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الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل و�صّلم وب�رك على �صيدن� محمد, وعلى اآله و�صحبه اأجمعين, اأّم� بعد:
البيئة وجودته� بهدف  المب�درات على تح�صين  ال�صعودية ٢٠٣٠ من خالل مجموعة من  العربية  اأّكدت روؤية المملكة  فقد 
زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية لجميع اأفراد المجتمع من الجن�صين, وذلك �صيوؤدي اإلى تح�صن م�صتوي�ت المم�ر�صة 
الري��صية وينعك�س على تح�صن م�صتوى ال�صحة الع�مة, وتمتِع اأفراد المجتمع بنمط حي�ة �صحي ن�صط, ومحيط يتيح العي�س 

في بيئته ب�إيج�بية.
البدنية ب�صكل ع�م, ومعلمي المرحلة المتو�صطة ب�صكل خ��س. حيث  التربية  وقد ج�ء هذا الدليل موجًه� لمعّلم ومعّلمة 
روعي في اإعداده واختي�ر محتواه اتب�ع فل�صفة منهج التربية البدنية المالئم للنمو والتطّور البدني, وفي هذا االإط�ر اأعّد 
دليل معّلم التربية البدنية لل�صف الث�لث المتو�صط بعد اأن تمت مواءمته للتطبيق على الطالب والط�لب�ت على حدٍّ �صواء, 

مت�صمًن� ع�صر وحدات تعليمية ج�ءت كم� ي�أتي:

الو�شفالوحدة التعليمية

ال�صحة
واللي�قة البدنية

وت�صتمل على محورين هم�:
•  ال�صحة: 

    •   وهي المف�هيم المرتبطة ب�ل�صحة الع�مة وال�صخ�صية. 
•   اللي�قة البدنية: 

   •  وهي العن��صر ذات االرتب�ط ب�الأداء الحركي )القدرة الع�صلية, ال�صرعة, 
الر�ص�قة, التوازن, التوافق وكذلك العن��صر المرتبطة ب�ل�صحة وهي: اللي�قة 

القلبية التنف�صية, اللي�قة الع�صلية الهيكلية, التركيب الج�صمي(.
وتدر�س اإم� م�صتقلة اأو �صمن محتوى الوحدات التعليمية لالألع�ب الري��صية 

الجم�عية اأو الفردية اأو األع�ب الم�صرب.

املقدمة:



كرة القدم 

الكرة الطائرة 

كرة ال�شّلة 

كرة اليد 

التن�س 

كرة الطاولة 

الري�شة الطائرة 

األعاب القوى 

اجلمباز الفني 

تو�صع الخطة التدري�صية للف�صل الدرا�صي بحيث تت�صمن ثالث 
وحدات تعليمية وب�صكل متنّوع. وت�صتمل كل وحدة تعليمية على:

•  المه�رات: 
مع  ب�لتدرج  ّتعلم  الدليل,  في  مدرجة  ري��صة  لكل  االأ�ص��صية  المه�رات  هي   

ت�صميم مجموعة من التطبيق�ت المن��صبة لذلك.
 • المف�هيم: 

  هي مب�دئ وقيم واتج�ه�ت ذات عالقة ب�لري��صة المدرجة, ُت�صمم اأن�صطة 
من��صبة له� ي�ص�رك به� الط�لب والط�لبة.

• الق�نون: 
  مجموعة من المواد الق�نونية ذات االرتب�ط ب�لمه�رات المتعّلمة لكل وحدة, 
تمّكن الط�لب والط�لبة من مم�ر�صة مه�م التحكيم لكل ري��صة مدرجة في 

الدليل.

وتكمن اأهمية هذا الدليل اأنه:
م نموذًج� لت�صميم تعليمي لدليل معّلم ومعّلمة التربية البدنية ُروعي فيه االأخذ ب�التج�ه�ت التربوية  ١-   يقدِّ

الحديثة في المن�هج الدرا�صية, وهذا من �ص�أنه اإت�حة الفر�صة لال�صتف�دة منه في تج�رب مم�ثلة.
٢-   ي�صهم في تنظيم جهود معّلمي ومعّلم�ت التربية البدنية ل�صفوف المرحلة المتو�صطة.

عملية  في  والمعّلمة  المعّلم  ت�ص�عد  اأن  يمكن  الدليل,  وحدات  محتوى  حول  اإثرائية  علمية  م�دة  يقدم     -٣
اإلى م�ص�همته� المتوقعة في فتح المج�ل للمعّلمين والمعّلم�ت للتو�صع ب�لبحث في  التعليم والتعّلم, اإ�ص�فة 

م�ص�در علمية اأخرى.
٤-   يقدم مقترح�ت اإجرائية حول درو�س الوحدات المقررة في الدليل, من خالل االأفك�ر الواردة في االأ�ص�ليب 
التدري�صية والو�ص�ئل التعليمية, وكذلك جوانب التنفيذ الممثلة في التهيئة والتنفيذ نف�صه وتنمية مه�رات 



التفكير وتوجيه�ت ال�صالمة, اإ�ص�فة اإلى اأ�ص�ليب التقويم واالأن�صطة المنزلية.
5-   ي�ص�عد في التخطيط والتطوير لبرامج اإعداد معلمي ومعّلم�ت التربية البدنية في التعليم المتو�صط وفق 

الخطة الدرا�صية وتدريبهم واالإ�صراف عليهم.
اأن يبذلوا ق�ص�رى جهودهم ب�الإ�صه�م في  البدنية وم�صرف�ته� ومعّلميه� ومعّلم�ته�  التربية  ونهيب بم�صرفي 
تحقيق نواتج التعّلم الم�صتهدفة لكل وحدة من هذه الوحدات التعليمية المدرجة, مع ر�صد م� يالَحظ فيه� 

وتقديم المقترح�ت التطويرية لهذا الدليل, لتتم اال�صتف�دة منه� ونقله� اإلى بقية زمالئهم في الميدان.

واهلل ولي التوفيق
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توجيهات ا�شتخدام الدليل:

هذا الدليل موّجه ملعّلم ومعّلمة الرتبية البدنية لل�صف الث�لث املتو�صط, حيث ُروعي فيه اتب�ع فل�صفة مقرر 
الرتبية البدنية املالئم للنمو والتطور البدين.

وت�أتي توجيه�ت تنفيذ الوحدات التعليمية املدرجة يف هذا الدليل يف م�ص�رين هم�: توجيه�ت ع�مة, وتوجيه�ت 
خ��صة, وهي كم� ي�أتي:

اأوإًل/ التوجيهات العامة:
توؤكد على . ١ التي  ال�صعودية ٢٠٣٠,  العربية  المملكة  روؤية  يتم��صى مع توجيه�ت  التطوير  اأن هذا  اإدراك 

من  المجتمع  اأفراد  لجميع  الري��صية  االأن�صطة  مم�ر�صي  ن�صبة  زي�دة  بهدف  وجودته�  البيئة  تح�صين 
الجن�صين.

الدرا�صية . ٢ ف�صوله  على  موزعة  الدرا�صي  الع�م  خالل  تنفذ  تعليمية  وحدات  ع�صر  على  الدليل  ا�صتمل 
الثالثة.

والق�نونية . ٣ الفنية  ومف�هيمه�  الري��صية  الحركية  المه�رات  تعليمية مجموعة من  كل وحدة  ت�صمنت 
ُبنيت؛ ليخدم بع�صه� بع�ص�.

ي�صتفيد المعّلم والمعّلمة من الدرو�س التطبيقية المدرجة في كل وحدة تعليمية نم�ذَج الإعداد در�س . ٤
التربية البدنية.

ُحدد عدد الدرو�س في كل وحدة تعليمية بن�َء على م�صتوى الخبرات التعليمية المدرجة به�, وللمعّلم . 5
والمعّلمة التغيير وفق م� يراه من��صًب� لتحقيق نواتج التعّلم وفًق� لم� خطط له.

يعمل المعّلم والمعّلمة على توفير عوامل االأمن وال�صالمة للطالب والط�لب�ت عند اختي�ر مك�ن التعّلم . ٦
المن��صب واالأدوات واالأجهزة الالزمة.

اأُدرج عن�صر من عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة والمرتبطة ب�الأداء في كل وحدة تعليمية . ٧
� على تنميته لدى الطالب والط�لب�ت من خالل اأن�صطة تعلم الوحدة التعليمية. حر�صً

يحر�س المعّلم والمعّلمة على دمج عملية التعلم بين المه�رات الحركية الري��صية ومف�هيمه� الفنية . 8
والق�نونية في عملية التعّليم.

يعزز المعّلم والمعّلمة عملية التعلم اأثن�ء القي�م بعملية التقويم لجميع مج�الت التعّلم.. ٩
الت�أكيد على االأن�صطة المنزلية المدرجة في نه�ية كل در�س واإ�صراك االأ�صرة في مت�بعة عملية التعّلم. . ١٠
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ثانيًا/ التوجيهات اخلا�شة:
بع�س  ويتطلب  معني,  م�صمون  اإىل  منه�  كل  ي�صري  الفرعية,  العن�وين  من  عدًدا  التطبيقي  الدر�س  ت�صّمن 

االإجراءات لتحقيقه, وفيم� ي�أتي تو�صيح له�:
1- نواجت التعّلم:  

هي النواجت املتوقع اإك�ص�به� للط�لب والط�لبة بعد اأن يتم� جميع اأن�صطة الدر�س.
2- اإلإجراءات التدري�شية: 

اأ/ اأن�شطة املعّلم واملعّلمة: 
  هي االأن�صطة التي يقوم املعّلم اأو املعّلمة بتنفيذه� �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة 

الدر�س.
ب/ اأن�شطة التعّلم: 

اأن�صطة  اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن  اأو املعّلمة �صمن  هي االأن�صطة التي يخطط له� املعّلم 
الدر�س.

ج/ اأن�شطة الطالب/ الطالبة: 
هي االأن�صطة التي يقوم بتنفيذه� الط�لب والط�لبة �صمن اإجراءات عملية التعّلم للو�صول اإىل حتقيق نواجت 

التعلم امل�صتهدفة �صمن اأن�صطة الدر�س.
3- مالحظة اإلأداء: 

هي نق�ط توّجه انتب�ه املعّلم واملعّلمة جلوانب ذات اأهمية يف اأداء الط�لب للخربة التعليمية.
4- اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 

الذي يقدمه  االأداء  اأو نق�صه وفق  التعّلم  هي مقرتح�ت ميكن اال�صتف�دة منه�, ت�صمل زي�دة م�صتوى �صعوبة 
الط�لب والط�لبة اأثن�ء اأداء ن�ص�ط�ت التعّلم.

5- الن�شاط املنزيل: 
هو ن�ص�ط ميكن من خالله تتبع م� تعّلمه الط�لب, الط�لبة يف الدر�س وتعزيزه, وتعبئة بط�قة ر�صد من قبل 
ويل االأمر مل� يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�أدائه اأثن�ء متتعه ب�لوقت احلر خ�رج وقت الدوام الر�صمي, واإج�بته عن 

بع�س االأ�صئلة حتت اإ�صراف ويل االأمر.
6- تقومي نواجت التعلم:

الدر�س, م�صتمال على  مل� تعلم�ه يف  الط�لب والط�لبة  تعّلم  التعلم للتحقق من  اإجراءات تقومي نواجت  ت�صمل 
تقومي املج�ل امله�ري, املعريف, االنفع�يل.

١٤٤٣هـ  الط�لب  تقومي  لالئحة  التنفيذية  والقواعد  التف�صريية  املذكرة  من  الث�لثة  الق�عدة  يف  ورد  مل�  وفق�ً 
ال�ص�درة ب�لتعميم الوزاري ذو الرقم ٤٣٠٠٠٦٤٠٦٦ وت�ريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ.
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فل�شفة مادة الرتبية البدنية واأهدافها العامة: 
تهدف الرتبية البدنية اإىل حتقيق النمو املتك�مل واملتزن للفرد اإىل اأق�صى م� ت�صمح به ا�صتعداداته وقدراته, عن 
طريق امل�ص�ركة الف�علة يف االأن�صطة البدنية التي تن��صب خ�ص�ئ�س منو كل مرحلة )بنني/ بن�ت( وحتت اإ�صراف 

قي�دات تربوية موؤهلة.

الط�لب  مع  تتع�مل  فل�صفـة  من  ننطلق  ف�إنن�  الع�م  التعليم  يف  البدنية  للرتبية  الع�مة  االأهداف  ولتحديد 
والط�لبـة على اأنهم� ج�صم, وعقل, وروح. وترتكز فل�صفة مقرر م�دة الرتبية البدنية ملراحل التعليـم الع�م على 

املرتكزات االآتية:  
م� ن�س عليه امليث�ق الدويل للرتبية البدنية والري��صة: اأن مم�ر�صة الرتبية البدنية والري��صة حق  	

اأ�ص��صي للجميع, واأنهم� ت�صكالن عن�صًرا اأ�ص��صًي� من عن��صر الرتبية يف النظ�م التعليمي.
اخلمول البدين وانعك��صه على ن�صبة مم�ر�ص�ت الن�ص�ط البدين. 	
انت�ص�ر ال�صمنة مبعدالت مرتفعة وم� ي�ص�حبه من اأمرا�س خطرية. 	
اأهمية مم�ر�صة الن�ص�ط البدين لتح�صني م�صتوى ال�صحة البدنية والنف�صية واالجتم�عية.  	

من هذا املنطلق ميكن اأن تت�صكل االأهداف الع�مة مل�دة الرتبية البدنية يف مراحل التعليم الع�م مب� يحقق هذه 
الفل�صفة, مع مراع�ة خ�ص�ئ�س مراحل النمو واحتي�ج�ت الطالب والط�لب�ت. على النحو االآتي: 

تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة واالأداء واملح�فظة عليه�.. ١
تنمية امله�رات احلركية االأ�ص��صية والري��صية, مب� يعزز امل�ص�ركة يف االأن�صطة البدنية طوال فرتات العمر.. ٢
اكت�ص�ب املف�هيم املعرفية املرتبطة مبم�ر�صة الن�ص�ط البدين وال�صحي واالآث�ر املرتتبة عليه.  . ٣
تعزيز املم�ر�صة االإيج�بية املنتظمة للن�ص�ط البدين املعزز لل�صحة.. ٤
تعزيز اجلوانب النف�صية واالجتم�عية االإيج�بية من خالل الن�ص�ط البدين.. 5
تقدير الري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة.. ٦
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املجاإلت الرئي�شة ملحتوى مادة الرتبية البدنية:

اأوإًل: املهارات احلركية اإلأ�شا�شية والريا�شية:
الطالب  منو  يف  اأ�ص��صــً�  تعد  التي  والري��صية,  االأ�ص��صية  احلركيـة  واملف�هيـم  املهـ�رات  علـى  املجـ�ل  هـذا  يرّكـز 

والط�لب�ت وتطورهــم يف جميع املراحل الدرا�صية, ويت�صمن:
١- تطبيق امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية ومه�رات التع�مل و التحكم.

٢- دمج امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية والتع�مل والتحكم يف األع�ب وم�ص�بق�ت حركية.

٣- تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية اجلم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(.
٤- تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب امل�صرب / األع�ب القوى/ اجلمب�ز الفني(.

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
يرّكز هذا املج�ل على تقدمي معــ�رف ومهــ�رات واجت�هــ�ت متنوعــة؛ لبنــ�ء الثق�فــة ال�صحيــة املت�صــقة مــع ح�جــة 

منــو الط�لب والط�لبة وتطــورهم�, ويت�صمن:
١- تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة.

٢- تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء.
٣- حت�ّصن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س.

٤- تطّور منط احلي�ة ال�صحي.
5- الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�جتة عن املم�ر�صة الري��صية.

٦- تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.
٧- حت�ّصن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.

ثالًثا: املفاهيم احلركية والريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
يرّكـز هـذا املجـ�ل علـى املف�هيـم احلركيـة, والري��صية, وال�صلوك ال�صخ�صي واالجتم�عي التي تعد اأ�ص��صــ� يف منو 

الطالب والط�لب�ت وتطورهــم, ويت�صمن:
١- الوعي بحركة اجل�صم, والفراغ, واجلهد احلركي اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.
٢- الوعي ب�لعالق�ت احلركية مع االأفراد واالأ�صي�ء اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.

٣- تطبيق االإ�صرتاتيجي�ت واخلطط يف االألع�ب الري��صية اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.
٤- الوعي ب�مل�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالجت�ه�ت اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.
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يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما املادة يف هذه املرحلة اأن يتحقق لديهما اإلأهداف التالية:
تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة.. ١
التوافق( . ٢ االتزان/  الر�ص�قة/  ال�صرعة/  الع�صلية/  )القدرة  ب�الأداء  املرتبطة  البدنية  اللي�قة  عن��صر  تنمية 

وقي��س كل منه�.
اإظه�ر قدًرا من الكف�ية عند اأداء امله�رات الري��صية يف االألع�ب املقررة لهذه املرحلة.. ٣
التعرف على بع�س املف�هيم امليك�نيكية وال�صحية والف�صيولوجية املقررة لهذه املرحلة.. ٤
املقرر لهذه . 5 الري��صية وتعزيزه�  االألع�ب  املرتبطة مبم�ر�صة  والق�نونية  الفنية  التعرف على بع�س اجلوانب 

املرحلة.
تعزيز ال�صلوك املوؤدي اإىل تطوير بع�س ال�صم�ت ال�صخ�صية االإيج�بية املرتبطة ب�لن�ص�ط البدين.. ٦
تعزيز ال�صلوك املوؤدي اإىل تطوير بع�س ال�صم�ت االجتم�عية االإيج�بية املرتبطة ب�لن�ص�ط البدين.. ٧
تقدير الري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة لهذه املرحلة.. 8

تتحقق اإلأهداف العامة لهذه املرحلة الدرا�شية من خالل حتقق موؤ�شرات املجاإلت التالية:
اأوإًل: املهارات اإلأ�شا�شية والريا�شية:

تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية اجلم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(.✔	
تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب امل�صرب / األع�ب القوى/ اجلمب�ز الفني(.✔	

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة.✔	
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء.✔	
حت�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س.✔	
تطور منط احلي�ة ال�صحي.✔	
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�جتة عن املم�ر�صة الري��صية.✔	
تن�ول التغذية ال�صحية ال�صليمة.✔	
حت�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.✔	

ثالًثا: املفاهيم احلركية والريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
تطبيق االإ�صرتاتيجي�ت واخلطط يف االألع�ب الري��صية اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.✔	
الوعي ب�مل�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالجت�ه�ت اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.✔	

 اأهداف مادة الرتبية البدنية للمرحلة املتو�شطة:



١٣

مقرر
ال�شف الثالث املتو�شط 
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يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شة املادة يف هذا ال�شف اأن يتحقق لديهما اإلأهداف التالية:
تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة وقي��س كل منه�.. ١
تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء )القدرة الع�صلية/ ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان/ التوافق( . ٢

وقي��س كل منه�.
اإظه�ر قدراً من الكف�ية عند اأداء امله�رات الري��صية يف االألع�ب املقررة لهذا ال�صف.. ٣
التعرف على بع�س املف�هيم املب�صطة للتدريب البدين اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.. ٤
التعرف على بع�س املف�هيم ال�صحية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.. 5
التعرف على بع�س اجلوانب الفنية والق�نونية املرتبطة مبم�ر�صة االألع�ب الري��صية املقررة لهذا ال�صف.. ٦
تعزيز ال�صلوك املوؤدي اإىل تقبل التعليم�ت, واالن�صب�ط وتنمية القي�دة, اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.. ٧
 تعزيز ال�صلوك املوؤدي اإىل التن�ف�س املحمود, واحرتام الفروق الفردية, وتقدير الروح الري��صية اأثن�ء . 8

مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.
تقدير الري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة لهذا ال�صف.. ٩

تتحقق اإلأهداف العامة لل�شف الثالث املتو�شط من خالل حتقق موؤ�شرات املجاإلت التالية:
اأوإًل: املهارات اإلأ�شا�شية والريا�شية:

تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية اجلم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(.✔	
تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب امل�صرب / األع�ب القوى/ اجلمب�ز الفني(.✔	

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة.✔	
تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء.✔	
حت�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س.✔	
تطور منط احلي�ة ال�صحي.✔	
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�جتة عن املم�ر�صة الري��صية.✔	
تن�ول التغذية ال�صحية ال�صليمة.✔	
حت�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.✔	

ثالًثا: املفاهيم احلركية والريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
تطبيق االإ�صرتاتيجي�ت واخلطط يف االألع�ب الري��صية اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.✔	
الوعي ب�مل�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالجت�ه�ت اأثن�ء امل�ص�ركة يف الن�ص�ط البدين.✔	

اأهداف مادة الرتبية البدنية  لل�شف الثالث املتو�شط:
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جداول املدى والتتابع لنواجت التعّلم ملادة الرتبية البدنية لل�شف الثالث املتو�شط:
اأ/ املج�ل امله�ري )البدين, والري��ص�ت اجلم�عية(:  

نواجت التعّلماملج�ل

نية
بد

ة ال
ي�ق

الل

 املرتبطة
ب�ل�صحة

- تنمية اللي�قة القلبية التنف�صية وقي��صه�.
- تنمية اللي�قة الع�صلية الهيكلية )القوة الع�صلية,  التحمل الع�صلي, املرونة(.

- التحكم يف الرتكيب اجل�صمي وقي��صه.
- اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة

 املرتبطة
ب�الأداء

- تنمية  عن�صر القدرة الع�صلية وقي��صه�.
- تنمية  تنمية عن�صر الر�ص�قة وقي��صه�.
- تنمية  تنمية عن�صر ال�صرعة وقي��صه�.

- تنمية  تنمية التوازن وقي��صه.
- تنمية  تنمية التوافق وقي��صه.

- تنمية اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء. 

عية
جلم�

ت ا
�ص�

ري�
ال

كرة القدم
-  �صرب الكرة ب�لراأ�س من احلركة.

- الركلة احلرة املب��صرة وغري املب��صرة.
- امت�ص��س الكرة ب�ل�صدر.

- ال�صربة ال�ص�حقة امل�صتقيمة.الكرة الط�ئرة
- ح�ئط ال�صد الفردي.

