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المتطلبات السابقة  الجلوس الصحٌح  
األوضاع الصحيحة للجلىس وأهويتها لسالهة  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 الخبرة  القىام     

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

الواجب  األمر
 الحركً

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

 معرفً أن ٌتعرف  الطالب على األوضاع الصحٌحة للجلوس وأهمٌتها  لسالمة القوام مقعد سوٌدي نموذج للمهارة

.أن ٌتعامل الطالب مع زمالئه برفق وبطرٌقة صحٌحة     انفعالً 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

ٌتم بارتكاز الجسم على المقعدة مع تقاطع الساقٌن وتباعد : جلوس التربٌع على األرض -1
الركبتٌن مع رفع الرأس والنظر لألمام والكتفان منخفضان بارتخاء والظهر مستقٌم بدون 

.تصلب مع وضع الٌدٌن على الركبتٌن   

2 
, الجلوس التربٌع على األرض : ٌتم تطبٌق الجلوس الصحٌح فً وضعٌن 

 والجلوس على مقعد 
1 

مع ارتكاز القدمان على األرض وٌكون , الركبتٌن زاوٌة قائمة مع الساقٌن :  الجلوس على المقعدة 
الرأس والنظر متجهاً لألمام والكتفان تسقطان إلى أسفل بارتخاء والظهر مستقٌم بدون تصلب 

.ومالصق لظهر مقعد الجلوس وتوضع الٌدان بارتخاء بجانب الجسم أو على حافة المكتب   

ٌتم بارتكاز الجسم على المقعدة والفخذٌن على مقعد الجلوس : الجلوس على مقعد - 4  3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

( .4)مع التصفٌق فً العدة  (3-1 )المشً والجري  (وقوف  )  

.مع التبدٌل علً القدم  األخرى  (4)الوقوف فً العدة (3-1)الحجل علً القدم الٌمنً  (وقوف  )   

. م 15المشً الزجزاج بٌن العالمات  (وقوف  )  

.م 15الجري الزجزاج بٌن العالمات  (وقوف  )  

.عدات  (4)عدات ثم بالقدم الٌسرى  (4)الحجل بالقدم الٌمنً  (نصف 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 

.أداء المهارة بأوضاع مختلفة على حسب البدائل المعروفة - تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

.ممارسة المهارة للوصول إلى درجة اإلتقان -   

. ممارسة المهارة للوصول إلى الوضع الصحٌح لها -   

.االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .                   - المرجحة العمودٌة (وقوف  )  

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

: لعبه صغٌرة      

ٌقسم المعلم التالمٌذ إلً أربع مجموعات كل مجموعة 
تقف علً هٌئة دائرة, وعند سماع الصافره ٌقوم التالمٌذ 
بالجلوس الصحٌح وتفوز المجموعة التً ٌجلس تالمٌذها 

.قبل المجموعات األخرى   

ـ التأكٌد على أهمٌة اللٌاقة البدنٌة لصحة اإلنسان و 
 المحافظة علٌها 

ـ األضرار التً ٌمكن أن تصٌب اإلنسان فً حالة عدم 
 محافظته على اللٌاقة البدنٌة 

أطلب من الطالب الجلوس بطرٌقة صحٌحة على 
 .األرض 

اطلب من الطالب الجلوس بطرٌقة صحٌحة على 
 . كرسً 

 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 هل تعرف الطالب على األوضاع الصحٌة للجلوس ؟ الدرس

 األوضاع الصحيحة للجلىس استمارة محك التعلم 
  وأهويتها لسالهة القىام     

 

:بطاقة إلى ولً  األمر   

 هل ٌستطٌع ابنكم أن ٌجلس بشكل صحٌح فً المنزل ؟

 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الرفع الصحٌح لألثقال المشً الصحٌح
 الخبرة األوضاع الصحيحة لرفع األشياء وأهويتها لسالهة القىام المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

الواجب  األمر
 الحركً

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌمارس الطالب تدرٌبا بدنٌا ٌنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحٌة  صافره 

.  أن ٌتعرف الطالب على الطرٌقة المثلى لرفع األشٌاء واالنتقال بها إلى مكان آخر كرات طبٌة  نموذج للمهارة  معرفً 

 انفعالً أن ٌتعامل الطالب مع زمالئه برفق وبطرٌقة صحٌحة صنادٌق صغٌرة  مقعد سوٌدي
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

.وقوف القدمٌن متباعدتٌن  .قدرة الطالب على الوقوف الصحٌح 2   1 

 3 قدرة الطالب على مٌل الجسم  4 رفع الطالب لكل األشٌاء بطرٌقة صحٌحة

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

.الجري حول الملعب  (وقوف)  

.الجري مع لمس العقبٌن بالمقعدة  (وقوف)  

. متر 30العدو لمسافة  (وقوف).الجري مع رفع الركبتٌن عالٌا  (وقوف)  

.ثنً الجذع أماما أسفل والضغط أربع مرات  (الذراعان عالٌا- وقوف)  

.الوثب فً المكان  (ثبات الوسط - 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 

كرات  ): ـ قٌام الطالب بممارسة رفع بعض األجسام المناسبة مثل تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة 
  (طبٌة , صنادٌق صغٌرة , قالب من الطوب 

.االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - المرجحة العمودٌة          (وقوف  )ـ لعبة رفع و خفض البساط             

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

 لعبة صغٌرة
 سباق نقل الكنز

 ـ الكتلة هً كمٌة المادة  فً الجسم 
 ـ كلما ازداد ثقل الجسم زادت القوة المطلوبة لرفعة 

ـ طرٌقة الرفع الخاطئة غالبا ما تؤدي إلى إصابة فً 
 عضالت الظهر

ـ رفع كرة طببٌه تزن بصف كٌلو , أو كٌلو 
 جرام أو أثقل قلٌال 

 ـ تعاون مجموعة من الطالب على رفع طاولة 
ـ تعاون مجمعة  من الطالب على رفع مقعد 

 سوٌدي
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

 لرفع األشٌاء هل عرف الطالب الطرٌقة المثلى 
.  واالنتقال بها إلى مكان آخر  

استوارة هحك التعلن لألوضاع الصحيحة لرفع األشياء وأهويتها 
 لسالهة القىام

 

:بطاقة إلى ولً  األمر   

 هل ٌحمل ابنكم األشٌاء وٌنقلها بشكل صحٌح فً ا لمنزل  ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  المشً الجري الوثب
 الخبرة عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة األمر

 نفس حركً  أن ٌؤدي الطالب تدرٌبات تنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة صافره أقماع 

 مقاعد سوٌدٌة  قنٌنات ماء 
أن ٌتعزز لدى الطالب إدراك التفسٌر المبسط لتعرق الجسم أثناء 

