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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح  المشً الصحٌح  
التغٌر فً معدل ضربات القلب أثناء المجهود  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 البدنً والتفسٌر المبسط له       
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌمارس الطالب تدرٌبا بدنٌا ٌنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحٌة صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌدرك الطالب التغٌر فً معدل ضربات القلب أثناء المجهود البدنً و التفسٌر المبسط له أقماع 

 انفعالً أن تتعزز لدى الطالب تعالٌم الدٌن اإلسالمً المرتبطة بالنشاط البدنً  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 أداء حركات مناسبة لإلحماء قبل النشاط البدنً  2 أداء الجري بطرٌقة صحٌحة 

 3 أداء حركات مناسبة للتهدئة فً نهاٌة النشاط البدنً 4 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

.الجري الجانبً بعرض الملعب  (وقوف).                      الجري حول الملعب  (وقوف)  

.متر  (40)العدو لمسافة  (وقوف).الجري المتعرج بٌن األقماع  (وقوف)  

تبادل ثنً الجذع علً الجانبٌن  (ثبات الوسط- وقوف).     تبادل الطعن علً الجانبٌن  (الذراعان جانبا- وقوف)  

 ـ انتشار حر ٌقوم كل طالب بعمل دائرة حول نفسه مع عدم مالمسة أي من ذراعً الغٌر من الزمالء
 ـ أداء بعض حركات اإلحماء فً أماكنهم التً تتضمن االطاله من المرونة لعضالت الرجلٌن و الجذع و الظهر 

ـ أداء بعض المتطلبات السابقة للخبرة و هً المشً و الجري بطرٌقة صحٌحة للتأكد من إتقان الطالب لها قبل البدء 
 بأنشطة الخبرة التعلٌمٌة الجدٌدة 

.ـ ٌطلب المعلم من الطالب أن ٌقوم كل منهم بمراقبة نبض قلبه وهو فً وضع الوقوف   

.ـ عمل دورة مشً حول الملعب ثم التوقف ومراقبة النبض ووصف ماذا حدث للنبض من ناحٌة السرعة   

االنصراف إلً الفصل بشكل منظم.   - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .  - المرجحة العمودٌة  (وقوف  )  

 

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

تنظٌم أنشطة خالل الفسحة الٌومٌة من شأنها تحسٌن أداء 
:الطالب الخبرة التعلٌمٌة مثل   

 ـ مسابقات فً المشً و الجري 
 ـ ألعاب متنوعة تتضمن الحركة المستمرة 

 

ـ تغٌر معدل نبضات القلب مع تغٌر شده النشاط البدنً باالرتفاع 
 و االنخفاض 

التغٌر فً معدل ضربات القلب أثناء المجهود البدنً والتفسٌر 
 المبسط له       

ـ التدرج فً زٌادة عدد الدورات التً تتم حول المربع أو 
المستطٌل المحدد فً ساحة اللعب من دورة واحدة إلى 
دورتٌن فثالثة وهكذا إلى الحد الذي ٌرى فٌه المعلم أنه 

 مناسبا لقدرات الطالب وٌمكنهم تحمله
ـ ٌمكن عمل بعض المسابقات فً المشً و الجري بٌن 

 الطالب لمسافات مختلفة فً حدود ساحة اللعب 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

ـ ما التغٌر الذي ٌحدث فً معدل ضربات القلب أثناء 
 استمارة محك التعلم للخبرة  المجهود البدٌن ؟ و أسبابه ؟

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ كتابه بحث عن معدل ضربات القلب وعالقتها بالنشاط الرٌاضً ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوثب الصحٌح  الجري الصحٌح  
 الخبرة العالقة بٌن شدة التمرٌن ومعدل النبض  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌمارس الطالب تدرٌبا بدنٌا ٌنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحٌة صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌدرك الطالب العالقة بٌن شده التمرٌن و معدل النبض أقماع 

 انفعالً أن تتعزز لدى الطالب تعالٌم الدٌن اإلسالمً المرتبطة بالنشاط البدنً  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 أداء حركات مناسبة لإلحماء قبل النشاط البدنً  2 أداء الجري بطرٌقة صحٌحة 

 3 أداء حركات مناسبة للتهدئة فً نهاٌة النشاط البدنً 4 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . الجري مع لمس الٌدٌن للكعبٌن (وقوف)                   .الجري حول الملعب  (وقوف)
. مرجحة الرجل عالٌا أماما بالتبادل (وقوف)( .       4- 1) الجري مع رفع الذراعٌن عالٌا والضغط للخلف (وقوف)  

 . ثنً الجذع أماما أسفل ثم مد الجذع عالٌا للضغط خلفٌا (لمس الرقبة- فتحا- وقوف)
  المشً أماما مع رفع الذراعٌن جانبا والضغط مع كل خطوة(وقوف)

ـ أداء بعض المتطلبات السابقة للخبرة و هً المشً و الجري بطرٌقة صحٌحة للتأكد من إتقان الطالب لها قبل البدء 
 بأنشطة الخبرة التعلٌمٌة الجدٌدة 

.ـ ٌطلب المعلم من الطالب أن ٌقوم كل منهم بمراقبة نبض قلبه وهو فً وضع الوقوف   

.ـ عمل دورة مشً حول الملعب ثم التوقف ومراقبة النبض ووصف ماذا حدث للنبض من ناحٌة السرعة   

ـ ٌكرر النشاط السابق بالتغٌر  إلى الهرولة ثم الجري بسرعة منخفضة ثم الجري بسرعة عالٌة وفً كل مرة ٌتم 
 التوقف ومراقبة نبض القلب لمالحظة التغٌر الذي ٌحدث فٌه مع التغٌٌر فً سرعة أداء النشاط

االنصراف إلً الفصل بشكل منظم.   - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .  - المرجحة العمودٌة  (وقوف  )  

 

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

تنظٌم أنشطة خالل الفسحة الٌومٌة من شأنها 
:تحسٌن أداء الطالب الخبرة التعلٌمٌة مثل   

 ـ مسابقات فً المشً و الجري 
 ـ ألعاب متنوعة تتضمن الحركة المستمرة 

 

 ـ ضرورة التدرج فً أداء النشاط البدنً من حٌث الشدة 
ـ تغٌر معدل نبضات القلب مع تغٌر شده النشاط البدنً باالرتفاع 

 و االنخفاض 

 

ـ التدرج فً زٌادة عدد الدورات التً تتم حول المربع أو 
المستطٌل المحدد فً ساحة اللعب من دورة واحدة إلى 
دورتٌن فثالثة وهكذا إلى الحد الذي ٌرى فٌه المعلم أنه 

 مناسبا لقدرات الطالب وٌمكنهم تحمله
ـ ٌمكن عمل بعض المسابقات فً المشً و الجري بٌن 

 الطالب لمسافات مختلفة فً حدود ساحة اللعب 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

ـ ما التغٌر الذي ٌحدث فً معدل ضربات القلب أثناء 
 استمارة محك التعلم للخبرة  المجهود البدٌن ؟ و أسبابه ؟

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
؟ العالقة بٌن شدة التمرٌن ومعدل النبض ـ كتابه بحث عن  

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح  الوثب الصحٌح  
 الخبرة                   و التهدئة و كٌفٌه تنفٌذهاأهمٌة اإلحماء  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 صافره نموذج للمهارة
أن ٌمارس الطالب تدرٌبا بدنٌا ٌنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة 

 نفس حركً المرتبطة بالصحٌة

 معرفً أن ٌعرف الطالب أهمٌة اإلحماء و التهدئة وكٌفٌة تنفٌذها أقماع 

 انفعالً أن تتعزز لدى الطالب تعالٌم الدٌن اإلسالمً المرتبطة بالنشاط البدنً  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 أداء حركات مناسبة لإلحماء قبل النشاط البدنً  2 أداء الجري بطرٌقة صحٌحة 

 3 أداء حركات مناسبة للتهدئة فً نهاٌة النشاط البدنً 4 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. الجري ثم الوثب عند سماع الصافره ألعلى ارتفاع (وقوف)                        .الجري حول الملعب  (وقوف)  

.ث  (30)العدو فً المكان لمدة  (وقوف).         الجري ثم القفز لتعدٌة مقعد سوٌدي (وقوف)  