كرة ال�صّلة
- اخلداع بدون كرة - ب�لكرة.

- املح�ورة من خلف الظهر.
- الت�صويب مع احلركة )الثالثية(.

- دف�ع ح�ئط ال�صد.كرة اليد
- الت�صويبة ال�صلمية من الوثب.
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ب- املج�ل امله�ري )األع�ب امل�صرب ــــــ اجلمب�ز الفني ــــــ األع�ب القوى(:

ج- املج�ل املعريف )ال�صحي ــــــ البدين(:

نواجت التعّلماملج�ل

رب
�ص

ب امل
لع�

اأ

التن�س
- م�صك امل�صرب الق�ري.

- االإر�ص�ل من اجل�نب.
- ال�صربة ن�صف الط�ئرة بظهر امل�صرب.

كرة الط�ولة
- االأر�ص�ل بظهر امل�صرب.

- ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية.
- ال�صربة ال�ص�حقة اخللفية.

الري�صة الط�ئرة
- االإر�ص�ل الع�يل.

- ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه امل�صرب وظهره.    
- الكرة ال�ص�قطة.

دية
فر

ب ال
لع�

- رمي الرمح. األع�ب القوىاالأ

اجلمب�ز الفني
- الوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية املنحنية.
- ال�صقلبة اجل�نبية على اليدين مع ربع لفة راوند اأف.

- ال�صقلبة االأم�مية على اليدين ب�الرتق�ء املزدوج.

نواجت التعّلماملج�ل

فية
عر

م امل
هي

ملف�
ا

 ال�صحية

- معرفة الفرق بني االأن�صطة البدنية الهوائية واالأن�صطة البدنية الالهوائية.
- معرفة الطريقة املب�صطة حل�ص�ب �صرب�ت القلب امل�صتهدفة.

- معرفة التعريف�ت املب�صطة ل�صدة ومدة التدريب والعالقة بينهم�.
-  معرفة التغذية املن��صبة بعد مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي.

- معرفة عالقة الغذاء ال�صحي ب�لوزن.
- معرفة اختالف االحتي�ج الغذائي اليومي بني اجلن�صني )الذكور واالإن�ث(.

 اللي�قة
البدنية

 املرتبطة
ب�ل�صحة

- معرفة م�هية القوة الع�صلية.
- الطرائق املب�صطة لقي��س القوة الع�صلية.

 املرتبطة
ب�الأداء

- معرفة اأهمية القدرة الع�صلية لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�.
- معرفة اأهمية الر�ص�قة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�.
- معرفة اأهمية ال�صرعة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�.

- معرفة اأهمية التوازن لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه وتنميته.
- معرفة اأهمية التوافق لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه وتنميته.
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د- املج�ل املعريف )الفني ـــــــ الق�نوين( واالنفع�يل:
نواجت التعّلماملج�ل

فية
عر

م امل
هي

ملف�
ا

- معرفة بع�س املف�هيم امليك�نيكية اخل��صة بوحدة اجلمب�ز.الفنية

قوانني االألع�ب الري��صية

الركلة   ,)١٣( امل�دة  احلرة  الركلة  الت�لية:  القدم  كرة  ق�نون  مواد  معرفة   -
الركنية ) ١٧(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء ال�صلوك :  امل�دة ) ١٢(.

- معرفة مواد ق�نون الكرة الط�ئرة الت�لية: ال�صربة الهجومية: امل�دة )١٣(, 
ال�صد : امل�دة )١٤(.

- معرفة مواد ق�نون كرة ال�صلة الت�لية: الوقت امل�صتقطع: امل�دة )١8(, املح�ورة: 
امل�دة )٢٤(, اجلري: امل�دة )٢5(.

- معرفة مواد ق�نون كرة اليد الت�لية: العقوب�ت: امل�دة )١٧(.
- معرفة مواد ق�نون التن�س الت�لية:االر�ص�ل الث�ين: ق�عدة )١١(, وقت وجوب 

االر�ص�ل: ق�عدة )١٢(.
- معرفة مواد ق�نون كرة الط�ولة الت�لية: االخالل بنظ�م االر�ص�ل اأو اال�صتقب�ل 

او جهة اللعب: ٢/ ١٤, اختي�ر االر�ص�ل اأو اال�صتقب�ل وجهتي اللعب: ٢/ ١٣.
- معرفة مواد قـــــ�نون الري�صـــــــــة الط�ئرة الت�لية: الري�صـــــــــة خ�رج اللعب: امل�دة 

)١5(, اللعب امل�صتمر و�صوء ال�صلوك واجلزاءات: امل�دة )١٦(.
- معرفة القوانني الفنية لرمي الرمح , وق�نون م�ص�بقة رمي الرمح.

لية
فع�

الن
م ا

هي
ملف�

ال�صم�ت ال�صخ�صيةا
- تنمية �صمة القي�دة.

- تعزيز �صمة االن�صب�ط.
- تعزيز تقبل التعليم�ت.

القيم االجتم�عية
- احرتام الفروق الفردية.

- تقدير قيمة الروح الري��صية.

- تعزيز قيمة التن�ف�س املحمود.
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اخلطة الدرا�شية ملادة الرتبية البدنية

عدد احل�ص�س لكل ف�صل درا�صي 
الف�صل الث�لث الف�صل الث�ين الف�صل االأول

٢ ٢ ٢

الوحدات التعليمية وعدد االأ�ص�بيع ونواجت التعلم واحل�ص�س املخ�ص�صة
مل�دة الرتبية البدنية خالل الع�م الدرا�صي لل�صف الث�لث املتو�صط

الوحدة 
التعليمية

عنوان 
الوحدة

نواجت 
التعلم

عدد 
االأ�ص�بيع

عدد احل�ص�سالف�صول الدرا�شية

الث�لثالث�يناالأول
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة )اللي�قة . ١
القلبية التنف�صية- اللي�قة الع�صلية الهيكلية- التركيب الج�صمي( وطرق قي��صه�.

يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء )القدرة . ٢
الع�صلية- ال�صرعة- الر�ص�قة- االتزان- التوافق(, وطرق قي��صه�.

يعرف� الفرق بين االأن�صطة البدنية الهوائية واالأن�صطة البدنية الالهوائية.. ٣
يعرف� طريقة مب�صطة لح�ص�ب �صرب�ت القلب الم�صتهدفة.. ٤
يذكرا التعريف�ت المب�صطة ل�صدة ومدة التدريب والعالقة بينهم�.. 5
يعرف� التغذية المن��صبة بعد مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٦
يعرف� العالقة بين الغذاء ال�صحي والوزن.. ٧
يعرف� اختالف االحتي�ج الغذائي اليومي بين الجن�صين من الذكور واالإن�ث.. 8

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:
القلبية  )اللياقة  بال�شحة  المرتبطة  البدنية  اللياقة  عنا�شر  تنمية  اإلى  توؤدي  بدنية  اأن�شطة  يمار�شا   -1

التنف�شية-  اللياقة الع�شلية الهيكلية- التركيب الج�شمي( وطرق قيا�شها:
اأ - اللياقة القلبية التنف�شية:

هي قدرة الجه�زين القلبي والتنف�صي على اأخذ االأوك�صجين من الهواء الخ�رجي ونقله بوا�صطة الدم وا�صتخال�صه من قبل 
� الع�صالت الإنت�ج الط�قة, وتنمو اللي�قة القلبية التنف�صية من خالل االأن�صطة البدنية الهوائية اأي: م�  الخالي� وخ�صو�صً

ي�صتخدم فيه االأوك�صجين كم�صدر للط�قة, مثل الم�صي والهرولة والجري وركوب الدراجة وال�صب�حة. 
قيا�شها:

الطريقة المبا�شرة لقيا�س اللياقة القلبية التنف�شية: 
تتم هذه الطريقة عن طريق الذه�ب اإلى اأحد المع�مل المتخ�ص�صة لقي��س اللي�قة البدنية, والقي�م ببع�س التم�رين  	

التي يبذل فيه� مجهوًدا كبيًرا يبداأ تدريجًي� من المرحلة ال�صهلة حتى ي�صل اإلى المرحلة االأ�صعب, على جه�ز ال�صير 
المجهود  اأثن�ء  نتجت  التي  الغ�زات  قي��س  يتم  ثم  البدني,  الجهد  دراجة  اأو  مختلفة  ب�صرع�ت  يعمل  الذي  المتحرك 

وتتعرف على الكمية التي تم ا�صتهالكه� من االأك�صجين خالل هذه الفترة الب�صيطة. 
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الطريقة غير المبا�شرة لقيا�س اللياقة القلبية التنف�شية: 
اأهـمه� قـي��س الزمن الالزم لقـطع م�ص�فة محددة )جري�, وم�صي�(, وع�دة م�  	 تتم من خالل اختب�رات ميدانية من 

تكون هذه الم�ص�فة )من ١كم اإلى ٣كم(, معـتمًدا على نوع االختب�ر الم�صتخدم, والعـينة المراد قي��س لي�قته� البدنية, 
واالإمك�ني�ت المتوفرة, والوقت.

ب- اللياقة الع�شلية الهيكلية: تتكون اللي�قة الع�صلية الهيكلية من ثالثة اأق�ص�م هي:
القوة الع�شلية:  	

هي اأق�صى قوة يمكن اأن تنتج عن وجود ع�صلة واحدة اأو حتى مجموعة كبيرة من الع�صالت التي توجد في الج�صم, وتكون 
من خالل عملية انقب��س ع�صلي ارادي , وتكون عن طريق عمله� مرة واحدة كحد اأق�صى.

قي��صه�:
تمرين ال�شغط:

هو مجموعة من الّتم�رين ُمرتكزة ب�الأ�ص��س على ِثَقل الج�صم, ومقدرته على مق�ومة ج�ذبّية االأر�س, وذلك ب�إنزال الج�صم 
اأ�ص��صّية في ُمم�ر�صة  اإلى الح�لة االأولى التي ك�ن عليه�, وُتعتبر الّذراع�ن في هذا الّتمرين رك�ِئَز  نحو االأر�س ثّم الّرجوع 

العملّية.
تمرين العقلة:

اأنه� من  اأقوى وع�صالت �صليمة, خ��صًة  اأجل ج�صم  اأحد التم�رين الري��صية التي يم�ر�صه� الكثير من االأ�صخ��س, من  هو 
التمرين�ت الب�صيطة التي ال تحت�ج اإلى اأدوات اأخرى معقدة.

التحمل:   	
هو قدره الع�صالت على اأداء جهد متع�قب وهي القدرة على المث�برة في االأن�صطة اليومية او مق�ومه التعب كم� يعني تكرار 

االأداء الأكبر عدد ممكن من المرات بحيث يقع العبء على الجه�ز الع�صلي.
قيا�شها:

تق��س ب��صتخدام اختب�ر الجلو�س من الرقود مع ثني الركبتين وح�ص�ب عدد المرات التي يمكن اأداوؤه� في دقيقة واحدة. 
المرونة المف�شلية:  	

هي قدرة المف�صل على التحرك بحرية لمدى حركي ك�مل وتتف�وت درجة المرونة ب�صكل كبير على ح�صب نوع المف�صل 
واالأفراد, وتعتبر المرونة من مكون�ت اللي�قة االأ�ص��صية. 

قيا�شها:
االأربطة واالأوت�ر والع�صالت  المف��صل وح�لة  المف�صل. وترتبط بطبيعة  ب�أق�صى مدى بين ب�صط وقب�س  المرونة  تق��س 
والمح�فظ الزاللية المحيطة به�, اأي اأنه� تت�أثر بح�لة المف�صل الت�صريحية وح�لة الع�صالت الع�ملة حول هذا المف�صل 

من حيث درجة توتره� اأو ارتخ�ئه� ومدى مط�طتيه�.
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ج- التركيب الج�شمي:  
ال�صحمية في ج�صم  االأجزاء غير  اإلى  ال�صحوم  ن�صبة  اأي  االإن�ص�ن.  الدهون والعظ�م والع�صالت في ج�صم  لن�صبة  هو و�صف 
ال�صحي  الغذاء  المح�فظة على  االأول:  العمل على محورين مهمين,  يمكن  ور�صيق  وللحف�ظ على ج�صم �صحي  االإن�ص�ن. 

ال�صليم, والث�ني: اأداء االأن�صطة الحركية الك�فية لتطوير لي�قة الج�صم.
قيا�شه:

 يق��س بح�ص�ب مـوؤ�صـر كتلة الجـ�صم )من خالل قـ�صمة الوزن ب�لكـيلوجـرام على الطول ب�لمتر(.

2- ممار�شة ن�شاط بدني يطّور عنا�شر اللياقة البدنية المرتبطة باإلأداء:
اأ - القدرة الع�شلية:

اأثن�ء الوثب  اإنت�ج قوة ع�صلية تتميز ب�ل�صرعة, مثلم� يتم في  هي القوة المميزة ب�ل�صرعة وتعّرف ب�أنه� قدرة الج�صم على 
الع�لي اأو الوثب الطويل لحظة الوثب اأو في اأثن�ء دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح, فهذه الري��ص�ت تتطلب قوة و�صرعة 

في االأداء في نف�س الوقت.
الع�لي  والوثب  والحركة  الثب�ت  من  الطويل  ك�لوثب  لالألع�ب  المختلفة  للمه�رات  االأداء  تح�كي  بتدريب�ت  تتم  تنميته�: 

وغيره�.
ب- ال�شرعة:

هي �صرعة االنقب��ص�ت الع�صلية عند اأداء حركي معين, وتت�صح في كثير من الري��ص�ت ك�لعدو و�صب�حة الم�ص�ف�ت الق�صيرة, 
كذلك في الري��ص�ت الجم�عية ككرة القدم وال�صّلة واليد وغيره�.

تنميته�: تتم بتدريب�ت ال�صرعة المختلفة مثل العدو لم�ص�فة ٣٠ - ٤٠ - 5٠ متراً.
اأنواعها:

�شرعة اإلنتقال )ال�شرعة الق�شوى(: يق�صد به� �صرعة التحّرك من مك�ن اإىل اآخر يف اأق�صر زمن ممكن.✔	
�شرعة احلركة )�شرعة اإلأداء(: وهي التي تتمثل يف انقب��س ع�صلة اأو جمموعة ع�صلية الأداء حركة معينة✔	

 يف اأقل وقت ممكن.
�شرعة رد الفعل: يق�صد به �صرعة التحّرك الأداء حركة نتيجة ظهور موقف اأو مثري معني.✔	

ج- الر�شاقة:
هي �صرعة تغيير اأو�ص�ع الج�صم اأو تغيير االتج�ه على االأر �س اأو في الهواء.

اأنواعها:
الر�شــاقة العامــة: هــي قــدرة الفــرد علــى اأداء واجــب حركــي يف عــدة اأن�صــطة ري��صيــة خمتلفــة بت�صــرف منطقــي ✔	

�صليم.
الر�شاقة اخلا�شة: هي القدرة املتنوعة يف متطلب�ت امله�رة للن�ص�ط الذي مي�ر�صه للفرد.✔	
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العوامل الموؤثرة عليها:
االأنم�ط والقي��ص�ت الج�صمية.  	
العمر والجن�س. 	
الوزن الزائد. 	
التعب واالإعي�ء. 	

تنميتها:
الجري المتعرج.  	
الجري مع تغيير االتج�ه. 	

د- اإلتزان:
هو القدرة على االحتف�ظ بو�صع الج�صم اأثن�ء الثب�ت اأو الحركة.   

اأنواعه:
الثابــت: هــو القــدرة علــى االحتفــ�ظ بثبــ�ت اجل�صــم دون �صــقوط اأو اهتــزاز؛ وذلــك عنــد اتخــ�ذ اأو�صــ�ع معينــة كم� يف ✔	

و�صع امليزان. 
املتحرك: القدرة على االحتف�ظ ب�لتوازن اأثن�ء اأداء حركي يف معظم االألع�ب الري��صية واملن�زالت الفردية, كم� ✔	

يف امل�صي على ع�ر�صة مرتفعة.                   

هـ/ التوافق:
هو القدرة على التن�صيق بين حرك�ت اأجزاء الج�صم المختلفة عندم� تقوم بحرك�ت �ص�ملة.

اأهميته: 
تظهر عندم� يقوم الفرد بحرك�ت تتطلب ا�صتخدام اأكثر من ع�صو من اأع�ص�ء الج�صم في وقت واحد, خ��صًة اإذا ك�نت هذه 
االأع�ص�ء تعمل في اأكثر من اتج�ه في نف�س الوقت. ويتطلب ذلك تع�ون� ك�ماًل من الجه�زين الع�صلي والع�صبي للتمكن من 

اأداء الحرك�ت على اأف�صل �صورة خ��صة المعقد منه�.
اأنواعه:

توافق عام: يظهر يف اأداء احلرك�ت االأ�ص��صية ك�مل�صي واجلري والت�صلق. ✔	
توافق خا�س: يظهر يف اأداء احلرك�ت التي تتالءم مع طبيعة الن�ص�ط المم�ر�س.✔	

3- الفرق بين اإلأن�شطة البدنية الهوائية واإلأن�شطة البدنية الالهوائية:
يعتمد هذا التق�صيم على نوع الط�قة الم�صتخدمة في اإنت�ج القوة الميك�نيكية, وفيم� ي�أتي تعريف كل منهم�: 

اإلأن�شطة الهوائية: هي االأن�صطة البدنية التي ت�صتمر لفترة طويلة الأكثر من دقيقة, وتتطلب توفر االأوك�صجين الإنت�ج 
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الط�قة الميك�نيكية وذلك يف�صر اأهمية التنف�س الجيد اأثن�ء اأداء مثل هذه االأن�صطة. ومن اأمثلته�: جري الم�ص�ف�ت الطويلة, 
اأو الم�صي ال�صريع, اأو الهرولة والري��ص�ت مثل األع�ب الم�صرب, كم� اأن كرة القدم ت�صنف على اأنه� هوائية, اإال اأنه� ت�صتخدم 

الط�قة الالهوائية في بع�س الفترات عند الوثب لالأعلى اأو الت�صويب وهكذا.
اإلأن�شطة الالهوائية: هي االأن�صطة التي ت�صتمر الأقل من دقيقة, حيث ت�صتخدم الط�قة المتوفرة في الج�صم دون ح�جة 
اإلى وجود االأوك�صجين, ومن اأمثلته�: الوثب اإلى االأعلى, اأو الرمي, اأو اأي حركة �صريعة تنتهي في حدود اأقل من ع�صر ثواٍن 

مثل رفع االأثق�ل.

4- الطرق المب�شطة لح�شاب �شربات القلب الم�شتهدفة: 
كلم� ارتفع نب�س القلب كلم� دل ذلك على ارتف�ع �صدة التدريب. ومن خالل ذلك, تم تطوير طرق الو�صول اإلى نب�س القلب 

الم�صتهدف خالل تدريب بدني مطول. ويمكن ا�صتخدام طريقتين لح�ص�ب �صرب�ت القلب الم�صتهدفة:
اأ- نب�س القلب اإلأق�شى اإلحتياطي:

اأثن�ء  القلب  بين �صرب�ت  الفرق  بب�ص�طة ح�ص�ب  وتعني  القلب.  ب�حتي�طي �صرب�ت  ي�صمى  م�  بح�ص�ب  الطريقة  تتعلق هذه 
الراحة و�صرب�ت القلب الق�صوى, نب�س القلب االحتي�طي = نب�س القلب االأق�صى - نب�س القلب اأثن�ء الراحة, فعلى �صبيل 
المث�ل, افتر�س اأن نب�صك في وقت الراحة ي�ص�وي  ۷۰ نب�صة في الدقيقة ونب�صك االأق�صى ي�ص�وي  ۱۸۰ نب�صة في الدقيقة, 

ف�ن نب�س قلبك االحتي�طي هو )۱۸۰ - ۷۰ =۱۱۰ نب�صة( في الدقيقة. 
يمكنك بعد ذلك تحديد م�صتوى ال�صدة التي ترغب في تدريب الطلبة عنده�, فعلى فر�س اأنك ترغب في تدريب الطلبة 
 =65 + )110 x0,65 ( :من نب�س القلب االحتي�طي )%على م�صتوى )65%( من نب�س القلب االحتي�طي, هذا يعني اأن )65
136,5 نب�صة في الدقيقة, هذا يعني اأنه من المفتر�س اأن يتدرب الط�لب بحيث ي�صل نب�س قلبه اإلى م�صتوى )١٣٦,5نب�صة( 

في الدقيقة.
ب- طريقة نب�س القلب اإلأق�شى:

القلب  نب�س  من   )%  ۷۰( ح�ص�ب  عند  ذلك:  على  وكمث�ل  فقط,  االأق�صى  القلب  نب�س  ح�ص�ب  على  الطريقة  هذه  تعتمد 
الم�صتهدف )70%( نب�س قلب م�صتهدف= X0,70 ۲۰۰ =  140نب�صة في الدقيقة. 

ومن المن��صب هن� التذكير اأنه �صبق درا�صة طريقة ح�ص�ب نب�س القلب االأق�صى وعند الراحة, والتي تعتمد على التح�ص�س 
يمكن ح�ص�به�  ولكن  تعقيًدا  اأكثر  االأق�صى فهي  النب�س  اأم� طريقة ح�ص�ب  ال�صب�تي,  ال�صري�ن  للنب�س من خالل  المب��صر 

مب��صرة عن طريقة طرح عمر الفرد من العدد )۲۰۰ (.

5- �شدة ومدة التدريب والعالقة بينهما:
     اأ- �شدة التدريب:   

هي م�صتوى الحمل الذي يقع على المتدرب والذي يجب اأن يتكيف معه ليحقق التح�صن في الجه�ز الدوري التنف�صي. 
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  ب- مدة التدريب:
هي عدد دق�ئق تدريب الفرد خالل فترة تدريبية معينة, مع االأخذ في االعتب�ر الفروق الفردية بين المتدربين والمت�بعة 

الم�صتمرة لم�صتوي�ت لي�قتهم البدنية. 
ويجب الت�أكد من عدم تج�وز �صدة التدريب الق�صوى, كم� يمكن التعبير عن �صدة التدريب من خالل طريقة مجردة, مثل 

الوات )Watt( اأو بطريقة ن�صبية )ن�صبة اإلى ال�صعة الوظيفية للفرد(. 
ج- العالقة بين �شدة التدريب ومدته:

اأي اأنه كلم� زادت �صدة التدريب قلت مدته اأي اأن العالقة عك�صية واال�صتج�بة الف�صيولوجية للتدريب هي ن�تج ح��صل �صرب 
�صدة التدريب في مدته. 

