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المتطلبات السابقة  االنزالق األمامً 
 الخبرة االنزالق بطريقة صحيحة في اتجاىي  الخمف والجانب   المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

.أن يؤدي الطالب االنزالق بطريقة صحيحة لمخمف و الجانب  صافره نموذج مصور للمهارة   
الواجب 
 الحركً

 األدوات أن يذكر الطالب مواصفات األداء الصحيح لالنزالق الجانبي و الخمفي أقماع  

الواجب  أن ٌظهر الطالب جلدا وصبرا خالل تنفٌذ االنزالق الجانبً و الخلفً   
 الحركً

 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

قدرة الطالب عمى اخذ خطوة طويمة وأخرى  قصيرة تؤدى في اتجاه جانبي أو خمفي وتكون الخطوة األولى طويمة يتم بعدىا خطوة قصيرة فاالرتقاء  لرفع الجسم 
في اليواء وتستمر القدم نفسيا في قيادة  الحركة في االتجاه المطموب وتيبط القدم المعاكسة عمى األرض وىي في اتجاه االنزالق في المكان نفسو الذي تنزل 

.عنده القدم األمامية   

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

تقسٌم التالمٌذ إلً قاطرات متساوٌة العدد ، خط بدء أمام كل قاطرة أربع كرات طبٌة ، "  تتابع الجري المتعرج ":لعبة صؽٌرة
  متر ، بعد الصافره الجري بٌن الكرات والصورة للمس الزمٌل التالً ، تفوز القاطرة المنتهٌة أوال2المسافة بٌن كل كرة 

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب 
.  لها   

 (الخ .. مشً ـ جري ـ حجل  )ـ توجٌه الطالب لتقلٌد المعلم فً أداء حركات انتقالٌة بؽرض تنشٌط الجسم 
ـ توجٌه أسئلة للطالب  فٌما ٌتعلق بالحٌز المكانً و ما ٌتعلق بجوده الحركة ثم ٌتم استثارة دافعٌة الطالب للتعلم وبتوجٌه مباشر 

ـــ ٌواجه الطالب الحائط من ٌستطٌع من الطالب المشً للجانب مع محافظته على مواجهة الحائط ؟   ـــ حاول أن .   من المعلم 
  المشً بالصافرة عترفع ٌدٌك للجانبٌن بمستوى الكتفٌن و تحرك للجانب ـ تؽٌر إٌقا

ـ االنتقال بالتحرك للخلؾ   ــ توجٌه الطالب للتخٌل بأنهم ٌقوموا بطالء األرض بالقدم أي تبقى القدم المتقدمة أماما على األرض 
.   ـــ تطبٌقات منظمة لحركة االنزالق للجانب وللخلؾ مع تصحٌح األخطاء  . أثناء تحركها بٌنما ٌتم سحب القدم الخلفٌة للخلؾ 

 ـــ إعطاء الطالب معلومات وافٌة عن أهمٌة المالبس القطنٌة أثناء ممارسة النشاط البدنً 
 ـ تشجٌع الطالب على ذكر أهم النقاط التً ٌجب أن ٌراعها حتى ٌتمكنوا من االنزالق الصحٌح 

 ،ـ توجٌه الطالب لؽسل  األٌدي و الوجوه 
 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

تنظٌم أنشطة ومسابقات ضمن األنشطة التً تنفذ فً 
" كلعبة االنتقال باالنزالق " أوقات خارج الدرس   

مساعدة الطالب للتعرؾ على الخطوات الفنٌة األدائٌة لالنزالق 
.بتوجٌه عدد من األسئلة مع التمثٌل المباشر   

اشرح للطالب مواصفات األداء الحركً النزالق موضحا أوضاع 
.الجسم فً كل جزء من أجزاء   

.وضح األداء الصحٌح لالنزالق بوسٌلة تعلٌمٌة   

أعط الطالب فكرة موجزة ومناسبة لمستواهم المعرفً عن حركة 
.االنزالق  

 اقترح مواقؾ االستشارة دافعٌة الطالب

مساعدة الطالب على االنزالق الجانبً الخلفً مع تركٌز االنتباه على 
.األنشطة التً تدور فً الفراغ العام والخاص   

تشكٌل دائرة بحٌث تكون ٌد كل طالب مشتبكة مع ٌد الطالب األخر 
واالنتقال للجانب بشكل جماعً فً دائرة مع تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن 

.مره الٌسار مرة أخرى   

عمل تطبٌقات منظمة بٌن الطالب فٌها رسم أشكال هندسٌة خالل 
.االنزالق مع تصحٌح األخطاء   

 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء الصحٌح لالنزالق للجانب و للخلؾ 
 مع ذكر التصور الذهنً لحركة االنزالق ؟

أذكر المالبس المالئمة لألجواء الحرة أثناء ممارس 
 النشاط البدنً 

 (محك التعلم  )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
 لمهارة االنزالق 

 

 بطاقة أسئلة إلى ولً األمر
 ـ هل بإمكان ابنكم االنزالق للجانب و للخلؾ داخل المنزل من مكان إلى مكان آخر مع التحكم فً جسمه جٌدا؟
 ـ هل بإمكان ابنكم أداء االنزالق للجانب و للخؾ بصورة طبٌعٌة وبدون تكلؾ أو تصلب فً أجزاء جسمه ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  االرتكاز على قدم واحدة  االرتكاز على القدم و الساق 
 للخبرة

ساحة 
 مناسبة 

االرتكاز بطرٌقة صحٌحة على الظهر مع تؽٌٌر  المكان
 الخبرة االتجاه 

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الواجب الحركً الموجه

 نفس حركً أن ٌرتكز الطالب بطرٌقة صحٌحة علة الظهر مع تؽٌر االتجاه أقماع صافره

 معرفً أن ٌصؾ الطالب الوضع الصحٌح لالرتكاز على الظهر  رسم وصور للخبرة مراتب

 انفعالً أن ٌظهر الطالب جلدا وصبرا أثناء ممارسة أنشطة الخبرة التعلٌمٌة  حبل 
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 وضع الرقود و الذراعان بجانب الجسم و الكفان على األرض 2 رفع  الرجلٌن و المقعدة للوصول لوضع االرتكاز على الظهر ، ومن ثم تؽٌٌر اتجاه الجسم 

 4  3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق 
.  الطالب لها   

ــ تكرار اللعبة و محاولة إخالل توازن الطالب من خالل دفعهم بسٌطا     (حركة قؾ  )ــ تنفٌذ لعبة صؽٌرة   

 ـ ٌتم استثارة دافعٌة الطالب للتعلم و الحركة وبتوجٌه مباشر كما ٌلً 
ٌجلس كل طالب داخل طوق سؤال الطالب من منكم ٌستطٌع أن ٌرتكز على أربع قواعد ارتكاز ؟ **   

سؤال الطالب ما أجزاء الجسم التً تالمس . ** ٌمر المعلم بٌن الطالب وٌحاول اختبار توازن الطالب من خالل دفعهم دفعة بسٌطة  ** 
 األرض ؟  

ــ من وضع الرقود االرتكاز على الظهر من ٌستطع .  ــ تشجٌع الطالب حتى ٌصلوا إلى االرتكاز على القدم و الركبة كأجزاء من الرجل 
 تؽٌٌر اتجاهه 

 ــ إعطاء  الطالب بعض حركات اإلطالة و التهدئة وٌقدم التؽذٌة الراجعة ألداء المهارة بطرٌقة صحٌحة 
 ـ توجٌه الطالب على وجوب ؼسل الٌدٌن  والوجه بعد النشاط 

