال نعم مؤشرات األ اء  الرقم

   رض بكفي الياين.ضم الرأس دعلى الصار و فع األ 1

   رض.ل جزء يلمس األأوالكفان  2

   كور ومحصور بين الياين.تالجسم م 3

 

 

 

 المستخامة:األ وات 

 مراتب الجمباز.
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:الاحرجة الخلفية المستقيمة  

إن مهارة الاحرجة الخلفية بحاجة 

للممارسة المستمرة، ويتم تعلمها 

ب الطالبالسنا، بأن يقف الزميل بجانب 

لمسادعاته  الطالبويضع ياه دعلى ظهر 

الجسم لألرض، فمن  ةأمناء مالمس

خلفا   طالبوضع الجلوس يميل ال

الرأس ويتاحرج بوضع الياين بجانب 

 ويكمل الاورة.

 

 :الفنية النقاط

ا دعلى األرضمالكفان بكامله، 

 والمسافة بينهما بأتساع الصار.

فع االرض بالقامين معا للخلف ، 

ومني مفصلي الفخذين امناء  فع 

 ينتوموازي تيناألرض والركبتين مفرو 

 لألرض.

 ل جزء يلمس األرض بعا أوالياين

وتتم الاحرجة للخلف بضم  ،الكفين

 الرأس دعلى الصار.

لصار لألمامضم الرجلين والميل با. 

.وقوف والياين جانبُا والنظر لإلمام 

 

الخامسوالارس الرابع   

مستقيمةالخلفية الاحرجة ال  

 Roll Backward Piked 

 

  

 

 

 
 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( الواوف ضقاب)  ا. تيثالتلحرج لهته   الرجهيث  ضقو   

 ا اداا اللحرجة التهلية القتنوا    ن.  لة  ل الركبتيث اهيحب

 (جهوس طويل) .  د ن اليت  لهته   ن القنا ظة اهى الركبتيث   اب

 . اةتتلام  رتبة  نننية تتاال  ا تتنيل اقهية الل ن لهته 

  اليت   ن  ضن اليليث انل الرأس اهى ا ل الل ن لهته  بن (طويل)جهوس

 لة الل ن.ا اض   ناأل

 هو وا ل لهته اض بالنليث  القيل بالصلا د ن األ ن التابق  ينرا التقريث

 . تناب  ضن الواوف  بلى

  الوضن  بلىالقنننية القترابلة  الو وا  التهليةاداا  ناا  اللحرجة

 .ا  ضن الواوف ض النناع

 المعتما دعلى األ اءجيات التقويم استراتي

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

 ال نعم مؤشرات األ اء  الرقم

ا دعلى األرض والمسافة بينهما بأتساع مالكفان بكامله 1

 الصار.

  

   .ضم الرجلين والميل بالصار لألمام 2

   وقوف والياين جانبُا والنظر لإلمام. 3

 

 

 األ وات المستخامة:

 مرتبة منحنية. –مراتب الجمباز 

 قيم المواطنة:

يــذكر قيمــة من قيم  طــالــببعــا االنتهــاء من أ اء الــاحرجــة كــل )االنتمــاء( 

 آخر. طالبالمواطنة بحيث التتكرر القيمة دعنا 
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:الياين دعلى الوقوف  

تعتبر مهارة الوقوف دعلى الياين من 

وهي بحاجة  ،المهارات السهلة التعلم

لالستمرار بالممارسة، وتعتما دعلى 

 التوافق العضلي العصبي والتوازن.

 :الفنية لنقاطا

الذرادعين باتساع الصار واصابع 

  الكفين مفتوحة )بعياة دعن بعضها(

 .وتشير لألمام

 اتمام   تينالذرادعين مفرو. 

ودعلى  الجسم دعمو ي دعلى األرض

 .استقامة واحاة

 المهارة يكون  أ اءفر  الجسم امناء

بالضغط دعلى األرض ألسفل مما 

   .رفع الجسم دعن األرض إلىيو ي 

 االحتفاظ بالتوازن يكون دعن طريق

دعن طريق  فع  أومفصلي الرسغ، 

أطراف األصابع لألرض لألمام 

دعن طريق لف الذرادعين  أووالخلف 

 .للخارج أوقليال للااخل 

نأقليال للخلف مع مرادعاة  ميل الرأس 

تكون دعملية التنفس حرة ومنتظمة 

 . اءامناء األ

 انقباض معظم دعضالت الجسم

 الارس السا س

الياين دعلى الوقوف  

Handstand 

 

 

 

 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 تلاج  ا ًمل  شلا المل يث اهى امل الناعق ال – اعل اقيق اهى امل الناعق ًبلاح ا

  اليليث. ضن الواوف اهى بلى لهو وا 

 االياب   رجنة الرجل النر  تهلاب  – الرجل النر  تهلاب  –أابن هوس اهى ج. 

 لهو وا بلى  ضن الواوف اهى  االياب   رجنة الرجل النر  تهلاب  – ام الناعق أوس اهى أابن جه

 .اليليث بااةتناد اهى الناعق

   ن  ضبلى لهو وا  االياب   رجنة الرجل النر  تهلاب  – واجنة الناعق  –  ا اب أاوف ال ااايث

 .الواوف اهى اليليث بااةتناد اهى الناعق

   ضن الواوف اهى اليليث بلى لهو وا  االياب   رجنة الرجل النر  تهلاب -  ا اب أاوف ال اااان 

 .بقتاال  ً يل  ث الياً 

   ضن الواوف اهى اليليث  التنل بلى لهو وا   رجنة الرجل النر  تهلا االياب -ث الواوف 

  .بواةلة ً يل

 ام حاعق  الابات ب ل ااةتناد اهى الناعقأالقناا   ث  ضن الواوف  أداا . 

 القناا  بل ن ةنل   تاال . أداا 

 ستراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اءا

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

 ال نعم مؤشرات األ اء  الرقم

ر وتشيالكفين مفتوحة )بعياة دعن بعضها(  الذرادعين باتساع الصار واصابع 1

 .لألمام

  

   المهارة.فر  الجسم امناء أ اء  2

للخلف مع مرادعاة ان تكون دعملية التنفس حرة ومنتظمة امناء  الرأس قليال   ميل 3

 .األ اء

  

 

 

 

 األ وات المستخامة:

 دعقل الحائط. –مراتب الجمباز 

 قيم المواطنة:

 )التعاون( التعاون مع الزميل بالسنا.
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 :الشقلبة األمامية دعلى الياين

 رجة  360لاوران حركة  ورانية لألمام وا

 .الياين ستعمالبا

 :الفنية لنقاطا

  خطوات. 5 إلى 3االقتراب من 

  مرجحة الذرادعين أماما  دعاليا  والرأس بين

 الذرادعين.

  قائمة والجذع  يةاوز إلىرفع قام االرتقاء

.األمام  إلىمائل    قليال 

  ن بعا ما الجسم بالذرادعييجب  فع األرض

جلين أمناء الشقلبة حول رأماما  مع ضم ال

 المحور العرضي.

  وضع الذرادعين دعلى مسافة مناسبة من

 قام االرتقاء دعلى االرض.

  أن يكون هناك فترة طيران للجسم قبل

 ى األرض.الهبوط دعل

  الهبوط يكون دعلى األمشاط والذرادعين

دعاليا  والرأس بين الذرادعين.

طريقة السنا:

  القريب من  طالباليقف السانا دعلى جانب

 قام االرتقاء.

  السنا يكون بعا االنتهاء من الحركة، وذلك

.طالبالبوضع اليا الخارجية خلف ظهر 

الارس السابع والثامن والتاسع

 الشقلبة األمامية دعلى الياين

Handspring Forward 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  ال ااايث.اااتراب  اااتماا  ن اتياه حركة اللال   ت هي  

 .اهىألالنظر ل  نا لة ا  الظنر تموس (الناعق  واجه رالظن ) اوف.

  .نقا.الناعق بل ن  ني اهىال ااايث  ةنل (الناعق  واجه) اوف 

  )رجنة الرجل النر  لهواوف اهى اليليث.) اوف  

  اااتماا اهى بحلى المل يث   لةا   ن ضن  رتبة كبير  اهى الناعق

. يليث  ن ضرب باطث القرتبة بالمو الواوف اهى ال

 ن التنل(.الصنل ق القمت   باةت قااالتابق  ينرا التقريث ( 

  ن ) ةه  المل  بوضن اليليث اهيه  الل ن باةت قااينرا التقريث التابق 

 (.التنل

 .أداا النركة بالتنل  ث ً يهيث  ث الياً      ث ً يل  احل

 داا النركة بل ن ةنل اهى القرتبة.أ

ستراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اءا  

 سلم تقاير دعا يأ اة التقويم: 

123مؤشرات األ اء الرقم

مرجحة الذرادعين أماما  دعاليا  والرأس بين الذرادعين.1

قائمة والجذع مائل إلى  زاويةرفع قام االرتقاء إلى 2

 .  األمام قليال 

وضع الذرادعين دعلى مسافة مناسبة من قام االرتقاء 3

 دعلى األرض.

يكون دعلى األمشاط والذرادعين دعاليا  والرأس بين الهبوط 4

 الذرادعين.

 األ وات المستخامة:

مرتبة كبيرة. -الصناوق المقسم –سلم القفز   -مراتب الجمباز
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دعشر والثاني الارس العاشر والحا ي 

 جملة حركية

 التاريبات:

تق  احل    تليث.ابق القنااات التابمة  ا   

األ وات المستخامة:

مراتب الجمباز.

 قيم المواطنة:

الجملة الحركية.أ اء مسك دعلم البحرين دعنا االنتهاء من )االنتماء( 
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ثانيةالوحاة ال

كرة القام

 Soccer
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القام كرة

Soccer

؛لعبة الماليين، وهي  هي رة القاملعبة ك  أكثر األلعاب انتشارا  وشعبّية 

 كرةلاتصويب .  حيث يتم تبا ل تمرير وفقطاألرجل بلَعب ت تتميز بانها

 وتكون مّاة المباراة الدعبا  فريقين يتكون كل منهما من أحا دعشر بين 

 وُيعاّ  ،( قيقة 45) مقسمة دعلى شوطين ماة كل شوط ( قيقة   10)

 .المنافسا  أكثر من أهاافالفريق فائزا  دعناما يحرز 

تما كرة القام ادعتما ا  رئيسّيا  دعلى اللياقة البانّية والقّوة الجسمانّية، تع

 ،الدعب النفسّيةوتؤّمر طبيعة لعب كرة القام كثيرا  دعلى صّحة ال

مع  والتواصلاتخاذ القرار ، وتتطلب منه سردعة التفكير، ووالجساّية

من خالل اللعب الجمادعي وروح الفريق  ناوالتعاالخرين وتعزز روح 

 .الواحا
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ل(ورياضية )الفصل الاراسي األالتربية المخطط وحاة 

القام كرةالوحاة: اسم  الثانية  :اةالوح

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1 مراجعة ما سبق تعلمه .يؤ ي ما سبق تعلمه من مهارات في كرة القام

2 بالكرة جريال.يطبق مهارة الجري بالكرة بااخل / خارج القام  

3  السيطرة دعلى الكرة + التمرير باقة.دعلى الكرة والتمرير يطبق مهارة السيطرة

4 تصويب +تمرير +جري  .بطريقة صحيحة الكرةتصويب مع والتمرير مهارة الجري  يربط

5  الخااع )بسيط+ مركب(  ..صحيحة بطريقةبالكرة يؤ ي مهارة الخااع

6 الخااع + التصويب .بطريقة صحيحة يؤ ي مهارة الخااع والتصويب بالكرة

7 ة بطريق ضرب الكرة بالرأس رةمهايتعرف دعلى النقاط الفنية ل

.صحيحة

ضرب الكرة بالراس 

8 بالفخذ  )امتصاص الكرة( يؤ ي مهارة السيطرة دعلى الكرة

.والصار

بالفخذ+ ) -الكرة امتصاص- سيطرةال 

 بالصار(

1 رمية التماس .باقة يؤ ي مهارة رمية التماس في كرة القام

10  بطريقة  حراسة المرمى الكرة فييطبق مهارة مسك

.صحيحة

حراسة المرمى )مسك الكرة( 

11  تشتمل دعلى جميع المهاراتيؤ ي العابا تنافسية متنودعة 

.بطريقة صحيحة

ألعاب تنافسية  

12  مهرجان.األلعاب الصغيرةبالسرور أمناء ممارسة المهارات ويشعر 
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 لوارس األال

مراجعة ما سبق تعلمه )ألعاب تمهياية(

 

التاريبات:

  صالر ( ) باايات  رق 4تمتي  الحابيث ا  

  الااتن     ر ة  إلظناا لحبلهاللر ة  إلتاحة 7ضل 7تمتيقة

.ب ناًياتن 

 مراجعة ما سبق تعلمه:

، القام االساسية لكرةهارات مراجعة الم

السا س التي تم تعلمها في الصف و

 .االبتاائي

األ وات المستخامة:

كرة القام.