اإلى  يرجع  ذلك  في  وال�صبب  اأطول.  ومدة  منخف�صة  �صدة  يف�صل  التدريب  خالل  من  ف�صيولوجية  فوائد  على  للح�صول 
انخف��س احتم�لية حدوث االإ�ص�ب�ت الري��صية وزي�دة م�صروف الط�قة الكلي, ولكي تح�صن وتح�فظ على لي�قتك البدنية, 

عليك اأن تم�ر�س اأن�صطة هوائية متو�صطة ال�صدة بحد اأدني لمدة ٣٠ دقيقة خم�صة اأي�م في االأ�صبوع.

6- التغذية المنا�شبة بعد ممار�شة الن�شاط البدني:
البروتينات:

اإّن تن�ول االأطعمة المحتوية على البروتين�ت ي�ص�عد على اإ�صالح الع�صالت وبن�ئه�, ولكن يجدر التنبيه اإلى اأّن احتي�ج�ت كل 
�صخ�ٍس للبروتين تختلف عن غيره, لذلك يجب على كل �صخ�س معرفة الكمية والنوع الذي ين��صبه.

الكربوهيدرات:
 توؤدي مم�ر�صة التم�رين الري��صية اإلى حرق كمي�ت كبيرة من الكربوهيدرات, والتي ُتعّد الم�صدر الرئي�صي للط�قة للع�صالت, 
ولذلك ف�إّن الع�صالت تخزن الكربوهيدرات في الفترة بين ٢٠-٦٠ دقيقة بعد التمرين, وي�ص�عد ذلك على اإمداد الع�صالت 

ب�لط�قة, وعالجه�.  
منتجات اإلألبان:

اأ�ص�رت اإحدى الدرا�ص�ت اإلى اأّن ٩ غرام�ٍت من بروتين�ت الحليب ُتعّد ك�فيًة لتحفيز �صنع البروتين, مّم� ي�ص�عد على تع�في 
الع�صالت بعد مم�ر�صة التم�رين الري��صية.

اأحما�س اأوميغا 3 الدهنية: 
ت�صير بع�س الدرا�ص�ت اإلى اأّن تن�ول مكّمالت اأوميغ� ٣ ت�ص�عد على تحفيز ت�صنيع البروتين�ت في الع�صالت, ومن االأطعمة 

الغنية ب�أوميغ� ٣: االأ�صم�ك الدهنية, ك�ل�صلمون, والتون�.
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اإ�شافة اإلى تناول ال�شوائل ومنها:
�صرب ال�صوائل بكثرة لتعوي�س الف�قد.  	
تعو�س البوت��صيوم بتن�ول ع�صير البرتق�ل, الموز, البط�ط�س. 	

7- العالقة بين الغذاء ال�شحي والوزن:
هن�ك عالقة قوية بين الغذاء ال�صحي والوزن وتتمثل في االآتي:

الت�أثير االإيج�بي في عملي�ت النمو. 	
زي�دة م�صتوى اللي�قة البدنية. 	
مق�ومة االأمرا�س والم�ص�عدة في �صف�ئه�. 	
تعزيز م�صتوى الذك�ء. 	
القدرة على التح�صيل العلمي. 	

8- اختالف اإلحتياج الغذائي اليومي بين الجن�شين من الذكور واإلإناث:
يختلف احتي�ج ال�صعرات الحرارية ح�صب كتلة الج�صم والعمر والجن�س والن�ص�ط البدني.

كتلة الج�شم: يختلف احتي�ج الفرد من ال�صعرات ب�ختالف الوزن والطول مم� يتطلب اإع�دة النظر في ال�صعرات الحرارية 
الم�صتهلكة.

العمر: يحت�ج ال�صغ�ر اإلى مزيد من ال�صعرات الحرارية للنمو, خ��صة �صن المراهقة.
الجن�س: يحت�ج الذكور اإلى �صعرات حرارية اأكثر من االإن�ث, ويرجع ذلك اإلى االختالف�ت في بنية الج�صم.

الن�ص�ط البدني: يحت�ج االأفراد االأكثر ن�ص�ط� اإلى �صعرات حرارية اأعلى وعدد ح�ص�س اأكثر من الكربوهيدرات مق�رنة ب�الأقل 
ن�ص�ط�.
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الن�شاطات: الن�شاطات: 

التي تتطلب تفكرًيا  املب��صرة  املب��صرة وغري  التعليم  اأ�ص�ليب  ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

يمكن للمعلم والمعلمة اأن:
يو�صح� مفهوم الن�ص�ط الهوائي والالهوائي مع اإعط�ء من�ذج عملية.✔	
يعر�صــ� للطــالب والط�لبــ�ت فيديــو تعليمــي يو�صــح طريقــة ح�صــ�ب �صربــ�ت القلــب امل�صــتهدفة, ثــم يقــوم كل ط�لــب ✔	

بح�صــ�ب املعــدل االأدنــى واملعدل االأق�صــى ل�صرب�ت القلب.
ي�صــرح� مفهــوم �صــدة التمريــن ومدتــه وعر�ــس منــ�ذج مــن تدريبــ�ت ذات �صــدة مرتفعــة, واأخــرى ذات �صــدة منخف�صة, ✔	

وذلــك لتعريفهــم ب�لعالقــة بــني �صــدة التمريــن ومدتــه, )كلمــ� زادت �صــدة التمريــن تقــل مدته والعك�ــس(.
فــ� مفهــوم القــوة والتحمــل الع�صلــي, وي�صــرح� نظرًيــ� وتطبيًقــ� عملًيــ� كيفيــة قي��صــهم� )ب��صــتخدام اأثقــ�ل حــرة, ✔	 يعرِّ

اأو مق�ومــ�ت مثــل اجل�صــم اأو الزميــل اأو الزميلة(.
ي�صرح� بطريقة مب�صطة التعرف على الغذاء املن��صب بعد مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي.✔	
يتعرف� على عالقة الغذاء ال�صحي ب�لوزن.✔	
يتعرف� على الفروق يف االحتي�ج�ت الغذائية اليومية بني اجلن�صني الذكور واالإن�ث.✔	
يعر�صــ� منــ�ذج معــدة حتــوي ر�صــوًم� تو�صيحيــة لعــدة مترينــ�ت ملرونــة املف��صــل واالأوتــ�ر املحيطــة بهــ� واإط�لــة ✔	

الع�صــالت ومترينــ�ت القــوة الع�صليــة اإ�ص�فــة ملجموعــة مــن مترينــ�ت التهدئــة.
ي�صجع� الطالب والط�لب�ت على مم�ر�صة االآتي:✔	

ن�ص�ط بدني اأو تدريب دائري يتكون من محط�ت تدريب قوة وتحمل ع�صلي, وتكون مدته بين ١5-٢٠ دقيقة على  	
االأقل لكل ح�صة, ويراعي فيه التدرج في ال�صدة م�صبوًق� ب�الإحم�ء المن��صب ومختوًم� بتهدئة.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

تطبيق�ت مب�صطة لمجموعة منتق�ة من التدريب�ت البدنية مع مراع�ة ال�صدة والزمن وفترات الراحة لقي��س معدل  	
�صرب�ت القلب.   

تمرين�ت لع�صالت البطن. 	
الم�صي الري��صي المنتظم لمدة 5-دق�ئق, الهرولة.      	
نط الحبل الأطول فترة ممكنة.      	
تدريب�ت ال�صد الأعلى العقلة )الجزء العلوي(. 	
يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.

تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:
 نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري. 	
اختب�رات قي��س م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة: اللي�قة القلبية التنف�صية- اللي�قة الع�صلية الهيكلية  	

وهي: القوة الع�صلية, قوة ع�صالت البطن, المرونة- التركيب الج�صمي.
اختب�رات قي��س م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء: القدرة الع�صلية -ال�صرعة- الر�ص�قة- االتزان. 	
ف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.  	 تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة للتعرُّ
مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 	

https://youtu.be/6h8_ADOs-DEhttps://youtu.be/V2fUXtq8CN0

https://youtu.be/EI7FTBHQh2Y

https//:youtu.be/m91iH7SgGBE

اأخي املعلم، اأختي املعلمة:
ميكن تنفيذ مكونات هذه الوحدة اإما بطريقة جمزاأة اأو متكاملة، ويحدد ذلك الظروف البيئية واملكانية.

https://youtu.be/6h8_ADOs-DE
https://youtu.be/V2fUXtq8CN0
https://youtu.be/EI7FTBHQh2Y
https://youtu.be/m91iH7SgGBE
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در�س تطبيقي
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م�هية القوة الع�صلية 
وطرائق قي��صه� اخلربة التعليمية ال�صحة واللي�قة البدنية الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الث�لث املتو�صط ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)اأقم�ع + اأطواق( + عر�س فلم تعليمي + �صور تعليمية للخربة التعليمية + �ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:
مهاري )بدني( 	 يم�ر�ص� تدريًب� بدنًي� ينمي عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة. 
معرفي)�شحي( 	 يعرف� م�هية القوة الع�صلية والطريقة المب�صطة لقي��صه�.       

القوة الع�شلية هي:  	
اأق�صى قوة يمكن اأن تنتجه� ع�صلة اأو مجموعة ع�صالت اأثن�ء انقب��س ع�صلي اإرادي اأق�صى لمرة واحدة.

قيا�شها: تمرين ال�شغط:
هو مجموعة من الّتم�رين ُمرتكزة ب�الأ�ص��س على ِثَقل الج�صم, ومقدرته على مق�ومة ج�ذبّية االأر�س, وذلك ب�إنزال الج�صم 
اأ�ص��صّية في ُمم�ر�صة  اإلى الح�لة االأولى التي ك�ن عليه�, وُتعتبر الّذراع�ن في هذا الّتمرين رك�ِئَز  نحو االأر�س ثّم الّرجوع 

العملّية. 
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم: 
توزيع الطلبة اأو الط�لب�ت اإلى مجموع�ت )5-٦( ط�لب لكل مجموعة.  	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات واأم�م كل ق�طرة عدد )5( اأطواق متب�عدة بم�ص�فة ٢م. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات واأم�م كل ق�طرة عدد )5( اأقم�ع متب�عدة بم�ص�فة ٢م. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل �صفوف متق�بلة ومع كل ط�لب ب�أحد ال�صفوف طوق. 	

 
اأن�شطة الطالب اأو الطالبة:

اإلإحماء:
يبداأ بتم�رين اإط�لة + بع�س الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف. )٣-5( د. 	
يقوم الطالب اأو الط�لب�ت ب�ختب�ر )القوة الع�صلية( عن طريق: 	

تمرين )انبط�ح الم�ئل( على االأر�س مع االرتك�ز على م�صطي القدمين, والكف�ن تحت الكتفين ب�ت�ص�ع ال�صدر واالأ�ص�بع 
ت�صير اإلى االأم�م والمرفق�ن بج�نب الج�صم, اإذا ك�ن الو�صع ال�ص�بق �صعًب�, يمكن تعديله ب�الرتك�ز على الركبتين بداًل من 

االرتك�ز على م�صطي القدمين. 
طريقة اإلأداء: 

يبدا االختب�ر وفق� للنداء: ا�صتعد ... ابداأ. 	
مد الذراعين للو�صول اإلى و�صع االنبط�ح الم�ئل مع ا�صتق�مة الج�صم, ثني الذراعين للعودة اإلى و�صع البداية مع  	

المح�فظة على ا�صتق�مة الج�صم وعدم مالم�صة االأر�س, يوؤدى االختب�ر الأكبر عدد ممكن من التكرارات, يتم ت�صجيل 
المح�والت ال�صحيحة في ا�صتم�رة الت�صجيل )تح�صب عمليت� مد الذراعين ثم ثنيهم�, عدة واحدة(, يقوم الطالب اأو 

الط�لب�ت ب�ختب�ر )التحمل الع�صلي( عن طريق:
)”set up“ اختب�ر الجلو�س من الرقود مع ثني الركبتين واليدين على ال�صدر(
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اإلأجهزة واإلأدوات:
مرتبة على اأر�س م�صتوية + �ص�عة اإيق�ف. 	

و�شع البداية: 
تق�رب  تقريًب� مع  درجة   8٠ قدره�  بزاوية  مثنيتين  الركبت�ن  وتكون  المرتبة  فوق  الظهر  على  الط�لبة  الط�لب-  ي�صتلقي 
القدمين, واليدان مو�صوعت�ن على ال�صدر ومتق�طعت�ن, يقوم ط�لب- ط�لبة اآخر بتثبيت القدمين وذلك ب�ل�صغط عليهم� 

برفق م�صتخدًم� يديه.
طريقة اإلأداء: 

يبداأ االختب�ر وفًق� للنداء: ا�صتعد ... ابداأ.
رفع الجذع لالأم�م حتى يالم�س المرفق�ن الفخذين, ثم العودة اإلى و�صع البداية حتى تالم�س الكتف�ن االأر�س دون  	

ارتط�مه� بقوة.
يوؤدى االختب�ر الأكبر عدد ممكن من التكرارات خالل دقيقة واحدة, ويتم ت�صجيل المح�والت ال�صحيحة في ا�صتم�رة  	

الت�صجيل )تح�صب عمليت� الجلو�س ثم الرقود, عدة واحدة(.

مالحظة اإلأداء:
التوقف عند مالحظة اأي اأعرا�س للتعب اأو االإجه�د على الطالب اأو الط�لب�ت. 	
مراع�ة تن��صب حجم الكرة الطبية مع م�صتوى قوة ع�صالت الطالب اأو الط�لب�ت. 	
مالءمة �صدة التدريب مع قدرات الطالب اأو الط�لب�ت. 	

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
         تنظيم اأن�صطة ومن�ف�ص�ت لقي��س عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة, والتركيز على عن�صري القوة الع�صلية 
والتحمل الع�صلي وذلك خالل الف�صحة اليومية من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب- الط�لب�ت للخبرة التعليمية, عمل م�ص�بق�ت 

للطالب في االألع�ب الت�لية:  
م�ص�بقة في تمرين�ت القوة )انبط�ح م�ئل( ثني ومد الذراعين. 	
م�ص�بقة في تمرين )رقود( جلو�س ثم ثني الركبتين على ال�صدر. 	

الن�شاط الختامي: 
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء. 	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل
تكليف الطالب اأو الط�لب�ت ببع�س المه�م المنزلية, مثل: 	
البحث في ال�صبكة العنكبوتية عن القوة والتحمل الع�صلي والطرق المب�صطة لقي��صهم� وت�صجيل ذلك في بحث  	

ورقي.
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ب/ التقويم المعرفي)�شحي(:
ف القوة الع�صلية والطرق المب�صطة لقي��صه�.        �س١- عرِّ

ف التحمل الع�صلي والطرق المب�صطة لقي��صه.        �س٢- عرِّ

تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدني(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اأداء مترين )االنبط�ح امل�ئل( ثني ومد الذراعني لقي��س القوة الع�صلية.

اأداء مترين اجللو�س من الرقود لقي��س التحمل الع�صلي.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ٤ = حقق الهدف    

 ٣ = يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٢ = يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

مل يحقق الهدف    = ١ 

جمموع التقديرات: ٤ متو�صط درجة االأداء=   
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الوحـدة الثانية
كرة القدم

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ينّمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ينّمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
يوؤدي� امت�ص��س الكرة ب�ل�صدر.. ٣
يطبق� الركلة الحرة المب��صرة وغير المب��صرة.. ٤
 يطبق� �صرب الكرة ب�لراأ�س من الحركة.. 5
يعرف� مواد ق�نون كرة القدم الت�لية:الركلة الحرة الم�دة )١٣(, الركلة الركنية ) . ٦

١٧(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء ال�صلوك :  الم�دة ) ١٢(.. 
يم�ر�ص� القي�دة اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٧

موا�شفات اأداء نواتج التعلم:موا�شفات اأداء نواتج التعلم:

1- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ينّمي عن�شر اللياقة القلبية التنف�شية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ينّمي عن�شر القدرة الع�شلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر القدرة الع�صلية من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء امت�شا�س الكرة بال�شدر:
توؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:

اأن يكون الط�لب اأو الط�لبة واقًف� على اأطراف اأ�ص�بعه وم�ئاًل للخلف قلياًل عند ا�صتقب�ل الكرة. 	
 في ح�لة كون الكرة متحركة ب�صرعة ع�لية, ف�إن خي�ر الط�لب اأو الط�لبة الوحيد هو جعل ج�صمه م�صدوًدا, ومن ثم  	

توجيه الكرة نحو االأر�س.
 يمكن للط�لب اأو الط�لبة اأن ي�صيطر على الكرة عن طريق تحريك الجذع للخلف ح�ل مالم�صة الكرة لل�صدر, بحيث  	

تكون الع�صالت مرتخية وغير م�صدودة.
وا�صتخدامه�  	 بتوجيهه�  الط�لبة  اأو  الط�لب  �صرعته� ويقوم  امت�ص��صه� بحيث تفقد  يتم  ب�ل�صدر  الكرة  التق�ء  عند 

ا�صتخدام�ت متنوعة ح�صب موقف اللعب. 

4- اأداء الركلة الحرة المبا�شرة وغير المبا�شرة:
الركلة المبا�شرة:

يمكن ت�صجيل هدف مب��صرة من خالله� دون لم�س الكرة 
الأي ط�لب في الملعب.

الركلة غير المبا�شرة:
 البد من لم�س الكرة الأي ط�لب اأو ط�لبة في الملعب قبل دخوله� المرمي. 

وتوؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:
اقتراب نحو الكرة بخطوة اأو اأكثر مع و�صع الرجل ال�ص�ندة اإلى الج�نب اأو قلياًل اإلى خلف الكرة ال�ص�كنة.  	
مرجحة الرجل الراكلة اإلى الخلف مع ثني مف�صل الركبة.  	
تبداأ الحركة االأم�مية عن طريق دوران الحو�س ب�تج�ه الرجل ال�ص�ندة بينم� ت�صتمر الركبة في االنثن�ء. 	
يبداأ الفخذ في التب�طوؤ حتى ي�صل اإلى مرحلة التوقف الك�مل لحظة �صرب الكرة تقريب�.  	
اأثن�ء هذا التب�طوؤ يمتد ال�ص�ق بقوة حول الركبة اإلى و�صع المد الك�مل عند لحظة �صرب الكرة, مع مح�فظة الرجل  	

على امتداده� خالل مالم�صة القدم ب�لكرة.
اأثن�ء مرحلة  	 اإلى م�صتوى الفخذ  تبداأ الركبة في االنثن�ء خالل مرحلة المت�بعة الطويلة.  وع�دة م� ت�صل الرجل 

المت�بعة. 

5- اأداء �شرب الكرة بالراأ�س من الحركة:
دمج حركتي الوثب مع التحرك الذي ي�صبق تنفيذ المه�رة.  	
من��صبة التوقيت التخ�ذ المك�ن والزم�ن المالئمين لمق�بلة الراأ�س للكرة وتوجيهه� ب�ل�صكل المرغوب.  	
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التحرك ح�صب االتج�ه المطلوب واالرتق�ء للو�صول اإلى االرتف�ع المن��صب لمق�بلة الكرة.  	
اأي خلل في التوقيت يمكن اأن يت�صبب في مق�بلة الراأ�س للكرة ب�صكل غير مالئم, مم� يوؤدي اإلى توجيه غير �صليم  	

للكرة. 

6- معرفة بع�س مواد قانون كرة القدم:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: الركلة الحرة الم�دة )١٣(, الركلة الركنية ) ١٧(, خط�أن من اأخط�ء   
و�صوء ال�صلوك :  الم�دة ) ١٢(, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة, وُتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج 

التعّلم في كل در�س.

7- ممار�شة القيادة اأثناء الن�شاط البدني:
القي�دة هي القدرة على الت�أثير في �صلوك فرد اأو اأفراد وتن�صيق جهودهم وتوجيههم واإر�ص�دهم من اأجل ك�صب تع�ونهم   
اأن القي�دة تتكون  نتبين  اأن  يمكنن�  المفهوم  ومن هذا  المو�صوعة.  االأهداف  لتحقيق  درجة  ب�أعلى  العمل  على  وتحفيزهم 
الت�أثير في  ق�در على  الفريق  اأفراد  ق�ئد من  يعملون مع بع�س,  االأفراد  اأ�ص��صية هي: وجود فريق من  من ثالثة عن��صر 
�صلوكهم وتوجيههم, واأهداف م�صتركة ي�صعى الجميع لتحقيقه�, لذلك على معلمي ومعلم�ت التربية البدنية مراع�ة ذلك 

في اأن�صطتهم. 
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يمكن للمعلم والمعلمة اأن:

يو�صح� اأن الري��صة لي�صت غ�ية وهدًف� يف حد ذاته�, واإمن� و�صيلة للمق�صد العظيم من خلق االإن�ص�ن.✔	
يطلب� من بع�س الطالب والط�لب�ت امل�ص�ركة يف اإخراج زمالئهم من الف�صل والتنظيم يف املالعب.✔	
ي�صرح� مه�رات الوحدة نظرًي� ويطبق�ه� عملًي� مب� يتن��صب مع الطالب والط�لب�ت.✔	
ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية تبني كيفية اأداء امله�رات ب�صكل وا�صح.✔	
ي�صجع� الطالب والط�لب�ت على اأداء مه�رات:✔	

رمي الكرة لالأعلى وامت�ص��صه� ب�ل�صدر ب�صكل فردي اأو مع الزمالء. 	
ركل الكرة في اأجزاء مختلفة من الملعب مع الربط بين مه�رتين اأو اأكثر. 	
�صرب الكرة ب�لراأ�س )فردي, ثن�ئي, اأو اأكثر(. 	
يجري� من�ف�صة م�صغرة يطبق فيه� مه�رات الوحدة وبع�س قوانني اللعبة ال�صرورية.✔	
يتيح� الفر�صة لبع�س الطالب والط�لب�ت بتحكيم املن�ف�ص�ت يف الوحدة.✔	
يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.
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تقييم نواتج التعلم في هذه الوحدة با�شتخدام:
من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية.✔	
ف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	 تقومي املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صّورة للتعرُّ
مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده�.✔	

 

https://youtu.be/GLyTstlvBJ4

https://youtu.be/8YI_PXpCHJo 

https://youtu.be/8MSrWqHybAQ

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/GLyTstlvBJ4
https://youtu.be/8YI_PXpCHJo
https://youtu.be/8MSrWqHybAQ
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در�س تطبيقي
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اأن: نتيجة لتعّلم هذه الخبرة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة 
مه�ري . ١ يوؤدي� امت�ص��س الكرة ب�ل�صدر ب�لطريقة ال�صحيحة.     
معرفي)ق�نون(. ٢ يتعرف� على الم�دة )١٧(, من ق�نون كرة القدم الخ��صة ب�لركلة الركنية.   
انفع�لي )�صخ�صي(. ٣ يم�ر�ص� القي�دة اأثن�ء الن�ص�ط البدني      

موا�شفات اإلأداء:
توؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:

اأن يكون الط�لب اأو الط�لبة واقًف� على اأطراف اأ�ص�بعه وم�ئاًل للخلف قلياًل عند ا�صتقب�ل الكرة. 	
 في ح�لة كون الكرة متحركة ب�صرعة ع�لية, ف�إن خي�ر الط�لب اأو الط�لبة الوحيد هو جعل ج�صمه م�صدوًدا, ومن ثم  	

توجيه الكرة نحو االأر�س.
 يمكن للط�لب اأو الط�لبة اأن ي�صيطر على الكرة عن طريق تحريك الجذع للخلف ح�ل مالم�صة الكرة لل�صدر, بحيث  	

تكون الع�صالت مرتخية وغير م�صدودة.
وا�صتخدامه�  	 بتوجيهه�  الط�لبة  اأو  الط�لب  �صرعته� ويقوم  امت�ص��صه� بحيث تفقد  يتم  ب�ل�صدر  الكرة  التق�ء  عند 

ا�صتخدام�ت متنوعة ح�صب موقف اللعب. 