 ـ التأكٌد على قٌمة الصبر و أهمٌته من خالل مواقؾ النشاط المختلفة 

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 لعبة صؽٌرة 
(أفضل توازن  )  

 ـ شرح مواصفات األداء  الحركً لالرتكاز على الظهر 1
 موضحا أوضاع الجسم فً كل جزء من أجزاء الحركة 

  ـ وضع األداء الصحٌح لالرتكاز على الظهر بوسٌلة تعلٌمٌة 2

كٌؾ ٌمكن أن : ـ توجٌه سؤال فً بداٌة الدرس و نهاٌته  3
 نتمثل قٌمة الصبر فً سلوكنا أثناء تنفٌذ أنشطة الخبرة 

ربط هذه المهارة الحركٌة األساسٌة بؽٌرها من المهارات 
 التً تسبقها و التً تعقبها فً األداء فً رٌاضة الجمباز

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

 االرتكاز بطرٌقة صحٌحة على أذكر مواصفات األداء الصحٌح 
  ؟الظهر مع تؽٌٌر االتجاه 

 

لمهارة  (محك التعلم  )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
  االرتكاز بطرٌقة صحٌحة على الظهر مع تؽٌٌر االتجاه

 

 بطاقة لولً األمر موضح فٌها األسئلة التالٌة 
 الواجبات المنزلٌة ـ هل بإمكان االبن التحكم بتوازنه فً حالة الثبات و الحركة ؟

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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 الخبرة نقل األداة فوق الرأس بثبات واتزان  المكان مساحة مناسبة المتطلبات السابقة للخبرة المشً الصحٌح  

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

.َقم األداة فىق انزأص بثباث واتشاٌ أٌ ٌؤدي انطانب  أقماع  صافره  نفس حركً 
 جرام 300أكٌاس

 معرفً أٌ ٌتصىر انطانب األداء انحزكً نًهارة َقم األداة فىق انزأص  رسم توضٌحً  حبوب أو رمل 

 انفعالً أٌ ٌظهز انطانب صبزا وجهذا أثُاء َقم األداء ػهى انزأص  
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

. استقايت انجسى وػذو تأرجحه نهجاَبٍٍ  . انًشً انًتشٌ بحٍث تكىٌ انزأص ػهى استقايت انجسى انُظز يتجه نألياو  2   1 

. انًحافظت ػهى األداة انًحًىنت يٍ انسقىط يٍ ػهى انزأص   3 حزكت انقذيٍٍ اَسٍابٍت يغ انًحافظت ػهى طىل انخطىة وثباث اإلٌقاع انحزكً نهخطىاث 4 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 متر ، وٌقسم الفصل إلً مجموعتٌن ، كل واحدة فً مربع ، ٌقؾ ثالث 20  ٌرسم مربعٌن بٌنهم مسافة حوالً :لعبة صؽٌرة
تالمٌذ فً المسافة بٌن المربعٌن ، وعند سماع الصافره ٌتبادل التالمٌذ أماكنهم وٌحاول التالمٌذ الثالثة لمس أكبر عدد ممكن من 

 المجموعتٌن ، ومن مطارد ، وتستمر اللعبة حتى ٌفوز فً النهاٌة أخر تلمٌذٌن لم ٌلمسوا
   .التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب لها 

 دقائق لتنمٌة عناصر اللٌاقة البدنٌة وخاصة عنصر التوافق وٌراعى فٌه الشدة و التكرار 5ـ تدرٌب دائري مصؽر ومبسط لمده 
 وفترات الراحة 

 (وقوؾ ، الذراعان جانبا  )* تدوٌر الرقبة   (وقوؾ  )* ثنً الرأس    (وقوؾ  ): * ـ أداء تمرٌنات ذات االرتباط بالمهارة مثل 
.الوصول لوضع الوقوؾ  (جلوس تربٌع  )* عمل دوائر من مفصل الكتؾ    

أخذ كل طالب كٌس من الحبوب أو الرمل و الجلوس على ** ـ    :ــ جعل الطالب تتخٌل حركة التمرٌن أثناء أدائه و عمل ما ٌلً 
محاولة . ** جعل الطالب ٌقفون من الجلوس بدون أن ٌسقط الكٌس من على الرأس مع الثبات و التوازن  .   ** األرض  

محاوله المشً و التوقؾ و الدوران و الجلوس مع التحكم والسٌطرة على .  ** التحرك من وضع الجلوس و األداة على الرأس 
ــ إعطاء الطالب فترة زمنٌه ألداء المهمة المطلوبة وتشجع الطالب و مالحظة األداء و توجٌههم .الجزء العلوي للجسم   

 ـ عمل العاب صؽٌرة موجهة باستخدام أداء مثل كٌس حبوب أو مكعب خشبً صؽٌر 
 ـ ــ إعطاء  الطالب بعض حركات اإلطالة و التهدئة وٌقدم التؽذٌة الراجعة ألداء المهارة بطرٌقة صحٌحة 

 ـ توجٌه الطالب على وجوب ؼسل الٌدٌن  والوجه بعد النشاط 
 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 (َقم انًحصىل ػبز انُهز  )نؼبت صغٍزة 

شرح مواصفات األداء الحركً لنقل االداء فوق الرأس 
موضحا أهمٌة توازن الجسم فً كل جزء من أجزاء الحركة 

.إلنجاح الحركة   

ـ استعراض لمهارة السٌطرة على األداء فوق الرأس بعد 
.رمٌها ألعلى بأي جزء من الجسم   

ـ تتابعات المسً بأنواعها مع التوازن و المحافظة على األداء 
.فوق الرأس   

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

سؤال للطالب عن المواصفات األداء الحركً لنقل 
 االداه على الرأس و التصور الذهنً للحركة 

 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
 لمهارة نقل األداة فوق الرأس بثبات واتزان

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
هل بإمكان ابنكم داخل المنزل أن ٌنقل أداه على رأسه مع التحكم فً جسمه جٌدا ؟-   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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 مسك الكرة   
المتطلبات السابقة 

 للخبرة
مساحة 
 مناسبة

 الخبرة تنطٌط الكرة بالٌدٌن بطرٌقة صحٌحة على األرض المكان

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 
الواجب 
 الحركً

.انكزة بانٍذٌٍ بطزٌقت صحٍحت ػهى األرض ٌُطط انطانبأٌ  صافره  أطواق  نفس حركً 

.ٌؼً انطانب انقىة انالسيت نتحزك انكزة أٌ  كرات متنوعة  أقماع  معرفً 

.ٌظهز انطانب جهذا وصبزا أثُاء انُشاط انبذًَ ٌ  نموذج للمهارة   انفعالً 
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

وقىف انطانب فتحا ويٍم انجشء انؼهىي إنى األياو ثًُ انزكبتٍٍ وانذراػٍٍ  2 .دفغ انكزة يٍ حزكت يفصهً انزسغٍٍ   1 

.تذفغ األصابغ وهً يُتشزة إنى أػهى ثى أسفم وتتكزر انحزكت 4   3 
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 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

  ٌقسم الفصل إلً مجموعتٌن متساوٌتٌن ـ ٌوضع أمام األولً سله بها عدد من الكرات مساوي لعدد : صؽٌرةلعبة
 متر ، وعند الصافره ٌقوم التلمٌذ األول من 20تالمٌذ المجموعة ، وتوضع سله أخري أمام الثانٌة علً بعد 

.المجموعتٌن بالجري ألخذ الكرة ووضعها فً السلة المقابلة ، وتفوز المجموعة المنتهٌة أوال   

التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 
.  تطبٌق الطالب لها   

 ـ رمً الكرة ألبعد مسافة ثم الجري لمسكها ثم العودة للرضع االبتدائً مشٌا مرة وجرٌا مرة أخرى مع تنطٌط الكرة 
ـ رمً الكرة ألعلى ثم لقفها من الثبات ومن الحركة     ــــ رمً الكرة ألعلى ثم تركها تسقط أمام الجسم ثم عمل 

 تنطٌط لها بالٌدٌن و بالٌد الواحدة ومن الثبات و الحركة  ــ الجري المتعرج بٌن الكرات فً مجموعات
تمرٌر الكرة بٌن أفراد القاطرة من خلؾ الرأس مرة ومن بٌن الرجلٌن مرة و  )ــ الوقوؾ فً قاطرتٌن أو ثالث 

ــ من وضع االرتكاز على الركبتٌن ومالمسة   (ٌراعى تبادل الٌدٌن  )الجانبٌن مرة   ــــ من الجلوس وال تنطٌط الكرة 
(ٌراعى تبادل الٌدٌن )المقعدة للعقبٌن تنطٌط الكرة مع لؾ الجذع للٌسار و الٌمٌن  فً شكل دائرة حول الجسم   

ــ عمل نموذج وتقدٌم وسٌلة تعلٌمٌة توضح أوضاع الجسم أثناء تنطٌط الكرة  ـ من وضع الوقوؾ ومد الذراعٌن 
الٌسرى إلى األمام ٌقوم الطالب بإسقاط الكرة على األرض ثم ٌنططها من على ارتفاعات مختلفة مع ثنً الساقٌن 

ــ تنطٌط الكرة من الجري بالٌدٌن   ـ ـ عمل مسابقة فً    (ٌكرر التمرٌن بالٌد األخرى  )ومدهما أثناء التمرٌن 
. التنطٌط بٌن األقماع ٌتحدى فٌها الطالب قدراته الذاتٌة   

.ــ  عمل بعض الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التؽذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لؽسل الٌدٌن و الوجه   

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

(دائرة الكرة )لعبة صؽٌرة   

ـ مساعدة الطالب على إدراك اإلحساس بالكرة بتوجٌه 
.عدد من األسئلة مع التمثٌل العملً   

ـ شرح مواصفات األداء الصحٌح لتنطٌط الكرة بالٌدٌن 
من الثبات موضحا أوضاع الجسم فً كل جزء من 

 أجزاء المهارة 

 ـ تنطٌط الكرة بالٌدٌن من الثبات من المستوى العادي
 ـ تنطٌط الكرة بالٌدٌن مع ثنً الركبتٌن كامال

 ـ تنطٌط الكرة بالٌدٌن من وضع الجلوس الطوٌل 
 ـ تنطٌط الكرة من المشً  ثم من الحركة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

اذكر الخطوات الفنٌة لمهارة تنطٌط الكرة بالٌدٌن 
 بطرٌقة صحٌحة على األرض 

تنطٌط الكرة بالٌدٌن استمارة محك التعلم ل
 بطرٌقة صحٌحة على األرض

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً
  متر5 ــ 3 أن ٌشترك مع االبن فً لعبة تتضمن تبادل تنطٌط الكرة بالٌدٌن من الثبات بٌنهما فً مسافة قصٌرة ـ

  متر 7 ـ 5بأن ٌقوم االبن بتنطٌط الكرة بالٌدٌن لألمام  للوصول إلى مكان الوالد الذي ٌبعد  عنه مسافة ، ـ لعبه أخرى لتنطٌط الكرة بالٌدٌن من الحركة 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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التوافق العضلً 

 العصبً
إدراك مسارات 

 الحركة
المتطلبات السابقة 

 الخبرة تنمٌة المقدرة على التصور الذهنً للحركة  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن تنمى لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  أقماع صافره
 معرفً أن تنمو لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  أطواق كرات مختلفة األحجام 

 انفعالً أن ٌقدر الطالب قٌمة الصبر مراتب 
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 قدرة الطالب على التحرك فً الفراغ الشخصً 2 قدرة الطالب على تتبع المسار بطرٌقة صحٌحة دون أن ٌفقدوا توازنهم

 3 قدرة الطالب على تؽٌٌر اتجاهاتهم أثناء التحرك لتجنب االصطدام باألشٌاء و الطالب اآلخرٌن 4 قدرة الطالب على اللؾ وتؽٌٌر االتجاه أثناء تحركهم فً المسار المتعرج
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 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 ٌقسم التالمٌذ إلً دائرتٌن وفً وسط كل دائرة تلمٌذ ٌحاول حماٌة مجموعة صولجانات فً مركز الدائرة من  ــ
.تصوٌب التالمٌذ علٌها ، وٌفوز التلمٌذ الذي ٌنجح فً إسقاط أكبر عدد من الصولجانات بالكرة   

. ث 15 الوثب فً المكان (وقوؾ  

.متر  (30) العدو لمسافة (وقوؾ)  

( .8- 5)ثم الثنً والضؽط  (4- 1) مد الذراعٌن والضؽط (انثناء عرضا- وقوؾ)  

 :-التعرؾ علً أنماط مركبة مختلفة نذكر منها - 
 .اإلحساس بالجسم وأطرافه ، والحٌز المكانً الموجود فٌه - 
 .إجادة الحركات فً انسٌابٌة وقوة وسرعة وآمن من اإلصابة - 
 .العالقة مع اآلخرٌن وكذلك مع األشٌاء وخاصة أدوات اللعب - 

 تكوٌن مستوٌات أداء حركٌة جٌدة 
 ـ استرجاع الخبرات السابقة  للوحدة لالستفادة منها  فً المواقؾ الجدٌدة 

 ــ االحتفاظ بصورة  لألداء الحركً للخبرات السابقة للوحدة التعلٌمٌة 
 ـ تثبٌت األداء الصحٌح عند تطابقه مع التصور المختزن فً الذاكرة 

 ـ زٌادة الثقة بالنفس ، و الدافعٌة ألداء المهارات الحركٌة
 .ــ  عمل بعض الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التؽذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لؽسل الٌدٌن و الوجه 

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :    لعبه صؽٌرة 
ٌقسم التالمٌذ ؼلً أربع مجموعات كل مجموعة تقؾ 

داخل مربع ، وٌقؾ تلمٌذ خارج كل مربع معه كرة 
ٌحاول تصوٌبها علً تالمٌذ المربع ، وٌحاول التالمٌذ 
تفادي الكرة وتفادي االصطدام بالزمٌل وٌفوز التلمٌذ 

.الذي لم تلمسه الكرة   

استرجاع الخطوات الفنٌة للخبرات السابقة  للوحدة 
 لالستفادة منها  فً المواقؾ الجدٌدة

ـ ممارسة أنماط حركٌة موجهة ٌتم من خالل 
التحكم و السٌطرة على الكرة بتلقائٌة ،بحٌث تستند 

 إلى تصور حركً جٌد

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس 

هل ٌستطٌع الطالب أن ٌعدد المراحل الفنٌة للمهارات 
 لهذه الوحدة  بالترتٌب الصحٌح ؟

تنمٌة المقدرة على استمارة محك  التعلم لمهارة 
 التصور الذهنً للحركة

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 هل ٌستطٌع ابنكم الوقوؾ على الرأس مع الثبات فترات طوٌلة نسبٌا دون أن ٌسقط ؟

 .هل بوسعك عمل  السقوط اآلمن مع أبوك أو أخوك  فً المنزل ؟
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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الهبوط الصحٌح بالقدمٌن من 

المتطلبات السابقة  الوقوؾ الصحٌح  ارتفاعات منخفضة
 الخبرة السقوط بطرٌقة صحٌحة وآمنه فً اتجاهات مختلفة المكان مساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

