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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

شيتصياتن  القتتهلة     ا لل ةياةة  ًاا  التربية  الت هي  لتلوير القنااا  ج هنا ترتن  

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

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

ت القنااا ال ليل  ثقل اهى تيشال   ا  الادالااًا اإلالق ه   ا التربية الرياضية لهص  

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  

 

 

 اللاعر نر  الا الموى أل اب االتهةكر  ا القضرب أل اب اا   نا ا اب ةأا ا اللليل  تضيقث

القنوًة لهلليل لتتقاشى  ن تنميق النتاجات  اا لهقن ال اتتيرت  نااات   واضين اللا س 

ج بالت ه   ًقاذ ضييييقث اللليل ت ريلاب تيال ا ة  التا يييية لهتربية الرياضييييية لن ا الصيييي ا كقا 

هقا التربية الرياضييييية  ا  مترحة لتلة ةيييينوية   نوايةا    تللاب دااةييييية لقتيييياال    

 بلاع  اابتناا   اإلالق يل  ث  بلىالتنلي  النادف 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 

ه ان ينون   ينا بالادن ا ا اللليل ا اا  ا أالرياضييية القلاةييييةا   ث القن  الت كيل اهى 

ًقا يترك اللليل  تياحة  اة ة لهق ه  اةتالحلنا  ا ب ميلا لها  أ لهق ه   ليس  وجنا 

 أن ي قل اهى  اإلالاد االااًا ه  تنلي ه  بتراجه لنصية  اد  التربية الرياضية لهص  بالاد

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

بالتالا يصييبح للينا جيل باحث  تلوا  بلع اياضييا  ااجيث لينون   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 لل  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  األةاةاالقلاجة  ا التلة الت هيقية 

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

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

 القرجو  

 

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

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

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

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

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

ية تربو   توا ق  ن التوجنات اللهتلالت ه  بوةاعل التننولوجيا النلياةا  يض نا  ا اال  

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

 القتنا هة 
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 الاليل استعمالتعليمات 

 

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 ا اا التنا ل ك لك 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 األالنتاب لوحلات 

   ااًل اليةا  الق ر يةا الاحث النلس حركيةالتربية الرياضية بقيااتنا  أالافتنميق 

 

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

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

التربية الرياضية    ه  ا بشنل اامتتص   ا التربية الرياضية القلهق ه   كقوجهاللليل 

ا  نو يملم التوجينات  القمترحات التا تتااله  ا بشنل تاص  الادالااًا اإللهص  

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

    ث تحا النشاط  اله    التلاال  ن ً حعن    ن الق ه    ن البيئة القنيلة بن

 

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

ل  ا اللصأا كر  التهةا  الوحل  الااًية القضرب أل اب الوحل  األ لى اللصل األ اكل  صلا 

  كر  اللاعر  الوحل  الراب ة  الموىا أل ابالوحل  الاالاة يت  تلايس الااًا 

 

 

( 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 ) نصةالتنون 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 اااالاد  الااًا الص 

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

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

 الصادا   ث  رك  المياس  التموي   التا يقنث  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   ااهى ابتناا أًشلة أترى  قا هة يارى بنا ال قهية الت هيقية

  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 تولي  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 اا يوجل أةييهوب تلايتييا  االاحيث ت لدت أةييالي  التلايس لهق ه     ال 

ن للريمة ت هي  ا يتييييتييبو 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  لرياضيييييييةأةييييييالي  التلايس  ا التربية 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 اييلافأةيييييييهوب د ا تيياص ينمق  ث تحلييه األ

 اجنه  القنتتبات  ا  تته  القواا  التا تو

 

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

 :حثالا

  )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  ااألةيييييييهوب الققي  التمهيييل  تنواييت األةيييييييقيياا لنيي ا

 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  وااب يتتيي   لال  ال

 

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

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

 الق ه   اتباع جقين المرااات الصادا   ث ابل 

 

 يه  إًنا تنون  اللاسةيييهوب )أ(  كي  تت  اقهية اتتاذ ارااات 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

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

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 اهى بلااة الواجبات  اا  وضييواه  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 لحب قا يتيييييييقح له ؛التلبيما ) رحهية التنليي (ينون   ياا  ا الي ا   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

 تر آات 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 تنوناألبذا أادًا ان ًوضح بنية 

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 أسلوب )ج(: أسلوب األقران )التبا لي(

Reciprocal Style (C) 

التبيادلا )ج(  ث األةييييييياليي  التا ت لا د اا أكبر األةيييييييهوب  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 اللحبت  تنظي  اللصييييييييل  توًين ي

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 الراج يية التا ي لينييا القت ه  القححظ ل  يهيية القاد    ب ييل اًييياً الواجيي  

 د اااقا أان بتاليير لالبً نية يموم ال

ون ا تنارااات اللاس  يه  إًنةييهوب )ج(  كي  تت  اقهية اتتاذ األن ًوضييح بنية أبذا أادًا 

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 أسلوب ) (: أسلوب المراجعة الذاتية

The Self-Check Style (D) 

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

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

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

 

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

بيي لييك ينتتييييييي   ا ا أةيييييييهوب القنلييات  الواجبيياتا    يتتيي  ارااات التموي  لنلتيييييييه

 التقويم التنفيذ التخطيط

 القححظ القاد  الق ه 



 
 

17 

لهقتييا لية  تتيياالا   ا  تموي  أًلتيين   تي هن  أكار تنقحب القت هقون الملا  اهى 

 .تنميق  يقواة جليل   ث األالاف

 

 ) (:بنية األسلوب 

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 

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

 تلاعه  حل د اللاس )التموي ( أل تمب

 

ن ًوضيييييح بنية أةيييييهوب )د(  كي  تت  اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًنا تنون أبذا أادًا 

 اهى الننو القبيث:

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

لال ال الق ه  لال ال   

 

 )الشامل(أسلوب )هــ(: أسلوب المتعا  المستويات 

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 

 نوم يوضح ا ا القل

  : 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   

الابات اهى ايييييي ا القتييييييتوى  ب لك  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

 هق قتًه  ييياح  المراا الأ 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 

    اتتاذ ارااات  رحهة  ا ابل التلايس أالق ه   ا ا ا األةهوب او التتليق 

ًوضح بنية أةهوب )ايييييييي(  كي  تت  اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًنا تنون بذا أادًا ان 

 اهى الننو القبيث:

 التقويم التنفيذ التخطيط

لال ال الق ه  لال ال   
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  خصائص النمو الحركي
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 خصائص النمو الحركي

 

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

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 

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

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

  هطحبالينل  ينا  اتياااتنا  طرق الت ا ل  ن 

 

القنااات  تلوير الولاع   اللحباكتتاب  بلى تتيه  واد التربية الرياضية  ا ا ه القرحهة 

 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 

 القنااات اللنية  التنتينية القناةبة  تابيتنا 

 

 رحلة التعليم األساسيالخصائص النمائية لم

سنوات  15-10خصائص 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 

   ةري ة ي داد اللوا ًياد 
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 النمو الحركي

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

 باااتباك 

  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  

 ن القلااي  القيرد   ااةتنتاج  الملا  اهى الت ا ل  

  ت داد الملا  اهى التتيل 

  ينون ال كاا ال ام أكار  ضوحا 

  ت داد الملا  اهى التنصيل 

 

 النمو االجتمادعي 

  ت داد الامة بالنلس  الش وا باألاقية 

  المياد   بلىااةتمحا  القيل  بلىالن اة 

  ينقو ال كاا ااجتقااا 

  التلاال  ن البيئة ااجتقااية تنقو المي  ًتيية 

  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 

   ااًل اات التا تنلث اا اًل اات انيلة   تنوا 
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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

  القنا تات لتنميق النياح   ل ابأ ناا القشااكة  ا األ ً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

 الرياضية  ا لر ف تتنلى الااتن    ل ابال هيا أ ناا  قااةة األ

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

 تولي  القنااات النياتية  

    تنقية انا ر الهيااة البلًية  القنا ظة اهينا 

  ث الاما ة الرياضية  الااب  اللحببكتاب  

 الرياضية   ل ابت قيق الواا بالمي  اإلًتاًية أ ناا  قااةة األ 

  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   توليلنا 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 

 الرياضية  ت  ي اا ل ابيت رف اهى ب ي اليواً  اللنية  الماًوًية القنقة لققااةة األ 

 بقا يناة  القمرا  

  تولي    ااف    هو ات   نااات  ا حياته اليو ية 

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

  اللحبتنقية الر ح الرياضية للى  

 

 : يدعاا الثاني اإلالتربية الرياضية للصف  أهااف

  دعلى: يكون قا را   أن يدعاا الثاني اإلة( 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

  الماًوًية الشر ط   ق  الر ا  الو    التتابن ال ل   نااات ياد. 

 القضرب  أل اب  االقنااات األةاةية  تلبيق  

 الماًوًية اللنية الشر ط   ق التهة كر   ا القمرا  األةاةية القنااات تلبيق. 

  النر   ا الل اع  تلق الصل  حاعق التاحمة  الضربة التقرير  نااات ياد 

  .اللاعر 
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  الفصل الثاني

 

 

 

 



 
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

  ما ة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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لىوالوحاة األ  

   ) لةاوالطتنس  (المضرب ألعاب

Table Tennis Game 
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 تنس الطاولة 

Table Tennis Game 
 

 

اممارسوالتي يتم  الرياضّية الُممِتعة لعابهي إحاى األ بين  تها فر ي 

 ، فتتّم بين فريَقيناجمادعي  ا ممارسته أو؛ أي الدعب مقابل الدعب، متنافَسين

طاولة تنس مستطيلة مقسمة بشبك ُتقام المباراة دعلى )الدعبين لكل فريق( و

اللعب بضربة إرسال للكرة باستخاام مضرب التنس يتبعها ويباأ إلى نصفين، 

ا للقانون ال مطبق تااول الكرة بين المنافسين وتحتسب نقطة لالدعب وفق 

 5أشواط ،3دعاة أشواط فر ية )شوط، من  ةامبار كلتتألف باللعبة، و

 نقطة . 11أشواط،...(، الفائز بالشوط هو الالدعب الذي يصل إلى 

 

 ةسردعة دعالية في ر نتبا  وتتطلب من الالدعب اال تنس الطاولة تجذبلعبة 

الجهاز فهي تؤمر دعلى  الكرةوسردعة انطالق  اللعبطاولة الفعل وذلك لصغر 

تنمي دعناصر . إن هذ  اللعبة المركزي والجهاز العضلي لإلنسان العصبي

 هاوادعابقوتتميز  ،والتوافق ،والاقة ،والرشاقة ،تزانالاللياقة البانية كا

. لتهااوومزدعلى االشتراك في لعبها الدعبين وتشجع ال . سيطةالب  مستقبال 

 

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html


 
 

31 

 ل(ومخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي األ

                                                               (لةاوالطتنس المضرب ) ألعاباسم الوحاة:                               لى             واأل :الوحاة 

 

 الحصة
 المفر ات  الوحاة أهااف

1 
  لةاوالطيؤ ي ما سبق تعلمه من المهارات األساسية في تنس. 

 مسك المضرب

 )مسكة المصافحة + مسكة القلم(

0   يؤ ي تاريبات تنمي مهارة التحكم والسيطرة دعلى الكرة بطريقة

 .صحيحة

 التحكم والسيطرة

3   بطريقة حركات القامين و يؤ ي تاريبات تنمي وقفة االستعاا

 .صحيحة

 حركات القامين + وقفة االستعاا 

4 
 بطريقة  يطبق مهارة االرسال العلوي بالوجه االمامي والخلفي

 .صحيحة

 رسال اال

 (االمامي والخلفيوجه ال)العلوي ب

5   بطريقة االمامية يتعرف دعلى النواحي الفنية لمهارة الضربة

 . صحيحة

 الضربة االمامية  

6  الضربة الخلفية   .يؤ ي مهارة الضربة الخلفية بطريقة صحيحة 

7 
 يربط االرسال مع الضربة االمامية والخلفية. 

سال بنودعيه مع الضربة ربط االر

 الخلفيةاالمامية و

8   الافع الخلفي .الخلفي بطريقة صحيحةيؤ ي مهارة الافع 

1   الافع االمامي . بطريقة صحيحة يطبق مهارة الافع األمامي 

12   يطبق مهارة الضرب الساحق بطريقة صحيحة. 

 

 الضرب الساحق

11   يشارك الزمالء في تطبيقات اللعب الفر ي وموا  القانون امناء

 اللعب

اللعب الفر ي وشرح  دعلىتطبيقات 

 مبسط للقانون

10  مع الزمالء في تطبيقات اللعب الزوجي وموا  القانون  ناويتع

 .امناء اللعب

 الزوجياللعب  دعلىتطبيقات 

 وشرح مبسط للقانون
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 لوارس األال

  مسكة القلمو المصافحةمسكة  

GRIP(handshake-pen) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 التعليميةالخطوات                                                        

 التاريبات:                                                            
 

 (التتهي  باليل اهى ال  يل القواجه ث اوف   لي )تمابهيث . 

   ااعل القيقواة بقصا نة القمبي أ ) اوف   يقواات( اةتحم القضرب  ث الق ه  

 (تك القضرب بلريمة القصا نة اوف  ا  ضن ااةت لاد  ). 

 ( تك القضرب بلريمة  )المه   تنة  اوف  ا  ضن ااةت لاد 

   القضرب   تنه بلريمة القصا نة اةتحماألاض(  القضرب اهى)جاو. 

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

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

  اوف  القضرب  ا اليل( القشا أ ا ا بتلوات جاًبية   تك القضرب بلريمة (

     بلريمة المه  القصا نة

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 اة التقويم: سلم التقاير العا ي أ 

 
 3 0 1 مؤشرات األ اء  الرقم

الث األصابع الث والسبابة لفيوضع مقبض المضرب بين اإلبهام  1

 ومبات. دعلى مقبض المضرب باسترخاء نالباقي

   

.ضغط اإلبهام والسبابة دعلى المضرب  0     قليال 

بهام والسبابة دعلى حافة المقبض من األدعلى واالصابع ستقر اإلي 3

 .الثالمة توضع دعلى الجهة االخرى من المضرب

   

  

 :األ وات المستخامة

.لةاوطالمضرب تنس   

 قيم المواطنة:

مصافحة الزميل تنمية قيمة التسامح.)التسامح(   

 

 :مسك المضرب

المسكة  الطالبضروري ان يختار المن 

ي فالمنـاســــــبـة التي تتيح له التحكم 

 المناســــــبة والنقطةزوايا المضــــــرب 

ويوجـــا نودعـــان من  . ضــــــرب الكرةل

لة وهما اوالمســــكات في التنس الط

 ومسكة القلم. ،المصافحةمسكة 

 

الفنية: النقاط  

  :مسكة المصافحة

  يوضــــــع مقبض المضــــــرب بين

 .اإلبهام والسبابة

 لى دع نالثالمة الباقياألصــابع  لف

 مقبض المضــــــرب بـــاســــــترخـــاء

 ومبات.

  ضـــــغط اإلبهام والســـــبابة دعلى

.  المضرب قليال 

 :مسكة القلم

 بهام والســـــبابة دعلى ســـــتقر اإلي

حـــافـــة الــمــقــبــض مــن األدعــلــى 

واالصــــــابع الثالمة توضــــــع دعلى 

 .الجهة االخرى من المضرب
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التحكم بالمضرب والسيطرة دعلى 

 :الكرة

دعنا مســــــكه  طالبلاى التحكم يبـاا ال

ية اوللمضـــــرب وقارته دعلى تحايا الز

المناســــــبة لضــــــرب الكرة، كما يمكن 

ـــامـــا  ـــبال يســــــتطيعالتحكم دعن  طـــال

 المتجهةضـــاع الكرة أوالتعامل مع كل 

 .نحو 

 الفنية: لنقاطا

 التحكم بالمضـــــرب بالقبض دعليه بطريقة

  .المصافحة وباسترخاء ومبات

.التحكم في قوة وسردعة ضرب الكرة 

 التحكم في  رجــة ميــل المضـــــرب دعلى

 .لةاووالطالكرة 

 التحكم في  رجــة الــاوران النــاتج دعن حــك

 االتجاهات. الكرة بالمضرب في مختلف

 من خالل تـتم الســـــيـطـرة دعـلـى الـكـرة

اســـــتـخـــام القوة والســـــردعـــة الالزمـــة 

 لةاوطلضـــــربها في زوايا  أولتســـــكينها 

 أوطويلة، مرتفعة  أو، قصـــيرة منافسال

 .ضربهامنخفضة لحظة 

 أوالســـــيطرة دعلى الكرة دعنا اســـــتقبالها 

 أوقطري  أوضـربها في مسـار مستقيم 

 .متقوس

 

 

 الارس الثاني 

 التحكم بالمضرب والسيطرة دعلى الكرة

Ball handling and ball control 

 

 
 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( تنليق النر  بالقضرب باةتتلام الوجه األ ا ا لهقضرب تك   اوف ) القضرب  النر. 

   النر  بالقضرب باةتتلام الوجه التهلا لهقضرب القضرب  النر ( تنليق تك ) اوف. 

   القضرب  النر ( تبادا تنليق النر  بوجنا القضرب األ ا ا  التهلا تك ) اوف. 

   القضرب  النر ( تنليق النر  بالقضرب باةتتلام حا ة القضرب الياًبية تك ) اوف. 

   جه األ ا ا لهقضربالقضرب  النر ( تنليق النر  بالقضرب اهى األاض بالو تك ) اوف. 

   القضرب  النر ( تبادا تنليق النر  بالقضرب اهى األاض بالوجه األ ا ا الوجه  تك ) اوف

 .التهلا لهقضرب

   القضرب  النر ( تنليق النر  بالقضرب اهى الناعق بالوجه  تك ) اوف  واجه الناعق

   تا ة  تر  احل ث  األ ا ا لهقضرب

   القضرب  النر ( تنليق النر  بالقضرب اهى الناعق بالوجه التهلا  تك ) اوف  واجه الناعق

   تا ة  تر  احل ث  .لهقضرب

   القضرب  النر ( تبادا تنليق النر  بالقضرب اهى الناعق بالوجه  تك ) اوف  واجه الناعق

   تا ة  تر  احل  ث األ ا ا  الوجه التهلا لهقضرب

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي 

 3 0 1 مؤشرات األ اء  الرقم

    بالمصافحة. التحكم بالمضرب بالقبض دعليه 1

التحكم في  رجـــة ميـــل المضــــــرب دعلى الكرة  0

 .لةاووالط

   

ضربها  أوالسيطرة دعلى الكرة دعنا استقبالها  3

 .متقوس أوقطري  أوفي مسار مستقيم 

   

 

 

:األ وات المستخامة  

.لةاوطالكرة تنس  –لة اوطالمضرب تنس   

 

 :مسك المضرب ا

المسكة  الطالبضروري ان يختار المن 

ي فالمنـاســــــبـة التي تتيح له التحكم 

 المناســــــبة والنقطةزوايا المضــــــرب 

من ويوجـــا نودعـــان  . ضــــــرب الكرةل

لة وهما اوالمســــكات في التنس الط

 ومسكة القلم. ،مسكة المصافحة

 

الفنية: النقاط  

  :مسكة المصافحة

  يوضــــــع مقبض المضــــــرب بين

 .اإلبهام والسبابة

 لى دع نالثالمة الباقياألصــابع  لف

 مقبض المضــــــرب بـــاســــــترخـــاء

 ومبات.