امت�شا�س الكرة بال�شدر. اخلربة التعليمية. كرة القدم.  الوحدة التعليمية.

١ عدد احل�ش�س. الث�لث املتو�صط. ال�شف الدرا�شي.

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه.  اأ�شلوب التدري�س 
املتبع. التعليم ب�للعب. ا�شرتاتيجية التعليم 

املطبقة.

)كور قدم + اأقماع + اأطواق( + عر�س فلم تعليمي + �شور تعليمية للخربة + �شاعة اإيقاف. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء
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اأن�شطة المعلم اأو المعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم: 
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�را حًرا داخل الملعب. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل �صف واحد واأم�م كل ط�لب اأو ط�لبة كرة قدم. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات واأم�م كل ق�طرة عدد )5( اأقم�ع متب�عدة بم�ص�فة ٢م. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل �صفوف متق�بلة الم�ص�فة بينهم� )١٠ متر( ومع كل ط�لب اأو ط�لبة ب�أحد  	

ال�صفوف )كرة قدم(.

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة:
اإلإحماء:

يبداأ بتم�رين اإط�لة + بع�س الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف, )٣-5( د. 	
يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�أداء الخبرة التعليمية بدون كرة.                                        	
يقوم الط�لب اأو الط�لبة برفع الكرة ع�لًي� ثم امت�ص��صه� ب�ل�صدر.    	
يقوم الط�لب اأو الط�لبة برمي الكرة نحو الح�ئط ثم امت�ص��صه� ب�ل�صدر.  	
يقوم الزميل اأو الزميلة برمي الكرة نحو الزميل اأو الزميلة المق�بل له من م�ص�ف�ت متنوعة ويقوم االآخر ب�مت�ص��س  	

الكرة ب�ل�صدر وتمريره� مرة اأخرى لزميلة.      
يقوم الط�لب- الط�لبة برفع الكرة ع�لًي� ثم امت�ص��صه� ب�ل�صدر والت�صويب نحو المرمى. 	

مالحظة اإلأداء:
�صعوبة اأداء هذه المه�رة ب�ل�صرعة والدقة المطلوبتين. 	
 التركيز على االأداء الفني ولي�س النتيجة. 	
مراع�ة الفروق الفردية من ن�حية كتلة الج�صم والعمر بين الطالب اأو الط�لب�ت. 	

اإلإجراءات التدري�شية:
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اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
تنظيم مب�راة بين الطالب اأو الط�لب�ت ويتم التركيز على مه�رة امت�ص��س الكرة ب�ل�صدر.  	
يكلف الطالب ذوي االأداء المتميز بقي�دة زمالئهم واالإ�صراف على تطبيقهم للمه�رة. 	

الن�شاط الختامي:
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء.  	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

اأو المعلمة ب�إعط�ء الطلبة بع�س المه�م التي تعزز العملية التعليمية والمرتبطة بهذه الخبرة,   يمكن اأن يقوم المعلم 
مثل:

 م�شاهدة )CD( تعليمي يف املنزل يو�شح كيفية اأداء مهارة امت�شا�س الكرة بال�شدر. 	
 تكليف الطالب اأو الطالبات وفق اإمكانية كل منهم باأداء اخلربة التعليمية مع جمموعة من اأفراد اإلأ�شرة. 	
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موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
مي�ر�ص�ن القي�دة اأثن�ء الن�ص�ط البدين.

ب- التقويم المعرفي:
طرح اأ�صئلة للت�كد من معرفة الم�دة )١٧(, من ق�نون كرة القدم الخ��صة ب�لركلة الركنية.

ج- التقويم اإلنفعالي)�شخ�شي(:

اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
ال�شدر هو املنطقة املنا�شبة إل�شتقبال الكرة.

ثني الركبتني وتقو�س اجلذع اإىل اخللف.

درجة التحكم يف الكرة.

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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الوحـدة الثالثة
الكرة الطائرة

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ينّمي عن�صر القوة الع�صلية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ينّمي عن�صر ال�صرعة.. ٢
ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة.. ٣
يطبق� ح�ئط ال�صد الفردي.. ٤
يعرف� مواد ق�نون الكرة الط�ئرة الت�لية: ال�صربة الهجومية: الم�دة )١٣(, . 5

ال�صد : الم�دة )١٤(.
يتعزز لديهم� االن�صب�ط اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٦

موا�شفات اداء نواتج التعليم:موا�شفات اداء نواتج التعليم:

1- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ينّمي عن�شر القوة الع�شلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ينّمي عن�شر ال�شرعة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء ال�شربة ال�شاحقة الم�شتقيمة:
هي من المه�رات الهجومية وتتم ب�لقفز الأعلى و�صرب الكرة من اعلى نقطة لتعبر ال�صبكة مع دقة توجيهه� لت�صل بقوة 

و�صرعة الى ن�صف الملعب االخر. وتمر مه�رة ال�صرب ال�ص�حقة بخم�س مراحل هي: )اال�صتعداد, االقتراب, االرتق�ء, �صرب 

الكرة, الهبوط(, وتتم هذه المراحل وفق الو�صف الت�لي:

١- وقوف ال�ص�رب في ح�لة ا�صتعداد والقدم�ن متوازيت�ن ومتب�عدت�ن )٣٠- ٤٠( �صم وثقل الج�صم موزع عليهم� ب�لت�ص�وي 

مع مراقبة زميله الذي �صوف يعد له الكرة.

٢- يبداأ االقتراب بخروج الكرة من يد المعد لم�ص�فة من )٢-٣( متر تقريب�ً تقطع على خطوتين الخطوة الث�نية اأطول من 

االأولى.

٣- يكون ثقل الج�صم خلف عقب القدمين ب�لت�ص�وي في الخطوة الث�نية والركبت�ن مثنيت�ن قلياًل لالأم�م مع ميل الجذع 

والنظر الأعلى في اتج�ه الكرة. 

عند مرورهم�  الذراعين  االأم�ص�ط مع مرجحة  ثم  القدمين  ب�طن  اإلى  العقبين  الج�صم من  ثقل  بنقل  االرتق�ء  يبداأ   -٤

بمح�ذاة الفخذين واالرتق�ء ب�لقدمين مع�٠ً 

5- يتم �صرب الكرة عندم� يكون الجزء العلوي من ال�صدر في حركة تقو�س مع ثني الذراع ال�ص�ربة للخلف من مف�صل 

المرفق.

 ٦- ت�صرب الكرة من الجزء العلوي منه� وت�صرب الكرة ب�ليد وتكون ال�صربة على �صكل حركة �صوطيه )كرب�جيه( والمرفق 

متجه لالأم�م.

 ٧- الهبوط في نف�س المك�ن الذي ارتقى منه الط�لب وعلى القدمين مع ثني الركبتين.
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4- اأداء حائط ال�شد الفردي:
يعتبر مه�رة ح�ئط ال�صد من المه�رات الدف�عية المهمة في الكرة الط�ئرة, كم� اأنه� تعتبر خط الدف�ع االأول من الفريق 

�صد هجوم المن�ف�س, ويوؤدى ح�ئط ال�صد اإم� بط�لب واحد اأو ط�لبة, اأو بط�لبين اأو ط�لبتين, اأو بثالثة طالب اأو ط�لب�ت. 

وتوؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:
الوقوف في و�صع اال�صتعداد قريًب� من ال�صبكة, الركبت�ن مثنيت�ن قلياًل, والقدم�ن متوازيت�ن ومتب�عدت�ن, والجزء  	

العلوي من الجذع يميل اإلى االإم�م قلياًل والذراع�ن مثنيت�ن والنظر متجٌه اإلى الكرة.

الحركة ب�تج�ه الكرة, وع�دة م� يتم ذلك ب�أخذ خطوة اأو خطوتين بحيث تكون االأخيرة على �صكل وثبة. 	

مد الذراعين اإلى االأعلى وهي مثنية وقريبة من ال�صدر حتى ت�صل اليدان فوق ال�صبكة. 	

هناك نوعان من مهارة ال�شد هما:
 ال�صد الهجومي: وفيه تتحرك الذراع�ن واليدان بف�علية في اأثن�ء �صد الكرة و�صربه� اإلى ملعب المن�ف�س.  	

 ال�صد الدف�عي: وفيه تثبت الذراع�ن واليدان عند مق�بلتهم� للكرة في اأثن�ء ال�صد. 	

5- بع�س مواد قانون الكرة الطائرة:
اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية:ال�صربة الهجومية: الم�دة )١٣(, ال�صد : الم�دة )١٤(, مع االأخذ  ي�صرح المعلم   

ب�العتب�ر الم�صتجدات على المود المذكورة, ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س.

6- اإلن�شباط اأثناء ممار�شة الن�شاط البدني:
المرغوب.  لل�صلوك  جيًدا  وفهمه�  النف�س  �صبط  على  التدريب  خالل  من  اكت�ص�به�  يتم  للفرد  المنظم  ال�صلوك  من  ح�لة 

وي�صمل ذلك التن�صئة االجتم�عية لل�صلوك, وطريقة العمل والعي�س في تع�ون وفق الم�ص�لح الفردية والمجتمع. لذا ف�إن 

االن�صب�ط الحقيقي ين�س على الرف�هية الفردية والجم�عية في مجتمع متج�ن�س, وعلى معلمي ومعلم�ت التربية البدنية 

اإك�ص�ب طالبهم وط�لبتهن هذا ال�صلوك من خالل االأن�صطة البدنية.
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تفكرًيا  تتطلب  التي  املب��صرة  املب��صرة وغري  التعليم  اأ�ص�ليب  واملعلمة تطبيق  للمعلم  ميكن 
اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا  عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب 

من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
ميكن للمعلم واملعلمة اأن:

يوزع� على الطالب والط�لب�ت مطوية تبني املن��صط التي ميكنهم مزاولته� خ�رج املدر�صة مع تو�صيح �صوابط 
الرتويح امل�صروع.

يقوم� ب�صرح مه�رات الوحدة نظرًي� ويطبق�ه� عملًي� مب� يتن��صب مع الطالب والط�لب�ت.✔	
ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية تبني كيفية اأداء امله�رات ب�صكل وا�صح.✔	
يربط� الطالب والط�لب�ت ا�صتقب�ل احل�ئط اأو الزمالء مبه�رة ال�صربة ال�ص�حقة امل�صتقيمة.✔	
ي�صجع� الطالب والط�لب�ت على اأداء مه�رات:✔	

ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة. 	
ح�ئط ال�صد بالعب وفق الخطوات التعليمية والفنية مع التدرج في تطبيقه�. 	
يحث� على مم�ر�صة مه�رات الوحدة يف من�ف�ص�ت م�صغرة.✔	
يتيح� الفر�صة لبع�س الطالب والط�لب�ت حتكيم املن�ف�ص�ت والت�أكيد على تطبيق قوانني اللعبة ال�صرورية.✔	
ي�صــرح�مواد الق�نــون الت�ليــة: ال�صربــة الهجوميــة: املــ�دة )١٣(, ال�صــد : املــ�دة )١٤( وتطبيقهــ� ب�صــكل عملــي اأثنــ�ء ✔	

املن�ف�ص�ت.
يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�شتخدام:

 من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر ال�صرعة.✔	
تقومي املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صّورة للتعّرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/SihegRYxoxE

https://youtu.be/u6eqpUSd85E
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در�س تطبيقي
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ال�صربة ال�ص�حقة امل�صتقيمة اخلربة التعليمية الكرة طائرة الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الثالث املتو�شط ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات طائرة+ اأقماع + اأطواق + كرات �شغرية( + عر�س فلم تعليمي + �شور تعليمية للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اإلأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن: 
مه�ري )بدين(1.  ال�شربة ال�شاحقة امل�شتقيمة بالطريقة ال�شحيحة.            

معريف)ق�نوين(. 2 التعرف على املادة )31( من قانون الكرة الطائرة اخلا�شة بال�شربة الهجومية.     
انفع�يل )�صخ�صي( . 3 تعزيز اإلن�شباط اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين.     

وتوؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:
وقوف ال�ص�رب في ح�لة ا�صتعداد والقدم�ن متوازيت�ن ومتب�عدت�ن )٣٠- ٤٠( �صم وثقل الج�صم موزع عليهم� ب�لت�ص�وي  	

مع مراقبة زميله الذي �صوف يعد له الكرة.
يبداأ االقتراب بخروج الكرة من يد المعد لم�ص�فة من )٢-٣( متر تقريب�ً تقطع على خطوتين الخطوة الث�نية اأطول  	

من االأولى.
ميل  	 مع  لالأم�م  قلياًل  مثنيت�ن  والركبت�ن  الث�نية  الخطوة  في  ب�لت�ص�وي  القدمين  الج�صم خلف عقب  ثقل  يكون   

الجذع والنظر الأعلى في اتج�ه الكرة. 
يبداأ االرتق�ء بنقل ثقل الج�صم من العقبين اإلى ب�طن القدمين ثم االأم�ص�ط مع مرجحة الذراعين عند مرورهم�  	

بمح�ذاة الفخذين واالرتق�ء ب�لقدمين مع�٠ً 
يتم �صرب الكرة عندم� يكون الجزء العلوي من ال�صدر في حركة تقو�س مع ثني الذراع ال�ص�ربة للخلف من مف�صل  	

المرفق.
)كرب�جيه(  	 �صوطيه  حركة  �صكل  على  ال�صربة  وتكون  ب�ليد  الكرة  وت�صرب  منه�  العلوي  الجزء  من  الكرة  ت�صرب 

والمرفق متجه لالأم�م.
الهبوط في نف�س المك�ن الذي ارتقى منه الط�لب وعلى القدمين مع ثني الركبتين. 	



٥٥

اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة المعلم اأو المعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم: 
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�ًرا حًرا داخل الملعب. 	
يقف جميع الطلبة في �صكل �صف واحد مق�بل الح�ئط على بعد )5( اأمت�ر واأم�م كل ط�لب اأو ط�لبة كرة ط�ئرة. 	
يقف جميع الطلبة في �صكل ق�طرات الم�ص�فة بينهم� )5( اأمت�ر ومع االأول كرة ط�ئرة. 	
 يقف جميع الطلبة في �صكل ق�طرات متق�بلة اأم�م �صبكة ملعب كرة الط�ئرة ومع كل ط�لب اأو ط�لبة )كرة ط�ئرة(. 	
يقف جميع الطلبة خلف خط الثالثة ملعب الكرة الط�ئرة ومع كل واحد كرة ط�ئرة. 	
يقف جميع الطلبة في �صكل ق�طرات داخل ملعب الكرة الط�ئرة ومع كل واحد منهم كرة ط�ئرة. 	

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة: 
اإلإحماء:

يبداأ الجميع بتم�رين اإط�لة + بع�س الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف )٣-5( د. 	
يبداأ الجميع برفع الكرة الأعلى ثم عند و�صوله� الأعلى نقطة وبدء هبوط�ه� ت�صرب ب�ليد ال�ص�ربة لتقع في الثلث  	

االأخير من الم�ص�فة بين الط�لب والح�ئط  ويكرر هذا التمرين )5( مرات.
يبداأ الط�لب - الط�لبة االأول في الق�طرة برمي الكره لزميله المق�بل الذي يقوم ب�إع�دته� له �صربة �ص�حقة الأ�صفل  	

للزميل - الزميلة المق�بل ثم الجري للوقوف في اآخر الق�طرة ليقوم االآخر في الق�طرة المق�بلة بنف�س االأداء ويكرر 
هذا التمرين )مرتين(. 

يبداأ الط�لب - الط�لبة ب�تخ�ذ الوقوف ال�صحيح ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية للزميل المق�بل ويكرر هذا التمرين.  	
)۳- 5( د.

يبداأ الط�لب - الط�لبة االأول في الق�طرة ب برمي الكره الأعلى للزميل الذي يقوم ب�القتراب و�صرب الكرة �صربة  	
�ص�حقة من فوق ال�صبكة للملعب المق�بل ثم الجري للوقوف في اآخر الق�طرة ليقوم االآخر في الق�طرة المق�بلة بنف�س 

االأداء ويكرر هذا التمرين. 
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يقوم المعلم - المعلمة ب�لطلب من كل واحد ب�أداء ال�صربة ال�ص�حقة من فوق ال�صبكة وتوجيه الكرة للمك�ن الذي  	
يطلبه المعلم - المعلمة.

مالحظة اإلأداء:
الت�كد من و�صع االآ�صتعداد واالقتراب وفق الم�ص�فة المن��صبة. 	
االرتق�ء مع مرجحة الذراع ال�ص�ربة لت�صل الأعلى نقطة مق�بلة للكرة و�صربه�. 	
الهبوط بنف�س مك�ن االرتق�ء. 	

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
يمكن للمعلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب للخبرة التعليمية, وتتم الم�ص�ركة  	

فيه� ب�صكل اختي�ري, كتنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء مه�رة ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة. 

الن�شاط الختامي:
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء.  	
 من�ق�صة الطالب - الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س.  	
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الن�شاط  املنزيل

يعطي املعّلم اأو املعّلمة الطالب والطابات بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة بهذه اخلربة مثل: 
م�ص�هدة )CD( تعليمي في المنزل يو�صح كيفية اأداء ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة. 	
حث الطالب - الط�لب�ت على تطبيق هذه الخبرة وفق المراحل التي تم تعلمه� عند الم�ص�ركة في ن�ص�ط تن�ف�صي  	

للكرة الط�ئرة في المنزل اأو نحو الح�ئط اأو اأحد اأفراد االأ�صرة.
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اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
وقــوف ال�شــارب يف حالــة ا�شــتعداد والقدمــان متوازيتــان ومتباعدتــان )30- 40( �شــم وثقــل 

اجل�شــم مــوزع عليهمــا بالت�شــاوي مــع مراقبــة زميلــه الــذي �شــوف يعــد لــه الكــرة.
 يبــداأ اإلقــرتاب بخــروج الكــرة مــن يــد املعــد مل�شــافة مــن )2-3( مرت تقريبــًا تقطع علــى خطوتني 

اخلطــوة الثانيــة اأطول من اإلأوىل.
 يكــون ثقــل اجل�شــم خلــف عقب القدمني بالت�شــاوي يف اخلطــوة الثانية والركبتــان مثنيتان قلياًل 

لالأمــام مــع ميل اجلذع والنظر إلأعلى يف اجتاه الكرة. 
يبــداأ اإلرتقــاء بنقــل ثقــل اجل�شــم مــن العقبــني اإىل باطــن القدمــني ثــم اإلأم�شــاط مــع مرجحــة 

الذراعــني عنــد مرورهمــا مبحــاذاة الفخذيــن واإلرتقــاء بالقدمــني معــًا.
 يتــم �شــرب الكــرة عندمــا يكــون اجلــزء العلــوي مــن ال�شــدر يف حركــة تقو�ــس مــع ثنــي الــذراع 

ال�شاربــة للخلــف مــن مف�شــل املرفــق.
ت�شــرب الكــرة مــن اجلــزء العلــوي منهــا وت�شــرب الكــرة باليــد وتكــون ال�شربــة علــى �شــكل حركــة 

. �شوطيه 

الهبوط يف نف�س املكان الذي ارتقى منه الطالب وعلى القدمني مع ثني الركبتني.

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:
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موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يتعزز لدى الطالب اأو الطالبة اإلن�شباط اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين.

ب- التقويم المعرفي:

�س - طرح اأ�صئلة للت�أكد من معرفة الم�دة )١٣( من ق�نون الكرة الط�ئرة الخ��صة ب�ل�صربة الهجومية.

ج- التقويم اإلنفعالي)�شخ�شي(:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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الوحـدة الرابعة

كـرة الـ�شـّلـة
عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي قوة ع�صالت البطن.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر الر�ص�قة.. ٢
الخداع بدون كرة - ب�لكرة.. ٣
المح�ورة من خلف الظهر.. ٤
الت�صويب مع الحركة )الثالثية(.. 5
يعرف� مواد ق�نون كرة ال�صّلة الت�لية:الوقت الم�صتقطع: الم�دة )١8(, المح�ورة: الم�دة . ٦

)٢٤(, الجري: الم�دة )٢5(.
يتعزز لديهم� تقبل التعليم�ت بم� ي�صبط اللعب.. ٧

موا�شفات اأداء نواتج التعلم:موا�شفات اأداء نواتج التعلم:

1- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي قوة ع�شالت البطن:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط   بدنٍي ُينّمي عن�شر الر�شاقة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

3- اأداء الخداع بدون كرة - بالكرة:
الخداع هو و�صيلة هجومية �صد الدف�ع القريب, وله نوع�ن:

١- الخداع ب�لكرة ويهدف اإلى تهيئة الفر�س لالعب المه�جم الم�صيطر على الكرة للقي�م ب�لتنطيط, التمرير, القطع اأو 
الت�صويب البعيد.