 المواطنة: قيم

)الوالء( فانيالت الفرق تحمل قيمة من القيم.
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:الجري بالكرة  

دعلى التحرك والجري بالكرة  طالبقارة ال

شاغرة والتمكن من مساحات في 

والرأس مرفوع  ،توجيه النظر لألمام

لكي يستطيع اللعب باالتجاه الذي 

 .يتحرك فيه

 النقاط الفنية:

لألمام.الجذع قليال   ميل 

وسط  بالقام( في) لمس الكرة

 الكرة.

 دعام ابتعا  الكرة دعن القام

ولمسها لمسات خفيفة تسادعا 

الكرة.السيطرة دعلى دعلى 

 لألماموالنظر رفع الرأس. 

 التحرك بسردعة مناسبة لموقف

اللعب.

 الارس الثاني

 الجري بالكرة 

Running with the ball

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  .دعمل نموذج واضح مع الشرح المختصر

 يتت  الوضن الصنيح لهير  بالنر  لال توضن النر  أ ام ال .

   م 22بباطث الملم لقتا ة  اببلا) اوف( الير  بالنر.

   م. 22بتااج الملم لقتا ة  اببلا) اوف( الير  بالنر 

 تلاج  ا التراة  ن ًياد  القتا ةال.

 التنوين  ا اتيااات الير  بالنر  بباطث الملم. 

   اااقاع.بيث بالنر   القت رجالير 

  تر 02الير  بباطث  تااج الملم لقتا ة  ابقتلبيمات . 

   م 25*25 يقواات كل  يقواة  ا  ربن  تاحته  4 بلى اللحبتمتي

لهواان. يت  تنلي  القناا   ا  ضن  مااب 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

.وسط الكرة بالقام( في) لمس الكرة 1

دعام ابتعا  الكرة دعن القام ولمسها لمسات  2

.السيطرة دعلى الكرةخفيفة تسادعا دعلى 

.والنظر لألمامرفع الرأس   3

األ وات المستخامة:

اقماع. –كرة القام 

 قيم المواطنة:

ومان مملكة البحرين. قرىتوضع دعلى العالمات أسماء )االنتماء( 
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:السيطرة دعلى الكرة  

من التحكم بالكرة والقارة  طالبتمكن ال

وذلك من خالل  ،دعلى السيطرة دعليها

لتصويب لتمرير واالتحكم في توجيه ا

بخارج القام  ة دعلى تثبيتهاقاروال

 .وباطنها

:الفنية النقاط

 وضــع القام الثابتة )غير الضــاربة( بجانب

الكرة ودعلى مســـــافـة منـاســـــبـة منهــا، 

االتجاه  إلىويشـــير وجه القام األمامي 

ـــل  ـــه مع مني قلي المرا  تمرير الكرة إلي

 في ركبة الرجل الثابتة.

 الخلف بحركة  إلىســـحب الرجل الضـــاربة

 يــةاوزتمهيــايــة بحيــث تشـــــكــل القــام 

 قائمة مع قام الرجل الثابتة.

 منتصــفها  القام دعناضــرب الكرة بباطن

 القام.خارج  أو

 ـــذرادعـــان  الجـــذع قليال  ميـــل لألمـــام وال

اتزان الجســـم لحظة  ظتســـادعاان في حف

 ضرب الكرة.

 متابعة القام الضــــاربة للكرة باســــتمرار

األمام. إلىتوجيهها 

 الارس الثالث

 السيطرة دعلى الكرة مع التمرير 

Ball Control with passing  

with scrolling 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ا يقرا النر  بيله  الص  الااًا الص  األ ا ليث  تمابهيث بلى اللحبتوًين 

أًواع التيلر   أًواع  ما: يتتتل الص  األ بلىيتيلر اهى النر     يقرا 

 .التقرير

:وكرة واحاة طالب 3مجمودعات من  إلى الطالبيقسم 

 تبادا تقرير النر  بيث ال  حا بباطث الملم لقل  دايمة.

 التقريث التابق بتااج الملم ينرا.

 التقريث التابق بباطث الملم  ث لقتة  احل      ث لقتتيث. ينرا

 التقريث التابق بتااج الملم  ث لقتة  احل      ث لقتتيث. ينرا

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

.الثابتة )غير الضاربة( بجانب الكرةالقام 1

.الخلف بحركة تمهياية إلىسحب الرجل الضاربة 2

خارج  أوضرب الكرة بباطن القام دعنا منتصفها 3

 .القام

األ وات المستخامة:

اقماع. –كرة القام 

 قيم المواطنة:

 الطالب.في تمرير الكرة من قبل جميع  )العاالة( تكافؤ الفرص
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:التصويب  

المهارات األساسية في كرة  من أهم يعا

توجيه  ة و قة فيمهارويتطلب  ،القام

ر مع توافنحو الهاف لتسجيل نقطة الكرة 

 ،والقارة الذهنية ،والتوازن ،القوة البانية

 واتخاذ القرارات. ،بالنفس الثقةمثل 

الفنية النقاط

 االقتراب من الكرة في خط مستقيم من

 مسافة مناسبة. 

 وضع القام الثابتة بجانب الكرة ودعلى بعا

مسافة مناسبة منها، دعلى أن يشير سن القام 

 المكان الذي ستوجه إليه الكرة. إلى

 أمناء أ اء الخطوة السابقة تكون الرجل التي

 الخلف إلىستقوم بأ اء التصويب قا سحبت 

من مفصل الفخذ دعلى أن يكون بها انثناء من 

مفصل الركبة، وفي نفس الوقت يميل الجزء 

الخلف  إلىالعلوي من الجسم )الرأس والصار( 

 قليال.

 األمام دعلى أن يضرب  إلىتوجيه الرجل الضاربة

الخارجي منتصف الكرة  أووجه القام األمامي 

وهو مشاو  ومابت في الوقت الذي ينافع 

 األمام.  إلىالجزء العلوي من الجسم  فيه

 أمناء ضرب الكرة يجب أن تعمل الذرادعان دعلى

 الكرة إلىحفظ اتزان الجسم ويكون النظر موجها 

لحظة ضربها.

 الارس الرابع

تصويبوالجري والتمرير ال  

Running, passing and shooting 

 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 4  طحب 6 تتنون  ث ل ااطر  تمابهة كااطرات.

 الته .القيقواة القمابهة    يم   ا  بلىا يير  بالنر   األ لال لا

   األ لى.ال  يل  ا القيقواة  بلىالقيقواة القمابهة تصوب النر

   ن  جود حااس  يثطالبيتنون  ث   ريميثا كل  ريق بلى اللحبيمت 

 ر ى.

 يهه ال   يموم بالتصوي  اهى القر ى. بلىبالتقرير الصنيح  لال يموم ال ً

  كل تصويبتيثب ل  راك ا   اللحبيتبادا.

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءستراتيا

 سلم تقاير دعا يأ اة التقويم: 

123مؤشرات األ اء  الرقم

األمام دعلى أن  إلىتوجيه الرجل الضاربة 1

الخارجي  أويضرب وجه القام األمامي 

 .منتصف الكرة

الرجل التي ستقوم بأ اء التصويب قا سحبت 2

 .الخلف من مفصل الفخذ إلى

.الكرة لحظة ضربها إلى النظر موجه3

األ وات المستخامة:

كرة القام.

 قيم المواطنة:

بتمرير الكرة مم التصويب. الطالبن بين اوتحقيق التع) التعاون( 
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 :)المراوغة(الخااع

ـــي  ـــه الت ـــات التموي ـــن حرك ـــارة دع ـــو دعب ه

ــــا  ــــوم به ــــب يق ــــتخلص الطال بهــــاف ال

المــــاافع، ويجــــب أن  أو المنــــافسمــــن 

يتميـــز الخـــااع بالمفاجـــأة والســـردعة فـــي 

اتخــــاذ القــــاار والســــيطرة دعلــــى الكــــرة، 

ـــبكمـــا وتلعـــب رشـــاقة  وســـردعته  الطال

 ورا  هاما  في نجاح مهارة الخااع.

لفنية:ا النقاط  

  بالجسم:الخااع 

الحائز دعلى الكرة بحركة  طالبيقوم ال

 طالبالخااع ألحا الجانبين وباستجابة ال

الجهة  إلىلذلك يتحرك  منافسال

 المعاكسة.

 بالتمرير: الخااع 

 طالببحركة تظهر لل الطالبيقوم 

أنه ينوى التمرير مم  منافسال

 أخرى. بطريقة يمرر

الارس الخامس

  )المراوغة( الخااع

Deception) Feinting )

 الخطوات التعليمية

التاريبات:

 .إلى مجمودعات الطالبيقسم 

  )ا  ا كل  يقواة يمابل اآلتر ألداا  األ لال ال) اوف.  واجيه ال  يل

.غةأ  ناا  القر

يلهلالنر   تقرير  القنا سغة أ  ر  .

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

 ن ًياد  ةراة الير التقريث التابق  ينرا .

 با لا ن ةهوجود التقريث التابق ب ينرا.

 لا ن بيياباوجود التقريث التابق ب ينرا .

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءستراتيا

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

سردعة االستجابة للجهة المعاكسة.1

يمرر بطريقة سليمة.2

ن مع الزمالء امناء األ اء.اويتع3

األ وات المستخامة:

 القام.كرة 
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 الارس السا س

 التصويبوالخااع 

Feinting and Shooting 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

:مجمودعات وحارسي مرمى أربع إلى الطالبتوزيع 

 كل  يقواة ت قل اهى  ر ى. 

 0الشنل اا   التقريث كقا  ا. 

  الققر    تصوي  اهى  بلىال  يل اقل تلاع  ال  يل اةتحم بلىتقرير

  .القر ى

.قر ييثالال قل ينون اهى  :مالحظة

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءستراتيا

 سلم تقاير دعا يأ اة التقويم: 

123مؤشرات األ اء الرقم

المعاكسة. للجهة االستجابة سردعة 1

توجيه الرجل الضاربة إلى األمام دعلى أن يضرب  2

.وجه القام األمامي أو الخارجي منتصف الكرة

إلى الخلف من مفصل الرجل المصوبة سحب  3

.الفخذ

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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 ضرب الكرة بالرأس:

 القام تلعب بالقام،بالرغم من أن كرة 

إال أن استخاام الرأس امناء اللعب ال 

اغفاله سواء كان ذلك في حالة  نيمك

 الهجوم أو الافاع.

 :الفنية النقاط

 واألخرى  ماما  أوضع احاى القامين

 .خلفا

مع مني  ع للخلف قليال  ذيحرك الج

 .الركبتين

 وضع السادعاين دعلى جانبي الجسم

.للتوازن

دعنا ضرب الكرة لألمامع ذميل الج. 