األمامً ،و : أن ٌسقط الطالب بطرٌقة صحٌحة وآمنه فً االتجاهات التالٌة  أقماع  كرات متنوعة
 نفس حركً الجانبً ، الخلفً 

 معرفً أن تنمو لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  صولجانات صافره

 انفعالً أن ٌقدر الطالب قٌمة الصبر رسم توضٌحً 
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

مٌل الجسم للخلؾ ـ مد الذراعٌن للخلؾ وألسفل استعدادا لمقابلة األرض : السقوط الخلفً 
 2 ـ الٌدان أول ما ٌقابل األرض مع اتجاه أصابع الٌدٌن للخلؾ 

مد مفصلً الركبة ـ مد الذراعٌن أماما ثم ثنً تدرٌجً لمفصل : السقوط األمامً 
 1 المرفق ــ رفع الرأس عالٌا و الهبوط على الصدر

 4 
أخذ خطوة طعن جانبً اتجاه السقوط ـ السقوط على رجل الطعن : السقوط الجانبً 

  (الساق ثم الفخذ ثم المقعدة  )
3 
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 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 

. الجري الصحٌح مع دوران الذراعٌن لإلمام والخلؾ (وقوؾ). المشً الصحٌح مع دوران الذراعٌن لألمام والخلؾ (وقوؾ)  

التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب 
 لها

 (الخ .. مشً ـ جري ـ حجل  )ـ توجٌه الطالب لتقلٌد المعلم فً أداء حركات انتقالٌة بؽرض تنشٌط الجسم 
ـ توجٌه أسئلة للطالب  فٌما ٌتعلق بالحٌز المكانً و ما ٌتعلق بجوده الحركة ثم ٌتم استثارة دافعٌة الطالب للتعلم وبتوجٌه مباشر 

 .   من المعلم 
  . السقوط الصحٌح باستخدام الوسٌلة التعلٌمٌة شرح مبسط لمهارة- 
   ـ أداء الطالب للسقوط األمامً أوال مع مراعاة األداء الصحٌح وبتوجٌه من المعلم أداء نموذج حركً للمهارة- 

ـ ٌنتقل الطالب إلى محاوله السقوط خلفا  بعد أداء نموذج لهم من قبل المعلم مع التركٌز على تؽٌر مركز الثقل وضرورة 
امتصاص الحركة أثناء السقوط  ـ أداء السقوط للجانب مع إعطاء الطالب الوقت الكافً للتكرار مع تحفٌز الطالب على األداء 

 األفضل  ـ أداء السقوط فً اتجاهات مختلفة مع ذكر النقاط الفنٌة لكل اتجاه أثناء السقوط
 ـ تشجٌع الطالب على ذكر أهم النقاط التً ٌجب أن ٌراعها حتى ٌمتص السقوط فً االتجاهات المختلفة  

،ـ توجٌه الطالب لؽسل  األٌدي و الوجوه   

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 : لعبه صؽٌرة    
في صورة محطات يوضع في كل محطة أداة 

مقعد )يصعد عليها التلميذ ثم يؤدي السقوط الصحيح 
ويحدد  (.....سويدي ، مهر ، صندوق مقسم ، عقلة

.المعلم التالميذ أصحاب أفضل أداء   

شرح مواصفات األداء الحركً للسقوط بطرٌقة صحٌحة فً 
جمٌع االتجاهات موضحا أهمٌة مٌل الجسم فً اتجاه السقوط 

 لما له تأثٌر فً تؽٌر مركز الثقل للجسم

شرح للطالب األداء الحركً  للسقوط  -1
 اآلمن بطرٌقة صحٌحة

مناقشه الطالب وطلب اإلجابة عن كل  -2
 سؤال بشكل حركً

 وضح األداء األمثل بوسٌلة تعلٌمٌة

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

اذكر الخطوات الفنٌة لمهارة السقوط بطرٌقة صحٌحة وأمنه فً 
 اتجاهات مختلفة

استمارة محك التعلم للسقوط بطرٌقة صحٌحة 
 وامنه فً اتجاهات مختلفه

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
.هل بوسعك عمل  السقوط اآلمن مع أبوك أو أخوك  فً المنزل ؟: س   

هل بوسعك  رسم خطوات السقوط اآلمن  فً ورقة  ؟: 2س  

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجلوس الطوٌل  
االرتكاز على المقعدة مع الدوران حول مركز  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 الخبرة االرتكاز

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌرتكز الطالب على المقعدة مع الدوران حول مركز االرتكاز  أقماع  صافره

 معرفً أن تنمو لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  نموذج للمهارة صولجانات

 انفعالً أن ٌقدر الطالب قٌمة الصبر  
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 رفع القدمٌن و الرجلٌن عن األرض مع امتداد الركبتٌن بالتزامن مع رفع الٌدٌن  2 المقعدة محور ارتكاز للجسم ومن ثم دوران الجسم ألي اتجاه 

 3 ٌتم الدوران بعمل ربع أو نصؾ أو ثالثه  أرباع دورة  4 
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 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

  ٌقسم الفصل إلً دائرتٌن وعند سماع الصافره ٌبدأ تلمٌذ من كل دائرة بالجري الزجاج بٌن أفراد الدائرة والعودة :لعبة صؽٌرة
.باللمس للتلمٌذ التالً لٌتابع الجري الزجاج حتى أخر تلمٌذ، وتفوز الدائرة التً تنتهً أوال من األداء   

التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 
 تطبٌق الطالب لها

 .االرتكاز علً المقعدة شرح مبسط لمهارة 

 :-أداء نموذج حركً للمهارة ٌوضح فٌه ماٌلً - 

 .من وضع الجلوس الطوٌل ، ٌتم ثنً الركبتٌن ورفع القدمٌن قلٌال عن األرض - 
 .االستناد علً الٌدٌن والدفع ٌهما للدوران دورة كاملة - 

ــ تطبٌق لعبة دوران الكرسً باالرتكاز على المقعدة وثنً الركبتٌن ورفع القدمٌن قلٌالً من األرض واالستناد على 
 .الٌدٌن والدفع ٌهما للدوران دورة كاملة

. ـ عمل مسابقة فً االرتكاز على المقعدة فً الثبات ألطول فترة ممكنه حٌث ٌتحدى فٌها الطالب قدراته الذاتٌة   

.ــ  عمل بعض الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التؽذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لؽسل الٌدٌن و الوجه   

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :    لعبه صؽٌرة 
ٌقسم التالمٌذ ألربع صفوؾ بٌنهم مسافات مناسبة ، وٌجلس 

كل تلمٌذ جلوس طوٌل مع ثنً الركبتٌن مع وضع كٌس حبوب 
فوقها ، وعند سماع الصافره ٌرتكز التلمٌذ علً المقعدة 

 .وٌفوز من ٌؤدي أوال 
 

االرتكاز على المقعدة شرح مواصفات األداء الحركً  لمهارة 
مع الدوران حول مركز االرتكاز مع مالحظة تأثٌر مساحة 

االرتكاز فً االتزان وتؽٌر مركز ثقل الجسم بناء على وضع 
 الجسم 

ـ أداء االرتكاز على المقعدة مع رفع الذراعٌن 
 للجانب ومحاولة الثبات ألطول فترة ممكنه 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

االرتكاز على المقعدة مع اذكر الخطوات الفنٌة لمهارة 
 الدوران حول مركز االرتكاز ؟

 لالرتكاز على المقعدة مع استمارة محك التعلم
 الدوران حول مركز االرتكاز

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 هل ٌستطٌع ابنكم االرتكاز على المقعدة مع الدوران حول مركز االرتكاز بسهوله داخل المنزل ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقؾ على الرأس نصفا 
 الخبرة الوقوؾ على الرأس بطرٌقة صحٌحة  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

