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 المقامة

 

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

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

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

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

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

 ا جواًيي   لحبلهااحتراما 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  

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

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

ات القناا ال ليل  ثقل اهى تيشالذي ا يالادالاالث اإلالق ه   ا التربية الرياضيية لهص  

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

 ا  نو  رشيييل   يقواة  ث ااةيييتراتيييات التلايتيييية  التمويقية  األًشيييلة لتنليذ اللا س

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

 

 بلى بالادالنلياة تنلف ةالي  باةتتلام األالق الية ال هقية  اهى ااتقلًا  ا اذا اللليل 

 أن ينون  واطث  الح اادا اهى تل ة الوطث  بلىالتهقيذ 

 

 ال اتتيرت  كر  اليل أ كر  التهة  كر  الملما أ  اا كر  اليل   نا ا اب ةأاذا اللليل  تضقث

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

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

لتلة ةيييينوية   نوايةا    تللاب دااةييييية لقتيييياال    هقا التربية الرياضييييية  ا التنليذ 

 اابتناا   بلاع  اإلالق يل  ث  بلىالنادف للا ةن  لتل  ن  

 



 
 

6 

 ن  ضيييييييا يث  ت  ااتقييادايياتتلييابق  واد الييلليييل  ن أاييلاف القنناا  تترابق اللراعق التا 

اآلًييية  القتيييييييتمبهييية اييلا  لحب تلييا ييييييييهنيياا  اا ترااا  تلهبييات  حيياجييات ال 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  لحبتتييييييياا   ا  ييييييينر ال النييا  

  ج ل الرياضة أةهوب لهنيا   االبلًية  تمهيل ًتبة البلاًة

 

التربوي  ا  ياا ا الق ه   لو بشيينل  تواضيينا  ا تلوير أدااذا اللليل تيياا  يً  ل أن 

ه ان ينون   ينا بالادن اذا 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 

 ي قل اهىا  أن يالادالاالث اإله  تنليذه  بتراجه لنصية  اد  التربية الرياضيية لهص  بالاد

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

لينون   هقاب باحااب  تلوااب  بلااب  بالتالا يصييبح للينا جيل باحث  تلوا  بلع اياضييا  ااجيث 

جيل  اع ًشيياا باوًاب لق هقا التربية الرياضيية لسةيينام  ا الهه ا   جل أن ينون اذا 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   لحبت تبر  اد  التربية الرياضية  ث القواد األةاةية ل

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

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

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

ا  ا  راحل  تلله  تنليذية  نظقة يت  اتتيااا التا ياضيةا  الرنركية الألًشلة ل القوجنة

  تتالية بلريمة  نلمية  ترابلة   اضنة لهتبرات  األًشلة التا تتضقننا لتنميق األالاف 

 القرجو  

 

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

هقتتيلات ل اب التربية الرياضيةا   واكباةتراتيييات  أةالي  حلياة  ا  اب اااتصاديةا  تضقن

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

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

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

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

لهقيتقن البنريناا  تشنل اذه التوجنات اإلطاا التربوي القتتنلف لبناا الشتصية البنرينية 

 القتنا هة 
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 تعليمات استعمال الاليل

 

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

 ت  تنليل ا الت هيقية  تنليذاا  تمويقناالتبرات بالاد  ا كذلك ا اا التنا ل قنتوياتا ال

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

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

   ااًل اليةا  الق ر يةا الاحث النلس حركيةالتربية الرياضية بقيااتنا أالاف تنميق 

 

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

اذا  بالادا  مل ت   بث ح  ال ه   ا ًلوةن   نذ الصالراهى الت ه ا  لحب تشيين ال

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

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

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

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

 

 بلىباإلضا ة  ( أةبوع20ت هيقية  يتتالرق تلايس كل  حل  )  حلتيث  ث يتنون دليل الق ه 

 ت ويضية  التميي  بواان حصة ًناية الوحل  اللا س لهأةبوع 

 

ُتلاس ا   لا اللصل األ   احل  ت هيقية   ا كل  صل  حل  حلتيث بلىتمت  القاد  

تهة الكر   لااًيةالوحل  ايت  تلايس ا أ ا اللصل الااًا يلالكر   أ ملم الكر  لى  الوحل  األ

 لاعر  النر  ال أ 

 

حصة لهنلا  يتنون اللاس  (02)اةبواياب بإجقالا  تيثبواان حص ( اةبوع20)تتتالرق الوحل  

 الاداإل دااعق)22( -حقاااإل دااعق)7 (-النشاط ااةتنحلا  دااعق)0 ث تقتيث دايمة )

  دااعق التتام ( 5) -دااعق تاتقة اللاس  )5) -األةاةا  الي ا( دايمة (02- البلًا
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 القمرا  الت هيقية الوحلات  ث  حل  لنل ً صحا تص   صوا  حث ال تضقث اللليل 

  أًشلتناا   نتواااا نااأالا  توضح بقمل ة  حل  كل تبلأ ياالادالاالث اإل الص  اهى

 نوًات الوحل  الت هيقية التا تضقنت الد اللا س التا يتلهبنا اهى اشتقل كل  صل  

بنيث يول  الق ه   لتنليذااالقمترحة  األةالي  ا  أالاف الوحل ا تنليذ اذه الوحل 

ا   نتوى القننا  لحب  ماب لس ناًات القتاحة  الاات ال أةهوب التلايس القناة 

 الصادا   القمترحة التموي  باإلضا ة الى أد اتا  الوةاعل الت هيقية التا يقنث اةتتلا نا

  ث  رك  المياس  التموي   التا يقنث تنليذاا بقا يتناة   ن  نتوى الوحل  

 

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

    تتا اب ًود  ا ًناية اذا 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 لحبن الأكقا  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

الذي 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 اييذه  ليياليي أةيييييييهوب د ا تيياص ينمق  ث تحلييه األاييلاف القرجو  التا تي ييل ال

 اجنه  القنتتبات  ا  تته  القواا  التا تو

 

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

 :الثالث

  )تتليق( Pre Impactابل التنليذ   2

  Impact Setالتنليذ   0

  )التموي ( Post Impact Set ا ب ل التنليذ   0
 

والتعليمات األمر أسلوب(: أ) أسلوب  

Command Style (A) 

 ر األ ييالب ي يتيييييييقيييه أةيييييييهوب  ااألةيييييييهوب الققي  التمهيييليتنواييت األةيييييييقيياا لنييذا 

 او  ث األةييالي  التا تتييت قل  اأةييهوب المياد  أ  ااأل رياألةييهوب  أ ا  الت هيقات
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 الق ه  او الذي يتتذ جقين المرااات  او  ابنار   ا تيلايس  نيااات التربيية الريياضييييييييية

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

الاف أ 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 يتتيي   وايا ألي حركة  لال  ال

 

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

المرااات القت هميية  ا  رحهيية التتليق  التنليييذ  التموي ا ا ييا د ا القت ه   نو تنليييذ 

    اتباع جقين المرااات الصادا   ث ابل الق ه

 

 يه  إًنا تنون  اللاستت  اقهية اتتاذ ارااات  أ(  كي ) األةيييهوببنية بذا أادًا ان ًوضيييح 

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 

 والواجبات أسلوب )ب(: أسلوب المحطات 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 اذا أ ر يييييية  شييييييااكة الق ه   ا اتتاذ ب ي المرااات  ا اقهية الت ه   كقا  لال ال

 التقويم التنفيذ التخطيط

 الق ه  الق ه  الق ه 
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ية القتنواة  اااتقاد اهى األةيييهوب ي لا  ر ييية لهقت ه  اكتتييياب القنااات الرياضييي

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

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

قاا  احتقاا ااأل أ  اا  وضييواه اهى بلااة الواجبات  ابًياًاا لال التا يي  اهى ال

 ث تحا اييل   نلييات  وًاييه حوا  أ ن ينون تنليييذ اييذه الواجبييات تحا  نليية  احييل  أ

 الصالة الرياضية 

 

 )ب(:نية األسلوب ب

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

 بب ي لحبيتيييييييقح لهينون   ياا  ا الي ا التلبيما ) رحهية التنلييذ(ا  قا   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 لتنليذ الواجبات  األ  2

 القنان القتص  لتنليذ الواجبات   0

 ترتي  تنليذ الواجبات   0

 تنليذ الواجبات  ات بلا   2

 تنليذ الواجبات لاإليماع النركا القناة    5

 تر آات اللا ل بيث تنليذ  اج    اج  الو  6

 اًتناا  ات تنليذ الواجبات   7

 الماا أةئهة لهتوضيح   8
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)ب(  كي  تت  اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًنا تنون ةهوب األبذا 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 ةيييييييهوب األ أ ي تبر أةيييييييهوب األاران 

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

الراج ة اللواية القباشر  التا يمل نا ل  يهه الذي يححظه  لذلك  قث القناة  تتصي  

 جل تملي  تالذية ااج ه  واية أ  ه   احل لنل  ت ه   ث 

 

 يقوايييات ً جييية بنيييث يتتيييذ الق ه  ارااات  بلى لحبليت  تنظي  اللصييييييييل  توًين ا

التتليقا  يموم القت ه  القييييييييييييييادي بيياتتيياذ ارااات التنليييذ كقييا يموم القت ه  القححظ 

 بإ يلاا ايرااات التميوي  

 

 ات رف اهى ًماط اا ة ب ل كل أدااال اييييييييييييذا 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  اذا األةهوب تلوير  نااات ااتصاا بيث القت هقيث  شيوع ا ح 

 .بينن 

 

 األسلوب )ج(:بنية 

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 اذا األةييييييهوب يموم كل 

 التقويم التنفيذ التخطيط

لال ال الق ه   الق ه  
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القنااات لب ضييين  الب يا  كذلك بتصييينيح األتلاا  ا  رحهة  أ يث بشيييرح القناا  طالب

لقنياا  النركيةا بينقا اليذي يادي ا) (Doreالتنلييذ  حييث يتيييييييقى القت ه  األ ا بيالقادي 

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

 د اااقا أ بالاعه التالذية الراج ة    يالير القت هقان 

 

ه  ا بيلايية النصييييييية ببليااة   ياا تنتوي اهى بياًات توضيييييييح التالذية طحبيالق ه  ي  د 

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

 د اااقا أان بتاليير لالبً نية يموم ال

ون ا تن)ج(  كي  تت  اقهية اتتاذ ارااات اللاس  يه  إًن ةييهوباألن ًوضييح بنية أبذا أادًا 

 اهى الننو القبيث:

 

 

 

 

 أسلوب ) (: أسلوب المراجعة الذاتية

The Self-Check Style (D) 

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

حيث يتقي  اذا األةيييهوب بتموي  القت ه  لنلتيييه بلاب  ث  األارانا الواجبات  أةيييهوب 

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

 

 نو يادي ارااات التنليذ كقا او  نلد  امرااات أكار لهقت ه الةييييييهوب تنتمل  ا اذا األ

بييذلييك ينتتييييييي   ا ا أةيييييييهوب القنلييات  الواجبيياتا    يتتييذ ارااات التموي  لنلتيييييييه

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

 .تنميق  يقواة جليل   ث األالاف

 

 التقويم التنفيذ التخطيط

 القححظ القادي الق ه 
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 ) (:بنية األسلوب 

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

 ث الق ه  اث طريق اةييتتلا ه لبلااة الق ياا  اب ًلتيه  ا اقهيتا التنليذ  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 الذاتا اهى التالذية الراج ةا  اةييييييتتلام   ياا 

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

 تلاعه  حل د اللاس )التموي ( أتمبل 

 

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  يادي 

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

  تتوى يتتلين البلا  ننا 

 

ن الق ه  او الذي 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 اذا القتييييتوى الواحلا بينقا  ا أةييييهوب القت لد القتييييتويات 
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اشيييييييراك جقين  ن   االواج  بقا يتييييييي أ تصيييييييقي   تيييييييتوييات  تتهلية لنلس ال قيل 

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

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

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

 القلنوم يوضح اذا 

  : احب  ا الو   ال الا

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

األةييهوب ييل القت ه  الااته حتى يادي  ث تحلنا الو     إذا ًيح  ا القتييتوى الذي 

القتييييييتوى  بذلك  الابات اهى اييييييذا أ القتتوى الذي يهيه  بلىاتتااه  إًه يقننه التملم 

 القناا  أكار  ات  قنث  ث اللاس  لحباليقنث أن يادي 

 

 )هـ(:بنية األسلوب 

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

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

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

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

   ي اتتاذ ارااات  رحهة  ا ابل التلايسأالق ه   ا اذا األةهوب او التتليق 

 

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

 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

 

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

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

 القنااات  النركات  الملاات النركية التا يقنث  ححظتنا 

 

  النبيريولوجية  النلتية ت يقواة  ث التالييرات الل بلى ا اذا التث  لحبيت رض ال

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

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

  هطحبالينل  ينا  اتياااتنا  طرق الت ا ل  ن 

 

القنااات  تلوير الولاع   لحباكتتاب ال بلى تتيه  واد التربية الرياضية  ا اذه 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 

 ة  التنتينية القناةبة  تابيتنا القنااات اللني

 

 الخصائص النمائية لمرحلة التعليم األساسي

سنوات  15-10خصائص نمو الحلقة الثالثة من سن   

 النمو الجسمي   

  ا اذه القرحهة ينون النقو اليتقا ةرين  

  ي داد ًقو ال ضحت  المو  ال ضهية 

 يت لاه لصالح  يتتا ىك اإلًاث بلايةب    ب ل ذل تظنر  ر ق  ا الينس لصالح   

 الذكوا 
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  ي داد اللوا ًياد  ةري ة 

 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  

  الملا  اهى الت ا ل  ن القلااي  القيرد   ااةتنتاج 

  ت داد الملا  اهى التتيل 

  ينون الذكاا ال ام أكار  ضوحا 

  ت داد الملا  اهى التنصيل 

 

 النمو االجتمادعي 

  ت داد الامة بالنلس  الش وا باألاقية 

  المياد   بلىااةتمحا  القيل  بلىالن اة 

  ينقو الذكاا ااجتقااا 

  تنقو المي  ًتيية التلاال  ن البيئة ااجتقااية 

  اااتقام بالقظنر الشتصا 
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 النمو االنفعالي

  الق اجية  الم الابات  ا ةهوك   يث 

   حوا الذات التيل  ااًلواعية  التقرك 

  الت ا ًنو ااةتمحا ااًل الا 

   ااًل اات التا تنلث اا اًل اات انيلة   تنوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاأهاافكفايات التربية الرياضية و  
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 هاأهاافكفايات التربية الرياضية و

 

 كفايات منهج التربية الرياضية: 

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

   ا ا  القت

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

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

      0202البنريث اااتصادية 

   ا ن  تتوى األداا البلًا  القنااى لر ل القنتتبات الوطنية بالقواوبيث 

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

 الرياضية  ا القلاةة  

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

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

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

 تولي  القنااات النياتية  

    تنقية انا ر الهيااة البلًية  القنا ظة اهينا 

  ث الاما ة الرياضية  الااب  لحبالبكتاب  

   ت قيق الواا بالمي  اإلًتاًية أ ناا  قااةة األل اب الرياضية 

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

  اةت لاداتن   

  ال ادات الصنية الشتصية  النركية  النلتية الصنينة   لحبالبكتاب 

  نااات الت ه  الذاتا اث طريق التننولوجيا القتلوا   توليلنا لتل ة  لحبالبكتاب 

 التربية الرياضية بقيااتنا القتتهلة  
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 من التعليم األساسي:ثالثة كفايات التربية الرياضية للحلقة ال

 

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

  البلًية القرتبلة بالصنة  قااةة أًشلة بلًية تنقا للية انا ر الهيااة 

  يت رف اهى  لااي   نية  ناةبة لنذه القرحهة 

  ت  ي  اي  ااًتقاا  القواطنة  ث تحا  قااةة األًشلة ااةتنحلية 

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

 بقا يناة  القمرا  

  نااات  ا حياته اليو ية تولي    ااف    هو ات   

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

  لحبالتنقية الر ح الرياضية للى  

 

 : يدعاا الثالث اإلالتربية الرياضية للصف  أهااف

  دعلى: يكون قا را   أن يدعاا الثالث اإلة( الصف طالب) طالبيتوقع من 

  الرياضية اإل ابات ب ي إلة اف الرياضية  الق هو ات الق ااف تولي. 

 الرياضة  قااةة أ ناا اآلتريث  ن نا ت ال  اياضية بر ح ال قل. 

 األًشلة  قااةة أ ناا البلًية الهيااة انا ر تنقا تنواة  تقرينات  قااةة. 

 الملم كر   ا اله    تلق  التصوي   التلاع  التقويه التننيك  نااات تلبيق. 

 اواًيث اله بة   ق األل اب اليقااية  ا القمرا  األةاةية القنااات يادي. 

 كر   ا م( النيو  الل اع غةا  القر  التصوي  التقرير) األةاةية القنااات  قااةة 

 .اليل

 ل    واا    ق اله    تلق القركبة  التلايبات  التلاع التصوي   نااات يلبق 

 .التهة كر   ا  تتهلة

 ق  تتهلة ل    واا   ا اللاعر  النر   ا القمرا  األةاةية القنااات يادي   

  .اله بة ااًون
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  الفصل الثاني
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  ما ة التربية الرياضية راومحمحتوى 
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 لىوالوحاة األ

 القامكرة 

Football 
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 القام كرة

Football 
 

 ؛وشعبّية   اانتشار   لعابأكثر األلعبة الماليين، وهي  هي رة القاملعبة ك

 ، حيث يتم تبا ل تمرير الكرة وتصويبهااألرجل فقطبلَعب ت تتميز بأنها

 وتكون مّاة المباراة ايتكون كل منهما من أحا دعشر الدعب   فريقينبين 

وُيعّا  ،( قيقة 45) ماة كل شوط ،شوطين إلىمقسمة  ( قيقة   12)

 .الفريق فائزا  دعناما يحرز أهاافا  أكثر من الخصم

 

اللياقة البانّية والقّوة الجسمانّية، دعلى  اتما كرة القام ادعتما ا  رئيسي  تع

دعلى صّحة الالدعب النفسّية  اتؤّمر طبيعة لعب كرة القام كثير  و

مع  والتواصلتتطلب منه سردعة التفكير واتخاذ القرار و والجساّية

من خالل اللعب الجمادعي وروح الفريق  ناوالتعخرين وتعزز روح اآل

 .الواحا

 



 
 

31 

 ل(والرياضية )الفصل الاراسي األمخطط وحاة التربية 

                                                               كرة القام اسم الوحاة:                            لى                                             واأل :الوحاة 

 

 الحصة
 المفر ات الوحاة أهااف

1   تعلمه سبق ما مراجعة .بإتقان مهارات في كرة القاميؤ ي ما سبق تعلمه من  

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

 

3  القام بااخل بالكرة الجري .بطريقة صحيحة يطبق مهارة الجري بالكرة بااخل القام 

 

4  القام بخارج بالكرة الجري .بإتقان يطبق مهارة الجري بالكرة بخارج القام  

 

5  القصير التمرير .صحيحةبطريقة  يطبق مهارة التمرير القصير بالكرة  

 

6   الطويل التمرير .انبإتق مهارة التمرير الطويل بالكرةل النواحي الفنية  يتعرف  

 

7   التمرير دعلى تطبيقات .بالطريقة الصحيحة لتمرير الكرةيمارس تاريبات متنودعة  

 

8   (القام خارج+  باطن) السيطرة  .باقة السيطرة دعلى الكرة بباطن وخارج القاميطبق مهارة  

 

1   صار(ال-فخذال) الكرة امتصاص .بإتقانوالصار  الكرة بالفخذامتصاص يؤ ي مهارة  

 

12   بطريقة  الكرة وامتصاص يؤ ي تاريبات متنودعة بالسيطرة

 .صحيحة

 السيطرة دعلى تطبيقات

 واالمتصاص

 

11  (مركب) الخااع  .بطريقة صحيحة بالكرة المركب الخااع يطبق مهارة  

 

10  التصويب .بإتقان يصوب الكرة دعلى المرمى  
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 ل(ومخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي األ

                                                               كرة القام اسم الوحاة:                             لى                                             واأل :الوحاة

 

 الحصة
 المفر ات الوحاة أهااف

13   المهارات ربط .بطريقة صحيحةيربط تاريبات مهارية متنودعة بكرة القام 

14   المهارات ربط .بإتقانيربط تاريبات مهارية متنودعة بكرة القام 

15  (لجزاءا ركلة  - ركنية ركلة) الثابتة الركالت .باقة الركنية والجزاء يؤ ي مهارة الركالت الثابتة من 

16   التماس رمية .باقةيؤ ي مهارة رمية التماس 

17  يطبق مهارة مسك الكرة المنخفضة في حراسة المرمى 

 .بإتقان

  المرمى حراسة

 المنخفضة( الكرة )مسك

18  (العالية الكرة المرمى )مسك حراسة .بإتقان يطبق مهارة مسك الكرة العالية في حراسة المرمى 

11   يؤ ي العابا تنافسية متنودعة تتعلق بالحيازة وفقاان الكرة

  .بإتقان والتحول

  تنافسية العاب

 (التحول– الكرة فقاان- الكرة حيازة)

02  تنافسية متنودعة تتعلق بالحيازة  العابا   يشارك الزمالء في

 .بإتقان وفقاان الكرة والتحول

  تنافسية العاب

 (التحول- الكرة فقاان- الكرة حيازة)

01  (المهارات بين ربط) تنافسية العاب .ةباق يؤ ي العابا تنافسية تنمي مهارة الربط بين المهارات 

00   يؤ ي العابا تنافسية تنمي مهارة الربط بين المهارات 

  .بإتقان

 (المهارات بين ربط) تنافسية العاب

03   مصغرة مباريات  .مباريات تنافسية مصغرة الزمالءيطبق مع 

 

04   مصغرة مباريات .فرا  المجمودعةأيمارس مباريات تنافسية مصغرة مع 
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الثانيو لوارس األال  

همراجعة ما سبق تعلم  

 

 

 

 

 التاريبات: 

   7ضل 7 بااا  

  ل بة  الير  لهلريميث القتبمييث( )اقل ححظة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :مراجعة ما سبق تعلمه

 القام االساسية لكرةهارات مراجعة الم

ل والتي تم تعلمها في الصف األ

   .يدعاا اإل

 

 

 

 

 
 

 المستخامة:األ وات 

 كرة القام.

 قيم المواطنة:

 )الوالء( الفرق تسمى بأسماء األناية المحلية.
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 :بااخل القام الجري بالكرة

دعلى التحرك والجري  طـــالـــبقـــارة ال

والتمكن  ،بالكرة في مساحات شاغرة

ـــه الـنـ ر لرمـــام والرأس  مـن تـوجـي

بوجـــه القـــام الكرة لـمس و مـرفـوع

لكي يستطيع اللعب باالتجاه الااخلي 

 .الذي يتحرك فيه

الفنية: النقاط

  لرمام ميل الجذع قليال.   

 )لمس الكرة )بوجه القام الااخلي

في نقطة أدعلى من وسط الكرة 

حتى ال ترتفع دعن األرض دعنا 

 لمسها.

 دعام ابتعا  الكرة دعن القام

ولمسها لمسات خفيفة تسادعا 

الكرة.السيطرة دعلى دعلى 

الن ر لرمام.رفع الرأس و 

 التحرك بسردعة مناسبة لموقف

اللعب.

الارس الثالث   

 الجري بالكرة بااخل القام

 Running the ball 

 
 

 
 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 شرح القناا   ارض النقوذج   

 ( اليري بالنر  ببلاا بباطث الملم لقتا ة )م 22 اوف  

  التلاج  ا التراة  ًياد  القتا ة تنراا التقريث التابق  ن 

  اليري بالنر  بباطث الملم  ا اتيااات  تتهلة )  ) اوف  النر  جاًباب

  اليري بالنر  اهى شنل  ت رج بيث )  اااقاع ) اوف  النر  جاًباب

  اوف   واجه ال  يل( اليري بالنر  باتياه ال  يل  تتييييييهيقه النر   الرجوع (

 لتق البلاية 

 رق  ل   تمتيييقة  شيير طة بتنليذ  ناا  اليري  0 بلى لحبتمتييي  ال 

 بالنر  

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 التقويم: سلم التقاير العا ي أ اة

103 مؤشرات األ اء الرقم

.لرمام ميل الجذع قليال   1  

لمــــس الكــــرة )بوجــــه القــــام الــــااخلي (فــــي  0

نقطـــة أدعلـــى مـــن وســـط الكـــرة حتـــى ال ترتفـــع 

دعن األرض دعنا لمسها.

الن ر لرمام.رفع الرأس و 3

 األ وات المستخامة:

 اقماع. –كرة القام 
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 :بخارج القام الجري بالكرة

دعلى التحرك والجري  طـــالـــبقـــارة ال

بالكرة في مســاحات شــاغرة والتمكن 

ـــه الـنـ ـر لرمـــام والرأس  مـن تـوجـي

الكرة بوجـــه القـــام ولمس  ،مـرفـوع

لكي يستطيع اللعب باالتجاه  الخارجي

 الذي يتحرك فيه 

الفنية: النقاط

لرمام الجذع قليال   ميل.   

 )لمس الكرة )بوجه القام الخارجي

في نقطة أدعلى من وسط الكرة 

حتى ال ترتفع دعن األرض دعنا 

 لمسها.

 دعام ابتعا  الكرة دعن القام

ولمسها لمسات خفيفة تسادعا 

الكرة.السيطرة دعلى دعلى 

رفع الرأس والن ر لرمام. 

 التحرك بسردعة مناسبة لموقف

.اللعب

 الارس الرابع

 الجري بالكرة بخارج القام

Running the ball 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

   شرح القناا   ارض النقوذج 

   الرجل( تبادا تقرير النر  بتااج الملم بيث الرجهيث  ا القنان  أ ام) اوف  النر 

 التابق  ث القشاا اليري  ينرا التقريث 

  تبادا تقرير النر  بباطث  تااج الملم    بيما نا أةلل الرجل ) ) اوف  النر  جاًباب

 ن الصا ر  

  م اليري لهقس النر  ب ي ج ا 22) اوف   واجه النر ( النر  اهى ب ل  تا ة

 ال ود  

  ث داتل م اليري لهقس النر   22) اوف   واجه النر ( النر  اهى ب ل  تا ة

البلاية  بلىالملم  ال ود  

  م اليري لهقس النر   ث التااج 22) اوف   واجه النر ( النر  اهى ب ل  تا ة

البلاية  بلى ال ود  

  م اليري لهقس النر   ث اللاتل 22) اوف   واجه النر ( النر  اهى ب ل  تا ة

البلاية  بلى التااج  ال ود  

   ال  يل  بلى) اوف   واجه له  يل( اليري بالنر

 0 بلى لحبتمتي  ال 
 
 رق  ل   تمتيقة  شر طة بتنليذ  ناا  اليري بالنر 

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.لرمام ميل الجذع قليال  1

ــرة 0 ــن لمــس الك ــى م ــارجي( فــي نقطــة أدعل ــه القــام الخ )بوج

 وسط الكرة حتى ال ترتفع دعن األرض دعنا لمسها.