. مٌل الجذع لألمام والضغط ألسفل (لمس الرقبة- وقوف).           ثنً الركبتٌن كامال (ثبات الوسط- وقوف)  

. ـ بدأ أنشطة الخبرة باإلحماء فٌوضح المعلم للطالب أهمٌة اإلحماء وكٌفٌة تنفٌذ اإلحماء وإشكال اإلحماء المختلفة   

 ـ انتشار حر ٌقوم كل طالب بعمل دائرة حول نفسه مع عدم مالمسة أي من ذراعً الغٌر من الزمالء
 ـ أداء بعض حركات اإلحماء فً أماكنهم التً تتضمن االطاله من المرونة لعضالت الرجلٌن و الجذع و الظهر 

ـ ٌوضح المعلم للطالب كٌفٌة االستفادة من الحائط و عمل بعض حركات اإلطالة و المرونة إلحماء لكل من عضالت 
.الرجلٌن و الظهر و البطن و الكتفٌن و الذراعٌن   

 ـ فً نهاٌة النشاط ٌقوم المعلم بتوجٌه الطالب عن مفهوم التهدئة و أهمٌتها وكٌفٌه تنفٌذها وأشكالها المتنوعة 
ـ عمل أنشطة متنوعة للتهدئة وٌمكن أن تتضمن مضً حول المربع أو المستطٌل المحدد فً ساحة اللعب بسرعة  

. منخفضة ، وتختتم بعض حركات اإلطالة  و المرونة الخفٌفة   

ـ أداء بعض المتطلبات السابقة للخبرة و هً المشً و الجري بطرٌقة صحٌحة للتأكد من إتقان الطالب لها قبل البدء 
 بأنشطة الخبرة التعلٌمٌة الجدٌدة 

 

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

تنظٌم أنشطة خالل الفسحة الٌومٌة من شأنها 
:تحسٌن أداء الطالب الخبرة التعلٌمٌة مثل   

 ـ مسابقات فً المشً و الجري 
 ـ ألعاب متنوعة تتضمن الحركة المستمرة 

 

 ـ أهمٌة عمل إحماء قبل بدء أي نشاط بدنً و أهمٌة التنوع فٌه
 ـ ضرورة التدرج فً أداء النشاط البدنً من حٌث الشدة 

ـ تغٌر معدل نبضات القلب مع تغٌر شده النشاط البدنً باالرتفاع 
 و االنخفاض 

 ـ أهمٌة عمل التهدئة بعد أي نشاط بدنً و أهمٌة النوع فٌه  

ـ التدرج فً زٌادة عدد الدورات التً تتم حول المربع أو 
المستطٌل المحدد فً ساحة اللعب من دورة واحدة إلى 
دورتٌن فثالثة وهكذا إلى الحد الذي ٌرى فٌه المعلم أنه 

 مناسبا لقدرات الطالب وٌمكنهم تحمله
ـ ٌمكن عمل بعض المسابقات فً المشً و الجري بٌن 

 الطالب لمسافات مختلفة فً حدود ساحة اللعب 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 استمارة  محك التعلم للخبرة    ؟     و التهدئة و كٌفٌه تنفٌذها أهمٌة اإلحماء أذكر  الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 كتابه بحث عن اإلصابات الناتجة عن عدم اإلحماء الجٌد قبل ممارسة النشاط البدنً

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح  رمً الكرة  
كٌفٌه تجنب اإلصابات أثناء النشاط البدنً المكان ساحة مناسبة  للخبرة  الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌمارس الطالب تدرٌبا بدنٌا ٌنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحٌة صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌعرف الطالب أهمٌة اإلحماء و التهدئة وكٌفٌة تنفٌذها كرات سلة  أقماع

 انفعالً أن تتعزز لدى الطالب تعالٌم الدٌن اإلسالمً المرتبطة بالنشاط البدنً  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 استخدام مالبس  و حذاء مناسبة للنشاط البدنً من حٌث النوعٌة و المقاس  2 بدء النشاط البدنً دائما بعمل اإلحماء المناسب لنوع النشاط 

 3 إنهاء النشاط البدنً دائما بعمل تهدئه مناسبة لطبٌعة النشاط و حالة الجو 4 استخدام األدوات و األجهزة بالطرٌقة المصممة الستخدامها و لنفس غرض االستخدام 

 6 ممارسة النشاط فً األماكن المخصصة و التأكد من خلوها من أٌة حفر أو عوائق
تجنب استخدام األدوات و األجهزة التالفة أو غٌر الصالحة لالستخدام أو فٌها 

 عٌوب تؤثر على استخدامها 
5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

علً جانبً الملعب ،  (مواجه- وقوف)ٌقسم الفصل إلً مجموعتٌن تقف بشكل متقابل " تبادل المجموعتٌن  ":لعبة صغٌرة 
، وتفوز المجموعة التً  (بالظهر)وعند سماع الصافره تتبادل المجموعتان األماكن من الجري السرٌع ثم من الجري المعكوس 

 .تصل إلً الجانب األخر قبل المجموعة األخرى 
 . الوثب مع فتح القدمٌن (وقوف)             .متر  (30)العدو لمسافة  (وقوف)
  الوثب من فوق األقماع(وقوف) الجري الزجزاج بٌن الكرات الطبٌة      (وقوف)

 ـ اإلشارة إلى ضرورة اإلحماء الجٌد لعدم أصابه العضالت أثناء ممارسة النشاط  
 مع توضٌح ضرورة خلو الملعب من أي إعاقة أو حفر قد تصٌب الطالب أثناء ممارسة النشاط 

 ٌتم تقسٌم الفصل إلً مجموعتٌن متساوٌتٌن ومتجانستٌن
 .المجموعة األولً تقوم بأداء آلٌة الجري الصحٌحة مع تصحٌح األخطاء الفنٌة - 
 .المجموعة األخرى تقوم بأداء التصوٌب علً السلة ، ثم التبدٌل بٌن المجموعتٌن بعد مرور زمن معٌن من األداء - 
 .االنصراف إلً الفصل بشكل منظم .     - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .          - المرجحة البندولٌة  (وقوف  )

 

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

 متر 50ـ إجراء منافسة بٌن الطالب فً الجري لمسافة 
ذكر  ما ٌنبغً مالحظته أثناء ممارسة النشاط البدنً  مع احتساب الزمن وتحدٌد أسرع

 لتجنب اإلصابة 
  

ث ومن الدوران 5اطلب من الطالب الجري للخلف 
 .والجري  بسرعة متوسطة  

اطلب من الطالب أداء أي تمرٌن بدنً ومن ثم 
 الجري لألمام والعودة بالجري للخلف

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 استمارة محك التعلم للخبرة أذكر  كٌفٌه تجنب اإلصابات أثناء النشاط البدنً الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 كتابه بحث عن  كٌفٌه تجنب اإلصابات أثناء النشاط البدنً

 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  آلٌة العدو  البدء المنخفض البدء العالً
 الخبرة الجري فً منحنى المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌتمكن الطالب من الجري فً منحنى بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌعرف الطالب الخطوات الفنٌة للجري فً منحنى أقماع 

 انفعالً أن ٌتعزز لدى الطالب الحماس للمشاركة وبذل الجهد فً النشاط البدنً   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 مٌل الجذع قلٌال جهة الٌسار  2 دوران مشط قدم الرجل الٌسرى قلٌال للخارج فً اتجاه الحافة الداخلٌة للمضمار

 3 رفع الكتف األٌمن قلٌال عن مستوى الكتف األٌسر  4 زٌادة مدى حركة الذراع األٌمن بٌنما ٌقل مدى حركة الذراع األٌسر

 5 إقالل طول خطوة الرجل الٌسرى عن الرجل الٌمنى 6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

.الجري الجانبً بعرض الملعب  (وقوف).                      الجري حول الملعب  (وقوف)  

.متر  (40)العدو لمسافة  (وقوف).الجري المتعرج بٌن األقماع  (وقوف)  

تبادل ثنً الجذع علً الجانبٌن  (ثبات الوسط- وقوف).     تبادل الطعن علً الجانبٌن  (الذراعان جانبا- وقوف)  

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

 ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة المهام 
ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب تحت 

إشراف المعلم  ـ ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم التغذٌة 
ـ رسم دائرتٌن متداخلتٌن : الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة 