 ة مقام) ةالجبهضرب الكرة بمنتصف

(.الرأس

 وهناك نودعان:

من الثبات الرأسضرب الكرة ب.

من القفز الرأسضرب الكرة ب.

 الارس السابع

 ضرب الكرة بالرأس

Heading  

الخطوات التعليمية

التاريبات:

.شرح المهارة ودعرض النموذج  

صفين متقابلين: إلى الطالبتقسيم   

 لتبادا بابالرأس  ناضربليموم بال  يل  بلىباليليث ( ا ا النر  ال  يل.  واجه )جاو

  رات.5_

 ليموم ال  يل  بلى( ا ا النر  النر  باليليث ك.  واجه ال  يل.  ت) اوف

  رات.5بالتبادا _بالرأس  ناضربب

 ليموم ال  يل  بلىالنر  ا ا  .  واجه ال  يل.  تك النر  باليليث() اوف

 رات.5تبادا _بالبالرأس  ناضربب

:تمرينتطوير ال  

لاتل اللاعر    يقواة تااجنابداعر  القنتص   يقواة   ا.

 النرات  ا يل القيقواة التا  ا التااج.

  داتل اللاعر  تضرب النر  بالرأس  ن تالير ال  يل  ا كل  ر   االقيقواة.

  ر  بالمل    ر  بالاباتينرا التقريث .

دعلى األ اء استراتيجيات التقويم المعتما

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

.ع للخلف قليال مع مني الركبتينذيحرك الج 1

.دعنا ضرب الكرة لألمامع ذميل الج 2

(.مقامة الرأس)ضرب الكرة بمنتصف الجبهة  3

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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)امتصاص  السيطرة دعلى الكرة

 الكرة(:

السيطرة دعلى الكرة من أهم المهارات التي 

اتقانها، ليتمكن من أ اء  طالبيجب دعلى ال

 بقية المهارات.

ومن أنوادعها: امتصاص الكرة بالفخذ والصار 

 ومشط القام.

 الفنية: النقاط

 بالفخذ:السيطرة دعلى الكرة 

 ساق اليكون الجسم مستقيما  وترفع ركبة

قائمة نحو  يةاوزدعاليا  مشكلة  الممتصة للكرة

 الكرة.

ل أوقبل وصول الكرة نحو الفخذ بلحظة وب

الرجل بفر  الركبة ألسفل  يتم سحبلمسة 

شيئا  فشيئا  حتى تصل القام األرض وبذلك 

األرض.تسير الكرة متاحرجة دعلى 

 دعام ترك الكرة تسقط دعلى األرض الستخاامها

.التصويب أوفي التمرير 

 السيطرة دعلى الكرة بالصار:

المهارة دعناما تأتي الكرة في مستوى  تستخام

 ارتفاع الصار.

 يكون أدعلى الجسم مستقيما  ودعنا لمس الكرة

يميل قليال  لألمام.

 يرتكز الجسم دعلى القامان ويكون الكتفان

لألمام.متوجهان 

يتم امتصاصها بالصار دعنا التقاء الكرة

 الارس الثامن

()بالفخذ وبالصار -امتصاص الكرة  -طرة السي

Control    (Thigh and chest) 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

بالفخذ:لسيطرة دعلى الكرة ا

 .شرح القناا   ارض النقوذج 

 كر .لقناا  بل ن ا أداا 

  باللت .ا النر  االياب لقتا ة  تريث    ا تصا نا ) اوف.  تك النر ( ا

 ق النر  اهى اللت  ال   رات    ا تصا نا) اوف.  تك النر ( تنلي. 

  ال  يلًنو بشنل اوس النر  ) اوف.  واجه ال  يل.  تك النر ( ا ا 

باللت .با تصا نا  ليموم

السيطرة دعلى الكرة بالصار:

 كر .لقناا  بل ن ا أداا

  بالصلا.ا النر  االياب    ا تصا نا النر ( ا ) اوف.  تك 

  بالصلا.ا النر  ًنو الناعق    ا تصا نا ) اوف.  تك النر ( ا 

   األتر  ث  تا ات  تنواة  يموم ) اوف.  واجه ال  يل.  تك النر ( ا ا النر

 له  يل.النر  بالصلا  تقريراا  ر  أترى  با تصاص

  ا تصا نا بالصلا  التصوي  ًنو النر  االياب ) اوف.  تك النر ( ا ا   

.القر ى

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

النعممؤشرات األ اء الرقم

 يةاوزدعاليا  مشكلة الممتصة للكرة ساق الالجسم مستقيما  وترفع ركبة  1

ة.قائمة نحو الكر

.شيئا  فشيئا  حتى تصل القام األرضسحب الرجل بفر  الركبة ألسفل  2

لألمام.يميل قليال  للصار دعنا لمس الكرة الجسم مستقيم  3

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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 رمية التماس:

رمية التماس هي الرمية التي يحصل 

م الذي قا للطالب المنافسدعليها الفريق 

بإخراج الكرة خارج خط التماس، وخط 

الذي يحا   الجانبي التماس هو الخط

يحق ألي شخص  اخل  الملعب، وال

حاو ه، لذا فإن إخراج الكرة  زاوبتجالملعب 

من األطراف  خارج هذا الخط من أي

المتنافسة يعتبر مخاَلفة، ودعقاب هذه 

ليم الكرة للفريق المخالفة هو تس

 إلىم بإرجادعها ويق المنافس، بحيث

   الملعب، باستخاام يايه وليس قامه.

 :الفنية النقاط

 مسك الكرة من جزئها الخلفي

 .دعليهاواالصابع منتشرة 

س والمرفقان أحب الكرة خلف الرس

 الرأس.بجوار 

الركبتان.ثناء خفيف في نا

 الارس التاسع 

التماسرمية   

Seam pitch 

 الخطوات التعليمية

التاريبات:

 شرح المهارة ودعرض النموذج. 

  ليث  تمابهيث: بلى اللحبتمتي  

 ثال  يهي( تبادا ا ا النر  بيث .  واجه ال  يل.  تك النر )جاو. 

 ث ثال  يهي(( تبادا ا ا النر  بيث .  واجه ال  يل.  تك النر ) اوف  

 .م5  تا ة

 (واجه ال  يل.  تك النر .  اوف ))  ث ثال  يهيتبادا ا ا النر  بيث  

 .م22 تا ة

 ثً يهه ال   يتتمبهنا  بلىبر ا النر  ا ية التقاس  لال يموم ال  

التصوي . أ يموم بالتقرير الملم  ث     أ الصلا  أ  تتوى الرأس 

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

مسك الكرة من جزئها الخلفي واالصابع منتشرة 1

 دعليها.

.سأس والمرفقان بجوار الرأخلف الرسحب الكرة 2

 .الركبتانخفيف في  ءانثنا3

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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 حراس المرمى: 

تعتبر مسئولية كبيرة فاأل اء الجيا 

 ،يساهم في الفوز بشكل أساسي

ويجب دعلى حارس المرمى أن يتميز 

وبهاوء وأن  تبسردعة اتخاذ القرارا

يتواصل مع أدعضاء فريقه بشكل جيا 

وبتركيز.

 النقاط الفنية:

 القامين متبادعاتين باتساع

.الكتفين

مني الركبتين قليال. 

.المرفقين قريبين من الصار 

 الياين امام خط الجسا ومفتوحين

.بحجم الكرة

:اختيار نوع المسكة  

 مسك الكرة من امام الصار

 .(wوتسمى)

 المتوسطة االمامية مسك الكرات

 .(cupوتسمى)

 مسك الكرات األرضية االمامية

.(kوتسمى)

 الارس العاشر

حراس المرمى/مسك الكرة    

Goalkeepers / catch the ball 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  األاضية–القتوةلة  – ام الصلا أ تك النرات. 

 شرح المهارة ودعرض النموذج.

  النااس  ا ( م 22 حااس  ر ى اهى  تا ة  اا ) اللحبتوًين 

م.0 ر ى ارضه 

التارج بالتاريب:

   لنا.ا يتنير ا النر  بيله  النااس اللال

  لنا.ا يتنيتلد كر   ابته  النااس  اللال

  لناا يتنيتلد كر   تنركة  النااس  اللال.

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

  أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

123مؤشرات األ اء الرقم

.القامين متبادعاتين باتساع الكتفين1

.مني الركبتين قليال2

المرفقين قريبين من الصار.3

.الياين امام خط الجسا ومفتوحين بحجم الكرة4  

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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 :مهرجان )مباريات مصغرة(

ومباريات مصــــغرة تشــــتمل دعلى  العاب

 إلىتهاف  ،المهارات التي تم  راســـتها

حب لعبة وغرس  الطالبإســــــعا  جميع 

الرياضــية كرة القام واكتشــاف المواهب 

 تها.ردعايو

دعشر والثاني الارس الحا ي   

مباريات مصغرةوالعاب تنافسية   

 (Mini games) 

 التاريبات:

  يقواات  تلبيق القنااات التا ت  دااةتنا  4 بلى اللحبتوًين 

بشنل تنا تا  جقن ًماط لنل  يقواة  اللريق الناع  اهى أاهى ًماط 

او اللريق اللاع .

  7ضل 7تمتيقة. 

 إلظناا  ا اكتتبوه  ث  ناا  تحا اللصل  لحبإلتاحة اللر ة له

اللااةا.

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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الوحاة الثالثة

لعاب القوىأ

Athletics
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ألعاب القوى 

Athletics 

ألعاب القوى هي رياضة متنودعة وممتعة للصغار والكبار، فهي تتضمن 

الرمي، وهي تعتبر دعصب والحركات األساسية كالجري، والومب، والقفز، 

تؤمر بشكل واضح األلعاب األولمبية ومقياس لحضارات الشعوب، ألنها 

 دعلى الخصائص البانية، والفسيولوجية، والنفسية.

اهتماما  بالغا  بألعاب القوى للصغار أهتم االتحا  الاولي أللعاب القوى 

مرحلة نمو المهارات الحركية والبانية  هي ،المرحلة السنيةهذه  ألن

في أ اء المهارات الحركية األساسية في  لطالبالمختلفة، وزيا ة كفاءة ا

لم المهارات تجعله يتع ،جو من المرح واللعب بصورة سهلة وبسيطة

 الرياضية وترك انطباعمسابقات اللمشاركة في والحركات الرياضية وزيا ة ا

 جيا وجايا لاى المتنافسين الصغار.
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 الثاني(رياضية )الفصل الاراسي التربية المخطط وحاة 

  العاب القوىاسم الوحاة:      الثالثة  :الوحاة

المفر ات الوحاة أهاافالحصة

1
  بطريقة صحيحةمن خالل أ اء الباء المنخفض  م50يعاو مسافة.