رفع الرأس والن ر لرمام.3

 األ وات المستخامة:

 اقماع. –كرة القام 
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 التمرير القصير:

يعا التمرير من أساسيات لعبة كرة 

دعلى  طالبالقام، وهي قارة ال

ون ويكإيصال الكرة لزميله في الفريق 

بغرض الحفاظ  القام مرير بباطنالت

دعلى الكرة والباء في الهجوم ضا 

 .المنافسالفريق 

الفنية: النقاط  

القام الغير الضاربة  وضع

)االرتكاز( جانب الكرة مع مني 

 مفصل الركبة.

ولمس لرمام  قليال   الجذع ميل

وسط  يبباطن القام( ف)الكرة 

 الكرة.

 تمرير الكرة مع المحاف ة دعلى

حركة الياين.االتزان بواسطة 

متابعة القام الضاربة للكرة.

 الارس الخامس

 التمرير القصير

 Short pass 

:تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج

  ال  يل( ال  يل يابت النر   ا األاض  ال  يل اآلتر يموم ) اوف   واجه

بالتقرير 

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

  أ تاا  5) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   ث  تا ة

  أ تاا  7) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   ث  تا ة

 ادا تقرير النر  ن النركة لأل ام ) اوف   واجه ال  يل( تب

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 الشطبأ اة التقويم: قائمة 

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.وضع القام غير الضاربة )االرتكاز( جانب الكرة 1

بباطن القام( )ولمس الكرة لرمام  قليال   الجذع ميل  0

 في وسط الكرة.

القام الضاربة للكرة.متابعة  3

 األ وات المستخامة:

كرة القام.

 قيم المواطنة:

في تمرير الكرة.ن مع الزمالء اوالتع)التعاون( 
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  :التمرير الطويل

يعا التمرير من أساسيات لعبة كرة 

دعلى إيصال  طالبالقام، وهي قارة ال

ير مرويكون التالكرة لزميله في الفريق 

بغرض الحفاظ دعلى الكرة  القام بمشط

والباء في الهجوم ضا الفريق 

 .المنافس

 الفنية: النقاط

  (االرتكازغير الضاربة )الوضع القام 

مني  للخارج معجانب الكرة وفتحها 

 مفصل الركبة.

 لمس الكرة والجذع قليال  لرمام  ميل

من أسفل الكرة مع  القام()بمشط 

.فتح القام   خارجا 

  تمرير الكرة مع المحاف ة دعلى

.الياينبواسطة حركة  االتزان

 القام الضاربة للكرة. متابعة

الارس السا س

 التمرير الطويل

Long pass 

:تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج 

  حركة التقرير بل ن كر  ) اوف(اداا 

   ينرا التقريث التابق  ن لقس النر 

  أ تاا  5) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   ث  تا ة 

  أ تاا  22) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   ث  تا ة 

  أ تاا 25) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   ث  تا ة 

  ًياد  القتا ة  التقرير  ا جقين ااتياااتينرا التقريث التابق  ن.

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

 الشطبأ اة التقويم: قائمة 

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.وضع القام غير الضاربة )االرتكاز( جانب الكرة1

)بمشط لمس الكرة وميل الجذع قليال  لرمام 0

.من أسفل الكرة مع فتح القام  القام(  خارجا 

.متابعة القام الضاربة للكرة3

 األ وات المستخامة:

كرة القام.

 قيم المواطنة:

يمرر لرخر الكرة. طالبن مع الزمالء كل اوالتع)التعاون( 
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 الارس السابع 

تطبيقات دعلى أنواع التمرير

Passing 

:تعليميةالالخطوات 

 (لحب يقواات: )حت  الد ال 5 بلى لحبتمتي  ال  

  تااج الملم )التقرير  أ كل  يقواة  ا  ربن تلبق التقرير بباطث الملم

  التنرك ته  النر  الققرا ( حوا القربن 

 ا طحب لتلبيق  ناا  التقرير اللويل 0 يقواات تض   بلى لحبيمت  ال

ان يمو ان بالتقرير اللويل  الاالث يموم بل ا القني   القتاًل طالب

ليه في المهارات السابقةإالطالب وتقييم المستوى الذي تم الوصول  مالح ة

األ وات المستخامة:

 القام.كرة 
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 :السيطرة دعلى الكرة

من التحكم بالكرة والقارة  طالبتمكن ال

وذلك من خالل  ،دعلى السيطرة دعليها

لتصويب لتمرير واالتحكم في توجيه ا

بخارج القام  ة دعلى تثبيتهاقاروال

 .وباطنها

 :الفنية النقاط

وهو من الكرة طالبيقترب ال

 لرسفلميل الجذع مع مواجه لها 

   .قليال  

 القام غير المستلمة توضع دعلى

وتثنى الركبة)قام االرتكاز( األرض 

وينقل دعلى هذه القام  ً   ،قليال

 .مركز مقل الجسم

لح ة مالمسة الكرة لباطن  في

 خارج القام تسحب أو القام

.الكرة وإيقافها المتصاص قوة

 الارس الثامن 

(القام خارج+  باطن) السيطرة 

Directional control 

 

:تعليميةالالخطوات 

التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج

  أ تاا    5) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر  له  يل  ث  تا ة

التيلر  اهينا بباطث الملم 

  أ تاا    5) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر  له  يل  ث  تا ة

التيلر  اهينا بتااج الملم 

   التقرير  التيلر  )باطثينرا التقريث التابق  ن ًياد  القتا ة  او + 

  (الملم تااج

 اث طريق اقل داعر  يموم  طحب اهى شنل  ربن أ  2لنر  بيث تقرير ا

 يموم اآلتر ن بت دية القنااات داتل  ابالتقرير لحب ينا ب ي ال

 اللاعر  

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

)قام االرتكاز( األرض القام غير المستلمة توضع دعلى  1

.قليال   وتثنى الركبة

.)قام االرتكاز( ومنى الركبة قليال  األرض وضع دعلى 0

 خارج القام تسحب أولح ة مالمسة الكرة لباطن 3

 .الكرة وإيقافها المتصاص قوة

األ وات المستخامة:

كرة القام.

 قيم المواطنة:

 طالب.في تمرير الكرة من قبل جميع ال )العاالة( تكافؤ الفرص
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 الارس التاسع

امتصاص الكرة بالفخذ والصار

Control (Chest  –  Thigh  (

 :تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

: أو بالفخذ:الكرة امتصاص ال   

 النقوذج  شرح القناا   ارض 

  كر  القناا  بل ن ) اوف(أداا 

  ) باللتذ ا ا النر  االياب لقتا ة  تريث    ا تصا نا ) اوف   تك النر 

  ) تنليق النر  اهى اللتذ ال   رات    ا تصا نا) اوف   تك النر  

  )باللتذبا تصا نا  الذي يموم ها ا النر  اوةياب ًنو ً يه) اوف   واجه ال  يل 

 : الكرة بالصار:امتصاص مانيا   

  شرح القناا   ارض النقوذج 

 كر  النركة بل ن  ) اوف( اداا 

  ) بالصلا ا ن النر  االياب    ا تصا نا ) اوف   تك النر

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

  )األتر ا ا النر  ًنو ال  يل  ث  تا ات  تنواة  يموم ) اوف  واجه ال  يل

ل  يهه النر  بالصلا  تقريراا  ر  أترى  با تصاص

  ) ا ن النر  االياب    ا تصا نا بالصلا  التصوي  ًنو ) اوف   تك النر

 القر ى 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

 شكلبيكون الجسم مستقيما  وترفع ركبة ساق التنفيذ دعاليا  1

 .قائمة يةاوز

.يرتكز الجسم دعلى القامان ويكون الكتفان متوجهان لرمام0

.الكرة بالصار يتم امتصاصها بحيث تفقا سردعتها التقاءدعنا 3

  :بأنوادعه امتصاص الكرة

ينارج تحت ومهارات المرتفعة من ال

وهي تعني  ،مهارة السيطرة دعلى الكرة

 التصرف.امتالك الكرة ووضعها تحت 

 النقاط الفنية:

 بالفخذ:دعلى الكرة  امتصاص 

  يكون الجسم مستقيما  وترفع ركبة ساق

 .قائمة نحو الكرة يةاوزالتنفيذ دعاليا  مشكلة 

 لأوقبل وصول الكرة نحو الفخذ بلح ة وب 

الرجل بفر  الركبة ألسفل  يتم سحبلمسة 

شيئا  فشيئا  حتى تصل القام األرض 

 األرض.وبذلك تسير الكرة متاحرجة دعلى 

  يمكن دعام ترك الكرة تسقط دعلى األرض

التصويب. أوالستخاامها في التمرير 

 الكرة بالصار:امتصاص  

  تستخام المهارة دعاما تأتي الكرة في

 الصار.مستوى ارتفاع 

  يكون أدعلى الجسم مستقيما  ودعنا لمس

لرمام.الكرة يميل قليال  

  يرتكز الجسم دعلى القامان ويكون الكتفان

 لرمام.متوجهان 

  دعنا التقاء الكرة بالصار يتم امتصاصها

 طالبالبحيث تفقا سردعتها ويقوم 

بتوجيهها واستخاامها استخاامات متنودعة 

اللعب.حسب موقف 

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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عاشرالارس ال  

السيطرة واالمتصاص دعلى تطبيقات

Control the ball 

 

الخطوات الفنية

 (لحب يقواتيث: )حت  الد ال بلى لحبتمتي  ال

 يقواة تااج اللاعر    يقواة داتل  بلىكل  يقواة  ا داعر  حيث تنمت  

 اللاعر  تلبق القنااات التالية كقا  ا الشنل القمابل:

 التيلر  بباطث الملم

 التيلر  بتااج الملم

 التيلر  باللتذ

 التيلر  بالرأس

 التيلر  بالصلا

المستخامة:األ وات 

 كرة القام.
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 الخااع:

مهارة مهمة ومرتبطة بجميع المهارات 

 طالبيستخامها ال ،وتتميز بالسردعة

لكسب الوقت  أو المنافسللتخلص من 

 خلق فراغ في الملعب. أو

   :النقاط الفنية

طالبال يقوم بحيث بالجسم: الخااع 

 ألحا الخااع بحركة الكرة دعلى الحائز

 فسمناال طالبال وباستجابة الجانبين

المعاكسة. الجهة إلى يتحرك لذلك

طالبال يقوم بحيث بالتمرير: الخااع 

 أنه منافسال طالبلل ت هر بحركة

.أخرى بطريقة يمرر مم التمرير ينوى

طالبال يقوم بحيث رة:اوبالمح الخااع 

 أنه منافسال طالبلل ت هر بحركة

 مم معينة جهة إلى رةاوالمح ينوى

 أخرى جهة إلى رةاوبالمح يقوم

 األخرى وبالقام

 الارس الحا ي دعشر

(مركب) الخااع   

Feinting  

التعليمية الخطوات

 التاريبات:

ا  حت  التلوات التالية :  التلاب اهى تنريك اليت  ألداا التلاع  القن

  لاباتد ن كر   ث ا) اوف( أداا التلاع 

 ث القشا    اليري ينرا التقريث التابق  

 د ن  نا س  ث الابات التلاع(   النر  انل الملم() اوف 

 ث القشا     ث اليري ينرا التقريث التابق  

 ن  جود  نا س ةهبا ينرا التقريث التابق  

  ن  جود  نا س ايياباينرا التقريث التابق  

:* شرح المهارة ودعرض النموذج التطبيق: 

  ا  يقواة ب نان  ا اللر يث لهتقرير  ب نان يمو ان  طحب 2كل 

  بتلبيق الت هيقات  القنااات

المعتما دعلى األ اءجيات التقويم استراتي

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.الجانبين ألحا الخااع ركةح ي هر1

 إلى رةاوالمح ينوى أنه منافسال طالبال ت هر حركة0

 .أخرى جهة إلى رةاوبالمح يقوم مم معينة جهة

األ اء. امناء الزمالء مع ناويتع3

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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 :التصويب

المهارات األساسية في  من أهم يعا

 ويتطلب مهارة و قة في ،كرة القام

نحو الهاف لتسجيل نقطة توجيه الكرة 

مع توافر القوة البانية والتوازن 

بالنفس  الثقةوالقارة الذهنية مثل 

 .واتخاذ القرارات

 النقاط الفنية:

 توضع قام الرجل الثابتة بجانب

االتجاه  إلىالكرة ويشير مشطها 

الذي ستوجه إليه الكرة وتثنى 

الركبة بخفة وينتقل مركز مقل 

 الجسم دعلى هذه الرجل.

  أماما   تمرجح الرجل الراكلة خلفا 

 إلىلركل الكرة ويتجه مشط القام 

أسفل ويثبت مفصل القام بقوة 

 الحركة.أمناء 

 يميل الجذع لرمام قليال فوق

الكرة دعنا ركلها وترتفع الذرادعان 

التوازن.لحفظ 

 الارس الثاني دعشر 

التصويب في كرة القام 

Shooting 

:تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

  القناا  شرح  ارض ًقوذج 

  )كر  أداا النركة بل ن ) اوف 

  )م 0تصوي  النر  ًنو الناعق  ث  تا ة ) اوف 

 )نلمة   ينة اهى اليلاا  ن حتاب الد  بلىتصوي  النر   ) اوف 

تصوي  الصنيح  رات ال

  )تصوي  النر  ًنو القر ى  ث  تا ات   ناطق  تتهلة) اوف 

  )الي اا بوجه الملم األ ا ا التصوي  اهى القر ى  ث  نلمة ) اوف

 حااس  طحب 2اهى  يقواات  نوًة  ث  لحبتلبيق القناا  بتوًين ال 

 ر ى 

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء  

أداة التقويم: سلم تقدير عددي

103مؤشرات األ اء الرقم

.ضع قام الرجل الثابتة بجانب الكرةو1

.خلفا أماماالرجل الراكلة مرجحة 0

ميل الجذع لرمام قليال فوق الكرة دعنا 3

 .ركلها

األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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الارس الثالث والرابع دعشر  

المهارات جميع ربط 

:تعليميةالالخطوات 

 اهى أابن  نلات جقي نا ترك  اهى اليري بالنر  لحبتمتي  ال

  التيلر  اهينا 

تقرير حاعلا  ن ً يل  تاًل  التنرك لهينة األترى  – ليث  تمابهيث 

 ) نااتا التقرير بباطث الملم + اليري بالنر (

 رق: 2 بلى لحبتمتي  ال  

 م  توضن 5 ناطق طولية ارضنا ا يمل اث  بلىتمتي  القه   

التقرير  أ غة ا ا بيماف القرا ن نلمة  ا القنتص  لهقلا ن الذي ي

التلاع  أ 

األ وات المستخامة:

كرة القام.

 قيم المواطنة:

.رتمريالكرة مم ال بالجري بالكرة طالبن بين الاوتحقيق التع) التعاون ( 
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  :الركنية الركلة

هي و ،يةاوالزضربة يمكن تسميتها ب

 للعب الستئناف الفريق المهاجمطريقة 

خارج حاو  خط المرمى دعنا اخراج الكرة 

  .للفريق الماافع

:الجزاء الركلة  

 ،يمكن تسميتها الركلة الحرة المباشرة

 أوتنفذ دعناما يخطئ أحا الدعبي الافاع 

يتم مالمسة الكرة باليا في منطقة 

 المرمى الجزاء ويتم تنفيذها دعلى خط

ا ، ويشترط أمناء تنفيذهمتر 11دعلى بعا

الذي سينفذ  الطالبتواجا الحارس و

من كال  طالبالركلة ودعام وجو  أي 

متر . 18 الفريقين  اخل منطقة الـ  

 الارس الخامس دعشر 

(الجزاء ركلة- ركنية ركلة) الثابتة الركالت  

Shooting (Corner- Penalty  (

:تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

  كر  أداا النركة بوض نا التهي  بل ن 

 )م 0تصوي  النر  ًنو الناعق  ث  تا ة  ) اوف 

 )نلمة   ينة اهى اليلاا  ن حتاب الد  بلىتصوي  النر   ) اوف 

التهيقة  رات الركل 

  النر   ث  تا ات   ناطق  تتهلة ) اوف   واجه  القر ى( تصوي  

  ث  نلمة الي اا بوجه الملم  ) اوف   واجه القر ى( التصوي 

األ ا ا 

جيات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتي

 أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

.ضع قام الرجل الثابتة بجانب الكرةو1

.الرجل الراكلة خلفا أمامامرجحة 0

ميل الجذع لرمام قليال فوق الكرة دعنا 3

 .ركلها

األ وات المستخامة:

 القام. كرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
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 الارس السا س دعشر 

رمية التماس  

Throw In 

:تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج 

 النر  النركة بل ن  ) اوف( اداا 

 )تا ة  نلد  بلىالنر  ا ا  ) اوف   

   اوف   واجه ال  يل( ا ا النر  لقتا ة  نلد ( 

  )تا ة أب ل  بلىالنر   اا ) اوف   واجه ال  يل  

  )النركة  ث  النر   ث الابات  اا ) اوف   واجه ال  يل 

  ا ا ية التقاس لحبال تابمة بيث   

 يهه الذي يقتصنا بالصلا  يقرااا  بلىبر ية التقاس  لال لا يموم ً

 أتر  بلى

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.ةمسك الكرة بالياين بحيث تنتشر األصابع خلف الكر1

رفع الكرة ألدعلى الرأس ويميل الجذع خلفا مع منى 0

 .الركبتين

لكرة بعا الرمي إلدعطائها القوة الالزمةلالذرادعان  متابعة3

مية التماس:ر

رمية التماس هي الرمية التي يحصل دعليها 

الذي قام بإخراج  طالبلل المنافسالفريق 

الكرة خارج خط التماس، وخط التماس هو 

يحق ألي شخص  الخط الذي يحا  الملعب، وال

حاو ه، لذا فإن إخراج  زاوبتج اخل الملعب 

من األطراف  الكرة خارج هذا الخط من أي

المتنافسة يعتبر مخاَلفة، ودعقاب هذه 

، المنافسالمخالفة هو تسليم الكرة للفريق 

الملعب، باستخاام  إلىبحيث يقرم بإرجادعها 

  يايه وليس قامه.

 النقاط الفنية:

  مسك الكرة بالياين بحيث تنتشر األصابع

خلف الكرة ومالمسة باطن الكفين تماما 

للكرة.

  متبادعاتان. أوالقامان مضمومتان 

  ويواجه  اخل الملعب  إلىترمى الكرة

الملعب أمناء رميه للكرة وتكون  الرامي

جزء منهما دعلى خط التماس  أوالقامان 

.خارجه أو

  رفع الكرة ألدعلى الرأس ويميل الجذع خلفا

 الركبتين.مع منى 

  تتابع الذرادعان الكرة بعا الرمي إلدعطائها

المكان  إلىالقوة الالزمة لتوجيهها 

 المطلوب

 األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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 :المرمى حارس

هو الدعب أســــاســــي وله  ور مهم في 

فهو اخر خط  فـــادعي لفريقـــه  ،المبـــاراة

ويســــــتطيع ، المرمىيقوم بحراســـــــة و

 اخل يتواجا الكرة بياه بشــــرط أن  لمس

.الــــــــــجــــــــــزاء مــــــــــنــــــــــطــــــــــقــــــــــة

:النقاط الفنية

  منى الجذع لرسفل ومني مفصل

الركبة  للوصول لوضع الجلوس مع 

ماو ة قليال  ترك الرجل البعياة م

 .للحفاظ دعلى التوازن

  قرب إلىما الذرادعين لرسفل 

 .األرض وراحتا الياين إلى األمام

  ين بحيث ال متقاربتتكون الرجالن

 .تستطيع الكرة المرور 

  دعناما تمس الكرة الياين تتصلب

ال يرجع حارس  ويجب أن ،الذرادعان

 .المرمى يايه للخلف

 كرة الياين يباأ الحارس دعناما تمس ال

ة إلى بطنه مع ضم الكربالوقوف 

.بشاة لكي ال تسقط منه

 الارس السابع دعشر 

المنخفضة( الكرة )مسك المرمى حراسة 

Goalkeeper) Low balls  (

:تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

   ارض النقوذجشرح القناا    

  كر  القناا  بل ن  ) اوف( اداا 

  اوف(  تك النر  باللريمة الصنينة (

يتم تشكيل صفين متقابلين )تمرين زوجي( صف بالكرة واآلخر باون كرة:

 القتتنلف بت دية القناا   لال يموم ال  يل بالتقرير  يموم ال 

   يقواتيث اهى   يقواات كل2 بلى لحباليقنث تلوير التقريث بتمتي 

 يقواة تتلد  ث ًملة الي اا   يقواة تادي  احل  انل أحل القر ييث

  القناا 

   أاضية  ث تق الي اااهى تادى القناا  ب ل تصوي  النر 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

  .ومني مفصل الركبةمنى الجذع لرسفل 1

قرب األرض وراحتا الياين  إلىما الذرادعين لرسفل 0

 .األمام إلى

.الرجالن متقاربتين بحيث ال تستطيع الكرة المرور3

 األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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 الارس الثامن دعشر 

(العالية الكرة المرمى )مسك حراسة  

Goalkeeper) High balls  (

:تعليميةالالخطوات 

 التاريبات:

  ًقوذج لهقناا  شرح  ارض 

 )النر    تك النر  ال الية د ن أداا حركة ) اوف 

 (ا ا ) بلى    تننا باليليث  ضقنا  النر  االيا    اوف   تك النر 

الصلا 

يتم تشكيل صفين متقابلين )تمرين زوجي( صف بالكرة واآلخر باون كرة:

  تتهلة ًنو النااس  ث  تا ات  النر   ث ابل ال  يل االياب  اا  

 يقواات كل  يقواتيث اهى  2 بلى لحبيقنث تلوير التقريث بتمتي  ال 

حل  انل أحل القر ييث  يقواة تتلد   يقواة تادي القناا : 

   ال الية  ث  تا ات  تتهلة تادى القناا  ب ل تصوي  النر

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

األمام. إلىنحو الكرة وراحتهما اين اليما 1

.متابعة الكرة باتجاهها لكي تمتص0

.األرض إلىالصار قبل هبوطه  إلىضم الكرة 3

:النقاط الفنية

  تمتـــا اليـــاان نحـــو الكـــرة وراحتهمـــا

 األمام. إلى

  متابعــــــة الكــــــرة باتجاههــــــا لكــــــي

 .ضم الكرةب هذه الحركةتمتص 

  ـــى الكـــرة ينقـــل بعـــا الســـيطرة دعل

ـــى الجـــزء حـــارس المر ـــه إل مـــى ياي

 .األمامي للكرة

 ة إلــــى الصــــار يقــــوم بضــــم الكــــر

.قبل هبوطه إلى األرض

 األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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والعشرون  الارس التاسع دعشر   

الكرة( فقاان- الكرة حيازة) تنافسية العاب 

  Games (Ball loss - control  (

 

التاريبات:

  رق  2 بلى لحبال تمتي 

 (تمتيقة )

م25*م25  تاحته  ربن 

 (النر   ملان انل  التنوا ااةتنواذ) 

   القربن تااج له  يل النر  بيصاا او النلف  ينون أالاف بل ن اله 

  القربن تااج لحبله النر  بيصاا  نن لحبال اا ين النر   انل  ملان

 لحب النها له  الد القتاحة القتاحة اهى ي تقل ال لد

 :الكرة حيازة

 التنافسدعلى مباأ  لعبة كرة القام تقوم

دعلى حيازة الكرة في ملعب  بين الفريقين

 مرمىفي  لة إ خالهااوومح ،كرة القام

وتسجيل أكبر دعا  من  المنافسالفريق 

 النقاط.

األ وات المستخامة:

كرة القام.

 قيم المواطنة:

في تطبيق األلعاب التنافسية.  طالبن بين الاوالتع) التعاون ( 
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عشرون والالارس الحا ي والثاني   

المهارات بين الربط 

 التاريبات:

  ير ت دية  ناا  التقرم  25*25 ا  ربن  تاحته  8كل  لحبالتوًين +

 اليري بالنر  

 رق: 2 بلى لحبتوًين ال 

  تمتيقة( الالرض  ننا التصوي  اهى القر ى  تى  ا ةننت(

 اللر ة

 األ وات المستخامة:

 كرة القام.
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عشرون والالارس الثالث والرابع   

 مباريات مصغرة

Mini games 

 مهرجان )مباريات مصغرة(:

ومباريات مصــــغرة تشــــتمل دعلى  العاب

 إلىتهاف  المهارات التي تم  راســـــتها

وغرس حب لعبة  طالبالإســــــعا  جميع 

كرة القام واكتشــاف المواهب الرياضــية 

 تها.ردعايو

األ وات المستخامة:

كرة القام.