٢- الخداع بدون كرة ويهدف اإلى تهيئة فر�س لقطع وا�صتالم الكرة اأو تهيئة فر�س اللعب لبقية زمالئه. 



٦٣

4- المحاورة من خلف الظهر:
الهدف من هذا النوع من المح�ورة هو التخل�س من مراقبة المن�ف�س اأثن�ء قي�م الالعب ب�لمح�ورة. ويعتبر هذا النوع من 
المح�ورة مه�رة ع�لية ويجب ت�صجيع الالعبين على اإتق�نه�, كم� اأنه� مه�رة ت�ص�عد على تغيير اتج�ه الالعب بدون اأي تعثر 

في الخطوات اأثن�ء المح�ورة. وتوؤدى المه�رة وفق الو�صف الفني الت�لي:
١-  من وقفة اال�صتعداد في كرة ال�صلة م�صك الكرة.

٢- دفع الكرة لالأر�س من خلف الظهر بزاوية تمكن الالعب المه�جم من االرتك�ز وا�صتالم الكرة ب�ليد الحرة.
٣- اال�صتمرار ب�لمح�ورة ب�تج�ه االأداء واليد الحرة تعمل كم�ص�ند لعملية المح�ورة �صد المدافع بدون توقف. 

٤- تكون الركبتين في و�صع منثني قلياًل اأثن�ء تحويل الكرة من خلف الظهر لليد االأخرى. 

5- اأداء الت�شويب مع الحركة )الثالثية(:
الت�صويب من الحركة هو عملية دفع الكرة ب�تج�ه ال�صلة ب��صتخدام ذراع اأو ذراعين من الثب�ت اأو القفز, وتوؤدى المه�رة وفق 

الو�صف الفني الت�لي:
ال�صيطرة على الكرة وارتخ�ء الج�صم والتركيز. 	
 اختي�ر منطقة من��صبة لتنفيذ عملية الت�صويب. 	
 و�صع الكرة وانطالقه� وتقدير قو�س طيران الكرة ب�تج�ه ال�صلة. 	
مت�بعة الذراع الرامية للكرة بعد الت�صويب.  	

6- معرفة بع�س مواد قانون كرة ال�شّلة:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: الوقت الم�صتقطع: الم�دة )١8(, المح�ورة: الم�دة )٢٤(, الجري:   
الم�دة )٢5(, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة, وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل 

در�س.

7- يتعزز لديهما تقبل التعليمات بما ي�شبط اللعب:
يتم  والتي  والمعلمة  المعلم  قبل  من  تنظم  التي  اللعب  اأن�صطة  ت�صبط  التي  تلك  هي  التعليم�ت  بتقبل  يق�صد   
ا�صتنب�طه� من قوانين االألع�ب الري��صية بم� يتوافق وخ�ص�ئ�س نمو الطالب والط�لب�ت, ومن خالله� يتعودون على تقبله� 

ب�صدر رحب.
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تفكرًيا  تتطلب  التي  املب��صرة  املب��صرة وغري  التعليم  اأ�ص�ليب  واملعلمة تطبيق  للمعلم  ميكن 
اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا  عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب 

من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات التعليمية:الن�شاطات التعليمية:
ميكن للمعلم واملعلمة اأن:

يطلب� من الطالب والط�لب�ت تطبيق التعليم�ت التي ت�صبط اللعب اأثن�ء م�ص�ركتهم يف االأن�صطة.
ي�صرح� مه�رات الوحدة نظرًي� ويطبق�ه� عملًي� مب� يتن��صب مع الطالب والط�لب�ت.✔	
ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية تبني كيفية اأداء امله�رات ب�صكل وا�صح.✔	
ي�صجع� الطالب والط�لب�ت على اأداء مه�رات:✔	

الخداع )ب�لكرة, بدون كرة( بين عالم�ت محددة على االأر�س اأو الح�ئط اأو الزميل اأو الزميلة. 	
الت�صويب مع الحركة )الثالثية( وفق خطوات التعليم المن��صبة والتدرج في تطبيقه�. 	
يطبق� من�ف�ص�ت م�صغرة مع الت�أكيد على تطبيق مه�رات الوحدة.✔	
يتيح� الفر�صة لبع�س الطالب والط�لب�ت حتكيم املن�ف�ص�ت والت�أكيد على تطبيق قوانني اللعبة ال�صرورية.✔	
يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�شتخدام:

من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى قوة ع�صالت البطن.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.✔	
تقييم املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	
مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده�.✔	

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/NNX2TCtazdg

https://youtu.be/E7uPzjXWBPk

https://youtu.be/VxvR6epR2uY
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در�س تطبيقي
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الت�صويب مع احلركة 
)الثالثية( اخلربة التعليمية كرة �صّلة  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الثالث املتو�شط ال�شف الدرا�شي

اإلأمري + اإلكت�شاف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �شلة + اأقماع + اأطواق( + عر�س فلم تعليمي + �شور تعليمية للخربة + �شاعة 
اإيقاف اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب-الط�لبة اأن:
مه�ري )بدني( 	 يوؤدي� الت�صويب مع الحركة )الثالثية( ب�لطريقة ال�صحيحة.     
معرفي)ق�نوني( 	 يعرف� الم�دة )5٢( من ق�نون كرة ال�صلة الخ��صة ب�لجري.                       
انفع�لي )�صخ�صي(  	 يتعزز لديهم� تقبل التعليم�ت بم� ي�صبط اللعب.     

موا�شفات اإلأداء:
الت�صويب مع الحركة )الثالثية(

الت�صويب من الحركة هو عملية دفع الكرة ب�تج�ه ال�صلة ب��صتخدام ذراع اأو ذراعين من الثب�ت اأو القفز, وتوؤدى المه�رة وفق 
الو�صف الفني الت�لي:

 ال�صيطرة على الكرة وارتخ�ء الج�صم والتركيز. 	
 اختي�ر منطقة من��صبة لتنفيذ عملية الت�صويب. 	
 و�صع الكرة وانطالقه� وتقدير قو�س طيران الكرة ب�تج�ه ال�صلة. 	
 مت�بعة الذراع الرامية للكرة بعد الت�صويب. 	
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اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة املعلم اأو املعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم: 
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�ًرا حًرا داخل الملعب. 	
من و�صع االنت�ص�ر الحر يحمل كل ط�لب اأو ط�لبة كرة �صلة. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت ح�ملين كرات ال�صلة اأم�م الح�ئط على م�ص�فة ٢م. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل دوائر قطره� )5م(. 	
يتم توزيع الطالب اأو الط�لب�ت على �صكل مجموع�ت مت�ص�وية. 	

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة:  
اإلإحماء:

يبداأ بتم�رين اإط�لة + بع�س الحرك�ت: الم�صي, الجري الخفيف. )٣-5( د. 	
يقف الطالب-الط�لب�ت على �صكل ق�طرات على بعد م�ص�فة )8 م( من ال�صلة بزاوية, ويتقدم الط�لب-الط�لبة ليح�ور  	

مرتين اأو ثالثة ويوؤدي الت�صويب مع الحركة )الثالثية(, ثم ي�صتلم الكرة ليعود من خ�رج الملعب اإلى خلف الق�طرة.
توؤدى الخطوة ال�ص�بقة ب�لمح�ورة من منت�صف الملعب ثم العودة والوقوف خلف الق�طرة. 	
اإلى زميله في  	 الكرة  )اأ(  الق�طرة  اأول ط�لب في  الملعب, يمرر  يقف الطالب-الط�لب�ت في ق�طرات قبل منت�صف 

الق�طرة )ب( وي�صتلمه� ثم يتقدم نحو ال�صلة الأداء الت�صويب مع الحركة )الثالثية( وكذلك الق�طرة االأخرى ب�لتب�دل, 
ثم العودة اإلى اآخر الق�طرة. 

تكرر الخطوات ال�ص�بقة مع اأداء الت�صويب مع الحركة )الثالثية( ولكن ب�ليد الي�صرى.   	

مالحظة اإلأداء:
الكرة اأم�م الج�صم واإلى االأعلى قرب الذقن, اأثن�ء االقتراب في اتج�ه القو�س. 	
االقتراب قدر الم�صتط�ع من قو�س الرمية الثالثية ب��صتخدام خطوات كبيرة في ح�لة بعده عنه�. 	
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االأ�ص�بع خلف الكرة اأثن�ء الت�صويب. 	
تركيز النظر على النقطة المحددة للت�صويب اأثن�ء توجيه الكرة ب�الأ�ص�بع اإلى ح�فة الحلقة المواجهة.  	

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
يمكن للمعلم اأو المعلمة تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب اأو الط�لب�ت للخبرة  	

التعليمية, وتتم الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري: كتنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خبرة الت�صويب مع الحركة 
)الثالثية(.

الن�شاط اخلتامي:
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء.  	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

         ميكــن اأن يقــوم املعلــم اأو املعلمــة باإعطــاء الطلبــة بع�ــس املهــام التــي تعــزز العمليــة التعليميــة واملرتبطة 
بهــذه اخلربة، مثل:

م�ص�هدة )CD( تعليمي في المنزل يو�صح كيفية اأداء الت�صويب مع الحركة )الثالثية( في كرة ال�صلة. 	
ربط الخبرات التعليمية التي يمكن ربطه� بخبرة الت�صويب مع الحركة )الثالثية( في كرة ال�صلة وفق روؤية كل  	

ط�لب اأو ط�لبة.
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اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 ال�شيطرة على الكرة وارتخاء اجل�شم والرتكيز.

 اختيار منطقة منا�شبة لتنفيذ عملية الت�شويب.

 و�شع الكرة وانطالقها وتقدير قو�س طريان الكرة باجتاه ال�شلة.

 متابعة الذراع الرامية للكرة بعد الت�شويب.

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
مدى التزام الطالب بتعليمات المعلم اأثناء الدر�س. 	

درجة احترام الطالب لدور زمالئه اأثناء الدر�س. 	

م�شتوى تقبل الطالب لقرارات الحكم. 	

ب- التقومي املعريف)�شحي(:
طرح اأ�شئلة للتاأكد من معرفة المادة )25( من قانون كرة ال�شلة الخا�شة بالجري.

ج- التقويم اإلنفعالي)�شخ�شي(:
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الوحـدة اخلام�شة

كـرة الـيـد
عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر المرونة.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر االتزان.. ٢
يوؤدي� دف�ع ح�ئط ال�صد.. ٣
يوؤدي� الت�صويبة ال�صلمية من الوثب.. ٤
يعرف� الم�دة )١٧( من ق�نون كرة اليد الخ��صة ب�لعقوب�ت.. 5
يم�ر�ص� القي�دة اأثن�ء الن�ص�ط البدني.. ٦

موا�شفات اأداء نواتج التعّلم:موا�شفات اأداء نواتج التعّلم:
 1-ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر المرونة:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 
عن�صر المرونة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�. 

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر اإلتزان:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر االتزان, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

3- اأداء دفاع حائط ال�شد:
ُتَعد مه�رة ح�ئط ال�صّد من المه�رات الدف�عية المميزة التي توؤدي اإلى منع قي�م المن�ف�س ب�إر�ص�ل اأي �صرب�ت هجومية  	

�ص�حقة اإلى �ِصب�ك مرمى الفريق المن�ف�س, وتوؤدي هذه المه�رة اإلى حم�ية جميع زواي� المرمى من جميع الت�صويب�ت 
الق�دمة من المه�جمين. 

توؤدى المه�رة وفق الو�صف الفني الت�لي: 	
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يكون و�صع المدافع مق�بل للمه�جم دون االحتك�ك به. 	
يقوم المدافع بتحريك ذراعيه ج�نب� ع�لي� والنظر على الكرة. 	
يقوم المدافع بمح�ولة اإع�قة ت�صويب الرامي. 	

4- اأداء الت�شويبة ال�شلمية من الوثب:
الت�صويبة ال�صلمية من الوثب الأعلى: 

ي�صتخدم هذا النوع للتخل�س من الجدار الدف�عي, ويتم اأدائه وفق الو�صف الفني الت�لي:
بعد ا�صتالم الكرة اأخذ خطوة اأو خطوتين مع االرتق�ء الأعلى ب�لقدم االأم�مية. 	
لف الجذع ب�تج�ه الذراع الرامية مع مده� الأعلى نقطة. 	
تحريك الذراع بقوة لالأم�م الأداء الت�صويب الى المرمى. 	
الهبوط على االأر�س مع اأخذ خطوة لالأم�م للتحكم بتوازن الج�صم. 	

الت�صويبة ال�صلمية من الوثب لالأم�م: 
وي�صتخدم هذا النوع للمرور بين المدافعين واختراقهم لمواجهة ح�ر�س المرمى, ويتم اأدائه وفق الو�صف الفني الت�لي:

م�صك الكرة اأ�صفل ال�صدر.
الطيران لالأم�م بين المدافعين. 	
�صحب الكرة من اال�صفل الى م�صتوى فوق الكتف مع دوران الجذع. 	
الت�صويب بقوة ب�تج�ه الهدف مع دوران الجذع لالأم�م الذي �صي�ص�عد في قوة الت�صويب. 	

 
6- معرفة بع�س مواد القانون في كرة اليد:

ي�صرح المعلم اأو المعلمة الم�دة )١٧( من ق�نون كرة اليد الخ��صة ب�لعقوب�ت, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على الم�دة 
المذكورة, وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�س.

7- تعزيز قيمة التناف�س المحمود:
يعتبر الن�ص�ط البدني داخل المدر�صة من المن�هج الدرا�صية التي تهدف اإلى تنمية مه�رات الطالب والط�لب�ت,   
وذلك من خالل التدريب اأو المن�ف�صة بطريقة منظمة بين اأفراد الف�صل الواحد, اأو بين ال�صفوف الدرا�صية, ويجب اأن تت�ح 
الفر�صة للجميع للم�ص�ركة, ف�لعالق�ت التي تن�ص�أ بين االأفراد م� هي اإال تف�عالت اجتم�عية تتم بطرائق وعملي�ت تتجلى 
والتن�ف�س  التع�ون  العملي�ت نجد  بين هذه  الجم�عة, ومن  تم��صك  المح�فظة على  �ص�أنه�  �صلوكية متكررة من  اأنم�ط  في 
من المكون�ت االأ�ص��صية للتف�عل االجتم�عي, ونظرا للت�أثير الكبير الذي تلعبه ح�ص�س التربية البدنية والن�ص�ط الري��صي 
التع�ون  عمليتي  تفعيل  على  ت�أثيره�  يت�صح  التعليمية؛  المراحل  ولمختلف  الدرا�صية,  ال�صفوف  مختلف  في  الداخلي 

والتن�ف�س المحمود بين الجميع.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�شاليب التعليم املبا�شرة وغري املبا�شرة التي تتطلب 
تفكرًيا عميًقا من الطالب والطالبة، وت�شاعد يف ترجمة املهام املطلوب اأداوؤها منهما 

لت�شبح جزًءا من �شلوكهما.

اأ�ساليب التعليم:اأ�ساليب التعليم:

الو�سائل التعليمية:الو�سائل التعليمية:
 جهاز تخزين بيانات اأو اأقرا�ص مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو لأداء المهارات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�ساطات:الن�ساطات:

يمكن للمعلم والمعلمة اأن:
ي�شركا بع�ص الطالب والطالبات يف قيادة جمموعات الف�شل والتحرك معهم يف املالعب.✔	
ي�شرحا مهارات الوحدة نظرًيا ويطبقاها عملًيا مبا يتنا�شب مع الطالب والطالبات.✔	
ي�شتخدما و�شائل تعليمية تبني كيفية اأداء املهارات ب�شكل وا�شح.✔	
ي�شجعا الطالب والطالبات على ممار�شة مهارات:✔	

دفاع حائط ال�شد. 	
الت�شويبة ال�شلمية من الوثب. 	
يعمال مناف�شة م�شغرة تطبق فيها مهارات الوحدة واللتزام بقوانني اللعبة ال�شرورية عملًيا.✔	
يطلبا من بع�ص الطالب والطالبات حتكيم املناف�شات.✔	
يقوما بتو�شيح املادة )17( من قانون كرة اليد اخلا�شة بالعقوبات اأثناء املناف�شات ويتم تطبيقها عملًيا.✔	
يعطيا تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والتاأكيد على الأخطاء ال�شائعة )املالحظة( عند تنفيذها.✔	
يف�شببل ت�شميببم مواقببف لتحقيببق الأهببداف النفعاليببة واملعرفيببة لتلببك الغايببة وحتقيقهببا ب�شببكل غببري مبا�شببر عببر ✔	

موؤ�شببرات اأداء ومواقببف مق�شببودة وا�شببتثمار املواقببف ل�شببتثارة دافعيببة الطالببب والطالبببة و�شببد النتببباه لبببث التوجيهببات 
املتعلقببة باجلوانببب النفعاليببة واملعرفيببة.
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تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�ستخدام:
 مناذج املالحظة والر�شد لتنفيذ الأداء املهاري.✔	
اختبار قيا�ص م�شتوى عن�شر املرونة.✔	
اختبار قيا�ص م�شتوى عن�شر التزان.✔	
تقومي املجال املعريف من خالل عر�ص النماذج امل�شّورة للتعرف على الأداء ال�شحيح وت�شل�شل مراحله.✔	
متابعة ال�شلوك النفعايل اأثناء تنفيذ اخلرة وبعده.✔	

 

https://youtu.be/Z2vsZHYMgU8

https://youtu.be/YhnkRnxZIDU

اأ�ساليب التقومي:اأ�ساليب التقومي:

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
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در�س تطبيقي
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الت�صويبة ال�صلمية من 
الوثب اخلربة التعليمية كرة يد  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الثالث  املتو�صط ال�شف الدرا�شي

اإلأمري + املمار�شة اأ�شلوب التدري�س التعليم باللعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات يد + اأقماع + اأطواق + كرات �شغرية( + عر�س فلم تعليمي + �شور تعليمية للخربة. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

يوؤدي� الت�صويبة ال�صلمية من الوثب ب�لطريقة ال�صحيحة.     مه�ري )بدني( 	
معرفي)ق�نون( 	 يعرف� الم�دة )١٧( من ق�نون كرة اليد الخ��صة ب�لعقوب�ت.    
انفع�لي )�صخ�صي( 	 تتعزز لديهم� قيمة التن�ف�س المحمود اأثن�ء الم�ص�ركة في من�ف�صة لكرة اليد.  

موا�شفات اإلأداء:
بعد ا�شتالم الكرة اأخذ خطوة اأو خطوتين مع اإلرتقاء إلأعلى بالقدم اإلأمامية. 	
لف الجذع باتجاه الذراع الرامية مع مدها إلأعلى نقطة. 	
تحريك الذراع بقوة لالأمام إلأداء الت�شويب الى المرمى. 	
الهبوط على اإلأر�س مع اأخذ خطوة لالأمام للتحكم بتوازن الج�شم.  	
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اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة املعلم اأو املعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم: 
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�ًرا حًرا داخل الملعب, ب�صكل اأزواج ومع كل منهم� كرة يد. 	
متق�بلين الم�ص�فة بينهم )5م( ويحمل كل واحد منهم كرة يد. 	
الوقوف في ق�طرات متق�بلة ويحمل االأول في الق�طرة كرة يد. 	
الوقوف في دوائر وداخل كل دائرة ط�لب اأو ط�لبة بيده كرة يد. 	
يوزع الطالب اأو الط�لب�ت على �صكل مجموع�ت مت�ص�وية. 	
يقوم الط�لب الذي لي�س معه الكرة ب�أداء الدف�ع في حين الط�لب الذي مع الكرة يقوم ب�لت�صويب من الوثب فوق  	

ذراعي زميله ثم يتم التبديل بينهم�.

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة:
اإلإحماء:

يبداأ بتم�رين اإط�لة + بع�س الحرك�ت: ك�لم�صي, الجري الخفيف )٣-5( د. 	
اأن�شط التعلم:

يم�صك الط�لب اأو الط�لبة كرة اليد متخذا و�صع اال�صتعداد ثم يقوم الت�صويب من الوثب الأعلى من و�صع الوقوف  	
نحو الح�ئط في المك�ن لمدة )۲دقيقة(.

يبداأ الط�لب اأو الط�لبة الت�صويب من الوثب الأعلى من الم�صي الخفيف للزميل المق�بل اأو الزميلة والعودة لنف�س  	
المك�ن ويكرر هذا التمرين )5( مرات مع تبديل اليد الممررة.

يبداأ االأول في الق�طرة )اأ( ب�لت�صويب من الوثب الأعلى من الجري ب�تج�ه الزميل له في الق�طرة )ب( المج�ورة له  	
ب�لتب�دل حتى اآخر الملعب ثم العودة اإلى اآخر الق�طرة وهكذا يكرر التمرين )٣( مرات.
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مالحظة اإلأداء: 
االإرتق�ء على الرجل االأم�مية الأعلى. 	
 مد مف�صل المرفق لليد الم�صوبة الأعلى. 	
مت�بعة الحركة طبيعًي� ب�رتخ�ء الذراع. 	

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
يمكن للمعلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت )الف�صح(من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب للخبرة التعليمية, تتم الم�ص�ركة فيه�    

ب�شكل اختياري: 
 تنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خبرة الت�صويب من الوثب الأعلى. 	

الن�شاط اخلتامي:
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء.  	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

         ميكــن اأن يقــوم املعلــم اأو املعلمــة باإعطــاء الطلبــة بع�ــس املهــام التــي تعــزز العمليــة التعليميــة واملرتبطة 
بهــذه اخلربة، مثل:

م�ص�هدة )CD( تعليمي في المنزل ي�صرح كيفية اأداء خبرة الت�صويبة ال�صلمية من الوثب في كرة اليد. 	
اأداء خبرة الت�صويبة ال�صلمية من الوثب في كرة اليد مع اأحد اأفراد االأ�صرة. 	
 تكليف الطالب اأو الط�لب�ت ب�لبحث وفق اإمك�نية كل منهم.  	