)الباء المنخفض(   

متر 50 مسافة دعاو

2  متر 100دعاو مسافة .متر بإتقان 100يعاو مسافة

3  متر 400جري مسافة .متر بطريقة صحيحة 400يجري مسافة

4  متر 50دعاو حواجز مسافة .عاو الحواجز بطريقة صحيحةل الفنيةيتعرف دعلى النقاط

5  متر 50دعاو حواجز مسافة .متر بطريقة صحيحة 50يطبق مهارة دعاو الحواجز لمسافة

6  متر 50دعاو حواجز مسافة .بطريقة صحيحةمتر  50يؤ ي مهارة دعاو الحواجز لمسافة

7 سباق التتابع  .يتعرف دعلى النقاط الفنية لسباق التتابع

8 التتابع سباق  التتابع بطريقة صحيحة. قالزمالء في أ اء سبا يشارك

1  الومب الطويل.بطريقة صحيحةيؤ ي مهارة الومب الطويل

10 الومب العالي.يتعرف دعلى النقاط الفنية للومب العالي باقة

11 القرص رمي.يطبق مهارة رمي القرص بطريقة صحيحة

12 منافسات  مع الزمالء في األ اء امناء المنافسات. ناويتع
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الباء المنخفض:

لالنطالق لألمام  طالبهو أفضل وضع يسادعا ال

انطلق  أستعا،مكانك،  )خذ ويمر بثالث مراحل

.)طلقة البااية(

الفنية: النقاط  

 )أ( خذ مكانك: 

توضع الياين خلف خط  البااية،يقف المتسابق أمام خط 

البااية مباشرة مفرو تين وباتساع الكتفين بحيث يتجه 

تكون ، الااخل وباقي األصابع للخارج إلىاإلبهامان 

أما قام  ألسفل،الرأس في وضع طبيعي والنظر 

 االرتقاء فتتحرك للخلف لمالصقة مكعب الباء االمامي

ودعلى بعا قام ونصف تقريبا  من خط البااية  ون 

تتبعها قام الرجل الحرة للخلف  لألرض،سة الركبة مالم

دعلى  الركبةلمالصقة مكعب الباء الخلفي وتستقر 

األرض بجاار مشط قام االرتقاء مع مرادعاة أن تكون 

.المسافة بينهما قبضة يا  تقريبا 

 )ب( أستعا:

ترفع المقعاة ألدعلى حتى يكون الظهر موازيا  لألرض 

ا يافع الكتفين أمام خط وذلك بفر  الركبتين قليال  مم

 .البااية قليال  فينتقل معظم مقل الجسم دعلى الذرادعان

)جـ( أنطلق:

 األمام بسردعة إلىفور سماع أمر الباء ينافع الجسم 

وذلك بترك الياين لألرض  األرض،تقريبا  مع  °45 يةاووبز

حيث ترتفع الذرادعان مثنيتان في مفصل المرفق 

 االرتقاء(العكسية لقام  الذراع)وهي إحااهما لألمام 

 للخلف.واألخرى 

لوألالارس ا  

متر 50الباء المنخفض / دعاو مسافة   

Sprint Start /   50 meters 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 . ارض ًقوذج لهقناا

 لحبهبالاا تلايبات اد الل ل ل. 

 (انل )ةقاع اإلشاا  الننوض  الير   ااود.  أ ا اب

   اًبلاح  اعل( انل ةقاع اإلشاا  الننوض  الير(.  أ ا اب

 )أ ا ا.انل ةقاع اإلشاا  الننوض  الير   )جاو 

 ( انل ةقاع اإلشاا  الننوض  الير  أابن ى)جهوس اه.  أ ا اب

   اوف( انل ةقاع اإلشاا  الننوض  الير (.  أ ا اب

  ن ًياد  القتا ة التقريث التابقينرا . 

 )ير .أداا تننيك ال ) اوف

 اًلهق( –اةت ل  –)ت   ناًك  ) اوف( أداا البلا القنتلي. 

 . اوف( أداا البلا القنتلي    الير  لأل ام انل ةقاع اإلشاا (

 .تابمة  ا الير  بيث القيقواات  ث البلا القنتلي  

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

توضع الياين خلف خط البااية مباشرة مفرو تين 1

 .وباتساع الكتفين

قام االرتقاء للخلف لمالصقة مكعب الباء تتحرك 2

 .االمامي

 رفع المقعاة ألدعلى حتى يكون الظهر موازيا  3

 .لألرض وذلك بفر  الركبتين قليال

 ° 45ية اووبزاألمام بسردعة  إلىينافع الجسم 4

 .تقريبا  مع األرض

 قيم المواطنة:

المواطنة دعنا مكان الباء المنخفض.وضع قيم  القيم()جميع 
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العاو:

متعا ة مع االقتصا  في جري بمسافات هو ال

تجهيزات  أويتطلب مهارات  وال الجها المبذول،

ياقة لرفع مستوى ال معينة، وهو يعمل دعلى

العاو  العاو:نودعان من ، ويوجا للطالببانية ال

 .والبطيء العاو السريع

ة:الفني النقاط

 الباء:( مرحلة )أ

توضن  ن بات البلا بالمرب  ث النا ة التااجية 

تقنث  ث يلهناا  التا ة بالقتابمة بنيث 

انل ةقاع أ ر البلا ب اصى ةراة   ا  اااًلحق

لقراحل البلا  اللال يتب نا أداا   تتمي اتق 

.القنتلي بالنا ل كقا ةبق توضينه

 المسافة:)ب( مرحلة دعاو 

ةراه  ن  ب اصى اللال   ا ا ه القرحهة يير  

ااحتلاى بوضن جتقه اللبي ا تمريبا  ن  ححظه 

 أن ينون ال اث لهلاتل  لأل اما يل الي ع اهيح 

لتلاد  ةموط الرأس لهته   ت  ير ذلك اهى 

 يححظ أن التنلس ينون ةرين   تححق  ةراتها

 ذلك لشل  ااةتااا   حاجة القتتابق  الل ا  ث 

كقية كبير   ث األكتييث ا ينممنا لنا  بلى

 التبادلية النركة يرااى  األً االتنلس  ث 

 الير  اهى  ا الرجهيثله ااايث  ال نتية

القشليث.

 النهاية:)ج( مرحلة 

القتتابق ب ا كل طااته  اا ين  ا ا ه القرحهة 

ل ا يي  اهيه  ةراةا اوته إلًناا التباق ب اصى 

أن يوجه  ينوده إلًناا التباق لقتا ة أب ل  ث 

النناية.تق 

 الارس الثاني

متر100دعاو مسافة   

Sprint / 100 meters 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( الير   ا القنان  ن ا ن الركبتيث االيا  ن  رااا   رد الرجل )ان التهلية اوف  

الي ع.تنون اهى ا تلاد 

 حاعق.اهى  ال ااايث ينرا التقريث التابق  ن اةتناد 

  ةري ة.) اوف( الير  أ ا ا اهى القشليث بتلى اصيره  

 ( الير )ث ن  رااا   نا ال ااايث  ا° 02 يةا ب أ ا ا  ن ا ن الركبتيث   اوف  

 انيتيث. اقا   تهلاب   ن تنريننقا أ ا اب °  02يةأ ب ً لصل القر ق 

  ةه .ينرا التقريث التابق  ن   ود

  االيا.) اوف( الير  بتلى  اة ة اهى شنل   بات  ن ا ن الركبتيث 

  م. 72 ما 52ما  02لقتا ة  التراة) اوف( الير  القت ايل  ا 

  القضقاا.ينرا التقريث التابق  ن  رااا  األداا  ا 

  األتلاا. تر كا هة  ا  وا   نا ته  ن تصنيح 222ينرا التقريث التابق لقتا ة

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 سلم تقاير دعا يأ اة التقويم: 

123مؤشرات األ اءالرقم

سردعة وفي خط دعنا سماع أمر الباء االنطالق بأقصى 1

 .مستقيم

وأن يكون الذقن للااخل لتفا ي سقوط  لألمام، ميل الجذع قليال  2

 .الرأس للخلف

للذرادعين والرجلين ، والجري دعلى  الحركة التبا لية العكسيةيرادعى 3

 المشطين.

األ وات المستخامة:

سلم.

 قيم المواطنة:

.تحقيق قيمة الطموح بالفوز)الطموح( 
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:الجري

يعتبر الجري مهارة أساسية في االلعاب 

 ىإلالرياضية، ويستخام لالنتقال من مكان 

تحسين مستوى الجلا  إلىآخر، ويؤ ي الجري 

الاوري التنفسي، ويقوى دعضالت الرجلين. 

ويتميز دعن المشي بوجو  لحظة طيران ال 

تلمس فيها القامان األرض في وقت واحا. 

ي ويؤ ي الجري مع وجو  ميل خفيف ف

الجسم لألمام ويصاحب ذلك مني الركبتين 

وارتفادعهما ألدعلى مع مرجحة الذرادعين للخلف 

 من الكتفين بقوة، مع مني المرفقين.

:الفنية النقاط

القارة دعلى تقاير المسافة. 

القارة دعلى تقاير الجها. 

 ميل الجذع ناحية اليسار )للااخل( حيث

يرتفع الكتف األيمن دعن الكتف األيسر مع 

 .التقام به قليال  لألمام وللااخـل

وتكون مرجحة الذراع األيمن في ماى 

.أكبر

 أما الرأس والرقبة فتكونا دعلى امتاا

 .الجذع

 وأخيرا  تقصر الخطوات في المنحنى دعنها

 .في الخط المستقيم

الثالثالارس 

متر 400جري مسافة   

running 400 meters 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  توةلة. تر بتراة  222الير   تا ة  

  تتييل ال  ث. توةلة   تر بتراة 022الير   تا ة  

  نتلضة  تتييل ال  ث.  تر  أداعنا بتراة 422تنليل  تا ة   

  توةلة  تتييل ال  ث. تر بتراة  422جر   تا ة 

  االية  تتييل ال  ث. تر بتراة  422جر   تا ة 

التقويم المعتما دعلى األ اء ستراتيجياتا

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

.يؤ ي مرحلة الباء1

.يؤ ي مرحلة دعاو المسافة2

يؤ ي مرحلة النهاية.3

.يشعر بالفرح امناء األ اء مع الزمالء4
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 دعاو الحواجز:

سباق رياضي من ضمن مسابقات 

فوق الحواجز  الطالبيتم فيه قفز  ،الجري

أن يكون  الطالبوتعايتها، ويتطلب من 

 ،ةوالقو ،لاية لياقة بانية دعالية كالسردعة

يقفز فوق الحاجز في  ، تجعلهوالتوازن

اتجاه مستقيم  ون االخالل بطول 

الخطوة، والجري في مسار مخصص لكل 

ات دعشرة . وتتضمن المسابقطالب

ية في اوحواجز تقع دعلى مسافات متس

 مضمار السباق.

:الفنية النقاط  

 مرحلة الباء وتستخام طريقة الباء

المنخفض أقصى خطوات قطع 

المسافة هي خطوات البااية حتى 

ل.واألالحاجز 

مرحلة تخطي الحاجز.     

مرحلة العاو بين الحواجز.

 السباق.إنهاء 

والسا س الارس الرابع والخامس  

متر 50دعاو حواجز مسافة   

Hurdles 50 meters 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 لهقناا . شرح  ارض ًقوذج 

 ( القش اوف  واجه ) الناج   ث الياً  بالرجل النر .ا أ ا اب لت لية الناج

 (( اوف  واجه  ) النر .الير  أ ا اب لت لية الناج  بالرجل الناج 

  القشا أ ا اب لت لية الناج  الناج ا) اوف(  ث  ضن الواوف  واجه

 اااتناً.بملم 

 ( اوف  واجه  ) اااتناً.الير  أ ا اب لت لية الناج  بملم الناج

 ( اوف  واجه  ) اااتناً.الير  أ ا اب لت لية الناج   ث الوةق بملم الناج

 ( اوف  واجه  ) ة (. 52)ت لية حاج يث  ث ااتلاع  وحل الناج

  حواج . ضن أابن   ن تر  22الير  بتراة  توةلة لقتا ة 

 ة .  62بااتلاع  حواج  6 ضن  ينرا التقريث التابق  ن

 ال  ث. ن تتييل ة   62بااتلاع  حواج  8 ضن  ينرا التقريث التابق  ن

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

ل.ويؤ ي خطوات البااية حتى الحاجز األ1

.مرحلة تخطي الحاجزيؤ ي 2

.مرحلة العاو بين الحواجزيطبق 3

األ وات المستخامة:

حواجز.

 المواطنة:قيم 

.توضع دعلى الحواجز أسماء المناطق األمرية في مملكة البحرين)الوالء( 
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 :التتابع

 سباقات المضمار هو أحاالتتابع سباق 

، في طالبفريق مكون من أربعه يؤ يها 

 ل العصاواأل طالببااية السباق يحمل ال

مم  يقطع مسافة معينه من السباقو

الثاني مم تنتقل  طالبيسلم العصا ال

ع الراب طالبال إلىالثالث، مم  طالبال إلى

الذي يجري حتى خط النهاية.