 قيم المواطنة:

قيم المواطنة. تحمل الفرق فانيالت)جميع القيم( 
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لىوألاالوحاة 

كرة اليا

Handball
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 اليا كرة

handball

وتتميز  ة،كرة اليا لعبة رياضية جمادعية ممتعة تمارس في سن مبكر

 ويتنافس، يمنع استعمال القامين في اللعبةباستخاام الياين فقط و

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

.أكثر من الخصم ايحرز أهااف   هو الذي والفريق الفائز شوطين، إلى ةالمبارا

في  جايةالو قوةالوسردعة الب تتميزلعبة تجذب انتباه التالميذ و وهي

نها وسيلة ناجحة لتربية التالميذ دعلى التفكير والعمل الجمادعي أ كما األ اء،

التمرير واالستالم والتنطيط  مثل المهاراتهم أمن خالل ممارسة 

كبر وتسجيل أ دعلى اللعب بالكرةلتسادعاهم سيطة الب هاوادعابق والتصويب

 لعبة كرة اليامما يشجعهم دعلى االشتراك في  األهااف،من  دعا 

 .لتهااوومز



53 

ل(ومخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي األ

كرة اليا اسم الوحاة:   لىوألا :الوحاة

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1 واإلحساس بالكرةبالياين  الكرة مسك  .بإتقان بالياين ومسك الكرةمهارة اإلحساس  يؤ ي

0 واإلحساس بالكرة بالياين الكرة مسك.بإتقان بالياين ومسك الكرةاإلحساس  مهارة يؤ ي  

3 بالياين الكرة استالم .باقة بالياين الكرة استالم مهارة يؤ ي  

4 واحاه بيا االستالم.بطريقة صحيحة الزميل من واحاة بيا الكرة يستلم  

5 الرأس مستوى من التمرير.بطريقة صحيحة الرأس مستوى من التمرير مهارة يؤ ي  

6 ةالمرتا التمرير.بإتقان المرتاة التمريرة مهارةيتعرف  النواحي الفنية ل  

7 الرسغ من التمرير .بطريقة صحيحة الرسغ من الكرة يمرر  

8 الثبات من الكرة تنطيط.بطريقة صحيحة الثبات من الكرة ينطط  

1 الحركة من الكرة تنطيط.بطريقة صحيحة الحركة من الكرة ينطط  

12  االرتكاز من التصويب.بإتقان الرأس مستوى فوق من االرتكاز من الكرة يصوب  

(الرأس مستوى فوق)  

11 (الحوض مستوى) االرتكاز من التصويب.بإتقان الحوض مستوى فوق من االرتكاز من الكرة يصوب  

10  لرمام الومب من التصويب.باقة الومب لرماميصوب الكرة من  
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ل(ومخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي األ

كرة اليا اسم الوحاة:   لىوألا :الوحاة

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

13 لردعلى الومب من التصويب بطريقة صحيحة. دعلىرل الومب من الكرة يصوب  

14 السقوط من التصويببطريقة صحيحة. السقوط من التصويب مهارة يطبق  

15 البسيط الخااع.بإتقان البسيط للخااع مهارية تاريبات يمارس  

16 المركب الخااع.بإتقان المركب للخااع مهارية تاريبات يؤ ي  

17 المرمى حارس.بإتقان المرمى لحراسة مهارية تاريبات يطبق  

18 الافادعية الحركات في مهارية تاريبات يشارك الزمالء في 

 . باقة

الافادعية الحركات  

11 جمادعية العاب بشكل جميع المهارات ربط.بإتقان الافادعية الخطط في مهارية تاريبات يؤ ي  

02 جمادعية العاب بشكل المهارات جميع ربط.بإتقان الهجومية الخطط في مهارية تاريبات يمارس  

01 الافادعية الخططاليا. كرة مهارات تخام جمادعية العابا   شارك الزمالء فيي  

00 الهجومية الخطط.اليا كرة مهارات تخام جمادعيةالعاب  يؤ ي  

03 موا  دعلى والتعرف جمادعي تطبيق قانونية. موا  تستخام جمادعية العاب يطبق

 القانون

04 جمادعي تطبيققانونية.جمادعية تستخام موا   يؤ ي العاب  
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 بالكرة: اإلحساس

إل راك  طالبالتــاريبــات للإدعطــاء بع  

وكرة اليا وســــــاحة  طـالـبالعالقـة بين ال

ولتطوير الحركــة ونمط األ اء  . الملعــب

 وكيفية مسك الكرة بالياين.

 النقاط الفنية:

 تنتشر األصابع جميعا دعلى جانبي

الكرة  ون توتر بحيث تكون قادعاتا 

الياين خلف مركزها مع االهتمام 

سالميات بوجوب استنا  الكرة دعلى 

األصابع فقط مع دعام الضغط دعليها.

 أخذ اإلحساس بانتشار األصابع دعلى

كرة كبيرة.

ل والثانيوالارس األ  

بالياين واإلحساس بالكرة الكرة مسك 

Ball handling 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( اوف الذااايث أ ا ا  تك ) تلضنا ا ن الذااايث االيا  النر  

  اليت   الذااايث أ ام النر ( تل ير) اوف الذااايث أ ا ا  تك

  لهته  تل ير الذااع أ ام اليت   لأل ام   احل () اوف  تك النر  بيل 

  الظنر ًمل النر   ث يل بلى يل  ث ته   النر () اوف  تك 

  ًمل النر   ث يل بلى يل  ث بيث األاجل اليذع() اوف  تنا  تك النر   ن  نا 

  (النر  اهى   اوف  تنا  نا اليذع)دحرجة النر  اهى األاض بيث الرجهيث األاض 

  اليذعحوا  النر  تل ير كر ()جهوس طويل  تك. 

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

 (  اوف  تك النر )نر  االياب    لملنا بالذااايثالا ا  باليليث    

 نر  االياب    لملنا بالذااايث ب ل التصليقالا ا  النر ( ) اوف   تك 

 ا ا النر  االياب   نا اليذع لهقس األاض  الواوف  النر ( تك  ) اوف

 التماط النر 

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

 األاض

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

  اهى األاض ث ةموطنا 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.األصابع جميعا دعلى جانبي الكرة  ون توترنشر  1

.استنا  الكرة دعلى سالميات األصابع 0

.ن مع الزمالء امناء األ اءاويتع 3

األ وات المستخامة:

 كرة اليا.
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  :استالم الكرة بالياين

 استالم الكرة بالياين يكون بثني 

تاريجيا المتصاص قوة المرفقين 

تحرك الجسم بموازاة األ اة التمريرة|، و

.قفهالالمطلوب ل

 الفنية: النقاط

يميل الجسم قليال في اتجاه الكرة، 

وترفع الياان في دعلو الوسط 

 وتتجهان لإلمام.

 تؤخذ خطوة في اتجاه الكرة مع انثناء

 بسيط دعنا الركبتين.

 لاى وصول الكرة تمتا الذرادعين أماما

تالمس األصابع فقط  أوالستقبالها 

  ون راحتي اليا.

 الارس الثالث

نبالياي الكرةاستالم    

High catching (tow-handed) 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 د ا      يتااا يقينا االياب  النر  ا ا  ن القت رج اليري النر (  تك ) اوف

 لملنا

 (تك  اوف  ) لملنا     رات ال  التصليق باليليث االياب  النر  ا ا النر. 

 بن باأل ا االيا  اليليث لملنا    بيل  احل  االياب  النر  ا ا النر (  تك ) اوف

 (تك  اوف  ) لهملنا  الو   باليليث االياب  النر  ا ا النر. 

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

 (تك  اوف  ) نر ال  ااةتلاا  لقتك الرجهيث بيث  ث لهته  النر  اذف النر 

 (تك  اوف  ) اةتح ناا ا النر  اهى الناعق  النر   

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

قائمة الشطبأ اة التقويم:   

النعممؤشرات األ اء الرقم

.ميل الجسم قليال في اتجاه الكرة1

تؤخذ خطوة في اتجاه الكرة مع انثناء بسيط دعنا 0

 الركبتين.

تالمس األصابع  أوتمتا الذرادعين أماما الستقبالها 3

  فقط  ون راحتي اليا.

األ وات المستخامة:

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

الممتلكات( احافظ دعلى كرتي.)المحاف ة دعلى   
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 :استالم الكرة بيا واحاة

حرك استالم الكرة بيا واحاة يكون بت 

ما و قفهالل كرة الياالجسم بموازاة 

.في الهواء هااستالمو هاجاهباتالذراع 

 الفنية: النقاط

 ما الذراع تجاه الكرة الممرة بشكل

   .الممرة يةاوللزمناسب 

 تكون الذراع الممررة دعكس رجل

 االرتكاز.

 استالم الكرة في الهواء وخصوصا

   .في األلعاب الهوائية

 دعنا االستالم بيا واحاة مرادعات

تحرك القامين بحيث ال تزيا دعن مالث 

.خطوات

 الارس الرابع

 استالم الكرة بيا واحاة

High catching (one-handed) 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

   اوف   تك النر  بيل  احل ()   اليري أ ا ا د ن أن تمن النر  أ ا اب

 ) ف  تك النر   او)  .االياب يل أترى  بلىًمل النر   ث يل  االياب

  اليري أ ا ا  ن ًمل النر   ث يل ) .يل أترى االياب  بلى) اوف  تك النر  االياب

   اوف   بالذااايث االياب باإلبنام  التبابة( أ ا ا د ن أن تمن النر ( 

   اوف( النر  بيث المل يث ا ا النر  االياب أ ا ا  لملنا بيل  احل ( 

ات التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتيجي

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.جاه الكرة الممرةباتما الذراع 1

.استالم الكرة في الهواء0

.تحرك القامين بحيث ال تزيا دعن مالث خطوات3

األ وات المستخامة:

 كرة اليا.
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 الارس الخامس  

التمرير من مستوى الرأس   

 Passing 

 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( اوف   تك ) اهى الناعق  ااةتحمالتقرير  كر 

  ال  يل( تقرير النر  له  يل  طويل   واجه)جهوس 

  واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   )جاو  

  تبادا التقرير  ال  يل() اوف   واجه

  اوف   واجه ال  يل( تقرير النر  له  يل القواجنة باتذ تلو     تلوتيث (

   حث 

  واجه( تبادا تقرير  ث اليرى بإتياه القر ى  ال  يل الذي جنة ) اوف 

 اليقيث يتلد  ا القر ى 

  اوف( كل  يقواتيث تواجنان ب ي  تبادا التقرير بينن ( 

  الذي يمن  ا الوةق يموم بصوا   تبادلة  طحب 0 يقواة  نوًة  ث

 الذي اهى اللرف لال بالتقرير له

دعلى األ اءاستراتيجيات التقويم المعتما 

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.وضع رسغ اليا واألصابع خلف الكرة 1

الزميل في مستوى الرأس وبشكل مستقيم. إلىالتمرير  0

 :التمرير من مستوى الرأس

من مســــــتوى  الكرة طــالــبيمســــــك ال

كون رســغ اليا واألصــابع خلف يو الراس

لطــالــب دعنــا تمرير كرة اليــا يمــا او الكرة

 ،للــذراع وكــامــل يــاه ابتــااء من الرســــــغ

 من الثبـات أو التمريرة ويمكن أ اء هـذه

الحركـة، وتســــــتخـام للتمريرات الطويلة 

 الخاطف.والهجوم 

الفنية: النقاط

 يجب التأكيا دعلى وضع رسغ اليا واألصابع

ا وخاصة في المرحلة  خلف الكرة تمام 

األخيرة؛ حيث تتم دعملية متابعة اليا الرامية 

خلف الكرة، ويكون للرسغ  ور كبير في 

 توجيه الكرة.

ا وغير متصلب  طالبأن يكون جسم ال مرن 

في أمناء التمرير، ويرادعي المسافة لضمان 

 التمرير الصحيح. 

 الزميل في مستوى الرأس  إلىيجب التمرير

 وبشكل مستقيم. 

 يجب التأكيا دعلى أخذ الخطوات الصحيحة

للرجلين، حيث يتم التمرير بوجو  القام 

األيمن في  للطالباليسرى في األمام 

مرير والعكس المرحلة األخيرة من الت

الالدعب األيسر. إلىبالنسبة 

األ وات المستخامة:

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

.في التمرير لتعاون بين الزميلينا)التعاون( 
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الارس السا س

التمرير المرتاة  

Bounces pass

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( التقرير )الناعق اهى   ااةتحم اوف 

 ( تقرير النر  له  يل  طويل   واجهجهوس )ال  يل 

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

  تبادا التقرير  ن ال  يل ال  يل( واجه  ) اوف 

 ( تقرير النر  باتذ تلو     تلوتيث     حث    واجه ال  يل) اوف 

 باليرى بإتياه القر ى  ال  يل الذي تبادا التقرير (    واجه ال  يل) اوف

 جنة اليقيث يتلد  ا القر ى 

 بينن  ) اوف( كل  يقواتيث تواجنان ب ي  تبادا التقرير 

  د ن النر  باتياه اللريق اآلتر اا ينكل  ريق 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

األمام باتجاه األرض بحيث ترتا  إلى فع الكرة 1

.الزميل المستلم إلىمنه 

يؤ ى التمرير المرتا في بااية الثلث الثالث 0

 الطالبللمسافة بين 

.متابعة اليا الرامية3

 :التمريرة المرتاة

يتم اســـــتعمال التمريرة المرتاة بشـــــكل 

ا   لىإكبير في لعبـة كرة اليـا الحـايثة ن ر 

، المنافسصــــــعوبة قطع الكرة من قبل 

وتســــتعمل هذه المهارة في أمناء وجو  

الـمـــاافـع قـرب الـالدعـــب الــمــمرر، كمـــا 

تســــــتعمــل لالدعــب الــاائرة في مواجهــة 

ماافعين طوال القامة، سواء من الكتف 

من الرسغ ويشترط أن تكون  أووالحوض 

ـــة  إلىالـتمريرة قصــــــيرة ن را   صــــــعوب

 السيطرة دعليها.

 الفنية: النقاط

 تؤ ى بأن تمسك الكرة بالياين مم تتحرك

الخلف بجانب الجسم  إلىالذراع الممرة 

 سنا.بينما تقوم الذراع األخرى بعملية 

 األمام باتجاه األرض بحيث  إلىتافع الكرة

الزميل المستلم وأحسن  إلىترتا منه 

مكانا  تالمس فيه الكرة األرض دعنا 

قامي  إلىتمريرها هو أقرب مكان 

وفى الوقت نفسه  المنافس الطالب

ا لررض قرب يجب تجنب مالمسته

.قامي الزميل المستلم

ؤ ى التمرير المرتـــا في بـــاايـــة الثلـــث ي

.  الطالبالثالث للمسافة بين 

األ وات المستخامة:

 كرة اليا.
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 الارس السابع 

 التمرير من الرسغ

Passing (Hand Wrist) 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (  تقرير النر  له  يل بالرةغ ال  يل جاًبا جهوس طويل )

 له  يل بالرةغ تقرير النر  تبادا ( جاًبا  )جاو  ال  يل 

 تقرير النر  له  يل بالرةغ تبادا ( جاًبا  ) اوف  ال  يل 

  التقريث التابق  ث اليري  ا القنان ينرا 

 بالتبادا ( تقرير النر  له  يل القمابل   واجه ال  يل)جهوس طويل  

 بالتبادا (  تقرير النر  له  يل   واجه ال  يل)جاو  

 النر  له  يل القمابل  ث  ضن الابات تقرير تبادا (    واجه ال  يل) اوف 

 تقرير النر  له  يل القمابل  ث النركة بتلو   احل  تبادا (    واجه ال  يل) اوف 

  ث النركة بتلوتيث  ينرا التقريث التابق  

 ( تقرير النر  له  يل القمابل  ث  ضن اليري لأل ام    واجه ال  يل) اوف 

 له  يل القمابل  ث اليري  انل الو ل له ح ة القنلد  (  تقرير النر    واجه ال  يل)  اوف

  التتليل  ث  ضن الابات اهى النلف 

 م  ن التركي  اهى  ضن الم اااتنا6ً( تقرير النر   ث اليري له  يل اهى ب ل   واجه ال  يل) اوف

 ا ا ا تحا اذه التقرير  

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

قائمة الشطبأ اة التقويم:   

النعممؤشرات األ اء الرقم

.الجانب إلىمرجحة الذراع الرامية 1

.تاوير اليا وراحة اليا دعنا  فع الكرة0

.متابعة حركة الذراع الرامية في اتجاه التمريرة 3

 :الكرة تمرير

إلى طالبالكرة باقة من  انتقال هو

 في الملعب ولتجنبللتقام آخر،  طالب

كما يمكن من ، المنافسقطعها من قبل 

كرة اليا  تأمين وصولخالل التمرير 

 .التصويبب للمهاجم والقيام

 الفنية: النقاط

 مسك الكرة بيا واحاة بارتخاء في

 الحوض.مستوى 

 الجانب  إلىمرجحة الذراع الرامية

وتمرر بمجر  وصول اليا مستوى 

الصار.

 اليا دعنا  فع الكرةتاوير اليا وراحة. 

 متابعة حركة الذراع الرامية في اتجاه

التمريرة.

األ وات المستخامة:

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

.من الرسغن بين الزميلين في التمريرة اوالتع)التعاون( 
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 الارس الثامن والتاسع

تنطيط الكرة من الثبات والحركة 

Dribbling 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( تنليق  )النر  لهياً  األيقث    األيتر جاو 

  اًبلاح  اعل  ااتناً اهى يل  احله ( التنليق القتتقر باليل األترى بالنر( .

 (تنليق النر  باةتقراا ) اوف  تك النر  بالذااع  األترى ته  الظنر  . 

  اوف ( التنليق القتتقر لهنر (  

  ًترك النر   الل اان للة ) اوف  تك النر  ( التنليق القتتقر لهنر   ن اإلي ا

 . د  التنليق  كا هة      

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

  ن اةتقراا التنليق

 اوف( تنليق النر  لقر   احل    تننا ( .

 اوف( تنليق النر  اهى األاض باةتقراا بيل  احل   ن اإلي اً  تننا ( . 

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

النر  اريبة  ث اليت  

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء 

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.األرض اماما إلى تافع الكرة باليا المفتوحة 1

ن دعلى دعلى الكرة بعا ارتاا ها مأ تقابل سالميات األصابع 0

.األرض

.الضغط دعلى الكرة بمسادعاة الرسغ 3

:التنطيط

الكرة باتجاه األرض بيا واحاة،  طالبيافع ال

ومن الرسغ دعاة مرات وأصابعه منفرجة 

وقليلة الثني، مع تبا ل مني وما الركبتين 

قليال  لمتابعة ارتاا  الكرة، والن ر أماما  

، مم يعا  التقاطها طالبلمتابعة تحركات ال

التصويب. ويختلف ارتفاع الكرة  أوللتمرير 

يع يكون أمناء تنطيطها ففي الجري السر

تنطيط الكرة دعاليا أما إذا تصاى ماافع 

المهاجم فعلية استخاام التنطيط المنخف 

لحماية الكرة بوضع جسمه بينها وبين 

 الماافع.

الفنية: النقاط

ؤ ى مهارة التنطيط بيا واحاة ومن ت

 اليا.رسغ 

 تافع الكرة باليا المفتوحة لتنطيطها

.األرض  إلى  أماما 

 لى الكرة بعااألصابع أدعتقابل سالميات 

   .ارتاا ها من األرض

 تضغط الكرة بمسادعاة الرسغ لافعها

 أخرى.األرض مرة  إلى

 تكون الكرة أماما وخارج القام المماملة

لليا الاافعة وتتحرك بصورة  ائمة بين 

.الطالباألرض ويا 

األ وات المستخامة:

كرة اليا.

 قيم المواطنة:

للتنطيط يكون لها اسم من أسماء  طالبالمساحة المتوفرة لكل )االنتماء( 

قالع مملكة البحرين.
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 الارس العاشر

(الرأس مستوى )فوق االرتكاز من التصويب 

Shooting (Over the head( 

  

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تصوي  النر  لهقر ى    تك النر هوس طويلج ) 

 ( تصوي  النر  لهقر ى  تك النر   )جاو 

 ( تصوي  النر  لهقر ى    تك النر ) اوف 

 ن اتذ تلو   ينرا التقريث التابق  

 ن أتذ تلوتيث  ينرا التقريث التابق  

  أتذ  حث تلوات ينرا التقريث التابق  ن 

 ( تصوي  النر  لهقر ى  ن أتذ ال لد القناة   ث التلوات    تك النر ) اوف

ال لد الماًوًا  حث تلوات  لنث التركي  اهى بدتاا النر  داتل  ىتت لاهى أا 

 أحل ااطواق األاب ة 

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

الو وا لهقر ى القمابل يصوب ال  يل الذي  ا الينة اليقنى  ث األاتناً  ث 

 الرأس 

التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتيجيات 

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

 قومت اليا األخرىوتمسك الكرة باليا التي ستقوم بالتصويب 1

 بالسنا 

دعلى األ إلىالخلف مم  إلى اليا المصوبة بحركة  ائرية تقوم0

 األمام إلىف

لمتابعة الكرةامتاا  الذراع أماما  3

  :التصويب

وهو الحركة النهائية المهمة والحاسمة 

لكافة الجهو  المهارية والخططية التي 

وضع  إلى طالباستخامت لوصول ال

يتطلب  قة ، وهاافالتصويب واحراز األ

في توجيه الكرة مع توافر القوة البانية 

 الثقةوالقارة الذهنية مثل السردعة و

 بالنفس واتخاذ القرارات.

 الفنية: النقاط

 تمسك الكرة باليا التي ستقوم

بجانب الجسم  وهيبالتصويب 

ويقوم اليا األخرى بالسنا وفى 

اللح ة المناسبة تتخلى اليا 

المساناة دعن الكرة وتقوم اليا 

الخلف  إلى المصوبة بحركة  ائرية

األمام من  إلىدعلى فاأل إلىمم 

فوق الكتف مع امتاا  الذراع أماما  

الكرة.لمتابعة 

األ وات المستخامة:

اطواق. –كرة اليا   
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 الارس الحا ي دعشر

(الحوض مستوى) االرتكاز من التصويب 

Shooting (pelvic) 

 
 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تصوي  النر  لهقر ى    تك النر جاو   )

 ( تصوي  النر  لهقر ى     تك النر ) اوف

 ( تصوي  النر  لهقر ى  ن اتذ تلو     تك النر ) اوف

 ن أتذ تلوتيث  ( تصوي  النر  لهقر ىالنر     تك) اوف 

 ن أتذ  حث تلوات  تصوي  النر  لهقر ى (   تك النر )  اوف 

 ( تصوي  النر  لهقر ى  ن أتذ ال لد القناة   ث    تك النر ) اوف

ال لد الماًوًا  حث تلوات  لنث التركي  اهى ى التلوات اهى أا تت ل

اب ة بدتاا النر  داتل أحل ااطواق األ

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.ينالقامأحا  االرتكاز دعلى 1

.ذراع الرمي باتجاهمني الجاع  0

.كرة في مستوى الحوض قبل التصويبال تكون3

 :التصويب من االرتكاز

هو نوع من التصويب يتم إخفاء الكرة دعن 

الماافع مم المباغتة بالتصويب دعلى 

وأكثر من يجيا هذه المهارة  ،المرمى

قصار القامة ألنه  أوالالدعبون متوسطو 

األسلوب األمثل لهم لتعوي  فارق 

الطول، والستغالل الثغرات الموجو ة 

 بين الماافعين.

 الفنية: النقاط

  للرامي احاى القامين االرتكاز دعلى

دعلى القام اليمنى األيمن و

األيسر.للرامي 

 .مني الركبتين بشكل كبير

  ي.ذراع الرم باتجاهمني الجاع 

 في مستوى الحوض  تكون الكرة

التصويب.قبل 

األ وات المستخامة:

اطواق. –كرة اليا   
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الارس الثاني دعشر

 لرمام الومب من التصويب  

Shooting (Jump forward)

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 (  الو )أ ا ا ب تذ تلو   احل  ذاابا  اود   ا  نتص  القه    اوف.

 (الو   أ ا ا )ث ب تذ تلوتيث ذاابا  اود   ا  نتص  القه    اوف .

 (الو   أ ا ا )ث ب تذ  حث تلوات ذاابا  اود   ا  نتص  القه    اوف .

  اوف( الو    ث  وق القرتبة اهى القر ى ب تذ تلو (.

  اهى القر ى ب تذ تلوتيث تبة وق القر) اوف( الو    ث.

  اهى القر ى ب تذ  حث تلوت  وق القرتبة) اوف( الو    ث.

  اهى القر ى ب تذ أي الد ااًوًا  ث التلوات  وق القرتبة) اوف( الو    ث.

  التصوي  اهى القر ى ب تذ أي الد ااًوًا  ث   وق القرتبة) اوف( الو    ث 

 .  داتل اللوقاهى بدتاا النرلتركي  التلوات  ن ا

 ابتةالقالنر  بيث ال  يهيث  انل الو ل لهقر ى تتليل النر   ) اوف   واجه( تقرير 

 ل  حعهالنر   بإاجاعأ ام كل  احل  نن   ب ل التصوي  يموم أحل ال  يهيث 

  م التقرير  ث  تتوى الرأسباةتتلا

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

  دعا ي أ اة التقويم: سلم تقاير

103مؤشرات األ اء الرقم

الومب بتقايم قام االرتكاز لرمام والطيران 1

 .45بارجة 

ع المصوبة فوق مستوى الرأس.االذر0

مع الزمالء امناء األ اء. ناويتع3

 التصويب من الومب لرمام:

التصويب من الومب لرمام من 

المهارات الشائعة لاى الدعبي كرة اليا 

حيث يتم االستفا ة من هذه المهارة 

في الهجوم السريع ومن األجنحة، وفي 

أخرى من ال هير في حالة  ا  أحيان

 طالبالاالختراق، وفي هذا النوع يثب 

أقرب مكان للمرمى مع مالح ة  إلى

تجنب االحتكاك بحارس المرمى بغرض 

تسجيل الهاف من أفضل وضع يمكن 

أ اؤه. 

 الفنية: النقاط

  الومب بتقايم قام االرتكاز لرمام

 .45والطيران بارجة 

 مستوىع المصوبة فوق االذر 

 الرأس.

 الهبوط يتم االهتمام بحركات  في

االنثناء المتصاص صامة الهبوط 

التي تتطلب مجهو ا  أكثر من الهبوط 

السقوط.في التصويب من 

 األ وات المستخامة:

مراتب. –اطواق  –كرة اليا   
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 الارس الثالث دعشر

لردعلى الومب من التصويب 

Shooting (Jump up) 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

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

    اوف(  الو   االيا  ث ب تذ تلوتيث ذاابا  اود   ا  نتص  القه (

    اوف(  الو   االيا ب تذ  حث تلوات ذاابا  اود   ا  نتص  القه (

  التصوي  اهى القر ى ب تذ تلو  ) اوف( الو    ث  وق  م ل ةويلي 

  اوف( الو    ث  وق  م ل ةويلي  التصوي  اهى القر ى ب تذ تلوتيث (

 ت ا) اوف( الو    ث  وق  م ل ةويلي  التصوي  اهى القر ى ب تذ  حث تلو

  اوف( الو   ث  وق  م ل ةويلي  التصوي  اهى القر ى ب تذ أي الد (

ااًوًا  ث التلوات 

  ث  وق  م ل ةويلي  التصوي  اهى القر ى ب تذ أي الد ) اوف( الو  

اهى بدتاا النر  داتل اللوق  لتركي ااًوًا  ث التلوات  ن ا

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

.افقيا لردعلىاخذ خطوة بقام االرتكاز والومب 1

للخلف.وتاوير الجاع  لردعلىمرجحة الذراع 0

وفى اللح ة المناسبة تتخلى اليا المساناة دعن 3

 .الكرة مع امتاا  الذراع أماما  لمتابعة الكرة 

:لردعلى الومب من التصويب

يتم هذا التصويب من خالل القفز دعاليا 

والتصويب بيا واحاة بقوة وبسردعة 

والوصول  من الجاار الافادعي للتخلص

 للمرمى.