 معرفً المجهود البدنً 

 انفعالً أن ٌكتسب الطالب السلوك  المؤدي إلى تنمٌة المشاركة مع اآلخرٌن  صندوق المرونة نموذج للمهارة
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

وهً العناصر التً ترتبط أو تؤثر فً  )تعرٌف اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة 
 (الصحة 

 1 العالقة بٌن الصحة والنشاط البدنً 2

 4 
 اللٌاقة –اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة: عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة

 .التركٌب الجسمً- العضلٌة الهٌكلٌة
3 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

ـ عند سماع الصافره كل منا ٌمشً لألمام فً اتجاه مختلف , وفً حدود ساحة اللعب دون االصطدام بزمٌلة و عند سماع 
الصافره مرة أخرى نمشً فً المكان , ونستمر فً األداء وفً كل مرة نسمع الصافة نغٌر من المشً لألمام إل المشً فً المكان 

.ثم العكس                        ـ لعبة صغٌرة قطف التفاح من على الشجرة   

ـ تدرٌبات تنمً اللٌاقة القلبٌة    ــ المشً ثم الجري مع تحرٌك الذراعٌن محاكاة للسباحة   ـ نفس األداء السابقة مع التحرك 
ــ الوقوف فً دائرة المشً مع ثنً الجذع للجنب من المشً ثم . للخلف  والجانبٌن مع مالحظة عدم لمس الزمٌل أثناء التحرك 

من الجري   ـ توجٌه الطالب لمالحظة العرق و أهمٌته فً خفض درجة حرارة الجسم مع وجوب تعوٌض العرق بشرب الماء 
 أثناء ممارسة النشاط البدنً  ـ 

تدرٌبات لتنمٌة القوة و التحمل العضلً  ــ مواجهه الحائط السند علٌه بالٌدٌن المسافة باتساع الصدر ثنً  الذراعٌن باستمرار ـ 
نفس التمرٌن السابق مع استناد الزمٌل على ظهر الطالب المؤدي للتمرٌن  ـ من وضع الجثو األفقً مد الرجل الٌمنى ورفعها 

 جهة الٌمٌن , ثم الرجل الٌسرى       ـ قٌاس المرونة للرجلٌن للطالب ,

 ـ وقوف رفع الٌدان ببطء ألعلى مع عمل شهٌق عمٌق إعادة الذراعٌن ألسفل مع زفٌر طوٌل 
.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم .                      - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة -   

 

 

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

 )عمل مسابقة عً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة 
(المشً ـ الجري ـ الوثب   

ـ نشر بعض المعلومات عن عناصر اللٌاقة البدنٌة  المرتبطة 
 بالصحة على شكل صحف حائطٌة أو نشرات ثقافٌة 

ـ التأكد على أهمٌة اللٌاقة البدنٌة لصحة اإلنسان و المحافظة 
 علٌها 

ـ األضرار التً نمن أن تصٌب اإلنسان فً حال عدم  محافظته 
 على اللٌاقة البدنٌة 

ـ أهمٌة شرب السوائل  خاصة الماء فً كل األوقات وبشكل 
 خاص خالل جهد بدنً  وبعد االنتهاء منه

 ـ إطالة زمن أداء تدرٌبا اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة 
ـ زٌادة عدد مرات تكرارات تمرٌنات تنمٌة القوة و 

 التحمل العضلً 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

سؤال الطالب عن أسباب التعرق وأهمٌته وكٌفٌه 
.تعوٌض العرق   

استمارة محك التعلم  لعناصر اللٌاقة البدنٌة 
 المرتبطة بالصحة

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة 
.ـ تسجٌل االنشطة التً ٌقومون بها خالل االسبوع ـ كتابة موضوع عن اهمٌة اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة   

 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح التصوٌب كرة السلة
التفسٌر المبسط لتعرق الجسم أثناء المجهود  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 البدنً
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌؤدي الطالب مجهود بدنً للتخلص من األمالح والسموم الضارة صافره 
عبوات ماء بعدد 

 معرفً أن ٌتعزز لدى الطالب إدراك التفسٌر المبسط لتعرق الجسم أثناء المجهود البدنً كرات سله الطالب

 انفعالً أن ٌشعر الطالب بالمرح والسرور أثناء ممارسة النشاط نموذج للمهارة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 تتطلب هذه الخبرة أن ٌكون الطالب فً نشاط مستمر طوال وقت الدرس لذلك ٌنبغً مالحظة أن جمعٌهم ٌتحركون طوال الوقت

 3  2 

 

 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)  

المجموعة األولً تقوم بأداء آلٌة الجري الصحٌحة -   

..المجموعة األخرى تقوم بأداء التصوٌب علً السلة , ثم التبدٌل بٌن المجموعتٌن بعد مرور زمن معٌن من األداء -   

ـ تقدٌم عبوات الماء للطالب حتى ٌشربوها مع  اإلشارة إلى التعرق على انه ظاهرة صحٌة تحدث أثناء القٌام بأداء 
مجهود بدنً , وهو وسٌلة الجسم للتخلص من الحرارة التً ٌنتجها  خالل أداء الجهد البدنً , وذلك للمحافظة على 

 درجة حرارة الجسم الداخلٌة فً حدود  ثابتة
.المرجحة البندولٌة  (وقوف  )  

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

 

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

ٌقسم الفصل إلً " تبادل المجموعتٌن  ":لعبة صغٌرة 
علً جانبً  (مواجه- وقوف)مجموعتٌن تقف بشكل متقابل 

الملعب , وعند سماع الصافره تتبادل المجموعتان األماكن من 
, وتفوز  (بالظهر)الجري السرٌع ثم من الجري المعكوس 

.المجموعة التً تصل إلً الجانب األخر قبل المجموعة األخرى   

ـ أهمٌة شرب السوائل خاصة الماء فً كل األوقات , وبشكل 
 خاص خالل عمل جهد بدنً وبعد االنتهاء منه 

ـ  التأكٌد على أهمٌة اللٌاقة البدنٌة لصحة اإلنسان و المحافظة 
 علٌها 

ـ إطالة زمن الجري مما ٌزٌد من قدرة الجسم على 
 التعرق 

ـ إضافة تمرٌنات تنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة 
 بالصحة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

: سؤال الطالب   

 ـ اذكر أسباب التعرق و أهمٌته للجسم ؟
 ـ اذكر األضرار الناتجة عن عدم شرب الماء ؟

مالحظه المعلم ألداء التالمٌذ لكل تمرٌن من - 
التمرٌنات البدنٌة مع تصحٌح الحركات 

.واألوضاع الخاطئة   

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 أن ٌكتب الطالب بحث عن الماء و أهمٌته فً حٌاتنا ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  تمرٌر الكرة بوجه القدم التصوٌب على المرمى
 الخبرة أهمٌة تعوٌض السوائل أثناء المجهود البدنً المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌؤدي الطالب تمرٌن ٌنمً القوه والتحمل العضلً صافره 