، و الدائرة الداخلٌة تبعد حدودها عن حدود  ( متر 3 ـ 2 )الدائرة الخارجٌة تبعد حدودها عن حدود ساحة اللعب من 
ــ تقسٌم الطالب .    ، مع مراعاة عوامل األمن و السالمة عند تنظمً الساحة  ( متر 3 ـ 2 )الدائرة الخارجٌة من 

إلى مجموعتٌن أحداهما تقف على حدود الدائرة الداخلٌة و األخرى تقف على حدود الدائرة الخارجٌة ، وٌبدأ نشاط 
الوحدة بأن  تجري كل مجموعة على حدود الدائرة التً تقف علٌها ، و أن ٌكون اتجاه المشً للمجموعتٌن على 

ٌتم التدرج فً سرعة  الجري لتكون سرعة متوسطة وبعد إتقان ، الدائرتٌن فً اتجاه عكس دوران عقارب الساعة 
الجري بالسرعة المتوسطة و التأكد من أن جمٌع الطالب ٌؤدون بطرٌقة صحٌحة وبسرعة منتظمة ٌتم التغٌر للجري 

 بسرعة عالٌة مع التأكٌد على حركات الذراعٌن ومٌل الجذع و دوران مشط القدم 
.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم .     - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - الوثب الخفٌف فً المكان   (وقوف  )ـ   

 

 

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

تنظٌم مسابقات  جماعٌة ألداء خبرة  الجري فً 
 منحنى

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل منهم بمواصفات األداء 
 الصحٌح

ـ القٌام بعرض نموذج لطرٌقة األداء الصحٌح بعد التوصل 
 ألفضل أداء

 ـ أداء البدء المنخفض و االنطالق فً خط مستقٌم
 ـ أداء البدء المنخفض و االنطالق فً المنحنى
 ـ أداء البدء العالً و االنطالق فً خط مستقٌم

 ـ أداء البدء العالً و االنطالق فً المنحنى

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً
استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 

 استمارة محك التعلم للجري فً منحنى أذكر مواصفات األداء الصحٌح للجري فً منحنى  الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ كتابه السباقات التً تتضمن الجري فً المنحنى فً ألعاب القوى 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  آلٌة العدو  البدء المنخفض 
 الخبرة تعدٌه الحواجز أثناء الجري المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 
متعدد 

 المستوٌات

 نفس حركً أن ٌتمكن الطالب من تعدٌة الحواجز أثناء الجري بطرٌقة صحٌحة صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌعرف الطالب بعض المواقف القانونٌة لتعدٌه الحواجز أقماع حواجز

 انفعالً أن ٌتعزز لدى الطالب الحماس للمشاركة وبذل الجهد فً النشاط البدنً   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 وضع قدم االرتقاء فً نهاٌة أخر خطوة قبل الحاجز 2 تحرٌك الرجل األخرى ألعلى مع انثنائها من مفصل الركبة

 3 مرجحة الرجل الحرة لألمام ثم فردها عند الوصول إلى الحاجز  4 مٌل الجزع لألمام مع تقارب الٌد الممرجحة لمالمسة الرجل الحرة 

 5 توازن الكتفٌن و الوركٌن أثناء الطٌران و بعده 6 سحب رجل قدم االرتقاء عند وصول قدم الرجل الحرة فوق الحاجز 

 7 تقرٌب أطراف الجسم من مسار مركز الثقل فوق الحاجز استعدادا للهبوط 8 هبوط قدم الرجل الحرة خلف الحاجز لبدء الخطوة األولى بعد تعدٌة الحاجز

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . الوثب العمودي للمس برج السلة (وقوف)                            .الجري حول الملعب  (وقوف)
. الوثب الطوٌل من الثبات (مرجحة الذراعٌن- وقوف).                           القفز بالقدمٌن لتعدٌة حاجز (وقوف)  

الجري أماما مع محاولة لمس خلف الفخذٌن بالعقبٌن  (وقوف  ).      تباعد القدمٌن ألقصً مدي (الوضع أماما- وقوف)  

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب 
ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة المهام ـ أداء نموذج للخبرة لها    

من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب تحت إشراف المعلم  ـ ٌقوم المعلم بمتابعة 
أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل 

:التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

 م مع التأكٌد على البقاء فً مسار الجري فً نفس الحارة و هو ما 10ـ الجري لألمام فً خط مستقٌم مع تزاٌد السرعة مسافة 
تحرك الرجل الحرة ألعلى مع انثنائها من مفصل الركبة  (مواجه للحاجز . وقوف قدم االرتكاز أماما  )ٌتوافق مع القانون ـ   

 تكون رجل االرتقاء قبل الحاجز ،ثم 8الجري لألمام فً خط مستقٌم مع تزاٌد السرعة وعند الوصول للخطوة رقم  (وقوف  )
الجري لألمام فً خط مستقٌم مع تزاٌد السرعة  (البدء المنخفض  )تحرك الرجل الحرة ألعلى مع انثنائها من مفصل الركبة  ـ 

  تكون ردا االرتقاء خطوة قبل الحاجز ، ثم تحرك الرجل الحرة ألعلى مع انثنائها من مفصل الركبة 8وعند الوصول للخطوة رقم 

االنصراف .   - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - مرجحه الذراعٌن جانبا معا بالتوازي مع رفع العقبٌن عن األرض  (وقوف  )
.إلً الفصل بشكل منظم   

 

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

من شأنها تحسٌن  (الفسحة  )تنظٌم أنشطة خالل أوقات الراحة 
أداء الطالب للخبرة التعلٌمٌة ، وتتم المشاركة فٌها بشكل 

اختٌاري ، كتنظٌم مسابقات فرجٌة أو جماعٌة ألداء خبرة تعدٌة 
 الحواجز أثناء الجري 

ـ جمٌع السباقات تجري فً حارات مع التزام كل متسابق بحارته 
 طوال السباق 

ـ أن المتسابق الذي ٌمرر قدمه أو رجله تحت المستوى األفقً 
لسطح الحاجز لخطة تخطٌة له أو ٌثب فوق حاجز فً غٌر 

 حارته أو ٌسقط الحاجز متعمدا بٌده أو قدمه ٌشطب  من السابق 

 ـ أن عدم تعم إسقاط الحاجز ال ٌلغً السباق 

ـ فً حالة إتقان مراحل أداء المهارة ، ٌمكن التقدم 
 ـ :باألداء من خالل ما ٌلً 

 ـ أداء البدء المنخفض و االنطالق لتعدٌة الحواجز أثناء 
 .الجري فً خط مستقٌم 

ـ أداء البدء المنخفض و االنطالق لتعدٌة الحواجز أثناء 
 الجري فً المنحنى

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

طرح أسئلة مباشرة لقٌاس مدى تحقق األهداف 
 المعرفٌة المرتبطة بمواصفات األداء القانونً لها 

استمارة مالحظة األداء الصحٌح لخبرة 
 الحواجز أثناء الجري 

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ عمل بحث وفق إمكانات كل منهم عن معلومات حول سباقات الحواجز فً ألعاب القوى و الكتابة عنها

 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوثب العالً بالطرٌقة المقصٌة  
 الخبرة الوثب العالً بالطرٌقة ألسرجٌه المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌتمكن الطالب من الوثب العالً بالطرٌقة السرجٌة بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

 جهاز وثب عالً  مراتب
أن ٌعرف الطالب الفارق بٌن الوثب العالً بالطرٌقة المقصٌة و الوثب 

 معرفً العالً بالطرٌقة ألسرجٌة 

 انفعالً أن ٌتعزز لدى الطالب الحماس للمشاركة وبذل الجهد فً النشاط البدنً  أقماع 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

ـ ٌتم دفع الجسم لألمام وقدم االرتقاء مرتكزة على األرض بالعقبٌن ــ تقدم الحوض لألمام : االرتقاء 
مع مٌل الجذع للخلف وبقاء الذراعٌن خلفا  ــ مرجحة الرجل الحرة ألعلى مع مد الركبة كامال ـ عند 
وصول مركز الثقل فوق الخط العمودي لالرتكاز ٌتم مجر رجل االرتقاء عمودٌا ودفع الذراعٌن أماما 

 عالٌا 

2 
 درجة مع 40ـ 35 خطوات تؤدي بسرعة وبزاوٌة بٌن 9 و7ٌبدأ ما بٌن : االقتراب 
 1 العارضة 