8٦

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
تعزز قيمة التناف�س املحمود اأثناء امل�شاركة يف مناف�شة لكرة اليد.

ب- التقومي املعريف  )قانون(:
طرح اأ�شئلة للتاأكد من معرفة المادة )17( من قانون كرة اليد الخا�شة بالعقوبات.

ج- التقويم اإلنفعالي)�شخ�شي(:

اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 بعد ا�شتالم الكرة اأخذ خطوة اأو خطوتني مع اإلرتقاء إلأعلى بالقدم اإلأمامية.

لف اجلذع باجتاه الذراع الرامية مع مدها إلأعلى نقطة.

 حتريك الذراع بقوة لالأمام إلأداء الت�شويب اىل املرمى.

الهبوط على اإلأر�س مع اأخذ خطوة لالأمام للتحكم بتوازن اجل�شم.

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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الوحـدة التعليمية ال�شاد�شة

الـتـنـ�س
عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية. . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر التوافق.. ٢
يطبق� م�صكة الم�صرب الق�رية.. ٣
يوؤدي� االإر�ص�ل من الج�نب.. ٤
يوؤدي� ال�صربة ن�صف الط�ئرة بظهر الم�صرب. . 5
يعرف� بع�س مواد ق�نون التن�س الت�لية: االر�ص�ل الث�ني: ق�عدة )١١(, وقت وجوب االر�ص�ل: . ٦

ق�عدة )١٢(.
يقدرا قيمة الروح الري��صية.. ٧

موا�شفات اأداء نواتج التعلم:موا�شفات اأداء نواتج التعلم:

 1-ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر اللياقة القلبية التنف�شية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر التوافق:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر التوافق, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء م�شكة الم�شرب القارية:
توؤدى وفق الو�شف الفني اإلآتي:

الجزء  	 مواجهة  في  اليد  وراحة  بع�صه�,  عن  االأ�ص�بع  ابتع�د  مع  له  ومال�صقة  الم�صرب  بجوار  اليمني  اليد  و�صع 
ال�صفلي لم�صك الم�صرب, مع ال�صيطرة عليه بوا�صطة الجزء النه�ئي لليد )فيم� قبل الر�صغ( وق�عدة اإ�صبع االإبه�م.

ثنى االأ�ص�بع لم�صك الم�صرب بحيث يمتد اإ�صبع االإبه�م حول ال�صطح الداخلي لقب�صة الم�صرب, وتلتف بقية االأ�ص�بع  	
في الن�حية االأخرى حول قب�صة الم�صرب واإلى اأ�صفله�, مع وجود م�ص�فة بين ال�صب�بة والو�صطى.

الم�ص�فة المح�صورة بين االإبه�م وال�صب�بة ت�صبه الرقم )۷( فوق ال�صطح العلوي للم�صرب. 	
يلتف اإ�صبع االإبه�م حول الم�صرب وي�صتقر مال�صق� للو�صطى.  	

4- اأداء اإلإر�شال من الجانب:
يوؤدى وفق الو�شف الفني اإلآتي:    

رمي الكرة ع�لًي� اأم�م الج�صم, مع اأرجحة الم�صرب خلًف� ع�لًي� وتقو�س الجذع خلًف�. 	
نقل ثقل الج�صم على القدم الخلفية )اليمني(, وانثن�ء الركبتين قلياًل. 	
فرد الج�صم اأم�ًم� مع اأرجحة الذراع ال�ص�رية على ا�صتق�مته� لالأم�م, ونقل ثقل الج�صم لالأم�م. 	
يق�بل الم�صرب الكرة في اأعلى نقطة يمكن الو�صول اإليه� ب�لم�صرب, مع رفع القدم اليمنى عن االأر�س قلياًل. 	
اإتم�م الحركة اأم�م الج�صم مع هبوط القدم اليمنى على االأر�س لالإ�صه�م في اإيق�ف حركة مرجحة الج�صم اأم�ًم� خلف  	

الكرة.  

5- اأداء ال�شربة ن�شف الطائرة بظهر الم�شرب:
توؤدى وفق الو�شف الفني اإلآتي:

م�صكة الم�صرب ب�لطريقة ال�صرقية الخلفية.  	
مق�بلة الكرة بعد ارتداده� من االأر�س مب��صرة. 	
ا�صتقب�ل الكرة بزي�دة ثني مف�صلي الركبتين, وخف�س المقعدة اإلى االأ�صفل. 	
الو�صول اإلى الكرة بظهر الم�صرب )الخلفية(. 	
�صرب الكرة برفع الذراع لالأم�م ولالأعلى قلياًل من خالل الكرة.  	
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6- معرفة بع�س مواد قانون التن�س:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: االر�ص�ل الث�ني: ق�عدة )١١(, وقت وجوب االر�ص�ل: ق�عدة )١٢(, مع   

االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة,  وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س.
7- تقدير قيمة الروح الريا�شية اأثناء المناف�شة:

الروح الري��صية م�صطلح يق�صد به القدرة على تقبل الخ�ص�رة ب�صكل �صوي, وعدم ترك الخ�ص�رة وعدم الفوز توؤثر   
عليك ب�صكل كبير, وتت�صمن مجموعة من القيم ك�الحترام المتب�دل والعدالة والم�ص�واة في ظروف اللعب لكل المتن�ف�صين 
على حد �صواء وال�صلوك الح�ص�ري واللعب النظيف, وتك�فوؤ الفر�س ب�صكل اأ�ص��صي, فهي تقوم على القيم االأخالقية المتب�دلة 

في االأ�ص��س وتنطلق منه�.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
لت�صبح  منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عد  والط�لبة,  الط�لب  من  عميًق� 

جزًءا من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

يمكن للمعلم والمعلمة اأن:
ي�صرح� مه�رات الوحدة نظرًي� ويطبق�ه� عملًي� مب� يتن��صب مع الطالب والط�لب�ت.✔	
ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية تبني كيفية اأداء امله�رات ب�صكل وا�صح.✔	
يحث� الطالب والط�لب�ت على اأداء مه�رات:✔	

م�صك الم�صرب ووقفة اال�صتعداد )يمكن ا�صتخدام م�ص�رب بديلة( ومراع�ة الخطوات التعليمية والتدرج به�. 	
االإر�ص�ل الج�نبي ب�تج�ه الح�ئط اأو الزمالء. 	
ال�صربة ن�صف الط�ئرة بظهر الم�صرب ب�تج�ه الح�ئط اأو الزميل اأو الزميلة. 	
يجري� من�ف�صة م�صغرة يطبق�ن فيه� مه�رات الوحدة وااللتزام بقوانني اللعبة ال�صرورية عملًي�.✔	
يطلب� من بع�س الطالب والط�لب�ت حتكيم املن�ف�ص�ت.✔	
يقومــ� بتو�صيــح مــواد الق�نــون الت�ليــة: االر�صــ�ل الثــ�ين: ق�عــدة )١١(, وقــت وجــوب االر�صــ�ل: ق�عــدة )١٢( اأثنــ�ء ✔	

املن�ف�صــ�ت ومت تطبيقهــ� عملًيــ�.
يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

م�صــريات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب الوجدانيــة واملعرفيــة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
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تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�شتخدام:
من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية.✔	
تقومي املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	
مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده.✔	

 

https://youtu.be/uZTEbm32j8Y 

https://youtu.be/M55dmR2lwak 

https://youtu.be/pBjmMewa-B4

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/uZTEbm32j8Y
https://youtu.be/M55dmR2lwak
https://youtu.be/pBjmMewa-B4
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در�س تطبيقي
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ال�شربة ن�شف الطائرة
بظهر امل�شرب اخلربة التعليمية تن�س  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الثالث املتو�شط ال�شف الدرا�شي

اإلأمري + اإلكت�شاف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)م�شارب كرة طاولة + كرات كرة الطاولة( + عر�س فلم تعليمي + �شور تعليمية للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب-الط�لبة اأن:

مه�ري 	 يطبق� ال�صربة ن�صف الط�ئرة بطريقة �صحيحة.       
معرفي 	 يعرف� بظهر الم�صرب ق�عدة )١١( من ق�نون التن�س الخ��صة ب�الر�ص�ل الث�ني.   
انفع�لي 	 يقدرا قيمة الروح الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في من�ف�صة التن�س.    

موا�شفات اإلأداء:
توؤدى وفق الو�شف الفني اإلآتي:

م�شكة الم�شرب بالطريقة ال�شرقية الخلفية.  	
مقابلة الكرة بعد ارتدادها من اإلأر�س مبا�شرة. 	
ا�شتقبال الكرة بزيادة ثني مف�شلي الركبتين، وخف�س المقعدة اإلى اإلأ�شفل. 	
الو�شول اإلى الكرة بظهر الم�شرب )الخلفية(. 	
�شرب الكرة برفع الذراع لالأمام ولالأعلى قلياًل من خالل الكرة. 	
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اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة املعلم اأو املعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم: 
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�ًرا حًرا داخل الملعب. 	
من و�صع االنت�ص�ر الحر يحمل كل ط�لب اأو ط�لبة م�صرب تن�س. 	
الوقوف في �صفوف متق�بلة الم�ص�فة بينهم ٤ م. 	
الوقوف في دوائر قطره� )5م( وكل ط�لب اأو ط�لبة يحمل م�صرب تن�س. 	

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة: 
اإلإحماء: 	

يبداأ بتم�رين اإط�لة + بع�س احلرك�ت: ك�مل�صي, اجلري اخلفيف. )۳- 5( د.

اأن�شطة التعلم: 	
 اأداء الخبرة التعليمية ح�صب خطواته� الفنية دون كرة. 	
�صرب الكرة ب��صتمرار مع الح�ئط على ارتف�ع متر واحد اأم�مية وخلفية. 	
�صرب الكرة ن�صف الط�ئرة المرتدة من الجدار من ارتف�ع�ت مختلفة بوجه الم�صرب. 	
 التمرين ال�ص�بق ب��صتخدام ظهر الم�صرب. 	
�صرب الكرة الن�صف ط�ئرة الق�دمة من الزميل اأو الزميلة من م�ص�ف�ت مختلفة. 	
 التمرين ال�ص�بق داخل الملعب وتوجيهه� اإلى من�طق محددة. 	



٩٦

مالحظة اإلأداء: 
زي�دة انثن�ء مف�صلي الركبتين. 	
خف�س المقعدة اإلى االأ�صفل والو�صول اإلى الكرة بظهر الم�صرب )الخلفية(, بحيث تكون م�صكه الم�صرب ب�لطريقة  	

ال�صرقية الخلفية. 
دوران ر�صغ اليد للخلف قلياًل حتى ي�ص�عد على اأن يكون م�ص�ر طيران الكرة م�صطًح� بقدر االإمك�ن. 	

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
 تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الف�صح من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب اأو الط�لب�ت. 	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية اأو جم�عية الأداء خبرة ال�صربة ن�صف الط�ئرة في كرة الم�صرب. 	

الن�شاط اخلتامي: 
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء. 	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

 م�شاهدة )CD( تعليمي في المنزل ي�شرح كيفية اأداء خبرة ال�شربة ن�شف الطائرة في التن�س. 	
يمكن اأداء خبرة ال�شربة ن�شف الطائرة في كرة الم�شرب مع اأحد اأفراد اإلأ�شرة. 	
مكانية كل منهم عن معلومات حول خبرات التن�س مثل خبرة  	 اإ تكليف الطالب بالبحث وفق 

ال�شربة ن�شف الطائرة في كرة الم�شرب وغيرها. 
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موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
تقدير قيمة الروح الريا�شية اأثناء امل�شاركة يف مناف�شة للتن�س.

ب- التقومي املعريف)قانون(:
طرح أسئلة للتأكد من معرفة قاعدة )11( من قانون التنس الخاصة باالرسال الثاني.

ج- التقويم اإلنفعالي)�شخ�شي(:

اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
م�شكة امل�شرب بالطريقة ال�شرقية اخللفية.

مقابلة الكرة بعد ارتدادها من اإلأر�س مبا�شرة.

ا�شتقبال الكرة بزيادة ثني مف�شلي الركبتني، وخف�س املقعدة اإىل اإلأ�شفل.

الو�شول اإىل الكرة بظهر امل�شرب )اخللفية(.

�شرب الكرة برفع الذراع لالأمام ولالأعلى قلياًل من خالل الكرة.

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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الوحـدة التعليمية ال�شابعة

كرة الطاولة
عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن: 

يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي القوة الع�صلية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
اأن يوؤدي� االإر�ص�ل بظهر الم�صرب.. ٣
يوؤدي� ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب.. ٤
يوؤدي� ال�صربة ال�ص�حقة الخلفية بوجه الم�صرب.. 5
يعرف� مواد ق�نون كرة الط�ولة الت�لية: االخالل بنظ�م االر�ص�ل اأو اال�صتقب�ل او . ٦

جهة اللعب: ٢/ ١٤, اختي�ر االر�ص�ل اأو اال�صتقب�ل وجهتي اللعب: ٢/ ١٣.
يقدرا قيمة الروح الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في من�ف�صة لكرة الط�ولة.. ٧

موا�شفات اأداء نواتج التعّلم:موا�شفات اأداء نواتج التعّلم:
1- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر القوة الع�شلية:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 
القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر القدرة الع�شلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, , وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

3- اأداء اإلإر�شال بظهر الم�شرب:
توؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:

من وقفة اال�صتعداد المن��صبة الأداء �صربة االإر�ص�ل يكون الكتف االأيمن اأقل ارتف�ًع� من الكتف االأي�صر.  	
 الم�صرب اأ�صفل الذراع االأي�صر ليتمكن المن�ف�س من روؤية زاوية الم�صرب والقدم اليمني اأم�ًم� وتكون الكرة في و�صع  	

مريح على راحة اليد الحرة.
 االإر�ص�ل برمي الكرة اإلى االأعلى في اتج�ه راأ�صي مع دوران ب�صيط في الجزء العلوي لج�صم المر�صل ل�صهولة الحركة. 	
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مرجحة الذراع الح�ملة للم�صرب اإلى الخلف واإلى االأعلى قلياًل ليتم احتك�ك الكرة ب�لم�صرب و�صربه� من االأ�صفل. 	
يتم فد الذراع ك�ماًل بعد اأداء االإر�ص�ل. 	

4- اأداء ال�شربة ال�شاحقة اإلأمامية بوجه الم�شرب:
توؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:

من الوقوف القدم الي�صرى متقدمة على اليمين والكتف االأي�صر ب�تج�ه الط�ولة.  	
�صحب اليد اليمنى للخلف بعد لم�س الكرة �صطح الط�ولة ووجه الم�صرب م�ئال لالأ�صفل. 	
�صرب الكرة عند و�صوله� اإلى اأعلى ارتداد له�. 	
 عند االنته�ء من ال�صربة تمتد الذراع لالأم�م ب�تج�ه الكرة. 	
 نقل مركز ثقل الج�صم من القدم اليمنى اإلى الي�صرى مع لف الجذع من الي�ص�ر لليمين. 	

 
5- اأداء ال�شربة ال�شاحقة الخلفية بوجه الم�شرب:

توؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:
عند تنفيذ �صربة الكرة كم� في ال�صربة االأم�مية. 	 من الوقوف خلف الكرة تم�ًم� والرجل الي�صرى اإلى االأم�م  
 �صحب الذراع اليمني اإلى ج�نب الج�صم ب�تج�ه الورك اإلى الجهة الي�صرى وتكون القدم�ن متب�عدتين اأثن�ء �صحب  	

الذراع.
اأرجحة اليد اإلى االأم�م ب�تج�ه الط�ولة ل�صرب الكرة عندم� ترتد اإلى اأعلى ارتداد له�. 	
 بعد انته�ء ال�صربة تمتد الذراع ويدور ال�ص�عد ب�تج�ه الط�ولة.  	

6- معرفة بع�س مواد قانون كرة الطاولة:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية:االخالل بنظ�م االر�ص�ل اأو اال�صتقب�ل او جهة اللعب: ٢/ ١٤, اختي�ر   
درو�س  على  وتوزع  المذكورة,  المواد  على  الم�صتجدات  ب�العتب�ر  االأخذ  مع   ,  ١٣  /٢ اللعب:  اال�صتقب�ل وجهتي  اأو  االر�ص�ل 

الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س.
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7- تقدير قيمة الروح الريا�شية اأثناء المناف�شة:
الروح الري��صية م�صطلح يق�صد به القدرة على تقبل الخ�ص�رة ب�صكل �صوي, وعدم ترك الخ�ص�رة وعدم الفوز توؤثر عليك 
ب�صكل كبير, وتت�صمن مجموعة من القيم ك�الحترام المتب�دل والعدالة والم�ص�واة في ظروف اللعب لكل المتن�ف�صين على 
حد �صواء وال�صلوك الح�ص�ري واللعب النظيف, وتك�فوؤ الفر�س ب�صكل اأ�ص��صي, فهي تقوم على القيم االأخالقية المتب�دلة في 

االأ�ص��س وتنطلق منه�.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب 
تفكرًيا عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� 

لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يمكن للمعلم والمعلمة اأن:

ي�صعي� لتعزيز اإدراك الطالب والط�لب�ت ب�أهمية الن�ص�ط البدين للفرد.✔	
ي�صرح� مه�رات الوحدة نظرًي�, ثم يعر�ص� من�ذج عملية لهذه امله�رات.✔	
ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية من��صبة تبني كيفية اأداء مه�رات الوحدة ب�صكل وا�صح و�صحيح.✔	
يحث� الطالب والط�لب�ت على مم�ر�صة مه�رات: ✔	

االإر�ص�ل بظهر الم�صرب. 	
ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب. 	
ال�صربة ال�ص�حقة الخلفية بوجه الم�صرب  	

وذلك وفق الخطوات التعليمية والمراحل الفنية للمه�رات مع التدرج في تطبيقه�.
يجريــ� من�ف�صــ�ت م�صغــرة تطبــق فيهــ� مهــ�رات هــذه الوحــدة, مــع الت�أكيــد علــى اأداء هــذه املهــ�رات ب�صــكل �صحيــح, ✔	

وتعزيز معرفة مواد الق�نون الت�لية: االخالل بنظ�م االر�صــ�ل اأو اال�صــتقب�ل او جهة اللعب: ٢/ ١٤, اختي�ر االر�صــ�ل اأو 
اال�صــتقب�ل وجهتــي اللعــب: ٢/ ١٣, التــي حتكــم املن�ف�صــة يف كــرة الط�ولــة.

يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.
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تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�شتخدام:
 من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى قوة ع�صالت البطن.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.✔	
تقومي املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	
مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده.✔	

 

https://youtu.be/jdPUjHAbCVE 

https://youtu.be/aVskhZ8Mxc0

https://youtu.be/OMd8j99ZHSU

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/jdPUjHAbCVE
https://youtu.be/aVskhZ8Mxc0
https://youtu.be/OMd8j99ZHSU
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در�س تطبيقي
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ال�شربة ال�شاحقة اإلأمامية 
بوجه امل�شرب اخلربة التعليمية كرة ط�ولة  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الثالث املتو�شط ال�شف الدرا�شي

اإلأمري + اإلكت�شاف املوجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم باللعب ا�شرتاتيجية التعليم

)م�شارب كرة طاولة + كرات كرة الطاولة+ اأقماع + اأطواق( + عر�س فلم تعليمي + �شور 
تعليمية للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب-الط�لبة اأن:
مه�ري 	 يوؤدي� ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب بطريقة �صحيحة.     
معرفي 	 يتعرف� على الم�دة )٢/ ١٤( من ق�نون كرة الط�ولة الخ��صة ب�الخالل بنظ�م االر�ص�ل اأو اال�صتقب�ل او جهة اللعب. 
انفع�لي 	 يقدرا قيمة الروح الري��صية اأثن�ء م�ص�ركتهم� في من�ف�صة لكرة الط�ولة.    

موا�شفات اإلأداء:

من الوقوف القدم الي�صرى متقدمة على اليمين والكتف االأي�صر ب�تج�ه الط�ولة.  	
�صحب اليد اليمنى للخلف بعد لم�س الكرة �صطح الط�ولة ووجه الم�صرب م�ئٌل لالأ�صفل. 	
�صرب الكرة عند و�صوله� اإلى اأعلى ارتداد له�. 	
 عند االنته�ء من ال�صربة تمتد الذراع لالأم�م ب�تج�ه الكرة. 	
 نقل مركز ثقل الج�صم من القدم اليمنى اإلى الي�صرى مع لف الجذع من الي�ص�ر لليمين.  	
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم اأو المعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم:
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�ًرا حًرا داخل الملعب. 	
يقف الط�لب اأو الط�لبة مم�صًك� ب�لم�صرب بمواجهة الح�ئط على م�ص�فة )۲(. 	
يقف الط�لب اأو الط�لبة خلف الط�ولة مم�صًك� ب�لم�صرب والكرة على راحة اليد. 	
قوم كل ط�لبين اأو ط�لبتين ب�لتن�ف�س فيم� بينهم� من خالل مب�راة ب�صوط واحد. 	

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة: 
اإلإحماء:

يبداأ بتم�رين اإط�لة + بع�س الحرك�ت: ك�لم�صي, الجري الخفيف. )٣-5( د. 	
اأن�شطة التعلم:

يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�أداء ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب ب�تج�ه الح�ئط. 	
تلت�صق ح�فة الط�ولة ب�لجدار ويقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�ل�صربة ال�ص�حقة عند ارتداد الكرة من الط�ولة و�صربه�  	

نحو الح�ئط عدة مرات.
يبداأ الط�لب اأو الط�لبة ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب تج�ه الزميل المق�بل على الجهة االأخرى من  	

الط�ولة.
يقوم الط�لب والط�لبة ب�لمن�ف�صة في مب�راة كرة ط�ولة من �صوط واحد. 	
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مالحظة اإلأداء: 
اأن يتخذ الط�لب اأو الط�لبة مك�ًن� تج�ه الج�نب االأي�صر للط�ولة قلياًل. 	
 اأن يوؤدي الط�لب اأو الط�لبة حركة تكميلية ب�لجذع مع اتج�ه حركة الم�صرب وذلك الإك�ص�ب ال�صربة المزيد من  	

القوة مع مراع�ة �صرعة العودة لو�صع اال�صتعداد.
 مراقبة المن�ف�س عند مح�ولة اإرج�ع الكرة. 	
الثقة والتوقيت ال�صحيح وانته�ز الفر�س من اأهم المتطلب�ت الإنج�ح ال�صربة ال�ص�حقة. 	