.أن ٌدرك الطالب أهمٌة تعوٌض السوائل أثناء ممارسة النشاط  معلبات ماء  نموذج للمهارة  معرفً 

 انفعالً أن ٌشعر الطالب بالمرح والسرور أثناء ممارسة النشاط  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 أن ٌكون الطالب فً نشاط مستمر طوال وقت الدرس 2 ٌنبغً مالحظة أن جمعٌهم ٌتحركون طوال الوقت

 4  3 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

ٌقف العب فً وسط دائرة من التالمٌذ ثم ٌقوم تالمٌذ الدائرة بتمرٌر الكرة فٌما " الالعب الحائر  " :لعبة صغٌرة 
قطع الكرة الممررة وفً  (الحائر)بٌنهم فً خط مستقٌم ألي زمٌل مواجه علً محٌط الدائرة, وٌحاول العب الوسط 

.حالة نجاحه ٌقف علً محٌط الدائرة وٌقف الالعب األخر مكانة   

.ث  (30)العدو فً المكان لمدة  (وقوف)  

. الوثب ألعلً مع ضم الركبتٌن علً الصدر (وقوف) .  تبادل لف المرفقٌن لألمام والخلف معا (انثناء- وقوف)  

  .(:) رمً ولقف الكرة بالٌد مع الزمٌل (مواجه- وقوف)

 ٌتم تقسٌم الفصل إلً مجموعتٌن متساوٌتٌن ومتجانستٌن
.تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلًالمجموعة األولً تقوم بأداء -   

 , ثم التبدٌل بٌن المجموعتٌن بعد مرور زمن معٌن من مرمً مصغرالمجموعة األخرى تقوم بأداء التصوٌب علً - 
.األداء   

ـ توضٌح للطالب أثناء ممارسة النشاط إلى أهمٌة شرب السوائل حٌث أن الجسم ٌفقد مقدارا من السوائل نتٌجة  
التعرق وٌؤدي عدم تعوٌض السوائل التً ٌفقدها الفرد ٌؤدي إلى خفض قدرة الجسم على التعرق مما ٌرفع من درجة 

.  الحرارة الداخلٌة للجسم   

.االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .        - المرجحة البندولٌة  (وقوف  )  

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

ٌقوم المعلم بتعٌن " المس واجري ":لعبة صغٌرة 
أحد التالمٌذ بمطاردة باقً التالمٌذ وعند التمكن من 

لمس أي تلمٌذ ٌتم التبدٌل بٌنهم , وٌقوم التلمٌذ الذي 
تم لمسة بمطاردة زمالءه بدال من األخر والفائز 

.  التلمٌذ الذي لم ٌلمس   

ـ األضرار التً ٌمكن أن تصٌب اإلنسان فً حال عدم 
 المحافظة على شرب الماء 

ـ أهمٌة شرب السوائل خاصة الماء فً كل األوقات 
وبشكل خاص خالل عمل  جهد بدنً وبعد االنتهاء 

 منه

ـ إضافة تمرٌنات تنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة 
 المرتبطة بالصحة

 ـ زٌادة عدد مرات تكرارات تمرٌنات القوة و 
 التحمل العضلً

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

سؤال الطالب عن أهمٌة تعوٌض السوائل أثناء 
 المجهود البدنً

مالحظه المعلم ألداء التالمٌذ لكل تمرٌن من 
التمرٌنات البدنٌة مع تصحٌح الحركات 

.واألوضاع الخاطئة   

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 كتابة بحث عن أضرار نقص الماء فً جسم اإلنسان ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الجري 
 الصحٌح

التحكم بعضالت 
 الجسم

المتطلبات السابقة 
 الخبرة البدء العالً المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌؤدي التلمٌذ الوضع الصحٌح للبدء العالً صافره 

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على األخطاء القانونٌة للبدء العالً  نموذج للمهارة 

 انفعالً أن ٌظهر الطالب حماسا للمشاركة وبذل الجهد فً المسابقات   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 وضع إحدى القدمٌن أماما خلف خط البدء مع انثناء الجذع و الركبتٌن قلٌال  ارتخاء الذراعٌن  2 وضع الٌد المقابلة للرحل األمامٌة على الركبة و األخرى خالفا

ٌتم البدء باالنثناء العمٌق للركبتٌن لدرجة تصل إلى اقتراب الٌد المقابلة للرجل األمامٌة إلى األرض 
 دون مالمستها

 3 وضع الٌدٌن على الركبتٌن التزان الوضع و التحفز  4

عند االستعداد لالنطالق ٌحرك المتسابق  جذعه إلى األمام بحٌث ٌنتقل مركز ثقله على القدم األمامٌة و 
 5 ٌسبق أخذ وضع البدء االنتظار خلف خط البدء ثم التحرك ألخذ المكان ثم االنطالق  6 لتصبح القدم الخلفٌة ارتكازا للجسم و لتقوم بدفعة أماما 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. الحجل علً القدم الٌمنً (وقوف)               الجري حول الملعب (وقوف)  

.ث  (30) العدو فً المكان لمدة (وقوف) الحجل علً القدم الٌسرى          (وقوف)  

.  لف الجذع للجانبٌن (الذراعان جانبا- وقوف).      ث  (15) الوثب فً المكان (وقوف)  

. دوران الذراعان لألمام والخلف بالتبادل (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 الراجعة المباشرة لهم  ـ ٌتم 

ـ:تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

العالً البدء وضع واخذ التقدم ( مكانك خذ ) الحكم نداء سماع ومع البدء خط خلف من    

م10 مسافة الجري مع السابق التمرٌن   

العالً البدء من واالنطالق المكان أخذ أداء المجموعات من   

الحار فً والجري العالً البدء عملٌة على التركٌز مع م30 لمسافة مسابقة أداء  

.االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .            - المرجحة العمودٌة (وقوف  )      

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

 

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

ـ إقامة مسابقات بٌن الطالب فً الجري مع احتساب 
.الزمن   

 ـ مساعدة الطالب للتعرف على قدم االرتقاء
ـ القٌام بتشجٌع الطالب جمٌعا وحثهم على إبراز 

 الحماس أثناء األداء

 عمل منافسة بٌن الطالب 

( حساب الزمن –زٌادة المسافة )  

 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 استمارة محك التعلم  للبدء العالً  ٌذكر الطالب الخطوات الفنٌة للبدء العالً الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 تجمٌع صور رٌاضٌة للبدء العالً لسباقات الجري من مجله أو اإلنترنٌت 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  المشً الصحٌح  
 الخبرة الجري الصحٌح المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌجري الطالب بطرٌقة صحٌحة  صافره 

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على مواصفات األداء الصحٌح للجري  أقماع نموذج للمهارة