بعد اجتٌاز العارضة ٌتم الهبوط على كتف الجهة المقابلة لرجل االرتقاء: الهبوط   4 
ـ عند وصول الرجل الحرة لمستوى العارضة وهً منثنٌة تبدأ حركة : التعدٌة 

التفاف الجسم ــ الغطس بالكتفٌن و الرأس  ـ دوران الحوض حول نفسه واتجاه 
 رجل االرتقاء للخارج و ألعلى 

3 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . التقدم لألمام بالوثب (وقوف)                             .الجري حول الملعب  (وقوف)
.ث  (30)العدو فً المكان لمدة  (وقوف).                الجري المعكوس بعرض الملعب (وقوف)  

 . الوثب العمودي ألعلى ارتفاع ممكن (وقوف).                       تبادل الحجل علً القدمٌن (وقوف)
ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة  ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة تطبٌق الطالب لها 
المهام ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب 
تحت إشراف المعلم  ـ ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم 

:التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

 ألعلى االرتقاء مع ركل بحركة وألعلى لألمام مرجحتها ثم للخلف االرتقاء ورجل ( وقوف ) ــ

  األمام إلى الخلف من الذراعٌن مرجحة مع تمهٌدٌة خطوة أخذ بعد ولكن السابق التمرٌن فً كما ــ 

 رجل على الهبوط ثم بالمواجهة والوثب للعارضة المواجه االقتراب ، للخلف خطوات 5 بعد على للعارضة مواجه وقوف ــ 
      االرتفاع زٌادة فً التدرج مع السابق التمرٌن ــ    منخفض ارتفاع من كاملة السرجٌة بالطرٌقة الوثبة أداء ــ االرتقاء

 .االنصراف إلً الفصل بشكل منظم - .      االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .                - المرجحة بزاوٌة  (وقوف  )

 

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

ـ إقامة مسابقات فً  الوثب العالً بالطرٌقة  
ألسرجٌه أثناء الفسحة للطالب مع تحفٌز الطالب 

.ببعض الجوائز   

 ـ شرح مواصفات األداء الحركً للوثب العالً بالطرٌقة  
 ألسرجٌه  

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل منهم بمواصفات األداء 
 الصحٌح 

 

يتم تقسيم الفصل إلي أربع مجموعات متجانسة ، ثم 
أداء تسابق بين المجموعات ، وتفوس المجموعة 
تؤدي أكبز عدد من المحاوالت الناجحة من نفس 

 االرتفاع 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً
استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 

 الدرس
أذكر مواصفات األداء للوثب العالً بالطرٌقة  

 ألسرجٌه
استمارة محك التعلم الوثب العالً بالطرٌقة  

 ألسرجٌه
 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ أن ٌكتب بحث عن الطرق المختلفة للوثب العالً مع ذكر أفضلهم بالنسبة له مع ذكر السبب ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الوثب العالً 

المتطلبات السابقة  الجري فً منحنى تعدٌة الحواجز بالطرٌقة السرجٌة 
 الخبرة المشاركة فً منافسة مصغرة المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  

 نفس حركً أن ٌشارك الطالب فً منافسة مصغرة صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌعرف الطالب بعض القوانٌن المرتبطة بالخبرات التعلٌمٌة  مهر  مراتب

 سلم قفز  أقماع
أن ٌتعزز لدى الطالب االستعداد لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء 

 ممارسة النشاط البدنً 
 انفعالً

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 ــ تجري جمٌع السباقات فً حارات على أن ٌلتزم كل متسابق بحارته طول السباق 
ــ المتسابق الذي ٌمرر قدمه أو رجلة تحت المستوى األفقً لسطح الحاجز لحظة تخطٌة له ، أو ٌثب 

ٌسقط الحاجز متعمدا بٌده أو قدمه ٌشطب من السباق ، فوق حاجز فً غٌر حارته ، أ  

   (8 ـ بند 163قاعدة  )ـ إسقاط الحاجز بدون تعمد الٌلغً السباق 

2 

ٌقوم المتسابق بالجري فً المنحنى فً السباقات التً تكون : الجري فً منحنى 
  متر 100عادة أكثر من 

ٌتم وضع عشرة حواجز فً كل  ( م ح 400 م ح ،110 )تعدٌة الحواجز ـ تشتمل على سباق 
  (1 ـ بند 163قاعدة  )حارة تكون قاعدة كل حاجز باتجاه اقتراب المتسابق 

1 

ــ ٌسمح للمتسابق المتبقً باالستمرار فً الوثب حتى ٌفقد حقه فً المسابقة  ــ ٌحب أال 
م3 م فً 5تقل مساحة منطقة الهبوط عن    

4 
إضافة لمواد القانون التً تم تعلمها فً وحدتً ألعاب القوى للصفٌن : مسابقة الوثب العالً 

الرابع و الخامس فإنه البد من معرفة المواد التالٌة ـ للمتسابق الحق فً أ ٌبدأ الوثب على أي 
 ارتفاع سبق اإلعالن عنه وله حرٌة الوثب على أي ارتفاع  

3 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

  .الجري حول الملعب (وقوف) 
ٌنتشر التالمٌذ فً الملعب ، ثم ٌعٌن أحدهم لٌكون مطاردا لبقٌة التالمٌذ ، وإذا نجح هذا التلمٌذ بمسك : لعبة صغٌرة 

 .تلمٌذ أخر ٌتم تبدٌل المطاردة بٌنهما 
 . متر 30العدو لمسافة  (وقوف).الجري مع رفع الركبتٌن عالٌا  (وقوف) 
 .ثنً الجذع أماما أسفل والضغط أربع مرات  (الذراعان عالٌا- وقوف)
 الوثب فً المكان  ٌتم تقسٌم الفصل إلً مجموعتٌن متساوٌتٌن ومتجانستٌن (ثبات الوسط - وقوف)

الجري فً منحنى ،  )ٌتم تقسٌم الطالب إلى  ثالث مجموعات ٌتم عمل منافسة بٌن أفراد المجموعة فً أحد األلعاب 
ثم اخذ أفضل اثنٌن من كل مجموعة وعمل منافسة  (الوثب العالً بالطرٌقة ألسرجٌه ، تعدٌه الحواجز أثناء الجري 

ٌتم تشجٌع الطالب مع شرح . وٌتم التبادل بٌن المجموعات فً أداء المنافسات . بٌنهم لتحدٌد األول و الثانً و الثالث 
 بعض النقاط القانونٌة للسباقات 

االنصراف إلً الفصل بشكل .      - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .                - المرجحة بزاوٌة  (وقوف  )
 منظم 

 

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

 الجري فً منحنى ، تعدٌه ـ إقامة مسابقات فً 
الوثب العالً بالطرٌقة ، الحواجز أثناء الجري 

أثناء الفسحة للطالب مع تحفٌز الطالب ألسرجٌه 
.ببعض الجوائز   

حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات 
 األداء الصحٌح 

مع األداء القانونً لكل منها كما وردت فً القانون 
 الدولً للهواة

ـ اختٌار أفضل خمس طالب فً كل مسابقة 
وعمل منافسة بٌنهم مع تحفٌز الطالب على 
تحسٌن أدائهم و زٌادة روح المنافسة بٌن 

 الطالب  
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء القانونً لكل المهارات السابقة 
 كما وردت فً القانون الدولً للهواة

استمارة محك التعلم  للمشاركة فً منافسة 
 مصغرة

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
الوثب العالً بالطرٌقة ألسرجٌه من على ألنت ، الجري فً منحنى ، تعدٌه الحواجز أثناء الجري ـ تحمٌل  بعض المنافسات الدولٌه   

 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الدحرجة األمامٌة المنحنٌة من 

 الوقوف
المتطلبات السابقة 

 الخبرة الدحرجة األمامٌة من المشً المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب الدحرجة األمامٌة من المشً بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌعرف الطالب الخطوات الفنٌة للدحرجة األمامٌة من المشً بطرٌقة صحٌحة  أقماع مراتب

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسه الخبرة   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2 دفع األرض بالقدمٌن معا مع وضع الكفٌن على األرض 
من وضع المشً لألمام عند الوصول لنقطة بدء المهارة القدمٌن بجانب بعضهما 