  ضـــــغط اإلبهام والســـــبابة دعلى

.  المضرب قليال 

 :مسكة القلم

 والســـــبابة دعلى  بهامســـــتقر اإلي

حـــافـــة الــمــقــبــض مــن األدعــلــى 

واالصــــــابع الثالمة توضــــــع دعلى 

 .الجهة االخرى من المضرب

. 
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   :حركات القامينوقفة االستعاا  و

دعنا الباء  طالبيتخذ  الو الوضع الذي ه

بعا االنتهاء  أولة اوتنس الط كرة بضرب

 من ضرب الكرة.

  الفنية: نقاطال

ــبيقف ال ــا القــامين أكثر من  طــال ــادع بتب

 ، بحيث تكون إحاىاتســـــاع الكتفين بقليل

القامين أمام األخرى، وتشـــــير أمشـــــاط 

 خارج.للالقامين لألمام و

 مني الركبتين قليال  مع توزيع مقل الجســم

دعلى األمشـــــاط، وحني الجذع لألســـــفل 

.  قليال 

 ةياوبزمني مرفق الذراع الحاملة للمضرب 

قائمة، والســــادعا موازي لألري، ويشــــير 

ــا   إلىالمضـــــرب بشـــــكــل دعمو ي تقريب

 .لةاوالطمنتصف 

 ـــذراع ـــة مع ال ـــذراع الـحرة متوازي تـكـون ال

الحـاملــة للمضـــــرب وذلــك لحف  التوازن، 

 ويكون النظر  ائما مع حركة الكرة.

 لةاوالطـالوقوف دعلى امتـاا  منتصـــــف 

 بطالالتعا  دعنها بمســافة يســتطيع واالب

منها أن يلمس حافتها بمضربه.

 الارس الثالث 

  حركات القامينو وقفة االستعاا 

Footwork 

 
 الخطوات التعليمية 

 التاريبات:

 ()تح الرجهيث باتتاع النتليث   اوف   

  اوف  الرجهيث باتتاع النتليث(  ضن اجل اااتناً تهلاب ( 

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

 (  نا الركبتيث اهيحب  ) اوف    تنا  الرجل تهلاب  الي ع أ ا اب أةلل اهيحب

 يةا  ب تنا  الرجل تهلاب  الي ع أ ا اب أةلل اهيحب  الركبتيث  انيتيث(  نا القر ميث  ) اوف 

 ًييث لألاض ااعقة  التااليث  وا

  اوف  الرجهيث  تنا  الرجل تهلاب  الي ع أ ا اب أةلل اهيحب  الركبتيث  انيتيث   نا (

ااعقة  التااليث  واًييث لألاضا ل  الي ع اهيحب تياه اليل النا هة  يةا ب القر ميث 

 لهقضرب 

  اوف ( القشا النر  ا القه      التوا   ا  ضن ااةت لاد (

   النر  ا القه      التوا   ا  ضن ااةت لاد ) اوف ( الير

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

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

  اليهوس اللويل(    الواوف ألداا  ضن ااةت لاد(

 لةا الل( أداا  ضن ااةت لاد بالمرب  ث    تك القضرب) اوف  

 اةتمباا النر  لةا الل( اقل  ضن ااةت لاد بالمرب  ث    تك القضرب) اوف 

 القرةهة 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

العا ي. التقاير سلم: التقويم أ اة

103مؤشرات األ اء الرقم

الجسم دعلى مني الركبتين قليال  مع توزيع مقل  1

األمشاط.

الذراع الحرة متوازية مع الذراع الحاملة للمضرب. 0

تبادعا القامين أكثر من اتساع القامين. 3

 األ وات المستخامة:

.لةاوطالكرة تنس  –لة اوطالمضرب تنس   
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:إرسال الاوران العلوي

األساسية في لعبة  و من اإلرسـاالتوه

في النصــف  يكون حيـــــــث لةاوالطتنس 

حتكــاك الكرة من ويحــاث ا ،للكرة العلوي

المـــــــــــضـــــرب  الخلف أو من امــام وجــه

 اإلرسال.المستخام أل اء 

 الارس الرابع

إرسال الاوران العلوي بالوجه األمامي والخلفي للمضرب 

Forehand- Backhand) Serve (

 
 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

   القضرب( أداا حركة باةاا الل اان ال هو  بوجه  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد

 القضرب األ ا ا بل ن كر   

   القضرب  النر ( أداا باةاا  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه الناعق

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

   القضرب  النر ( تبادا باةاا  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

أ تاا  0 تا ة  ث الل اان ال هو  بوجه القضرب األ ا ا له  يل اهى األاض 

   باةاا  تباداالقضرب  النر (  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

بقتاا الر   لة االلالل اان ال هو  بوجه القضرب األ ا ا له  يل اهى 

   باةاا  تباداالقضرب  النر (  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه ال  يل

بقتاا  تتمي   لةا اللالل اان ال هو  بوجه القضرب األ ا ا له  يل اهى 

 القناا  اهى شنل  بااا   مق باإلاةاات الصنينة  بتنليل ال  ايا   ناطق  تلبيق

 لةا اللاله   اهى 

ت التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتيجيا

 العا ي التقاير سلم: التقويم أ اة

103مؤشرات األ اء الرقم

مسك المضرب بطريقة صحيحة.1

إرسال الاوران العلوي بوجه المضرب األمامي 0

 .بمسار قطري لةاوالطللزميل دعلى 

متابعة حركة المضرب باستقامة لألمام.3

 األ وات المستخامة:

 .لةاوطالكرة تنس  –لة اوطالمضرب تنس 
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  الارس الخامس

 الضربة االمامية

  Forehand Shot 

 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

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

 (  التنرك بتلوات جاًبية  أداا  تك  اوف  ا  ضن ااةت لاد )القضرب

  الضربة األ ا ية بل ن كر 

   القضرب( أداا الضربة  تك ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه الناعق

 أ تاا  0 تا ة  ث األ ا ية اهى الناعق 

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

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

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

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

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي 

 :الضربة االمامية

 لمضــربلي وجه األمامبال ضــرب الكرة

مع مرجحـــة للكرة  عارتفـــا فـي أدعـلـى

الذراع اماما  إلى أن تصل إلى مستوى 

 .الرأس

 الفنية: النقاط

:المرحلة التمهياية -أ

 الوقوف في وضع االستعاا. 

ارتخاء الذرادعين. 

  ميل المضرب لألسفل قليال.  

 ي الرسغ لألسفل  .قليال  تالِّ

  الوقوف جهة ضرب الكرة، الرجل خلفا. 

:مرحلة المرجحة الخلفية-ب

لف الجذع خلفا  من الخصر والفخذ. 

لف الذراع الضاربة خلفا  من المرفق. 

  نقل مقل الجسم خلفا. 

 ميل وجه المضرب األمامي لألسفل

.قليال  

 :مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة -ج

 الرجل األمامية إلىنقل مقل الجسم.

صر والفخذخلف الجذع لألمام من ال. 

لف الذراع لألمام من المرفق. 

 ضرب الكرة لألمام جهة وجه المضرب

.األمامي

 :مرحلة المتابعة - 

  يتحرك المضرب أماما  دعاليا  قليال.

العو ة لوضع االستعاا. 

103مؤشرات األ اء الرقم

.لف الذراع الضاربة خلفا  من المرفق1

ضرب الكرة لألمام جهة وجه المضرب 0

 .األمامي

يؤ ي حركات مرحلة المتابعة. 3

 األ وات المستخامة:

الطاولة.كرة تنس  – الطاولةمضرب تنس 

 قيم المواطنة:

بين الزميلين بأ اء الضربة االمامية بالتبا ل بين الزميلين. ناوالتع)التعاون( 
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الارس السا س

 الضربة الخلفية 

 Backhand Shot

الخطوات التعليمية

التاريبات:

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

 (  التنرك بتلوات جاًبية تييييك  اوف  ا  ضيييين ااةييييت لاد )أداا  القضييييرب 

 الضربة التهلية بل ن كر 

 نر  بالالتقريث التابق  ينرا 

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

أ تاا  0 تا ة  ث  التهلية اهى الناعق

  ن النر   القضيييرب  النر ( ا تيييك  واجه ال  يل  ) اوف  ا  ضييين ااةيييت لاد

  أ تاا   0 تا ة  ث  االياب    أداا الضربة التهلية له  يل بالتبادا

   القضرب  النر ( أداا الضربة  تيك ) اوف  ا  ضين ااةيت لاد  واجه ال  يل

  أ تاا 0 تا ة  ث  ال  يلالتهلية اهى األاض له  يل بالتبادا  ن 

  اللا لة( أداا الضيييربة التهلية اهى اللا لة) اوف  ا  ضييين ااةيييت لاد  واجه 

 باةتتلام ةهة النرات القت لد  

  لنر ( أداا الضربة  االقضرب  تيك جه ال  يل   ا  ضين ااةيت لاد  وا) اوف

 بالتبادا  ن ال  يل اللا لةالتهلية اهى 

  بااا   القناا   اتلبيق   

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء 

أ اة التقويم: سلم التقاير الوصفي 

ممتاز جياجااجيامؤشرات األ اء الرقم

.مرحلة المرجحة الخلفيةيطبق  1

.مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرةيطبق  0

.مرحلة المتابعةيؤ ي  3

 الضربة الخلفية:

 معلمضرب ل الخلفيوجه بالضرب الكرة 

مرجحة الذراع في اتجا  ضرب الكرة.

النقاط الفنية:

 :المرحلة التمهياية -أ    

 ارتخاء ، الوقوف في وضع االستعاا

.الذرادعين

 قليالميل المضرب لألسفل.  

  ي الرسغ لألسفل قليال  .تالِّ

 خلفا  الوقوف جهة ضرب الكرة، الرجل.

:مرحلة المرجحة الخلفية-ب   

تحريك المضرب باتجا  الخصر.  

 ميل وجه المضرب الخلفي لألسفل

.الرسغ خلفا   ىقليال تتال

 مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة:  -ج

 المضرب لألمام في خط تحريك

 .مستقيم

  تحريك المرفق لألمام قليال. 

 ضرب الكرة لألمام وقليال  جهة وجه

 .المضرب الخلفي

 تاوير أدعلى الرسغ لألسفل لحظة

مع غلق  الطاولة إلىالضرب ليشير 

.المضرب

  :مرحلة المتابعة - 

  يتحرك المضرب أماما  دعاليا  قليال.

 العو ة لوضع االستعاا.

 األ وات المستخامة:

سلة الكرات المتعا ة. –الطاولة كرة تنس  – الطاولةمضرب تنس 
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 الارس السابع 

  االرسال بنودعيه مع الضربة االمامية والخلفية ربط

 

 التاريبات:

تلبيمات اقهية ) بااا   صالر ( 

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي 

103مؤشرات األ اء الرقم

أ اء إرسال الاوران العلوي بوجه المضرب  1

.الخلفي للزميل

.مرجحة المضرب لألمام 0

يؤ ي مرحلة المتابعة. 3

 األ وات المستخامة:

الطاولة.كرة تنس  – الطاولةمضرب تنس 
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:الافع الخلفي

 ،ضربة  فادعية سهلة بوجه المضرب الخلفي

تستخام دعنا استقبال الكرة المرسلة من 

   .المنافس وينتج دعنها  وران خلفي بسيط

 النقاط الفنية:

المرحلة التمهياية:-أ    

 الواوف  ا  ضن ااةت لاد-2

 اتتاذ الوضن  نان د ن النر  -0

مرحلة المرجحة الخلفية:-ب   

  تح القضرب -2

اهيحب  ن لألاهى ةن  ال ااع اللا  ة تهلاب  -0

  تابيت القر ق

  نا الرةغ تهلاب  -0

مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة: -ج 

 تنريك القضرب أ ا اب  ث القر ق -2

  نا الرةغ بتراة  تلة أ ا اب أ ناا لقس النر  -0

 د ن النر   باشر   ث أ ام اليت  -0

النر   ث األةلل باتياه اللا لة  حك-4

المتابعة:مرحلة - 

أةلل  تاب ة النر  بالقضرب أ ا اب -2

 ال ود  لوضن ااةت لاد-0

 الارس الثامن

الافع الخلفي    

Forehand Push 

 
 

 الخطوات التعليمية

 اوف  ا  ضن ااةت لاد   تك القضرب( أداا حركة الل ن التهلا بل ن كر  

القضرب  النر ( أداا الل ن ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه الناعق   تك 

  تر  0التهلا اهى الناعق  ث  تا ة 

 اوف  ا  ضن ااةت لاد   تك القضرب  النر ( أداا الل ن التهلا اهى األاض 

 أ تاا  4 ث  تا ة 

 الل ن تبادا(  النر  القضرب  تك  ال  يل  واجه ااةت لاد  ضن  ا  اوف

  أ تاا 0  تا ة  ث األاض اهى ال  يل  ن التهلا

 الل ن تبادا(  النر  القضرب  تك  ال  يل  واجه ااةت لاد  ضن  ا  اوف)

  الر  بقتاا اللا لة اهى ال  يل  ن التهلا

 الل ن تبادا(  النر  القضرب  تك  ال  يل  واجه ااةت لاد  ضن  ا  اوف)

  تتمي  بقتاا اللا لة اهى ال  يل  ن التهلا

  بااا   القناا   ا تلبيق

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي 

103مؤشرات األ اء الرقم

.مرحلة المرجحة الخلفية 1

يؤ ي مرحلة المرجحة االمامية وضرب الكرة. 0

.يؤ ي مرحلة المتابعة 3

 األ وات المستخامة:

 الطاولة.كرة تنس  – الطاولةمضرب تنس 
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 :الافع االمامي

 اضربة د ااية بوجه القضرب اا ا ا

اةتمباا النر  القرةهة  ث  لتتتتلم ان

    القنا س  ينتا اننا د اان تهلا بتيق

 النقاط الفنية:

 المرحلة التمهياية:-أ  

. الوقوف في وضع االستعاا

.اتخاذ الوضع مكان  فع الكرة

مرحلة المرجحة الخلفية:-ب   

 فتح المضرب 

سحب الذراع الاافعة خلفا  وقليال  لألدعلى مع 

 تثبيت المرفق

مني الرسغ خلفا   -3

مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة:-ج

تحريك المضرب أماما  من المرفق -1

مني الرسغ بسردعة وخفة أماما  أمناء لمس -0

 الكرة

 فع الكرة من أمام الجسم  وبالقرب من  --3 

الرجل األمامية

.الطاولةحك الكرة من األسفل باتجا   -4

مرحلة المتابعة: - 

الكرة بالمضرب أماما  أسفل متابعة -1

العو ة لوضع االستعاا  -0

الارس التاسع

 الافع االمامي 

Forehand Push

 الخطوات التعليمية

داا حركة ) اوف  ا  ضن ااةت لاد   تك القضرب( أ 

 الل ن األ ا ا بل ن كر  

 اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه الناعق   تك القضرب( 

  تر  0أداا الل ن األ ا ا اهى الناعق  ث  تا ة 

) اوف  ا  ضن ااةت لاد   تك القضرب( أداا الل ن 

  أ تاا 4األ ا ا اهى األاض  ث  تا ة 

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

 0تبادا الل ن األ ا ا  ن ال  يل اهى األاض  ث  تا ة 

 أ تاا 

اد  واجه ال  يل   تك القضرب( ) اوف  ا  ضن ااةت ل

بقتاا الر   اللا لةتبادا الل ن األ ا ا  ن ال  يل اهى 

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

ل  يل اهى اللا لة بقتاا  تتمي  تبادا الل ن األ ا ا  ن ا

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

عا يأ اة التقويم: سلم التقاير ال

103مؤشرات األ اءالرقم

مرحلة المرجحة التمهياية.1

يؤ ي مرحلة المرجحة الخلفية واالمامية وضرب 0

 الكرة.

يؤ ي مرحلة المتابعة3

 األ وات المستخامة:

الطاولة.كرة تنس  – الطاولةمضرب تنس 
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  :الضرب الساحق

والقوة مهارة هجومية تتميز بالسردعة 

   .الكرة المرفودعة دعاليا  تستخام ضا 

 النقاط الفنية:

 المرحلة التمهياية:

. الوقوف في وضع االستعاا 1

. ارتخاء الذراع الحاملة للمضرب0

. التحرك لمكان الكرة3

 . االرتكاز دعلى الرجل الخلفية4

. تالي الذراع الضاربة لألسفل5

مرحلة المرجحة الخلفية:-ب   

تحريك المضرب باتجا  أدعلى الكتف-1

ميل وجه المضرب األمامي لألسفل قليال  -0

ي الرسغ خلفا  -3 تتالِّ

مرحلة المرجحة األمامية وضرب الكرة: -ج  

. فر  الرجل الخلفية1

. رفع الذراع الضاربة جانبا  0

. لف الجذع خلفا  3

. رفع الرجل الخلفية 4

 ة. توجيه الذراع إلى الكرة مباشر5

. ضرب الكرة دعنا أقصى ارتفاع تحت مستوى 6

النظر بعا ارتاا ها من الطاولة

 مرحلة المتابعة:-    

. متابعة الحركة في المسار الطبيعي أماما  1

. العو ة لوضع االستعاا 0

 الارس العاشر

الساحقالضرب  

Smash shot

 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

) اوف  ا  ضن ااةت لاد   تك القضرب( أداا حركة الضربة األ ا ية 

التاحمة بل ن كر  

القضرب( أداا الضربة ) اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه الناعق   تك 

  تر  0األ ا ية التاحمة اهى الناعق  ث  تا ة 

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

 أ تاا  0الضربة األ ا ية التاحمة اهى األاض  ن ال  يل  ث  تا ة 

   تك القضرب  النر ( تبادا اللا لة اوف  ا  ضن ااةت لاد  واجه 

 ن ال  يل  اللا لةربة األ ا ية التاحمة اهى الض

 . بااا   ا القناا  تلبيق

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أداة التقويم: سلم التقدير العددي 

103مؤشرات األ اء الرقم

.مرحلة المرجحة الخلفية 1

.المرجحة االماميةيؤ ي مرحلة  0

.يؤ ي مرحلة المتابعة 3

 األ وات المستخامة:

كرة تنس الطاولة. –مضرب تنس الطاولة   

 قيم المواطنة:

احترام الزميل ودعام توجيه الكرة إلى وجهه.)االحترام( 
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 فر ي: ال

مم  ،ضــــربة  في البااية طالباليرســــل 

عــاهــا يتم بيقوم المرســــــل بر  الكرة و

بينهما دعلى رمي الكرة. باوالتن

 الزوجي:  

ا ويستقبله رسالاإلضربة  طالبال يؤ ي

وير هـــا ويقوم الزميـــل  ،الـطرف اخخر

باإلرســــــال فيقوم الزميل للطرف اخخر 

ــــــــــالــــــــــر  الســـــــــــــــلــــــــــيــــــــــم .ب

 الارس الحا ي والثاني دعشر 

مبسط للقانون والزوجي وشرح اللعب الفر ي دعلىتطبيقات   

 

   بلى أً اج اللحبيمت  

 ( يموم اللا لة اوف ال  جيث  تميابهيث  ا  ضييييييين ااةيييييييت يلاد بيالمرب  ث )