:مراحل سباق التتابع  

.الباء 

.دعاو المسافة 

 العاو  اخل منطقة التسليم

والتسلم.

.تبايل العصا

.انهاء السباق

:النقاط الفنية

.مسك العصا بالطريقة الصحيحة 

.النظر لألمام امناء الجري 

ياه  يلم العصا فّس الُم  حمل

 يف ستلمسلمها للُم ويُ  اليسرى

ياه  فيياه اليمنى الذي يبالها 

لتسليمها المستلم رقم  اليسرى

.وهكذاياه اليمنى .....  في (3)

والثامن  السابعالارس   

 سباقات التتابع

Racing Relay 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 رير ال صا لأل ام بنلف تق بيل آتر طال ( ا) اوف ااطرات. ال ص

الصنينة له صا. ة ن الت كيل اهى طريمة القتننا اإلحتاس ب

  )القشا.تتهي   اةتحم ال صا  ث ) اوف.  تك ال صا 

  )م  لقس ك  ال  يل انل الو وا بليه.22الير  أ ا اب لقتا ة ) اوف

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

 له  يل.اإلشاا   ال ود  لتتهي  ال صا 

 م.02 بلىالتقريث التابق  ن ًياد  القتا ة  ينرا 

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

التتهي   التته  

 .نا تات ةباق تتابن بيث القيقواات 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

يمسك العصا بالطريقة الصحيحة.1

النظر لألمام امناء الجري.2

تسلم العصا باليا اليسرى وتستلم باليا اليمنى.3

األ وات المستخامة:

التتابع.دعصا 

 قيم المواطنة:

ن والعاالة بين الفريق الواحا.اوالتع)التعاون والعاالة( 
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   :الومب الطويل

 ،جري متزايا السردعة في خط مستقيم

 والطيرانمم االرتقاء دعلى لوحة االرتقاء 

والهبوط في حفرة  مسافة ممكنة ألبعا

الرمل.

 :الفنية النقاط

االقتراب.

االرتقاء.

الطيران.

الهبوط.  

   التاسعالارس 

الومب الطويل   

long jump 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  قوذجالن ارض القناا  شرح . 

 ( الو   لأل ام لق ر ة اجل )اااتماا. اوف 

 (ًالنيل اهى الم  احل   اااتنا )اوف . 

 اقل النيل  الو  ا اهى أن ينون ذلك  لةا  ن () اوف  ا ااطرات

 . ا شنل تنا س بتيق

 )م  اااتماا بملم اااتماا02الير   تا ة  ) اوف. 

 التركي  اهى النبوط اهى المل يث. ن التقريث التابق  ينرا 

  ( ت دية القناا )اااتماا اااتراب  التركي  اهى  كا ل بشنل اوف 

 الليران  النبوط.

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

.يجري بخطوات مستقيمة1

.يرتقي لألدعلى بقام االرتقاء2

3. الهبوط دعلى القامين معا 
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  العاشرالارس 

الومب العالي

High jump 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  قوذجالن ارض القناا  شرح .

 .اوف( الير   ا  ننى بتلوات  اة ة (

 اااتماااجل  ن تنليل الد التلوات  تنليل التابق التقريث  ينرا.

 ()تلوتيث   الير   ا  نننى  الو   اهى ةه  المل  ب يت    اوف

ال ياد   النبوط اهى الرجهيث.

 ( الير )ا  ننى  الو    ث اهى ةه  المل    يل الي ع  اوف 

لهته .

 ( الير )ا تق  نننا  الو    ث اهى ةه  المل    نا الي ع  اوف 

ة.لهته   التموط  تتمي  اهى القرتب

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

.يؤ ي االقتراب في المنحنى 1

.يطبق االرتقاء 2

.يعبر العارضة 3

الومب العالي:

شكل بسردعة دعلى  لطالبهو جري ا

قوس مم االرتقاء دعلى قام واحاة 

القفز دعاليا ألقصى ارتفاع وتعاية و

 العارضة والهبوط دعلى المرتبة.

:الفنية النقاط  

 االقتراب. 

  االرتقاء. 

 فوق العارضة العبور. 

 الهبوط. 

األ وات المستخامة:

 مرتبة. –سلم القفز 
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رمي القرص:

يعتبر رمي القرص من مسابقات 

المياان، وتتم  اخل  ائرة قطرها 

الخشب متر، يصنع القرص من 205

 ويحاط بالحايا.

يقوم الطالب بالاوران حول نفسه 

ليكتسب القرص أقصى سردعة ممكنة 

 دعنا الرمي.

:الفنية النقاط  

.مسك القرص

. وقفة االستعاا

.المرجحة التمهياية

 .الاوران

.الرمي

.التغطية واالتزان

   الحا ي دعشرالارس 

 رمي القرص

Discus throwing 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 تك المرص  القرجنة التقنيلية أ ا اب تهلاب اهى  شرح القناا   ارض النقوذج )طريمة 

 .(كا ل ا تلاد ال ااع

  اوفا  تك المرص باليل اليقنى( الملم اليترى أ ا ا  دحرجة المرص اهى األاض (

األ ام  ذلك لت هي  كيلية تر ج المرص  األ ابن بالوضن الصنيح. بلى 

  )ينرا) اوفا  تك المرص باليل اليقنى .  التقريث التابقا ا ا المرص أ ا اب االياب

 (رجنة المرص بياً  اليت   الصلا  واجه   اوفا  )اتياه تك المرص باليل اليقنى 

  واًياب لألاض.ا يه أ ا اب االياب الر ا    

  )اتياه النت  األيتر  ا التابقا التقريث  ينرا) اوفا  تك المرص باليل اليقنى 

 الر ا  ن  رااا   تاب ة الر ا.

 (ا ا المرص  الظنر  واجه لقيلان الر ا  ث  ضن   اوفا )تك المرص باليل اليقنى 

األ ام لقواجنة  يلان  بلىبتراة الل ث اهى الرجل اليقنى به  الركية اليقنى  النوض 

 الر ا بالصلا.

  يت  ت هي  الل اان بالواوف لقواجنة  نلمة الر ا  الملم اليترى أ ا اب    الل اان اهينا

 بلىاأل ام  الل اان اهينا د ا  كا هة لهو وا  بلىاليتاا  تنريك اليقنى  بلى)اليترى( 

 ضن الر ا.

 التقريث التابق  لنث  ث الواوف جاًبُا )د ا   ابن(. ينرا 

 التقريث التابق  لنث  ن الواوف  الظنر  واجنة لقنلمة الر ا )د ا   ابن(    ينرا

 الر ا.

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

.التوازن الحركي للذراع الراميةيؤ ى المرجحات إليجا  1

حركة الاوران من الطرف السفلى حيث تاور القام اليسرى 2

 دعليها.وينتقل وزن الجسم 

مقامة الاائرة  إلىالتخلص من القرص بتبايل الرجل اليمنى 3

 الخلف. إلىواليسرى 

األ وات المستخامة:

 قرص.
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 الارس الثاني دعشر

 تطبيق ما تم  راسته بشكل منافسات

 قيم المواطنة:

  واألبيض.لبس فانيالت باللونين األحمر )االنتماء( 
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الوحاة الرابعة

 كرة اليا

Handball 
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 اليا كرة

Handball

وتتميز  ،مبكركرة اليا لعبة رياضية جمادعية ممتعة تمارس في سن 

 ويتنافس، يمنع استعمال القامين في اللعبةباستخاام الياين فقط و

( وحارس مرمىالدعبين  6الدعبين ) 7 من فريقفيها فريقان يتكون كل 

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

 .الخصم

في  ،جايةالو ،قوةالو ،سردعةالب تتميزو الطالبلعبة تجذب انتباه  كرة اليا

دعلى التفكير والعمل الجمادعي  الطالبانها وسيلة ناجحة لتربية  كما اال اء

 ،والتنطيط ،واالستالم ،التمرير مثل المهاراتمن خالل ممارسة اهم 

وتسجيل  دعلى اللعب بالكرةلتسادعاهم سيطة الب هاوادعابق ،والتصويب

.لتهااوومزمما يشجعهم دعلى االشتراك في لعبها  هاافمن األ أكبر دعا 
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()الفصل الاراسي الثاني رياضيةالتربية المخطط وحاة 

كرة اليااسم الوحاة:  الرابعة  :الوحاة 

المفر اتالوحاة أهاافالحصة

1 بطريقة  يمارس العابا  صغيرة تنمي اإلحساس بالكرة

 .صحيحة
اإلحساس بالكرة

2 بطريقة  يؤ ي مهارة تمرير الكرة من الرأس بعا استالمها

 .صحيحة
التمرير واالستالم

3 .حاةابيا والكرة ستالم ايستلم الكرة بيا واحاة من الزميل

4 من مرتاةال تمريرةال يتعرف دعلى النواحي الفنية لمهارة 

 .بطريقة صحيحة الحركة
ةالمرتا ةالتمرير

5 التنطيط من الحركة..بطريقة صحيحة  يؤ ي مهارة تنطيط الكرة من الحركة

6 التصويب من االرتكاز.باقة يصوب الكرة من االرتكاز من مستوى الرأس

مستوى الرأس(من )

7 بطريقة   يصوب الكرة من االرتكاز من مستوى الحوض

 ..صحيحة

التصويب من االرتكاز

مستوى الحوض(من )

8 التصويب من الومب لألمام.باقة يصوب الكرة من الومب لألمام دعلى المرمى

1  الخااع البسيط..بطريقة صحيحة  تاريبات مهاريه للخااع البسيطيؤ ي

10  بطريقة  جمادعية مع الزمالءيربط المهارات بشكل العاب

 .صحيحة

ربط المهارات بشكل العاب جمادعية

11  بطريقة  المهارات بشكل العاب جمادعية مع الزمالءيربط

 .صحيحة

ربط المهارات بشكل العاب جمادعية

12  مهرجان بكرة اليا للصغار.مباريات مصغرةيشارك في
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 :كرةبال اإلحساس

إل راك  طالبإدعطاء بعض التاريبات لل

وساحة  طالب وكرة الياالعالقة بين ال

 الملعب ولتطوير الحركة ونمط األ اء.

 :النقاط الفنية

 تنتشر األصابع جميعا دعلى جانبي

الكرة  ون توتر بحيث تكون قادعاتا 

الياين خلف مركزها مع االهتمام 

بوجوب استنا  الكرة دعلى سالميات 

األصابع فقط مع دعام الضغط دعليها.

خذ اإلحساس بانتشار األصابع دعلى أ

كرة كبيرة.

لوألالارس ا  

 اإلحساس بالكرة

Ball handling

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تك  . اوف ) بالهالة اإلًيهي ية 8دحرجة النر  بيث الرجهيث  اة  اا   النر.

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

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

 الته .تل ير ال ااع أ ام اليت   لأل ام   احل ( تك النر  بيل  .) اوف 

 النر   ث يل بلى يل  ث ته  الظنرًمل  النر ( تك  .) اوف. 

 يل  ث بيث  بلىًمل النر   ث يل  الي ع( تك النر   ن  نا  .) اوف  تنا

  .األاجل

 دحرجة النر  اهى األاض بيث   نا الي ع  األاض(النر  اهى  .) اوف  تنا

.الرجهيث

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

 ا ن الرجهيث االيا  ن تل ير النر   ث أةلل  النر ( تك  .)جهوس طويل

 .المل يث

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

123مؤشرات األ اء الرقم

.تنتشر األصابع جميعا دعلى جانبي الكرة1

استنا  الكرة دعلى سالميات األصابع فقط 2

 مع دعام الضغط دعليها.

.ن مع الزمالء امناء األ اءاويتع3

األ وات المستخامة:

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

)المحافظة دعلى الممتلكات( تكتب دعلى الكرات قيم المواطنة.
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:الكرة واستالم تمرير

آخر،  إلى طالبالكرة باقة من  انتقال هو

قطعها من قبل  للتقام في الملعب ولتجنب

ن تأميكما يمكن من خالل التمرير ، المنافس

التصويب ويعتما بلقيام كرة اليا وا وصول

دعلى قارة المستلم وسردعته  التمريراتأ اء 

 واتجاهه وهل هو متحرك أو مابت.