 انفعالً أن ٌظهر الطالب حماسا للمشاركة وبذل الجهد فً سباقات الجري  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

لٌست هناك فعالٌة فً لحظه الطٌران حٌث ٌكون الجسم فً الهواء وواقعا تحت تأثٌر : الطٌران 
وتكون الحركة التً تحدث من خاللها من ثنً مفصل الركبة الخلفٌة بمقدار . الجاذبٌة األرضٌة 

ٌتناسب مع مقدار قوة الدفع , ثم هبوط الرجل األمامٌة على األرض ناتجة من ارتخاء العضالت التً 
.قامت بثنً ركبة الرجل الحرة   

2 

ٌوصف بأنه اللحظة الحركٌة إلنتاج االندفاع الذي تتطلبه سرعة الجري , وتنقسم إلى جزأٌن : االرتكاز 
الجزء األول ٌسمى االرتكاز األمامً . ****بٌنهما لحظه ٌصبح فٌها مركز ثقل الجسم عمودٌا على القدم 

وتكون فٌه قدم االرتكاز أمام مركز ثقل الجسم وتبدأ عند وضع القدم على األرض إلى أن ٌصل مركز ثقل 
الجزء الثانً وٌسمى االرتكاز الخلفً وتكون فٌه قدم االرتكاز خلف مركز . *** الجسم فً وضع عمودي 

 .ثقل الجسم وتبدأ بعد مرور مركز ثقل الجسم من الوضع المتعامد مع القدم إلى أن تترك القدم األرض 

1 

 4 
تكون حركة الذراعٌن خالل الجري فً تبادل :  حركة الذراعٌن والرجلٌن –  ج 

.عكسً مع الرجلٌن , مثل االرتخاء الذي ٌعقب االنقباض أثناء لحظه االرتكاز   
3 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

 .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 التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب 
 :- التوضٌحً مع إعطاء نموذج حً كالتالً جشرح مبسط  للمهارة باستخدام النموذ- لها     

.التركٌز علً الحركة التبادلٌة بٌن القدمٌن والذراعٌن أثناء الجري   -   

ضرورة مٌل الجذع لألمام والنظر تجاه مضمار الجري وٌكون الجري علً مشط القدم -   

بعد إعادة شرح مادة الدرس ٌ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 -   

.االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة .          - المرجحة البندولٌة  (وقوف  )  

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

 متر 50ـ إجراء منافسة بٌن الطالب فً الجري لمسافة 
.مع احتساب الزمن وتحدٌد أسرع طالب   

ـ شرح مواصفات األداء الحركً للجري ,موضحا أوضاع 
 الجسم فً كل جزء من أجزاء الحركة 

 ـ توضٌح األداء الصحٌح للجري و أوضاعه المختلفة
 ـ إجراء منافسة بٌن الطالب فً الجري

ث ومن 5اطلب من الطالب الجري للخلف 
 .الدوران 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  للجري الصحٌح أذكر مواصفات األداء الصحٌح للجري ؟ الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
.ـ كتابة ملخص لمسابقة الجري تم قراءتها فً صحٌفة رٌاضٌة   

.ـ كتابة ملخص لمسابقة الجري تم حضورها فً المدرسة أو مدرسة أخري أو شاهدها فً احد القنوات الرٌاضٌة   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري  الوثب 
 الخبرة الوثب الطوٌل بطرٌقة القرفصاء المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

الصق.شرٌط  صافره 
أن ٌكون الطالب قادرا على أداء  الوثب الطوٌل بطرٌقة القرفصاء وفقا 

 نفس حركً لمواصفات األداء الصحٌح

 مراتب  أطواق
أن ٌدرك الطالب أن المسافة تقاس من أخر اثر ٌتركه المتسابق فً حفرة الهبوط 

 معرفً حتى لوحة االرتقاء 

 انفعالً أن ٌظهر الطالب الشجاعة لتجاوز الصعوبات أثناء ادائة للوثب الطوٌل نموذج للمهارة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 االرتقاء بإحدى القدمٌن من على لوحة االرتقاء  2 ضم رجل االرتقاء إلى الرجل الحرة أماما فً وضع القرفصاء أو الجلوس طوال 

 3 االحتفاظ بهذا الوضع حتى الهبوط فً حفرة الهبوط أو على مرتبة الهبوط  4 لحظة الهبوط تقابل حركة الرجلٌن و الذراعٌن لألمام و أسفل

 5 دفع ركبة الرجل الحرة أماما عالٌا بقدر ٌتناسب مع الذراع المقابلة لها أماما  6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 الحجل علً القدم الٌسرى (وقوف).       الحجل علً القدم الٌمنً (وقوف)            الجري حول الملعب (وقوف)
 الحجل بقدم واحدة من (وقوف).       الجري المتعرج بٌن األقماع (وقوف).       الوثب فوق كرات طبٌة (وقوف).

 ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح .    فوق الكرات الطبٌة 
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 

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

.االرتقاء علً لوحة االرتقاء بقدم االرتقاء .          االقتراب فً خط مستقٌم بخطوات متتابعة وسرٌعة -   

الهبوط فً حفرة الوثب , مع مراعاة مٌل الجسم .     - الطٌران فً الهواء , وأداء المشً فً الهواء بالقدمٌن - 
 للطالب  مع تصحٌح األخطاء الفنٌة الوثب الطوٌل بطرٌقة القرفصاء بأداء قوم الطالب .        لألمام أثناء السقوط 

.مع التعزٌز اللفظً لألداء الجٌد مالحظ  أداء التالمٌذ لمهارة الوثب الطوٌل بطرٌقة القرفصاء - .  

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم .     - االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - ـ الجري الخفٌف حول الملعب    

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة ألداء خبرة الوثب الطوٌل 
بطرٌقة القرفصاء خالل الفسحة الٌومٌة لتحسٌن 

 أداء الطالب 

 ـ مساعده الطالب على التعرف على قدم االرتقاء
ـ حث الطالب على مقارنه أداء كل منهم بمواصفات 

 األداء الصحٌح 
ـ لفت انتباه الطالب لمعرفة بعض األخطاء القانونٌة 

 من تلقاء أنفسهم  و القٌام  بتعزٌزها

عمل منافسة بٌن الطالب عن طرٌق حساب 
 .مسافة الوثبة بالمتر 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

 ـ أذكر متى تحتسب المحاولة فاشلة ؟ 
 ـ أذكر كٌفٌة قٌاس مسافة الوثبة ؟

استمارة محك التعلم  للوثب الطوٌل بطرٌقة 
 القرفصاء

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
.ـ كتابة ملخص لمسابقة للوثب الطوٌل تم حضورها فً مدرستك أو مدرسه أخرى   

.ـ كتابة ملخص لمسابقة للوثب الطوٌل تم قراءتها فً صحٌفة رٌاضٌة   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف ثنً و مد المرفقٌن  الفخذٌن 
 الخبرة الدحرجة األمامٌة المتكورة المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  األمر