 الفنية: نقاطال 

  تمسك الكرة باليا التي ستقوم

بجانب الجسم  وهيبالتصويب 

  .وتقوم اليا األخرى بالسنا

  اخذ خطوة بقام االرتكاز والومب

  .افقيا لردعلى

 وتاوير الجاع  لردعلىلذراع مرجحة ا

 .للخلف

  وفى اللح ة المناسبة تتخلى اليا

المساناة دعن الكرة مع امتاا 

 الكرة.الذراع أماما  لمتابعة 

األ وات المستخامة:

مقعا سوياي. –اطواق –كرة اليا 

 قيم المواطنة:

بالتصويب من الومب لردعلى.الشجادعة تنمية قيمة )الشجادعة( 
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 الارس الرابع دعشر

التصويب من السقوط 

Shooting (fall) 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ) اهى الناعق تصوي  النر  (   تك النر جاو  

 (تك النر  اوف    )  اهى القر ى النر تصوي  

  النر  ًاحية ال  يل القواجه  تصوي    تك النر ( ًصلا) اوف 

 ث تصوي  النر  ًاحية ال  يل القواجه اهى (    تك النر ) اوف 

  تر  22  تا ة

 ( تصوي )النر  ًاحية القر ى  جاو

 (تك النر  اوف    ) النر  ًاحية القر ى تصوي 

  النر  ًاحية القر ى  تصوي (    تك النر ًصلا) اوف 

   النر  اهى القر ى ) اوف( تصوي 

  اوف( تصوي  النر  اهى القر ى داتل األطواق الق همة (

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

انثناء بطيء دعنا الركبتين في الوقت الذي 1

 ىإلتتحرك فيه الذراع الضاربة في حركة  ائرية 

 .األمام إلىأدعلى مم  إلىالخلف و

.أمناء سقوط الجسم أماما تترك الكرة0

تقوم الذراع األخرى بعملية السنا دعلى األرض 3

 .تمهياا  لنزول الذراع المصوبة

 الفنية: النقاط

  تمسك الكرة بالياين أمام الجسم

الجانب قليال من ناحية الذراع  إلىو

المصوبة.

  تباأ حركة السقوط بانثناء بطيء دعنا

في الوقت الذي تتحرك فيه  ،الركبتين

 إلىالذراع الضاربة في حركة  ائرية 

األمام  إلىأدعلى مم  إلىالخلف و

م لجسسقوط ا أمناء الكرةبحيث تترك 

.أماما وقبل وصوله إلى األرض

  في هذه اللح ة تقوم الذراع األخرى

بعملية السنا دعلى األرض تمهياا  

لنزول الذراع المصوبة مع منى 

.الذرادعين قليال  لتفا ى صامة الهبوط

األ وات المستخامة:

 اطواق. –كرة اليا 
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 الارس الخامس والسا س دعشر 

الخااع البسيط والمركب 

Feinting 

 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (أداا التلاع القرك   تقرير النر  له  يل القواجه    تك النر  اوف )

 (أداا التلاع القرك   تصوي  النر  اهى القر ى بوجود    تك النر  اوف )

    لا ن ةهبا

 (أداا التلاع القرك  حت  تنرك القلا ن اإلييابا  تصوي    تك النر  اوف )

 النر  اهى القر ى 

 (تك النر  اوف    )اداا تلاع بتيق    التصوي  اليري .

 (تك النر  اوف    )القر ا اهىتلاع  رك     التصوي  ال أداا  اليري 

 (تك النر  اوف    )و الف  نلدالتنليق    تلاع بتيق    التصوي  ًن.

 (يل  اوف   واجه ً)  الميام بتلاع التقرير    التصوي 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

  أ اة التقويم: سلم تقاير دعا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

 إلىجهة اليسار مع ميل الجاع  إلىالمهاجم خطوة  يأخذ 1

نفس الجهة.

جهة اليمين مع نقل  إلىنقل الرجل اليمنى بشكل سريع  0

الجهة اليمنى. إلىالرجل اليسرى 

األ اء.ن مع الزمالء امناء اويتع 3

 :الخااع

م المهاجالتغيير السريع والمفاجئ لحركة 

الختراق  فاع الفريق في االتجاه اآلخر 

 المنافس.

الفنية: النقاط

 البسيط

  ـــأخـــذتكون حركة سير الخااع البسيط  ب

جهــة اليســــــار مع  إلىالمهــاجم خطوة 

 نفس الجهة.  إلىع ذميل الج

  مم يتم نقــل الرجــل اليمنى بشـــــكـــل

جهة اليمين مع نقل الرجل  إلىســـــريع 

اليمنى بصـــــورة  الجهة إلىاليســـــرى 

 أومفاجئة وســـــريعة وذلك للتصـــــويب 

 التمرير.

 المركب

 المركب بالرجلين من خالل  يؤ ي الخـااع

القيام بالخااع دعلى يســـــار الماافع مم 

ع جهة اليســـار من  ون ذدعمل خااع بالج

 .أخذ خطوة مع االختراق جهة اليمين

  اليسـرى  الجهةفي  نفسـهيؤ ى الخااع

.ويتم تعاي الماافع بطريقة المروحة

األ وات المستخامة:

 اطواق. -كرة اليا 

 قيم المواطنة:

 )االحترام( احترام الزميل امناء القيام بالخااع.
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 الارس السابع دعشر

 حركات حارس المرمى 

Goalkeeper moves

 

التقويم المعتما دعلى األ اءاستراتيجيات 

  أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

.عرض الكتفبالساقان متبادعاان 1

ع مستقيم ذمفاصل الركبة مثنية قليال والج 0

.والرأس مرفوع والن ر لرمام

ــا المرفق 3 ــة دعن ــب الجســــــم مثني ــان ــان بج ــذرادع ال

 فوق مستوى الكتف. والراحتان مفتوحتان

:حارس المرمى

ــه يم ــل مرمى فريق ــاخ من نع الكرة من ان ت

ة ت الكره بــاي جزء منــيــشـــــتت أوصــــــا  خالل

 أحا إلىوالتمرير  جســـــمـه، وامكـانيـة لقفها

ــات الهجوم ــاء دعملي ــه لب ــاه  زمالئ خالل تواج

 .في منطقه مرماه

الفنية: النقاط

 :الوضع االساسي

  الســـــاقـان متبـادعـاان بقار دعرض الكتف

 والجــذعومفــاصــــــل الركبــة مثنيــة قليال 

مستقيم والرأس مرفوع والن ر لرمام.

  ــب الجســـــم مثنيــة دعنــا ــان ــان بج ــذرادع ال

ـــان فوق  ـــان مـفـتـوحت الـمـرفـق والـراحـت

الكتف.مستوى 

 :الحركة الجانبية للصا بالياين الكرات العالية

  من الوضع االساسي يرفع ذرادعيه

لردعلى في اتجاه الكرة القا مة 

وبمسادعاة القامين في الافع. 

 حركة الطعن للصا الكرات السفلى. 

  من الوضع االساسي يطعن باالنافاع

 .قطريا بالساق ويا واحاه باتجاه الكره

 :الرميات الجانبيةحركة الصا 

من الوضــع االســاســي دعنا القائم حيث اليا 

القريبة من القائم ترفع واليا االخر تبقى دعنا 

 مستوى الكتف.

األ وات المستخامة:

اطواق.–كرة اليا 

 قيم المواطنة:

 )المسؤولية( في الحفاظ دعلى المرمى.
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 :الحركات الافادعية

الــمـــاافــعــيــن في  الـطـالبســــــلـوك  

ـــافـــاع ضــــــــا  الـمـلعـــب وتحركـــاتهم لل

.الافاع دعن المرمى أوالمهاجمين 

الفنية: النقاط

 األساسية:الحركة 

 لرمام سريعةخطوة  يأخذمن الوضع االساسي 

ع والياين مستعاة للحركة ذويهبط بثني ادعلى الج

 قليال.والساقين مثنية 

 األرض:ايقاف دعلى 

مع فتح الساقين ومني قليل  سريعةاخذ خطوة 

الركبتين والقامين مابته دعلى االرض والساق في 

الذراع  إلىمم وضع اليا االقرب  مماو ة

ومنع التصويب مع  ،تمتا للخارجوالمصوب 

 المهاجم.جسم الماافع مع جسم  اصطاام

 :ايقاف في الهواء

مع فتح الساقين ومني قليل  سريعةاخذ خطوة 

لك ذيتبع  لردعلىالركبتين ومرجحة الذرادعين في 

مم وضع  ،مماو ةمام والساق لرو لردعلى قفز

تمتا للخارج والذراع المصوب  إلىاليا االقرب 

جسم الماافع مع  اصطاامومنع التصويب مع 

 المهاجم.جسم 

دعشر لثامنالارس ا  

 الحركات الافادعية 

Defensive movements 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

لرمام. سريعةأخذ خطوة  1

.الركبتينفي فتح الساقين ومني قليل  0

األ اء.ن مع الزمالء امناء اويتع3

األ وات المستخامة:

 كرة اليا.
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 الارس التاسع دعشر والارس العشرون 

ربط جميع مهارات كرة اليا    

الخطوات التعليمية

التاريبات:

شنل  اهث     ىالتقرير بيث  حث ااطرات اه اوف ( ) -

التقرير  ااةتحم بيث ً يهيث  ن التنرك لأل ام  لهته     ) اوف   واجه ال  يل ( -

) اوف   واجه ال  يل( التقرير  اإلةتحم بنرتيث      -

 التقرير  ااةتحم  ن التنرك لهيقيث  لهيتاا  ) اوف   واجه ال  يل ( -

) اوف( التصوي   ث الو    ث القراك  التهلية  ن  ضن الم  اااتماا اها القم ل -

 التويلي 

و الف  نلد   ) اوف( التصوي  اها الناعق ًن -

ث الو   لأل ام اها القر ا     ) اوف( التصوي    -

التقرير اإلةتحم بنرتيث تقرير   رتل  تقرير  كرباجية  ث أاهى  ) اوف  واجه ً يل( -

) اوف (  تك كر  تنس التقرير  اإلةتحم اهى الناعق     -

التقرير اإلةتحم بنرتيث      ) اوف  واجه ً يهيث(-

 اوف التصوي  ًنو ًماط  نلد   ا القر ا   -

 التقرير  اإلةتحم  ن ال  يل    التصوي   ث الو   لأل ام اها القر ا  -

التقرير  اإلةتحم  ن ال  يل    التصوي   ث الو   االياب  ) اوف   واجه ال  يل( -

اها القر ا 

رى  اداا تلاع بتيق    التصوي  الي ) اوف ( -

اليرى  أداا تلاع  رك     التصوي  اها القر ا  ) اوف(-

التنليق    تلاع بتيق    التصوي  ًنو الف  نلد  ) اوف( -

التقرير  اإلةتحم  ن ً يهيث بنرتيث  ) اوف   واجه ال  يل ( -

لتقرير      الاع التقرير    ) اوف   واجه ال  يل( الميام بت-

اليرى  أداا تلاع بتيق     رك     التصوي  اها القر ا  ) اوف( -

  التنليق    تلاع بتيق    التصوي  اها  رةو ة اها الناعق ) اوف ( -

أداا التلاع القرك   تصوي  النر  اهى القر ى بوجود  لا ن ةهبا  ) اوف(-

 .اإلييابا  تصوي  النر  اهى القر ىحت  تنرك القلا ن  -

   :ربط جميع مهارات كرة اليا

هي تمارين تطبيقية لمهارات كرة اليا، 

تتميز بالفرح والسرور وسهولة 

ممارستها وتكرارها في سبيل االرتقاء 

 الحركي للعبة كرة اليا واتقان اللعبة.

 األ وات المستخامة:

مقعا سوياي. –كرة اليا 
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والعشرون والثاني الارس الحا ي   

الخطط الافادعيةوالخطط الهجومية      

Defense plans and attack plans 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

بقراك  اابا كر  اليل النيو ية  الل ااية  يم   ا القنان القنلد له بالقه   لحبي رف الق ه  ال -

كقا ار ه له الق ه  

لهواوف  ا القنان  لحباهى تق ًناية القه    انل ةقاع الصا ر  ييري ال طحبيم  ةب ة   -

 القنلد حت   رك ه 

 ا شنل داعر  حوا داعر   نتص  القه    انل ةقاع الصا ر  ييري لهواوف  لحبييري ةبن ال  -

 ا القنان القنلد حت   رك ه 

 ااتتيااات النيو ية  ا  جود  لا  يث ةهبييث  لحبطبق ال  -

التلة النيو ية  ا  جود  لا  يث اييابييث    ق ااًون كر  التهة  لحبيلبق ال -

 الهجومية

3 – 3 4-0

الافادعية

1-5     صفر-6

  4- 0     3 -0 1

  :يةط الهجومطخال

ــالحصــــــول دعلى الكرة و اختراق لــة اومح

 اكبر ، وتســــــجيلالمنـافس فـاع الفريق 

.فــي مــرمـــاهــم هـــاافاأل دعـــا  مــن

  :يةالافادع طخطال

الركيزة األســاســّية وصــمام األمان هي 

 م منصــــــفوفه ونن مفهم ي للفريق

الفريق الـتـغـلـــب دعـلـى هـجمـــات اجـــل 

الـافـاع دعن المرمى للحفاظ والمنـافس 

.دعـلـى دعـــام اختراق شــــــبـــاك المرمى
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 والعشرونوالرابع الارس الثالث 

القانون موا  دعلى والتعرف جمادعي تطبيق

 ى تطبيق جمادعي والتعرف دعل

  :ومهرجان كرة اليا موا  القانون

تطبيقات ومباريات مصـــــغرة تشـــــتمل 

ا لزيا ة دعلى المهارات التي تم  راســـته

في أ اء المهارات الحركية  طالبكفاءة ال

 طالبالإســـــعا  جميع و ،األســـــاســـــية

وغرس حــب لعبــة كرة اليــا واكتشــــــاف 

 المواهب الرياضية وردعايتها.

األ وات المستخامة:

الياكرة 

 قيم المواطنة:

قيم المواطنة. تحملفانيالت ) جميع  القيم ( 
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الثانيةالوحاة 

كرة السلة

Basketball
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 السلة كرة

Basketball

هي لعبـة جمـادعيـة يتنـافس فيها فريقان، يتكون كل فريق من خمســــــة 

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

المقسمة إلى شوطين ) أربع فترات ( .بالمباراة 

تتكون هذه اللعبة من دعاة مهارات أساسية: وهي مهارة التمرير 

والتنطيط ) المحاورة ( و التصويب بأنوادعه و المهارات الافادعية و 

 الهجومية  

مانّية، ة الجسوالقوّ  ،ا دعلى اللياقة البانّيةادعتما ا  رئيسي   السلةتما كرة تع

تطلب ، وتوالجساّية النفسّيةالالدعب دعلى صّحة  اكثير  ها وتؤّمر طبيعة لعب

وتعزز روح  ،مع االخرين والتواصل ،اتخاذ القرارمنه سردعة التفكير، و

 .من خالل اللعب الجمادعي وروح الفريق الواحا ناوالتع
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(الثانيمخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي 

كرة السلة اسم الوحاة:   ثالثةال :الوحاة

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1 .اإلحساس بالكرة يؤ ي تمرينات تنمي اإلحساس بالكرة بطريقة صحيحة

0  التنطيط بإتقان.النواحي الفنية لمهارة التنطيط يتعرف

3 .تطبيقات دعلى التنطيط يطبق مهارة التنطيط بطريقة سليمة

4 .التمريرة الصارية يؤ ي مهارة التمريرة الصارية بطريقة صحيحة

5 .التمريرة المرتاة بالياين يؤ ي التمريرة المرتاة بالياين بطريقة صحيحة

6  التمريرة المرتاة بيا واحاة بإتقان.يؤ ي التمريرة المرتاة بيا واحاة مع الزميل

7 .التمريرة الكتفيةيطبق التمريرة الكتفية بطريقة صحيحة

8 .التمرير فوق الرأس يؤ ي التمرير من فوق الرأس بإتقان

1 .تطبيقات دعلى التمرير يشارك الزمالء في تاريبات تنمي التمرير بإتقان

12   ربط مهارات التنطيط والتمرير بطريقة صحيحة.يربط مهارة التمرير بتنطيط الكرة

11 .االرتكاز والتوقف بعا التمرير والتنطيط يطبق مهارة االرتكاز والتوقف بعا التمرير والتنطيط

10 .التصويب من الثباتيصوب الكرة من الثبات بطريقة صحيحة
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(الثانيمخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي 

كرة السلة اسم الوحاة:   ثالثةال :الوحاة

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

13 التصويب من الومب .يؤ ي مهارة التصويب من الومب بطريقة صحيحة

14  التصويبة السلمية النواحي الفنية لمهارة التصويبة السلمية. يتعرف

15  يربط بين مهارة التصويب السلمي مع التمرير

  والتنطيط.

التصويبة السلمية مع التمرير والتنطيط

16 .التصويب بمتابعة الكرة المرتاة يؤ ي مهارة التصويب بمتابعة الكرة المرتاة بإتقان  

17  المتابعة الافادعية والهجومية .تاريبات تنمي المتابعة الافادعية والهجوميةيؤ ي

18 .ربط المتابعة الافادعية مع التنطيط والتمرير  يربط المتابعة الافادعية مع التنطيط والتمرير والتصويب

 والتصويب

11 تحركات القامين .يطبق تاريبات تنمي تحركات القامين بإتقان

02  وقفة االستعاا  الافادعية وحركات القامين .االستعاا  الافادعية وحركات القامينيؤ ي وقفة

01 اللعب الافادعي .يؤ ي تاريبات تنمي اللعب الافادعي بإتقان

00 اللعب الهجومي .يطبق تاريبات تنمي اللعب الهجومي

03 .تطبيقات مهارات كرة السلة يشارك الزمالء في مباريات مصغرة

 مصغرة( )مباريات

04 السلة كرة مهارات تطبيقات مناء أ اء المباريات المصغرة.أمع الزمالء  ناويتع

 مصغرة( مباريات)
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 :بالكرة اإلحساس

إل راك  طالبإدعطاء بع  التاريبات لل

وكرة اليا وساحة  طالبالعالقة بين ال

الملعب ولتطوير الحركة ونمط األ اء 

   وكيفية مسك الكرة.

  :الفنية النقاط

 نشر األصابع دعلى جانبي الكرة

 ون توتر بحيث تكون قادعاتا الياين 

استنا  بخلف مركزها مع االهتمام 

الكرة دعلى سالميات األصابع فقط 

 مع دعام الضغط دعليها.

اإلحساس بانتشار األصابع  أخذ

.دعلى كرة كبيرة

 لوالارس األ

اإلحساس بالكرة

Ball handling

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (  تنليق النر )  اوف  تك النر  أ ا اب

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

  ا ا النر  ألاهى بيل   تننا باليل ااترى ) ) اوف  تك النر  أ ا اب

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

 بالنر  بيث المل يث  8اا   ) اوف   تنا( اقل

  اوف   تنا( تبادا لم  النر  بيث الرجهيث (

  اوف(  تك النر ( د اان النر  اهى اليت  ب كقهه (

  اوف   تك النر ( د اان النر  حوا النوض (

  ضرب النر  اهى األاض  الو   التماطنا ) ) اوف  تك النر  أ ا اب

 ار صاا( تنليق  ا شنل داعري حوا اليت   تبليل النر  بنهتا  )اليهوس

الذااايث 

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

  ل اليترى  ا شن بلى)جهوس طويل    نا الركبتيث( تقرير النر   ث اليل اليقنى

 داعر  حوا الركبتيث

األ اءاستراتيجيات التقويم المعتما دعلى 

 أ اة التقويم: سلم التقاير العا ي

103مؤشرات األ اء الرقم

.الكرة دعلى االصابع انتشار1

اسنا  الكرة باألصابع.0

.ن مع الزمالء امناء األ اءاويتع3

األ وات المستخامة:

 كرة السلة.
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 :التنطيط

ــا  طــالــبيــافع ال ــاتجــاه األرض بي الكرة ب

واحاة، ومن الرســغ دعاة مرات وأصــابعه 

منفرجــة وقليلــة الثني، مع تبــا ل مني 

ومـا الركبتين قليال  لمتـابعة ارتاا  الكرة، 

م ، مطالبوالن ر أماما  لمتابعة تحركات ال

 .التصويب أويعا  التقاطها للتمرير 

:النقاط الفنية

  لىإالافع المتتابع للكرة وتوجيهها 

 األصابع.األرض بواسطة 

  أصابع اليا للسيطرة دعلى أكبر تبادعا

مساحة من الكرة لتوجيهها وتشير 

 الكرة.لرمام في اتجاه حركة 

  حركة الافع باألصابع وتتابع مني

وما الرسغ والذراع بانسيابية 

 وتوافق.

  التنطيط خارج القام المتقامة

نخفضة تكون الكرة الم رةاووللمح

 قريبة من الجسم.

ثانيالارس ال

 التنطيط

Dribbling 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 (تك النر جهوس طويل   ) باليل اليقنا  اليترى تنليق النر  تبادا  

  ا تنليق النر  بيث الرجهيث باليليث  تنا   تك النر ( تباد)جهوس طويل

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

 رى اليتتنليق النر  باليليث اليقنى   ث    تبادا (    تك النر ) اوف

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

األترى 

 ) باليل اليقنا  ث القشا النر  تنليقادا تب ) اوف   تك النر  

بشنل  ت رج بيث األاقاع  اليترى

  رىاليت    اليقنا باليل اليري  ث النر   تك تنليق () اوف  تك النر 

 .بيث األاقاع  ت رج بشنل

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.أصابع اليا للسيطرة دعلى أكبر مساحة من الكرةتبادعا 1

 .مني وما الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق0

الكرة قريبة من الجسم.3

األ وات المستخامة:

 اقماع. –كرة السلة 
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  :تطبيقات التنطيط

هي تمـــارين تطبيقيـــة لمهـــارة التنطيط 

في كرة الســــلة، تتميز بالفرح والســــرور 

وسهولة ممارستها وتكرارها في سبيل 

االرتقـاء الحركي لمهارة التنطيط في كرة 

 السلة.

 :النقاط الفنية

  لىإالافع المتتابع للكرة وتوجيهها 

 األصابع.بواسطة  األرض

  أصابع اليا تكون متبادعاة للسيطرة

دعلى أكبر مساحة من الكرة لتوجيهها 

.الكرةوتشير لرمام في اتجاه حركة 

  حركة الافع باألصابع وتتابع مني

وما الرسغ والذراع بانسيابية 

 وتوافق.

  التنطيط خارج القام المتقامة

المنخفضة تكون الكرة  رةاووللمح

من الجسم.قريبة 

 الارس الثالث

 تطبيقات التنطيط مع وجو  الماافعين

 Dribbling (With defenders) 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 نقوذج الارض  لقناا  شرح ا

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

  األاقاع  ت رج بيث 

 ( تنليق النر   ث اليري باليل اليقنا    اليترى بشنل  ت رج    تك النر ) اوف

 األاقاع بيث 

  جري تلي   ن تنليق النر  جنة اليقيث  انل الو وا  النر ( تك  ) اوف

اليتاا نر  باليل تبليل ااتياه  ن تنليق ال   لهمقن 

 ( تك   اوف ) اليتاا  رات جنة  0 رات جنة اليقيث     0تنليق النر   النر

  رات جنة اليقيث  0تنليق النر   النر ( القشا  ن تك  ً يل ) اوف  واجه 

بوجود  لا ن ةهبا  رات جنة اليتاا    0   

 ( باليري تك  ً يل  اوف  واجه ) 5 رات جنة اليقيث    5تنليق النر   النر 

بوجود  لا ن ةهبا  رات جنة اليتاا 

  ) النر   التيلر  اهى القنلد االتنليق  ا القتاحة ) اوف   تك النر

النر   مل ا حاا  اهيناا  ب ماده التيلر بب اد كر  ال  يل بهقتنا  لةا   ن

  وا هة اله    اةترجاانا

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

أصابع اليا تكون متبادعاة للسيطرة دعلى أكبر  1

.مساحة من الكرة

.الرسغ والذراع بانسيابية وتوافق مني وما 0

الكرة قريبة من الجسم. 3

األ وات المستخامة:

 اقماع. –كرة السلة 

 قيم المواطنة:

) الوالء ( المساحة المتوفرة لكل طالب للتنطيط يكون لها اسم من أسماء 

 قالع مملكة البحرين.
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 :التمريرة الصارية

في مستوى الصار بحيث يمسك  ةتمرير

الصـــــــار  امــامالكرة بــاليــاين  طــالــبال

أسفل والركبتان  إلىوالمرفقان متجهان 

 ممفي حـالـة انثنـاء والقـامان متبادعاتان 

 للذرادعين ســــــريع للرســــــغين وكامل مـا

من  التمريرة ويمكن أ اء هــذه ،والرجلين

 الحركة. أوالثبات 

 :النقاط الفنية

  مسك الكرة بالياين مع نشر

األصابع دعلى الكرة واإلبهامان 

 .الصار إلىخلفهما، سحب الكرة 

  ما الذاردعين بشكل كامل في أمناء

للخارج،  الكف فع الكرة مع لف 

تقام إحاى القامين أماما لمتابعة 

 الافع.حركة 

   الن ر في اتجاه الكرة التي تأخذ خطا

 لطالبصار ا إلىمستقيما  لتصل 

.المستلم

 الارس الرابع

 التمريرة الصارية

Chest pass 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

  القناا   ارض النقوذج شرح 

   جهوس طويل   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر(

  اوف   واجه الناعق( تقرير النر   اةتح نا (

   جاو   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر(

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

  أ تاا  5) اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   ث  تا ة

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

 اوف( تقرير النر  بيث ال  حا  ا القيقواة ( 

 استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.مسك الكرة بالياين مع نشر األصابع دعلى الكرة1

.الذاردعين بشكل كامل في أمناء  فع الكرة ما0

.للخارج الكفلف 3

األ وات المستخامة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

.الفرص بين الزميلين في تمرير واستالم الكرةتكافؤ )العاالة( 
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  :التمرير المرتاة

الكرة بــاتجــاه األرض كي ترتــا منهــا  فع 

لتســــــتقر بين يــاي الزميــل المســــــتلم 

تمريرة وتكون هذه ال ،)المســــــتقبـل لها(

فعـــالـــة دعنـــامـــا تحتـــاج أن تؤ ي تمريره 

منخفضـــــة بالقرب من الماافع لتصــــــل 

.الزميل إلى

:النقاط الفنية

  الرجلين باتساع الكتفين ورجل واحاة

 للخلف.

  مسك الكرة بأصابع الياين في

 مستوى الصار.

  تمرير الكرة بما الذرادعين لرمام مع

 .  تحريك الرجل الخلفية لرمام أيضا 

  تمرر الكرة في ملثي المسافة بين

 الطالب إلىالمرسل لترتا  الطالب

 المستقبل.