    يموم القتتمبل الصينيحاالقتيتمبل  ا القنان  للا لةالقرةيل باإلاةياا 

 للا لةالقرةييييلا  حتيييي  الل ا يموم ً يل القرةييييل برد النر   للا لةبرد النر  

النر    لا اتالقتتمبلا ليرداا ً يل القتتمبلا  ان ا يت  

 النشييياط التيييابق ًملتيث    يت  ًمل اإلاةييياا لهلريق ال   اةيييتمبل أ اا  ينرا

ًملتيث  ث باةيييييييالها  ًملتيث  ث اةيييييييتمباله كقا  ا  طال بنييث يه   كل 

القااا التالا: 

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

o  )القتتمبل ب ل اقل المراة  تنليل القرةيل  القتيتمبلا  لينث القرةل )أ 

 اله   كالتالا: تلا ا)د(ا  ينون 

o  د(  يرةيييييييلا)أ(  -الاياًية  يتيييييييتمبيلا النملية)د(  يرةيييييييلا)أ(  -النملية األ لى(

 يتتمبل

o  ب(  يرةييييييلا)د(  -الراب ة  يتييييييتمبلا النملة)ب(  يرةييييييلا)د(  -النملة الاالاة(

 يتتمبل

o  اييي(  يرةلا)ب(  -الراب ة  يتتمبلا النملة)اييي(  يرةلا)ب(  -النملة التا تة(

 يتتمبل

o  أ(  يرةلا)ايييييييي(  -الراب ة  يتتمبلا النملة)أ(  يرةلا)ايييييييي(  -النملة التا تة(

يتتمبل

o ي ود الترتي  كقا  ا النملة األ لى  ان ا بلى ًناية الشوط    

o  ا الشوط التالا يت  انس ا ا الترتي  

o  يتيييييتقر انس الترتي   ا اإلاةييييياا  ااةيييييتمباا  ا كل شيييييوط بلى ًناية

 قبااا ال

 األ وات المستخامة:

لة.اوطالكرة تنس  –لة اوطالمضرب تنس   
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لىواأللوحاة ا  

)الريشة الطائرة( المضرب ألعاب  

Badminton Game 
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 الريشة الطائرة 

Badminton Game

ن؛ أي نافسيَ تمبين ا ها فر ي  تيمكن ممارس الرياضّية الُممِتعة لعابهي إحاى األ

)الدعبين لكل فريق(  ، فتتّم بين فريَقيناجمادعي  ا ممارسته أوالدعب مقابل الدعب، 

إلى نصفين وتوجا في نصف  مقسم مستطيلملعب ُتقام المباراة دعلى و

ا ويباأ اللعب شبكةالملعب  ريشة الضرب الريشة الطائرة لستخاام مضرب با تناوب 

ريشة  16يصنع من مفتوح ى شكل مخروط دعلمغطي بالريش خفيف  هي جسمو

لتصل فوق  ،بموا  أخرى أوفي قادعاة مصنودعة من الفلين مغطاة بالجلا  مثبته

خر وبذلك يسجل نقطة إذا وتوضع في النصف المخصص لالدعب اخ الشبكة

ن أكل شوط يجب  أشواط، 3من  مبار  كلتتألف و الملعب،رضية ألمست الريشة 

 نقطة. 01ينتهي بتسجيل 

ية سردعة دعال( طالبوتتطلب من الالدعب )ال الطالبتجذب انتبا  الطائرة  ةالريشلعبة 

فهي تؤمر  الطائرة الريشةفي ر  الفعل وذلك لصغر ساحة اللعب وسردعة انطالق 

تنمي لايهم . هذ  اللعبة المركزي والجهاز العضلي لإلنسان الجهاز العصبيدعلى 

 هاوادعابقوتتميز  والرشاقة والاقة والتوافق تزانالدعناصر اللياقة البانية كا

. لتهااوومزدعلى االشتراك في لعبها  وتشجع الطالب البسيطة،  مستقبال 

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

) الطائرة الريشة) المضرب ألعاباسم الوحاة:       لىوألا :الوحاة

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1 ويتعرف والعين والرسغ اليابين  توافقال تنمي األعاب   يمارس 

 للعبة الريشة الطائرة.دعلى القانون األساسي 

 القانون+  اليا لحركة  يناميكية ألعاب

 للعب االساسي

0 االساسية المسكات.صحيحة بطريقة المضرب مسكة يؤ ي

3 اللعب مراكز في التحركات.الملعب في ساسيةاأل التحركات يطبق

4 القصير  مامياأل رسالاإل النقاط الفنية لمهارة يتعرف

 .صحيحة بطريقةوالطويل 

والطويل القصير االمامي االرسال

5 والطويل القصير الخلفي االرسال.صحيحة بطريقة )القصير والطويل( الخلفي رساليؤ ي اإل

6 والخلفي للمضرب مامياأل وجهبال المستقيمة الضربة يطبق 

 .صحيحة بطريقة الملعب وسط من

الملعب منتصف من السحب

7 بطريقة يؤ ي مهارة الرفع بالوجه األمامي والخلفي للمضرب 

 .صحيحة

(وخلفي امامي) بالجهتين الرفع مهارات

8 الشبكة ضربة.صحيحة بطريقة الشبكة ضربة يؤ ي

1 االسقاط ضربة.من الجهة الخلفية للملعباالسقاط  ضربة يؤ ي

12  االمامية التخليص ضربات.صحيحة بطريقة االمامية التخليص ضربة يؤ ي

11  محا ة بنقاط فر ية منافسات.الفوز اجل من واللعب المنافسة روح وخلق المرح جو يسو

10  محا ة بنقاط زوجية منافسات.الفوز اجل من واللعب المنافسة روح وخلق المرح جو يسو
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 ونالقان+  اليا لحركة  يناميكية ألعاب

 للعب: االساسي

إل راك  طالبالتــاريبــات للإدعطــاء بعض 

ومضــــــرب  طالبالعالقـة بين حركـة يا ال

مع شرح  ،الريشة الطائرة وساحة الملعب

بسـيط للقانون األساسي للعبة الريشة 

 .الطائرة

الفنية: لنقاطا  

كيفية التوافق بين  طالبان يتعلم ال

 الرسغ والعين واليا.

ل والارس األ  

للعب االساسي القانون+  اليا لحركة  يناميكية ألعاب  

 Control 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  اوف   تك القضرب( الريشة  وق ةلح القضربا القشا أ ا اب (

 النلاظ اهى الريشة  ث التموط 

  )قضرببالوجه األ ا ا لهضرب البالون ) اوف   تك القضرب 

  )الوجه التهلا لهقضرببضرب البالون ) اوف   تك القضرب  

  )تر  ن القنا ظة اهى  02القشا لقتا ة ) اوف  الريشة  وق الرأس 

 . باتنا

 ( اللرد   الشرح تلوط القه   اللاتهية  طريمة احتتاب النماط )جا  

  الد األشواط  أد ات اله  

    ال  جا( )اللرد اياةات القه  

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

التوافق بين الرسغ والعين واليا. 1

التعرف دعلى قانون الريشة الطائرة. 0

الشعور بالفرح والسرور امناء األ اء. 3

 األ وات المستخامة:

بالونات.–الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة  
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 :المسكات

ُتعا و ،المضرب دعلى هي طريقة القبض

والمهمة األساسية المهارات أهم من

ا اء في ،التحكم دعلى الطالب لقارة

    من خاللها. المختلفة الضربات

:الفنية النقاط

المضرب بطريقة صحيحة مسك. 

 ضرب البالون بالمسكة االمامية

.في الهواء  ون السقوطوابقاء  

 الارس الثاني

االساسية المسكات 

Grip 

التعليميةالخطوات 

التاريبات:

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

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

 ( ضيييييييرب البيالون )اهى لتيني   اوع البيالون  بيالييل اوف  واجيه ال  ييل   تيييييييك البيالون

.ألاضا

 ( )ضرب البالون بيل القضرب  مق لةا  نتقريث ً جا. 

 (  تتابن الير  الا ًناية القه      ال ود   تتيييييييهي )اوف  يقوايات   تيييييييك البيالون 

.البالون له  يل التالا

  القضرب ينرا التقريث التابق باةتتلام 

  تنة اإلبنام ) تنة القصا نة(  ارض ًقوذجشرح . 

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

 ( ُيله   ث اللحب النلاظ اهى البالون  ا النواا  ن )اوف   تيك القضييرب  البالون 

 ج ل الينة التهلية لهيل اا القوجنة  القنركة  تنون ب يل  اث اليت 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

قائمة الشطبأ اة التقويم:   

النعممؤشرات األ اء الرقم

.المضرب بطريقة صحيحة مسك1

والمحركة. جعل الجهة الخلفية لليا هي الموجهة0

يشعر بالفرح والسرور امناء األ اء.3

 األ وات المستخامة

جهاز كمبيوتر. –بالونات صغيرة  –مضرب الريشة الطائرة   

 قيم المواطنة:

ألبيض يمثالن دعلم مملكة البحرين.البالونات باللونين األحمر وا)االنتماء( 
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 الارس الثالث 

 التحركات في مراكز اللعب

Foot work  

التعليميةالخطوات   

 وقفة االستعاا :

  اوف   المل ان  تواًيتان-2

  اوف الوضن أ ا اب -0

 التاريبات:

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

    راك (  5الريشة اللاعر  )تنليل  راك  اله    ا  ه 

   البلا  ث  نتص  القه   ) رك  اله  ( انل بشاا  الق ه

  لقراك  اله   القتتهلة   اللحبتوجه 

  ينرا التقريث التابق باةتتلام القضرب 

  اوف( التنرك أ ا اب  ا الينة اا ا ية لهقه    ن الل ث بالملم اليقنى ( 

  لهقه   بالملم اليترى  ينة اا ا يةل) اوف( التنرك أ ا اب 

  اوف   تك القضرب( التنرك أ ا اب  ا الينة اا ا ية لهقه    ن الل ث (

 بالملم اليقنى 

  اوف   تك القضرب( التنرك أ ا اب الينة اا ا ية لهقه   بالملم اليترى (

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

التحرك في اتجاهات مختلفة في الملعب. 1

الطعن بالقام اليمني. 0

الطعن بالقام اليسرى. 3

:التحركات في مراكز اللعب  

في اتجاهات مختلفة في  طالبيتحرك ال

الـملعـــب، مع الطعن للجـــانبين )األيمن 

ماكن أ إلى هواأليســـر( لســـهولة وصـــول

من  الريشــــة الطائرة المرســــلةســــقوط 

 المنافس.

الفنية: النقاط

 التأكيا دعلى مسكة االبهام

 المصافحة(.)

التعامل مع البالون والمضرب.

 األ وات المستخامة:

الريشة الطائرة.مضرب 
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 االرسال االمامي: 

مهــارة هجوميــة تؤ ى من الثبـــات  هي

 أو بــاايــة المبــاراةاللعــب في  ويبــاأ بهــا

 .كل نقطة وبعا تسجيل بااية األشـواط،

بهاف  ربـللمض ااخليـال بالوجه وتؤ ى

 .المنافس ملعب إلى الريشة إرسال

الفنية:الخطوات 

 المضرب بصورة صحيحة.مسك 

االصطاام المبكر للريشة. 

قات والتحرك في جميع األ

باستخاام الوقفة مع فصل 

 القامين.

 الارس الرابع 

االرسال االمامي القصير والطويل

Short and long forehand serve 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

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

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

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

   قضييييرب( النلاظ اهى الريشيييية  ا النواا  ن ج ل الينة اا ا ية لهيل  ا ال) اوف   تييييك الريشيييية

  القمل ة  اةتتلام  تنة اإلبنام بنيث ينون  وضن اإلبنام  التبابة اهى بطاا  مل ة القضرب

  كيلية الميام بضيربات اإلاةياا  ث جنة ا ام اليلا بنلف ج ل الريشة  ا القنلمة ) ث تق ق ه  اليبيث

  نلمة اإلاةاا القمابهة( بلىاإلاةاا القنتلي 

   النياحات(احتتاب الد األ ام التماط الريشة  ال ود  لهضربة التالية ) بلىب ل كل ضربة الير.

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

    يقواة) ا البلاية ينون للين   اهبة- طوق- يينل ق ااا:  الف بلى نا تيية اإلاةيياا  اللحبيه  

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

  احل انل ااًتنااا يت  ال الد الريش التا أدتهواا  ا الصييينل ق  اللريق األةيييرع ينصيييل اهى ًملة 

 .بضا ية

   قضرب( ضرب الريشة ضربات اإلاةاا اا ا ا المصير ال) اوف  واجه له  يل  الشبنة   تك الريشة

 بالوجه اا ا ا لهقضرب  ا النواا ألاهى 

   قضرب( ضرب الريشة ضربات اإلاةاا اا ا ا اللويل ال) اوف  واجه له  يل  الشبنة   تك الريشة

 ا ا لهقضرببالوجه اا  ا النواا ألاهى 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 الشطب قائمة: التقويم أ اة

النعممؤشرات األ اء الرقم

مسك المضرب بصورة صحيحة. 1

.أ اء االرسال من مسافات مختلفة 0

القامين.قات باستخاام الوقفة مع فصل والتحرك في جميع األ 3

 األ وات المستخامة:

 –طوق  –صناوق  –بالونات صغيرة  -الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة 

 دعلبة.

 قيم المواطنة:

 لةاوملصقات في أرضية الملعب فيها المناطق االمرية في البحرين مح)الوالء( 

ارسال الريشة ألكثر من منطقة.
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 الارس الخامس

االرسال الخلفي القصير والطويل   

Short and long backhand serve 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  التهلا المصير  اللويل  الرعيتية لقناا  اااةاا  توضيح النماطشرح  ارض ًقوذج 

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

 ( ضييييييرب اوف   تييييييك الريشيييييية )بالوجه التهلا الريشيييييية  ا النواا ألاهى   القضييييييرب

 .لهقضرب

 ( اوف   تييك الريشيية )النلاظ اهى الريشيية  ا النواا  ن ج ل الينة التهلية   القضييرب

اإلبنام  التبابة اهى بطاا  ينون  وضينلهيل  ا القمل ة  اةيتتلام  تينة اإلبنام بنيث 

   مل ة القضرب

  الق ه  يبيث كيلية الميام بضييييييربات اإلاةيييييياا  ث جنة ا ام اليلا بنلف ج ل الريشيييييية  ا

 ( نلمة اإلاةاا القمابل) ث تق اإلاةاا القنتلي بلى  القنلمة 

  احتتيياب الدب ل كل ضييربة يي  الير  بلى األ ام التماط الريشيية  ال ود  لهضييربة التالية( 

.النياحات(

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

    ا البلاية ينون  اهبة- طوق- يييينل ق نا تيييية اإلاةيييياا بلى الف  ااا:  اللحبيه (

 ث الريشييية اللاعر  لهشيييت  22الريش القوجود   ا طوق ا يمل اث   ث  يقواةللين  

 ( الواحل

  انل ااًتنااا يت  ال الد الريش التا أدتهواا  ا الصييينل ق  اللريق األةيييرع ينصيييل اهى

 .ًملة  احل  بضا ية

 ( ضييرب   تييك الريشيية  الشييبنة اوف  واجه له  يل )الريشيية ضييربات اإلاةيياا   القضييرب

 .بالوجه التهلا لهقضربالنواا ألاهى  المصير  االتهلا 

   الريشية ضيربات اإلاةاا   القضيرب( ضيرب   تيك الريشية  الشيبنة) اوف  واجه له  يل

بالوجه التهلا لهقضرب النواا ألاهى  اللويل  االتهلا 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 الشطب قائمة: التقويم أ اة

النعممؤشرات األ اء الرقم

مسك المضرب بصورة صحيحة. 1

.أ اء االرسال من مسافات مختلفة 0

 .التحرك في جميع األوقات باستخاام الوقفة مع فصل القامين 3

  :االرسال الخلفي

مهــارة هجوميــة تؤ ى من الثبــات،  هي

 أو بـاايـة المبــاراةيبـاأ بهـا اللعـب في و

 .كل نقطة وبعا تسجيل بااية األشواط،

ـــــالمضبظهر  وتؤ ى ـــــم ربـ ـــــالجه نـ  ةـ

 إرسالبهاف اربة ـالض ذراعـلل ةـالمعاكس

 .المنافس ملعبإلى  الريشة

الفنية:الخطوات 

 المضرب بصورة صحيحة.مسك 

 للريشة.االصطاام المبكر 

قات والتحرك في جميع األ

باستخاام الوقفة مع فصل 

   .القامين

:األ وات المستخامة  

–صناوق  –بالونات صغيرة  -الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة 

دعلبة. –طوق   
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 الارس السا س

الضربة المستقيمة()السحب من منتصف الملعب  

Forehand Shot 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  التهلا لهقضرب األ ا ا بالوجه شرح  ارض ًقوذج لقناا  التن .

 لهقتنة( نالتاليير التري ضر ا  (القضرب ااةت لاد  اقل  ضن شرح 

 كر  أ به  تا ة ايشة طال  لنل  طحب ةتة  ضل أ -  يقواات  ا اللحب ي قل 

أاهى  بلىااةلنا  أ المقاش  كر  / الريشة بر ا اللحب يموم .اةلنا أ  اقاش  ث

  أب ل  تا ة  قننة 

 كل الشبنة  ث جاًبا أ  اهى الب ي ب ضن  ضل يه بون طحب 6- 4  ث  يقواات 

الياً  بلى ب يلاب  االياب  الريشة اليقين يهما الق ه   ث بإشاا   احل  ينقل ايشةطال  

 بإيماف الق ه  يموم انل ا .األترى الريشة كرات  ث يقتك  احل  أن اا  ين اآلترا

يش تنون ال   اللريق القبااا  يتتر اله بة .األكار اا جاًبه  ا الد الرل

 سردعه المضرب:

 لشرينه القه   جاً   ث الريشة بر ا اللحبأحل  يموم أً اج  ا اللحب ي قل) 

.شركاعن  اث ب يلاب  يموم الريشة  بالتالا» الضاابون «ا بتوجيه) النت  بااتلاع

 الياً  بلى اليل  ااًتماا  جه جنة  ث لهتن  األ ا ية لهيل الينة جاً   ث التوًين

 .لهيل ته  جنة لهتن   ث اآلتر

اللعب الموازي

   يه    مق اليل ته  أ  اليل  جه  ث بالتن  التباداله    أً اج  ا اللحب يه

 بلا) الياًبية5 بقتا ة الب ي- التلوط ( تر 5ب ضن   اث ب يليث شبنة الشركاا بل ن

التنلي  الصنيح  اهى التركي   ن بتراة  نتلضة التبادا

األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

 الشطب قائمة: التقويم أ اة

النعممؤشرات األ اء الرقم

اللعب وسط الملعب بالوجه االمامي والخلفي 1

 للمضرب.

.سردعة ر  الفعل0

ن مع الزمالء في األ اء.اويتع3

 :الضربة المستقيمة

ـــة هـجـومـيـــة تتميز بقوتهـــا  هـي ضــــــرب

اوران المواجهة  وتستخام في وسردعتها

وهي حجر األســــاس في اللعب  ،يعلوال

 واألكثر استخااما. 