:النقاط الفنية

سغ اليا واألصابع يجب التأكيا دعلى وضع ر

وخاصة في المرحلة  ا  خلف الكرة تمام

األخيرة؛ حيث تتم دعملية متابعة اليا الرامية 

خلف الكرة، ويكون للرسغ  ور كبير في 

   .توجيه الكرة

وغير متصلب  نا  مر طالبأن يكون جسم ال

ويرادعي المسافة  ،في أمناء التمرير

 لضمان التمرير الصحيح. 

 الزميل باقة  إلىيجب أن يكون التمرير

 وبأسرع ما يمكن. 

الزميل من الكتف إلىالتمرير  أن يكون يجب 

 وفي مستوى الرأس وبشكل مستقيم. 

 يجب التأكيا دعلى أخذ الخطوات الصحيحة

للرجلين، حيث يتم التمرير بوجو  القام 

األيمن في  البللطاليسرى في األمام 

المرحلة األخيرة من التمرير والعكس 

.األيسر الطالب إلىبالنسبة 

 الارس الثاني

 التمرير واالستالم

Passing and catching 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( تقرير النر  له  يل. طويل.  واجهجهوس ) ال  يل.  تك النر 

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

 (ه  اوف.  واج)تبادا التقرير  ن ال  يل ال  يل. 

 ( اوف.  تك ) اهى الناعق  ااةتحمالتقرير  كر.    

  (.تقرير النر  له  يل القواجه )اوف 

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

 ( تبادا التقرير بينن واجنتان تكل  يقواتيث  .) اوف.

  ( كل ً يهيث  ن ب ي يقراان )القر ى باتياه بالير اوف.     

 7 الن  لونا  ا  ينا اللاعر د ا النقر داتل قاحن ييث طالب يملون بشنل داعر   طحب

 .النر تنتت  ًملة لنل  ر  يت   ينا الن  ات.التقرير

  القوانين:

    بياًبك غير  تقوح بهتقرير النر  له  يل ال.  

  التقرير ينون  ا  تتوى الرأس  بصوا   باشر.

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

ا1 .وضع رسغ اليا واألصابع خلف الكرة تمام 

.متابعة اليا الرامية خلف الكرة2

.الصحيحة للرجلينالخطوات 3

األ وات المستخامة:

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

في استالم وتسليم الكرة. الطالبتكافؤ الفرص بين  الفرص()تكافؤ 
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 استالم الكرة بيا واحاة:

هي  ،تعا مهارة االستالم في كرة اليا

لبناء الهجوم المنظم والهجوم  األساس

ومهارة االستالم مرتبطة بشكل الخاطف، 

وميق مع مهارة التمرير ومكملة لها، لذا 

يجب مرادعاة النواحي الفنية الخاصة بها.

 :النقاط الفنية

ة بشكل رما الذراع تجاه الكرة الممر

   .ةرالممر يةاوللزمناسب 

 استالم الكرة في الهواء وخصوصا

   .الهوائيةفي األلعاب 

تحرك  ةدعنا االستالم بيا واحاة مرادعا

القامين بحيث ال تزيا دعن مالث 

.خطوات

 الارس الثالث

 استالم الكرة بيا واحاة

Catching the ball (one hand) 

التعليمية الخطوات  

 التاريبات:

 (أ ا اب  احل   بيلالنر   نقولة .  اوف)  النر د ن أن تمن  الير  أ ا اب. 

 ) .االياب أترى  بلى يلًمل النر   ث  (االياب  تك النر    اوف. 

 أترى  بلى يل ن ًمل النر   ث  الير  أ ا اب  (االياب  تك النر   .) اوف

  .االياب 

  ن د أ ا اب القشا   التبابة(باإلبنام  االياب  باليليث) اوف النر   نقولة 

 أن تمن النر .

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

  حل .ا ) اوف  واجه ً يل( ا ا النر  له  يل  ن لملنا بيل

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

123مؤشرات األ اء الرقم

.ةرما الذراع تجاه الكرة الممر 1

.استالم الكرة في الهواء 2

تحرك ة دعنا االستالم بيا واحاة مرادعا 3

.القامين بحيث ال تزيا دعن مالث خطوات

األ وات المستخامة:

 كرة اليا.
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 التمريرة المرتاة:

يتم استعمال التمريرة المرتاة بشكل 

ا   لىإكبير في لعبة كرة اليا الحايثة نظر 

، المنافسصعوبة قطع الكرة من قبل 

وتستعمل هذه المهارة في أمناء وجو  

الممرر، كما  الطالبالماافع قرب 

الاائرة في مواجهة  للطالبتستعمل 

ماافعين طوال القامة، سواء من الكتف 

من الرسغ ويشترط أن تكون  أووالحوض 

صعوبة  إلىالتمريرة قصيرة نظرا  

 السيطرة دعليها.

 :النقاط الفنية

ذراع مم تتحرك ال تؤ ى بأن تمسك الكرة بالياين

الخلف بجانب الجسم بينما تقوم  إلىة رالممر

 سنا.الذراع األخرى بعملية 

 األمام باتجاه األرض بحيث ترتا  إلىتافع الكرة

الزميل المستلم وأحسن مكانا   إلىمنه 

تالمس فيه الكرة األرض دعنا تمريرها هو 

 المنافس الطالبقامي  إلىأقرب مكان 

وفى الوقت نفسه يجب تجنب مالمستها 

   .لألرض قرب قامي الزميل المستلم

 يؤ ى التمرير المرتا في بااية الثلث الثالث

.الطالبللمسافة بين 

 الارس الرابع

المرتاة ةالتمرير  

Bounce Pass 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( ال اوف.  تك) اهى الناعق  ااةتحمالتقرير  نر.  

 ( تقرير النر  له  يل. طويل.  واجهجهوس ) ال  يل.  تك النر 

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

 (ه  اوف.  واج)تبادا التقرير  ن ال  يل ال  يل. 

  (ا واجنة  . اوف )تقرير النر  بات  تلو     تلوتيث     حث.تبادا ل  يل 

  باليرى بإتياه القر ى  ال  يل ال   جنة  تبادا تقرير النر ) اوف( كل ً يهيث

 اليقيث يتلد  ا القر ى.

 تبادا التقرير بينن ( انتتواجن  انكل  يقوات. ) اوف.

  د ن النر  باتياه اللريق اآلتر اا ينكل  ريق.

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

الخلف بجانب الجسم بينما  إلىتتحرك الذراع الممرة 1

 .تقوم الذراع األخرى بعملية سنا

األمام باتجاه األرض بحيث ترتا منه  إلىتافع الكرة 2

 .الزميل المستلم إلى

يؤ ى التمرير المرتا في بااية الثلث الثالث 3

 .الطالبللمسافة بين 

المستخامة:األ وات 

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

ن بين الزميلين في التمريرة المرتاة.اوالتع)التعاون( 
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:التنطيط

الكرة بـاتجاه األرض بيا واحاة،  طـالـبيـافع ال

ومن الرســـــغ دعـاة مرات وأصـــــابعـه منفرجة 

وقليلــة الثني، مع تبــا ل مني ومــا الركبتين 

قليال  لمتـــابعـــة ارتـــاا  الكرة، والنظر أمـــامـــا  

، مم يعــا  التقــاطهــا الطالبلمتــابعــة تحركــات 

التصـــــويــب. ويختلف ارتفــاع الكرة  أوللتمرير 

يع يكون أمنـــاء تنطيطهـــا ففي الجري الســـــر

ــا   ــالي ــاافع  تنطيط الكرة دع ــا إذا تصـــــــاى م أم

المهاجم فعلية استخاام التنطيط المنخفض 

ــة الكرة بوضـــــع جســـــمــه بينهــا وبين  لحمــاي

.الاافع

 :النقاط الفنية

 تؤ ى مهارة التنطيط بيا واحاة ومن

   .رسغ اليا

 لىإتافع الكرة باليا المفتوحة لتنطيطها 

   .األرض أماما  

 تقابل سالميات األصابع أدعلى الكرة بعا

 األرض.ارتاا ها من 

 تضغط الكرة بمسادعاة الرسغ لافعها

 أخرى.األرض مرة  إلى

  وخارج القام المماملة  تكون الكرة أماما

لليا الاافعة وتتحرك بصورة  ائمة بين 

.طالبالاألرض ويا 

 الارس الخامس

 تنطيط الكرة من الحركة

Dribbling  

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (  تنليق النر  لقر   احل    تننا باليليث اوف  تك النر ).

  )تنليق النر  لهياً  األيقث    األيتر.) اوف 

  .جاو(  تنليق النر  لهياً  األيقث    األيتر( 

 .جهوس طويل( تنليق النر  لهياً  األيقث    األيتر( 

   األترى( التنليق القتتقر لهنر  باليل تك النر  جاًبا. )اًبلاح  اعل .

  ( التنليق القتتقر لهنر   ن اإلي اً ترك النر   الل اان للة كا هة    ) اوف  تك النر

 . د  التنليق    

  اوف  تك النر  ( التنليق القتتقر لهنر   ن اإلي اً ا ن الرجل أ ا ا لتقرير النر   ث (

.تحلنا  ن اةتقراا التنليق

   ا األترى ته  الظنر ( تنليق النر  باةتقرا باليل) اوف  تك النر . 

 لة التيلر  اهى النر  ا) اوف(  شا  ن التنليق انل ةقاع الصا ر  التوا   ن  ن

اريبة  ث اليت .

  الن النر  ينا ا) اوف( كل ً يهيث  ن ب ي  ن الصا ر  ً يل ينلق  اآلتر.

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير لفظي 

 جياجيامؤشرات األ اء الرقم

جاا

ممتاز

ارتاا ها من  األصابع بعاسالميات الكرة تقابل  1

.األرض

.األرض إلىتضغط الكرة بمسادعاة الرسغ لافعها  2

الطالب.وتتحرك بين األرض ويا  تكون الكرة أماما 3

األ وات المستخامة:

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

الكرة. الزميل دعنا قطعاحترام ) االحترام ( 
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   :التصويب

والحاسمة المهمة هو الحركة النهائية 

لكافة الجهو  المهارية والخططية التي 

وضع  إلى طالباستخامت لوصول ال

منه يتطلبهااف، والتصويب واحراز األ

اقة في توجيه الكرة مع توافر القوة ال

مثل ،والقارة الذهنية ،السردعةو ،البانية

 بالنفس واتخاذ القرارات. الثقة

:النقاط الفنية

ستقوم  يتمسك الكرة باليا الت

   .بجانب الجسم وهيبالتصويب 

اليا األخرى بالسنا ب الطالب يقوم

اللحظة المناسبة تتخلى اليا وفى 

   .المساناة دعن الكرة

لى إ تقوم اليا المصوبة بحركة  ائرية

األمام  إلىوأدعلى  إلىالخلف مم 

   .من فوق الكتف

اا  الذراع أماما  لمتابعة الكرةامت.

 الارس السا س

الرأس( فوق مستوى منالتصويب من االرتكاز )  

Shooting (head level) 

 
 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تصوي  النر  .  تك النر جهوس طويل  )لقر ى.اهى ا 

 لقر ى.اهى ا(  تصوي  النر  .  تك النر )جاو 

 لقر ى..اهى ا( تصوي  النر  .  تك النر ) اوف 

 لقر ى  ن ات  تلو .اهى ا( تصوي  النر  .  تك النر ) اوف 

 ن أت  تلوتيث. لقر ىاهى ا(  تصوي  النر  .  تك النر ) اوف  

 ن أت   حث تلوات. لقر ىاهى ا( تصوي  النر  .  تك النر )  اوف  

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

ال لد الماًوًا  حث تلوات  لنث التركي  اهى بدتاا النر  داتل أحل  ىاهى أا تت ل

 ااطواق األاب ة.