 الارس الخامس

 التمرير المرتاة بالياين

(Tow –handed) Bounces pass

 التعليميةالخطوات 

 التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج 

  جهوس طويل   واجه ال  يل( تقرير النر  له  يل القمابل( 

   واجه ال  يل( تقرير النر  له  يل القمابل )جاو  

  أ تاا  0 ث  تا ة ) اوف( تقرير النر  لهناعق 

  واجه ال  يل( تقرير النر  داتل اللوق بيث ال  يهيث   ) اوف  

  اوف   واجه ال  يل( تقرير النر  له  يل  ن النركة لأل ام ( 

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

   تر  5 جناب لوجه   تك النر ( تقرير النر   ث  تا ة  )الواوف 

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

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.الرجلين باتساع الكتفين 1

.تمرير الكرة بما الذرادعين لرمام 0

.تمرر الكرة في ملثي المسافة 3

األ وات المستخامة:

 اطواق. –كرة السلة 
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  :ةالفني النقاط

  مسك الكرة بأصابع الياين في

 مستوى الصار.

  لرمام مع  الذراعتمرير الكرة بما

 .  تحريك الرجل الخلفية لرمام أيضا 

  تمرر الكرة في ملثي المسافة بين

الطالب  إلىالمرسل لترتا  الطالب

المستقبل.

 الارس السا س

 واحاة التمريرة المرتاة بيا

(one –handed) Bounces pass

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

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

  جاو   واجه ال  يل( تقرير النر  له  يل القمابل(

  (ك كر  التهة أ ام الصلا ت  اوف)  أةلل   اقل د اعر كا هة ب ا اب

  ب ام الصلا

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

  واجه ال  يل( تقرير النر  داتل اللوق بيث ال  يهيث )الواوف 

 ()المل يث(  تك النر  باليل  ) تحتنرك الملم اليقنى لهياً    اوف

التقرير باليل اليقنى    اليترى  اليقنى   

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

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

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء.

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

يمسك الكرة كما في التمريرة الصارية مع  1

مني أكثر للركبتين.

.لرمام الذراعتمرير الكرة بما  0

.وترتا في ملثي المسافةتمرر الكرة  3

األ وات المستخامة:

 اطواق. –كرة السلة 
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 التمريرة الكتفية: 

ن وتكو من فوق الكتف الكرة طالبيمســك ال

ــا اليمنى خلف الكرة واليســـــرى أمــامهــا  الي

ودعنا تمرير كرة الســـــلة يما  ،لمجر  الســـــنا

 للذراع وكامل ياه ابتااء من الرســـــغ الطالب

ـــات  الـتـمريرة ويـمـكـن أ اء هـــذه  أومن الثب

ـــة  الـحـركـــة، وتســـــتـخـــام لـلـتمريرات الطويل

 والهجوم الخاطف.

:النقاط الفنية  

  بالياين.مسك الكرة 

  في حالة التمرير باليا تؤخذ الكرة

بالياين فوق الكتف اليمنى حتى 

خلف األذن اليمنى وتكون اليا 

اليمنى خلف الكرة واليسرى أمامها 

وفي هذا الوضع  السنا،لمجر  

يكون السادعا األيمن دعمو يا دعلى 

 األرض والسادعا واأليسر موازيا لها.

 أمناء  فع الكرة تتحرك القام  وفي

المستلم مع  اتجاهاليسرى في 

االتجاه  إلىتوجيه الكتف األيسر 

نفسه ويرتكز الجسم دعلى القام 

.اليمنى

 الارس السابع

 التمريرة الكتفية

Passing (Shoulder- one –handed) 

 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

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

   جاو   واجه ال  يل   تك النر ( تبادا تقرير النر(

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

 أ تاا  5 تا ة  ) اوف   واجه ال  يل   تك النر ( تبادا تقرير النر   ث

 )هة ة كر  باةتتلامب داا  ضن ااةت لاد لهتقرير  اللويهة  لال اليموم  ) اوف

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

  م 6تادى التقرير  بيث ً يهيث بيننقا   واجه ال  يل() اوف

  م 22 بلىالتقريث التابق  ن ًياد  القتا ة ينرا

  م 25التلاج  ا ًياد  القتا ة حتى ( ال  يل واجه ) اوف

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.فوق الكتفمن الكرة بالياين  تمرير 1

تكون اليا اليمنى خلف الكرة واليسرى أمامها لمجر   0

.السنا

المستلم مع توجيه  اتجاهتتحرك القام اليسرى في  3

االتجاه نفسه ويرتكز الجسم دعلى  إلىالكتف األيسر 

.القام اليمنى

األ وات المستخامة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

في التمريرة الكتفية.لعاالة بين الزميلين في تمرير واستالم )العاالة( ا
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 :التمريرة من فوق الرأس

 تمريرة مفياة لالدعب طويل ذهه

ألنها تمكنه من تمرير الكرة لزميله  القامة

منه ويكون  منافسين أقصرمن فوق 

التمرير بالياين من فوق الرأس، والكفان 

للااخل والمرفقان مثنيين قليال مم تما 

الذرادعان دعاليا وتمرر بقوة وسردعة في 

 اتجاه افقي للزميل.

 :الفنية النقاط

  ا الذرادعان تاالبتاائي تممن الوضع

  .دعاليا  

 ن مبافع الكرة بحركة  طالبيقوم ال

واألصابع  فوق الرأس بالرسغين

 .األمام إلى

 دعلى هذا الوضع  طالبيحافظ ال

 .وذلك من أجل متابعة التمريرة

  تقام إحاى القامين أماما  وذلك

.للمحاف ة دعلى اتزان الجسم

 الارس الثامن

الرأسالتمريرة من فوق   

Passing (Over the head- tow –handed  (

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج 

   جهوس طويل   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر(

   جاو   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر( 

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

  أ تاا  5 واجه ال  يل( تبادا تقرير النر   ث  تا ة ) اوف

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

   اوف   واجه ال  يل( تبادا تقرير النر  له  يل  ن النركة لهته (

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

الرجلين باتساع الكتفين ورجل واحاة 1

.للخلف

.ما الذرادعان دعاليا  0

.متابعة التمريرة3

األ وات المستخامة:

 كرة السلة.
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 الارس التاسع

مراجعة أنواع التمرير  

(/ مرتاة بيا واحاة )الصارية / الكتفية / فوق الراس / المرتاة بالياين 

Passing (Over the head- Shoulder- bounces pass) 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  النقوذج  القنااات  ارضشرح 

  تقرير النر  تبادا ( ال  يلل   واجه طوي)جهوس 

 تقرير النر  تبادا (    واجه ال  يل)جاو 

   )م )التقرير  الصلاية 0اهى الناعق  ث  تا ة تقرير النر  تبادا ) اوف

   وق الرأس(

 التقرير  الصلاية  أ تاا  0 ث  تا ة تقرير النر  تبادا (    واجه ال  يل) اوف(– 

  القرتل (

 التقرير  النتلية   أ تاا 5  ث  تا ةتقرير النر  بادا ت(    واجه ال  يل) اوف(– 

  وق الرأس(

 (يقوات  )بينن  ان تبادا التقرير تتواجن ن ا اوف

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

   اب     ب لاا بنرتيث

   لحب الللى كل  يقواة كر   اطحبلقيقواات  ث أابن  لحبالتمتي 

حيث يقرا  االنر  داعقاب حت  األااام  تتهتل تقريرحتى أاب ة  2 راقيث  ث 

ال نتا )اةتتلام ال ل   ب لاا انذا  0اا   لال له 2را  ال الذي ينقل اللال 

 جقين أًواع التقريرات(

 5 ا   اللاعر  يمو ون بل ا النقر داتل يث طالب يملون بشنل داعري  طحب 

   )اةتتلامتنتت  ًملة لنل  ر  يت   ينا الن النر  ات الن التقرير لونا ين

 .جقين أًواع التقريرات(

األ وات المستخامة:

 طوق. –كرة السلة 
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 :تطبيقات مهارات التنطيط والتمرير

هي تمارين تطبيقية لمهارة التنطيط 

في كرة السلة، تتميز بالفرح والسرور 

وتكرارها في  ،وسهولة ممارستها

سبيل االرتقاء الحركي لمهارتي 

 .التنطيط والتمرير في كرة السلة

 الارس العاشر

 تطبيق مهارات التنطيط والتمرير

Dribbling and Passing 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  تقرير     الصا ر اتنليق النر   ن  النر ( تك   واجه ال  يل  ) اوف

  نىالنر  باليل اليق

   تقرير     الصا ر اتنليق النر   ن  النر ( تك   واجه ال  يل  ) اوف

   رى النر  باليل اليت

  تنليق النر     تقريراا القشا  ن  النر ( تك   واجه ال  يل  ) اوف

 اليقنى باليل 

 تنليق النر     تقريراا القشا  ن  النر ( تك   واجه ال  يل  )القشا

 اليترى باليل 

  )ام باةتتل  اب     كرتيث احل    التقرير بنر بشنل داعري  طحب 5) اوف

 جقين أًواع التقرير 

 اهى بالمو  بالتنليق لحبال يموم الق ه  بشاا   ن باليري التنليق 

 ال  يل  كر  اةتمباا اليري    األاض

 (اوف  )بينن   التنليق  التقرير تبادا  تواجنتان  يقواتان

األ وات المستخامة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

)التعاون( التعاون مع الزمالء بالتمرير والتنطيط.
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:النقاط الفنية

  يجب أن يكون الجسم في حالة اتزان

منخف .كامل وفي وضع 

  المرفقان للخارج أمناء االرتكاز بالكرة

 لحمايتها من المنافس.

  االرتكاز يكون دعلى مشط القام

 الخلفية.

  بمسافة  طالباليجب أن يحتفظ

 مناسبة بين القامين.

  دعام ما ومني القامين أمناء

 الاوران.

  القامان معا في وقت أن تعمل

واحا بحيث ال يكون هناك تجزئة في 

 الحركة أمناء الاوران.

حا ي دعشرالارس ال  

االرتكاز والتوقف بعا التمرير والتنطيط   

Pivot after dribbling and passing 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ( أداا )اهى أن تتتتلم الملم الصنينة ب ل التوا  اابن لله اوف  

  التوا  ابن لله اهى أن تتتتلم الملم الصنينة ب ل ) اوف   تك النر ( أداا

 اهى أن ينون الل اان ًص  د ا  ينرا التقريث التابق 

 )انل اإلشاا  ألداا اااتناً األ ا ا    التهلا  اليري ) اوف

  با أن التوا  ينون ب ل اةتحم النر  الققراه  ث ال  يل ينرا التقريث التابق

  اا ا ا التابق  ن أداا اااتناً التهلاينرا التقريث  

 )اةتحم النر  الققراه  ث ً يل    أداا اااتناً لهياًبيث  ) اوف 

  التوا   أداا اااتناً  ا  جود القنا س التهبا    ااييابا ) اوف( التنليق 

  ب ل اةتحم النر  الققراه  ث ال  يل ينرا التقريث التابق

  )اليري  التوا   ا ال   احل  اةتحم التقرير  ال الية الققراه  ث ال  يل   ) اوف

الق ه  اااتناً  ا ااتياه الذي ينلده 

 )لهتر ج  ث القنلمة  ا ا القنالنر  القرتل   ث الهوحة     اةتحمااتناً ب ل ا) اوف

القنر ة 

 )النر  القرتل   ث الهوحة    تقرير النر   ث  وق الرأس  اةتحماااتناً ب ل ) اوف

الياً   تقله  يل القوجود ارب 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.المرفقان للخارج أمناء االرتكاز1

.االرتكاز يكون دعلى مشط القام الخلفية 0

دعام ما ومني القامين أمناء الاوران.3

األ وات المستخامة:

 كرة السلة.
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:التصويب من الثبات

ــــــارات الهجوميــــــة  ــــــا التصــــــويب إحــــــاى المه يع

ـــرة الســـلة  ـــه المهمـــة فـــي ك ـــأمير فعـــال فـــي ول ت

ومـــــــن المهـــــــارات  إربـــــــاك  فادعـــــــات المنـــــــافس

الاافعيــــة  لطالــــباألساســـية التــــي تنمــــي لـــاى ا

ــــــــــان  ــــــــــي للمك ــــــــــاريب واالحســــــــــاس الحرك للت

التصــــويب  عوالتصــــويب مــــن الثبــــات أكثــــر األنــــوا

ــه للســلة  ــات مواجه ــؤ ي مــن الثب ــه ي اســتخااما  ألن

ـــــزمالء  ـــــاخل ال ـــــاون ت ـــــز  أووب المنافســـــين ويتمي

 باالتزان والتركيز.

:النقاط الفنية  

  مواجها السلة مع تقام  الطالبيقف

إحاى القامين أماما  قليال، بحيث تتقام 

القام المقابلة لليا المصوبة، وتكون 

 ن.الكتفي المسافة بين القامين باتساع

  الكرة دعلى أصابع اليا  الطالبيضع

المصوبة والذراع مثنية من المرفق 

والعضا مواٍز لررض مع مني الرسغ 

للخلف حتى تستقر الكرة دعلى أصابع 

 اليا.

  تمتا الركبتان وتستقيم الذراع المصوبة

أماما  دعاليا  في توقيت انسيابي وبحركة 

لطالب إضافية لرسغ اليا يعطي بها ا

للكرة السردعة الالزمة لالنطالق والاوران 

الالزم لها وكذلك الماى المطلوب تبعا  

 .السلة إلىللمسافة التي تقطعها الكرة 

 الارس الثاني دعشر

 التصويب من الثبات

Set shoot 

 الخطوات التعليمية

التاريبات:

 نقوذج ارض ال لقناا شرح ا 

 (  اتذ  ضن ااةت لاد اوف   واجه ال  يل ) التصوي  له  يل   تك النر   

 م5 ث  تا ة لتصوي  ا التهة(ه حهق ااطرات  واجن  ) اوف 

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

  )تنركي القنتص اابل تق  النناعاا  ااطر  تقته  ال ااطر ) اوف ااطرتيث 

القنتص  ليتته  تقرير  ً يهة القواجه ارب القنلمة القنر ة  ااطر  طال 

ناًنقا   انلالبال   يتبادا  القرتل اال  يل النر   يتته  يم   يصوب بينقا 

الماطرتيث  ا 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.مني من المرفق مع مني الرسغ للخلف1

اليا األخرى غير المصوبة تسنا الكرة من 0

 .الجانب

.الركبتينفي مني 3

األ وات المستخامة:

 كرة السلة.
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 :التصويب من الومب

التصــــويب مــــن الومــــب تــــؤ ى طريقــــة 

ـــات  ـــن الثب ـــة التصـــويب م ـــنفس طريق ب

ـــب فـــي الهـــواء ـــع الوم ـــن م ـــا  لك دعمو ي

محاف ــــــة دعلــــــى الحيــــــز الــــــذي مــــــع ال

 الهواء.في لطالب يشغله ا

 :النقاط الفنية

  تؤ ى طريقة التصويب من الومب

بنفس طريقة التصويب من الثبات 

 الهواء.لكن مع الومب في 

  أدعلى ودعنا الوصول  إلىالومب

أدعلى نقطة يتم التصويب  إلى

بحيث يكون مرفق اليا المصوبة 

 قريبا  من العين.

  متابعة الرسغ للتصويب والنزول

.دعلى القامين في نفس المكان

 لث دعشرالارس الثا

التصويب من الومب 

Jump shoot

 الخطوات التعليمية

التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج

 اتذ  ضن ااةت لاد ( تك النر   ) اوف  ليث  تواجنيث  

 التصوي  بالو   له  يل 

 )بالو    ث  لتصوي  اهى التهةا ) اوف ااطرات  واجنة التهة

م5 تا ة 

  بالو   بجراا  تابمة  ا تصوي   ااطرتيث() اوف

  )القنتص اابل تق  ر النناعاا  ااطته  النل  ااطر ) اوف ااطرتيث 

القنتص  ليتته  تقرير  ً يهة القواجه ارب  ااطر  طال يتنرك 

   القرتل االقنلمة القنر ة  يم   يصوب بينقا ييقن ال  يل النر  

الماطرتيث  ناًنقا  ا  ال  يحنيتبادا 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.أدعلى إلىالومب  1

.متابعة الرسغ للتصويب 0

.النزول دعلى القامين في نفس المكان 3

األ وات المستخامة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

.الطموح في الفوز والتصويب)الطموح( 
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التصويبة السلمية:

 تؤ ي هذه التصويبة بكلتا الياين دعنا هجوم

من مختلف وبسردعة في اتجاه الهاف الطالب 

استالم الكرة من  أو تنطيط الكرةبعا  االتجاهات

مرادعاة النواحي القانونية  الطالبودعلى زميل له، 

دعنا أ اء هذه المهارة حتى ال يقع في مخالفة 

  .المشي بالكرة

:الفنية النقاط  

  بعا  أوالكرة من زميل  طالبالدعنا استالم

خطوة لرمام ليهبط  طالبال، يأخذ رةاومح

لى ودعلى إحاى القامين وهذه الخطوة األ

يجب أن تكون دعلى بعا مسافة مناسبة من 

 الحلق.

 لى دعلى األرض يأخذ وبعا هبوط القام األ

 خطوة بالقام األخرى. الطالب

 أدعلى  إلىدعلى قامه للومب  طالبال يرتقي

مع رفع ركبة القام التي المست األرض 

 ال. أو

  أدعلى ارتفاع والكرة  إلى طالبالدعناما يصل

بين يايه تترك إحاى الياين الكرة ليصوب 

ة، رفودعبأصابع اليا المقابلة لركبة اليا الم

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 لطالببعا أن تترك الكرة يا ا 

القامين في وقت واحا وذلك لمتابعة الكرة 

التصويب.في حالة فشل 

 الارس الرابع دعشر

التصويبة السلمية  

Lay-ups

 الخطوات التعليمية

التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج 

 ً لقس الي ا المري   ث الهوحة  لةا لقنتمريباب  25ية  االيري  ا اتياه النلف  ث

  ب ل اااتماا بإحلى المل يث ا ا القيالتهلية باليل 

  أن يقر  وانا بتلو  االية تنون اا  لال ال اا ينتوضن اهى األاض كر  طبية

 لى ابل اااتماا  الو   ال الا التلو  األ

  ت هي  التصوي   ث  نان ارب النلف بلىب ل بتمان تلوات اااتراب ينتمل  

 أاهى  اليل األترى ةاًل   ث  بلى   تك النر ( التصوي  باليل اليقنى ) اوف

الياً  

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

أةلل  تبمى الذااع  قتل  لهقتاب ة 

  األاهى  بلى) اوف   تك النر ( التصوي   ن ا ن الركبة 

  اوف(  ث الابات ارب النهق تصوي  النر  اهى النلف ( 

  اوف( التصوي   ث تلوتيثا يتاا    ا ن الملم اليقنى  ن الو   أ ناا (

التصويب.

استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء
 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

أخذ خطوة واحاة بالقام اليمنى واالرتقاء بالقام  1

  .اليسرى

.األصابع خلف الكرة أمناء التصويب 0

.اليا المصوبة أقرب ما يمكن للسلة 3

 المستخامة:األ وات 

كرة طبية. –كرة السلة 
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 الارس الخامس دعشر

 التصويبة السلمية مع التمرير والتنطيط 

Lay-ups and dribbling, Passing 

 الخطوات التعليمية

التاريبات:

  شرح القناا   ارض النقوذج 

  اوف( التنليق    أداا التصويبة التهقية (

 النر (  شا  ن تنليق النر     التصوي  اهى النهق    تك ) اوف

   تصويبة ةهقية

  اوف   تك النر ( جري  ن تنليق النر     التصوي  اهى النهق (

  تصويبة ةهقية

  اوف   تك النر (  شا  ن تنليق النر  بيث اااقاع    التصوي (

 اهى النهق تصويبة ةهقية

  بيث اااقاع    التصوي  ) اوف   تك النر ( اليري  ن تنليق النر

  اهى النهق تصويبة ةهقية

 ا اةتحم النر     التصوي  اهى النهق تصويبة ةهقية القشا

 اليريا اةتحم النر     التصوي  اهى النهق تصويبة ةهقية 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

أخذ خطوة واحاة بالقام اليمنى   1

  .واالرتقاء بالقام اليسرى

.األصابع خلف الكرة أمناء التصويب  0

.اليا المصوبة أقرب ما يمكن للسلة  3

األ وات المستخامة:

 اقماع. –كرة السلة 

 قيم المواطنة:

)التعاون ( التعاون مع الزمالء في التمرير والتنطيط.
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:التصويب بمتابعة الكرة المرتاة  

يقفــــز  تــــاا  الكــــرة مــــن الهــــافبعــــا ار

ـــــبا ـــــي  لطال ـــــرة ف ـــــة الك ـــــا  لمقابل دعالي

ـــاا ها مـــن الســـلة  ـــى نقطـــة الرت  أوأدعل

 .التصويبلة اوويتابع مح اللوحة

:النقاط الفنية  

  اا ارت يةاوز أوالتنبؤ الصحيح لمكان

 .الكرة من الهاف

  التوقيت الجيا للقفز لمقابلة الكرة

 .في لح ة ارتاا ها من الهاف

  القفز دعاليا  لمقابلة الكرة في أدعلى

نقطة وأقربها الرتاا ها من السلة 

.اللوحة أو

  لمتابعة التصويب يمكن استغالل

 إلىاللوحة حتى ترتا الكرة منها 

 يةاوزالسلة ويتوقف ذلك دعلى 

 .ارتاا ها

 أمناء  طالبجب أن يكون جسم الي

القفز في كامل امتاا ه والذرادعان 

هما وفتح أيضا  في كامل امتاا 

.القامين

 الارس السا س دعشر

التصويب بمتابعة الكرة المرتاة 

Shooting) Bouncing Ball( 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  نقوذجاللقناا   ارض اشرح   

 )أاهى بلىأاهى باليليث باةتقراا أ ناا المل   بلىد ن النر   ) اوف  

 باليل اليقنى  مق    باليترى ينرا التقريث التابق  

 أ ناا القشا    اليري ينرا التقريث التابق  

 لو   االياب باااتماا بالمل يث   اب لهقس لوحة النلف باليليث    بالتبادا ) اوف( ا

 اليقيث  اليتاا بيث 

   تاب ة النر  باةتقراا اهى الهوحة  ن  ححظة  ل الذااايث االياب باةتتلام الرةاليث

   األ ابن  مق

 )تر  ث النلف    التملم  0الهوحة  ث  تا ة  بلى ا النر   ث أةلل ا ) اوف 

  بالو   لقتاب تنا

 )بلىالهوحة    الو   لقتاب تنا اهى الهوحة     بلى ا النر   ث أةلل ا ) اوف 

 تهة بالتباداال

 التابق  ن  جود  نا س ةهبا    بييابا ينرا التقريث 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

 أ اة التقويم: قائمة الشطب

النعممؤشرات األ اء الرقم

.القفز دعاليا  لمقابلة الكرة في أدعلى نقطة1

أمناء القفز في كامل امتاا ه والذرادعان  طالبيكون جسم ال0

 .أيضا  في كامل امتاا هما وفتح القامين

األ اء.ن مع الزمالء امناء اويتع3

األ وات المستخامة:

اقماع. –كرة السلة   
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  :المتابعة الافادعية والهجومية

 فـــــوز الفريـــــق ونجاحـــــه دعلـــــى يعتمـــــا

االهتمــــــــام بالمهــــــــارات األساســــــــية 

ـــرة الســـلة بنودعيهـــا ـــة ك الهجـــومي  للعب

ــــــــان ــــــــافادعي، وان إتق ــــــــة  وال المتابع

ـــة والافادعيـــة يســـادعا المعلـــم  الهجومي

ــــــــق هافــــــــ فــــــــي لالرتقــــــــاء و هتحقي

ـــــب بالمســـــتوى  ـــــوزه اللع ـــــق وف للفري

  في المنافسات.

:الفنية لنقاطا  

  الحجز خلف ال هر 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

ها دعلي واالستحواذلمقابلة الكرة المرتاة 

من أدعلى ارتفاع.

  أسفل الذقن،  إلىمسك الكرة وجذبها

الخارج. إلىوالمرفقان مواجهان 

دعشر والثامن الارس السابع   

 المتابعة الافادعية والهجومية 

Defensive and offensive follow-up 

 
 

 
 الخطوات التعليمية

التاريبات:

 ( )أاهى  بلىأاهى باليليث باةتقراا أ ناا المل   بلى تاب ة د ن النر   اوف 

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

  ) ححظة  ل الذااايث  الهوحةا  نالنر  باةتقراا اهى   تاب ة) اوف   تك النر 

ر الن أن يت  القتاب ة ب ل اةتمراا   مقا اةتتلام الرةاليث  األ ابن  ااالياب 

 األ ابن اهى 

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

 التهة  بلىالنلف    التملم  الو   لقتاب تنا 

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

 التهة  بلى    ر  

 جود  نا س بييابا ااةهبالتابق  ا  جود  نا س  ينرا التقريث       

 (ا )(  الو  ث  أ لتصوي   ا  جود  نا س )تصويبه  يلاًية  ث الابات  اوف

  التهة بلى   اليري لقتاب ة النر  

 لا ن  تنا تيث  ناج   طحب جود يصوب النر   ا  لق ه ا  

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

قائمة الشطب ا اة التقويم:  

النعممؤشرات األ اء الرقم

.مرفودعتين جانبا  مع مني المرفقينالذرادعان إبقاء 1

.أدعلى لمقابلة الكرة المرتاة إلىالافع بالرجلين دعنا الومب 0

.أسفل الذقن إلىمسك الكرة وجذبها 3

األ وات المستخامة:

اقماع –كرة السلة   
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االستعاا  الافادعية وحركات وقفة 

 :القامين

من المهـارات الافادعية المهمة التي تعطي  

 منعه أوفرصــه لالســتالء دعلى كرة المنافس 

 التصـــويب ويكون أومن التقام وتمرير الكرة 

ــافســـــــه  ــه لمن ــا المــاافع مواج والراس فيه

دعلى المنـــافس  والن ر موزعألدعلى  مرفوع

ـــاء والـكرة ويوجـــا  وتوزيع ،في الركبتين انثن

 وأحاي الذرادعينالجســـــم دعلى القامين  مقل

واألخرى ألسـفل والتحرك في نفس لردعلى 

اتجاه المهاجم.