 الفنية:الخطوات 

 اللعب وسط الملعب بالوجه

للمضرب. االمامي والخلفي

.سردعة ر ة الفعل

:األ وات المستخامة  

 -صناوق  –بالونات صغيرة  -الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة 

 دعلبة. –طوق 
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 :مهارة الرفع

من  للمضــــربجهة الخلفي والرفع بالو ه

شــــــبكــة إلى المنطقــة أســــــفــل ارتفــاع ال

هذا يعطي ما يكفي و ،الخلفيـة للملعـب

منتصــف  إلىللعو ة  طالبللمن الوقت 

بضـــــرب  منافسالملعب قبل أن يقوم ال

.  الـريشــــــــة مـرة أخـرى مـن الطرف اخخر

 خلفية(الرفع  )ضـــربةيســـار جهة الالطعن 

 امامية(.رفع  )ضربةيمين والطعن جهة ال

 :الفنية النقاط  

 الرفع من وجــه اليــا من أ نى ارتفــاع

منطقـة خلف الملعب،  إلىالشــــــبكـة 

هـــذا يـعطي مـــا يكفي من الوقـــت 

منتصف الملعب،  إلىللعو ة  للطالب

مرة أخرى  منــافسقبــل أن يضــــــرب ال

.الريشة من الطرف اخخر

)الطعن يمين )ضربة امامية. 

اإلرسال العالي من جهة وجه اليا. 

 يستخام هذا اإلرسال في باء التبا ل

ــلــى  ــفــري دع ــفــر ي. هـــذا ي فــي ال

منطقــة خلف  إلىاالنتقـال  منـافسال

 .الملعب

 الارس السابع 

مهارات الرفع بالوجه االمامي والخلفي للمضرب

) Lifting) front and back 

 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

   الواوف  ا القنلمة اا ا ية لهقه 

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

  )الضاابة  توجيه القضرب جنة الملمط ث لهياً   ن  ل ال ااع ) اوف. 

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

  ألب ل  تا ة  قننه  ا جنة القنا س الريشة(ا ن )ضرب  لةا  نينرا التقريث التابق  ن. 

  يموم القنا س بتيقين  طال ضربات  نينة لنل  22 بلىياد  التقريث التابق بتنرااات تصل(

.الريش(

  ب ابة النلف اا  ن ناا  الر ن  لال   ينة ًناية القه    ياد  ال أالاف ضن. 

  كقنا تة بيث الماطرات الافالقناا  لهو وا لأل اللحب  ينة ًناية القه    ياد   أالاف ضن

 :امثلة مسادعاة للتاريس

 :مباراة الجري الجمادعي نحو الريشة .1

  ا  رق  يصيييييللون  ا  ييييي   ن ج ل  ح ة ايشيييييات لنل  ريق اهى األاضا  اللحبي قل 

 باإلشيياا  يمو ون بالتماط الريشيية  الير  ب اصييى ةييراة  الل ث لقوضيين الريشيية ابل ال ود  

الااًا بل ل ًلس الشييييياا  لنث يموم  لال التق األةييييياس التماط الريش األترى  يموم  بلى

 ث د اا   اللحبحتى ينتنا جقين  بإاجاع كرات الريشة  ر  أترىا  ان ا

:التوازن الحركي .0

  الريشة أ ا ن  اهى أاصى  اللحبيضن  انصيل اهى ايشية  يم  اهى ةياق  احل ي طال كل

بالبماا اهى     اهى ةياق  احل  بشرط الم التموط  وضين الواوف بلىب ل  قنثا  ي ود ن 

النشاط ينرا  . وضن البلا بشرط الم التموط بلىيمو ون باةترداد الريشة  ال ود   ةاق  احل 

 باةتتلام التاق األترى

 :الـــرفع .3

 ضيرب  ايشة  يموم بضرب الريشة  طال لنل  ينون-لبلا  ا  قااةية الر ن  ث جنة ته  اليل ا 

 .ألاهى  تتوى  قنث  ا النواا باةتتلام الضربة  ث ته  اليل  مق

  القوًع بإلماا الريش ببقا  يموم شييرينه بالر ن  يموم- رحهة ال قل  ا أً اج  بلىالتملم بالتقريث

أن يقتك  اا  ينيير  القوًع لهته  لتق اا للافا ا  ث جنة ته  اليل ألاهى  تتوى  قنث

.بالريشةا ا يقنث لهقوًع التنرك حتى يت  ضرب الريشة

 :جولة األرجحه .4

  نتص  القه  يبلؤ ن  ث ا  ث اللحب 6 -4 يقواات  ث .

  ابتنلي  ضربة الر ن  ث ته  اليل اللحبالق ه  / القتاال يهما الريش  احل  تهو األترىا  يموم 

 .لهتنل   تتييل النتيية الافاةتتلام األا باةتتلام البلا  الواوف  ن  صل المل يث  الل ث

:األ وات المستخامة  

بالونات. –الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة 
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 تابع الارس السابع 

مهارات الرفع بالوجه االمامي والخلفي للمضرب

) Lifting) front and back 

التعليميةالخطوات 

 التاريبات:

 :لمس دعضلة البطة -1

 ن  رك   مل  نتلي بي ل التاق التا بنا  ا ا أً اج  ا  واجنة ب ضنقا الب ي اللحبي قل 

القلا ن لهقس  لةا  نلقضرب  ا األ ام  ا ا اللحبيضن ذااع القناج    ااأل ام بلىالقضرب 

القناج  ا  يموم بالرد بتراة  تنراا ًلس حركة قنا سال

 :تحقيق توازن المضرب -0

 ا  واجنة ب ضنقا الب ي اهى  تا ة  تريث ب يلاب اث ب ضنقا الب ي  ن  اللحبيم  ا نان  ث 

بةماط القضرب  ااًل اع  اللحب واًًة  ضاابن ا  الواوف اهى األاض بإشاا  الق ه  يي  اهى 

لحةتيحا اهى  ضرب شركاعن ا ابل أن يح س األاض 

 :الرفع االمامية لليا -3

  ضرب  ايشة  يموم بضرب  طال ينون  ن كل   - ا  قااةة الر ن  ث الينة األ ا ية لهيل البلا 

 .الريشة ألاهى  تتوى  قنث  ا النواا باةتتلام الينة األ ا ية لهيل  مق

  القوًع ببقا الريش  يموم شرينه بالر ن  ث  يهما - رحهة ال قل  ا أً اج  بلىالتملم بالتقريث

 .الينة األ ا ية لهيل ألاهى  تتوى  قنث

   نن الريشة  ث لقس األاض  ا يقنث لهقوًع التنرك  اا  ينتق األةاس  بلىيير  القوًع لهته 

. ث الضربات 20حتى يت  ضرب الريشةا يت  التاليير ب ل اقل 

 :الرفع االمامية لليا )المرجحة( -4

  القتاال يهما الريش  احل  تهو  \تبلأ  ث  نتص  القه    الق ه  اللحب ث  6-4 يقواات

بتنلي  ضربة الر ن  ث  جه اليل باةتتلام البلا  الواوف  ن  صل المل يث  اللحب يموم  ااألترى

 . الل ث

 لهتنل   تتييل النتيية  الافاةتتلام األ

:لعبة الغولف-5

 البلاية ًملة  ث الريشة ضرب يي الالول ا   بااا  ل   تحا  ث ال الا اإلاةاا يقااةون اللحب

 يتتتلم  قنثا حل أاصى بلى الريشة اإل نانا لتصل الا الضربات  ث الد ب ال النلف بلى

يلمل ااا  ا حتى اليل  ث بتراة الريشة ضرب لهقبتلعيث يقنثا اليل تنت  ث الل اان حركة اللحب

 بيث  ا التوةين طريق اث الق تاد  ث أبل  بشنل تلير بنيث الريش بالاد يقنث القتاحةا لتو ير

 الريش

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

منطقة  إلىالرفع من وجه المضرب من أ نى ارتفاع الشبكة 1

 خلف الملعب.

امامية(.الطعن يمين )ضربة 0

اإلرسال العالي من جهة وجه اليا.3

 :مهارة الرفع

 للمضــــــربجهة الخلفي والرفع بـالو ه

شبكة إلى المنطقة من أسفل ارتفاع ال

ـــة للملعـــب هـــذا يعطي مـــا و ،الخلفي

 إلىللعو ة  طالبلليكفي من الوقـت 

مـنـتصــــــف الـمـلعـــب قبـــل أن يقوم 

بضـرب الريشة مرة أخرى من  منافسال

يســــــــار جهـــة الالطعن .  الطرف اخخر

ــة ــة(الرفع  )ضــــــرب والطعن جهــة  خلفي

امامية(.رفع  )ضربةيمين ال

:الفنية النقاط  

 الرفع من وجـــه اليــا من أ نى ارتفـــاع

الشـــــبكــة إلى منطقــة خلف الملعــب، 

هـــذا يـعـطـي مـــا يكفي من الوقـــت 

للعو ة إلى منتصــف الملعب،  للطالب

ــافس مرة أخرى  ــل أن يضـــــرب المن قب

.الريشة من الطرف اخخر

يمين )ضربة امامية( الطعن. 

اإلرسال العالي من جهة وجه اليا. 

 يســتخام هذا اإلرســال في باء التبا ل

فـــي الـــفـــر ي. هـــذا يـــفـــري دعـــلـــى 

المنــافس االنتقــال إلى منطقــة خلف 

 .الملعب

:األ وات المستخامة  

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة 
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 :ضربة الشبكة

التي تؤ ى بـــالقرب من لضــــــربـــات من ا

ــة  الشــــــبكــة ــالجهــة األمــامي ــة  أوب الخلفي

 .للمضرب مع الطعن للجانب

الفنية: النقاط

.المسكة الصحيحة للمضرب 

حالتأكا من وضعية االستعاا  الصحي.

ه جوالتعرف دعلى ضربات الشبكة بال

 .للمضرباألمامي والخلفي 

 الحفاظ دعلى التوازن أمناء رمي

.بعضهم البعض إلىوالتقاط الريش 

 الارس الثامن

ضربة الشبكة   

 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  األ ام  ن ج ل اتياه القضرب  ن الملم التا بنا القضرب بلىكبير   تلو -الل ث 

  القه  ( لهيلضربة الشبنة بالينة األ ا ية )يقيث القه  (  التهلية )يتاا. 

 تنرا ضربة الشبنة بالينة اا ا ية  التهلية لهيل  ن الل ث. 

التوازن والرمي

  القواًًة  ضن  الب ي  يملون اهى ةاق  احل  ا أً اج  ا  واجنة ب اللحبي قل 

  األ ام باةتتلام تمنية الل ث  بلىلهريشة القمهوبة  وق اؤ ةن  أ ناا التير  اللحب واًًة

.بتاليير األالام( أ األةاةية )يقنث تنلي اا بتاق القضرب  مق 

) القيام بالطعن )المحاكاة

  بالوجه األ ا ا  التهلا لهقضرب شرح  ارض ًقوذج لضربات الشبنة 

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

.الملم

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

 ( الل ث لهياً   ن ضرب البالون  ًمهه لهقه   القنا س البالون اوف   تك القضرب ). 

 ( ا ا الريشة ألاهى )لال لنة اليتاا  يقااس الي اوف  واجه له  يل   تيك القضيرب  الريشة 

.بالوجه التهلا لهقضربب اهى الشبنة ااتر الضر

  الريشة اهى األال تقس ضربات  نينة اا تلتنراا. 

 ل   التبادا اهى الشبنة  

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

 . ا  نلمة الشبنة

  تبادا بر ا الريشةبلا ال( هشبنةل) ث أةلل ااتلاع  مق ل   ضربات الشبنة 

األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

الشطب قائمة: التقويم أ اة  

النعممؤشرات األ اء الرقم

.مضربجه األمامي والخلفي للوالتعرف دعلى ضربات الشبكة بال 1

.يرادعي وضعية االستعاا  الصحيحة 0

.الطعن في اتجاهات مختلفة 3

 األ وات المستخامة:

بالونات. –الريشة الطائرة  –مضرب الريشة الطائرة   

 قيم المواطنة:

ن مع الزميل في رمي الريشة واستالمها.اوالتع)التعاون( 
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 :االسقاطضربة 

في نهاية ملعب الريشــــــة  الطـالـبيقف 

 .نهاية ملعب المنافس إلىويضربها 

 الفنية: النقاط

 .تأ ية المهارة من الجهة الخلفية للملعب

الارس التاسع 

ضربة االسقاط

Drop Shot 

 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 القناا يك نشرح تن. 

 )لال الأداا  الة ااةت لاد: تنون  ا ًناية القه   )ينرك  ) اوف

 اا ام( بلىاألاهى   القتاب ة  ثس أيله الضاابة  ث  وق الر

 ينرا التقريث التابق  ن  تك القضرب.

   اوف كل ً يهيث  ن ب ي

o الريشة ل  يهه الققتك بالقضربياً  ير ا ال هىال  يل ا.

o  س بضربة تليلة أداا الضربة  توجيه الريشة لقه   القنا

   ه   القنا س  بلىن تصل الريشة أينرا التقريث التابق  ن التركي 

 بالمرب  ث الشبنة  

  )بالمرب  ث تبادا ضرب الريشة ) اوف   واجه ال  يل   تك القضرب

 الشبنة 

المعتما دعلى األ اءاستراتيجيات التقويم 

أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

 والمتابعة منس أيا  الضاربة من فوق الر الطالبيحرك  1

.االمام إلىاألدعلى 

بالقرب من  ملعب المنافسإلى  هاضرب الريشة وتوجيه 0

الشبكة.

الشعور بالسرور امناء األ اء. 3

:األ وات المستخامة  

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة   
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 :ضربات التخليص األمامية

التي تؤ ي من الضـــــربــات الــافــادعيــة 

ــب بقصـــــــا في الجزء الخ لفي للملع

كـه من مركز تحرياشـــــغـال المنـافس و

 القادعاة )وسط اللعب(.

 :الخطوات الفنية

 يا  الضاربة من فوق  طالباليحرك

ــابعــة منالراس   إلىاألدعلى  والمت

 .االمام

لملعب  هاالريشـــــة وتوجيه ضـــــرب

.المنافس

 الارس العاشر

ضربات التخليص األمامية

Clear Shot 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 تيك ضربة التتهي نالق ه  يشرح  يبيث تن.

 )اللال أداا  الة ااةت لاد: تنون  ا ًناية القه   )ينرك  ) اوف

 اا ام( بلى اهىاأل  القتاب ة  ثيله الضاابة  ث  وق الراس 

 ينرا التقريث التابق  ن  تك القضرب.

  ب ي  اوف كل ً يهيث  ن

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

o أداا الضربة  توجيه الريشة لقه   القنا س. 

  ًناية القه   بلىينرا التقريث التابق  ن التركي  ان تصل الريشة

 يضربنا  ا ًناية  ه   الريشة  اللال القنا س )يي   رااا  ان يم  

.ًناية  ه   القنا س( بلى

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

 القه  

األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعممؤشرات األ اء الرقم

يا  الضاربة من فوق الراس  طالباليحرك  1

.االمام إلىاألدعلى  والمتابعة من

.لملعب المنافس هاالريشة وتوجيه ضرب 0

يشعر بالسرور امناء األ اء. 3

:األ وات المستخامة  

الريشة الطائرة. –مضرب الريشة الطائرة   
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 :الزوجية أو فر يةالالمنافسات 

مباريات مصـــغرة تشـــتمل دعلى المهارات 

 طالبلزيـا ة كفـاءة ال ،االتي تم  راســــــتهـ

في أ اء المهارات الحركية األسـاسية في 

جو من المرح واللعـــب مع التعرف دعلى 

 قانون لعبة الريشة الطائرة.

الارس الحا ي والثاني دعشر 

والزوجية  فر يةالالمنافسات   

 

 

 الخطوات التعليمية

  اله   اللرد   شرح  بتق لهماًون اهىتلبيمات 

  شرح  بتق لهماًون ال  جااله    اهىتلبيمات  

:األ وات المستخامة  

طائرة.الريشة ال – الطائرة ريشةالمضرب   

 قيم المواطنة:

الطموح في الفوز.)الطموح( 
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الثانيةالوحاة 

كرة السلة

Basketball
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 السلة كرة

Basketball

هي لعبة جمادعية يتنافس فيها فريقان، يتكون كل فريق من خمسة الدعبين 

يحاول الفريقان أن يسجال أكبر دعا  من النقاط  اخل السلة للفوز بالمباراة 

 المقسمة إلى شوطين )أربع فترات(.

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

بأنوادعه والمهارات الافادعية والهجومية.)المحاورة( والتصويب 

ة الجسمانّية، والقوّ  ،ادعتما ا  رئيسّيا  دعلى اللياقة البانّية السلةكرة  تعتما

نه ، وتتطلب مالنفسّية والجساّيةاالدعب كثيرا  دعلى صّحة ها وتؤّمر طبيعة لعب

من  ناوالتعوتعزز روح  ،مع االخرين والتواصل ،اتخاذ القرارسردعة التفكير، و

 .خالل اللعب الجمادعي وروح الفريق الواحا
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(لواألمخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي 

كرة السلة اسم الوحاة:       الثانية :الوحاة

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1 اإلحساس بالكرة.يؤ ي تاريبات تنمي االحساس بالكرة بطريقة صحيحة

0 .التنطيطيطبق تاريبات تنمي مهارة التنطيط بطريقة صحيحة

3 .مراجعة أنواع التمرير من الحركة يؤ ي تاريبات تنمي مهارة تمرير الكرة بطريقة صحيحة

)الصارية / الكتفية / فوق الراس 

 / المرتاة بالياين(

4 .مراجعة أنواع التمرير من الحركة يطبق تاريبات تنمي مهارة تمرير الكرة بأنوادعها بطريقة صحيحة

فوق الراس )الصارية / الكتفية / 

 / المرتاة بالياين(

5 .التمريرة المرتاة بيا واحاةيتعرف دعلى النقاط الفنية لمهارة التمريرة المرتاة بيا واحاة

6  التصويب من الومب والثبات.بطريقة صحيحةيطبق مهارة التصويب من الومب والثبات

7 .السلمية التصويبة يؤ ي مهارة التصويبة السلمية بطريقة صحيحة

8 .وربطها بمهارة  مراجعة التصويب يربط بين مهارة التنطيط والتمرير بطريقة صحيحة

 التنطيط والتمرير

1 .وربطها بمهارة  مراجعة التصويبيربط بين التنطيط والتمرير بطريقة صحيحة

 التنطيط والتمرير

12   المتابعة المتابعة الافادعية و.بطريقة صحيحة.يطبق المتابعة الافادعية والهجومية

 الهجومية

11 .تطبيقات مهارات كرة السلة يشارك الزمالء في المباريات المصغرة لكرة السلة

 )مباراة مصغرة(

10 تطبيقات مهارات كرة السلة .مع الزمالء في تطبيق مهارات كرة السلة ناويتع

 )مباراة مصغرة(
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 لوالارس األ

اإلحساس بالكرة

Ball Handling 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  اوف  تك النر  أ ا ا( تنليق النر  اهى األاض (

  اليليث ) اوف  تك النر  أ ا ا( تقرير النر  بالتبادا بيث

   اوف   تك النر  أ ا ا( ا ا النر  ألاهى بيل   تننا باألترى (

  اوف  تك النر  أ ا ا( ا ا النر  ألاهى   تننا باليليث (

   بالنر  بيث المل يث  8) اوف  تنا   تك النر ( اقل اا

  اوف  تنا   تك النر ( تبادا لم  النر  بيث الرجهيث (

 نر  اهى اليت  ب كقهه ) اوف  تك النر ( د اان ال

  اوف  تك النر ( د اان النر  حوا النوض (

   اوف   تك النر  أ ا ا( ضرب النر  اهى األاض  الو   التماطنا (

  جهوس ار صاا( تنليق النر   ا شنل داعر  حوا اليت   التبليل(

 بنهتا ال ااايث 

   األاض بلىالناعق اهى ان ترتل  بلى)ااود( تقريرات  تنواة  وجنة 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير وصفي

ممتاز جياجاا جيامؤشرات األ اء الرقم

.الكرة دعلى االصابع انتشار1

تحريك الكرة باألصابع.0

األ اء.ن مع الزمالء امناء اويتع3

 :كرةبال اإلحساس

إل راك  طالبإدعطـــاء بعض التـــاريبـــات لل

وكرة الســـلة وســـاحة  طالبالعالقة بين ال

 .ولتطوير الحركة ونمط األ اء .الملعب

 النقاط الفنية:

 تنتشر األصابع جميعا دعلى جانبي

بحيث تكون قادعاتا  ،الكرة  ون توتر

الياين خلف مركزها مع االهتمام 

بوجوب استنا  الكرة دعلى سالميات 

األصابع فقط مع دعام الضغط دعليها.