ثنً الركبتٌن نصفا مع خفض الذراعٌن أماما أسفل وثنً الجذع قلٌال لألمام ثم 
وخفض الرأي ألسفل، وضع الكفٌن على األرض وثنً الذراعٌن و الركبتٌن كامال   

1 

تحرٌك الذراعان لألمام كً تتجه الٌدان نحو األرض ورفع الجذع عن األرض مع 
 مالمسة الٌدٌن لألرض قبل العقبٌن 

4 
دفع الجسم أماما وثنً الرأس لمالمسة الذقن للصدر و دخول الرأس بٌن الذراعٌن لمالمسة 

 3 الكتفٌن لألرض ـ دفع الجسم لألمام مع االحتفاظ بوضع االنحناء

 5 دفع األرض بالٌدٌن لرفع الوركٌن عن األرض و الجذع فً وضع انحناء 6 مد الجذع ألعلى للوصول لوضع الوقوف و الذراعٌن بجانب الجسم 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. الجري مع رفع الركبتٌن عالٌا (وقوف         .الجري حول الملعب  (وقوف  

. الجري الزجزاج بٌن الكرات الطبٌة (وقوف) الجري مع(وقوف)  

( 8- 5)، ثم ثنً الجذع أماما  (4- 1) ضغط الذراعٌن للخلف (الذراعان عالٌا- وقوف)  

لمس العقبٌن للمقعدة . (:) تشبٌك الٌدٌن مع محاولة جذب الزمٌل (الذراعان أماما- مواجه- وقوف)  

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 
ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة ـ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة المهام تطبٌق الطالب لها   

ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب تحت 
إشراف المعلم  ـ ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم التغذٌة 

:الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

المٌل  (جلوس قرفصاء  ) ــ  وضع التكورإلىالركبتٌن  (وقوف  )-  ـ تقدٌم الخبرة و األهداف قبل تعلٌمها للطالب  
 أداء الحركة على  ــالدحرجة األمامٌة على مستوى مائل (جلوس على أربع  )  ــ مع أداء نصف دحرجةاألمام إلى

  ـ أداء المهارة بأخذ خطوه واحدة ثم خطوتٌن ـ إعطاء فرصة للطالب لممارسة المهارة ثم عمل األرض مباشرة
.              االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - ـ الجري الخفٌف حول الملعب      .      المهارة كاملة من المشً  

  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم–

 

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

تنظٌم مسابقات فردٌة ألداء خبرة  الدحرجة األمامٌة 
 من المشً

 الصحٌح ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات األداء 
ـ القٌام بعرض نموذج بعد التوصل ألداء الخبرة ، و حث الطالب 

 على متابعة النموذج 
ـ لفت انتباه الطالب لمعرفه بعض األخطاء الفنٌة من تلقاء 

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها 

فً حالة ضعف تعلم بعض مراحل المهارة ، ٌمكن 
 ـ:التقدم باألداء من خالل ما ٌلً 

ـ إعادة أداء  الدحرجة األمامٌة المنحنٌة من 
 الوقوف

 ـ التدرج حتى أدائها من  المشً
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً
استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 

استمارة محك التعلم  للدحرجة األمامٌة من  أذكر مواصفات األداء  للدحرجة األمامٌة من المشً الدرس
 المشً

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ رسم مراحل أداء الدحرجة األمامٌة من المشً

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف على الرأس  الدحرجة األمامٌة المكورة 
 الخبرة الدحرجة األمامٌة المكورة من الوقوف على الرأس المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 صافره نموذج للمهارة
أن ٌؤدي الطالب الدحرجة األمامٌة المكورة من الوقوف على الرأس 

 نفس حركً بطرٌقة صحٌحة 

 معرفً أن ٌعرف الطالب الخطوات الفنٌة للمهارة  أقماع مراتب

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسه الخبرة   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

رثنً الجذع والركبتٌن للوصول إلى وضع التكومن وضع الوقوف على الرأس - 2 دفع األرض بالكفٌن وتحرٌك الرأس إلى الداخل  1 

 3  دوران الجسم لمقابلة الظهر لألرض- 4  استغالل اندفاع الجسم لإلمام ومد مفصلً الركبتٌن والجذع للوصول لوضع األقعاء-

 5  ضم الرجلٌن ومالمسة الفخذٌن للصدر خالل األداء- 6  عدم مالمسة الرأس لألرض أثناء أداء الدحرجة-

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة
 . المشً ثم أداء الدحرجة األمامٌة (وقوف)                                   .الجري حول الملعب  (وقوف)
. ث  (30)العدو فً المكان لمدة  (وقوف).              الجري والوثب العمودي ألقصً ارتفاع (وقوف)
 .ث  (10) الوقوف علً الرأس والثبات (وقوف).                  الوثب بالقدمٌن فً جمٌع االتجاهات (وقوف)

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 
ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة تطبٌق الطالب لها 

المهام ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب 
تحت إشراف المعلم  ـ ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم 

:التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

 ثانٌة ثم 2ـ تقسٌم الطالب إلى مجموعات حسب عدد المراتب ثم أداء المهارة من الوقوف على الرأس مع الثبات لمده 
.أداء الدحرجة األمامٌة المكورة  ـ ٌكرر التمرٌن السابق مع الوقوف   

  مع أصالح األخطاء الفنٌة لألداء كاملة تؤدي الدحرجة األمامٌة المكورة من الوقوف علً الرأس

\.مع التعزٌز اللفظً لألداء الجٌد  الدحرجة األمامٌة المكورة من الوقوف علً الرأسٌالحظ المعلم أداء التالمٌذ  -   

الوثب الخفٌف فً المكان مع مرجحة الذراعٌن فً جمٌع االتجاهات  (وقوف  )  

  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم–.                     االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - 

 

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

ـ إقامة مسابقات فً   الدحرجة األمامٌة المكورة من 
الوقوف على الرأس أثناء الفسحة للطالب مع تحفٌز 

.الطالب ببعض الجوائز   

 الصحٌح ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات األداء 
ـ القٌام بعرض نموذج بعد التوصل ألداء الخبرة ، و حث الطالب 

 على متابعة النموذج 
ـ لفت انتباه الطالب لمعرفه بعض األخطاء الفنٌة من تلقاء 

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها

اطلب من الطالب أن ٌودوا الدحرجة األمامٌة من -
 الوقوف على الرأس بمساعدة الزمٌل

اطلب من الطالب أن ٌودوا الدحرجة األمامٌة من - 
 الوقوف على الرأس مع الثبات لمدة معٌن

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء للدحرجة األمامٌة المكورة من 
 الوقوف على الرأس

استمارة محك التعلم  للدحرجة األمامٌة 
 المكورة من الوقوف على الرأس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ مشاهده سً دي تعلٌمً فً المنزل ٌشرح كٌفٌة أداء  الدحرجة األمامٌة المكورة من الوقوف على الرأس

   ـ تكلٌف الطالب وفق إمكانات كل منهم بالبحث عن معلومات حول خبرة  الدحرجة األمامٌة المكورة من الوقوف على الرأس
الواجبات 

 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف على الرأس الوقوف على الٌدٌن مستندا للحائط
 الخبرة ( ث2)الوقوف على الٌدٌن مع الثبات  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

بطرٌقة صحٌحة  (ث 2 )أن ٌقف الطالب على الٌدٌن مع الثبات  صافره نموذج للمهارة  نفس حركً 

 معرفً أن ٌعرف الطالب الخطوات الفنٌة للمهارة  أقماع مراتب

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسه الخبرة  حائط  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 من وضع الوقوف الذراعٌن عالٌا إحدى القدمٌن متقدمة على األخرى  2 ثنً الجذع أماما مع ثنً الركبة للطعن بالرجل األمامٌة 

دفع األرض بالرجل المثنٌة حتى ٌصل الجذع و الرجل الممدودة فوق الكتفٌن مباشرة ، إلحاق الرجل 
.المنثنٌة فً نفس الوقت إلى الرجل الممدودة   

 3 وضع الٌدٌن على األرض باتساع الصدر ثم مرجحة الرجل الخلفٌة خلفا عالٌا  4

 6 
مد الرجالن معا عالٌا حتى ٌصٌرا على استقامة واحدة مع الحوض و الجذع و 

  ث2الذراعٌن ممدودتٌن و النظر إلى األمام و الثبات فً هذا الوضع 
5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