: النقاط الفنية  

 تتيح مناسبة مسافة إلى القامان تتبادعا 

 ييربتغ له يسمح متزنا   مستقرا   وضعا   للطالب

 المهارات وأ اء السريع االنطالق أو االتجاه

  .المختلفة الافادعية

 األمام، إلى يشيرا أن يجب القامين مشطا 

 تتأخر بحيث األخرى دعلى قام تتقام وأن

 تحرك يحتمل الذي الجانب في التي القام

 .إليه المنافس المهاجم

 كوني بحيث مثنيتين، الركبتان تكون أن يجب 

 .تقريبا   قائمة يةاوز الساق مع الفخذ

 مائل الجذع ،  ال هر، استقامة مع أماما 

 اتجاه في أماما   والن ر دعمو ية والرقبة

.المنافس

 الارس التاسع دعشر والعشرون 

 وقفة االستعاا  الافادعية وحركات القامين

Foot movements in defense 

 

 الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ()تلوات  0تلوات لهيقيث     0 ث  ضن الوالة الل ااية الصنينة أتذ  الواوف

 لهيتاا 

  الواوف( ث  الة ااةت لاد الل ااية يبلأ الق ه  النلاا اهى التنرك تب اب(

ألحل الياًبيث تب اب إلشاا  القلاب  ًلاعه أ تهلاب  أ لسشاا ا  يتنرك الحابون أ ا اب 

  )اإلشاا   انس ينون التنرك  لنث الصنينة الل ااية الوالة  ضن أتذ )الواوف

   اوف(  ناج  انل النل النناعا لهق ه   القلا ن انل تق القنتص   انل ا (

ي لا الق ه  بشاا  لحًلحق يذا  القناج  باتياه القلا ن  انل   وا 

 القناج  لهقلا ن يموم القرا ن بوالة ااةت لاد 

  كرا التلاي  التابق  لنث القناج  يقتك النر   ينللنا  انل ا يصل يموم

 نركة ااةت لاد القلا ن ب

  ينرا التلاي  التابق  اكث القناج  بيله كر   يموم بالتنليق بينة اليقيث  اليتاا

القلا ن بنركة ااةت لاد الل ااية  حركات المل يث 

استراتيجيات التقويم المعتما دعلى األ اء

قائمة الشطب ا اة التقويم:

النعممؤشرات األ اء الرقم

األمام. إلى يشيرا أن يجب القامين مشطا1

مثنيتين. الركبتان0

. مائل الجذع3 أماما 

األ وات المستخامة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

)الثقة( الثقة واالدعتزاز بالنفس من خالل وقفة االستعاا  وحركات القامين.
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  :يالافادع اللعب

الركيزة األساسّية وصمام الافاع هو 

 مصفوفه ونن مفهم ي للفريقاألمان 

الفريق التغلب دعلى هجمات من اجل 

لة اوالهاف ومحدعن  المنافس والافاع

 الحصول دعلى الكرة من المنافس.

فئتين  إلىويمكن تصنيف الالدعبين 

 رئيسيتين هما:

 ( (Perimetersالخارجية الدعبوا المراكز 

هم الذين يلعبون  ائما في المحيط 

المحرمة، وهم  ائما الخارجي للمنطقة 

 يواجهون السلة )لوحة الهاف(.

 ((Postsاالرتكاز الدعبوا 

أ اء مميزة حيث أنهم  ولهم طبيعة

 اخل  أويلعبون في مناطق قريبة 

غالبا   الطالبالمنطقة المحرمة وظهر 

 .مواجه للسلة

 الارس الواحا والعشرون

اللعب الافادعي 

 Defense 

لخطوات التعليمية ا

التاريبات:

 يم   ا القنان القنلد له بالقه  الل ااية بقراك  اابا كر  التهة  لحبالق ه  ال ي رف 

كقا ار ه له الق ه  

  يموم الق ه  بقراج ة الوالات الل ااية  طرق الل اع اهى الوةاعل النيو ية القتتهلة

الني (  –الماطن  –التصوي   –التقرير  –)التنليق 

  لهواوف  ا  لحباهى تق ًناية القه    انل ةقاع الصا ر  ييري ال طحب ةتقت يم

 القنان القنلد حت   رك ه 

 ا شنل داعر  حوا داعر   نتص  القه    انل ةقاع الصا ر  ييري  طحبالتقس  ييري 

 لهواوف  ا القنان القنلد حت   رك ه 

  بلأ الق ه  لا  يث  ي طحب ناجقيث  يم  تقس  طحبيموم الق ه  بتوًين تقس

 – ا كل حالة  ث تنمل النر  )النر   ا القنتص   طال بشرح طريمة الوالة الل ااية لنل 

  اهى تق الر ية النر ( – نتلضة تنت التهة  –جنة اليتاا  –جنة اليقيث 

 ال ليموم اللريق القناج  بتنريك النر   يقا بينن   لنث ببقا بنيث ان ينون اناك  ر ة له

 ث تحا توجينات الق ه   أ ة الل ااا ذاتيا  ث ت ليل  ض 

  يبلأ اللريق القناج  بتنريك النر  بصوا  أةرع  لنث د ن التصوي  اهى التهة  يرد تقرير

 لهنر   تنركات ايو ية  مق 

  يموم اللريق القناج  بقناجقة التهة  التنرك بصوا  تشابنه القنا تات اللريق القلا ن

  يلا ن   ق ااًون كر  التهة

  يموم الق ه  بالتبليل بيث اللريميث بنيث يصبح القناج   لا ن  ال نس   

األ وات المستخامة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

من خالل اللعب الافادعي.الطموح في الفوز )الطموح ( 
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 الارس الثاني والعشرون

اللعب الهجومي 

Attack 

 

لخطوات التعليمية ا

التاريبات:

 :الهجوم ضا  فاع رجل لرجل

 بقراك  اابا كر  التهة  يم   ا القنان القنلد له بالقه   كقا ار ه له  لحبي رف الق ه  ال

الق ه  

  لهواوف  ا القنان  لحباهى تق ًناية القه    انل ةقاع الصا ر  ييري ال طحبيم  التقس

 القنلد حت   رك ه 

 ا شنل داعر  حوا داعر   نتص  القه    انل ةقاع الصا ر  ييري لهواوف  لحبييري التقس ال 

 ا القنان القنلد حت   رك ه 

 ايوم اا  اااتناً الواحل( ) ااا(تلة ايو ية اهى د اع اجل لرجل  لحبيلبق ال(     

 B تق تهلا  ااباGuards  

 (C)  يتنرك تياه  نان اااتناً األاهى  النر ااا  ااتناً يبلأ  ث  نان اااتناً القنتلي انس 

  يقرا(B) اا  اااتناً  يتابن تقريرته  ذلك ب قل حي    د ج  بلى(Double screen)  اهى تق الر ية النر

 ا الياً  الذي اام بالتقرير  يه  (C) ن 

 (A)  الياً  اايتر  يملن ته  الني  الق د ج القادى بواةلة  بلىيموم بنركة تلاع اةلل(B , C  )

اهى تق الر ية النر  

  بقيرد أن يقرا(B)  النر   إن(E)  الينة ال نتية  اتنا الياً  األيقث  بلىالقناج   ا ًلس الينة ينتمل

 ث القه   

  ًاا  اااتنا(C)  للية اتتياايث ب ا التقرير الا(A)  الذي يموم بالتصوي   ث المل   ث ا ام الني

 (E)ب قل حي  ا  (D)الماطن تياه التهة حيث يموم  (E)التقرير الا  أ الق د ج 

 (A)  يتتقر  ا الملن تياه التهة بالنر  أ للية اتتياايث ب ا أن يصوب اهى التهة  

   القتاب يث(ااةتنواذ اهى النرات القرتل( (D)  ث الياً  اايتر (C) ث القنتص   بذا  ( أةتقرA ا  )

( يتنرك لهل اع تهلا Eلياً  األيقث )(  ث اAالقتاب ة بالنر  تياه التهة )

 بل ن  جود د اع طال  رتيث لنل  أ ا  ر  لحب كل اتتباينلذ الق ه   ن ال  

 ااتتيااات النيو ية  ا  جود  لا  يث ةهبييث  لحبيلبق ال 

 التلة النيو ية  ا  جود  لا  يث اييابييث    ق ااًون كر  التهة  لحبيلبق ال

األ وات المستخامة:

كرة السلة.

 قيم المواطنة:

من خالل اللعب الهجومي.الطموح في الفوز )الطموح ( 
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تختلف مهارات الالدعبين في كال  

 أوالمركزين سواء في الافاع 

كما يمكن تصنيف الالدعبين  الهجوم،

خمسة لطبقا أل وارهم الهجومية 

:مراكز وهي

 Point Guardصانع اللعب  :ال  أو

(1مركز )

 orا صانع اللعب مسادع :مانيا  

Shooting Guard Off-Guard, 

Swing Guard  (0)مركز

: الجناح  Smallالقامة( )قصير  مالثا 

Forward ( 3مركز)

:  Powerالجناح )طويل القامة(  رابعا 

Forward ( 4مركز)

:  Center orالدعب االرتكاز  خامسا 

Post  (5)مركز

 الارس الثاني والعشرون

اللعب الهجومي 

Attack 

لخطوات التعليمية ا

 التاريبات:

الهجوم ضا  فاع المنطقة 

   ي رف الق ه  اللحب بقراك  اابا كر  التهة  يم   ا القنان القنلد له بالقه   كقا ار ه له الق ه

  يم  التقس طحب اهى تق ًناية القه    انل ةقاع الصا ر  ييري اللحب لهواوف  ا القنان القنلد

 حت   رك ه 

  ييري التقس اللحب  ا شنل داعر  حوا داعر   نتص  القه    انل ةقاع الصا ر  ييري لهواوف  ا

 القنان القنلد حت   رك ه 

  ااا(:يلبق اللحب تلة ايو ية اهى د اع القنلمة (

  0-0باةتتلام ايوم

 (A) بلى اليقيث  يشير بلى اتياه النركة ضل د اع القنلمة    يقرا النر  بلى  ينا ا(B)  بقيرد ان يبلأ(A)  ا 

النر   اتياه( يتنرك  ث  ناًة القنتلي الا اليتاا بلى  نان اااتناً القتوةق  ا E) إن   نا اته

 (B)  يقرا بلى(E)  بذا ا ننه ذلك  يتنرك  واً لتق الياً  تياه التق النناعا

 (D)  يملن بتراة تنت التهة  واًيا لنركة(E)  

 (E)  يقننه ان يقرا بلى(D)  أ  بلى  أةللالماطن(B)  القتنرك بلوا تق الياً  أ  بلى(C)  القتنرك بلى تااج

ًص  داعر  الر ية النر  

  بذا ل  يتقنث(B)  ث التقرير بلى (E)  ان (D)  ةوف يادي حركةV  الركث  ةوف يقرا بلى  تياهبلى التااج(D) 

 (B)    تتمبل النر   ث يملن  ا الناا تياه التهة  يgive and go  ث (D)  ب ل الن(B)  يموم(E)  بااً اق

 نان اااتناً القنتلي  ا اتياه  نان النر   أةلل ث  نان اااتناً القتوةق بلى 

 (A)  يتنرك بلى اليقيث اةتمباا النر   ث(D)  

 (C)  يي  ان يتنرك بلى  نلمة الر ية النر  أ  بلى النص  التااجا  ث داعر  الر  ية النر   ا  نان جيل

 ( D)لهتصوي  أ  ابقا تقرير ةرين  ث 

  بذا(D)  ل  يتقنث  ث التقرير بلى(B. E .C)  إًه يقرا تهلا بلى (A)  الذي يقرا النر  بلى(C. B)  د اان لهتااج بلى

تاحة  لتوحة لهتصوي  القتوةق الياً  اايتر بلى  

 (C)  يقرا بتراة بلى(B)  ابل ان يالير القلا  يث بلى الياً  اايتر حيث ي تذ(B)  ر ة تصوي   توةلة 

 (B)   ةوف يتنرك االيا  ث  ناًه القنتلي بلى القنان القتوةق  ا اتياه النر 

 (C)  يتنرك تياه(B)   (D)  يتنرك تنت التهة  نتلي  انس النر   يموم(A)  بالتنرك بلى النص  التااجا

 ث  نلمة الر ية النر  ابقا ينون  لتوحا ان التاليير الترين لهتص  يي  ان يادي تهلا لهياً  اايتر 
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 جمادعي والتعرف دعلى تطبيق

 :السلةومهرجان كرة  موا  القانون

تطبيقات ومباريات مصـــغرة تشـــتمل 

 ،ادعلى المهــارات التي تم  راســــــتهــ

ــ ــفـــاءة ال ـــا ة ك ــزي ـــبل فــي أ اء  طـــال

إســعا  المهارات الحركية األســاســية و

وغرس حــب لعبــة كرة  طالبالجميع 

الســلة واكتشــاف المواهب الرياضــية 

 وردعايتها.

 الارس الثالث والرابع والعشرون 

القانون موا  دعلى والتعرف جمادعي تطبيق  

المستخامة: األ وات

السلةكرة 

 قيم المواطنة:

قيم المواطنة.)جميع القيم ( فانيالت الفرق تحمل 
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الثانية الوحاة

كرة الطائرة

Volleyball
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كرة الطائرة

Volleyball

عتما دعلى دعضالت الّساقين ت ،جمادعية ممتعةدعالمية كرة الطائرة لعبة رياضية 

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

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

لضرب  التاومحلكل فريق مالث و ،األرض دعلى ون سقوطها  الكرة وتمريرها

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

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

 .في صا الكرة وإرجادعها بشكل صحيح

الجسمانية دعلى اللياقة البانّية والقّوة  ارئيسي   الطائرة ادعتما ا  تما كرة تع

صّحة  دعلى اكثير  ها وتؤّمر طبيعة لعب ،اللياقة البانية المختلفة وتنمي دعناصر

نها تنمي القيم المتعا ة مثل تحمل أ والجساّية، كما ،النفسّية التلميذ

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

 .ية التالميذ دعلى التفكيرناجحة لترب

.
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(الثانيمخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي 

 كرة الطائرةاسم الوحاة:   رابعةال :الوحاة 

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

1 اللعب بالكرة بشكل فر ي.يؤ ي تاريبات تنمي اللعب الفر ي بالكرة بإتقان

0  اللعب بالكرة بشكل زوجي.بإتقانيؤ ي تاريبات تنمي اللعب الزوجي بالكرة

3 .التمرير من أسفليطبق مهارة التمرير من أسفل بطريقة صحيحة

4 .التمرير من أسفل مع التحرك يؤ ي التمرير من أسفل مع التحرك بطريقة صحيحة

5  النواحي الفنية لمهارة التمرير من أدعلى.  يتعرف
التمرير من أدعلى

6 في التمرير من أدعلى بإتقان. دعاا يطبق مرحلة اإل
(دعاا التمرير من أدعلى )اإل

7 بطريقة صحيحة. دعاا يربط مهارة التمرير من أسفل مع اإل
دعاا ربط التمرير من أسفل مع اإل

8 رسال من أدعلى بطريقة صحيحة.يؤ ي مهارة اإل
االرسال من أدعلى

1 رسال من أدعلى بإتقانيطبق مهارة اإل.
االرسال من أدعلى 

12  يربط االرسال من األدعلى واالستقبال بطريقة صحيحة.
ربط االرسال من األدعلى واالستقبال

11 يتعرف دعلى المراحل الفنية للضرب الساحق األمامي.
الضرب الساحق االمامي

10 الضرب الساحق الخلفي.يطبق مهارة الضرب الساحق الخلفي بإتقان
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(الثانيمخطط وحاة التربية الرياضية )الفصل الاراسي 

 كرة الطائرةاسم الوحاة:   رابعةال :الوحاة

الحصة
المفر ات الوحاة أهااف

13 رسال والتمرير من أسفل ومن أدعلى بطريقة يربط اإل

.صحيحة

ربط االرسال، التمرير من أسفل، التمرير من 

ادعلى

14 .ربط التمرير من ادعلى، الضرب الساحقيربط التمرير من أدعلى بالضرب الساحق بطريقة صحيحة

15 الصا الفر ي.يؤ ي تاريبات تنمي مهارة الصا الفر ي بإتقان

16  الصا الفر ي .تاريبات تنمي الصا الزوجي بإتقانيؤ ي

17  يربط التمرير من ادعلى بالضرب الساحق والصا الفر ي

.بإتقان

ربط التمرير من ادعلى، الضرب الساحق، 

الصا الفر ي 

18  يربط مهارة الضرب الساحق بالصا الفر ي مع تغطية

.الملعب بإتقان

ربط الضرب الساحق، الصا الفر ي، تغطية 

الملعب 

11  4*4منافسات .4*4يشارك الزمالء في منافسات

02  6*6منافسات .6*6يشارك الزمالء في منافسات

01 مع الزمالء في أ اء األلعاب الجمادعية بطريقة  ناويتع

صحيحة.

ربط المهارات بشكل العاب جمادعية

00 مع الزمالء في أ اء األلعاب الجمادعية بطريقة  ناويتع

صحيحة.

ربط المهارات بشكل العاب جمادعية

03  قانون كرة الطائرة.موا  قانون كرة الطائرة يتعرف

04 .يشارك الزمالء في التطبيقات الجمادعية بطريقة صحيحة
تطبيقات جمادعية
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 :اللعب بالكرة بشكل فر ي

تعتما تمرينات اللعب بالكرة بشكل 

فر ي دعلى تطبيق مجمودعة من 

 بطالالتمرينات الفر ية، حيث يتعرف ال

دعلى خصائص األ وات والمساحات 

 الخاصة باللعبة.

لوالارس األ  

 اللعب بالكرة بشكل فر ي

 Individual gameplay 

الخطوات التعليمية 

 التاريبات:

 ( ) لملنا االياب  النر  ا ا اوف   تك النر  

 لله  لملنا  ًص   اله  ااالياب  النر  ) اوف  تك النر ( ا ا

 االياب  لهته  الرجهيث بيث  ث النر   ا) اوف  تك النر ( ا 

  الته   ث  لملنا االياب  النر  ا) اوف  تك النر ( ا 

 ته له  لأل ام النر  ليق) اوف  تك النر ( تن 

 لألةلل بالن  ا   تننا لألاهى النر   ا) اوف  تك النر ( ا 

 لألاهى بالو   لملنا االياب  النر   ا) اوف  تك النر ( ا 

األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب ا اة التقويم:

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.الكرة حول األصابع سالميات نشر 1

.يشعر بالسرور امناء أ اء التاريبات 0

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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 :اللعب بالكرة بشكل زوجي

 بشــــــكل تعتمـا تمرينـات اللعـب بالكرة

فـر ي دعــلـى تــطــبـيــق مــجـمــودعـــة مــن 

 بطالالتمرينات الزوجية، حيث يتعرف ال

دعلى خصــــائص األ وات والمســــاحات 

 الخاصة باللعبة.

 الارس الثاني

اللعب بالكرة بشكل زوجي 

Doubles play 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 الرأس  تتوى  ث له  يل النر  ا ا ) اوف   تك النر ( تبادا  

  الياًبيث  ث له  يل النر  تقرير ) اوف   تك النر ( تبادا  

 اةتحم االيا المل (  ال  يل) االياا له  يل ) اوف   تك النر ( التقرير 

 أاهى  ث النر 

 الشبنة  وق  ث له  يل النر  ا ا ) اوف   تك النر ( تبادا 

   الشبنة  تلي االشبنة  وق  ث له  يل النر   تقرير الو 

 القه    ث الااًية لهينة ااةالنا    اللريق ا راد بيث النر  تقرير 

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب ا اة التقويم:

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

.الكرة حول األصابع سالميات نشر 1

.يشعر بالسرور امناء أ اء التاريبات 0

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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 :التمرير من أسفل

استالم الكرة بالياين من أسفل  

 توجيهها ألدعلى مع تغيير اتجاههاو

باون  المنافسلملعب  أوللزميل 

.استقرارها دعلى الياين

:النقاط الفنية

جذعال وميل الركبتين مني مع فتحا   الوقوف 

 دعلى الجســـــم مقــل ويوزع ،قليال   لرمــام

  بالتساوي. القامين

باتساع وألسفل لرمام تانمماو  الذرادعان 

  .الصار

بعضـــــهمـــا دعلى اليــاان-الكفــان يوضـــــع 

 الياان أصـــــابع امتاا  مع ألدعلى وتتجهان

 الكفين دعلى ومتعاماان متوازيان اإلبهامان

 الكرة وتضـــــرب للخارج والســـــادعاان تقريبا  

  .السادعاين بمنطقة

ومـــا للوقوف للوصـــــول الـركـبـتـين مـــا 

 وتقام الصـــــار بمحـاذاة لرمـام الـذرادعين

 وألدعلى لرمام الجذع وما لرمام األكتاف

 من الجســـــم مقل وتحمل بالكرة لاللتقـاء

 األمامية.  الرجل إلى الخلفية الرجل

في الااخل من بالســـــادعاين الكرة تلمس 

 يصــل حتى الجذع ما ويســتمر كبير مســطح

 .القامين أصابع دعلى الجسم مقل

 الارس الثالث

من أسفل التمرير   

Underarms pass 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 (ال  يل   تك النر ه  اوف  واج )ر  األاض  ث النر  ااتلاد  ن النر ا تقرير تبادا 

. احل 

 الابات  ث النر  تقرير ) اوف  تك النر ( تبادا.

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

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

  (واجه   اوف  )ر    تقريراا ته  الشبنة  ث ال  يل  ث القرةهة النر  اةتمباا الشبنة

.الشبنة  وق  ث أترى

 الصنينة اتالتنراا  رات الد  ا لحبال بيث  تابمة اقل. 

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

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

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

سلم التقاير العا ي ا اة التقويم:

103مؤشرات األ اء الرقم

 قليال   لرمام الجذع وميل الركبتين مني مع فتحا   الوقوف1

   .ياوبالتس القامين دعلى الجسم مقل ويوزع

 امتاا  مع ألدعلى وتتجهان بعضهما دعلى الياان-الكفان يوضع0

 الكفين دعلى ومتعاماان متوازيان اإلبهامان اليـاان أصـــــابع

 .السادعاين بمنطقة الكرة وتضرب للخارج والسادعاان تقريبا  

 رويستم كبير مسطح في الااخل من بالسادعاين الكرة تلمس3

 .القامين أصابع دعلى الجسم مقل يصل حتى الجذع ما

األ وات المستخامة:

كرة الطائرة.

 المواطنة:قيم 

الكرة. في تمريرن مع الزمالء اوالتع)التعاون ( 
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 :التمرير من أسفل مع التحرك

 تضــــــرب الكرة بمنطقــة الســـــــادعــاين

فوق تمريرها   أوالزميل  إلىوتوجيهها 

الشــــبكة بهاف إســــقاطها في ملعب 

؛ الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــافــــــــــــــــــس

 واكتساب نقطة.

 الارس الرابع

التمرير من أسفل مع التحرك 

Underarms pass 

الخطوات التعليمية 

 التاريبات:

  (اوف  )الق ه  بشاا   ن  املأل  لهياًبيث التنرك  ااةت لاد  الة 

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

  احل   ر  األاض  ث

  ) لأل ام القشا  ث النر  تقرير تبادا ) اوف   تك النر.

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

   أةلل  ث النر  لتقرير التنرك الق ه (  واجه  ) اوف.

  ته   ث ال  يل  ث القرةهة النر  اةتمباا الشبنة(ه ) اوف   واج

 الشبنة  وق  ث أترى  ر   تقريراا الشبنة

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

   قائمة الشطب ا اة التقويم:

النعممؤشرات األ اء لرقما

 أصابع امتاا  مع ألدعلى وتتجهان بعضـهما دعلى الياان -الكفان وضـع1

 وتضــــرب للخارج والســــادعاان الكفين دعلى متوازيان اإلبهامان الياان

 .السادعاين  بمنطقة الكرة

 الصار بمحاذاة لرمام الذرادعين وما للوقوف للوصول الركبتين ما0

 .بالكرة لاللتقاء وألدعلى لرمام الجذع وما لرمام األكتاف وتقام

 ذعالج ما ويستمر كبير مسطح في الااخل من بالسادعاين الكرة لمس3

  .القامين أصابع دعلى الجسم مقل يصل حتى

األ وات المستخامة:

الطائرةكرة   
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 :التمرير من ادعلى

ـــايـن مـن أ ـــالـي  دعـلىاســــــتـالم الـكـرة ب

 تـوجيههـــا ألدعلى مع تغيير اتجـــاههـــاو

ـــاون  المنـــافسلملعـــب  أولـلزميـــل  ب

.استقرارها دعلى الياين

  :النقاط الفنية

المرحلة التمهياية )قبل اللمس(:

. مني الركبتين والفخذين قليال 

.الياان دعاليا  أمام الرأس 

 األصابع دعلى شكل مثلث 

.الن ر للكرة من خالل المثلث 

.القامان باتساع الصار 

المرحلة األساسية )مرحلة اللمس(:

الياين واالصابع دعلى الكرة. استاارة 

 لمس الكرة في الجزء السفلي

الخلفي.

.ما )فر ( الذرادعين والرجلين

.الياان تشيران للهاف

المرحلة الختامية )ما بعا اللمس(:

.امتاا  الذرادعان بشكل كامل 

 .تحويل مقل الجسم في اتجاه الهاف

.الن ر في اتجاه الكرة  

 الارس الخامس

التمرير من ادعلى   

Overhand pass 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 )مومي لألةللا اليذع  يل الصلاا باتتاع  ال يه بالنر   قتنا لال ال ) اوف 

.األاض ًنو النر  د ن ب قهية

 أةلل  ث اةتح نا    لألاهىار ) اوف   تك النر ( التقري. 

 د اباااتل لهنر  التقاح  ن الناعق تياه ) اوف   واجه ال  يل   تك النر ( التقرير

 .األاض  ث  احل   ر 

 ل  اهى الت كيل له  يل   ن  احل  بيل ) اوف   واجه ال  يل   تك النر ( التقرير 

 .كا هة الذااع

 لادبااات لهنر  التقاح  ن ااهى )جاو   واجه ال  يل   تك النر ( تبادا التقرير  ث 

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

 الشبنة  وق  ث النر  تقرير تبادا  

 القمابهة لهقنلمة النر  ااةاا    ال  حا  ن تقريرات 0 النر  تقرير تبادا 

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

   الشطبقائمة  ا اة التقويم:

النعممؤشرات األ اء لرقما

. الياان دعاليا  أمام الرأس 1 .مني الركبتين والفخذين قليال   

خلفي وامتاا  الذرادعانلمس الكرة في الجزء السفلي ال 0

 بشكل كامل.

األ وات المستخامة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

) التعاون ( التعاون مع الزميل بالتمرير واالستالم.
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 الارس السا س

(دعاا التمرير من أدعلى )اإل 

 Overhand pass 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  لألاهى النر  تقرير( طويل   تك النر  )جهوس 

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

   لألاهى النر  تقرير تبادا(( ) اوف   واجه ال  يل   تك النر  

  له  يل الشبنة  وق  ث النر  تقريرا الشبنة( تباد ) اوف   واجه  

  الق ه  ابل  ث القنلد لهقنان أاهى  ث النر  تقرير( ) اوف 

 القمابهة لهقنلمة النر  ااةاا    ال  حا  ن تقريرات 0 النر  تقرير تبادا 

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

  قائمة الشطب ا اة التقويم:

النعممؤشرات األ اء لرقما

. الياان أمام الرأس  1 مني الركبتين والفخذين قليال 

.وأدعلى  

امتاا ي الخلفي ولمس الكرة في الجزء السفل 0

 الذرادعان بشكل كامل.