الواجب  األمر
 الحركً

 نفس حركً أن ٌستطٌع الطالب الوقوؾ على الرأس بطرٌقة صحٌحة أقماع  صافره

 معرفً أن تنمو لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  مراتب  

 انفعالً أن ٌقدر الطالب قٌمة الصبر  
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

على األرض بحٌث تشكل مع الٌدٌن مثلثا متساوي الساقٌن  (الجبهة  )وضع مقدمة الرأس   1 الٌدٌن على األرض باتساع الصدر و األصابع تشٌر إلى األمام 2 

 3 دفع األرض بالقدمٌن معا ورفع الحوض و الجذع فوق الٌدٌن ، ثم مد الرجلٌن عالٌا ببطء 4 بعد مد الرجلٌن عالٌا ٌصل الطالب إلى وضع الوقوؾ  على الرأس 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

والتصفٌق علً  (4- 1) الوثب مع التصفٌق عالٌا (وقوؾ).               الجري مع رفع الركبتٌن عالٌا (وقوؾ)
(8- 5)الفخذٌن   

التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 
 تطبٌق الطالب لها

 .الوقوؾ علً الرأس باستخدام النموذج التوضٌحً شرح مبسط لمهارة 

 :-أداء نموذج حركً للمهارة ٌوضح فٌه ماٌلً - 

 .وضع الٌدٌن علً قاعدة المثلث ، والرأس علً رأس المثلث - 
 .دفع األرض بالقدمٌن العمودٌة علً الجذع ، والمشطٌن ٌشٌران ألعلً - 

ٌرفع الذراعٌن عالٌا ووضع أحد القدمٌن أماما ثم  (أ)وعند سماع الصافره ٌقوم التلمٌذ  (مواجه- وقوؾ)كل تلمٌذٌن 
. ثنى ــ  عمل بعض الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التؽذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لؽسل الٌدٌن و الوجه 

.والتبدٌل بٌنهما وتحدٌد األداء األفضل  (ب)الجذع أماما أسفل ألداء المهارة والسند من التلمٌذ   

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 لعبة صؽٌرة 
(الوقؾ على الرأس ألطول وقت ممكن  )  

ـ الربط بٌن شكل المثلث للٌدٌن و الرأس مع قاعدة 
االتزان  كلما زادت مساحة قاعدة االتزان كلما زاد 

 االتزان فً الحركة 
ـ التركٌز على أهمٌه تؽٌر مركز الثقل لما له من أهمٌة 

 فً االتزان

ـ من وضع الوقوؾ على الرأس محاول أداء الدحرجة 
 األمامٌة ثم الوقوؾ على القدمٌن 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

قوؾ على الرأس بطرٌقة لوااذكر الخطوات الفنٌة لمهارة  استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق و بعده
؟صحٌحة  

 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
قوؾ على الرأس بطرٌقة صحٌحةللو  

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 هل ٌستطٌع ابنكم الوقوؾ على الرأس مع الثبات فترات طوٌلة نسبٌا دون أن ٌسقط ؟ -1

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  لقؾ الكرة  التمرٌر الصحٌح للكرة بالٌدٌن 
 الخبرة تنطٌط الكرة بالٌدٌن فً الهواء المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌنطط الطالب الكرة بالٌدٌن فً الهواء أقماع صافره
كرات مختلفة 

 معرفً أن تنمو لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  نموذج للمهارة األحجام

 انفعالً أن ٌقدر الطالب قٌمة الصبر  
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 ضرب الكرة بالٌدٌن بالتتابع مع توجٌهها إلى أعلى تتم الحركة بكفً الٌدٌن  2 ثنً  الركبتٌن قلٌال وثنً الذراعٌن من مفصلً المرفقٌن بحٌث ٌكونان موازٌٌن لألرض

 3 كفا الٌدٌن متجاورتٌن ومتجهتٌن لألعلى  4 ٌتم ضرب الكرة بالٌدٌن  من خالل الساعدٌن من مفصلً المرفقٌن مع تثبٌت العضدٌن 

 5 ضرب الكرة ٌتم بواسطة حركة مفصلً الرسػ  6 عند لمس الكرة تنتشر أصابع الٌدٌن أسفل الكرة 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 ٌقسم الفصل إلً أربع قاطرات خلؾ خط البداٌة علً القدم الٌمنً وٌمسك الطالب الخلفً القدم الٌسرى للزمٌل بٌده :لعبة صؽٌرة
 الٌسرى مع وضع الٌد الٌمنً علً كتؾ زمٌلة ، وتتسابق القاطرات بالحجل حتى خط النهاٌة ، وتفوز القاطرة التً تصل أوال

. تبادل تنطٌط الكرة علً األرض بالٌدٌن (وقوؾ).              تنطٌط الكرة علً الحائط بالٌدٌن معا (وقوؾ)  

.(:) تبادل تمرٌر الكرة بالٌدٌن للزمٌل (مواجه- وقوؾ)  

 التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب لها
 .تنطٌط الكرة فً الهواء باستخدام الوسٌلة التعلٌمٌة شرح مبسط لمهارة - 

 :-أداء نموذج حركً للمهارة ٌوضح فٌه ماٌلً - 

 .من وضع االستعداد رمً الكرة قلٌال إلً أعلً ثم لقفها علً أطراؾ األصابع - 
 .دفع الكرة بأطراؾ األصابع باستمرار ألعلً مع مد مفصلً المرفقٌن أثناء الدفع - 

 . طالب4 إلى 3ٌقسم الفصل إلى مجموعات كل مجموعة تتكون من 
 الطالب الذي ٌلٌه المجموعة التً تنتهً أوال تكون هً ممع كل دلٌل مجموعة كرة ٌقوم بتنطٌط الكرة إلى خط النهاٌة ثم العودة ث

 .الفائزة       ــ  عمل بعض الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التؽذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لؽسل الٌدٌن و الوجه 

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :لعبه صؽٌرة 
ٌنتشر التالمٌذ انتشار حر فً الملعب وكل تلمٌذ معه كرة ، 
وعند سماع الصافره ٌقوم كل تلمٌذ بتنطٌط الكرة فً الهواء 

 دقٌقة ، وٌفوز التلمٌذ الذي ٌستمر فً األداء لنهاٌة 15لمدة 
.الزمن المحدد   

 مساعدة الطالب على  إدراك اإلحساس بالكرة 

ـ  شرح مواصفات األداء الصحٌح لتنطٌط الكرة بالٌدٌن فً 
 الهواء

ـ إعطاء فكرة للطالب عن أجزاء الجسم التً تشترك فً 
 تحرٌك الكرة

 ـ تنطٌط الكرة بالٌدٌن فً الهواء مع محاولة  مسك الكفٌن 
ـ تنطٌط الكرة بالٌدٌن فً الهواء مع تمرٌرها للزمٌل المواجه 

  متر 7 ـ 5له على مسافة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

عرض رسوم وصور توضٌحٌة لمواصفات األداء  استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق و بعده
 الحركً للمهارة وٌطلب من الطالب ترتٌبها 

 تنطٌط الكرة بالٌدٌن استمارة محك تعلم مهارة
 فً الهواء

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 ـ هل ٌستطٌع ابنكم  تنطٌط الكرة بالٌدٌن فً الهواء أكثر من مره دون أن تسقط منه ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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التوافق العضلً 

 العصبً
إدراك مسارات 

 الحركة
المتطلبات السابقة 

 الخبرة تنمٌة المقدرة على التصور الذهنً للحركة  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن تنمى لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  أقماع صافره
 معرفً أن تنمو لدى الطالب المقدرة على التصور الذهنً للحركة  أطواق كرات مختلفة األحجام 