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب اأو الط�لب�ت. 	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية في كرة الط�ولة, ويمكن للطالب اأو الط�لب�ت الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري. 	

الن�شاط الختامي: 
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء. 	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

م�ص�هدة )CD( تعليمي في المنزل يو�صح كيفية اأداء خبرة ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب. 	
تكليف الطالب اأو ط�لب�ت ب�لبحث وفق اإمك�ن�ت كل منهم عن معلوم�ت حول خبرات كرة الط�ولة مثل خبرة. 	
ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه الم�صرب, ثم عمل تقرير مب�صط عن مب�راة في كرة الط�ولة. 	
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اأ- التقويم المهاري)بدني(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
من الوقوف القدم الي�شرى متقدمة على اليمني والكتف اإلأي�شر باجتاه الطاولة.

�شحب اليد اليمنى للخلف بعد مل�س الكرة �شطح الطاولة ووجه امل�شرب مائٌل لالأ�شفل.

�شرب الكرة عند و�شولها اإىل اأعلى ارتداد لها.

 عند اإلنتهاء من ال�شربة متتد الذراع لالأمام باجتاه الكرة.

 نقل مركز ثقل اجل�شم من القدم اليمنى اإىل الي�شرى مع لف اجلذع من الي�شار لليمني.

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
تقدير قيمة الروح الريا�شية اأثناء م�شاركتهما يف مناف�شة لكرة الطاولة.

ب- التقومي املعريف:
 طرح اأ�صئلة للت�كد من معرفة الم�دة )٢/ ١٤( من ق�نون كرة الط�ولة الخ��صة ب�الخالل بنظ�م االر�ص�ل اأو اال�صتقب�ل او جهة اللعب.

ج- التقويم اإلنفعالي:
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الوحـدة الثامنة

الري�شة الطائرة
عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن: 
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر المرونة.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر ال�صرعة. . ٢
اأن يطبق� االإر�ص�ل الع�لي.. ٣
اأن يطبق� ال�صربة ال�ص�حقة بوجه وظهر الم�صرب.. ٤
اأن يطبق� مه�رة الكرة ال�ص�قطة.. 5
يعرف� بع�س مواد ق�نون الري�صة الط�ئرة الت�لية: الري�صة خ�رج اللعب: . ٦

الم�دة ) ١5(, اللعب الم�صتمر و�صوء ال�صلوك والجزاءات: الم�دة )١٦(.
يقدرا قيمة الروح الري��صية اأثن�ء م�ص�ركتهم� في من�ف�صة للري�صة الط�ئرة.. ٧

موا�شفات اأداء نواتج التعّلم:موا�شفات اأداء نواتج التعّلم:
1- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر المرونة:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 
عن�صر المرونة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر ال�شرعة: 
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء اإلإر�شال العالي:
يوؤدى اإلإر�شال العالي وفق الو�شف الفني اإلآتي:

من الوقوف في منطقة االإر�ص�ل مج�ورة لخط المنت�صف, يكون كتف الذراع ال�ص�ربة للخلف؛ حتى يتيح مدى وا�صًع�  	
لحركة مرجحة الم�صرب.

 م�صك الم�صرب بر�صغ مثنٍي للخ�رج, بحيث يكون راأ�س الم�صرب متجه� للخ�رج والخلف. 	
 م�صك الري�صة بين اإبه�مه من الخ�رج وال�صب�بة والو�صطى من الداخل, واتج�ه الري�صة لالأعلى في م�صتوى عمودي  	

عند ال�صدر وفوق القدم الي�صرى المو�صوعة اأم�ًم�.
 يبداأ االر�ص�ل بمرجحة �صريعة ب�ليد ال�ص�رية من الخلف لالأم�م لت�صرب الري�صة من االأ�صفل اإلى االأعلى ولالأم�م  	

على �صكل قو�س ع�ل لتمر من فوق ال�صبكة.  
 ت�صتمر حركة الم�صرب لالأم�م, لم�ص�عدة توجيه الري�صة من حيث ال�صرعة, والم�ص�ر, والزمن.  	
نقل ثقل الج�صم من الرجل الخلفية لالأم�مية لتتوافق مع حركة مد مف�صلي الر�صغ وال�ص�عد, والم�صرب.  	

4- اأداء ال�شربة ال�شاحقة بوجه وظهر الم�شرب:
توؤدي المهارة وفق الو�شف الفني التالي:

تحريك القدم الخلفية ج�نب� في اتج�ه الري�صة. 	
�صرب الري�صة من اأعلى نقطة ممكنة حتى ت�صل اإلى ملعب الخ�صم ب�أق�صى �صرعة. 	
الوقوف على اأم�ص�ط قدم االرتك�ز لحظة ال�صرب لزي�دة الطول. 	
ثني الجذع خلًف� مع رفع الرجل الحرة في الهواء تمهيًدا النتق�ل مركز الثقل عليه�.   	

5- اأداء الكرة ال�شاقطة:
توؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:

م�صك الم�صرب بطريقة القب�صة االأم�مية. 	
الطعن المنخف�س اأم�ًم�, وتتقدم قدم اليد الح�ملة للم�صرب اأم�ًم�. 	
يكون الم�صرب على امتداد الذراع الذي يتجه اإلى االأم�م واالأ�صفل. 	
مق�بلة الم�صرب للري�صة عند م�صتوى الحو�س. 	
رفع الري�صة لالأعلى ولالأم�م لتعبر ال�صبكة وت�صقط بعده� مب��صرة. 	
االعتم�د على الر�صغ في دفع الري�صة.  	
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6- معرفة بع�س مواد قانون التن�س:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: الري�صة خ�رج اللعب: الم�دة ) ١5(, اللعب الم�صتمر و�صوء ال�صلوك   
نواتج  الوحدة �صمن  درو�س  على  وتوزع  المذكورة,  المواد  على  الم�صتجدات  ب�العتب�ر  االأخذ  )١٦(, مع  الم�دة  والجزاءات: 

التعّلم في كل در�س.

7- تقدير قيمة الروح الريا�شية اأثناء المناف�شة:
الروح الري��صية م�صطلح يق�صد به القدرة على تقبل الخ�ص�رة ب�صكل �صوي, وعدم ترك الخ�ص�رة وعدم الفوز توؤثر   
عليك ب�صكل كبير, وتت�صمن مجموعة من القيم ك�الحترام المتب�دل والعدالة والم�ص�واة في ظروف اللعب لكل المتن�ف�صين 
على حد �صواء وال�صلوك الح�ص�ري واللعب النظيف, وتك�فوؤ الفر�س ب�صكل اأ�ص��صي, فهي تقوم على القيم االأخالقية المتب�دلة 

في االأ�ص��س وتنطلق منه�.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
لت�صبح  منهم�  اأداوؤه�  املطلوب  امله�م  ترجمة  يف  وت�ص�عد  والط�لبة,  الط�لب  من  عميًق� 

جزًءا من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

يمكن للمعلم والمعلمة اأن:
ي�صرح� مه�رات الوحدة للطالب والط�لب�ت نظرًي�, ثم يعر�ص� من�ذج عملية لهذه امله�رات.✔	
ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية من��صبة تبني للطالب والط�لب�ت كيفية اأداء مه�رات الوحدة ب�صكل وا�صح و�صحيح.✔	
ي�صجع� الطالب والط�لب�ت على مم�ر�صة مه�رات: ✔	

االإر�ص�ل الع�لي. 	
ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية بوجه وظهر الم�صرب. 	
الكرة ال�ص�قطة. 	

وذلك وفق الخطوات التعليمية والمراحل الفنية للمه�رات مع التدرج في تطبيقه�.
يجريــ� من�ف�صــ�ت م�صغــرة بــني الطــالب اأو الط�لبــ�ت تطبــق فيهــ� مهــ�رات هــذه الوحــدة, مــع الت�أكيــد علــى اأدا ء هــذه ✔	

املهــ�رات ب�صــكل �صحيــح, وتعزيــز معرفــة مــواد الق�نــون الت�ليــة: الري�صــة خــ�رج اللعــب: املــ�دة ) ١5(, اللعــب امل�صــتمر و�صــوء 
ال�صــلوك واجلزاءات: امل�دة )١٦(,  التي حتكم املن�ف�صــة يف الري�صــة الط�ئرة. 

يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.

الن�شاطات:الن�شاطات:



١١٦

تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�شتخدام:
 من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
قي��س م�صتوى عن�صر املرونة.✔	
قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية. ✔	
تقييم املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	
مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل يف اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده.✔	

 

https://youtu.be/Nce1QJ5v4SE 

https://youtu.be/H9hr9dXXxao 

https://youtu.be/56c6lPLS200

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/Nce1QJ5v4SE
https://youtu.be/H9hr9dXXxao
https://youtu.be/56c6lPLS200
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در�س تطبيقي
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الكرة ال�شاقطة  اخلربة التعليمية الري�صة الط�ئرة  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الثالث املتو�شط ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوّجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم باللعب ا�شرتاتيجية التعليم

)م�شارب تن�س + كور تن�س + اأقماع + اأطواق + كرات �شغرية( + عر�س فلم تعليمي + �شور   اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب-الط�لبة اأن:
مه�ري 	 يطبق� الكرة ال�ص�قطة بطريقة �صحيحة.        
معرفي 	 يعرف� الم�دة )١5( منن ق�نون الري�صة الط�ئرة الخ��صة ب�لري�صة خ�رج اللعب.   
انفع�لي 	 يقدرا قيمة الروح الري��صية اأثن�ء م�ص�ركتهم� في من�ف�صة للري�صة الط�ئرة.    

موا�شفات اإلأداء:
م�صك الم�صرب بطريقة القب�صة االأم�مية. 	
الطعن المنخف�س اأم�ًم�, وتتقدم قدم اليد الح�ملة للم�صرب اأم�ًم�. 	
يكون الم�صرب على امتداد الذراع الذي يتجه اإلى االأم�م واالأ�صفل. 	
مق�بلة الم�صرب للري�صة عند م�صتوى الحو�س. 	
رفع الري�صة لالأعلى ولالأم�م لتعبر ال�صبكة وت�صقط بعده� مب��صرة. 	
االعتم�د على الر�صغ في دفع الري�صة.  	
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اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم اأو المعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم:  
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�ًرا حًرا داخل الملعب. 	
من و�صع االنت�ص�ر الحر في ال�ص�حة يحمل كل ط�لب وط�لبة م�صرًب� وكرة ري�صة ط�ئرة. 	
يتوزع جميع الطلبة اأو الط�لب�ت في ملعب الري�صة ومق�بل ال�صبكة بم�ص�فة ١م. 	
الوقوف في ملعب الري�صة الط�ئرة ويتم و�صع عدد من االأطواق على اأر�صية الملعب االآخر. 	
  الوقوف ق�طرات متق�بلة اأم�م ال�صبكة.  	

  اأن�شطة الطالب اأو الطالبة: 
يتم اأداء الخبرة التعليمية ح�صب الو�صف الفني دون ا�صتخدام الري�صة. 	
اأداء عملية ال�صربة ال�ص�قطة ب��صتخدام الري�صة في اتج�ه�ت مختلفة في الملعب. 	
نف�س التمرين ال�ص�بق ولكن نحو الزميل اأو الزميلة المق�بل. 	
اأداء عملية ال�صربة ال�ص�قطة من فوق ال�صبكة. 	
اأداء عملية ال�صربة ال�ص�قطة نحو مك�ن يحدده المعلم اأو المعلمة في الن�صف االآخر للملعب. 	

مالحظة اإلأداء: 
ينبغي �صرب الري�صة الأقرب م� يكون اإلى ال�صبكة بحيث ت�صقط الري�صة ب�لقرب من ال�صبكة. 	
 توؤدى المه�رة من اأم�كن عدة للملعب, وين�صح ب�لن�صبة للمبتدئين ب�أداء المه�رة ب�لقرب من ال�صبكة. 	
� وزاوية ح�دة عند ال�صرب. 	 ت�أخذ الري�صة م�ص�ًرا منخف�صً
 ي�صتخدم الر�صغ في توجيه حدة ال�صربة. 	
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 اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب اأو الط�لب�ت. 	
اأو الط�لب�ت الم�ص�ركة  	 تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خبرة ال�صربة ال�ص�قطة في الري�صة الط�ئرة, ويمكن للطالب 

فيه� ب�صكل اختي�ري.

الن�شاط الختامي:
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء. 	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

م�ص�هدة )CD( تعليمي في المنزل يو�صح كيفية اأداء خبرة ال�صربة ال�ص�قطة. 	
عمل ر�صوم�ت تو�صيحية لكل مرحلة من مراحل االأداء ال�صحيح لخبرة ال�صربة ال�ص�قطة. 	



١22

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
تقدير قيمة الروح الريا�شية اأثناء م�شاركتهما يف مناف�شة الري�شة الطائرة.

ب- التقومي املعريف:
طرح اأ�صئلة للت�كد من معرفة الم�دة )١5( من ق�نون الري�صة الط�ئرة الخ��صة ب�لري�صة خ�رج اللعب.

ج- التقويم اإلنفعالي:

اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 م�صك الم�صرب بطريقة القب�صة االأم�مية.

 الطعن المنخف�س اأم�ًم�, وتتقدم قدم اليد الح�ملة للم�صرب اأم�ًم�.

يكون الم�صرب على امتداد الذراع الذي يتجه اإلى االأم�م واالأ�صفل.

مق�بلة الم�صرب للري�صة عند م�صتوى الحو�س.

رفع الري�صة لالأعلى ولالأم�م لتعبر ال�صبكة وت�صقط بعده� مب��صرة.

االعتم�د على الر�صغ في دفع الري�صة.

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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الوحـدة التا�شعة
األعاب القوى

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُي�صهم في تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُي�صهم في تطوير عن�صر الر�ص�قة.  . ٢
يوؤدي� رمي الرمح بطريقة �صحيحة.. ٣
يعرف� مواد ق�نون م�ص�بقة رمي الرمح.. ٤
يتعزز لديهم� قيمة التن�ف�س المحمود.. 5

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1-ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر اللياقة القلبية التنف�شية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر الر�شاقة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ت ت�صهم في تطوير 

عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء رمي الرمح بطريقة �شحيحة:
ري��صة رمى الرمح هي من �صمن م�ص�بق�ت الرمي في الميدان حيث يتم رمي الرمح ب�ليد اإلى اأبعد م�ص�فة, وتوؤدى وفق 

الو�شف الفني اإلآتي:
من الوقوف حمل الرمح فوق الكتف, والم�صك ب�إحدى القب�صتين )المخلبية اأو الفنلندية(.  	
 القدم�ن متب�عدت�ن ومتجهت�ن لالأم�م, بحيث يكون ثقل الج�صم على القدم الخلفية الُيمنى.  	
مح للخلف ليكون راأ�صه قريًب� من لعين الُيمنى.  	  الراأ�س لالأم�م والحو�س والكتف�ن للج�نب, �صحب الرُّ
 كف اليد الُيمنى في الغ�لب لالأعلى وفوق م�صتوى الكتف.  	
القدم  	 مقدمة  على  االرتك�ز  مع  بقّوة  الُيمنى  الرجل  بدفع  االأر�س  عن  قلياًل  الُي�صرى  الرجل  برفع  الحركة  تبداأ   

والهبوط على كعب القدم الُي�صرى اأواًل, مع لّف الحو�س لالأم�م, بحيث يّتخذ الظهر �صكل القو�س مع الكتفين والذراع 
واليد للمت�بعة.

 اأخذ خطوة ب�لقدم الُي�صرى متبوعة بخطوة طويلة وع�لية ب�لقدم الُيمنى, زي�دة طول الخطوة يجعل وزن الج�صم  	
للخلف فوق الرجل الخلفية مع فرد الذراع الرامية للخلف ك�ملة.

 عند االقتراب من نه�ية الم�ص�ر االقتراب واالندف�ع لالأم�م مع تحريك الذراع الرامية من الخلف لالأم�م وبج�نب  	
الراأ�س والرمي ب�أق�صى قوة.

عند ترك الرمح لليد يتم تبديل القدم لعملية التوزان لتف�دي ال�صقوط. 	
ق�عدة ١8٩.  	

4- التعّرف على قانون م�شابقة رمي الرمح:
االأخذ  مع  الدولي  الق�نون  من  معتمدة  طبعة  اآخر  في  ورد  م�  وفق  الرمح  رمي  م�ص�بقة  ق�نون  المعلمة  اأو  المعلم  ي�صرح 

ب�العتب�ر اآخر الم�صتجدات, وتوزع على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعّلم في كل در�س.

5- تعزيز قيمة التناف�س المحمود:
يعتبر الن�ص�ط البدني داخل المدر�صة من المن�هج الدرا�صية التي تهدف اإلى تنمية مه�رات الطالب والط�لب�ت,   
وذلك من خالل التدريب اأو المن�ف�صة بطريقة منظمة بين اأفراد الف�صل الواحد, اأو بين ال�صفوف الدرا�صية, ويجب اأن تت�ح 
الفر�صة للجميع للم�ص�ركة, ف�لعالق�ت التي تن�ص�أ بين االأفراد م� هي اإال تف�عالت اجتم�عية تتم بطرائق وعملي�ت تتجلى 
والتن�ف�س  التع�ون  العملي�ت نجد  بين هذه  الجم�عة, ومن  تم��صك  المح�فظة على  �ص�أنه�  �صلوكية متكررة من  اأنم�ط  في 
من المكون�ت االأ�ص��صية للتف�عل االجتم�عي, ونظًرا للت�أثير الكبير الذي تلعبه ح�ص�س التربية البدنية والن�ص�ط الري��صي 
التع�ون  عمليتي  تفعيل  على  ت�أثيره�  يت�صح  التعليمية؛  المراحل  ولمختلف  الدرا�صية,  ال�صفوف  مختلف  في  الداخلي 

والتن�ف�س المحمود بين الجميع.
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تفكرًيا  تتطلب  التي  املب��صرة  وغري  املب��صرة  التعليم  اأ�ص�ليب  تطبيق  واملعلمة  للمعلم  ميكن 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا من 

�صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

يمكن للمعلم والمعلمة اأن:
يركزا على تعزيز احلم��صة وبذل اجلهد لدى الطالب والط�لب�ت اأثن�ء ت�أدية مه�رات الوحدة.✔	

ي�صرح� مه�رات الوحدة نظرًي� ويطبق�ه� عملًي� مب� ين��صب مع الطالب والط�لب�ت.✔	

ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية تبني كيفية اأداء امله�رات ب�صكل وا�صح.✔	

ي�صجع� الطالب والط�لب�ت على تطبيق مه�رة:✔	

رمي الرمح مع الت�أكيد على االأداء الفني ال�صحيح. 	

من�ف�ص�ت فردية والت�أكيد على تح�صين م�ص�فة الرمي. 	

يعر�ص� م�صهًدا تعليمي� م�صوًرا يو�صح الو�صف الفني الأداء رمي الرمح وكيفية تطبيقه� عملًي�.✔	

يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	

يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 

املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.
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تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�شتخدام:
 من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية.✔	
اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.✔	
تقومي املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صّورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	
مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده.✔	

 

https://youtu.be/PZTXebEd8-M

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
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در�س تطبيقي
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رمي الرمح اخلربة التعليمية األع�ب القوى  الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س الثالث املتو�شط ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)رماح + ع�شي + اأقماع + اأطواق( + عر�س فلم تعليمي + �شور تعليمية للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب - الط�لبة اأن:

مه�ري )بدني( 	 يرمي� الرمح بطريقة �صحيحة.   
معرفي)ق�نوني( 	 يتعرف� على ق�نون م�ص�بقة رمي الرمح   
انفع�لي )�صخ�صي( 	 يعززا قيمة التن�ف�س المحمود.    

موا�شفات اإلأداء:
من الوقوف حمل الرمح فوق الكتف, والم�صك ب�إحدى القب�صتين )المخلبية اأو الفنلندية(.  	
القدم�ن متب�عدت�ن ومتجهت�ن لالأم�م, بحيث يكون ثقل الج�صم على القدم الخلفية الُيمنى.  	
مح للخلف ليكون راأ�صه قريًب� من العين الُيمنى.  	  الراأ�س لالأم�م والحو�س والكتف�ن للج�نب, �صحب الرُّ
 كف اليد الُيمنى في الغ�لب لالأعلى وفوق م�صتوى الكتف.  	
القدم  	 مقدمة  على  االرتك�ز  مع  بقّوة  الُيمنى  الرجل  بدفع  االأر�س  عن  قلياًل  الُي�صرى  الرجل  برفع  الحركة  تبداأ   

والهبوط على كعب القدم الُي�صرى اأواًل, مع لّف الحو�س لالأم�م, بحيث يّتخذ الظهر �صكل القو�س مع الكتفين والذراع 
واليد للمت�بعة.

 اأخذ خطوة ب�لقدم الُي�صرى متبوعة بخطوة طويلة وع�لية ب�لقدم الُيمنى, زي�دة طول الخطوة يجعل وزن الج�صم  	
للخلف فوق الرجل الخلفية مع فرد الذراع الرامية للخلف ك�ملة.

 عند االقتراب من نه�ية الم�ص�ر االقتراب واالندف�ع لالأم�م مع تحريك الذراع الرامية من الخلف لالأم�م وبج�نب  	
الراأ�س والرمي ب�أق�صى قوة.