  :النقاط الفنية

  المرحلة التمهياية )قبل اللمس(:

 . مني الركبتين والفخذين قليال 

 .الياان أمام الرأس وأدعلى 

 األصابع دعلى شكل مثلث.  

 .الن ر للكرة من خالل المثلث 

 .القامان باتساع الصار 

 المرحلة األساسية )مرحلة اللمس(:

 .استاارة الياين واالصابع دعلى الكرة

  في الجزء السفلي لمس الكرة

 الخلفي.

 .ما )فر ( الذرادعين والرجلين

 .الياان تشيران للهاف

 المرحلة الختامية )ما بعا اللمس(:

 .امتاا  الذرادعان بشكل كامل 

 تحويل مقل الجسم في اتجاه الهاف. 

 .الن ر في اتجاه الكرة  

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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 الارس السابع

دعاا  ربط التمرير من أسفل مع اإل   

Overhand pass and Underarms pass 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 أةلل  ث  التقرير أاهى  ث التقرير تبادا.

 لألاهى  تقريراا    الرأسا ) اوف   تك النر ( تقرير النره  ث  وق  

 الرأس  للوق تقريراا لي يل أةلل  ث النر  باةتمباا لال ال يموم 

 أةلل   ث أاهى  ث التقرير ) اوف   واجه الناعق   تك النر ( تبادا 

اهى الناعق 

    الرأسا تك النر ( تقرير النر   ث  وق) اوف   واجه الناعق   

 لناعقا تياه يقرااا     احل ا  ر  ترتل ليتركنا الناعقا باتياه لألاهى التقرير

.االياب 

 اب  ناةب كان بن النر ا  وان النر  بتملير لال ال يموم النر  ااتلاد ب ل 

  ث تقريراا ابل  احل   ر  ترتل تركنا أ   باشر  أاهى  ثلتقريراا

الناعق  تياه األاهى

 األاهى   ث النر  تقرير ) اوف   واجه ال  يل   تك النر ( تبادا

 ااةلل 

  أةلل  ث له  يل ) اوف   واجه ال  يل   تك النر ( تبادا تقرير النر 

. احل   ر  األاض  ث النر  بااتلاد التقاحث أاهى  يقن   ث ال  يل

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

 أةلل   ث أاهى ) اوف   واجه ال  يل   تك النر ( تبادا التقرير  ث 

 الشبنة   وق  ث

   ا ريق الشبنة   بنيث ينوًون اهى طحب أاب ة الد بيث  تابمة ل 

.الااًية لهينة الشبنة  وق  ث النر  تقرير اهى القتابمة ت تقل

 الواحل  لهلريق أاصى كنل لقتات 0 ب له  يل التقرير يقنث

  :الفنيةالنقاط 

  ـــة ربط المهـــارات دعلى تـتم دعلمي

ال مــم إشــــــراك أواأل اء الــفــر ي 

 الزميل.

  في المرحلـــة الثـــالثـــة يتم تطبيق

ــه  ــل وضــــــع مشـــــــاب ــارة  اخ المه

للمنافسة.

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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  :االرسال من ادعلى

 ،واستعماال   انواع االرسـال انتشـارا   أكثر

تضــــــرب الكرة بـاليـا مفتوحة في بااية 

المبـــاراة بهـــاف إرســــــــالهـــا من فوق 

ملعب الفريق المنافس  إلىالشــــــبكـة 

ويمكن  ،وجعــل الكرة في حــالــة اللعــب

أيضا ان تستخام الستئناف اللعب بعا 

انتهاء الشوط، وبعا كل خطأ.

 الارس الثامن

1 ادعلى من االرسال 

Overhands serve 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 ج هنا تتمق لألاهى النر  ا ا اااةاا   تك النر (  نلمةة ) اوف   واجن  

 .الضاابة اليل ا ام

   تمريبا   تر 0  تا ة  ث األاةاا ال  يل   تك النر (ة  واجن) اوف

 لأل ام األاةاا الشبنة   تك النر (ة ) اوف   واجن. 

  لحبال الاات بنت  القتا ة ًياد  يت. 

  القنلمة بلى اااةاا لحبال  اهى تهليتيث  نلمتيث بلى القه   توًين يت 

.الق ه  ينلداا التا

  التا القنلمة بلى اااةاا لحبال  اهى تهلية  ناطق 0 بلى القه   توًين يت 

الق ه   ينلداا

 القنلد  القنلمة بلى اااةاا  ا القيقواات بيث  نا تة اقل 

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب  ا اة التقويم:  

النعممؤشرات األ اء الرقم

الوقوف المواجه للشبكة مع وضع القام اليسرى لرمام  1

تقايم القام اليمنى للمرسل  أوللمرسل باليا اليمنى 

.باليسرى  

تمسك بالياين معا  دعاليا  أمام الجسم  أوتسنا الكرة دعلى اليا  0

.بحيث يكون بارتفاع فوق كتف الذراع الضاربة  

مرجحة الذراع الضاربة بعياا  دعن الكتف األيمن مع بقاء مرفق اليا  3

.بجانب الرأس   

األ وات المستخامة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

)التعاون ( التعاون مع الزميل باإلرسال واستقبال الكرة.
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 :الفنيةالنقاط 

 الوقوف المواجه للشبكة مع وضع

القام اليسرى لرمام للمرسل باليا 

تقايم القام اليمنى  أواليمنى 

   .للمرسل باليسرى

 مقل الجسم موزدعا  دعلى القامين

 .ياوبالتس

 تمسك  أوتسنا الكرة دعلى اليا

بالياين معا  دعاليا  أمام الجسم بحيث 

يكون بارتفاع فوق كتف الذراع 

  .الضاربة

 بالياين معا  دعاليا   أوتقذف الكرة باليا

أمام الجسم بحيث يكون بارتفاع فوق 

  .كتف الذراع الضاربة

 ترتفع الذراع الضاربة ألدعلى خلفا  مع

سم تقوس الجذع مع نقل مقل الج

 .وفر  الجسمدعلى الرجل الخلفية 

 مرجحة الذراع الضاربة بعياا  دعن الكتف

األيمن مع بقاء مرفق اليا بجانب 

   .الرأس

 تضرب الكرة من الخلف وتكون اليا

  .مقعرة قليال   أومفتوحة 

بعا مفرو ة الضاربة الذراع تبقى 

.الكرة ضرب

 الارس التاسع

0 ادعلى من االرسال 

Overhands serve 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

  القمابهة القنلمة تياه الشبنة   تك النر ( األاةااه ) اوف   واج. 

  التا القنلمة بلى اااةاا لحبال  اهى تهلية  ناطق 0 بلى القه   توًين يت 

.الق ه  ينلداا

 القنلد  القنلمة بلى اااةاا  ا القيقواات بيث  نا تة اقل. 

  ااهى  ث اااةاا  ناا  تلوير يت:  

 ( بالمل اااةاا )

  نيلنا حوا بتراة تل ا النر  ج ل  ن لألاهى النر  ) اوف   تك النر ( ا ا  

.الضاابة اليل ا ام لتتمق

 تمريباب   تر 0  تا ة اااةاا له  يل  ث ال  يل( أ  الناعقه ) اوف   واج  

 0  تا ة القمابهة  ث القنلمة تياه األاةاا الشبنة   تك النر (ه ) اوف   واج 

. تر

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب  ا اة التقويم:  

النعممؤشرات األ اء الرقم

تمسك بالياين معا  دعاليا  أمام  أوتسنا الكرة دعلى اليا  1

الجسم بحيث يكون بارتفاع فوق كتف الذراع الضاربة

ترتفع الذراع الضاربة ألدعلى خلفا  مع تقوس الجذع مع  0

نقل مقل الجسم دعلى الرجل الخلفية وفر  الجسم

ة مقعر أوتضرب الكرة من الخلف وتكون اليا مفتوحة  3

قليال  

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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 الارس العاشر

االستقبال( -ربط مهارات )األرسال من ادعلى  

Underarms pass and Overhands serve 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 القنلمة   ا القواجنة اللال  تياه أاهى  ث باإلاةاا 2اللال  يموم

 0 اللال  يموم   ليقرااا أةلل  ث النر  باةتمباا 0 اللال  يموم الااًيةا

القه     ث الااًية لهينة أاهى  ث بتقرير النر 

 أةلل  ث له  يل بتقريراا ليموم أاهىا  ث باألاةاا 2 اللال  يموم 

  ن القمابهةا لهينة الشبنة  وق أاهى  ث النر  بتقرير ال  يل  ي يلاا

.األد اا تبليل

  حتى أاهى  ث اااةاا تنليذ  وان ت ليل  ن التابق التقريث تنراا يت 

القه    ًناية بلى يصل

 القنلمة  ا القواجنة اللال  تياه أاهى  ث باإلاةاا 2اللال  يموم 

 الااًيةا

 بإالاد 0  يموم اللال  ليقرااا أةلل  ث النر  باةتمباا 0 اللال  يموم

  ث بالتقرير النر  يرةل بلا ه  الذي 2 لهلال  أاهى  ث بالتقرير النر 

القه     ث الااًية لهينة أةلل

 القنلمة   ا القواجنة اللال  تياه أاهى  ث باألاةاا 2اللال  يموم

 0 اللال  يموم   ليقرااا أةلل  ث النر  باةتمباا 0 اللال  يموم الااًيةا

  ث بالتقرير النر  يرةل بلا ه  الذي 2 لهلال  أاهى  ث بالتقرير النر  بإالاد

القه     ث الااًية لهينة أاهى  ث التقرير أ  أةلل

االرسال من ادعلى ربط مهارة 

  :واالستقبال

االرســــال  تيهي ألعاب تطبيقية لمهار

كرة الطائرة،  من ادعلى واالســتقبال في

ـــة  ـــالفرح والســــــرور وســــــهول تـتـمـيـز ب

ممارســتها وتكرارها في ســبيل االرتقاء 

ـــة كـرة الطـــائرة  واتقـــان الـحـركـي لـلـعـب

 المهارات.

:النقاط الفنية  

 تتم دعلمية ربط المهارات دعلى األ اء

 ال مم إشراك الزميل.أوالفر ي 

 في المرحلة الثالثة يتم تطبيق

المهارة  اخل وضع مشابه 

للمنافسة.

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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:الضرب الساحق

دعمو يا ألدعلى بالقرب من  طالبيقفز ال 

 في نقطة معّينة إلىالكرة  الشبكة ويوجهه

وتتميز هذه الضربة  ملعب الفريق المنافس

 ،في األ اء الحركي بالقوة والسردعة والّاقة

وتوجيه ضربات بطريقة قانونية بحيث 

 إلىيفشل هذا األخير في إدعا تها باإلضافة 

ودعام لمسه  طالبلل الهبوط الّصحيح اهمية

 بكة.للش

:النقاط الفنية

 االقتراب

خلف خط الهجوم مع مراقبة  وقفة ا الســتعاا الطالب يقف 

زميلـة المعـا. يبـاأ الضـــــارب في االقتراب بمجر  خروج الكرة 

 من يا المعا مع متابعة قوس الكرة.

 الطـالبمتر يقطعهـا  4 إلى 0تكون مســـــافـة االقتراب بين 

  .مالث خطوات إلىفي خطوتين 

 .االرتقاء

أهم المراحل في الضـــرب الســـاحق حيث تمتاز بالســـردعة  من

والقوة واالنتبـاه. فبعا اخذ الخطوتين لالنطالق افقيا يرتقي 

ادعلى نقطة يصـــــل اليها لضـــــرب الكرة،  إلىدعمو يا  طالبال

من الخلف لرمــام مع مــا الجــذع  نويقوم بمرجحــة الــذرادعي

والعضالت.

 بالضر

التالمس مع الكرة في أدعلى نقطة  أويتم الضـــرب الســـاحق 

طيران ويكون الجســــم دعمو يا في الهواء ومواجها  للشــــبكة 

)ملعب المنافس(.

 يتم توجيه الكرة باستخاام حركة الرسغ.

   الهبوط

في الهبوط دعلى كلتا القامين  الطالببعا ضــــرب الكرة يباأ 

ومني الركبتين والفخـــذين ليتم امتصــــــــاص وزن الجســـــم 

 لتوزان.والمحاف ة دعلى ا

 الارس الحا ي دعشر 

 الضرب الساحق االمامي

Spiking 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

الرجلين خطوات   

 (اوف   واجه   ) لألاهى الو      الشبنة ًنو الاحث التلوات اتذا لهشبنة   تك النر.

 التراة ًياد   ن التابق التقريث  ا التلاج. 

 ًملة  ااهى  ث النواا  ا ال  يل  ث القرةهة النر   تك  ن التابق تنراا التقريث 

الكرة مع التعامل

 الضاابة باليل األاض ًنو  باشر  ضربنا  ن القمابهةا النر  باليل لال ال يقتك. 

 كر  أ ) األاضا التنس بنر   قتناُ  التويليا القم ل اهى لال ال الشبنة( ) اوف   مابل

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

 الناعق أةلل باتياه التاحق الضرب تنليذا لهناعق(  ) اوف  واجه. 

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

 )الق ل   ث الماد ة النر  لضرب اةت لاد  تر 0 تق انل لال ال ) اوف 



 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب ا اة التقويم:

النعممؤشرات األ اء الرقم

بمجر  خروج الكرة من يا المعا.االقتراب  1

ــا  طــالــبيرتقي ال 0 ادعلى نقطــة يصــــــل اليهــا  إلىدعمو ي

لضــــرب الكرة ، ويقوم بمرجحة الذرادعان من الخلف لرمام 

مع ما الجذع والعضالت.

يتم ضرب الكرة من ادعلى نقطة فوق الشبكة مع امتاا  3

ال أوكامل للذراع الضاربة، يكون التالمس براحة اليا 

 .تبعها األصابع مباشرةي

 األ وات المستخامة:

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

دعبارة دعن ضــرب الكرة الضــرب الســاحق 

بـإحـاى اليـاين بقوة لتعـايتهـا بالكامل 

ملعب  إلىفوق الشــــــبكـة، وتوجيهها 

 .الفريق المنافس بطريقة قانونية

 الارس الثاني دعشر

الضرب الساحق الخلفي 

Spiking

الخطوات التعليمية

التاريبات:

   الرجلين خطوات

 ث اااةاا التويليا القم ل اهى لال ال الشبنة( ) اوف   مابل  

 التهلية  القنلمة تياه ااهى

 )الماد ة النر  لضرب اةت لاد التهلية القنلمة  ا لال ال ) اوف 

 .الق ل  ث

 )ير ا اا ا يةا القنلمة تق  ث  تر 0-0 ب ل اهى لال ال ) اوف 

 التهلية القنلمة  ث النر  لضرب لال ال  تملم لهضاابا النر  الق ل

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب ا اة التقويم:

ال نعممؤشرات األ اء الرقم

االقتراب بمجر  خروج الكرة من يا المعا.1

ادعلى نقطة يصل اليها  إلىدعمو يا  طالبيرتقي ال0

لضرب الكرة ، ويقوم بمرجحة الذرادعان من الخلف لرمام 

 مع ما الجذع والعضالت.

.الهبوط دعلى كلتا القامين ومني الركبتين والفخذين3

 األ وات المستخامة:

مقعا سوياي. –كرة الطائرة 
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ربط مهارة االرسال والتمرير من 

  :أسفل ومن التمرير من ادعلى

مهارات األسـاسية في كرة الطائرة هي ال

من ادعلى والتمرير من  التمريراالرســـــال و

وهم بمثـــابـــة العمو  الفقري  أســــــفـــل،

هي التي تحا  فوز الفريق ونجاحه  للعبـة

فـإتقـانهم لهـذه المهارات المترابطة تحا  

 .مستوى الفريق وترتيبه

  :النقاط الفنية

 تتم دعلمية ربط المهارات دعلى األ اء

 ال مم إشراك الزميل.أوالفر ي 

 ـــة يتم تطبيق ـــالث ـــة الث فـي الـمـرحل

ـــه  المهـــارة  اخـــل وضــــــع مشــــــــاب

للمنافسة.

 الارس الثالث دعشر

 ربط االرسال، التمرير من أسفل، التمرير من ادعلى 

Overhands serve and Overhand pass, Underarms pass 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 أةلل  ث له  يل بتقريراا ليموم أاهىا  ث باإلاةاا لال ال يموم 

  ن القمابهةا لهينة الشبنة  وق أاهى  ث النر  بتقرير ال  يل  ي يلاا

.األد اا تبليل

 يصل حتى أاهى  ث اااةاا تنليذ  وان ت ليل  ن التابق ينرا التقريث 

القه    ًناية بلى

 القنلمة   ا القواجنة لال ال تياه أاهى  ث باإلاةاا اللال  يموم

 لال  يموم ال ليقرااا أةلل  ث النر  باةتمباا 0 لال ال يموم الااًيةا

 بالتقرير النر  يرةل بلا ه  الذي 2هلال  ل أاهى  ث بالتقرير النر  إالادب 0

 القه    ث الااًية لهينة أةلل  ث

 القنلمة   ا القواجنة لال ال تياه أاهى  ث باإلاةاا اللال  يموم

 لال  يموم ال ليقرااا أةلل  ث النر  باةتمباا 0 لال ال يموم الااًيةا

 بالتقرير النر  يرةل بلا ه  الذي 2 لهلال  أاهى  ث بالتقرير النر  إالادب 0

 القه    ث الااًية لهينة أاهى  ث التقرير أ  أةلل  ث

 القنلمة   ا القواجنة لال ال تياه أاهى  ث ان باإلاةااطالب يموم

الااًية 

 انل الق ل بلى أاهى  ث  التقرير ااةتمبااياد ن  نااات  طحب 0 كل 

.الشبنة  نتص 

األ وات المستخامة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

ربط االرسال والتمرير.بين الزميلين في  ناوالتع)التعاون( 
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ربط مهارة تمرير ادعلى والضرب 

 الساحق:  

من هي ألعـاب تطبيقيـة لمهارة التمرير 

الضرب الساحق في كرة الطائرة، ادعلى و

ـــة  ـــالفرح والســــــرور وســــــهول تـتـمـيز ب

ممارسـتها وتكرارها في ســبيل االرتقاء 

ـــة كـرة الطـــائرة واتقـــان  الـحـركـي لـلـعـب

 .المهارتين

  :النقاط الفنية

 تتم دعلمية ربط المهارات دعلى

ال مم إشراك أواأل اء الفر ي 

 الزميل.

 في المرحلة الثالثة يتم تطبيق

المهارة  اخل وضع مشابه 

للمنافسة.

 الارس الرابع دعشر 

 ربط التمرير من ادعلى، الضرب الساحق

 Spiking and Overhand pass 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 الشبنة انل الق ل بلى يقرااا الذي لال له النر  بتقرير الق ه  يموم   

  الشبنة أطراف اهى الق ل  ث القر واة النر  لضرب ييري

 ث  اةتمبالنا ليت  القمابهةا القنلمة تياه ااهى  ث باإلاةاا لال ال يموم 

لال ال يموم    الياً ا اهى ااإالادب ليموم لهق ل  تقريراا أاهى

 األترى  القنلمة تياه التاحق بالضرب القتتمبل

  الاداإل – ااهى  ث )ااةتمباا لحبال بيث اللاعري التقريث تلبيق يت –

  القنا س( تياه التاحق الضرب

 ىاه تتمق ان بل ن النر  )اةتقرااية كقنا تة التابق التقريث تلبيق 

 (الق ه  ينلداا التا الضربات ب لد أ  – دايمة لقل  األاض

  ينا التاحق لهضرب  نلمة تنليل  ن (0) اا  التقريث تلبيق يت  

األ وات المستخامة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

 المهارتين.في ربط بين الزميلين  ناوالتع)التعاون( 
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:الصا الفر ي

تم دعملية الصــــا بمواجهة الشــــبكة وقريبا  

 دعمو يا ألدعلى واحا طالبا حيث يقفز منهـ

مع ما الذرادعين ألدعلى حتى تصـــــل الياان 

ة دعتراض الكرال فوق الحافة العليا للشــــبكة

المضـــــروبــة ســــــاحقــا من ملعــب الفريق 

 المنافس.

 :النقاط الفنية

  تتم دعملية الصـــــا بمواجهة الشـــــبكة وقريبا

 .منها

 ـــان ـــانالـركـبـت ـــان  مـثنيت والقـــامـــان متوازيت

.ومتبادعاتان

الذرادعان مثنيتان والياان بارتفاع الصار. 

 الومــب ألدعلى مع مــا الــذرادعين ألدعلى حتى

تصـــــل اليـاان فوق الشـــــبكة وتكون الياان 

مقعرتــان واألصــــــابع مفرو ة  اخــل ملعــب 

.وال يسمحان للكرة بالمرور بينهما المنافس

 الـتـركـيز دعلى التوقيـــت الســـــليم لالرتقـــاء

.بالمكان المناسبالرجلين معا  والهبوط في 

ن مباشرة ضـرورة التركيز دعلى استعا ة االتزا

 .بعا الهبوط

في وضـــــع االســـــتعـاا  دعن  طـالــبيقف ال

 .طريق المالح ة اليق ة

 من الفريق  طــالــبمراقبــة الكرة التي يقوم

.هاإدعاا ب منافسال

 الارس الخامس دعشر

  الصا الفر ي 

Single block 

 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

 اللردي لناعق الصل   نيح ًقوذج ارض   

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

.اتر لال له

 النلييث لهته  ااايثذال  رجنة  ن له  يل  واجه الشبنة اهى الصل حاعق اقل  

.الشبنة  وق

 النر  بضرب ا األ اللال  يادي  تر 0 بينن  الب ل يثطالب بيث الابات  ضن  ث

 .شبنة بل ن الصل ب قهية  الااًا

 الااًا الصل ب قهيةيادي  التلاي   نل ق أ  ةويلي  م ل  وق ا األ لال ال  

.الصنل ق  وق لال ال بيل النره ضرب هلال ل  واجه

  لال ال  يم  التويليا القم ل  وق يم  ا األ لال ال الشبنةا تلي يت 

ادي يل الااًا لال ال باتياه النر  بضرب ا األ لال اليادي  الشبنةا ته  الااًا

بالصل 

. 

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب ا اة التقويم:

النعممؤشرات األ اء الرقم

ثنيتان الركبتـان مو الصـــــا بمواجهـة الشـــــبكـة وقريبـا  منهـا 1

.والقامان متوازيتان

الومــب ألدعلى مع مــا الــذرادعين ألدعلى حتى تصــــــل اليــاان  0

فوق الشـــــبكـة وتكون اليـاان مقعرتان واألصـــــابع مفرو ة 

.وال يسمحان للكرة بالمرور بينهما المنافس اخل ملعب 

 األ وات المستخامة:

صناوق التاريب. –مقعا سوياي  –كرة الطائرة 
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:الصا الزوجي

تم دعمليـة الصــــــا بمواجهـة الشــــــبكــة 

 ألدعلى ا حيــث يقفز الدعبــانوقريبـا  منهــ

مع مــا الــذرادعين ألدعلى حتى  دعمو يــا

تصــــــــل اليـــاان فوق الحـــافـــة العليـــا 

دعتراض الكرة المضـــــروبة ال .للشـــــبكة

.ساحقا من ملعب الفريق المنافس

 :النقاط الفنية

األ اء الحركي لهذه المهارة يشـــبه حائط 

بالدعب واحا مع مالح ة النقاط  الصــــــا

 التالية:

 مرجحــة الــذرادعين في هــذه المهــارة

ـــث تكون  ـــا الـقـفـز لردعلى بحي دعـن

قريبــة من الجســــــم حتى ال تعيق 

األخر الذي يؤ ي معه  الطالبحركـة 

 حائط الصا.

 ــا دعلى نهوض ــأكي ــا   الطالبالت مع

ال تكون وبشــــــكل غير متبادعا حتى 

بينهم فجوة يســــــتطيع من خاللهــا 

ـــ المهـــاجم ضــــــرب الكرة  بالـطـــال

 .ملعبهم الشكل إلىوتوجيهها 

 الارس السا س دعشر

 الصا الزوجي 

Double block 

 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  ارض ًقوذج  نيح لناعق الصل ال  جا 

 التنرك بياً  الشبنة بتلوات ةري ة  اليليث لألاهى  

  ال ات( 22-8اقل  ث ال ات اهى الشبنة  تتقر   ةري ة )يقنث  

 حث ال ات اهى الشبنة  اقل بهوك بقتتوى االا   

 اقل بهوك ً جا    التنرك لهياً –يث اهى الشبنة  ا الوةق تليث طالب

  يقنث اقل بهوك ً جا  ن ً يل أ ل قل بهوك  ردي 

 (  ال   بهوك    التنرك لهوةق ل قل بهوك 2(   )0تليث اهى الشبنة  ا  رك )

 يل  التر ج ً جا  ن ال 

  التنتر ال     التنرك لهياً  ل قل  –اهى الشبنة  ا كل  ه    طحب ح ة

بهوك ً جا    الرجوع لهوةق  المل  ل قل بهوك  ردي    التنرك لهياً  األتر 

ل قل بهوك ً جا  ن ال  يل الياًبا    الرجوع لهوةق  ًناية التقريث 

 األ اء دعلى المعتما التقويم استراتيجيات

قائمة الشطب ا اة التقويم:

النعممؤشرات األ اء الرقم

مرجحــة الــذرادعين في هــذه المهــارة دعنــا القفز لردعلى  1

ــة من الجســـــم حتى ال تعيق حركــة  ــث تكون قريب بحي

الطالب األخر الذي يؤ ي معه حائط الصا.

 ننهوض الطالب معا  وبشـــكل غير متبادعا حتى ال تكو 0

بينهم فجوة يســـــتطيع من خاللهــا الطــالــب المهــاجم 

ضرب الكرة وتوجيهها إلى ملعبهم الشكل. 

األ وات المستخامة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

الصا الزوجيفي بين الزميلين  ناوالتع)التعاون ( 
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 :النقاط الفنية

 ـــة ربط المهـــارات دعلى تـتـم دعـلـمي

ــفــر ي  ال مــم إشـــــــراك أواأل اء ال

 الزميل.