 )س  انل الو وا أ ث  تتوى الر أ  ا بالرةغ بالير   ن ال  يل  التقرير  ) اوف

.سأالر تتوى لهقر ى القمابل يصوب ال  يل ال    ا الينة اليقنى  ث األاتناً  ث 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

 وهيتمسك الكرة باليا التي ستقوم بالتصويب 1

 .بجانب الجسم

 إلىالخلف مم  إلى وتقوم اليا المصوبة بحركة  ائرية2

 .األمام إلىأدعلى ف

امتاا  الذراع اماما للمتابعة.3

األ وات المستخامة:

 اطواق.–كرة اليا 

 قيم المواطنة:

بطريقة صحيحة. الفوز بالتصويب)المسؤولية( 
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 التصويب من االرتكاز:

هو نوع من التصويب يتم إخفاء الكرة دعن 

مم المبــاغتــة بــالتصــــــويــب دعلى المــاافع 

ـــا هـــذه المهـــارة  ،المرمى وأكثر من يجي

قصــار القامة ألنه  أوالالدعبون متوســطو 

ــل لهم لتعويض فــارق  األســــــلوب األمث

الطول، والســــــتغالل الثغرات الموجو ة 

 بين الماافعين.

 :النقاط الفنية

ناحية الذراع التي  طالبيتحرك ال

 .الكرة ستصوب

 االرتكاز دعلى القام اليسرى للرامي

األيمن ودعلى القام اليمنى للرامي 

 األيسر.

 وضع الكرة في مستوى الحوض قبل

 التصويب.

لف الخ منحركة التقوم اليا المصوبة ب

الكتف مع  مستوىاألمام من  إلىمم 

الكرة.امتاا  الذراع أماما  لمتابعة 

 الارس السابع  

التصويب من االرتكاز )مستوى الحوض( 

Shooting (pelvic level) 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تصوي  ال.  تك النر جهوس طويل  )  لقر ى.اهى انر 

 لقر ى.اهى ا(  تصوي  النر  .  تك النر )جاو 

 لقر ى.اهى ا( تصوي  النر  .  تك النر ) اوف 

 لقر ى  ن ات  تلو .اهى ا( تصوي  النر   تك النر . ) اوف 

 ن أت  تلوتيث. لقر ىاهى ا(  تصوي  النر  .  تك النر ) اوف  

 ن أت   حث تلوات. لقر ىاهى ا( تصوي  النر  .  تك النر )  اوف 

 لقر ى  ن أت  ال لد القناة  اهى ا( تصوي  النر  .  تك النر ) اوف

ال لد الماًوًا  حث تلوات  لنث التركي  ىأا تت ل  ث التلوات اهى

اهى بدتاا النر  داتل أحل ااطواق األاب ة.

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

االرتكاز دعلى القام اليسرى للرامي األيمن ودعلى 1

 األيسر.القام اليمنى للرامي 

وضع الكرة في مستوى الحوض قبل التصويب.2

الخلف مم إلى األمام  منتقوم اليا المصوبة بحركة 3

الكتف مع امتاا  الذراع أماما  لمتابعة  مستوىمن 

 .الكرة

األ وات المستخامة:

 اطواق.–كرة اليا 
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التصويب من الومب لألمام:

التصويب من الومب لألمام من المهارات 

الشائعة لاى الدعبي كرة اليا حيث يتم 

االستفا ة من هذه المهارة في الهجوم 

السريع ومن األجنحة، وفي أحيان أخرى من 

الظهير في حالة االختراق، وفي هذا النوع 

أقرب مكان للمرمى مع  إلى الطالبيثب 

مالحظة تجنب االحتكاك بحارس المرمى 

بغرض تسجيل الهاف من أفضل وضع 

 يمكن أ اؤه. 

النقاط الفنية:

 يؤ ى هذا النوع من التصويب بنفس طريقة

التصويب بالسقوط إال أن الجسم يطير في 

الهواء بعا حركة السقوط دعن طريق الومب 

أماما باتجاه المرمى في التصويب 

 الطيران.ب

 بارجة  لألمامالومب بتقايم قام االرتكاز

45ْ.

وى الرأس.تع المصوبة فوق مساالذر 

 وفى الهبوط يتم االهتمام بحركات االنثناء

المتصاص صامة الهبوط التي تتطلب 

مجهو ا  أكثر من الهبوط في التصويب من 

.السقوط

 الارس الثامن

 التصويب من الومب لألمام

Jump shoot 

 
 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( الو   أ ا اب )اود   ا  نتص  القه   ب ت  تلوتيث ذااباب   اوف .

 ( الو   أ ا اب )اود   ا  نتص  القه   ب ت   حث تلوات ذااباب   اوف .

   ت  تلو .ألقر ى  ن اهى ا) اوف( تصوي  النر 

   تلوتيث. ن أت   لقر ىاهى ا) اوف(  تصوي  النر 

   لقر ى  ن أت   حث تلوات.اهى ا)  اوف(   تصوي  النر 

  تلو   التصوي  اهى القر ى( الو    ث  وق القرتبة ب ت    واجه) اوف

 القر ى.

  اهى   التصوي . ب ت  تلوتيث  وق القرتبةالقر ى( الو    ث   واجه) اوف

 .القر ى

  ات  التصوي ب ت   حث تلو  وق القرتبةالقر ى( الو    ث   واجه) اوف

 .اهى القر ى

  التصوي  اهى   وق القرتبة( الو    ث .  تك النر القر ى  واجه) اوف 

القر ى ب ت  أ  الد ااًوًا  ث التلوات  ن التركي  اهى بدتاا النر  داتل 

 .اللوق

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

.45ْبارجة  لألمامالومب بتقايم قام االرتكاز  1

.الرأس مسويع المصوبة فوق االذر 2

ن مع الزمالء امناء األ اء.اويتع 3

 األ وات المستخامة:

 اقماع. –اطواق –كرة اليا 
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 :الخااع البسيط

جهة معينة  إلىهو دعبارة دعن ميل الجذع 

تلك الجهة  إلىمع تحريك القام للجانب و

مم يتبع ذلك التغيير السريع  ،نفسها

والمفاجئ للحركة في االتجاه اآلخر لعمل 

 .االختراق

 :النقاط الفنية

 مستوى الصارفي حمل الكرة. 

 خذبأتكون حركة سير الخااع البسيط 

جهة اليسار مع  إلىالمهاجم خطوة 

 نفس الجهة.  إلىع ذميل الج

 مم يتم نقل الرجل اليمنى بشكل

جهة اليمين مع نقل الرجل  إلىسريع 

اليمنى بصورة  الجهة إلىاليسرى 

وأمفاجئة وسريعة وذلك للتصويب 

 التمرير.

الارس التاسع 

 الخااع البسيط 

Simple Deception

 
التعليميةالخطوات   

 التاريبات: 

  ب ت  تلوات التلاع لال ال  ايام لال ال ام أ طواقأ 0 (  ضن) اوف.  

 التلاع البتيق  تقرير النر  له  يل القواجه. ( أداا.  تك النر ) اوف

 ( أداا التلاع البتيق  تصوي  النر  اهى القر ى .  تك النر ) اوف

بوجود  لا ن ةهبا.

 (أداا.  تك النر  اوف )  تنرك القلا ن اإلييابا  البتيق حت التلاع

 تصوي  النر  اهى القر ى.

 (الير .  تك النر  اوف )  تلاع بتيق    التصوي الداا أ.

 اهىتلاع  رك    التصوي  ال أداا   ( الير.  تك النر ) اوف 

 .القر ا

 تلاع بتيق    التصوي  ًنو الف ال( التنليق    .  تك النر ) اوف

 . نلد

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

123مؤشرات األ اء الرقم

.مستوى الصار في حمل الكرة1

جهة اليسار مع ميل الجاع  إلىالمهاجم خطوة  اخذ2

 نفس الجهة.  إلى

جهة اليمين  إلىنقل الرجل اليمنى بشكل سريع 3

 .اليمنى هةالج إلىمع نقل الرجل اليسرى 

 األ وات المستخامة:

اقماع. -اطواق–كرة اليا 
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 الارس العاشر والحا ي دعشر 

  راستها ربط المهارات التي تم

 

الخطوات التعليمية 

 التاريبات:

 ( التقري نر .  واجهال اوف  تك )رتل  تقرير - ااةتحم ر ً يل 

 الرأس.تقرير   ث  تتوى  وق 

 ل.القماباألطواق  تقرير النر  له  يل  التنليق بيث( .  تك النر ) اوف

 األطواق    تصوي  النر   ا  بيث ق.  تك النر ( التنلي) اوف

لأل ام(.بالو    أ القر ى )بالابات 

 نر  له  يل  ( التنليق بيث األطواق  تقرير ال.  تك النر ) اوف

  تصويبنا.اةتحم النر  

 ( التقرير  ااةتحم اهى طوا .  واجه ال  يل.  تك النر ) اوف

تصوي   ث الو   أ  بات  )تصوي القه      التصوي  اهى القر ى 

 .لأل ام(

 (اوف ) التصوي   ث   ااةتحمالتقرير  .  واجه ال  يل.  تك النر   

 القر ا. اهىالو   لأل ام 

  التلاع  التصوي   ث  ( التقرير.  تك النر ً يل  واجه) اوف   

 الابات.

  التلاع  التصوي   ث  التنليق( .  تك النر ً يل  واجه) اوف   

.لأل ام الو  

 األ وات المستخامة:

 اقماع. -اطواق–كرة اليا 
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الثاني دعشرالارس   

 تطبيق جمادعي والتعرف دعلى موا  القانون 

 األ وات المستخامة:

اقماع. -اطواق–كرة اليا 
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ثالثالفصل ال
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 استراتيجيات التقويم وأ واته في التربية الرياضية
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استراتيجيات التقويم وأ واتها في التربية الرياضية  

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

تمليرات كقية  أدلة   لية يتتنل بلينا  ا ب لاا  بلى نلد  بالرض التو ل  أالافضوا 

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 ه   كلااته  ا الميام ب اقاا 

 اا  اللا  ية ًنو الت ه  ب رااا  اللر ق اللرديةا   تنل التموي  اهى أةس   بادئ تاكليت

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

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

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

.ت ه ا  ا ا  ا يت  التركي  اهيه حالياب ذاته  ث تحا اياس  لى التنتث  ا ال

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

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

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

الق تقل اهى األداا  أ تموي  شا ل  ث حيث  هتلته الماعقة اهى التموي  الواا ا 

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

 قتاليرات اصرها  يرك  ًظام التموي بناا شتصية القت ه  بناا  تنا ح  تواًًا  بلاا  واكبا ل

براً د ا التموي  التنوينا بصلته التموي  األكار بالتربو  لقرحهة الت هي  األةاةا اهى 

أًه يت بلى بضا ة  لال ييابية لهقت ه .  اياس تنتث ت ه  الاإل ااهية  ا ت كيل القشااكة 

ث  ا اياس الت ه . (  او التوجه النلي(Assessment for Learning لهت ه  أ حب 
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التقويم التكويني وأساليبه

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

 ذلك بمصل تنتيث  رد د  االت ه  القلهوب د ن ب لاا أحنام اهى القت ه  أ ناا ت هقه

اهى  لال  التموي  التنوينا او بقاابة  نل  له  اقهية الت ه   الت هي   بناا الشتصية.

 اهطحبالق ه   ا تموي    يوظ الت هيقية.اث   الية  قااةاته  الت ه    وجه لهق ه 

أةالي  تموي   تنواة تحع   تتواا  اللااةا  تهبا  تلهبات القوا  الت هيقا لمياس 

:  اا تملير كلايات   نااات  اي   اتيااات  تتهلة  ا ه األةالي

 أ. المالحظة:  

 أداعه   قااةاته  ا القواا  الت هيقية القتتهلة  لال  يمصل بنا  ححظة ةهوك ال

 ا لاا بنلف تموي   لى تمل ة  يقا ت هقه  اكتتبه  ث كلايات  اد  دااةية  ا  ا 

 واا  حميمية.