 عند ترك الرمح لليد يتم تبديل القدم لعملية التوزان لتف�دي ال�صقوط.  	
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اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة المعلم اأو المعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة: 
اإلحماء:

البدء بتم�رين اإط�لة + بع�س الحرك�ت: ك�لم�صي, الجري الخفيف. )٣-5( د. 	
اأن�شطة التعلم:

يقوم الط�لب اأو الط�لبة عند �صم�ع ال�ص�فرة بم�صك الع�ص� من المك�ن المحدد للقب�صة. 	
يقوم الط�لب اأو الط�لبة بتحريك الذراع الح�ملة للرمح وفق الو�صف الفني ويكرر هذا التمرين )5( مرات. 	
يقوم الط�لب اأو الط�لبة برمي الرمح من و�صع الوقوف وفق الو�صف الفني ويكرر هذا التمرين )5( مرات. 	
اأو الط�لبة برمي الرمح ب�أخذ ثالث خطوات مع تحريك الذراع الح�ملة للرمح وفق الو�صف الفني  	 يقوم الط�لب 

ويكرر هذا التمرين )5( مرات.
يقوم الط�لب اأو الط�لبة برمي الرمح من الجري وفي اآخر ثالث خطوات يتم تحريك الذراع الح�ملة للرمح وفق  	

الو�صف الفني ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

مالحظة اإلأداء: 
االأداء ال�صحيح لم�صك�ت الرمح )الفنلندية والمخلبية(. 	
 االقتراب, وخطوات الرمي مع تحريك الذراع الرامية وفق الو�صف الفني ال�صحيح. 	
اأداء الرمي واالحتف�ظ ب�لتوازن بعد الرمي. 	

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب اأو الط�لب�ت. 	
تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خبرة رمي الرمح, ويمكن للطالب الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري. 	

الن�شاط الختامي:
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء. 	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

اأداء رمي الرمح اإن وجد المك�ن المن��صب  ملعب مج�ور, حديقة المنزل اأو مج�ورة لمنزله, وت�صجيل الم�ص�فة  	
التي حققه� الط�لب اأو الط�لبة مع مراع�ة االأداء الفني الذي تعلمه الط�لب اأو الط�لبة في الدر�س.

رمي  	 م�ص�بقة  في  المحقق  الع�لمي  الرقم  مع  ومق�رنته�  المحلية  االأرق�م  عن  العنكبوتية  ال�صبكة  في  البحث 
الرمح.

م�ص�هدة م�ص�بقة رمي الرمح )اإن وجد( وت�صجيل نقطتين ق�نونيتين عن الم�ص�بقة. 	
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اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
من الوقوف حمل الرمح فوق الكتف, والم�صك ب�إحدى القب�صتين )المخلبية اأو الفنلندية(. 	

القدم�ن متب�عدت�ن ومتجهت�ن لالأم�م, بحيث يكون ثقل الج�صم على القدم الخلفية الُيمنى.  	

العين  	 من  قريًب�  راأ�صه  ليكون  للخلف  مح  الرُّ �صحب  للج�نب,  والكتف�ن  والحو�س  لالأم�م  الراأ�س 
الُيمنى.

كف اليد الُيمنى في الغ�لب لالأعلى وفوق م�صتوى الكتف.  	

الُيمنى بقّوة مع االرتك�ز على  	 الُي�صرى قلياًل عن االأر�س بدفع الرجل  تبداأ الحركة برفع الرجل 
مقدمة القدم والهبوط على كعب القدم الُي�صرى اأواًل, مع لّف الحو�س لالأم�م, بحيث يّتخذ الظهر 

�صكل القو�س مع الكتفين والذراع واليد للمت�بعة.
الخطوة  	 طول  زي�دة  الُيمنى,  ب�لقدم  وع�لية  طويلة  بخطوة  متبوعة  الُي�صرى  ب�لقدم  خطوة  اأخذ 

يجعل وزن الج�صم للخلف فوق الرجل الخلفية مع فرد الذراع الرامية للخلف ك�ملة.
 عند االقتراب من نه�ية الم�ص�ر االقتراب واالندف�ع لالأم�م مع تحريك الذراع الرامية من الخلف  	

لالأم�م وبج�نب الراأ�س والرمي ب�أق�صى قوة.

عند ترك الرمح لليد يتم تبديل القدم لعملية التوزان لتف�دي ال�صقوط.  	

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:
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يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
تعزيز قيمة التناف�س املحمود.

ب- التقومي املعريف:

طرح اأ�صئلة للت�أكد من معرفة ق�نون م�ص�بقة رمي الرمح.
ج- التقويم اإلنفعالي:
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الوحـدة العا�شرة

اجلمباز الفني
عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر قوة ع�صالت البطن.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ًط� بدنًي� ُينّمي عن�صر االتزان.  . ٢
يطبق� الوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية المنحنية.. ٣
يطبق� ال�صقلبة االأم�مية على اليدين مع ربع لفة.. ٤
يطبق� ال�صقلبة االأم�مية على اليدين ب�الرتق�ء المزدوج. . 5
يحترم� الفروق الفردية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ٦

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر قوة ع�شالت البطن:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2- ممار�شة ن�شاٍط بدنٍي ُينّمي عن�شر اإلتزان:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر االتزان, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعّلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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3- اأداء الوقوف على اليدين ثم الدحرجة اإلأمامية المنحنية.
هذه مه�رة مركبة من مه�رتين, ويتم اأداوؤه� من و�صع الوقوف على اليدين ب�صكل عمودي مع المح�فظة على الثب�ت واالتزان 

لمدة تتراوح من )٣-5( ثواني. وفق الو�شف الفني اإلآتي:

ثني الرقبة وانحن�ء الج�صم لالأم�م. 	
جلين على الجذع, ثني الرقبة على ال�صدر. 	  ثني خفيف للِرّ
انثن�ء الذراعين ومالم�صة االأر�س ب�لظهر من خالل اليدين. 	
جالن ممتدة مع ثني الحو�س. 	 تبقى الِرّ
اأداء نه�ية طبيعية للدحرجة وذلك للعودة للو�صع الم�صتقيم.   	

4- اأداء ال�شقلبة اإلأمامية باليدين مع ربع لفة )راوند اأف(:
توؤدى وفق الو�شف الفني اإلآتي: 

من الوقوف الو�صع اأم�ًم� الذراع�ن ع�لًي� مع رفع القدم الي�صرى لالأم�م. 	
خف�س اليدين على االأر�س بعد نزول القدم الي�صرى. 	
 ثني الجذع لالأم�م اإلى االأ�صفل مع رفع الرجل اليمنى ودفعه� لالأعلى خلًف�. 	
 دفع االأر�س ب�ليدين مع لف الجذع ربع لفة حول المحور الطولي للج�صم. 	
 الهبوط ب�لقدمين على االأر�س مع مد الجذع والذراعين ع�لي�ً. 	

5- اأداء ال�شقلبة اإلأمامية على اليدين باإلرتقاء المزدوج:
توؤدى المهارة وفق الو�شف الفني اإلآتي:

من الجري واالرتك�ز على القدمين مًع�. واإم�لة الجذع لالأم�م ورفع الذراعين لالأم�م ولالأعلى.  	
االرتق�ء ب�لقدمين لالأعلى ولالأم�م, ويتجه الجذع نحو االأر�س.  	
بو�صع  	 للمرور  الدوران,  اتج�ه  بنف�س  االأر�س  بدفع  ال�صريع  لالرتك�ز  االأر�س  على  وو�صعه�  الراأ�س  فوق  الذراع�ن 

الوقوف على اليدين. 
دفع الكتفين حتى يتم رفع الج�صم من الوقوف على اليدين. تحفظ الرجالن مًع� بو�صع االمتداد لالأعلى كّلم� اأمكن  	

ذلك.
مع �صرعة الحركة يتم اكتم�ل الدوران للو�صول لو�صع الوقوف على القدمين.  	
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6- التعامل مع الفروق الفردية اأثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني:
ب�أهداف  واإعالمهم  البدني,  الن�ص�ط  في  م�ص�ركتهم  اأثن�ء  دافعيتهم  اإث�رة  خالل  من  الطالب  الفردية بين  تراعى الفروق 
التعلم, وا�صتخدام اأ�ص�ليب الت�صويق… اإلخ. – الطالب فئ�ت متنوعة ومختلفة, وكل نوع يحت�ج اإلى طريقة خ��صة في التع�مل 

تختلف عن غيره, والق��صم الم�صترك بينهم يتمثل في المعلم, وقدرته على توظيف ط�ق�ت المتعلمين نحو التعلم.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

يمكن للمعلم والمعلمة اأن:
يعر�ص� م�صهًدا تعليمًي� م�صوًرا يو�صح تف��صيل االأداء الفني لنواجت التعلم املدرجة يف هذه الوحدة:✔	

الوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية المنحنية. 	
ال�صقلبة االأم�مية على اليدين مع ربع لفة )راوند اأف(. 	
ال�صقلبة االأم�مية على اليدين ب�الرتق�ء المزدوج.  	
ي�صرح� مه�رات الوحدة نظرًي� ويطبق�ه� عملًي� مب� يتن��صب مع الطالب والط�لب�ت.✔	
ي�صتخدم� و�ص�ئل تعليمية تبني كيفية اأداء امله�رات ب�صكل وا�صح.✔	
ي�صجع� الطالب والط�لب�ت على مم�ر�صة مه�رات الوحدة ب�صكل متدرج وفق اخلطوات التعليمية والفنية.✔	
يعطي� تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )املالحظة( عند تنفيذه�.✔	
يف�صــل ت�صميــم مواقــف لتحقيــق االأهــداف االنفع�ليــة واملعرفيــة لتلــك الغ�يــة وحتقيقهــ� ب�صــكل غــري مب��صــر عــرب ✔	

موؤ�صــرات اأداء ومواقــف مق�صــودة وا�صــتثم�ر املواقــف ال�صــتث�رة دافعيــة الط�لــب والط�لبــة و�صــد االنتبــ�ه لبــث التوجيهــ�ت 
املتعلقــة ب�جلوانــب االنفع�ليــة واملعرفيــة.
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https://youtu.be/RxEEH-3iGEo

https://youtu.be/0TblR4AFK4-

https://youtu.be/6rico-BoKuY

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

الوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية المنحنية.

ال�صقلبة االأم�مية على اليدين مع ربع لفة )راوند اأف(.

ال�صقلبة االأم�مية على اليدين ب�الرتق�ء المزدوج.

تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�شتخدام:
 من�ذج املالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء امله�ري.✔	
قي��س م�صتوى عن�صر قوة ع�صالت البطن.✔	
قي��س م�صتوى عن�صر االتزان.✔	
تقومي املج�ل املعريف من خالل عر�س النم�ذج امل�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.✔	
مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل يف اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده.✔	

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

https://youtu.be/RxEEH3-iGEo
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در�س تطبيقي
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الوقوف على اليدين 
ثم الدحرجة اإلأمامية 

املنحنية
اخلربة التعليمية: اجلمباز الفني الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س: الثالث املتو�شط ال�شف الدرا�شي

اإلأمري + اإلكت�شاف املوجه  اأ�شلوب التدري�س التعليم باللعب ا�شرتاتيجية التعليم

)مراتب جمباز+ اأقماع + اأطواق + كرات �شغرية( + عر�س فلم تعليمي + �شور تعليمية 
للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب-الط�لبة اأن:
مه�ري  	 يطبق� الوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية المنحنية.    
معرفي 	  يعرف� موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية المنحنية. 
انفع�لي 	  يحترم� الفروق الفردية اأثم�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.    

موا�شفات اإلأداء:
هذه مه�رة مركبة من مه�رتين, ويتم اأداوؤه� من و�صع الوقوف على اليدين ب�صكل عمودي مع المح�فظة على الثب�ت واالتزان 

لمدة تتراوح من )٣-5( ثواني. وفق الو�شف الفني اإلآتي:
ثني الرقبة وانحن�ء الج�صم لالأم�م. 	
جلين على الجذع, ثني الرقبة على ال�صدر. 	  ثني خفيف للِرّ
 انثن�ء الذراعين ومالم�صة االأر�س ب�لظهر من خالل اليدين. 	
جالن ممتدة مع ثني الحو�س. 	  تبقى الِرّ
 اأداء نه�ية طبيعية للدحرجة وذلك للعودة للو�صع الم�صتقيم.  	
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اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة المعلم اأو المعلمة:

�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 	
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 	
منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 	
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم. 	
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 	

اأن�شطة التعلم:  
ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�ًرا حًرا داخل الملعب. 	
ي�أخذ كل ط�لبين اأو ط�لبتين متق�بلين و�صع الجلو�س مق�بل المرتبة. 	
يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت اأم�م المراتب اأم�م الح�ئط �صف واحد. 	
يقف الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات اأم�م المراتب. 	

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة: 
 يقف الطالب اأو الط�لب�ت اأم�م مراتب الجمب�ز والح�ئط ثم )جلو�س على اأربع( الدفع ب�لقدمين للو�صول ب�لحو�س  	

على الكتفين مع ثني الركبتين ك�ماًل على ال�صدر واالحتف�ظ ب�لذراعين مفرودتين.
 )وقوف. الطعن اأم�ًم�. الذراع�ن ع�لًي�( الدفع بقدم االرتك�ز مع مرجحة الرجل الخلفية خلًف� ع�لًي� للو�صول اإلى  	

و�صع الوقوف على اليدين مع ثني رجل االرتق�ء ومح�ولة الثب�ت عدة واحدة ثم عدتين ثم ثالث عدات.
وعند مرجحة  	 ب�لجنب  ب�لمواجهة  يقف  الذي  الزميلة  اأو  الزميل  بم�ص�عدة  اليدين  على  الط�لبة  اأو  الط�لب   يقف 

الرجلين  من  الط�لبة  اأو  الط�لب  ال�ص�ند  يم�صك  االرتق�ء  بقدم  االأر�س  ودفع  الخلفية  للرجل  الط�لبة  اأو  الط�لب 
لم�ص�عدته على الثب�ت ومنعه من ال�صقوط.

نف�س الخطوة ال�ص�بقة مع اال�صتن�د على ح�ئط بداًل من م�ص�عدة الزميل اأو الزميلة. 	
 الوقوف على اليدين ثم الميل ب�لج�صم اأم�ًم� وثني مف�صلي الفخذين للو�صول لو�صع االنحن�ء, ثم ثني المرفقين  	

الأداء الدحرجة االأم�مية المتكورة بم�ص�عدة الزميل اأو الزميلة.
 اأداء الخطوة ال�ص�بقة ك�ملة مع الثب�ت في الوقوف على اليدين لمدة ٣ )ثوان( متبوعة بدحرجة اأم�مية متكورة بدون  	

م�ص�عدة.
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مالحظة اإلأداء: 
امتداد الذراعين والرجلين. 	
الدفع من مف�صلي الكتفين. 	
 �صرعة حركة مرجحة الرجل. 	

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه: 
 يمكن للمعلم اأو المعلمة تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب اأو الط�لب�ت للخبرة  	

التعليمية كتنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خبرة الوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية المنحنية, ويمكن للطالب 
اأو الط�لب�ت الم�ص�ركة فيه�.  

الن�شاط الختامي: 
 تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء.  	
 من�ق�صة الطالب اأو الط�لب�ت عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س. 	
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الن�شاط  املنزيل

االأم�مية  	 الدحرجة  ثم  اليدين  على  الوقوف  خبرة  اأداء  كيفية  يو�صح  المنزل  في  تعليمي   )CD( م�ص�هدة 
المنحنية.

الدحرجة  	 ثم  اليدين  على  الوقوف  لخبرة  ال�صحيح  االأداء  مراحل  من  مرحلة  لكل  تو�صيحية  ر�صوم�ت  عمل 
االأم�مية المنحنية.
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اأ. التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
ثني الرقبة وانحناء اجل�شم لالأمام.

جلني على اجلذع، ثني الرقبة على ال�شدر.  ثني خفيف للِرّ

انثناء الذراعني ومالم�شة اإلأر�س بالظهر من خالل اليدين.

جالن ممتدة مع ثني احلو�س. تبقى الِرّ

اأداء نهاية طبيعية للدحرجة وذلك للعودة للو�شع امل�شتقيم. 

املجموع 

املتو�صط 

تقويم نواتج التعلم:

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
احرتام الفروق الفردية اأثناء امل�شاركة يف الن�شاط البدين.

ب- التقومي املعريف:
�س- م� الو�صف الفني الأداء الوقوف على اليدين ثم الدحرجة االأم�مية المنحنية؟

ج- التقويم اإلنفعالي:
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اأحمد ب�صطوي�صي. ١٩٩٧ . �صب�ق�ت امل�صم�ر وم�ص�بق�ت امليدان. درا الفكر العربي. الق�هرة.- 
احلراملة, اأحمد بن عبد الرحمن. وجب�ري, علي بن حممد. )٧١٠٢(. ال�صحة واللي�قة البدنية. مكتبة املتنبي. الدم�م. ط١- 
اأحمد عودة.   ١٩٩٣. القي��س والتقومي يف العملية التدري�صية, دار االأمل, عم�ن. - 

اأمــني اأنــور اخلــويل, حممــود عبــد الفتــ�ح عنــ�ن, عدنــ�ن دروي�ــس جلــون: ١٩٩٤ .  الرتبيــة الري��صيــة املدر�صــية: دليــل مّعلــم الف�صــل وط�لــب - 
الرتبيــة العمليــة, الطبعــة الث�لثــة, دار الفكــر العربي, الق�هرة.

اأميني اخلويل. ١٩٩٤ . الري�صة الط�ئرة . دار الفكر العربي. الق�هرة.- 
اأمــني اأنــور اخلــويل, جمــ�ل الديــن ال�صــ�فعي. ٢٠٠5 . �صل�صــلة املراجــع يف الرتبيــة البدنيــة والري��صــة: من�هــج الرتبيــة املع��صــرة, الطبعــة - 

الث�نيــة, دار الفكــر العربــي, الق�هــرة.
املنظمــة الدوليــة للرتبيــة والعلــوم )اليون�صــكو( . ١٩٧8. امليثــ�ق الــدويل للرتبيــة البدنيــة والن�صــ�ط البــدين والري��صــة, ومت تعديلــه - 

ومراجعتــه عــ�م ٢٠١5م
الهيئة الع�مة للغذاء والدواء. ٢٠١8م . دليل الغذاء ال�صحي لطالب وط�لب�ت املدار�س. الري��س.  - 
ثوم��ــس ارم�صــرتونغ. ) ٢٠٠٠م( . الــذك�ءات املتعــددة يف غرفــة ال�صــف.  ترجمــة دار الكتــ�ب الرتبــوي للن�صــر والتوزيــع, مدار�ــس الظهــران - 

االأهليــة: الدمــ�م, ٢٠٠٦م , ط١.
جون�صــون, ديفيــد وجون�صــون, روجــر وهولبــك, اإديــث جون�صــون. )١٩٩5(. التعّلــم التعــ�وين. ترجمــة مدار�ــس الظهــران االأهليــة. الظهــران, - 

الدم�م : موؤ�ص�صــة الرتكي للن�صــر والتوزيع.
جون�صــون, ديفيــد وجون�صــون, روجــر. )١٩٩8(. التعّلــم اجلم�عــي والفــردي: التعــ�ون والتن�ف�ــس والفرديــة. )ترجمة( رفعت حممود بهجت. - 

الق�هرة, م�صر: ع�مل الكتب.
ح�ص�نني, حممد �صبحي . )١٠٠٢( . القي��س والتقومي يف الرتبية البدنية والري��صة. اجلزء ١ . دار الفكر العربي.  الق�هرة. ط٤.- 
زيتون, كم�ل عبد احلميد)١٤١٩هـ(. التدري�س من�ذجه ومه�راته. املكتب العلمي للن�صر والتوزيع, االإ�صكندرية.- 
طــه اإ�صــم�عيل, اإبراهيــم �صــعالن, عمــرو اأبــو املجــد. ١٩٩٣م. مو�صــوعة االإعــداد اخلططــي )جم�عيــة اللعــب يف كــرة القــدم( . مط�بــع االأهــرام - 

التج�ريــة . الق�هرة.
كوجــك, كوثــر ح�صــني واآخــرون )٢٠٠8(.  تنويــع التدري�ــس يف الف�صــل دليــل املعّلــم لتح�صــني طــرق التعّليــم والتعلــم يف مدار�ــس الوطــن - 

العربــي. مكتــب اليون�صــكو االإقليمــي للرتبيــة يف الــدول العربيــة, بــريوت.
حممد عبد الدامي , حممد ح�ص�نني . ١٩٩٩م. احلديث يف كرة ال�صّلة . دار الفكر العربي . الق�هرة.- 
حممد عالوي, كم�ل عبد احلميد . ١٩٩٧ م. املم�ر�صة التطبيقية لكرة اليد . دار الفكر العريبي . الق�هرة.- 
ــم ب�لــذك�ءات املتعــددة.  -  ــم اجلميــع دمــج اأ�صــ�ليب التعّل هــ�ريف  ف. �صــيلفر وريت�صــ�رد و. �صــرتونق وم�ثيــو ج. برينــي . ) ٢٠٠٠م( . لكــي يتعّل

ترجمــة دار الكتــ�ب الرتبــوي للن�صــر والتوزيــع, مدار�ــس الظهــران االأهليــة: الدمــ�م, ٢٠٠٦م , ط١.
هيئة تقومي التعليم والتدريب. ٢٠١8. االإط�ر الوطني ملع�يري من�هج التعّليم الع�م. الري��س.- 
هيئة تقومي التعليم والتدريب. ٢٠١٩. مع�يري جم�ل تعّلم الرتبية ال�صحية والبدنية. الري��س.- 
هيئة تقومي التعليم والتدريب. ٢٠١٩ . االإط�ر التخ�ص�صي ملج�ل تعّلم الرتبية ال�صحية والبدنية.  الري��س.- 
 وزارة ال�صحة, االإدارة الع�مة للربامج ال�صحية والأمرا�س املزمنة. ٢٠٢٠ م .  دليل الن�ص�ط البدين. للمم�ر�س ال�صحي. الري��س.- 
وزارة ال�صحة, االإدارة الع�مة للربامج ال�صحية والأمرا�س املزمنة. ٢٠٢٠ م .  دليل الغذاء ال�صحي, للمم�ر�س ال�صحي. الري��س.- 
وك�لة الوزارة للتطوير, وزارة التعليم٢٠٠٦ وثيقة منهج الرتبية البدنية, االإدارة الع�مة للمن�هج. الري��س.- 
وليد االأطوي, �صبه�ن الزهريي. ٢٠٠٩م. الع�ب امل�صرب. كت�ب منهجي لطلبة كلي�ت واأق�ص�م الرتبية الري��صية. بغداد. - 
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