الصق.شرٌط . أن ٌؤدي الطالب الدحرجة االمامٌه المتكورة حسب األداء الفنً  صافره   نفس حركً 

المستقٌم  )أن ٌدرك الطالب أوضاع الجسم أثناء أداء الحركات األرضٌة  نموذج للمهارة مراتب
(, و المنثنً , و المتكور   

 معرفً

 انفعالً أن ٌظهر الطالب ثقة فً نفسه أثناء أداء الدحرجة األمامٌة المتكورة  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 التأكد من وضع التكور و الذقن على الصدر مع دفع األرض بالقدمٌن معا  2 وضع الكفٌن باتساع الصدر على األرض مع دفعها األرض أثناء أداء الدحرجة 

استمرار ضم الرجلٌن و مالمسة الفخذٌن للبطن حتى الوصول لوضع التكور ثم 
 3 التأكد من عدم مالمسة الرأس لألرض أثناء أداء الدحرجة  4 الوقوف 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. الجري ثم الوثب ألعلً (وقوف                         ) .الجري حول الملعب  (وقوف))   

 . الوثب مع رفع الذراعٌن جانبا عالٌا أماما أسفل (وقوف) الجري الجانبً بعرض الملعب                    (وقوف)
  قذف القدمٌن خلفا(جلوس علً أربع).           تبادل لف الجذع علً الجانبٌن (الذراعان جانبا-وقوف)

 .دفع األرض بالقدمٌن ورفعهما عالٌا معا  (انبطاح مائل)
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 
ـ:تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

ـ وقوف كل طالبٌن متقابلٌن بٌنهما مرتبة  ٌتم أداء الدحرجة األمامٌة المتكورة بشكل تبادلً بٌن كل طالبٌن وفق ما هو مكتوب 
فً بطاقة المهام   ـ مالحظه أداء الطالب و تصحٌح األداء لهم  ـ ـ أداء نموذج للمهارة مرة أخري عن طرٌق احد الطالب مع 
التركٌز على الخطوات الفنٌة للمهارة وتوضٌحها للطالب    ـ العودة مرة أخرى ألداء المهارة مع تحفٌز الطالب المتمٌزٌن فً 
األداء    ـ ـ سؤال الطالب  على الخطوات الفنٌة للمهارة وتوجٌه بعض المالحظات الضرورٌة عن األخطاء الشائعة لمهارة   ـ 

 أداء المهارة كاملة مرة أخرى مع تشجٌع الطالب المتمٌزٌن 
.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم - وقوف الجري الخفٌف حول الملعب    ـ االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة       

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة أو جماعٌة ٌكون األداء فٌها جماعٌا لكل 
.فرٌق مع بعض   

 ـ تشجٌع الطالب بشكل مستمر على األداء المتمٌز 
 ـ إعطاء فرصة لتشجٌع الطالب بعضهم البعض 

ـ مقارنة أدائهم مع مواصفات األداء الصحٌح للخبرة التعلٌمٌة  
 الموضح فً بطاقة المهام المعروضة فً ساحة العب 

 .ـ أداء عدة دحرجات  متتالٌة 
ـ أداء الخبرة التعلٌمٌة من أوضاع مختلفة وفق 

المشً , الجري , من على  )مواصفات األداء الصحٌح 
 سطح مرتفع 

ـ إعطاء فرصة للطالب البتكار أوضاع جدٌدة تؤدى منها 
 الدحرجة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
ألمامٌة المتكورة ؟ أذكر مواصفات األداء للدحرجة ا الدرس  

دحرجة األمامٌة استمارة محك التعلم  لل
 المتكورة

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ كتابة ملخص لمواصفات األداء الصحٌح للدحرجة األمامٌة المتكورة ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف ثنً و مد المرفقٌن  الفخذٌن 
 الخبرة الدحرجة الخلفٌة المتكورة المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌؤدي الطالب مهارة الدحرجة الخلفٌة المتكورة بإتقان صافره 

المستقٌم  )أن ٌدرك الطالب أوضاع الجسم أثناء أداء الحركات األرضٌة  نموذج للمهارة مراتب
(, و المنثنً , و المتكور   

 معرفً

 انفعالً أن ٌظهر الطالب شجاعة خالل أداءه لخبرات الدحرجة الخلفٌة المتكورة  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

تتحرك الذراعان بسرعة خلفا وتوضع الٌدان بجانب الرأس بحٌث ٌكون اتجاه األصابع نحو 
 2 الكتفٌن واإلبهامٌن  بجانب األذنٌن ثم ٌدفع الطالب األرض بالٌدٌن للسماح للرأس بالمرور

من وضع الجلوس على أربع  ٌمٌل الطالب خلفا لٌتدحرج الجسم على الظهر مع 
 1 ثنً الرأس على الصدر وثنً الركبتٌن على الصدر

.ٌكمل الطالب الدورة للوصول إلى وضع الجلوس على أربع مرة أخرى  4   3 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. الجري ثم الوثب ألعلً (وقوف                         ) .الجري حول الملعب  (وقوف))  

 . الوثب مع رفع الذراعٌن جانبا عالٌا أماما أسفل (وقوف) الجري الجانبً بعرض الملعب                    (وقوف)
  قذف القدمٌن خلفا(جلوس علً أربع).           تبادل لف الجذع علً الجانبٌن (الذراعان جانبا-وقوف)

 .دفع األرض بالقدمٌن ورفعهما عالٌا معا  (انبطاح مائل)
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 
ـ:تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

ـ وقوف كل طالبٌن متقابلٌن بٌنهما مرتبة  ٌتم أداء الدحرجة الخلفٌة المتكورة بشكل تبادلً بٌن كل طالبٌن وفق ما هو مكتوب فً 
 بطاقة المهام 

ـ مالحظه أداء الطالب و تصحٌح األداء لهم  ـ أداء نموذج للمهارة مرة أخري عن طرٌق احد الطالب مع التركٌز على الخطوات 
الفنٌة للمهارة وتوضٌحها للطالب    ـ العودة مرة أخرى ألداء المهارة مع تحفٌز الطالب المتمٌزٌن فً األداء    ـ سؤال الطالب  
على الخطوات الفنٌة للمهارة وتوجٌه بعض المالحظات الضرورٌة عن األخطاء الشائعة لمهارة   ـ أداء المهارة كاملة مرة أخرى 

 مع تشجٌع الطالب المتمٌزٌن 
.وقوف الجري الخفٌف حول الملعب    ـ االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة   

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة أو جماعٌة ٌكون األداء فٌها جماعٌا لكل 
.فرٌق مع بعض   

 ـ تشجٌع الطالب بشكل مستمر على األداء المتمٌز 
 ـ إعطاء فرصة لتشجٌع الطالب بعضهم البعض 