 والتقارير: ب. المشرودعات

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

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

اهى التوا ل  ارض األ ناا بلريمة  نظقة  لال داتل غر ة الص  بنلف تموي  الا  ال

  نااشة اآلتريث  احترام آااعن . القشر عاج اا  ث  حيث ت تبر  نااات ال رض

  وتشمل:

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

.(لخب.... - تو يق  ريق – حنام – تنظي   ريق) اللحب اهى
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 ابل  ث القنظقة  القنرجاًات القتابمات) القلاةية الرياضية اللرق  ا القشااكة .0

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

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

 (.البنريث تتتاال

. القرشلات النشا ة  ريق  ا القشااكة .4

.اياضا  نا يوم تنظي  .5

.تواوية  ناضرات تنظي  .6

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

الل لية. القنا ل  ا البنريث  قهنة تقايل .8

 القشااكة  ا يوم البنريث الرياضا. . 0

 القشااكة  ا ااكاديقيات القلاةية. .22

لقبياد الرياضا القصالر. القشااكة  ا األ .22

  :االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية ودعملية. ج 

 ث كلايات  اللحباا  يقواة  ث األةئهة التا ي لاا الق ه  لمياس  لى  ا ت هقه 

لواية الج ة الراتال ية الالد  ث القوضواات  ت  يلا  ب أ   نااات  ا  وضوع دااةا 

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

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

 لاا اللصل اللااةا الواحل. 

 وتشمل:

 اتتبااات اقهية.  .2

الناات التا ة  مق(. طحباتتبااات ًظرية اصير  ) .0
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  :طالبهـ. ملف انجاز ال

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

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

القتتهلة    ر ة  تتوى تمل ه  ا اكتتاب  لال  رج ا لهق ه  اث جواً  ت ه  ال

 ا ضوا أ ضل  ا أًي ه  ث  لال النلايات الت هيقية لتهك القاد   يت  تموي   ه  ال

.أاقاا  قا ي ليه دا  ية أكبر لهت ه 

وتشمل:

الالحف: .2

.الص ( –)القاد   

: لال البلااة الت ريلية له .0

النوايات(. -الرا  الشتصا -النات  -الص   – لال )اة  ال    

اللنرس. .0

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

 .القشااين )اةتقاا   شر ع( .5

الناات التا ة  مق(. طحباتتبااات اصير  ًظرية ) .6
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التقويم في التعليم األساسي

ا التربية   اللحبي تقل أةهوب التموي  التنوينا القتتقر ب ةاليبه القتتهلة  ا تموي  

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

 المالحظة المنظمة وتشمل: 

  :22التهوك الصلا%  .

  :62األداا ال قها%. 

 اللحبدااةياب يمي  تحلنا  تقتة اشر أةبوااب اهى  %62ال قها مت  داجة األداا ت

المشاريع والتقارير وتشمل: 

  6التمرير:  أ القشر ع%. 

  : 4ال رض الشلو%. 

  : 25ااتتبااات المصير%.

 5 :لال  ه  اًياً ال%. 

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

 الرياضية:أ وات التقويم في التربية 

  .ةه  تملير   لا

  . ةه  تملير الد

 . ااعقة الشل 

االختبارات  التقارير أوالمشاريع  المالحظة المنظمة

القصيرة

ملف 

انجاز 

طالبال

الارجة 

النهائية السلوك 

الصفي

األ اء 

العملي

التقرير 

 أو

المشروع

العرض 

الشفوي

106064155100%
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هممذوي ال طالبإرشا ات التعامل مع 
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الهمم ذوي طالب مع التعامل إرشا ات  

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

  ا لهيقين القياا يتيح حيث النق  ذ   طحب  ن الت ا ل  تا لية الرياضية التربية   ه  ااتق اهى تمن

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

 تبرات  ا لهقر ا لحبله اللر ة  بتاحة الت هقية الت هيقية ال قهية  ا اشراكن  اهى  النرص اللحب 

:النياح   

 ث حت الصبر نب حيث باإلحباط يش ر ا ا حتى لحبله ااةتقاع  ا الصلا  ة ة بالصبر التنها 

 ن أداع  ا ااةتقراا اهى اادايث يظهوا  ب لك لحبله  النلتا التربو  اليًا   ا أ ر له  الاااإل

 .الناجح

 لهقتاال  حاجتن  حاا  ا  ةاالن  القواا  جقين  ا النا ا اااتقام اللحب بالاا.

 ًاتن  القحعقة  القواا  األًشلة  ث البلاعل تو ير . احتياجاتن   الااتن  إل نا

 ث  غيرا   ال التهي  باإلًيًا بالميام باناان  طريق اث اإلييابية ا ح  بث   نوياتن  ا ن اهى ال قل 

ًياتن  تناة  بقنام  تنهيلن  ال ادييث اللحب  .ا نا

 األجن    ا ت ليحتالبجراا   ك لك اللحب ًواية   ق األداعا اإلًيًا  تتوى  ا ت ليحتال راابج

ًيث القتتتل ة  األد ات . األًظقة  الموا

  المهق ن ل  يتببان اللحب اهى النلتية الضالوطات ي يلان اًنقا الصاا يث  التلاي  التوجيه تين.

 ي الت  تملي  القتنواة الت  ي   اةتتلام أةالي  اليقااا ال قل  ا القشااكة اهى اللحب تشيين  

.القلهوبة ااةتيابة حصوا ب ل  باشر 

 اللحب  ن القتتقر التوا ل اهى النرص.

 اللحب أ وا ليااأ   ن القتتقر  التوا ل بييابية احاة باا ة.

  ال ادييث ً  حعن  النق  ذ   طحب بيث اإلييابا التلاال اقهية ت  ي.

 باااتن   تياال  اادعة طبي ية بلريمة   ن  الت ا ل.
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المالحق
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 البرنامج الزمني

التقويم التربوينموذج   

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

و
ل

مستقيمةالمامية األاحرجة ال  

 
ال
ت 
كا
حر
ال

از
مب
ج

 

لواأل

ف 
ص
ال

أل
ا

و
إل
 ا
ل

ا 
ا
دع

ي

1 

مستقيمةالمامية األاحرجة ال  

متكورةالخلفية الاحرجة ال  

الثاني
 حرجة خلفية مستقيمة

 حرجة خلفية مستقيمة

الثالث
لوقوف دعلى الياينا  

 الشقلبة األمامية دعلى الياين

الرابع
 الشقلبة األمامية دعلى الياين

 الشقلبة األمامية دعلى الياين

الخامس
 ربط المهارات

 جملة حركية

السا س
حركية جملة  

مراجعة ما سبق تعلمه 

م
ا
ق
ال
ة 
كر

السابع
  بالكرة جريال

السيطرة دعلى الكرة + التمرير 
الثامن 

+تصويب+تمريرجري  

الخااع )بسيط+ مركب( 
التاسع

الخااع + التصويب 

سأرللكرة باضرب ا 

العاشر

)بالفخذ+ بالصار( امتصاص الكرة-سيطرةال 

التماسرمية  
الحا ي دعشر

حراسة المرمى )مسك الكرة( 

تنافسية ألعاب 

 مهرجانالثاني دعشر
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مالحظات المهارات المقررة إلى من اللعبة األسبوع الصف م

ال
ي 

س
را
ا
ال
ل 
ص
ف
ال

ي
ان
ث

متر 50 مسافة دعاو  

 
ال

ى
و
ق
ال
ب 
عا

لواأل

أل
 ا
ف
ص
ال

و
إل
 ا
ل

ا 
ا
دع

ي

2 

متر 100دعاو مسافة   

متر 400جري مسافة   

الثاني
متر 50دعاو حواجز مسافة   

متر 50دعاو حواجز مسافة   

الثالث
متر 50دعاو حواجز مسافة 

التتابع سباق  

الرابع
التتابع سباق

الومب الطويل

الخامس
 الومب العالي

القرص رمي 

السا س
 منافسات 

اإلحساس بالكرة

ا
لي
 ا
رة
ك

السابع
التمرير واالستالم

حاةابيا والكرة ستالم ا

الثامن 
ةالمرتا ةالتمرير

التنطيط من الحركة

التاسع
مستوى فوق الرأس()التصويب من االرتكاز 

مستوى الحوض()التصويب من االرتكاز 

العاشر
التصويب من الومب لألمام

الخااع البسيط
الحا ي 

ربط المهارات بشكل العاب جمادعيةدعشر

ربط المهارات بشكل العاب جمادعية
الثاني 

 مهرجان بكرة اليا للصغاردعشر
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 يالنسبي ألساليب التقويم التكوينالوزن 

لما ة التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي

م
ق
لر
 ا

طالباسم ال  

التقارير أوالمشاريع  المالحظة المنظمة االختبارات  

 القصيرة

ملف انجاز 

طالبال  

الارجة 

السلوك  النهائية

 الصفي

األ اء 

 العملي

 أوالتقرير 

 المشروع

العرض 

 الشفوي

10 60 6 4 15 5  %100 

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 



في دعناصر أ وات التقويم التكويني طالبالتجميعي أل اء ال الرصااستمارة 

الفصل الاراسي:الما ة الاراسية:الصف والشعبة:اسم المعلم:

ترصا الارجة المستحقة وفق الوزن النسبي المخصص ألسلوب التقويم الخاص بالما ة الاراسية.*

 مالحظة

فق ضمن القرص المامج الخاص بالتقويم التكويني حيث تحول الارجة المستحقة بشكل تلقائي و( EXCELة دعلى برنامج اكسيل )تتوفر نسخة الكتروني

الوزن النسبي لكل ما ة  راسي

الدرجة المجموعالسلوك الصفياالسمالرقم 

المستحقة 

الدرجة المجموعالمشروع

 المستحقة 

الدرجة المجموعطالبملف انجاز الالعرض الشفوي

 المستحقة

القواعد 

واألنظمة

التعامل مع 

الزمالء

األداء 

األكاديمي

االخراج  التنفيذ التخطيط  

النهائي

الدرجة  العرض

 المستحقة

التبويب 

والترتيب

الشكل  المحتوى

النهائي



الوحدة:
 األسبوع:

الجمبازموضوع الوحدة:   

المستقيمةالدحرجة األمامية  عنوان الدرس: 
   إلىمن      التاريخ: 

(  نياوالتعللتعرف على القيمة المعززة للمواطنة من خالل لعبة مصغرة ) شد الحبل واكتب جمال ( )العمل   الطالب يتهيآان هدف النشاط االستهاللي:

الزمن
ق    

النشاط االستهاللي:
الخط الفاصل من حق المجموعة الفائزة سحب كلمة  زاوتجمجموعتين _ عند اإلشارة تبدأ كل مجموعة في شد الحبل وعند  إلىالصف  طالبينقسم “: شد الحبل واكتب جمال “لعبة 

 ال من تكوين جملته.أوالفائز من ينتهي  –لتكوين جملة 

.مراتب –كرات طبية  –عصى تمرينات  –مراتب جمباز  –مقاعد سويدية  –ساعة توقيت  –صافرة  –األدوات: أقماع 

أجزاء  الزمن

 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالفنيةالنقاط اإلجــــــــــــــــراءاتالتعلم أهداف

ق
إحماء

 طالبأن  يهيئ ال
جميع أعضاء الجسم 
وأجهزته الحيوية 

لتقبل أنشطة الدرس 
 بشكل صحيح.

 أسلوب األمر والتعليمات )أ( / استراتيجية المعلم الصغير
 )وقوف( المشي حول الصالة الرياضية. .1

)وقوف( المشي على أطراف األصابع حول الصالة الرياضية. .2
 )وقوف( المشي على الكعبين حول الصالة الرياضية. .3
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