اإلحساس بانتشار األصابع دعلى  أخذ

.كرة كبيرة

:األ وات المستخامة  

 كرة السلة.
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 :التنطيط

الكرة بــاتجــا  األري بيــا  طــالــبيــافع ال

واحاة، ومن الرسغ دعاة مرات وأصابعه 

منفرجــة وقليلــة الثني، مع تبــا ل مني 

ـــاا   ومـــا الركبتين قليال  لمتـــابعـــة ارت

ــات  ــابعــة تحرك الكرة، والنظر أمــامــا  لمت

 أو، مم يعــا  التقــاطهــا للتمرير الطالب

 .التصويب

  :الخطوات الفنية

 لىإالافع المتتابع للكرة وتوجيهها 

 األصابع.األري بواسطة 

 أصابع اليا تكون متبادعاة للسيطرة

دعلى أكبر مساحة من الكرة 

لتوجيهها وتشير لألمام في اتجا 

 الكرة.حركة 

 حركة الافع باألصابع وتتابع مني

وما الرسغ والذراع بانسيابية 

وتوافق.

 التنطيط خارج القام المتقامة

المنخفضة تكون الكرة  رةاووللمح

قريبة من الجسم.

الارس الثاني

 التنطيط

Dribbling 

 

 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تنليق النر  باليل اليقنا       تك النر جهوس طويل ) اليترى 

  ( تنليق النر  بيث الرجهيث باليليث بالتبادا    تك النر )جهوس طويل  تناب

 ( تنليق النر  اهى جاًبا اليت  باليليث بالتبادا النر    تك )جاو 

 اليترى ( تنليق النر  باليليث اليقنى       تك النر ) اوف

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

 ال نس 

 اإلشاا  ( التنليق  ث القشا  التوا  انل ةقاع    تك النر ) اوف

 7 التوا  انل ةقاع اإلشاا    الير ( التنليق  ث ك النر    ت) اوف

 تاليير ااتلاع النر   ن بشاا  الق ه  (    تك النر ) اوف

 ( اوف   تك النر )    ته  النل النناعا لهقه  ا    التنليق أ ا اب بلوا القه

  ته  النل النناعا لهقه   تنليق النر  باتياه بشاا  الق ه   () اوف   تك النر

 التيلر  اهى النر  ن  القنلد ا ا القتاحة  ) اوف   تك النر ( التنليق

 يت مل النر   ا حاا  اهيناا  ب ماده التيلر كر  ال  يل بهقتنا  ا بب ادا   ن

 اله   اةترجاانا   وا هة

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اءالرقم

.أصابع اليا تكون متبادعاة للسيطرة دعلى أكبر مساحة من الكرة 1

.مني وما الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق 0

النظر لألمام.   3

األ وات المستخامة:

 أقماع. –كرة سلة 

 قيم المواطنة:

كرتي في أمان(.-الحفاظ دعلى الممتلكات )أحاف  دعلى كرتي)االنتماء( 
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 الارس الثالث والرابع 

س / المرتاة بالياينأالصارية / الكتفية / فوق الر :مراجعة أنواع التمرير  

- bounces pass  Shoulder - Chest pass

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

النموذج. المهارات ودعريشرح   

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

 ( تقرير النر  له  يل    واجه ال  يل   تك النر )جاو

  (تقرير النر  النر  ك   واجه ال  يل   ت اوف ) م  0اهى الناعق  ث  تا ة

 وق الرأس(  –)التقرير  الصلاية 

 أ تاا  0  ث  تا ة( تقرير النر  له  يل    واجه ال  يل   تك النر ) اوف

 القرتل (  –)التقرير  الصلاية 

  5  ث  تا ة( تقرير النر  له  يل القمابل    واجه ال  يل   تك النر ) اوف 

 وق الرأس(  –)التقرير  النتلية   أ تاا

  ( كل  يقواتيث تواجنان ب ي  تبادا التقرير )بينن   اوف

 يادى التلاي  بنر   احل   ابشنل داعر   ا البلاية ) اوف بشنل داعر ( التقرير

   اب   ب لاا بنرتيث

   راقيث  اللحب للى كل  يقواة كر   اطحبلقيقواات  ث أابن  اللحبتمتي 

 ال   لال الالنر  داعقاب حت  األااام حيث يقرا  رير تتهتل تقحتى أاب ة  2 ث 

ال نتا )اةتتلام ال ل   ب لاا 4اا   لال  ان ا له 0اا   لال له 2ينقل اا  

جقين أًواع التقريرات( 

  5 ا   اللاعر  داتل  (النقر)بل ا  يث يمو انطالب يملون بشنل داعر   طحب 

تلام  ن اةت تنتت  ًملة لنل  ر  يت   ينا الن النر  النر  الن التقرير  لونا ين

جقين أًواع التقرير  )اةتتلام جقين أًواع التقريرات(

  :مهارات التمرير

التمرير هي تمـــارين تطبيقيـــة لمهـــارة 

في كرة الســـلة، تتميز بالفرح والســـرور 

وســــــهولـة ممـارســــــتهـا وتكرارهـا في 

سـبيل االرتقاء الحركي للعبة كرة السلة 

واتـقـــان جـمـيـع أنـواع التمرير في كرة 

 السلة.

 األ وات المستخامة:

 كرة سلة.

 قيم المواطنة:

واالستالم.تكافؤ الفرص بين الزمالء في التمرير )العاالة( 



63

 

 الارس الخامس

 التمريرة المرتاة بيا واحاة

(One –handed) Bounces pass

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

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

 النر  له  يل )جاو   واجه ال  يل   تك النر ( تقرير  

   أ ام الصلا( اقل د اعر كا هة أ ا اب أةلل أ ام الصلا) اوف   تك النر

  أ تاا  0) اوف   تك النر ( تقرير النر  اهى الناعق  ث  تا ة 

  اوف   جناب لوجه   تك النر ( تقرير النر  داتل اللوق بيث ال  يهيث ( 

  ( تك  لوجه  جناب  الواوف ) تر  0تقرير النر   ث  تا ة  النر    

 ( الن تك  الواوف) القيقواة تقرير النر  بيث ال  حا  ا  ر 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب 

النعماأل اء  الرقم

يمسك الكرة كما في التمريرة الصارية مع مني  1

 أكثر للركبتين.

.لألمام الذراعتمرير الكرة بما  0

.المسافةتمرر الكرة وترتا في ملثي  3

 التمرير المرتاة:

 فع الكرة باتجا  األري كي ترتا منها 

لتستقر بين ياي الزميل المستلم 

تمريرة هذ  التكون )المستقبل لها(، و

فعالة دعناما تحتاج أن تؤ ي تمرير  

 لىإمنخفضة بالقرب من الماافع لتصل 

.الزميل

  :ةالفني النقاط

 مسك الكرة بأصابع الياين في

 مستوى الصار.

 األمام  إلى الذراعتمرير الكرة بما

مع تحريك الرجل الخلفية لألمام 

 .  أيضا 

 تمرر الكرة في ملثي المسافة بين

 الطالب إلىالمرسل لترتا  الطالب

المستقبل.

 األ وات المستخامة:

طوق   – كرة سلة  
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 الارس السا س

التصويب من الومب والثبات 

Set and jump shoot 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

  شرح لهقناا أداا ًقوذج  ن  

 اوف  ليث  تواجنيث(  تك النر   ات   ضن ااةت لاد (  

التصوي  له  يل 

 م5 ث  تا ة  لتصوي  اهى التهةا  واجنة التهة(  ) اوف ااطرات  

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

  النر 

  ( ) ث ابمة  ا تصوي   ت بجراااوف ااطرتيث اهى تق الر ية النر 

الو   

  )القنتص ا  ابل تق النناعاا ااطرته  النل  ااطر ) اوف ااطرتيث 

القنتص  ليتته  تقرير  ً يهة القواجه ارب  ااطر  بلى طال يتنرك 

   القرتل االقنلمة القنر ة  يم   يصوب بينقا ييقن ال  يل النر  

الماطرتيث  ناًنقا  ا ان لالبليتبادا ا

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعماأل اء الرقم

.مني الركبتين 1

.متابعة الرسغ للتصويب 0

.اليا األخرى غير المصوبة تسنا الكرة من الجانب 3

التصويب: 

إحـــاى المهـــارات الهجوميـــة  مـــن يعـــا التصـــويب

تـــأمير فعـــال فـــي ولـــه  ،المهمـــة فـــي كـــرة الســـلة

وتســـــجيل النقـــــاط  إربـــــاك  فادعـــــات المنـــــافس

ويـــؤ ي التصـــويب مـــن الثبـــات مواجهـــه للســــلة 

ــــــزمالء  ــــــاخل ال ــــــاون ت المنافســــــين امــــــا  أووب

بــــنفس طريقـــــة التصــــويب مـــــن الومــــب يـــــؤ ى 

ــــي  ــــب ف ــــع الوم ــــن م ــــات لك التصــــويب مــــن الثب

محافظـــة دعلـــى الحيـــز الـــذي دعمو يـــا مـــع ال الهـــواء

 الهواء.في  الطالبيشغله 

 :من الثبات

 مواجهة السلة مع تقام إحاى القامين أماما  وهي

 القامين.المماملة لليا المصوبة مع مسافة بين 

 وضع الكرة دعلى أصابع اليا المصوبة والذراع مثني

من المرفق مع مني الرسغ للخلف لتستريح الكرة 

 اليا.دعلى أصابع 

 اليا األخرى غير المصوبة تسنا الكرة من الجانب وال

   السلة. إلىتعوق النظر 

 ىإلمني الركبتين قليال  للمسادعاة في  فع الكرة

 السلة.

  تمتا الركبتان وتستقيم الذراع المصوبة أماما  دعاليا

وبحركة إضافية لرسغ اليا.

:من الومب

 تؤ ى طريقة التصويب من الومب بنفس طريقة التصويب من

 الهواء.الثبات لكن مع الومب في 

 أدعلى نقطة يتم  إلىأدعلى ودعنا الوصول  إلىالومب

 التصويب بحيث يكون مرفق اليا المصوبة قريبا  من العين.

 متابعة الرسغ للتصويب والنزول دعلى القامين في نفس

 .المكان

:األ وات المستخامة  

  .كرة السلة

 قيم المواطنة:

الهاف. إلىالطموح في الوصول )الطموح( 
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التصويبة السلمية:

 تـــؤ ي هـــذ  التصـــويبة بكلتـــا اليـــاين دعنـــا هجـــوم 

ــبال ــا  الهــاف  طال ــف وبســردعة فــي اتج مــن مختل

اســـتالم الكـــرة  أو الكـــرة تنطـــيطبعـــا  االتجاهـــات

ــــل،مــــن  ــــى ال الزمي ــــواحي  طالــــبودعل مرادعــــاة الن

دعنــــا أ اء هــــذ  المهـــارة حتــــى ال يقــــع القانونيـــة 

 .في مخالفة المشي بالكرة

:الفنية النقاط  

بعا  أوالكرة من الزميل  طالبدعنا استالم ال

خطوة لألمام ليهبط دعلى  طالب، يأخذ الرةاوالمح

لى يجب أن ووهذ  الخطوة األ ،إحاى القامين

 تكون دعلى بعا مسافة مناسبة من الحلق.

لى دعلى األري يأخذ وبعا هبوط القام األ

 خطوة بالقام األخرى. طالبال

أدعلى مع  إلىدعلى قامه للومب  طالبيرتقي ال

 ال. أورفع ركبة القام التي المست األري 

أدعلى ارتفاع والكرة بين  إلى طالبدعناما يصل ال

الكرة ليصوب بأصابع  يايه تترك إحاى الياين

اليا المقابلة لركبة اليا المرفودعة، ويفضل 

توجيه الكرة للوحة الخلفية للسلة في حالة 

االقتراب من الجانب، أما في حالة االقتراب 

 األمامي يكون توجيه الكرة نحو الحلق مباشرة.

يهبط دعلى كلتا  طالببعا أن تترك الكرة يا ال

بعة الكرة القامين في وقت واحا وذلك لمتا

في حالة فشل التصويب.

 الارس السابع 

التصويبة السلمية 

 Lay-ups 

الخطوات التعليمية

 :التاريبات

  شرح القناا   ارض النقوذج 

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

 ( تك  الواوف ) التصوي   ن  رااا  حركة الرةغ  األ ابن  ل  النر   ث أةلل  النر

لهقتاب ة  تبمى ال ااع  قتل  

  األاهى  بلىالتصوي   ن ا ن الركبة  النر ( تك  ) اوف

  اوف   تك النر (  ث الابات ارب النهق تصوي  النر  اهى النلف ( 

  يقنى  ن الو  يتاا    ا ن الملم ال تلوتيثا) اوف   تك النر ( التصوي   ث

أ ناا التصوي  

  اوف   تك النر ( التنليق    أداا التصويبة التهقية ( 

 تنليق النر     التصوي  اهى النهق التصويبة التهقية النر (   تك )القشا   

   تنليق النر     التصوي  اهى النهق التصويبة التهقية النر ( تك  )الير  

 ( تك  القشا ) التصوي  اهى النهق تصويبة  اااقاع   النر  بيث  تنليق النر

  ةهقية

 (  تك  الير ) تنليق النر  بيث اااقاع    التصوي  اهى النهق تصويبة ةهقية النر 

 (القشا)  ةهقية اةتحم النر     التصوي  اهى النهق تصويبة

 الير ( اةتحم النر     التصوي  اهى النهق تصويبه ةهقية( 

التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتيجيات 

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعماأل اء  الرقم

يسار يمين(  أومم اليسار )أخذ خطوة واحاة بالقام اليمنى   1

 .واالرتقاء

.األصابع خلف الكرة أمناء التصويب  0

أدعلى ارتفاع والكرة بين يايه تترك إحاى الياين الكرة  إلى طالبليصل ا  3

.ليصوب

 األ وات المستخامة:

اقماع. –كرة السلة   
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الثامن والتاسعالارس   

ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب 

Dribbling, Passing and Shooting 

 
الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تك   واجه   اوف ) تنليق النر  ن الصلاا  تقرير النر  باليل اليقيث  النر

 النر  ن الصلاا  تقرير النر  باليل اليتاا تنليق النر ( تك   واجه  ) اوف 

 تنليق النر    تقريراا باليل اليقيث النر ( تك   واجه  ) شا 

 تنليق النر    تقريراا باليل اليتاا النر ( تك   واجه  ) شا 

 بالمو بالتنليق اللحب يموم الق ه  بشاا   ن بالير  ) اوف   تك النر ( التنليق 

ال  يل  كر  اةتمباا الير     األاض اهى

 (اوف  )بينن   التنليق  التقرير  تبادا ب ي تواجنان  يقواتيث كل

  النهق تنليق النر     التصوي  اهى  النر ( تك  ) شا

   النهق تنليق النر     التصوي  اهى  النر ( تك  )جر

  النهق تقرير النر     التصوي  اهى  النر ( تك  القواجه ) شا

   تقرير النر     التصوي  اهى النهق النر ( تك  القواجه )جر 

 ( تك   شا ) لنهق االتنليق    التقرير لهق ه     اةتحم النر   التصوي  اهى  النر

 (  تك  جر ) نهق الالتنليق    التقرير لهق ه     اةتحم النر   التصوي  اهى  النر

 ( القشا بيث اااقاع  ن  تك   شا ) التنليق    التصوي  النر

 (  الير  بيث اااقاع  ن التنليق    التصوي   تك  جر ) النر

  )باةتتلام بنر   احل   ب لاا بنرتيث   اب  التقريريادى بشنل داعر   طحب 5) اوف

 جقين أًواع التقريرات 

 الير    األاض اهى بالمو  بالتنليق اللحب يموم الق ه  بشاا   ن بالير  التنليق 

ال  يل  كر  ةتمبااا

:األ وات المستخامة  

اقماع. – كرة السلة  
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 الارس العاشر

 المتابعة الافادعية والهجومية

 Defensive and offensive follow-up 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  ) اهى باليليث باةتقراا أ ناا األ بلى تاب ة د ن النر  ) اوف   تك النر

اهى األ بلىالمل  

 و   االياب باااتماا بالمل يث   اب لهقس لوحة النلف باليليث ) اوف( ال 

  ) ححظة  ل  الهوحةا  ن تاب ة النر  باةتقراا اهى ) اوف   تك النر 

 أن يت  القتاب ة ب ل   مقاال ااايث االياب  اةتتلام الرةاليث  األ ابن 

 األ ابن اةتمراا النر  اهى 

  ) اثا ا النر   ث أةلل الهوحة  ث  تا ة  تريث ) اوف  تك النر 

التهة  بلىالنلف    التملم  الو   لقتاب تنا 

  ) بلىالهوحة    الو   لقتاب تنا  ر   بلىالنر   ا ا) اوف  تك النر 

التهة  بلىالهوحة     ر  

  التلاي  التابق  ا  جود  نا س ةهباا     جود  نا س بييابا ينرا

 (ا ) أ لتصوي   ا  جود  نا س )تصويبه  ث الابات  اوف  تك النر

التهة  بلى(   الير  لقتاب ة النر  الو   ث 

 تنا تيث  ناج    لا ن  بطحيصوب النر  ا  جود  لق ه ا 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعماأل اء الرقم

.مرفودعتين جانبا  مع مني المرفقين لذرادعيناإبقاء  1

أدعلى لمقابلة الكرة  إلىالافع بالرجلين دعنا الومب  0

.المرتاة

.أسفل الذقن إلىمسك الكرة وجذبها  3

  :المتابعة الافادعية والهجومية

االهتمــــام  فــــوز الفريــــق ونجاحــــه دعلــــى يعتمــــا

ــــــرة الســــــلة بالمهــــــارات األساســــــية  للعبــــــة ك

 الهجــــــومي والــــــافادعي، وان إتقــــــان بنودعيهــــــا

المعلـــم  المتابعـــة الهجوميـــة والافادعيـــة يســـادعا

اللعــب لالرتقــاء بمســتوى و هتحقيــق هافــ فــي

  للفريق وفوز  في المنافسات.