ـ مقارنة أدائهم مع مواصفات األداء الصحٌح للخبرة التعلٌمٌة  
 الموضح فً بطاقة المهام المعروضة فً ساحة العب 

 .ـ أداء عدة دحرجات  متتالٌة 
ـ أداء الخبرة التعلٌمٌة من أوضاع مختلفة وفق 

المشً , الجري , من على  )مواصفات األداء الصحٌح 
 سطح مرتفع 

ـ إعطاء فرصة للطالب البتكار أوضاع جدٌدة تؤدى منها 
 الدحرجة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
المتكورة ؟ أذكر مواصفات األداء للدحرجة الخلفٌة  الدرس  

دحرجة الخلفٌة استمارة محك التعلم  لل
 المتكورة

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ كتابة ملخص لمواصفات األداء الصحٌح للدحرجة الخلفٌة المتكورة ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الجلوس الطوٌل 
 الخبرة الوقوف على الكتفٌن المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

الصق.شرٌط .أن ٌؤدي الطالب الوقوف على الكتفٌن  وفق األداء الفنً للحركة  صافره   نفس حركً 

المستقٌم  )أن ٌدرك الطالب أوضاع الجسم أثناء أداء الحركات األرضٌة  نموذج للمهارة مراتب
(, و المنثنً , و المتكور   

 معرفً

 انفعالً أن ٌظهر الطالب شجاعة خالل أداءه لخبرات الدحرجة الخلفٌة المتكورة  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 من وضع الجلوس طوال الذراعٌن بجانب الجسم 2 دفع الجسم للخلف حتى وصل الجذع والكتفٌن ألرض

 3 رفع الرجلٌن عن األرض خلفا عالٌا والركبتٌن والقدمٌن على استقامة واحدة 4 مد الجذع وتحرٌك الرجلٌن ألعلى مع االستناد بالكفٌن

.ٌكون الجسم مستقٌما حتى فً وضع رأسً فوق قاعدة ارتكاز 6   5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

  .(:) القفز من فوق ظهر الزمٌل (وقوف)             .الجري حول الملعب  (وقوف)

. الحجل علً القدم الٌسرى (وقوف).          الحجل علً القدم الٌمنً (وقوف)  

.الشد علً العقلة  (تعلق) . ث  (30)العدو فً المكان لمدة  (وقوف)  

  .(:) دفع ثقل بالٌدٌن بمساعده الزمٌل (وقوف).     مرجحة الجسم لألمام والخلف  (تعلق)

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 

ـ:تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

ـ وقوف كل طالبٌن متقابلٌن بٌنهما مرتبة  ٌتم أداء الوقوف على الكتفٌن  بشكل تبادلً بٌن كل طالبٌن وفق ما هو مكتوب فً 
بطاقة المهام    ـ مالحظه أداء الطالب و تصحٌح األداء لهم  ـ أداء نموذج للمهارة مرة أخري عن طرٌق احد الطالب مع التركٌز 
على الخطوات الفنٌة للمهارة وتوضٌحها للطالب    ـ العودة مرة أخرى ألداء المهارة مع تحفٌز الطالب المتمٌزٌن فً األداء    ـ 
سؤال الطالب  على الخطوات الفنٌة للمهارة وتوجٌه بعض المالحظات الضرورٌة عن األخطاء الشائعة للمهارة   ـ أداء المهارة 

 كاملة مرة أخرى مع تشجٌع الطالب المتمٌزٌن 
.وقوف الجري الخفٌف حول الملعب    ـ االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة   

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة أو جماعٌة ٌكون  األداء فٌها جماعٌا 
.لكل فرٌق مع بعض   

 ـ تشجٌع الطالب بشكل مستمر على األداء المتمٌز 
 ـ إعطاء فرصة لتشجٌع الطالب بعضهم البعض 

ـ مقارنة أدائهم مع مواصفات األداء الصحٌح للخبرة التعلٌمٌة  
 الموضح فً بطاقة المهام المعروضة فً ساحة العب 

ـ أداء الوقوف على الكتفٌن  مع الثبات ألطول وقت 
 ممكن 

ـ أداء الخبرة التعلٌمٌة من أوضاع مختلفة وفق 
  (الوقوف ـ الجلوس الطوٌل   )مواصفات األداء الصحٌح 

ـ إعطاء فرصة للطالب البتكار أوضاع جدٌدة تؤدى منها 
 الوقوف على الكتفٌن 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 استمارة محك التعلم  للوقوف على الكتفٌن أذكر مواصفات األداء للوقوف على الكتفٌن ؟ الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ كتابة ملخص لمواصفات األداء الصحٌح  للوقوف على الكتفٌن ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 



 

 

 /   /143/    /: 143 2-1 تارٌخ تنفٌذ   الصف األول الوحدة الثالثة رقم الدرس الثانً عشر عدد الدروس 

المتطلبات السابقة  الوقف على الرأس نصفا 
 الخبرة الوقوف على الرأس المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

الصق.شرٌط .  أن ٌؤدي التلمٌذ مهارة الوقوف على الرأس بطرٌقة  صحٌحة  صافره   نفس حركً 

المستقٌم  )أن ٌدرك الطالب أوضاع الجسم أثناء أداء الحركات األرضٌة  نموذج للمهارة مراتب
(, و المنثنً , و المتكور   

 معرفً

 انفعالً  الوقوف على الرأسأن ٌظهر الطالب شجاعة خالل أداءه لخبرات   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

وضع مقدمة الرأس على األرض بحٌث تشكل مع الٌدٌن مثلثاً متساوي الساقٌن - 
.قمته الرأس وقاعدته الٌدٌن   

2 
من وضع اإلقعاء والٌدان على األرض باتساع الصدر واألصابع تشٌر إلى 

.األمام   
1 

الوصول إلى وضع الوقوف على الرأس الذي ٌكون فٌه الجسم عمودٌاً على 
 4 األرض

دفع األرض بالقدمٌن معاً ورفع الحوض والجذع فوق الٌدٌن , ثم مد 
 3 الجسم والرجلٌن عالٌاً ببط ء

 5 الجسم مستقٌم , والذراعان منثنٌتان بزاوٌة قائمة 6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

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

.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- وقوف)كل تلمٌذٌن 
والتبدٌل بٌنهما وتحدٌد األداء األفضل  عمل بعض  (ب)ثنى  الجذع أماما أسفل ألداء المهارة والسند من التلمٌذ 

..الحركات اإلطالة و التهدئة و تقدٌم التغذٌة الرجعٌة   ــ توجٌه الطالب لغسل الٌدٌن و الوجه   

 

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

 لعبة صغٌرة 
(الوقف 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 تغٌر مركز الثقل لما له من أهمٌة فً 