 انفعالً أن ٌقدر الطالب قٌمة الصبر مراتب 
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 قدرة الطالب على التحرك فً الفراغ الشخصً 2 قدرة الطالب على تتبع المسار بطرٌقة صحٌحة دون أن ٌفقدوا توازنهم

 3 قدرة الطالب على تؽٌٌر اتجاهاتهم أثناء التحرك لتجنب االصطدام باألشٌاء و الطالب اآلخرٌن 4 قدرة الطالب على اللؾ وتؽٌٌر االتجاه أثناء تحركهم فً المسار المتعرج

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 ٌقسم التالمٌذ إلً دائرتٌن وفً وسط كل دائرة تلمٌذ ٌحاول حماٌة مجموعة صولجانات فً مركز الدائرة من  ــ
.تصوٌب التالمٌذ علٌها ، وٌفوز التلمٌذ الذي ٌنجح فً إسقاط أكبر عدد من الصولجانات بالكرة   

. ث 15 الوثب فً المكان (وقوؾ  

.متر  (30) العدو لمسافة (وقوؾ)  

( .8- 5)ثم الثنً والضؽط  (4- 1) مد الذراعٌن والضؽط (انثناء عرضا- وقوؾ)  

 :-التعرؾ علً أنماط مركبة مختلفة نذكر منها - 
 .اإلحساس بالجسم وأطرافه ، والحٌز المكانً الموجود فٌه - 
 .إجادة الحركات فً انسٌابٌة وقوة وسرعة وآمن من اإلصابة - 
 .العالقة مع اآلخرٌن وكذلك مع األشٌاء وخاصة أدوات اللعب - 

 تكوٌن مستوٌات أداء حركٌة جٌدة 
 ـ استرجاع الخبرات السابقة  للوحدة لالستفادة منها  فً المواقؾ الجدٌدة 

 ــ االحتفاظ بصورة  لألداء الحركً للخبرات السابقة للوحدة التعلٌمٌة 
 ـ تثبٌت األداء الصحٌح عند تطابقه مع التصور المختزن فً الذاكرة 

 ـ زٌادة الثقة بالنفس ، و الدافعٌة ألداء المهارات الحركٌة
 .ــ  عمل بعض الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التؽذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لؽسل الٌدٌن و الوجه 

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :    لعبه صؽٌرة 
ٌقسم التالمٌذ ؼلً أربع مجموعات كل مجموعة تقؾ 

داخل مربع ، وٌقؾ تلمٌذ خارج كل مربع معه كرة 
ٌحاول تصوٌبها علً تالمٌذ المربع ، وٌحاول التالمٌذ 
تفادي الكرة وتفادي االصطدام بالزمٌل وٌفوز التلمٌذ 

.الذي لم تلمسه الكرة   

استرجاع الخطوات الفنٌة للخبرات السابقة  للوحدة 
 لالستفادة منها  فً المواقؾ الجدٌدة

ـ ممارسة أنماط حركٌة موجهة ٌتم من خالل 
التحكم و السٌطرة على الكرة بتلقائٌة ،بحٌث تستند 

 إلى تصور حركً جٌد

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس 

هل ٌستطٌع الطالب أن ٌعدد المراحل الفنٌة للمهارات 
 لهذه الوحدة  بالترتٌب الصحٌح ؟

تنمٌة المقدرة على استمارة محك  التعلم لمهارة 
 التصور الذهنً للحركة

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 هل ٌستطٌع ابنكم الوقوؾ على الرأس مع الثبات فترات طوٌلة نسبٌا دون أن ٌسقط ؟

 .هل بوسعك عمل  السقوط اآلمن مع أبوك أو أخوك  فً المنزل ؟
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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 صعود السلم التعلق الصحٌح على العارضة
المتطلبات السابقة 

التعلق بطرٌقة أمنه وصحٌحة حسب مستوٌات  المكان ساحة مناسبة للخبرة
 الخبرة مختلفة 

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌظهر الطالب مقدرته على التعلق بطرٌقة آمنه وصحٌحة حسب مستوٌات مختلفة  أقماع  كرات مختلفة
 معرفً أن ٌتعرؾ الطالب على ماذا ٌحدث للقلب إثناء ممارسة النشاط البدنً بصورة مبسطة صولجانات صافره

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا للمحافظة على بٌئة  األنشطة البدنٌة  نموذج للمهارة 
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 أن ٌكون الجسم على استقامة واحدة دون انثناء  2 المسافة بٌن الٌدٌن باتساع الصدر و الرأس فً وضعها الطبٌعً و النظر لإلمام وألعلى قلٌال

ٌكون باطنً كفً الٌدٌن مواجهٌن للجسم وظاهري الكفٌن مواجهٌن  (القبض المقلوب )
 4 لألمام 

ٌكون باطن كفً الٌدٌن مواجهٌن لألمام وظاهري الكفٌن  (القبض األمامً )
 مواجهٌن للجسم 

3 

 6 
ٌكون باطن كؾ احد الكفٌن مواجه للجسم وظاهر مواجه لإلمام (القبض المعكوس )

 5 بٌنما ٌكون باطن طؾ الٌد األخرى مواجه لإلمام وظاهرة مواجه للجسم

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. سحب ثقل علً األرض بالٌدٌن (وقوؾ)  

  .(:) دفع الزمٌل بالٌدٌن (مواجه- الذراعان أماما- وقوؾ)

.مرجحة الجسم أماما وخلفا  (تعلق)  

 التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب لها
 .التعلق الصحٌح بإٌجاز شرح مبسط لمهارة - 

 :-أداء نموذج حركً للمهارة ٌوضح فٌه ماٌلً - 

 ـ ٌقؾ الطالب مواجها عارضة التعلق أو أمام عقل الحائط   
  ـــ ٌرفع الطالب ذراعٌه ألعلى وٌمد جسمه ألعلى 

ـ ٌثب الطالب ألعلى لٌصل إلى مستوى عارضة التعلق وٌقبض علٌها بٌدٌه           ـ ٌراعى أثناء األداء المالحظات 
التً ٌجب مالحظتها أثناء أداء الخبرة   ــ ٌحافظ الطالب على امتداد ذراعٌة وجسمه خالل التعلق وٌكون النظر متجها 

 لألمام       
.   ــ  عمل بعض الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التؽذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لؽسل الٌدٌن و الوجه   

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :لعبه صؽٌرة 
 متر األولً بها عقلة 10فً وجود ثالث محطات المسافة بٌنهم 

ٌتحرك علً عارضتها التلمٌذ  من الٌمٌن إلً الٌسار بالٌدٌن ، ثم 
، والثالثة بها . ث 10الثانٌة بها عارضة توازن والتعلق األفقً لمدة 

 .أعمدة كرة طائرة والتعلق الرأسً  علٌها 

ـ شرح الخطوات الفنٌة للخبرة مع توضٌح أجزاء 
الجسم المختلفة مع توضٌح دور كل جزر من 

 أجزاء الجسم فً المهارة 

ـ أداء التعلق بطرٌقة آمنه وصحٌحة حسب 
مستوٌات مختلفة مع محاول رفع القدمٌن للمس 

 العقلة و الثبات لبضع ثوانً

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

ـ ٌذكر الطالب أنواع القبض بالٌدٌن على العارضة مع ذكر الفرق  استمارة متابعة سلوكٌات الطالب  أثناء تنفٌذ الخبرة و بعدها 
 بٌن كل نوع من القبضات ؟