:الفنية نقاطال

 الحجز خلف الظهر بحيث تكون السلة في

 مواجهة الماافع.

 دعلى إبقاء ذرادعيه  طالباليحرص

مرفودعتين جانبا  مع مني المرفقين لمنع 

.دعلى الكرة االستحواذالزميل من 

 ا  ارتا يةاولزالتوقع والتوقيت الصحيح

 الكرة ومقابلة الكرة المرتاة.

 أدعلى  إلىالافع بالرجلين دعنا الومب

 واالستحواذ دعليهالمقابلة الكرة المرتاة 

من أدعلى ارتفاع.

 أسفل الذقن،  إلىمسك الكرة وجذبها

الخارج لحماية  إلىوالمرفقان مواجهان 

الكرة.

:األ وات المستخامة  

.كرة السلة  
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 الارس الحا ي والثاني دعشر 

تطبيق مهارات كرة السلة في مباريات مصغرة مستعمال  

 فيها القانون 

 

 :تطبيقات مهارات كرة السلة

ـــــــى  ـــــــات مصـــــــغرة تشـــــــتمل دعل مباري

تهــــاف  المهــــارات التــــي تــــم  راســــتها

ــــى ــــع  إل ــــرس  الطــــالبإســــعا  جمي وغ

الســــــلة واكتشــــــاف حــــــب لعبــــــة كــــــرة 

 تها.ردعايالمواهب الرياضية و

:األ وات المستخامة  

 كرة سلة.

 قيم المواطنة:

فيه الفرق فانيالت تحمل قيم التسامح  يرتاي وري مصغر )التسامح(   

اون.والتع
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الثالثالوحاة 

القوى ألعاب

Athletics 
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ألعاب القوى 

Athletics 

ألعاب القوى هي رياضة متنودعة وممتعة، تحتوي دعلى الحركات األساسية 

الرمي وهي تعتبر دعصب األلعاب والمهمة كالجري والومب والقفز 

دعلى  األولمبية ومقياس لحضارات الشعوب وتؤمر بشكل واضح

الخصائص الفسيولوجية والنفسية وترفع من كفاءة دعمل األجهزة الحيوية 

للجسم واالرتقاء بمستوى الحالة الصحية مما يعو  دعلى الطالب بالحيوية 

 والنشاط والقارة دعلى العمل بكفاءة دعالية.

وهي من الرياضات العريقة التي تحكمها مقاييس وأنظمة متعا ة 

المياان دعلى ماار السنة صيفا  وشتاء وتنمي تمارس في المضمار أو 

دعناصر اللياقة البانية األساسية كالسردعة والقوة والتحمل وتقام من أجلها 

 والمحلية واألولمبية. ةالبطوالت العالمي
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 (الثانيمخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي 

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1  متر 422جري مسافة .طريقة صحيحةب  متر 422يؤ ي مهارة الجري مسافة

0 بصورة التتابع  جريمهارة يتعرف دعلى النقاط الفنية ل

.صحيحة

متر 122×  4جري التتابع 

3  رمت 122×  4جري التتابع  .بالطريقة الصحيحة متر 122×  4التتابع  جريمهارة يؤ ي

4   بطريقة  ()فاسبيرييؤ ي مهارة الومب العالي الظهرية

 .صحيحة

الومب العالي

5   بطريقة  (العالي )الطريقة السرجيةيؤ ي مهارة الومب

 .صحيحة.

الومب العالي

6   طريقة لبا  فع الجلةمهارة ل الفنية النقاطيتعرف دعلى

 الصحيحة.

 فع الجلة

7   ة بطريق  الجلة ضمن التاريبات المختارة مهارة  فعيطبق

 .صحيحة.

 فع الجلة

8 بالطريقة  القرصمهارة رمي يتعرف دعلى النقاط الفنية ل

.الصحيحة

رمي القرص

1 رمي القرص.يطبق مهارة رمي القرص ضمن التاريبات المختارة

12   رميالجلة و افعفي منافسات تتعلق ب زمالئهيشارك 

.القرص

الجلة / رمي القرص  فعمنافسات في 

11
  عاليالومب المنافسات .في منافسات تتعلق بالومب العالي زمالئهيشارك

10  يسو  جو المرح وخلق روح المنافسة واللعب من اجل

.الفوز

مهرجان
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 :الجري

ــة في  يعتبر الجري مهــارة أســـــــاســــــي

الرياضـية، ويستخام لالنتقال  لعاباأل

آخر، ويؤ ي الجري مع  إلىمن مكـــان 

وجو  ميل خفيف في الجســم لألمام 

ـــك مــنــي الــركــبــتــيــن  ويصــــــــاحـــب ذل

دعــلــى مــع مــرجــحـــة ألوارتــفـــادعــهــمـــا لــ

الكتفين  واالمــام منالــذرادعين للخلف 

 ويعمل دعلى بقوة، مع مني المرفقين

ـــاوري  ـــا ال تـحســــــيـن مســــــتوى الجل

دعضالت الرجلين.     وتقويةالتنفسي، 

 :النقاط الفنية

 والجها لكاملتنظيم التنفس 

  .المسافة

 التحكم في  الطالبتعليم

والسردعة وتوزيع معاالت الجري 

 .الجها

 والرجلين التوافق بين الذرادعين

 امناء الجري.

.النظر لألمام

  لوالارس األ

 م422جري مسافة  

Running 422 meters 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  )توةلة  تر بتراة  222الير   تا ة ) اوف 

  )تتييل ال  ث  توةلة   تر بتراة 022الير   تا ة ) اوف 

  )نتلضة  تتييل ال  ث   تر  أداعنا بتراة 422تنليل  تا ة ) اوف 

  )توةلة  تتييل ال  ث  تر بتراة  422جر   تا ة ) اوف 

  )االية  تتييل ال  ث  تر بتراة  422جر   تا ة ) اوف

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.الجري بسردعة محا ة 1

.والرجلينالتوافق بين الذرادعين  0

.النظر لألمام 3

األ وات المستخامة:

.ادعالم-األقماع 

 قيم المواطنة:

.قاطرة تجمع أكبر دعا  من األدعالم أسرع)االنتماء( سباق بين القاطرات 
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:جري التتابع

هو ســـــبـاق جمـادعي يلعـب فيه فريق مكون 

دعملية تبا ل العصا ، تتم فيه طالبمن أربعة 

 محا ةمسافة  يجري طالبكل و الطالبن بي

 المتسابق الذي يليه إلىقبل تسـليم العصا 

ا هذ النقطة النهائية. إلىحتى يتم الوصـول 

وتكتيكاته الخاصـــة ويجب  قوانينهالســـباق له 

 .التبا ل في مكان محا أن يتم 

:النقاط الفنية 

 يتم تبايل العصا بصورة غير منظور  أي باون النظر

 األدعلى، إلىخلفا  وبحركة مرجحة الذراع من األسفل 

أي دعلى حامل العصا أن يقترب من زميله ويقوم 

بتسليمه العصا بحركة مرجحه ذرادعه من األسفل 

 السهلة.نودعان من هذ  الطرق  لألدعلى هناك

والذي يتم فيه تسليم  الخارجي: لوهما: التباي

حيث ب اليمنى،باليا  واستالمهااليا اليسرى بالعصا 

تتم دعملية التبايل هذ  فوق النصف الخارجي من 

 الثاني للعصا استالموبعا  بالفريق،الممر الخاص 

اليا  إلىباليا اليمنى يقوم بتحويلها مباشرة 

المفقو  من جزء السفلي اليسرى ويأخذ  ائما  ال

وهكذا يسلمها بنفس الطريقة للثالث  ،العصاهذ  

 ومن الثالث للرابع.

الخارجي،يعني دعكس التبايل  الااخلي: التبايل 

يا بال واستالمهاوهو تسليم العصا باليا اليمنى 

 إلىاي أن التبايل سوف يحصل أقرب  اليسرى،

المنطقة الااخلية اليسرى للممر الخاص بالفريق 

تلم بتحويل سريع للعصا من اليا ويقوم المس

اليمنى لليا اليسرى لكي يسلمها للثالث وبنفس 

للرابع.الطريقة مم 

  الثالثالثاني والارس 

 جري التتابع 

Relay 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تتهي  ال صا له  يل باليل اليترى  ث  تا ة  تر  احل  يتته ته  ال  يل  اوف )

ال  يل ال صا باليل اليقنى 

  التتهي   ااةتحم ينرا التقريث التابق  ن تبليل يل 

  تر بتلى اصير   تتهي  ال صا له  يل  5) اوف   تك ال صا( الير  أ ا ا لقتا ة 

باةتتلام التبليل التااجا 

  ينرا التقريث التابق  ن اةتتلام اةهوب التبليل اللاتها

   تر   ث    تت  اقهية التتهي   ااةتحم  22ينرا التقريث التابق  ن ال ل  

  تنون اصا   وًايث اهى أابن  نلات حوا القضقااا طحبتنويث  يقواات  ث أاب ة 

لى: القيقواة األ طحبالتتابن  ن 

  تر   ث    تتهي  ال صا له  يل  ال   بل ا  يير  لنلس  22الير  بال صا لقتا ة 

القتا ة لتتهيقنا ل  يهن  الاالث   ث    الرابن 

  م 222م ا 82م ا  72م ا  52م ا  02 بلىالقتا ة  ينرا التقريث التابق  ث ًياد 

  ينرا التقريث التابق  ن  رااا  األداا  ا القضقاا 

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

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

.النظر خلفا   العصا باونيتم تبايل 1

 باليا واستالمهااليا اليسرى بتسليم العصا 0

 .اليمنى

.ن مع الزمالء امناء األ اءاوالتع3

األ وات المستخامة:

دعصا التتابع. 

 قيم المواطنة:

االنسان(.قيمة من قيم المواطنة وحقوق )تمثل )جميع القيم( كل مجمودعة 
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الارس الرابع والخامس 

 الومب العالي

High jump 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( الو   واجه  اوف )ال ااضة  ث  وق  أ حاج  بالمليث   اب  ث  وق  ال ااضة 

 التقريث التابق  ن الل اان انل النبوط   واجنة الصلا للريق اااتراب ينرا  

  0الير   الظنرية  ث النبوط باللريمة ث  وق ال ااضة  ن الل اان انل  اااتماا) اوف( الو   بملم 

 تلوات

 تلوات 7التقريث التابق  ث الير   ينرا 

 ( تلوات 9: 7 :5عر   بتلوات ااتراب  تلاجة )التقريث التابق  ن اااتراب اهى ايئة ًص  دا ينرا

 التقريث التابق  ن ت لية اااضة اهى ااتلاع  نتلي ينرا 

 ترا بوليث(جناً الو   ) اةتتلامالتقريث التابق  ن  ينرا 

 ال ااضة بالتلاج  ااتلاعالتقرينات التابمة  ن ًياد   ينرا

 لقتنا  أ قرينات لملم اااتماا  الرجل النر  )الير     اااتماا لهقس كر    همة بركبة الرجل النر  ت

 بقشق الملم النر (

 ( اااتراب القواجه  ث األ ام  ث )( ة     لهنبوط 72-52( تلوات لت لية اااضة  نتلضة )5-0) اوف

 اهى الم اااتماا  تبواة بالرجل النر 

 لتابق  ن الل اان ًص  د ا  جنة اااتمااث اينرا التقري 

   اوف اهى الم اااتماا( الو    وق اااضة  الل اان  وانا )بنيث ينون اليت   واًياب له ااضة (

(  النبوط اهى الم الرجل النر   ال ااع القمابل  تقا اب

 تلوات 0التقريث التابق  ث الير   ينرا 

 ن ال ااضة تلاييياب  التركي  اهى حركة ةن  اجل اااتماا  ا اتياه اليت   وق ال ااضة  ن د اان ا 

  اهىاأل بلى الركبة لهتااج 

  يت  ضبق  تا ة اااتراب  بتمان طريمة الت لية  ا( تلوات9: 7 :5الد تلوات اااتراب ) ًياد 

   النبوط

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

 .دعلى شكل قوساالقتراب  1

.يتم االرتقاء بالرجل البعياة دعن العارضة 0

 طريق لمواجهة و ورانه الجسم لتوجيه بالمرجحة الحرة الرجل تقوم 3

.للعارضة مواجه والظهر االقتراب

  :الومب العالي

مم االرتقاء  قوسشكل بسردعة دعلى الطالب هو جري 

أقصى ارتفاع  إلىدعلى قام واحاة والقفز دعاليا  

 وتعاية العارضة والهبوط دعلى المرتبة.

:النقاط الفنية

:االقتراب

 االقتراب من أمام العارضة وليس من أحا الجانبين  يباأ

ودعا  الخطوات وتقنينها أمر مهم جاا  فالخطوات في 

االقتراب ليس في خط .  ( خطوة13 :11 :1 :7حاو  )

الخطوة .  مستقيم ولكن دعلى شكل قوس )نصف  ائرة(

قبل األخيرة هي أطول الخطوات التي يميل فيها 

يشبه وضعها في حالة  الجسم خلفا  والذرادعان في وضع

.الجري العا ي والخطوة األخيرة أقصر من سابقتها

االرتقاء:

 طالبيتم االرتقاء بالرجل البعياة دعن العارضة ويصل ال 

في الخطوة األخيرة بكعب القام تقريبا  )قام االرتقاء( 

 تقوم.  بحيث تكون شبه ممتاة والجسم مائل للخلف

الرجل الحرة وهي القريبة من العارضة بالمرجحة كعامل 

، مم أوأساسي إلتمام دعملية االرتقاء  تجا  الجسم اال 

و ورانه لمواجهة طريق االقتراب مانيا  حتى يكون ظهر 

مواجها  للعارضة وهنا يتم  وران الجسم حول  طالبال

.المحور الطولي له وهو في طريقه للعارضة

والهبوط:تعاية العارضة 

 لألري االرتقاء قام ترك بمجر  الطيران دعملية تباأ .

 و ورانه الجسم لتوجيه بالمرجحة الحرة الرجل تقوم

 دعنا للعارضة. مواجه والظهر االقتراب طريق لمواجهة

 فوق إلى متجها   له ارتفاع ألقصى الجسم وصول

 في والصار الرأس بإسقاط طالبال يقوم العارضة

 السفلي. النصف ذلك ويتبع العارضة من األخرى الجهة

 طالبلل العلوي النصف اجتياز دعنا الهبوط دعملية تباأ

 ةمرجح وبحركة السفلي بالنصف يتبعه والذي العارضة

 يتم الركبتين. مفصل من بالرجلين وألدعلى لألمام

 أو خلفية  حرجة دعمل مم ال  أو الكتفين دعلى الهبوط

جانبية.

 األ وات المستخامة:

ترامبولين. –جهاز الومب العالي 
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  : فع الجلة

 سم01315 اخل  ائرة ُقطرها  طالبيقف ال 

من  أوويمسك الجلة المصنودعة من الحايا 

وظهر   ،ِجسَمه النحاس أمام الكتف ويثني

 ورة  يعتال وياور، مّم مواجه لقطاع الرمي

بأقصى قو مم يافع الجلة كاملة  حول نفِسه، 

 .ةمساف وألبعا

  :النقاط الفنية

 وضعيتم الكرة،  لمسككرة الجّلة وطريقة حملها:  مسك -

الكرة  وسناأصابع اليا الّثالمة الوسطى خلف الكرة، 

 بواسطة إصبعي اإلبهام والبنصر من جانبْيها.

توَضع الكرة فوق الترقوة وتحت الفّك  وضع الكرة: -

الكرة باليا الُيمنى.  مسكاأليمن؛ في حال 

ضمن حاو  الّاائرة وظهر   الطالبيقف االستعاا :  -

باّتجا  المرمى، وتكون مقّامة مشط القام الُيمنى دعلى 

يمين الخّط، مع رفع الكعب قليال  دعن األري، أّما القام 

 .رتكزة  دعلى األري جهة يسار الخّط اليسرى فتكون م

ز:  - ام، ويكون جسمه األم إلىبجسمه لطالب يميل االتحفُّ

العلوّي خارج آخر الّاائرة، أّما خّط الكتفين فيكون موازيا  

لسطح األري، مّم ُتثنى الّركبة اليمنى مع سحب القام 

األمام وهي مثنّية، بعاها ُيحنى الجذع دعلى  إلىاليسرى 

 الفخذ األيمن؛ استعاا ا  للّزحلقة.

 لىدعاأل إلىالقام اليمنى  الطالبهنا يمّا  الّزحلقة: -

والخلف بواسطة كعب القام؛ بحيث يكون المشط مرتفعا  

الخلف  إلىدعن األري، مع أرجحِة القام اليسرى بمّاها 

، مّم ينافع سفلاأل إلىبقّوٍة، ومّا المشط  سفلواأل

 باّتجا  خّط المرمى.

بالحركة ُمستمّاا  قّوته  الطالبيستمّر جسم الّافع:   -

؛ لمواجهة  الاافعة بالّزحف، مّم يلّف جذدعه تاريجّيا 

دعا  دعلى القامين  المرمى؛ بحيث يكون وزن الجسم ُموزَّ

، ويستمّر بالّاوران بجسمه حّتى يصبح  مع منِيهما قليال 

مواجها  المرمى بالكامل، وهنا ُتاَفع الكرة باّتجا  مرمى 

الكرة.