 االتزان

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

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
وقوف على الرأساستمارة محك التعلم  لل  ؟وقوف على الرأسأذكر مواصفات األداء لل الدرس  

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
  ؟وقوف على الرأسـ كتابة ملخص لمواصفات األداء الصحٌح  لل

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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تحرٌك الرجل من مفصل الفخذ للمدى 

 الحركً الكامل
االتزان على قدم 

 واحدة 

المتطلبات السابقة 
المٌزان العالً األمامً ,والخلفً ,  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 والجانبً
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 األمر الممارسة

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌؤدي الطالب المٌزان العالً األمامً , و الجانبً , و الخلفً  صافره 

 صولجانات  مقعد سوٌدي
المستقٌم , و  )أن ٌدرك الطالب أوضاع الجسم أثناء أداء الحركات األرضٌة 

(المنثنً , و المتكور   
 معرفً

المٌزان العالً األمامً ,والخلفً , أن ٌظهر الطالب شجاعة خالل أداءه لخبرات  نموذج للمهارة  
 والجانبً

 انفعالً
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

من وضع الوقوف واستقامة الجذع ٌتم رفع الذراعٌن جانبا- 1 : المٌزان العالً األمامً 2 مٌل الجسم لألمام مع رفع الرأس واحد الرجلٌن خلفا عالٌا ببط  1 

 4 النظر أماما عالٌا مع رفع الرأس وانثناء الرقبة للخلف قلٌال
استمرار مٌل الجسم لألمام إلى أن ٌصل إلى الوضع األفقً مع تقوس منطقة أسفل الظهر 

 3 قلٌال

 5 تكون الرأس وقدم الرجل الحرة على مستوى واحد     6 تكون رجل االرتكاز ممتدة كامال , والقدم بكاملها مالمسة لألرض

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

  .(:) القفز من فوق ظهر الزمٌل (وقوف)                      .الجري حول الملعب  (وقوف)

. الحجل علً القدم الٌسرى (وقوف).                  الحجل علً القدم الٌمنً (وقوف)  

. المشً علً مقعد سوٌدي (الذراعان جانبا- وقوف).        الوثب فً المكان مع فتح القدمٌن (وقوف)  

  رفع الذراعٌن عالٌا مع أحد القدمٌن (وقوف).        الصعود والهبوط علً مقعد سوٌدي (الذراعان جانبا- وقوف)

التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 
شرح مبسط  للمهارة باستخدام النموذج التوضٌحً مع إعطاء نموذج حً- تطبٌق الطالب لها                     

  متساوٌتٌن ومتجانستٌن متواجهاتانبعد إعادة شرح مادة الدرس ٌتم تقسٌم الفصل إلً مجموعتٌن

بالتبادل بٌن المجموعتٌن على أن ٌستند كل طالب على  عمل مٌزان أمامً وخلفً وجانبً بأداء  كل مجموعة تقوم- 
.مع تصحٌح األخطاء الفنٌة زمٌلة المواجه   

.ـ إعطاء الطالب الوقت الكافً ألداء المٌزان األمامً و الجانبً و الخلفً مع الثبات دون السند من الزمٌل   

.الجري الخفٌف حول الملعب   ـ االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة  (وقوف  )ـ   

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

عمل مسابقة فً المٌزان األمامً و الجانبً و 
الخلفً للطالب أثناء الفسحة مع التركٌز على األداء 

 الفنً للمهارة و تصحٌح األخطاء 

ـ ٌكون الجسم أكثر ثباتا عندما ٌرتكز على قاعدة  
 ارتكاز كبٌرة مقارنة بارتكازه على قاعدة صغٌرة 
ـ ٌزداد ثبات الجسم بقرب مركز ثقله من قاعدة  

 .االرتكاز

اطلب من الطالب المشً  ومن ثم التوقف عمل 
المٌزان الجانبً أو األمامً أو الخلفً و الثبات 

 .لتحدٌد  أفضل أداء  

اطلب من الطالب الجري ومن ثم الوقوف فجاه  
 .ث 3واالرتكاز على قدم والثبات لمدة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

لمٌزان العالً األمامً  لأذكر مواصفات األداء 
  ؟,والخلفً , والجانبً

لمٌزان العالً األمامً لاستمارة محك التعلم  
 ,والخلفً , والجانبً

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
  ؟لمٌزان العالً األمامً ,والخلفً , والجانبً لـ كتابة ملخص لمواصفات األداء الصحٌح

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري  الوثب  
 الخبرة االقتراب و االرتقاء هن على سلن االرتقاء المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

الصق.شرٌط  صافره 
أن ٌقترب وٌرتقً الطالب من على سلم االرتقاء وفق األداء الفنً 

.للحركة   
 نفس حركً

 سلم قفز  نموذج للمهارة
المستقٌم , و  )أن ٌدرك الطالب أوضاع الجسم أثناء أداء الحركات األرضٌة 

(المنثنً , و المتكور   
 معرفً

 االقتراب و االرتقاء هن على سلن أن ٌظهر الطالب شجاعة خالل أداءه لخبرات أقماع مراتب
 انفعالً االرتقاء

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

ٌتم الجري بهبوط العقبٌن على األرض فالمشطٌن فً حركة معاكسة لحركة الذراعٌن أماما وخلفا 
 والمرفقان منثنٌتان  قلٌالً وٌكون الجري فً خط مستقٌم وبسرعة متزاٌدة فً اتجاه السلم 

م عن السلم 25ٌبدأ االقتراب من وضع الوقوف على مسافة تبعد : االقتراب 2  1 

 4 وٌتم بدفع السلم بالقدمٌن معا ومد مفصلً الركبتٌن ورفع الجذع والذراعٌن ألعلى
ٌبدأ االرتقاء مع الخطوة األخٌرة من االقتراب بضم قدم الرجل الخلفٌة : االرتقاء

 3 لقدم الرجل األمامٌة

.وٌتم الهبوط أماماً بالقدمٌن كامالً على األرض بعٌداً عن السلم  6   5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. التقدم بالوثب علً القدم الٌمنً (وقوف)                          .الجري حول الملعب  (وقوف)  

.متر  (30)العدو لمسافة  (وقوف).               التقدم بالوثب علً القدم الٌسرى (وقوف)  

  الوثب ألعلً ارتفاع ممكن (وقوف).          الوثب مع التقدم لألمام (ثبات الوسط- وقوف)

. الوثب الطوٌل من الثبات (مرجحة الذراعٌن- 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 

ـ:تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة   

ـ الوقوف قاطرتٌن أمام سلم القفز أداء االقتراب من المشً ثم االرتقاء بالقدمٌن معا من على سلم االرتقاء ثم الهبوط 
مع ثنً الركبتٌن قلٌال المتصاص الهبوط     ـ أداء نفس التمرٌن السابق مع الجري الخفٌف ثم من الجري السرٌع  