عند اإلشارة .  متر وٌرسم فً منتصفها خط 18ـ ٌقسم الطالب إلى مجموعتٌن تقف كل مهما فً شكل صف الظهر مقابل للداخل بٌنهما مسافة 
بصافرة واحدة تجري كل مهما فً المكان ، وعند اإلشارة بصارفتٌن تغٌٌر االتجاه نحو الداخل للجري حتى خط المنتصف ثم العودة لمكان البدء 

، ٌتم تكرار األداء مرة أخرى لمن هم متأخرٌن عن زمالئهم مع إعطاء فرصة  للبقٌة للمشً حول منتصف الملعب ، وكل طالب متأخر فً 
.المجموعة ٌعتبر بنقطة على مجموعته   

 ثنً (وقوف).            الجري مع دوران الذراعٌن أماما ثم خلفا (وقوف).            الجري مع رفع الذراعٌن عالٌا والضغط للخلف (وقوف)
 وقوف).         تبادل مرجحة الرجلٌن لألمام وللخلف (الذراعان عالٌا- وقوف).      ث  (10)الجذع أماما أسفل للمس األرض بالٌدٌن والثبات 

 دفع األرض بالقدمٌن ورفعهم عالٌا       ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات (علً أربع
شرح مبسط - األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب لها     ـ قراءة بطاقة المهام و اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌاتها  ـ 

 . ـ البدء بتجرٌب المستوٌات المقدمة للتعرف على أي مستوى ٌمكن  البدء منه للمهارة باستخدام نموذج توضٌحً وإعطاء نموذج حركً
 سم مع مرجحة الرجل الخلفٌة خلفا 30وضع الٌدٌن على األرض قبل الحائط بمسافة (مواجه للحائط . الذراعٌن عالٌا .وقوف الوضع أماما )ـ 
 سم مع مرجحة الرجل الخلفٌة خلفا عالٌا للوصول لوضع الوقوف 30نفس الوضع السابق مع وضع الٌدٌن على األرض قبل الحائط بمسافة .

 على الٌدٌن مع سند عقبً الرجلٌن على الحائط 
 سم مع مرجحة الرجل الخلفٌة عالٌا للوصول لوضع الوقوف على 50ـ نفس الوضع السابق وضع الٌدٌن على األرض قبل الحائط بمسافة 

.            االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - مرجحة الذراعٌن جانبا معا بالتوازي مع رفع العقبٌن عن األرض (وقوف  )ث  2الٌدٌن و الثبات 
  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم–

 

:التقدم بالخبرة  استفادة من المواقف التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة  

 2)إقامة مسابقات  الوقوف على الٌدٌن مع الثبات 
أثناء الفسحة للطالب مع تحفٌز الطالب ببعض  (ث

.الجوائز   

التأكد على المعارف التالٌة من خالل المشاركة فً نشاط 
 ـ :جماعً 

  ث قانونا 2ـ الزمن المحدد لوضع الوقوف على الٌدٌن 
ـ ٌبدأ النشاط فً شكل مجموعات ثنائٌة ثم ثالثٌة ثم ٌتم 

 .األداء بشكل جماعً فً الساحة المخصصة لذلك 

ث مع 2ـ ربط أداء الوقوف على الٌدٌن مع الثبات 
 .الدحرجة األمامٌة المكورة 

ث ثم 2ـ ربط أداء الوقوف على الٌدٌن مع الثبات 
 أخذ ربع لفة ألداء الدحرجة األمامٌة المكورة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء الوقوف على الٌدٌن مع الثبات 
( ث2)  

استمارة محك التعلم للوقوف على الٌدٌن مع 
( ث2)الثبات   

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
ث كل وفق رؤٌته 2ـ تحدٌد الخبرات التعلٌمٌة األخرى من خبرات الجمباز التً ٌمكن ربطها مع خبرة الوقوف على الٌدٌن مع الثبات   

ث وغٌرها 2ـ تكلٌف الطالب وفق إمكانات كل منهم بالبحث عن معلومات حول خبرات الجمباز مثل خبرة الوقوف على الٌدٌن مع الثبات   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف على الٌدٌن   
 الخبرة (العجلة  )الشقلبة الجانبٌة  على الٌدٌن  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

بطرٌقة صحٌحة (العجلة  )أن ٌؤدي الطالب الشقلبة الجانبٌة على الٌدٌن  صافره نموذج للمهارة  نفس حركً 

 معرفً أن ٌعرف الطالب الخطوات الفنٌة للمهارة أقماع مراتب

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسه الخبرة  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 سم منها لوضع الٌد المقابلة 50وضع الرجل الحرة على األرض مع ثنً الجذع باتجاهها على بعد 
 2 للرجل الحرة و الذراع ممدودة على األرض 

الوقوف مع نقل مركز ثقل الجسم على رجل قدم االرتقاء ورفع الرجل الحرة عن 
 1 األرض ورفع الذراعٌن مائال  عالٌا 

 4 دوران الجسم بانسٌاب و الرجالن مفتوحتان تمران بوضع الوقوف على الٌدٌن فتحا 
مرجحة رجل قدم االرتقاء عالٌا مع دفع األرض بقدم الرجل الحرة بقوة مع وضع 

 3 الٌد المقابلة لرجل قدم االرتقاء على األرض 

 5 دفع األرض بالٌد المقابلة لرجل قدم االرتقاء لهبوط الرجل الحرة على األرض  6 استمرار الدوران حتى الوصول إلى وضع الوقوف فتحا الذراعان مائال عالٌا 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . الجري مع رفع الذراعٌن عالٌا والضغط للخلف (وقوف)                                 .الجري حول الملعب  (وقوف)
. متر  (40)العدو لمسافة  (وقوف).          الجري مع دوران الذراعٌن أماما ثم خلفا (وقوف)
   .قذف القدمٌن خلفا  (جلوس علً أربع).       تبادل لف الجذع علً الجانبٌن (ثبات الوسط- وقوف)

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب 
ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة المهام لها     

ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب تحت إشراف المعلم  ـ 
ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم 

(بالسند  ) الرجلٌن فتح ثم الٌدٌن على         الوقوف:تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   )  

باإلسناد ) األرض دفع مع بالتبادل الٌدٌن على الجسم ثقل نقل ( فتحا الٌدٌن على الوقوف )   )  

 فً واألخرى الهبوط جهة من تحت الكتف المساعدة ٌدي إحدى  وٌضع بالمساعدة فتحا جانبا الهبوط ( فتحا الٌدٌن على وقوف)
مع التعزٌز  الشقلبة الجانبٌة علً الٌدٌنٌالحظ المعلم أداء التالمٌذ - إسناد بدون الحركة أداء و باإلسناد الحركة الوسط   ــ أداء

االغتسال بعد أداء - مرجحة الذراعٌن جانبا معا بالتوازي مع رفع العقبٌن عن األرض (وقوف  )       .اللفظً لألداء الجٌد 
  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم–.          الحصة مباشرة 

 

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

تنظٌم مسابقات فردٌة ألداء خبرة   لشقلبة الجانبٌة  
فً الفسحة مع مراعاة النقاط  (العجلة  )على الٌدٌن 

 الفنٌة للمهارة 

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات األداء 
 الصحٌح 

ـ القٌام بعرض نموذج بعد التوصل ألداء الخبرة ، و حث 
 الطالب على متابعة النموذج 

ـ لفت انتباه الطالب لمعرفه بعض األخطاء الفنٌة من تلقاء 
 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها 

فً حالة ضعف تعلم بعض مراحل المهارة ، ٌمكن 
 ـ:التقدم باألداء من خالل ما ٌلً 

 ـ إعادة أداء  الوقوف على الٌدٌن 
ـ التدرج حتى فً الوقوف على الٌدٌن مع فتح 

 القدمٌن ثم أداء المهارة كاملة 
 ـ أداء المهارة مع محاولة النزول بالقدمٌن معا

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

 أذكر مواصفات األداء للشقلبة الجانبٌة على الٌدٌن
(العجلة  )   

استمارة محك التعلم  للشقلبة الجانبٌة على 
(العجلة  )الٌدٌن   

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
كل وفق رؤٌته  (العجلة  )ـ تحدٌد الخبرات التعلٌمٌة األخرى من خبرات الجمباز التً ٌمكن ربطها مع خبرة الشقلبة الجانبٌة  على الٌدٌن   