 ـــة يتم تطبيق في ـــالث ـــة الث المرحل

المهـــارة  اخـــل وضــــــع مشــــــــابـــه 

.للمنافسة

 الارس السابع دعشر

 ربط التمرير من ادعلى، الضرب الساحق، الصا الفر ي 

Single block and Spiking, Overhand pass 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 الشبنة انل الق ل بلى يقرااا الذي لال له النر  بتقرير الق ه  يموم    

 لةا  ن  ن – الشبنة أطراف اهى الق ل  ث القر واة النر  لضرب ييري

 النر   لصل الصل حاعق

 ث  اةتمبالنا ليت  القمابهةا القنلمة تياه ااهى  ث باإلاةاا لال ال يموم 

 لال ال يادي    الياً ا اهى ااإالادب ليموم لهق ل  تقريراا أاهى

 األترى  القنلمة تياه التاحق بالضرب القتتمبل

  الاداإل – ااهى  ث )ااةتمباا لحبال بيث اللاعري التقريث تلبيق يت –

 الصل  حاعق يشنل الذي القنا س( تياه التاحق الضرب

 ىاه تتمق ان بل ن النر  )اةتقرااية كقنا تة التابق التقريث تلبيق 

 (الق ه  ينلداا التا الضربات ب لد أ  – دايمة لقل  األاض

  ن  ينا التاحق لهضرب  نلمة تنليل  ن (0) اا  التقريث تلبيق يت 

ال بوا   ث النر   نن الصل لة حاعقا  ن

األ وات المستخامة:

الطائرة.كرة 

 قيم المواطنة:

قضرب الساحالفي ربط التمرير من ادعلى وبين الزميلين  ناوالتع) التعاون ( 

 والصا الفر ي.
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 :النقاط الفنية

لــافــاع دعن الملعــب هو اســــــتقبــال الكرة ا

ضــــــربا ســــــاحقا من الفريق المضــــــروبـة 

ــاة من حــائط الصـــــــا  المنــافس أو المرت

 .وتوجيهها للزميلوتمريرها 

 :أنواع الافاع دعن الملعب

وف.الافاع بالياين من الوقـ 

الافاع بيا واحاة من الوقــوف. 

 بيا واحاة  أوالافاع بالياين

 .بالسقوط المحرج

 بيا واحاة  أوالافاع بالياين

.بالسقوط الغاطس

 الارس الثامن دعشر 

  تغطية الملعب ربط الضرب الساحق، الصا الفر ي،

Single block and Spiking 

 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

 القنلمة التا ينلداا  اهى  بلى لال يموم الق ه  بإاةاا النر  له

التنرك ًنو النر  لتاللية القه    تقرير النر  لهقنلمة اا ا ية  لال ال

 باإلاةاا  ث ااهى تياه القنلمة القمابهةا ليت  اةتمبالنا  لال يموم ال

اا اهى الياً ا    يموم إالاد تقريراا لهق ل ليموم ب ل ث أةل

ناعق ل التاحق تياه القنلمة القنلد   تلادياب القتتمبل بالضرب  لال ال

الصل 

 الاداإل –)ااةتمباا  ث ااهى  لحبيت  تلبيق التقريث اللاعري بيث ال 

ضرب التاحق تياه القنا س( الذي يشنل تاللية ليواً  القه  ا ال –

 ن الم  جود حاعق الصل 

  يت  تلبيق التقريث التابق  ن  جود حاعق الصلا  الم  اوف

القلا  يث  ا  نلمة لل الناعق 

  ا  6   2يت  تلبيق التقريث التابق  ن تركي  حاعق الصل اهى  رك ي

 5   2 توجيه الضرب التاحق اهى  رك ي 

   0يت  تلبيق التقريث التابق  ن تركي  حاعق الصل الاح ية  ا  رك 

  2   2ا  توجيه الضرب التاحق اهى  رك ي  6   5 تالليه  رك ي 

األ وات المستخامة:

كرة الطائرة.

 قيم المواطنة:

لزمالء في الضرب الساحق والصا الفر ي وتغطية بين ا ناوالتع)التعاون ( 

الملعب.
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:4*4منافسات 

دعلى فرق و كل فريق يبلغ  طالبتقسيم ال

، يتنافسون في 4 دعا  االدعبين فيه  

مباريات ويتم تطبيق جميع المهارات التي 

تم تعلمها سابقا.

دعشر الارس التاسع  

( 4*4)منافسات  

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

    ن التركي  اهى التقرير  ث أةلل  مق  ا  2×2 نا تات يت  ل 

  القنااات القلبمة

  ن التركي  اهى التقرير  ث أاهى  مق  ا  2×2يت  ل    نا تات 

  القنااات القلبمة

  ن التركي  اهى  نااتا التقرير  ث أةلل  2×2يت  ل    نا تات 

 التقرير  ث أاهى  مق  ا القنااات القلبمة 

 ًماط  مق( 5بيث اللرق ) تمام  باايات 

 ( 5تمام  باايات بيث اللرق )ًماط  مق 

  ًماط  مق( 5 ته    باايات )   2×2يت  ل    نا تات 

المستخامة:األ وات 

 كرة الطائرة.
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 :6*6منافسات 

رة كرة الطائ مباراة الالدعبين في يبلغ دعا  

10  ، ـــا  ل والدعبين في الفريق األ 6الدعب

ـــاني 6ويـبقى    ،الدعبين في الفريق الث

 5) يتنـافســــــون في مباريات بين الفرق

ويتم تطبيق جميع المهارات نقاط فقط ( 

ـــهـــا ســــــــابـــقـــا. ـــعـــلـــم ـــتـــي تـــم ت ال

 الارس العشرون

(6*6منافسات ) 

الخطوات التعليمية

 التاريبات:

  ن التركي  اهى التقرير  ث أةلل  مق  ا  6×6يت  ل    نا تات 

 القنااات القلبمة

  ن التركي  اهى التقرير  ث أاهى  مق  ا  6×6يت  ل    نا تات 

 القنااات القلبمة

  ن التركي  اهى  نااتا التقرير  ث أةلل  6×6يت  ل    نا تات 

 التقرير  ث أاهى  مق  ا القنااات القلبمة 

 ( 5تمام  باايات بيث اللرق )ًماط  مق 

  ن التركي  اهى  نااتا التقرير  ث أةلل  6×6يت  ل    نا تات 

 5 رك   بلى 2 التقرير  ث أاهى  الضرب التاحق  ث  رك  

 ( 5تمام  باايات بيث اللرق )ًماط  مق 

  ًماط  مق( 5 ته    باايات ) 6×6يت  ل    نا تات 

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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 :ربط المهارات بشكل العاب جمادعية

ممارسة المهارات التي تم تعلمها في 

ويتم التـأكيا دعلى  ،الـاروس الســــــابقـة

الخطوات الفنية لكل مهارة وممارســــــة 

 .تاكبر دعا  من المرا

 الارس الواحا والثاني والعشرون 

  ربط المهارات بشكل العاب جمادعية

Mini games 

الخطوات التعليمية

التاريبات:

  0 ضل 0 القه   بلوا  بااا  ل   اتقيث بلى القه   تمتي  يت   

 ذي ال القمابل لهلرف النر  بإاةاا اللريق  ث اضو يموم اااةاا: ل بة 

 هينةل ينتمل النر  يتتمبل الذي لال ال اللريقا أاضاا بمية  يه يم 

 قينج باًتماا يموم الذي اللريق ااترا له  يل النر  بإاةاا  يموم الااًية

  اللاع  او القمابهة الينة بلى ا راده

  ث الااًية الينة بلى النر  ًمل  ا  يقواات 2 بيث  تابمة ل   يت  

 ىاه النر  تتمق ان د ن أةلل  ث التقرير أ  ااهى  ث القه   بالتقرير

 األاض 

  ث ً جيث كل اا )ين الواحل  القيقواة ا راد بيث  تابمة ل   يت  

 اااةاا تق  ث أاهى  ث التقرير أ  أةلل  ث بالتقرير ااًتماا (لحبال

 نر ال تتمق ان د ن الق ه   ث الااًية الينة بلى  ًمل النر  الشبنة بلى

  األاض اهى

  ًملة  مق( 25)  باايات  ته   6×6  نا تات ل   يت 

األ وات المستخامة:

 كرة الطائرة.
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تطبيق جمادعي والتعرف دعلى موا  

 :الطائرةومهرجان كرة  القانون

تطبيقات ومباريات مصغرة تشتمل دعلى 

ا لزيا ة كفاءة المهارات التي تم  راســـــته

ـــبالـ ـــة  طـــال فـي أ اء الـمـهـــارات الـحركي

غرس و طالبالإسعا  جميع و ،األساسية

حب لعبة كرة الطائرة واكتشــاف المواهب 

 .تهاردعايالرياضية و

والعشرون والرابع الارس الثالث   

تطبيقات جمادعية   

Law of volleyball + Mini games 

 

األ وات المستخامة:

الطائرة.كرة 

 قيم المواطنة:

احترام قانون اللعبة.) االحترام (   
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 استراتيجيات التقويم وأ واته في التربية الرياضية
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استراتيجيات التقويم وأ واتها في التربية الرياضية  

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

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

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

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

 اا  اللا  ية ًنو الت ه  بيةا  اللر ق اللرد تاكل  رااا يتتنل التموي  اهى أةس   بادئ 

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

أتذ 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 

 ذاته  ث تحا اياس  لى التنتث  ا الت ه ا  اذا  ا يت  التركي  اهيه حالياب 

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

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

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

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

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

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

براً د ا التموي  التنوينا بصلته التموي  األكار بالتربوي 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 

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

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

 اهطحبيول  الق ه   ا تموي  ث   الية  قااةاته الت هيقية  االت ه    وجه لهق ه  

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

: تملير كلايات   نااات  اي   اتيااات  تتهلة  اذه األةالي  اا

 أ. المالح ة:  

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

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

 واا  حميمية 

 والتقارير: ب. المشرودعات

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

 جقاايا  يت  ارضنا أ أكار  تنلذ  رديا  أ ت هقيه   ينة  رتبلة بنلايات  اد  دااةية 

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

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

 وتشمل: 

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

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

 ( الت هي  التربية  ًاا -  القرشلات  النشلية الرياضية التربية بداا 

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

 ( البنريث تتتاال

  القرشلات النشا ة  ريق  ا القشااكة  2

 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 األ22

  :. االختبارات القصيرة بأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية ودعمليةج 

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

ج ة  واية حوا ااالد  ث القوضواات  ت  يلا  بتالذية  أ   نااات  ا  وضوع دااةا 

أداعن   ا ااتتباا ب ل تصنينه  تيري اذه ااتتبااات  ا ةياق ال قهية الت هيقية 

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

 لاا اللصل اللااةا الواحل 

وتشمل: 

 اتتبااات اقهية    2

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

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

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

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

 . قا ي ليه دا  ية أكبر لهت ه  أاقاا

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  2

  القشااين )اةتقاا   شر ع(  5

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

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

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

المالح ة المن مة وتشمل: 

  :22التهوك الصلا%   

  :62األداا ال قها%  

اهى تقتة اشر أةبواا دااةياب يمي  تحلنا  %62ال قها تمت  داجة األداا 

المشاريع والتقارير وتشمل:  لحبال

  6التمرير:  أ القشر ع% 

  :2ال رض الشلوي% 

  : 25ااتتبااات المصير% 

5 :لال  ه  اًياً ال% 

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

 :أ وات التقويم في التربية الرياضية

  ةه  تملير   لا

  ةه  تملير الدي

   ااعقة الشل

االختبارات التقارير أوالمشاريع المالح ة المن مة

القصيرة

ملف 

انجاز 

طالبال

الارجة 

النهائية السلوك 

الصفي

األ اء 

العملي

 أوالتقرير 

المشروع

العرض 

الشفوي

126264155122%
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همم ذوي ال طالبإرشا ات التعامل مع 



133 

 الهمم ذوي طالب مع التعامل إرشا ات

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

 لقيااا يتيح حيث النق  ذ ي طال   ن الت ا ل  تا لية الرياضية التربية   ه  ااتق اهى تمن

 اا ةب اهى  النرص ااةتب اد اث  التتها القلاةية الرياضة برا ا  ا القشااكة  ا لهيقين

 الت هقية الت هيقية ال قهية  ا اشراكن  اهى  النرص لحب ال الق ه  بيث جيل  احاة

 .النياح تبرات  ا لهقر ا لحبله اللر ة  بتاحة

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

 ادايثا يظهوا  بذلك لحبله  النلتا التربوي الياً   ا أ ر له  الاااإل  حتث الصبر

   الناجح أداعن   ا ااةتقراا اهى

 حاجتن  حاا  ا  ةاالن  القواا  جقين  ا النا ا اااتقام لحبال بالاا

  لهقتاال 

 احتياجاتن   الااتن  إل ناًاتن  القحعقة  القواا  األًشلة  ث البلاعل تو ير  

 التهي باإلًياً بالميام باناان  طريق اث اإلييابية ا ح  بث   نوياتن  ا ن اهى ال قل 

 .ا ناًياتن  تناة  بقنام  تنهيلن  ال ادييث لحبال  ث غيرا   ال

 ت ليحت جرااب  كذلك لحبال ًواية   ق األداعا اإلًياً  تتوى  ا الت ليحت جرااب 

  األًظقة  المواًيث القتتتل ة  األد ات األجن    ا

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

 المهق لن   يتببان

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

 القلهوبة ااةتيابة حصوا ب ل  باشر  الت  ي   تملي 

 لحبلا  ن القتتقر التوا ل اهى النرص 

 لحبال أ وا ليااأ   ن القتتقر  التوا ل بييابية احاة باا ة 

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



135 

 البرنامج الزمني

 نموذج التقويم التربوي

 نموذج تحضير  رس التربية الرياضية
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 م الصف الارس اللعبة من إلى المهارات المقررة مالح ات
أل
 ا
ي
س
را
ا
ال
ل 
ص
ف
ال

و
ل
 

تعلمه سبق ما مراجعة      

 

 

م
ا
ق
ال
ة 
كر

 

 

 األول

ي
ا 
ا
إلدع

 ا
ث
ال
لث
 ا
ف
ص
ال

 

1 

تعلمه سبق ما مراجعة  الثاني   

 الثالث     القام بااخل بالكرة الجري

القام بخارج بالكرة الجري  الرابع   

القصير التمرير  الخامس     

الطويل التمرير  السا س   

التمرير دعلى تطبيقات  السابع     

(القام خارج+  باطن) السيطرة  الثامن   

صار(-فخذ) امتصاص  التاسع     

السيطرة واالمتصاص دعلى تطبيقات  العاشر   

(مركب) الخااع  الحا ي دعشر     

 الثاني دعشر   التصويب

تعلمه سبق ما مراجعة  الثالث دعشر     

تعلمه سبق ما مراجعة  الرابع دعشر   

 الخامس دعشر     الجزاء(-الركالت الثابتة )الركنية

 السا س دعشر   رمية التماس

مسك الكرة )حراسة المرمى 

     المنخفضة(
 السابع دعشر

مسك الكرة العالية()حراسة المرمى   الثامن دعشر   

 فقاان- الكرة حيازة) تنافسية العاب

التحول(– الكرة      
 التاسع دعشر

 فقاان- الكرة حيازة) تنافسية العاب

التحول– الكرة  
 العشرون  

(المهارات بين ربط) تنافسية العاب  الواحا والعشرون     

(المهارات بين ربط) تنافسية العاب  الثاني والعشرون   

غرةمص مباريات  الثالث والعشرون     

مصغرة مباريات  الرابع والعشرون   



 
 

137 

 م الصف الارس اللعبة من إلى المهارات المقررة مالح ات
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بالياين واإلحساس بالكرة الكرة مسك    
    

 

 

ا
لي
 ا
رة
ك

 

 

 األول

ي
ا 
ا
إلدع

 ا
ث
ال
لث
 ا
ف
ص
ال

 

1 

بالياين و اإلحساس بالكرة الكرة مسك  
 الثاني  

بالياين الكرة استالم  
    

 الثالث

واحاه بيا االستالم  
 الرابع  

الرأس مستوى من التمرير  
    

 الخامس

المرتاة التمرير  
 السا س  

الرسغ من التمرير  
    

 السابع

الثبات من الكرة تنطيط  
 الثامن  

الحركة من الكرة تنطيط  
    

 التاسع

(الرأس مستوى االرتكاز )فوق من التصويب  
 العاشر  

(الحوض مستوى) االرتكاز من التصويب  
    

 الحا ي دعشر

لرمام الومب من التصويب  
 الثاني دعشر  

 التصويب من الومب لردعلى
    

 الثالث دعشر

 التصويب من السقوط
 الرابع دعشر  

 الخااع البسيط
    

 الخامس دعشر

 الخااع المركب
 السا س دعشر  

 حارس المرمى
    

 السابع دعشر

 الحركات الافادعية
 الثامن دعشر  

المهارات بشكل ألعاب جمادعيةربط جميع   
    

 التاسع دعشر

جمادعية ألعاب بشكل المهارات جميع ربط  
 العشرون  

 الخطط الافادعية
    

 الواحا والعشرون

 الخطط الهجومية
 الثاني والعشرون  

ي والتعرف دعلى موا  القانونتطبيق جمادع  
    

 الثالث والعشرون

 تطبيق جمادعي

 
 الرابع والعشرون  
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 م الصف الارس اللعبة من إلى المهارات المقررة مالح ات
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     اإلحساس بالكرة
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ث
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1 

 الثاني   التنطيط

 الثالث     تطبيقات دعلى التنطيط

 الرابع   التمريرة الصارية

 الخامس     التمريرة المرتاة بالياين

 السا س   التمريرة المرتاة بيا واحاة

 السابع     التمريرة الكتفية

 الثامن   فوق الرأسالتمرير 

 التاسع     تطبيقات دعلى التمرير

 العاشر   ات التنطيط والتمريرربط مهار

االرتكاز والتوقف بعا التمرير 

     والتنطيط
 الحا ي دعشر

 الثاني دعشر   من الثباتالتصويب 

 الثالث دعشر     الومب من التصويب

 الرابع دعشر   السلمية ةالتصويب

السلمية مع التمرير  ةالتصويب

     والتنطيط
 الخامس دعشر

 السا س دعشر   التصويب بمتابعة الكرة المرتاة

 السابع دعشر     المتابعة الافادعية والهجومية

المتابعة الافادعية مع التنطيط  ربط

 والتمرير والتصويب
 الثامن دعشر  

 التاسع دعشر     تحركات القامين

وقفة االستعاا  الافادعية 

 وحركات القامين
 العشرون  

 الواحا والعشرون     اللعب الافادعي

 الثاني والعشرون   اللعب الهجومي

ارات كرة السلة تطبيقات مه

     )مباريات مصغرة(
 الثالث والعشرون

 السلة كرة مهارات تطبيقات

 (مصغرة مباريات)
 الرابع والعشرون  
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 م الصف الارس اللعبة من إلى المهارات المقررة مالح ات
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 فر ي بشكل بالكرة اللعب

    

 

 

ة 
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1 

 اللعب بالكرة بشكل زوجي
 الثاني  

 التمرير من أسفل
 الثالث    

 التمرير من أسفل مع التحرك
 الرابع  

 التمرير من األدعلى
 الخامس    

 األدعلى )االدعاا (التمرير من 
 السا س  

 ربط التمرير من أسفل مع االدعاا 
 السابع    

 من األدعلىاالرسال 
 الثامن  

 االرسال من األدعلى
 التاسع    

 سال من األدعلى واالستقبالاالرربط 
 العاشر  

 االمامي الضرب الساحق
 الحا ي دعشر    

 الخلفي ساحقالضرب ال
 الثاني دعشر  

 ربط االرسال، التمرير من أسفل، التمرير من ادعلى
 الثالث دعشر    

 ربط التمرير من ادعلى، الضرب الساحق
 الرابع دعشر  

 الصا الفر ي
 الخامس دعشر    

 الصا الفر ي
 السا س دعشر  

 ربط التمرير من ادعلى، الضرب الساحق ، الصا الفر ي 
 السابع دعشر    

 ربط الضرب الساحق، الصا الفر ي ، تغطية الملعب 
 الثامن دعشر  

 4*4منافسات 
 التاسع دعشر    

 6*6منافسات 
 العشرون  

 ربط المهارات بشكل العاب جمادعية
 الواحا والعشرون    

 المهارات بشكل العاب جمادعيةربط 
 الثاني والعشرون  

 قانون كرة الطائرة
 الثالث والعشرون    

 ةتطبيقات جمادعي
 الرابع والعشرون  
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النسبي ألساليب التقويم التكوينيالوزن   

 لما ة التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي

 

 

م
ق
لر
 ا

 

 

طالباسم ال  

التقارير أوالمشاريع  المالح ة المن مة االختبارات  

 القصيرة

ملف انجاز 

طالبال  

الارجة 

السلوك  النهائية

 الصفي

األ اء 

 العملي

 أوالتقرير 

 المشروع

العرض 

 الشفوي
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 في دعناصر أ وات التقويم التكويني طالبالتجميعي أل اء ال الرصااستمارة 

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

 

 

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

  مالح ة

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.

 السلوك الصفي االسم الرقم 

 

الارجة  المجموع

المست

 حقة 

الارجة  المجموع المشروع

 المستحقة  

الارجة  المجموع طالبملف انجاز ال العرض الشفوي

المست

القوادعا  حقة 

 واألن مة

التعامل 

 مع الزمالء

األ اء 

 األكا يمي

االخراج  التنفيذ التخطيط  

 النهائي
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المست

 حقة 

التبويب 
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 الوحدة:

  األسبوع:

 كرة السلةموضوع الوحدة: 

 التنطيطعنوان الدرس: 
    إلى                          من       التاريخ: 

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

 الزمن

 ق    
 النشاط االستهاللي:

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

 اسم المهارة على السبورة الموجودة في نهاية الصالة الرياضية.
 

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

 

أجزاء  الزمن
 الدرس

 التقييم من أجل التعلم المعيار الفنيةالنقاط  اإلجــــــــــــــــراءات التعلم أهداف

 ق

 إحماء

 

 

 طالبالأن يهيئ 
عضالت جسمه و 
أجهزته الحيوية 
للنشاط المقبل من 

التمرينات  خالل
المختارة بصورة 

 صحيحة

 

 أسلوب )أ( األمر والتعليمات 

 

 المعلم الصغيراستراتيجية التعليم والتعلم: 

 )وقوف( دوران الذراعين لألمام والخلف بالتبادل. .1

 )وقوف( طعن الرجل اليمنى واليسرى للجانب بالتبادل. .2
 لجانب اليمين واليسار بالتبادل.الجذع  )وقوف( ميل .3

 الجري في المكان عند سماع الصفارة الوثب عاليا مع التصفيق.)وقوف(  .4

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

 
 

الدوران من مفصل 

 الكتف

 فرد الركبتين-

فرد الذراع عاليا  

 بالتبادل.

 .الوثب على االمشاط

 يةاوبزرفع الركبتين 

 قائمة

 

 

 

 

يكرر كل   

 8تمرين 

 مرات

 

لتغذية الراجعةا  

 )المالحظة والتوجيه(
 

 التقييم الذاتي

)قياس نبضات القلب عن 

طريق وضع كف اليد على 

 القلب(

 ق

 بدني إعداد

 

 

بعض  طالبالأن ينمي 
عناصر اللياقة البدنية 

الل التمرينات من خ
 المعطاة بشكل سليم

 

 

 أسلوب )ب( المحطات 
 

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

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

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

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

 

 فائدة التمرين المعطى؟ما طرح أسئلة من أجل التعلم: 

 

 

 

 

 النظر لألمام

 الذراعين فرد
 التصويب بيد واحدة

 

تغيير االتجاه بسرعه 

 قماعبين األ

الكرة النظر على 

عدم سقوطها  ومحاولة

 رضعلى األ
 

 
 

 
 

األداء مدة 
دقيقة واحدة 
 في كل محطة

 
 

 التغذية الراجعة
 )المالحظة والتوجيه

 تشجيع النموذج الجيد

 تصحيح األخطاء الشائعة(

 

 طرح األسئلة:

اللياقة البدنية التي )ما عناصر 

 عدادتم تنميتها في جزء اإل

البدني؟ يتم حل السؤال من 

 خالل

إحدى استراتيجية التعلم النشط 

 )القفل والمفتاح(
 



أجزاء  الزمن

 الدرس

 التقييم من أجل التعلم المعيار النقاط الفنية اإلجـــــــــــــراءات التعلم أهداف

 ق

 

 

 

الجزء 

 الرئيسي

 

 

 

كرة  الطالبأن ينطط 

السلة من الثبات 

 والحركة

حسب التمرينات 

المقترحة بصورة 

 صحيحة.

  أ()مر والتعليمات أسلوب األ أسلوب التدريس:

التعلم الذاتي استراتيجية التعليم والتعلم:  

وشرح المهارة بالنقاط الفنية. جالنموذ ضعر دور المعلم:  

 أداء التمرينات التالية: :طالبدور ال

 ل.اليسرى بالتبادثم اليد اليمنى ب)جلوس تربيع. مسك الكرة( تنطيط الكرة  .1

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

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

تكرار التمرين السابق مع تحديد أرقام بيد المعلم وعلى الطالب معرفة وتسمية  .4

 رقام.األ

 م.22ة المشي مع تنطيط الكرة لمساف )وقوف( .5

 م.22مسافة لالجري مع تنطيط الكرة  )وقوف( .6

 

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

 طيط في خط مستقيم.ن)وقوف. مسك الكرة( التالمستوى األدنى: -

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

  .الكرة

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

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

 
 

األصابع منتشرة 

 على الكرة

 التنطيط للجانب

دفع الكرة باألصابع 

ذراع وثني مع مد ال

 الرسغ

 النظر لألمام

التنطيط بأطراف 

 األصابع

التنطيط في مستوى 

 الحوض

 
 
 
 

يكرر كل 

تمرين 

مرات8  

 

 
 
 

 التغذية الراجعة

 )المالحظة والتوجيه

 تشجيع النموذج الجيد

 تصحيح األخطاء(

 التقييم الذاتي

)بطاقة معيار: يعرض المعلم 

النقاط الفنية بكتابتها على 

 الطالبمن  السبورة ويطلب

أداء المهارة وفقا للصور 

الموضحة في بطاقة المعيار 

 ومن ثم تقييم ذاته(.

 ق
خاتمة 

 الدرس

 تصحيح األخطاء الشائعة وفق النقاط الفنية لمهارة الدرس. طالبيقوم المعلم بتأدية المهارة بشكل خاطئ ويطلب من ال .1

 رئيس القاطرة علم مملكة البحرين.ل قاطرة تنتهي يرفع أوم و22سباق تنطيط الكرة بين القاطرات مسافة  .2

  ق

 الختام

 

 إلى الطالبأن يعود 

حالته الطبيعية من 

خالل أداء تمرينات 

التهدئة واالسترخاء 

 بشكل سليم.

 

 أسلوب )أ( األمر والتعليمات 

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

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

 

 أداء التحية ثم االنصراف. 

 
 

 النظر لألمام

ارتخاء عضالت 

 الجسم بالكامل

مرة واحدة 

  خالل دقيقتان

 التغذية الراجعة

 )المالحظة المباشرة(

 التقييم الذاتي

 )قياس سرعة نبضات القلب(

  التأمل

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