مع متابعة األداء و تصحٌح األخطاء للطالب ـ اختٌار أفضل الطالب ثم أداء نموذج لألداء مرة أخرى بالطالب 
.المتمٌزٌن  ـ أداء المهارة مرة أخرى من الجري مع تحدٌد أفضل أداء   

االنصراف إلً الفصل بشكل منظم .  - الوثب الخفٌف فً المكان    ـ  االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة  (وقوف  )ـ   

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة ألداء خبرة االقتراب و 
االرتقاء من على سلم االرتقاء خالل الفسحة الٌومٌة 

 لتحسٌن أداء الطالب

 ـ الربط بٌن سرعة االقتراب و قوة االرتقاء و االرتفاع ألعلى ـ
إلى الحركة  (الجري  )ـ توضٌح تحول الجسم من الحركة األفقٌة 

 (االرتقاء ألعلى  )الراسٌة 
 ـ مقارنة أدائهم مع مواصفات األداء الصحٌح للخبرة التعلٌمٌة  

 الموضح فً بطاقة المهام المعروضة فً ساحة العب

ـ أداء القفز من على سلم االرتقاء من الجري السرٌع مع 
محاولة التكور فً الهواء بعد االرتقاء مباشرا فً 
 الهواء 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

 لالقتراب و االرتقاء هن على أذكر مواصفات األداء 
 سلن االرتقاء ؟

 لالقتراب و االرتقاء هن استمارة محك التعلم 
 على سلن االرتقاء

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
  ؟لمٌزان العالً األمامً ,والخلفً , والجانبً لـ كتابة ملخص لمواصفات األداء الصحٌح

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الخامس 

 عشر
 الصف الرابع الوحدة الرابعة رقم الدرس

 ركل الكرة  إٌقاف الكرة
المتطلبات السابقة 

 الخبرة تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  

 صافره نموذج للمهارة
أن ٌكون الطالب قادرا على  تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً بطرٌقة 

 صحٌحة
 نفس حركً

 معرفً أن ٌعرف الطالب بعض مواد القانون التً تحكم لعبة كرة القدم أقماع كرات قدم

  
أن ٌبدي الطالب استعدادا لضبط نفسه و التحكم فً انفعاالته أثناء المشاركة فً 

 انفعالً أنشطة كرة القدم
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 ٌقترب الطالب من الكرة بمٌل نحو االتجاه الذي ستوجه إلٌه الكرة  2 توضع القدم الثابتة بجانب  وخلف الكرة 

 3 تتجه مقدمة القدم الراكلة إلى أسفل مع ثبات مفصل القدم على األرض 4 تقابل الكرة بالجزء الداخلً األمامً من القدم مع استمرار مرجحة الرجل أماما بعد ركل الكرة 

 5 وبحٌث ٌكون النظر واقعا على الكرة عند ركلها 6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. حول الملعب الجري (وقوف) . الجري مع لمس الٌدٌن للكعبٌن (وقوف)                           

( .4- 1) الجري مع رفع الذراعٌن عالٌا والضغط للخلف (وقوف) . مرجحة الرجل عالٌا أماما بالتبادل (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 

الثبات من الحائط نحو الكرة ركل  _ كرة                  بدون السلٌم بوضعها الحركة أداء    

أرضٌة م4 مسافة من الزمٌل نحو الكرة ركل _ الحركة                        من الحائط نحو الكرة ركل  

معٌنة منطقة فً لتسقط العالٌة الكرة عالٌة              ــ ركل م6 مسافة من الزمٌل نحو الكرة ركل  

الجري الخفٌف حول الملعب   ـ االغتسال  (وقوف  ) ـ المرمى    فً لتسقط الملعب فً متعددة مناطق من الثابتة الكرة ركل
.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   
 تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً

 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  تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً  فً مساحة 
 ضٌقة 

ـ أداء    تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً 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  لتمرٌر الكرة بوجه القدم 
 الداخلً

استمارة محك التعلم لتمرٌر الكرة بوجه القدم 
 الداخلً

 

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

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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السادس 

 عشر
 الصف الرابع الوحدة الرابعة رقم الدرس

 ركل بوجه القدم األمامً الكرة  
المتطلبات السابقة 

 الخبرة الجري بالكرة بوجه القدم األمامً المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  

 صافره نموذج للمهارة
أن ٌكون الطالب قادرا على الجري بكرة القدم بوجه القدم األمامً 

 نفس حركً بطرٌقة صحٌحة

 معرفً أن ٌعرف الطالب بعض مواد القانون التً تحكم لعبة كرة القدم أقماع كرات قدم

  
أن ٌبدي الطالب استعدادا لضبط نفسه و التحكم فً انفعاالته أثناء المشاركة فً 

 انفعالً أنشطة كرة القدم
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

تتجه القدم الالعبة إلى الداخل قبل لمس الكرة , وتأخذ القدم الوضع الطبٌعً لها مع دفع الكعب إلى 
 2 أعلى و المشط إلى أسفل  

تستخدم فً حالة وجود مساحة كبٌرة من الملعب , حتى ٌتمكن المؤدي من الجري 
 1 بسرعة وسهولة لقطع المسافة فً أقل زمن 

 4 تتحرك الذراعان كما فً الجري العادي وٌكون النظر نحو الكرة لحظة لمسها
تكون القدم فً وضع غٌر متصلب أثناء الجري لتتمكن من اإلحساس بالكرة و 

 3 السٌطرة علٌها 

 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   

الٌمنى بالقدم م 10 ــ الجري بالكرة بوجه القدم األمامً مسافة   

الٌسرى  بالقدم م 10 ــ الجري بالكرة بوجه القدم األمامً مسافة  

الٌمنى بالقدم م 10 ــ  الجري بالكرة بوجه القدم األمامً مسافة  

أماما بالكرة والجري خلفا االستدارة ثم أماما بالكرة ــ الجري  

.      الجري الخفٌف حول الملعب   ـ االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة  (وقوف  )زمٌل   ـ  وجود مع السابقة التمارٌن ــ تكرار
.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم       -     

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة أو جماعٌة ألداء خبرة   
 تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً

 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 بالكرة بوجه القدم األمامً فً ساحة 
 واسعة  

ـ أداء الجري بالكرة بوجه القدم األمامً  ثم 
 .التصوٌب على المرمى  

 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء  للجري بالكرة بوجه القدم 
 األمامً

استمارة محك التعلم  للجري بالكرة بوجه 
 القدم األمامً

 

 كلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة

 ـ مشاهده سً دي تعلٌمً فً المنزل ٌشرح كٌفٌة أداء  تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً
الواجبات 

 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 



 نموذج فارغ 

 

 

 الصف  الوحدة  رقم الدرس  عدد الدروس  تارٌخ تنفٌذ 

   
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

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 