وغٌرها(العجلة  )ـ تكلٌف الطالب وفق إمكانات كل منهم بالبحث عن معلومات حول خبرات الجمباز مثل خبرة  الشقلبة الجانبٌة على الٌدٌن   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  القفز فتحا على المهر عرضا 
 الخبرة القفز داخال على المهر بالعرض المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌقفز الطالب داخال على المهر بالعرض بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌعرف الطالب الخطوات الفنٌة للمهارة مهر  مراتب

 انفعالً أن ٌظهر الطالب استعدادا لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسه الخبرة سلم قفز  أقماع
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1  متر نجو سلم االرتقاء 20الجري  على المشطٌن من مسافة  2 عند الوصول إلى سلم االرتقاء البدء باالرتقاء و الجسم للخلف قلٌال وٌكون الدفع بالقدمٌن بقوة 

تحرٌك الذراعان لألمام و ألعلى ، ووضع الٌدان على سطح المهر و هما ممدودتان ودفع الجهاز بقوة 
 عند وصول حزام الكتف إلى المستوى العمودي فوق الٌدٌن 

4 
ٌبدأ الجسم فً الطٌران األول الذي ٌكون عالٌا مرجحة الرجالن خلفا عالٌا مع 

 ضمهما ومدهما للوصول فوق المستوى األفقً لسطح المهر 
3 

 6 فرد الرجالن ومد الجذع و الهبوط على المشطٌن 
رفع الذراعان مائال عالٌا مع ثنً الركبتان و الفخذٌن للوصول إلى مرحلة الطٌران 

 5 الثانً

 

 شكل توضٌحً للمهارة
 إجزاءات التنفيذ

 

 

 . الجري ثم القفز من فوق مقعد سوٌدي (وقوف)                            .الجري حول الملعب  (وقوف)
. متر  (40)العدو لمسافة  (وقوف).          الجري ثم القفز لتعدٌة حاجز بالقدمٌن (وقوف)
 . الوثب الطوٌل من الثبات (مرجح الذراعٌن- وقوف).                      الوثب العمودي من الثبات (وقوف)
  الذراعٌن بٌن وثنٌها أماما الرجلٌن قذف ( مائل انبطاح)الصدر    على الركبتٌن ثنى مع عالٌا الوثب ( وقوف)

الطوٌل الجلوس وضع ألخذ الٌدٌن بٌن الرجلٌن قذف ( مائل انبطاح)   

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب 
ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة المهام لها     

ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب تحت إشراف المعلم  ـ 
ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم 

:تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

 والطٌران والهبوط دون استخدام الجهاز  االرتقاء من لوحة االرتقاء ثم ــ الجري
التمرٌن السابق باستخدام صندوق بارتفاع قلٌل  ــ 

 بمساعدة الزمٌل  المهرالتمرٌن باستخدام     ــ  والطٌران والهبوط باستخدام الصندوق المقسم واالرتقاء ــ الجري
.    االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - الجري الخفٌف حول الملعب   (وقوف  )أداء الحركة كاملة دون مساعدة الزمٌل   

  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم–    

 

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

  القفز داخال على المهر بالعرضإقامة مسابقات 
أثناء الفسحة للطالب مع تحفٌز الطالب ببعض 

.الجوائز   

 حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات األداء الصحٌح 
ـ القٌام بعرض نموذج بعد التوصل ألداء الخبرة ، و حث الطالب 

 على متابعة النموذج 
ـ لفت انتباه الطالب لمعرفه بعض األخطاء الفنٌة من تلقاء 

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها

االقتراب و االرتقاء على سلم االرتقاء للوثب ألعلى  
على المهر مع محاولة ضم الركبتٌن إلى الصدر ثم 

 الهبوط  بطل بطول المهر
 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء الفنً للقفز داخال على المهر 
 بالعرض

استمارة محك التعلم للقفز داخال على المهر 
 بالعرض

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ مشاهده سً دي تعلٌمً فً المنزل ٌشرح كٌفٌة أداء  القفز داخال على المهر بالعرض

 ـ تكلٌف الطالب وفق إمكانات كل منهم  برسم الخطوات الفنٌة لمهارة القفز داخال على المهر بالعرض 
الواجبات 

 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 ركل الكرة  الجري بالكرة 
المتطلبات السابقة 

 الخبرة الجري المتعرج بالكرة  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌتمكن الطالب من الجري المتعرج بالكرة بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

أن ٌتعرف الطالب على بعض قواعد قانون كرة القدم الضرورٌة التً تحكم  أقماع كرات قدم
 معرفً المنافسة 

  
أن ٌظهر الطالب قدرته فً التغلب على المعوقات النفسٌة أثناء أداء خبرات هذه 

 انفعالً الوحدة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2 تتابع ركل الكرة و التقدم إلى األمام مع مراعاة عدم ابتعادها كثٌر عن القدم و لمسها فً كل خطوة 
من الوقوف الوضع أماما الكرة بٌن الرجلٌن ورفع الذراعٌن جانبا أسفل وثنٌهما 

 من مفصل المرفق
1 

 4 عند الجري بالكرة أماما ٌستحسن ركل الكرة بالقدمٌن بالتبادل بوجه القدم الداخلً أو الخارجً
عند هجوم المنافس الستخالص الكرة ٌقوم الطالب بركل الكرة بالرجل األخرى مع 

 مالحظة أن ٌضع الطالب جسمه بٌن الكرة و المنافس و النظر لألمام
3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . الجري المتعرج بٌن األقماع (وقوف).     الجري لألمام للوثب فوق كرات طبٌة (وقوف)     الجري حول الملعب  (وقوف)
  عدات 8ثنً الجذع عالٌا خلفا للمس الحائط بالٌدٌن و الثبات (الظهر مواجه للحائط .الذراعٌن عالٌا . وقوف فتحا  )

ثنً الجذع أماما أسفل للمس الحائط بالٌدٌن ثم مد الجذع أماما عالٌا للمس  (الظهر مواجه . الذراعٌن عالٌا . وقوف فتحا  )
الحائط بالٌدٌن  ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

 تطبٌق الطالب لها      ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة المهام 
ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب تحت إشراف المعلم  ـ 

ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم 
: تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

الجري بالكرة لألمام فً خط مستقٌم مع التأكٌد على المحافظة على مسار الجري  (وقوف )  

. الجري لألمام بدن كر بٌن األقماع  (مواجه لألقماع . وقوف )  

.  المشً بالكرة لألمام بٌن األقماع ـ نفس التمرٌن السابق بالجري بالكرة مع عدم ابتعاد الكرة  (مواجه لألقماع . وقوف  )  

الجري بالكرة لألمام بٌن األقماع مع التأكٌد على تبادل ركل الكرة بالقدمٌن  (مواجه لألقماع . وقوف  )  

االغتسال -  عدات 8ثنً الجذع عالٌا خلفا للمس الحائط بالٌدٌن و الثبات  (الظهر مواجه للحائط . الذراعٌن عالٌا . وقوف فتحا  )
  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم  –.        بعد أداء الحصة مباشرة 

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة أو جماعٌة ألداء خبرة 
.الجري المتعرج بالكرة   

ـ توضٌح الفرق بٌن الركلة الحرة المباشرة و غٌر 
 المباشرة عند احتساب الهدف

 .ـ  أداء الجري المتعرج بالكرة فً مساحة ضٌقة 
ـ أداء الجري المتعرج بالكرة فً مساحة ضٌقة ثم 

 .الدوران للتكرار 
 وفً حالة الضعف

ـ أداء الجري بالكرة فً خط مستقٌم  ـ أداء الجري 
 بالكرة فً خط مستقٌم ثم الجري المتعرج بٌن األقماع

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 استمارة محك التعلم  للجري المتعرج بالكرة أذكر مواصفات األداء للجري المتعرج بالكرة الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
.ـ تحدٌد أي من الخبرات التً تم تعلمها ٌمكن ربطها مع خبرة الجري التعرج بالكرة كل وفق رؤٌته   

.ـ تكلٌف الطالب وفق إمكانٌة كل منهم بالبحث عن معلومات حول مهارات كرة القدم ومنها خبرة الجري المتعرج بالكرة   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 ركل الكرة  إٌقاف الكرة  
المتطلبات السابقة 