الارس السا س والسابع

  فع الجلة 

Shot Putting

 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 أد ات بليهة  أ النرات اللبية  أ ة باليهة التليلة يتقرينات تليلة تقنيل 

  ت ه  طريمة  تك النر  اللبية 

  ت ه  حقل اليهة  اا  ح مة لهرابة  اللاث بنهتا اليليث 

  ا) اوف  أاهى   بلى تك اليهة(  نا الركبة اليقنى  د ن اليهة اقودياب   تناب

 (  د ن اليهة  ث الابات أ ا اب االيُا لت لية اااضة الو   ال الا  ث  اوف )تك اليهة 

  تر(  5ا 4ا 0 تا ة )  الر ا  ثالواوف جاًباب  ن  واجنة ال ااضة أ ناا 

 )د ن اليهة  ث الابات  ن ل  اليت  جنة الر ا أ ناا التته   ث  ) اوف   تك اليهة

 اليهة 

  ث ت قل ًحهمة )ًح ( اهى األاض يل اليترى تهلاب  اليق( د ن الرجبليهة ) اوف   تك كر

  الر ا ضن  بلىلهو وا 

  ينرا التقريث التابق باةت قاا اليهة 

  ننا اقهية التنرك تهلاب ابر اللاعر   ذلك بتن  الملم اليترى  ااةت لاديت ه   الة  

ات باةتتلام كر تهلاب  ن ةن  الملم اليقنى  نتص  اللاعر  )ًح (    تل ن اليهة ب ل ذلك

اهة تليلة  أ بليهة 

 راج ة ألًشلة اللاس التابمة : 

  .فع الجلة لتحقيق مسافة متوسطة  

  إنجاز.  أدعلى فع الجلة لتحقيق مسافة تعتبر

 نظيم منافسات تبعا  للمستوياتت. 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اءالرقم

.وضع أصابع اليا الّثالمة الوسطى خلف الكرة 1

.العلوّي خارج آخر الّاائرة الجسماألمام، ويكون  إلى الجسمميل  0

.األمام وهي مثنّية إلىنى الّركبة اليمنى مع سحب القام اليسرى م 3

:المستخامةاأل وات   

.دعارضة الومب العالي - كرات طبية –كرات بايلة  –جلة   

 قيم المواطنة:

محافظة.ملصقات أسماء المحافظات  فع الجلة ألبعا ( نتماء)اال



76

 

 

 

 

:القرص الرمي

، الخلف إلى والكتف الحاملة لأل اء طالبال ذراع هو رجوع

مع  ورة كاملة حول نفسه، ولف الجذع للجانب وا اء 

مرجحة الذراع الرامية ورمي القرص ألبعا مسافة ممكنة 

خصائص هي شكل الحركة واتقانها  ولكل رمية مالث

 .والمسافة التي يتم الحصول دعليها

 :النقاط الفنية

 ناًه  ا ًناية اللاعر  لال ي ت  ال االستعاا :وقفة 

 الر ا  ينون لنره  واجه اتياه 

يادى ب ي القرجنات المهيهة إليياد التواًن  المرجحة:

النركا له ااع الرا ية  يشترك الي ع  ال ااع ال نتية  ا 

النركة ا ه 

 الن بيث أحلاهى المل يث  يرتلن  لال يرتن  ال الاوران:

أاصى ًملة تهلاب  بلىاث األاض  انل ا يصل المرص 

  ث اللرف  تبلأ حركة الل اان اللاعر احركة ابر  لال يبلأ ال

التلهى حيث تل ا الملم اليترى  ينتمل  ًن اليت  

اهينا  تل ا الملم اليقنى  تتنرك الركبتيث   ا حوا ًلس 

ااتياه ك لك الي ع  ال ااايث    تترك الملم اليقنى 

األاض  تهنمنا اليترى  تحا ا ه النركة ينلث تماطن 

اليت  بيث الي ا ال هو   التلهى  ث 

ا ه النركة  ا الهنظة التا تصبح  ينا كهتا   تبلأالرمي: 

المل يث اهى األاض  تنون الرجهيث التا بلأت بالل ن ال 

أ بنت  قتلتيث بالنا ل  يتنرك النوض لأل ام  ينتقل 

حيث ينون اتياه اليل  2د اان كل  ث الي ع  النتليث لأل ام 

 المرص الرا ية باتياه الاع الر ا حيث تترك 

ب ل التته   ث المرص بتبليل  لال اليموم  :االتزان

الته   ن  بلى مل ة اللاعر   اليترى  بلىالرجل اليقنى 

 يل اليت  أ ا اب لقتاب ة حركة الر ا  التركي  اهى الرجل 

لهيت   ا اللاعر   اات اناأل ا ية حتى يت  

 الارس الثامن والتاسع

رمي القرص    

Discus throwing 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 طريمة  تك المرص  القرجنة التقنيلية أ ا اب تهلاب اهى كا ل ا تلاد  لال يت ه  ال

 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 

 لتابقا ا ا المرص أ ا اب االياب  ن ) اوفا  تك المرص باليل اليقنى( ينرا التقريث ا

 د ااًه 

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

 الر ا    ال ه  واًياب لألاض 

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

 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 

    ب ل ذلك يت  ت هي  الل اان بالواوف لقواجنة  نلمة الر ا  الملم اليترى أ ا اب

األ ام  الل اان اهينا د ا  كا هة  بلىاليتاا  تنريك اليقنى  بلىا )اليترى( الل اان اهين

 ضن الر ا  بلىلهو وا 

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

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

 الر ا 

معتما دعلى األ اءاستراتيجيات التقويم ال

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.يؤ ى المرجحات إليجا  التوازن الحركي للذراع الرامية 1

حيث تاور القام اليسرى وينتقل وزن  يحركة الاوران من الطرف السفل  0

دعليها.الجسم 

 إلىمقامة الاائرة واليسرى  إلىالتخلص من القرص بتبايل الرجل اليمنى  3

الخلف.

:األ وات المستخامة  

 القرص.
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 الارس العاشر والحا ي دعشر 

/ الومب العالي الجلة / رمي القرص  فعمنافسات في 

 التاريبات:

تحتوي:تنظيم محطات بأسلوب أنشطة   

 تر 422ًشاط لهير   تا ة  

 ًشاط لهو   ال الا

 ا ا المرص  

 د ن اليهة  

:األ وات المستخامة  

جهاز الومب العالي. -الجلة  –القرص 
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 :مهرجان

الرياضية في  تمجمودعة من المهارا

القوي تطبق دعلى شكل محطات  ألعاب

غرس  يتم من خاللها ،رياضية وترفيهية

القوى وتنمية قاراتهم  ألعابمقافة 

  .ومهاراتهم

 الارس الثاني دعشر

 مهرجان في جميع المهارات التي تمت  راستها

 قيم المواطنة:

تكافؤ الفرص بين الزمالء في المشاركة في جميع المهارات.)العاالة( 
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الرابعةالوحاة 

كرة الطائرة

Volleyball
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 كرة الطائرة

Volleyball

عتما دعلى دعضالت الّساقين تجمادعية ممتعة دعالمية كرة الطائرة لعبة رياضية 

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

رسال مم يسعون لتبا ل تمرير ويباأ اللعب بمهارة اإل الدعبين مكون من ستة

لضرب الكرة فوق  التاومحلكل فريق مالث األري و الكرة  ون سقوطها في

سب نقطة للفريق حينما حتتو  .منافسملعب ال مم تمريرها إلى الشبكة

إذا أخفق الفريق في  أوإذا تم ارتكاب خطأ،  أو، منافستضرب الكرة أرضية ال

 .صا الكرة وإرجادعها بشكل صحيح

 الجسمانية،رئيسّيا  دعلى اللياقة البانّية والقّوة  الطائرة ادعتما ا  تما كرة تع

ّحة كثيرا  دعلى صها وتؤّمر طبيعة لعباللياقة البانية المختلفة  وتنمي دعناصر

نها تنمي القيم المتعا ة مثل تحمل أ والجساّية، كماالنفسّية  طالبال

 .المسؤولية واألمانة، والمرح، وروح المنافسة، وتقوي الذاكرة
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(الثانيمخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي 

 كرة الطائرةاسم الوحاة:   رابعةال :الوحاة 

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1 أسفلالتمرير من .بطريقة صحيحة أسفل يؤ ي مهارة التمرير من

0 أدعلىالتمرير من .بطريقة صحيحة أدعلى يؤ ي مهارة التمرير من 

3 أسفلاالرسال من ..بطريقة صحيحة  أسفلمهارة االرسال من  يطبق

4  أدعلىاالرسال من  صحيحة.طريقة ب االرسال من أدعلىيؤ ي مهارة

5  الضرب الساحق .الضرب الساحق الفنية لمهارة النقاطيتعرف

6 الضرب الساحق.بطريقة صحيحة مهارة الضرب الساحق طبقي 

7  الصا الفر ي.الصا الفر ييتعرف النقاط الفنية لمهارة

8 فر ي لا الصا.بطريقة صحيحة يؤ ي مهارة الصا الفر ي

1 4ضا  4منافسات بطريقة صحيحة. 4ضا  4منافسات  يشارك الزمالء في

12  6ضا  6منافسات صحيحة.بطريقة  6ضا  6 يطبق منافسات

11  كرة  قانونصغيرة يوظف فيها  ا  ألعابفي مع الزمالء يتشارك

 .الطائرة

قانون كرة الطائرة

10  تطبيقات جمادعية.الطائرةكرة قانون تنافسية يوظف فيها  ا  ألعابيطبق
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   :الفنيةالنقاط 

ـــل الركبتين مني مع فتحـــا   الوقوف  ومي

 الجســـــم مقل ويوزع قليال   لألمام الجذع

   .ياوبالتس القامين دعلى

وألســـــفــل لألمــام ممــاو ان الــذرادعــان 

 الصار. باتساع

ــاانالكفــان  وضـــــع  بعضـــــهمــا دعلى الي

 الياان أصـــابع امتاا  مع ألدعلى وتتجهان

 دعلى ومتعـــامـــاان متوازيـــان اإلبهـــامـــان

 بوتضــر للخارج والســادعاان تقريبا   الكفين

   .السادعاين بمنطقة الكرة

ومـــا للوقوف للوصـــــول الـركبتين مـــا 

 وتقام الصـــــار بمحاذاة لألمام الذرادعين

ـــاف  لألمـــام الجـــذع ومـــا ،لألمـــام األكـت

ـــالكرة لاللتقـــاء وألدعـلى  مقـــل وتحمـــل ب

 الرجــل إلى الخلفيــة الرجــل من الجســـــم

  .األمامية

في الااخل من بالســـادعاين الكرة تلمس 

 ليص حتى الجذع ما ويستمر كبير مسطح

 .القامين أصابع دعلى الجسم مقل

لوالارس األ  

التمرير من أسفل   

Underarms pass 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( تبادا التقرير  ن ااتلاد النر   ث ) اوف   واجيه ال  يل   تييييييك النر 

األاض  ر   احل  

   اوف   واجه ال  يل   تك النر ( تبادا تقرير النر   ث الابات (

  اوف   تك النر ( تبادا تقرير النر   ث أةلل  ن القشا لأل ام (

  اوف   واجه ال  يل   تيييييك النر ( تبادا تقرير النر   ث أةيييييلل  ن (

القشا الياًبا 

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

الشبنة  تقريراا  ر  أترى  ث  وق الشبنة 

 ا الد  رات التنراا الصنينة  اللحب تابمة بيث 

 ا أطوا  تا ة يمل نا  ن التقرير  اللحب تابمة بيث 

 تابمة بيث األً اج  ا أطوا  تر  تقرير  ث أةلل 

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

المعتما دعلى األ اء استراتيجيات التقويم

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

الركبتين. مني مع فتحا   الوقوف1

السادعاين. بمنطقة الكرة ضرب0

 لألمام الذرادعين وما للوقوف للوصول الركبتين ما3

 لألمام الجذع وما لألمام األكتاف وتقام الصار، بمحاذاة

 بالكرة. لاللتقاء وألدعلى

 األ وات المستخامة

 كرة الطائرة.
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  :الفنية النقاط

  المرحلة التمهياية )قبل اللمس( .1

 .  مني الركبتين والفخذين قليال 

 . الياان أمام الرأس دعاليا 

 األصابع دعلى شكل مثلث. 

 .النظر للكرة من خالل المثلث

  باتساع الصار.القامان

 المرحلة األساسية )مرحلة اللمس( .0

 تاارة الياين واالصابع دعلى اس

 الكرة.

  لمس الكرة في الجزء السفلي

 الخلفي.

 .ما )فر ( الذرادعين والرجلين

 .الياان تشيران للهاف

المرحلة الختامية )ما بعا اللمس( .3

 .امتاا  الذرادعان بشكل كامل 

  تحويل مقل الجسم في اتجا

  .الهاف

 .النظر في اتجا  الكرة 

 الثانيالارس 

أدعلىالتمرير من  

Overhand pass 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( المل يث باتتاع الصلاا  يل الي ع )ألةللا التماط النر   ث األاض  ن ل اوف

األاهى  بلىتشنيل  اهث اهى النر ا لر  نا 

 اوف   تك النر ( التقرير لألاهىا    اةتح نا  ث أةلل ( 

  اوف   واجه الناعق   تك النر ( التقرير اهى الناعق  ن ااتلاد النر   ر   احل (

 . ث األاض

  اوف   واجه ال  يل   تك النر ( التقرير له  يل   ن الت كيل اهى  ل ال ااع (

 كا هة 

  جاو   واجه ال  يل   تك النر ( التقرير  ث أاهى  ن التقاح لهنر  باااتلاد  ث(

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

  النر   ث  وق الشبنة ) اوف( تبادا تقرير

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

1. الياان أمام الرأس دعاليا 

0. مني الركبتين والفخذين قليال 

 لمس الكرة في الجزء السفلي الخلفي.3

:األ وات المستخامة  

.كرة الطائرة  

 قيم المواطنة:

لى الحائط لتجميع ملصقات أسماء مان وقرى مملكة البحرين دع (نتماء)اال

.دعن طريق التمرير دعليهم أكبر دعا  منهم
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 الارس الثالث 

أسفلاالرسال من   

Underhand serve 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تنليق النر  بيل  احل   ث الابات  ن التقاح ك اوف   ت ) ر لهن النر

 األاض اهى باااتلاد  ث 

 هنر لالنر ( تنليق النر  بالتبادا بيث التااليث  ن التقاح  ك) اوف   ت

األاض اهى باااتلاد  ث 

 ل  توا بشنل النر  بيل  احل   ث الابات  النر ( تنليق ك) اوف  ت

 النر ( اإلاةاا باتياه الناعق  ن التقاح  ك) اوف   واجه الناعق   ت

 ث األاض  ر   احل   دلهنر  باااتلا

 النر ( اإلاةاا باتياه الناعق االياب  ك) اوف   واجه الناعق   ت

 0)ااتلاع النر ( اإلاةاا  ث  وق الشبنة  ك) اوف   واجه الشبنة   ت 

  تر  0 تر(  ث  تا ة 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

الضاربة. اليا دعكس المتقامة الرجل تكون1

 في وهي الكرة لتقابل أماما   الذراع تمرجح0

 الحوي. مستوى

 دعلى الجسم مقل نقل مع أماما   الضاربة الذراع3

 القام األمامية.

:الفنية النقاط

 :التمهياية المرحلة

خلف اإلرسال منطقة في طالبال يقف 

 .النهاية خط

الضاربة اليا دعكس المتقامة الرجل تكون 

 .األيمن( لالدعب )اليسرى

الفخذ أمام اليسرى اليا دعلى الكرة تحمل 

.األيمن

 الرئيسية: المرحلة

الكتف الرتفاع اليسرى باليا الكرة تقذف 

 .تقريبا  

مع للخلف اليمنى ذرادعه طالبال يرجع 

 ونقل لألمام الجسم بسيط في انحناء

 .الخلفية القام دعلى الجسم مقل

ا الذراع تمرجح  وهي الكرة لتقابل أمام 

 .الحوي مستوى في

مقل نقل مع أسفل من الكرة تضرب 

األمامية. دعلى القام الجسم

 :النهائية المرحلة

 مقل نقل مع أماما   الضاربة الذراع فر 

 يتخذ مم القام األمامية، دعلى الجسم

ضرب  ويمكن الملعب  اخل مكانه طالبال

 :  اختية الطرق بإحاى الكرة

الرسغ أدعلى)بالسادعا  أواليا  بقبضة

 .مباشرة(

:األ وات المستخامة  

 .الطائرةكرة 
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 :النقاط الفنية

 الوقوف المواجه للشبكة مع وضع القام

 وأاليسرى لألمام للمرسل باليا اليمنى 

  .تقايم القام اليمنى للمرسل باليسرى

 مقل الجسم موزدعا  دعلى القامين

 .ياوبالتس

 تمسك بالياين  أوتسنا الكرة دعلى اليا

معا  دعاليا  أمام الجسم بحيث يكون بارتفاع 

   .فوق كتف الذراع الضاربة

الكرة باليا دعاليا  أمام الجسم بحيث  رمي

 الضاربة.يكون بارتفاع فوق كتف الذراع 

تفع الذراع الضاربة ألدعلى خلفا  مع تر

تقوس الجذع مع نقل مقل الجسم دعلى 

  .الرجل الخلفية وفر  الجسم

 مرجحة الذراع الضاربة بعياا  دعن الكتف

  .األيمن مع بقاء مرفق اليا بجانب الرأس

 تضرب الكرة من الخلف وتكون اليا

  .مقعرة قليال   أومفتوحة 

 ضرب تبقى الذراع الضاربة مفرو ة بعا

.الكرة

 الارس الرابع

أدعلىاالرسال من   

Overhand pass 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

رمي الكرة:

 () كنا    يتر لألاهىاير ا النر   ااحة اليل القمابهة لهيل الضاابةالنر  اهى   اوف   تك النر

 ا ه أتتمق 

 ) تقرير النر  بيل  احل  له  يل  ن الت كيل اهى التنرك لأل ام تلو   احل  ) اوف  تك النر 

التواصل مع الكرة:

 () تر 0  تا ة  ثاألاةاا تياه التق القنلد  ا الناعق   اوف  تك النر 

 له  يل  ) اوف  واجه ال  يل   تك النر ( اإلاةاا

  تر   0  ث  تا ةتياه القنلمة القمابهة ا اإلاةاا  تك النر (   واجه الشبنة) اوف

  اللحبيت  ًياد  القتا ة بنت  الاات 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

.الكرة باليا دعاليا  أمام الجسم رمي 1

األيمن مع بقاء مرفق مرجحة الذراع الضاربة بعياا  دعن الكتف  0

.اليا بجانب الرأس

.مقعرة قليال   أوضرب الكرة من الخلف وتكون اليا مفتوحة  3

:األ وات المستخامة  

. كرة الطائرة  

 قيم المواطنة:

المسافة المطلوبة في االرسال. إلىللوصول  لطموحا الطموح()
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:الفنية النقاط  

 :االقتراب

 الة ا اةت لاد ته  تق النيوم  ن  راابة  اللال يم  

يبلأ الضااب  ا اااتراب بقيرد تر ج النر  الق ل ً يهة 

النر   ث يل الق ل  ن  تاب ة اوس 

اللال  تر يمل نا  4 بلى 0تنون  تا ة اااتراب بيث 

  حث تلوات بلى ا تلوتيث 

 االرتقاء 

 ًث أا  القراحل  ا الضرب التاحق حيث تقتا 

بالتراة  المو   ااًتباه   ب ل ات  التلوتيث 

أاهى ًملة  بلىاقوديا  لال ا مياب يرتما اللحًلحق 

يصل الينا لضرب النر ا  يموم بقرجنة ال اااان  ث 

 الته  لأل ام  ن  ل الي ع  ال ضحت 

 الضرب

 التح س  ن النر   ا أاهى  أ يت  الضرب التاحق

ًملة طيران  ينون اليت  اقوديا  ا النواا 

القنا س(  ) ه    واجناب لهشبنة 

الضرب بلرد ال ااع كا ح لنظة  لال يموم ال 

 يت  ضرب النر   ث أاهى ًملة  وق الشبنة  ن ا تلاد

 اأ ينون التح س براحة اليل  الضاابةاكا ل له ااع 

يتب نا األ ابن  باشر  

يت  توجيه النر  باةتتلام حركة الرةغ 

 الهبوط 

ا النبوط اهى  لال ب ل ضرب النر  يبلأ ال 

كهتا المل يث   نا الركبتيث  اللت يث ليت 

ا تصاص  ًن اليت   القنا ظة اهى التوًان 

ا يتال  حتى ته  تق القنتص  لال ينبق ال

الماًون 

 الارس الخامس والسا س

 الضرب الساحق

Spiking 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  :خطوات الرجلين

   اهىتلوات ًنو الشبنة    الو   لأل 0  تأ  واجه الشبنة() اوف  

  يت  التلاج  ا التقريث التابق  ن ًياد  التراة 

 ًملة أاهىالتقريث التابق  ن  تك النر  القرةهة  ث ال  يل  ا النواا  ث  ينرا 

 التعامل مع الكرة:

  ن ضربنا  باشر  ًنو األاض باليل الضاابة  القمابهةا النر  باليل اللال يتقك 

   أ) قتنُا بنر  التنس األاضا  الشبنةااهى القم ل التويل   مابل  اللال يم 

 كر   الير ( يموم بر ا النر   ث  وق الشبنة  ن ا تلاد اليل الضاابة 

   ا ا كر  التنس األاضا  ث  الشبنةاات  التلوات ًنو  الشبنةا واجه  اللال يم

 الشبنة  النبوط   وق

  ث  أاهىب داا  ناا  اااةاا  ث  اللال يموم   ترا 2.5 بلىيت  تلي الشبنة 

 النر   ا القنلمة اا ا ية بً اا لةا  نالقنلمة اا ا ية  ن 

  )الناعق  أةللتنلي  الضرب التاحق باتياه ) اوف   واجه الناعق 

 الناعق  ل ااتلاداا  ث يقنث تلوير التقريث التابق باةتقرااية ضرب النر  ب

   الق ل لضرب النر  الماد ة  ث  اب  تر اةت لاد 0انل تق  اللال يم 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

النعممؤشرات األ اء الرقم

الكرة. لضرب اليها يصل نقطة أدعلى إلى دعمو يا   االرتقاء 1

.في أدعلى نقطة طيران ضرب الكرة 0

.الهبوط دعلى كلتا القامين ومني الركبتين والفخذين 3

:األ وات المستخامة  

مقعا سوياي. -كرة التنس األرضي –كرة الطائرة   
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 النقاط الفنية:

  تتم دعملية الصا بمواجهة الشبكة وقريبا

 .منها

 والقامان متوازيتان  مثنيتانالركبتان

.ومتبادعاتان

الذرادعان مثنيتان والياان بارتفاع الصار. 