التعلق بطرٌقة أمنه وصحٌحة استمارة محك تعلم مهارة 
 حسب مستوٌات مختلفة

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 ـ هل ٌستطٌع ابنكم التعلق فً المنزل أو ساحة المنزل بشكل طبٌعً دون تشنج ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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 وقوؾ القدم إماما  
المتطلبات السابقة 

الطعن على القدمٌن بالتبادل فً جمٌع  المكان ساحة مناسبة للخبرة
 الخبرة االتجاهات

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌطعن الطالب على القدمٌن بالتبادل  فً جمٌع االتجاهات صافره أقماع

 صولجانات 
أن ٌتعرؾ الطالب على ماذا ٌحدث للقلب إثناء ممارسة النشاط البدنً بصورة 

 مبسطة
 معرفً

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا للمحافظة على بٌئة  األنشطة البدنٌة   
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

.ـ تتحرك إحدى  الرجلٌن التجاه الطعن مع المحافظة على استقامة الجذع  .ـ من وضع الوقوؾ والذراعان فً الوسط  2   1 

.ـ ٌلمس عقب القدم األرض وعلى مسافة خطوة أو أبعد قلٌال من الخطوة العادٌة  . ـ النظر فً اتجاه الطعن نحو المكان الذي سٌتم وضع القدم على األرض  4   3 

 6 
ٌتبع باقً القدم لتستقر بكاملها على األرض وٌكون مفصل ركبة الرجل الطاعنة منثنٌا بزاوٌة 

.قرٌبة من العمودٌة وتكون الرجل األخرى ممتدة كامال ومقدمة  القدم فً اتجاه الطعن   
5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 متر 30  ٌقسم التالمٌذ إلً أربع قاطرات خلؾ خط بداٌة ، وعند سماع الصافره ٌتسابق التالمٌذ لمسافة :لعبة صؽٌرة
.والعودة   

. تبادل الطعن بالقدمٌن جانبا (الذراعان جانبا- وقوؾ)  

. تبادل الطعن بالقدمٌن أماما (عالٌاالذراعان - وقوؾ)  

. ألقصً مدى ن تباعد  القدمً(الوضع أماما- وقوؾ)  

 التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب لها
 .الطعن الصحٌح بالقدمٌن شرح مبسط لمهارة - 

 :-أداء نموذج حركً للمهارة ٌوضح فٌه ماٌلً - 

 .القدم الطاعنة منثنٌة من مفصل الركبة والقدم الحرة ممتدة كامال - 
 .الجذع عمودي علً القدمٌن ، ومشط الفدم ٌشٌر التجاه الطعن - 

 .مشاهدة نموذج حً للطعن الصحٌح -

 تطبٌقات موجهة للطعن األمامً  والجانبً، والخلفً بالقدمٌن مع اإلٌقاع أو النداء

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 : لعبه صؽٌرة    
ٌقؾ التالمٌذ فً أعداد ثالثٌة بٌنهم مسافات مناسبة ، وٌقوم 
المعلم بالنداء مع اإلٌقاع بالصافرة بالطعن أماما ثم جانبا ثم 
خلفا ، وتكرار األداء علً القدم األخرى وٌفوز الثالثٌة ذات 

 األداء األفضل

ـ شرح الخطوات الفنٌة ألداء الطعن األمامً مع معرفة 
 أجزاء الجسم المستخدمة 

ـ ٌكون الجسم أكثر ثباتا عندما ٌرتكز على قاعدة ارتكاز 
 كبٌرة مقارنه بارتكاز على قاعدة صؽٌرة 

 ـ ٌزداد ثبات الجسم بقرب مركز ثقله من قاعدة االرتكاز

 ـ أداء العن األمامً مع رفع الٌدٌن للجانب
ـ أداء نفس التمرٌن السابقة مع محاولة رفع القدم 
 الخلفٌة ألعلى ومحاولة االتزان على القدم األمامٌة

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

 الطعن على سؤال الطالب عن الخطوات الفنٌة لخبرة
 القدمٌن بالتبادل فً جمٌع االتجاهات ؟

الطعن على القدمٌن استمارة محك التعلم لمهارة 
 بالتبادل فً جمٌع االتجاهات

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 هل ٌستطٌع ابنكم أداء الطعن على القدمٌن بالتبادل فً جمٌع االتجاهات دون تشنج للعضالت وبسهله ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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تحرٌك الرجل من مفصل 

 الفخذ
المتطلبات السابقة 

 الخبرة تطبٌق المٌزان الجانبً المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌطبق الطالب المٌزان الجانبً مقعد سوٌدي  صافره

 كرات مطاطٌة 
أن ٌتعرؾ الطالب على ماذا ٌحدث للقلب إثناء ممارسة النشاط البدنً 

 معرفً بصورة مبسطة

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا للمحافظة على بٌئة  األنشطة البدنٌة   
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

من وضع الوقوؾ و الذراعٌن عالٌا ، ٌتم ثنً الجذع ألحد الجانبٌن  2 ترفع الرجل التً فً عكس اتجاه ثنً الجذع جانبا عالٌا قدر المستطاع 1 

 3  درجة90تكون الزاوٌة بٌن الرجل قرٌبة من  4 ٌتم المحافظة على امتداد الذراعٌن ألعلى و الجانب لجهة ثنً  الجذع

ٌكون الرأس فً وضعه الطبٌعً  على استقامة الجذع و النظر متجه 
 5 ٌتم المحافظة على استقامة كل من الرجلٌن دون انثناء  6 لألمام

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 ٌقسم التالمٌذ ؼلً أربع قاطرات ، توضع عالمات علً مسافات مناسبة أمام كل قاطرة ، وعند سماع الصافره ٌقوم :لعبة صؽٌرة
التلمٌذ األول فً القاطرة بالحجل حتى ٌصل إلً العالمة ثم ٌعود للجري لٌلمس التلمٌذ الذي ٌلٌه ثم ٌأخذ مكانة خلؾ القاطرة ، 

 .وٌفوز القطار الذي ٌنتهً أوال 
 . المشً علً مقعد سوٌدي مقلوب (الذراعان جانبا- وقوؾ)
 . عمل مٌزان أمامً (وقوؾ)
 . عمل مٌزان صؽٌر (وقوؾ)

 التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب لها
  . المٌزان الجانبً بإٌجاز شرح مبسط لمهارة

 :-أداء نموذج حركً للمهارة ٌوضح فٌه ماٌلً - 
 .ثنً الجذع علً أحد الجانبٌن ، مع رفع الذراعٌن جانبا ، ورفع القدم الحرة - 
 .تشٌر أحد الٌدٌن عالٌا واألخرى ألسفل ، ومد مفصل القدم الحرة وقدم االتزان - 

 .تطبٌقات للمٌزان الجانبً مع الزمٌل، ثم بصورة انفرادٌة -
 .المرجحة بزاوٌة  (وقوؾ  )
 .االؼتسال بعد أداء الحصة مباشرة - 
االنصراؾ إلً الفصل بشكل منظم-   

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :لعبه صؽٌرة 
ٌقوم التالمٌذ بالجري الحر فً مختلؾ االتجاهات ، وعند 

سماع الصافره ٌستعرض التالمٌذ مهارات المٌزان الجانبً 
ٌمٌنا وٌسارا ، مع التعزٌز اللفظً لألداء الصحٌح والمحاوالت 

.الناجحة   

ـ شرح الخطوات الفنٌة ألداء المٌزان الجانبً  مع 
 معرفة أجزاء الجسم المستخدمة 

ـ ٌكون الجسم أكثر ثباتا عندما ٌرتكز على قاعدة ارتكاز 
 كبٌرة مقارنه بارتكاز على قاعدة صؽٌرة 