 الخبرة كتم الكرة بوجه القدم الخارجً المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌكتم الطالب الكرة بوجه القدم الخارجً بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

أن ٌتعرف الطالب على بعض قواعد قانون كرة القدم الضرورٌة التً تحكم  أقماع كرات قدم
 معرفً المنافسة 

  
أن ٌظهر الطالب قدرته فً التغلب على المعوقات النفسٌة أثناء أداء خبرات هذه 

 انفعالً الوحدة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

.رجل االرتكاز تشٌر إلً اتجاه الكرة   1 من الوقوف الوضع أماما ورفع الذراعٌن جانبا أسفل وثنٌهما من مفصل المرفقٌن  2 

رفع قدم الرجل المؤدٌة للمهارة ألعلى وللداخل قلٌال لتصنع فراغا بٌنها و األرض بحجم 
.الكرة ، مع ثنً الجذع لألمام فلٌال   

 3 ثنً رجل االرتكاز قلٌال وٌحب مركز ثقل الجسم لٌكون علٌها  4

 6 ٌنبغً رفع القدم قلٌال عن الكرة ألعلى المتصاص ارتدادها 
بمجرد لمس الكرة لألرض ٌتم مالمسة وجه القدم الخارجً لها أثناء ارتدادها من 

 5 األرض 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . الجري مع لمس الٌدٌن للكعبٌن (وقوف)                         . حول الملعب الجري (وقوف)
           . مرجحة الرجل عالٌا أماما بالتبادل (وقوف)       ( .4- 1) الجري مع رفع الذراعٌن عالٌا والضغط للخلف (وقوف)

 . ثنً الجذع أماما أسفل ثم مد الجذع عالٌا للضغط خلفٌا (لمس الرقبة- فتحا- وقوف)
ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه . المشً أماما مع رفع الذراعٌن جانبا والضغط مع كل خطوة (وقوف)

 بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب لها      
 ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة المهام 

ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب تحت إشراف المعلم  ـ 
ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم 

: تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

للمهارات السلٌم الوضع اتخاذ على كرة بدون بالتدرب الطالب ٌقوم              .  أحدهما ٌقوم م3 بعد وعلى متقابالن العبان  ٌقف
قدمه      بأسفل بكتمها ٌقوم الذي األخر الطالب رجل أمام لتسقط متر ارتفاع من الكرة برمً  

الكرة ارتفاع وزٌادة الطالبٌن بٌن المسافة زٌادة مع السابق التمرٌن    . 

 الكرة  عدات رم8ًثنً الجذع عالٌا خلفا للمس الحائط بالٌدٌن و الثبات  (الظهر مواجه للحائط . الذراعٌن عالٌا . وقوف فتحا  )
القدم بأسفل كتمها ثم عالٌاًا   . 

الوثب الخفٌف فً المكان مع مرجحة الذراعٌن فً جمٌع االتجاهات  (وقوف  )  

  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم–.                     االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - 

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة أو جماعٌة ألداء خبرة  
 الكرة بوجه القدم الخارجً أثناء الفسحة 

 الصحٌح ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات األداء 
ـ القٌام بعرض نموذج بعد التوصل ألداء الخبرة ، و حث الطالب 

 على متابعة النموذج 
ـ لفت انتباه الطالب لمعرفه بعض األخطاء الفنٌة من تلقاء 

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها

 ـ  أداء كتم الكرة بوجه القدم الخارجً فً مساحة ضٌقة 
ـ أداء   كتم الكرة بوجه القدم الخارجً فً مساحة ضٌقة 

 .ثم الدوران و الجري بالكرة  
 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء لكتم الكرة بوجه القدم 
 الخارجً

استمارة محك التعلم لكتم الكرة بوجه القدم 
 الخارجً

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ مشاهده سً دي تعلٌمً فً المنزل ٌشرح كٌفٌة أداء  كتم الكرة بوجه القدم الخارجً

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 ركل الكرة   
المتطلبات السابقة 

 الخبرة ضرب الكره بالرأس من الثبات المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌضرب الطالب الكرة بالرأس من الثبات بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

 كرات قدم  أقماع
أن ٌتعرف الطالب على بعض قواعد قانون كرة القدم الضرورٌة التً تحكم 

 معرفً المنافسة 

أن ٌظهر الطالب قدرته فً التغلب على المعوقات النفسٌة أثناء أداء خبرات هذه  أحبال 
 انفعالً الوحدة 

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

.ثنً الركبتان ومٌل الجذع خلفا قبل ضرب الكرة ومرجحته لألمام لضرب الكرة   1 من وضع الوقوف أماما و الذراعٌن بجانب الجسم وثنٌهما من مفصل المرفقٌن  2 

 4 ٌنبغً أن تكون العٌنان مفتوحتان عند ضرب الكرة 
من منتصفها حتى تسٌر فً االتجاه  (الجبهة  )ضربة الكرة بمقدمة الرأس 

 3 المطلوب وإن أمكن تضرب من الجزء العلوي ولٌس من أسفلها 

 6 
استمرار مرجحة الجذع لألمام بعد ضرب الكرة ، ورفع الذراعان جانبا بخفة لحفظ 

 5 التوازن 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 ( .8- 5)، ثم الوثب عالٌا  (4- 1) الجري (وقوف)                                   .الجري حول الملعب  (وقوف)
.متر  (40)العدو لمسافة  (وقوف).               الجري ثم ضرب الكرة المعلقة بالرأس (وقوف)  

. تبادل ضرب الكرة بالرأس مع الزمٌل (مواجه- وقوف).          رمً الكرة ألعلً ثم ضربها بالرأس لألمام (وقوف)
ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

تطبٌق الطالب لها   ـ قراءة بطاقة المهام الخاصة بالخبرة   ــ اإلجابة على استفسارات الطالب عن محتوٌات بطاقة 
المهام     ـ أداء نموذج للخبرة من قبل المعلم أو أحد الطالب المتمٌزٌن ـ البدء بتطبٌقها بشكل فردي من قبل الطالب 

تحت إشراف المعلم  ـ ٌقوم المعلم بمتابعة أداء الطالب ببطاقة المهام ، وتسجٌل رأٌه إجماال فً أداءهم ، وتقدٌم 
: التغذٌة الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

بالجبة مرات عدة بالرأس الكرة بالجبهة         ـ تنطٌط ضربها محاولة ثم الرأس فوق عالٌا الكرة رمى   

 بالرأس لٌضربها عالٌا الزمٌل إلى الكرة الحائط           ــ رمى نحو بالرأس ضربها ثم الحائط نحو الكرة رمى
 نحو  لتصوٌبها الزمٌل إلى الكرة باستمرار    ـ رمى م3 مسافة من زمٌلٌن بٌن الكرة الزمٌل    ـ ضرب نحو

الوثب من بالرأس لضربها الزمٌل إلى عالٌا الكرة بالرأس           ـ رمى المرمى   

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة أو جماعٌة ألداء خبرة 
.الجري المتعرج بالكرة   

 الصحٌح ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات األداء 
ـ القٌام بعرض نموذج بعد التوصل ألداء الخبرة ، و حث الطالب 

 على متابعة النموذج 
ـ لفت انتباه الطالب لمعرفه بعض األخطاء الفنٌة من تلقاء 

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها

 .ـ  أداء الجري المتعرج بالكرة فً مساحة ضٌقة 
ـ أداء الجري المتعرج بالكرة فً مساحة ضٌقة ثم 

 .الدوران للتكرار 
 وفً حالة الضعف 

ـ أداء الجري بالكرة فً خط مستقٌم  ـ أداء الجري 
 بالكرة فً خط مستقٌم ثم الجري المتعرج بٌن األقماع

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
استمارة محك التعلم للقفز فتحا على المهر  أذكر مواصفات األداء للقفز فتحا على المهر عرضا الدرس

 عرضا

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 

الواجبات 
 المنزلٌة
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 نموذج فارغ
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المتطلبات السابقة 

 الخبرة  المكان  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

  

 نفس حركً   

 معرفً   

 انفعالً   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2  1 

 4  3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

  

 

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

   

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

   

 

 
الواجبات 

 المنزلٌة
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