 حتى  دعاليا  مع ما الذرادعين  دعلىأللالومب

تصل الياان فوق الشبكة وتكون الياان 

مقعرتان واألصابع مفرو ة  اخل ملعب 

وال يسمحان للكرة بالمرور  ،منافسال

.بينهما

يت السليم لالرتقاء التركيز دعلى التوق

بالرجلين معا  والهبوط في المكان

 .المناسب

 ضرورة التركيز دعلى استعا ة االتزان

 .مباشرة بعا الهبوط

في وضع االستعاا  دعن  طالبيقف ال

 .طريق المالحظة اليقظة

 من  طالبمراقبة الكرة التي يقوم

.هاإدعاا ب منافسالفريق ال

 الارس الثامن والتاسع 

الفر ي الصا  

Single block

 

 
 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

   ارض ًقوذج  نيح لناعق الصل اللرد

 أ  ا القنان  أ اهى  ناا  الصل بالو   لألاهى اهى حاعق  لال تلاي  ال

  واجه له  يل 

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

 الشبنة  النلييث  وق 

 ا بضرب النر  األ لال  تر يموم ال 0يث الب ل بينن  طالب ث  ضن الابات بيث

  الااًا يموم ب قهية الصل بل ن الشبنة 

 نل ق التلاي  يموم ب قهية الصل  أ ا  وق  م ل ةويل   األ لال ال 

ضرب النره باليل  ث  وق الصنل ق  لال  الااًا  واجه له

  تنريك النر  القضر بة  ا اتياه اليقيث اليتااينرا التلاي  التابق  ث

 ( ااًتماا بتلوات جاًبية للرف الشبنة  ) اوف   واجه الشبنة  ا القنتص

 اقل الصل بل ن كر  

 لة لقس النر  ا ينرا التقريث التابق  ث  جود ال  يل   ن

 ب قهية الصل  ث  جود ضااب حميما لهنر   لال يموم ال

المعتما دعلى األ اءاستراتيجيات التقويم 

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

النعممؤشرات األ اء  الرقم

.والقامان متوازيتان ومتبادعاتان مثنيتانالركبتان  1

.ومب ألدعلى مع ما الذرادعين ال 0 دعاليا 

.استعا ة االتزان مباشرة بعا الهبوط 3

:األ وات المستخامة  

صناوق. –مقعا سوياي –كرة الطائرة   
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 الخطوات الفنية:

 الكرة الطائرة المصغرة تلعب بأقل

الدعبين لكل فريق ومسموح  6من 

لمس للكرة لكل  أوبأكثر من اتصال 

تكنيك  –أسهل  ناوالتع –ال دعب 

أكبر، ودعا ة  أبسط( ومتعةأسهل )

الطائرة  في الكرةما يتكون فريق 

تبعا  الدعبين 6 أو 4المصغرة من 

 .للسن ومستوى اللعب

 يتطلب صغير وتلعب في ملعب

 أقل.حركة وقوة أقل 

 الشبكةبإنقاص ارتفاع تلعب.

 وأصغرتلعب بكرة أخف.

 الارس العاشر والحا ي دعشر 

6ضا  6و  4ضا  4فسات منا

:األ وات المستخامة  

  .كرة الطائرة

 قيم المواطنة:

ن أمناء اللعب.اواحترام القوانين والتع)االحترام( 
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 الارس الثاني دعشر 

المهارات ربط تنافسية ألعاب  

:األ وات المستخامة  

 كرة الطائرة.
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ثالثالفصل ال  
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استراتيجيات التقويم وأ واتها 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 ى أداا القت ه   كلااته  ا الميام ب اقاا اهى  تتو

 اا  اللا  ية ًنو الت ه  باللر ق اللرديةا    رااا تاكل نل التموي  اهى أةس   بادئ يتت

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  ليلية  أتحايات  ةهوكيات 

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

 اب ذاته  ث تحا اياس  لى التنتث  ا الت ه ا  ا ا  ا يت  التركي  اهيه حالي

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

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 هي  

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  

تموي  لبناا شتصية القت ه  بناا  تنا ح  تواًًا  بلاا  واكبا لقتاليرات اصرها  يرك  ًظام ا

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 

(  او التوجه النليث  ا اياس الت ه  (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 

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

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

ا أةالي  هطحبيول  الق ه   ا تموي  ية  قااةاته الت هيقية    وجه لهق ه  اث   ال

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

:كلايات   نااات  اي   اتيااات  تتهلة  ا ه األةالي  اا

 أ. المالحظة:  

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

 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 

تل جقاايا  يت  ارضنا دا أ أكار  تنل   رديا  أ ت هقيه   ينة  رتبلة بنلايات  اد  دااةية 

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

ت تبر  نااات ال رض ج اا  ث القشر ع ا   نااشة اآلتريث  احترام آااعن  

 وتشمل: 

 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 ال قل
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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    9

 القشااكة  ا ااكاديقيات القلاةية   22

لقبياد الرياضا القصالر  القشااكة  ا األ  22

  :ودعملية. االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية ج 

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

لواية ال الراج ةتال ية الد  ث القوضواات  ت  يلا  بال أ   نااات  ا  وضوع دااةا 

حوا أداعن   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 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 تمت  داجة األداا 

   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

العري 

الشفوي

126264155122%
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الهمم ذوي طالب مع التعامل إرشا ات  
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الهمم ذوي طالب مع التعامل إرشا ات  

( التعلم بطء – السمع صعوبات – النطق صعوبات – الحركيةالصعوبات  ) 

 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

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

النياح 

 تث ح الصبر نب حيث باإلحباط يش ر ا ا حتى لحبله ااةتقاع  ا الصلا  ة ة بالصبر التنها 

 داعن أ  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

 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  ث ا نا

 األجن    ا ت ليحت بجراا  ك لك اللحب ًواية   ق األداعا اإلًيًا  تتوى  ا ت ليحتال بجراا

ًيث القتتتل ة  األد ات  األًظقة   الموا

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

 لت  ي ا  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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الزمنيالبرنامج   

 نموذج التقويم التربوي

  رس التربية ا لرياضيةنموذج 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

 مسك المضرب

)مسكة المصافحة + مسكة القلم(

 
س 

تن
ة
ول
طا
ال

 

لواأل

ف 
ص
ال

إل
 ا
ي
ان
لث
ا

ا 
ا
دع

ي

1 

تحكم والسيطرةال

+ حركات القامين وقفة االستعاا 

الثاني
)العلوي بالوجه األمامي والخلفي(االرسال 

الضربة األمامية

الثالث
لخلفيةالضربة ا

ربط االرسال بنودعيه مع الضربة األمامية والخلفية

الرابع
الخلفيالافع  

الافع األمامي

الخامس
ساحقالضرب ال

اللعب الفر ي وشرح مبسط للقانون دعلىتطبيقات 

السا س

وشرح مبسط للقانون الزوجياللعب  دعلىتطبيقات 

بالكرة اإلحساس  

ة 
كر

لة
س
ال

السابع
 التنطيط

(بالياين المرتاة/  الراس فوق/  الكتفية/  الصارية) الحركة من التمرير أنواع مراجعة  

الثامن 
(بالياين المرتاة/  الراس فوق/  الكتفية/  الصارية) الحركة من التمرير أنواع مراجعة  

  واحاة بيا المرتاة التمريرة

التاسع
والثبات الومب من التصويب  

السلمية التصويبة  

العاشر
والتمرير التنطيط بمهارة وربطها التصويب مراجعة  

والتمرير التنطيط بمهارة وربطها التصويب مراجعة  

دعشرالحا ي 
والمتابعة الهجومية الافادعية المتابعة  

(مصغرة مباراة) السلة كرة مهارات تطبيقات  

الثاني دعشر
(مصغرة مباراة) السلة كرة مهارات تطبيقات  
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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

للعب االساسي القانون+  اليا لحركة  يناميكية ألعاب

شة
ري

لواأل

ف 
ص
ال

ي
ا 
ا
إلدع
 ا
ي
ان
لث
ا

1 

االساسية المسكات

اللعب مراكز في التحركات

الثاني
والطويل القصير االمامي االرسال

والطويل القصير الخلفي االرسال

الثالث
الملعب منتصف من السحب

(وخلفي امامي) بالجهتين الرفع مهارات

الرابع
الشبكية ضربة

االسقاط ضربة

الخامس
االمامية التخليص ضربات

محا ة بنقاط فر ية منافسات

السا س
محا ة بنقاط زوجية منافسات

بالكرة اإلحساس  

ة 
كر

لة
س
ال

السابع
 التنطيط

(بالياين المرتاة/  سأالر فوق/  الكتفية/  الصارية) الحركة من التمرير أنواع مراجعة  

الثامن 
(بالياين المرتاة/  سأالر فوق/  الكتفية/  الصارية) الحركة من التمرير أنواع مراجعة  

  واحاة بيا المرتاة التمريرة

التاسع
والثبات الومب من التصويب  

السلمية التصويبة  

العاشر
والتمرير التنطيط بمهارة وربطها التصويب مراجعة  

والتمرير التنطيط بمهارة وربطها التصويب مراجعة  

الحا ي دعشر
الهجومية والمتابعة  الافادعية المتابعة  

(مصغرة مباراة) السلة كرة مهارات تطبيقات  

الثاني دعشر
(مصغرة مباراة) السلة كرة مهارات تطبيقات  
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م
ق
لر
 ا

طالباسم ال  

المنظمةالمالحظة  التقارير أوالمشاريع   االختبارات  

 القصيرة

ملف انجاز 

طالبال  

الارجة 

السلوك  النهائية

 الصفي

األ اء 

 العملي

 أوالتقرير 

 المشروع

العري 

 الشفوي

12 62 6 4 15 5  %122 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



في دعناصر أ وات التقويم التكويني طالبالتجميعي أل اء ال الرصااستمارة 

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

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

 مالحظة

ضمن القرص المامج الخاص بالتقويم التكويني حيث تحول الارجة المستحقة بشكل تلقائي وفق ( EXCELتتوفر نسخة الكترونية دعلى برنامج اكسيل )

 الوزن النسبي لكل ما ة  راسية.

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:

     الطائرة كرةالوحدة: موضوع 

االرسال من اسفل : عنوان الدرس: 
   إلى         من      التاريخ: 

أن يستنتج الطالب عنوان الدرس من خالل مشاهدة فيديو تعليميهدف النشاط االستهاللي:

الزمن

ق    
النشاط االستهاللي:

ة بااللتفات األرقام الزوجيوقت يقوم طالب وقوف الطالب في قاطرات مقسمين بأرقام فردية وزوجية مع إشارة البدء يقوم طالب األرقام الفردية بااللتفات لمشاهدة الفيديو في نفس ال
ممكن عكس طالب األرقام الفردية وعند انتهاء مدة العرض يجتمعون أعضاء القاطرة لكتابة عنوان الدرس عن طريق أداء الطالب للمهارة بأسرع وقت

وسيلة تعليمية -عارضة توازن  –حبال  –أطواق  –كور طائرة   األدوات:  

الزمن
 أجزاء الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالفنيةالنقاط اتجراءاإلالتعلم أهداف

ق

إحماء

أجزاء  طالبالأن يهيأ 

وعضالت جسمه 

للنشاط المقبل من 

خالل أداء التمرينات 

.المقررة بشكل صحيح

أسلوب )أ( األمر والتعليمات 

استراتيجية المعلم الصغير

.لألمامالمشي  (وقوف) -1
الجري لألمام. (وقوف) -2
الجري مع رفع الركبتين عالياً. )وقوف( -3
)وقوف( الجري للجانب. -4
)وقوف( أداء تمرينات اإلطالة والمرونة. -5

 .النظر لألمام -
تحريك الذراعين  -

عكس الرجلين.
م.استقامة الجس -
رفع الركبتين  -

 قائمة. يةاوبز
عدم تقاطع الرجلين-

يؤدى كل 

مرة تمرين 

واحدة خالل 

دقائق 5

 التقييم الذاتي
)قياس سرعة نبضات القلب 
عن طريق وضع كف اليد على 

القلب(

ق

بدني إعداد

بعض  طالبالينمي 

عناصر اللياقة البدنية 

من خالل األنشطة 

المقترحة بطريقة 

 . صحيحة

أسلوب )ب( المحطات 

. أسلوب المحطات )ب( 1  

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

والجانبين.

الكره عالياً ثم لمس األرض يكرة( رم ك)وقوف. مس التوافق: -2

والوقوف الستالم الكره.

)انبطاح مائل( ثني وفرد الذراعين. القوة العضلية: -3

)وقوف( التصويب على الهدف. الدقة: -4

على عارضة التوازن. )وقوف. الذراعان جانبا( المشي التوازن: -5

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

فرد الذراعين-
باتساع  القدمين-

الكتفين
ميل الجذع-

 مسك الكرة باليدين-
 فرد الركبتين-
التركيز على الهدف-
 النظر لألمام-
 الذراعان جانبا-

ثانية لكل  33

محطة

 التغذية الراجعة *

المالحظة والتوجيه -

 تصحيح االخطاء -

 التشجيع المستمر -

*طرح األسئلة 

عناصر اللياقة البدنية التي  )ما
تم العمل على تنميتها في 

التمرينات السابقة؟(



أجزاء  الزمن

 الدرس

التقييم من أجل التعلمالمعيارالنقاط الفنيةاإلجراءاتأهداف التعلم

ق

الجزء 

الرئيسي

أن يرسل الطالب 

كرة الطائرة من 

أسفل كما شاهد في 

النموذج بطريقة 

  صحيحة

باألقرانأسلوب األمر والتعليمات )أ( / استراتيجية التعلم   

 دور المعلم:

شرح المهارة بالنقاط الفنية + عرض نموذج+ عرض وسيلة تعليمية -1

تقديم نبذة بسيطة عن المهارة المعطاة -2

التمرينات التالية:  ءدور الطالب: أدا

تنطيط الكرة بيد واحدة من الثبات مع السماح للكرة كرة( ك)وقوف. مس  -1
باالرتداد من األرض.

تنطيط الكرة بالتبادل بين الساعدين مع السماح للكرة كرة( ك)وقوف. مس -2

باالرتداد من األرض
من الثبات بشكل متواصلتنطيط الكرة بيد واحدة كرة(  ك)وقوف. مس -3
دارسال الكرة نحو الحائط مع السماح للكرة باالرتدا)وقوف. مواجه الحائط(  -4

من األرض مرة واحدة
ط عالياً.ارسال الكرة تجاه الحائ كرة( ك)وقوف. مس -5
3متر( من مسافة  2ارسال الكرة من فوق الشبكة )ارتفاع  كرة( ك)وقوف. مس -6

 متر
استراتيجية التعليم المتمايز: )استراتيجية األنشطة المتدرجة وفقاً للصعوبة(:

)وقوف( أداء مهارة االرسال من أسفل في ملعب كرة الطائرة مع وجود  :المستوى األدنى

 متر( 5الشبكة من مسافة )

)وقوف( أداء مهارة االرسال من أسفل في ملعب كرة الطائرة مع  :المستوى المتوسط

 وجود الشبكة من منطقة االرسال 
طائرة مع وجود )وقوف( أداء مهارة االرسال من أسفل في ملعب كرة ال :المستوى المتقدم

الشبكة من منطقة االرسال وتحديد أماكن لسقوط الكرة.

 طرح أسئلة من أجل التعلم:

كم عدد العبين كرة الطائرة؟   

كم عدد أشواط مباراة  -من هو مؤسس لعبة كرة الطائرة؟  ما مساحة ملعب كرة الطائرة؟ 

كرة الطائرة ومدة كل شوط؟

 :التمهيدية المرحلة

 في الالعب يقف -

 خلف اإلرسال منطقة

.النهاية خط

 المتقدمة الرجل تكون-

الضاربة اليد عكس

 :الرئيسية المرحلة

 باليد الكرة تقذف-

 الكتف الرتفاع اليسرى

تقريبًا 

 الالعب يرجع -    

مع  للخلف اليمنى ذراعه

الجسم      بسيط في انحناء

 الجسم ثقل ونقل لألمام

          .الخلفية القدم على

:النهائية المرحلة

.        ضرب يمكن  

 الطرق بإحدى الكرة-

 اليد، بقبضةاآلتية: 

 الرسغ بالساعد أعلى

 .مباشرة

مرات 8

صحيحة 

من 

اصل 
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 التغذية الراجعة *

المالحظة المباشرة -

 تصحيح األخطاء -

الجيد  اخراج النموذج -

التشجيع المستمر -

* تقييم األقران 

)يعرض المعلم على الحائط 

بطاقة معيار تتضمن النقاط 

الفنية للمهارة حيث يقوم 

الطالب )أ(  بتقييم أداء الطالب 

)ب( وفقاً للنقاط الفنية 

المعروضة ويقدم التغذية 

 سبة له(الراجعة المنا

خاتمة  ق

الدرس

في المهارة؟ لتطور من نفسك كتابة النقاط الفنية لمهارة االرسال من أسفل. وكتقييم ذاتي توزيع استمارة على الطلبة وتسجيل فيها ماذا أعجبك في الحصة؟ ماذا تحتاجفي مجموعات  -

ق
الختام

أن يعود الطالب 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

التحية ثم اال صنررا. أداء

 النظر لألمام

ارتخاء عضالت الجسم 

 بالكامل

مرة 

واحدة 

خالل 

دقيقتان 

 التغذية الراجعة

 )المالحظة المباشرة(

 التقييم الذاتي

)قياس سرعة نبضات القلب(

التأمل

اتطالببعض ال-3ات طالبمعظم ال-2ات طالبجميع ال-1: هداف* مفتاح مستويات األ