 ـ ٌزداد ثبات الجسم بقرب مركز ثقله من قاعدة االرتكاز

 ـ أداء المٌزان الجانبً على شئ مرتفع 
ـ أداء المٌزان الجانبً مع الثبات ثم رفع الٌدٌن 

للجانب ودوران القدم المرفوعة للخلؾ للوصول 
 للمٌزان الخلفً ومحولة الثبات 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أن ٌذكر الطالب الخطوات الفنٌة لمهارة المٌزان 
 استمارة محك التعلم لمهارة المٌزان الجانبً الجانبً ؟

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً
 هل ٌستطٌع ابنكم الثبات لفترات طوٌلة فً المٌزان الجانبً  دون لمس األرض بالقدم المرفوعة لفترات  طوٌلة نسبٌا ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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 مسك الكرة  تمرٌر الكرة بالٌدٌن من أسفل
المتطلبات السابقة 

 الخبرة رمً الكرة بطرٌقة صحٌحة المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌرمً الكرة بطرٌقة صحٌحة صافره مراتب

 
نموذج 
 معرفً أن ٌتعرؾ الطالب على ماذا ٌحدث للقلب إثناء ممارسة النشاط البدنً بصورة مبسطة للمهارة

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا للمحافظة على بٌئة  األنشطة البدنٌة   
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 (أحد القدمٌن متقدمة لألمام عن األخرى قلٌال  )من وضع الوقوؾ أماما  2 الذراعان ممتدان عالٌا و الٌدان ممسكتان بالكرة 

 3 تحرٌمك الذراعٌن و الٌدٌن ممسكتٌن بالكرة للخلؾ قلٌال تمهٌدا لتمرٌرها  4 تحرٌك الذراعٌن بقوة و سرعه لتدفع الكرة لألمام 

 5 تترك الٌدٌن الكرة فً نهاٌة حركتها لألمام متابعتها لحركة الكرة لألمام  6 تتحرك القدم الخلفٌة لألمام

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . انتشار حر فً الملعب رمً كٌس الحب عالٌا ولقفة (وقوؾ)- 
 . رمً كٌس الحب داخل أطواق أو دوائر (وقوؾ)ـ 

  . رمً األداة الصحٌح ح مبسط لمهارةـ  شر

 :-أداء نموذج حركً للمهارة ٌوضح فٌه ماٌلً - 

 .مسك األداة جٌدا بأطراؾ األصابع بدون الضؽط علٌها - 
 . رمً الكرة بٌد واحدة ألبعد مسافة (وقوؾ)
  .(:) تبادل رمً الكرة مع الزمٌل  (وقوؾ)
 . تمرٌر الكرة إلً الحائط ولقفها (وقوؾ)
 .إكساب األداة القوة المناسبة للمسافة المحددة للرمً ، مع فرد الذراع كامال - 
 .المرجحة األفقٌة  (وقوؾ  )
 .االؼتسال بعد أداء الحصة مباشرة - 
.االنصراؾ إلً الفصل بشكل منظم -   

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :لعبه صؽٌرة 
كل مجموعتان تتنافسان ، مجموعة " الحصول علً الكرة  " 

تمرره الكرة بٌن بعضها واألخرى تحاول الحصول علٌها ، 
المجموعة الفائزة التً تمرر عشرة تمرٌرات متتالٌة ، وٌكرر 

. 

 ـ مساعدة الطالب على  إدراك اإلحساس بالكرة 
 ـ  شرح مواصفات لرمً الكره من أعلى بالٌدٌن 

 ـ إعطاء فكرة للطالب عن أجزاء الجسم التً تشترك فً تسلم 

ـ تقسٌم الطالب إلً قاطرتٌن القاطرة األولى تحمل الكرة و 
عند سماع اإلشارة ٌجري الطالب انتشار حر مع  ضرب الكرة 

باألرض وعند سماع الصافره الثانٌة ٌرمً  الطالب الكرة  
 للزمٌل وٌتجه للقاطرة الثانٌة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

هل تعرؾ الطالب على الخطوات التعلٌمٌة الصحٌحة 
 لرمً الكرة من أعلى بالٌدٌن

استمارة محك التعلم لمهارة رمً الكرة من 
 أعلى بالٌدٌن 

 

هل بإمكانك تنفٌذ مهارة رمً الكرة من أعلى بالٌدٌن فً المنزل خمس مرات بطرٌقة صحٌحة وآمنة ؟                                        -  1  
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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الخامس 

 عشر
 الصؾ الثالث الوحدة الثالثة  األسبوع

المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح الوثب الصحٌح 
 الخبرة حالة القلب أثناء ممارسة النشاط البدني المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاؾ 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

أن ٌتعرؾ الطالب على ماذا ٌحدث للقلب إثناء ممارسة النشاط البدنً  أقماع  صافره 
 معرفً بصورة مبسطة

 صورة للمهارة 

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا للمحافظة على بٌئة  األنشطة البدنٌة   
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 انخفاض معدل دقات القلب أثناء الراحة اإلٌجابٌة 2 ارتفاع معدل ضربات القلب  أثناء النشاط

 3 زٌادة حجم الشعٌرات الدموٌة المتفرعة من الشراٌٌن التاجٌة للقلب 4 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 من خالل العمل فً مجموعات ، المشً علً خط مرسوم علً األرض ، نط الحبل ، رمً :لعبة صؽٌرة
  .ولقؾ كٌس الحبوب ، قفزة األرنب ، تحدٌد أفضل مجموعة 

 .متر  (30) العدو مسافة (وقوؾ)
 .ث  (15) الوثب فً المكان (وقوؾ)
 .  الوثب مع رفع الذراعٌن جانبا ( فتحاوقوؾ)

 :-ٌشاهد التالمٌذ نموذج للقلب وأجزاءه مع شرح مبسط لتوضٌح التالً - 
 .انخفاض معدل دقات القلب أثناء الراحة اإلٌجابٌة ، وزٌادتها أثناء النشاط - 
 .تورٌد كمٌة اكبر من األكسجٌن للخالٌا العاملة عن طرٌق ضخ القلب للدم - 
 .زٌادة حجم الشعٌرات الدموٌة المتفرعة من الشراٌٌن التاجٌة للقلب - 

 

:التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقؾ التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 :   لعبه صؽٌرة 
 (النبض) ٌقوم التالمٌذ بحساب عدد دقات القلب 

بأنفسهم لمدة دقٌقة قبل األداء ، ثم أداء العدو لمسافة 
متر وقٌاس النبض مباشرا بعد األداء ، وحساب  (40)

 الفارق بٌن القٌاسٌن ، الزمن بواسطة المعلم

ـ توضٌح للطالب األماكن التً ٌمكن من خاللها 
،تلمس النبض لدى اإلنسان مع ذكر السبب   

ـ الربط بٌن التعرق أثناء المجهود البدنً وزٌادة 
 عدد ضربات القلب 

ـ تلمس النبض و عدة ومعرفة ضربات القلب و ضؽط 
 الدم بشكل مبسط للطالب ؟

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

 هل تعرؾ الطالب علً حالة القلب أثناء ممارسة النشاط البدنً ؟ استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق الدرس

 

ـ :بطاقة إلى ولً األمر   

 هل ٌستطٌع الطالب أن ٌتحسس النبض الخاص به بطرٌقة صحٌحة فً المنزل ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة 

 الخبرة  المكان  للخبرة

 المجال الهدؾ األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

  

 نفس حركً   

 معرفً   

 انفعالً   
 

 ما ٌنبؽً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2  1 

 4  3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

  

 

   

   

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

   

 

 
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرؾ التربوي  مدٌر المدرسة 

 

 


