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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح  االنزالق الصحٌح
 الخبرة االنزالق الصحٌح من الجري المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

.أن ٌتمكن التلمٌذ من االنزالق الصحٌح وفق األداء الفنً للحركة  صافره كرة   
الواجب 
 الحركً

 األدوات أن ٌعً الطالب البٌئة المحٌطة به أقماع  أطواق

أن ٌتعزز  لدى الطالب إبراز قدراته الفردٌة أثناء أدائه المهارات  نموذج مصور للمهارة  
 الحركٌة 

الواجب 
 الحركً

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

.تثنى الركبة قلٌال أثناء الحجل   1 .تهبط القدم الحرة بجانب القدم األخرى أو خلفها  2 

.انتقال ثقل الجسم من قدم ألخرى بعد الحجل .عدم المبالغة فً االرتفاع لؤلعلى أثناء الحجل 4   3 

.ٌالمس عقب القدم األرض أوالً ومن بعده باقً أجزاء الجسم 6 تتم مرجحة الذراعٌن بتوافق مع حركة القدمٌن  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

عندما ٌنجح فً لمس . وٌحاول جمٌع الطالب الهرب منه (الالمس) ٌحدد المعلم أحد الطالب لٌقوم بدور  : إحماء
.وهكذا.... أحدهم ٌقوم هذا األخٌر بدور الالمس   

.(المس)وٌمكن تحدٌد أكثر من . ٌراعً عدم مغادرة حدود المعلب  
 االنزالق الصحٌح من الجري

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

  ـ عرض النموذج للخبرة على الطالب مع شرح الخطوات الفنٌة لهم وتأدٌة نموذج للطالب من المعلم أو أحد الطالب 
تقسٌم مكان الدرس إلى محطات ووفق التشكٌل المناسب حٌث ٌقوم الطالب بأداء مهارات االنزالق المحددة فً كل - 

محطة مع التوقٌت والتكرار، وٌفضل وضع لوحات إرشادٌة مصورة أو بعض الرسوم التً تحدد المهارة وعدد 
 .  التكرارات فً كل محطة

 . مرات4 مرات ثم التصفٌق 4المشً فً المكان  (وقوف)

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ أداء االنزالق الصحٌح من الجري وعند سماع الصافره ٌوثب الطالب لؤلمام 
 .بقدم واحدة على أن ٌهبط بقدمٌه معا  

 .ـ إطالة خطوة االنزالق ٌساعد على تغطٌة مساحة أكبر من األرض 
 .ـ خفض مركز ثقل الجسم فً االنزالق ٌحقق قدرة أكبر من التوازن 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق 
 الدرس وبعده

 ـ طرح أسئلة على الطالب 
 ـ أذكر الخطوات الفنٌة لالنزالق الصحٌح 

استمارة محك التعلم لمهارة االنزالق الصحٌح 
 من الجري

 

: بطاقة لولً األمر   
 هل بإمكانٌة ابنكم  االنزالق الصحٌح من الجري عند ممارسة اللعب خارج المنزل بانسٌابٌة ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 وضع الوقوف أماما 
المتطلبات السابقة 

 للخبرة
ساحة 
 مناسبة 

 الخبرة السحب الصحٌح للمقاومات بطرٌقة آمنة وفعالة المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الواجب الحركً الموجه

 نفس حركً   أن  ٌؤدي الطالب المشً الصحً أقماع صافره

 معرفً أن ٌعً الطالب البٌئة المحٌطة به رسم وصور للخبرة صنادٌق ورقٌة

 انفعالً أن ٌتعزز  لدى الطالب إبراز قدراته الفردٌة أثناء أدائه المهارات الحركٌة  حبل عربات صغٌرة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 مٌل الجسم أماما اتجاه الشًء الذي سٌتم سحبه وتكون احد القدمٌن لؤلمام وألخرى للخلف 2 أن ٌكون الجسم بعٌدا قلٌال عن الشًء الذي سٌتم سحبه

 4 
االنتباه لعدم االصطدام بالشئ المسحوب عندما تقل المقاومة وٌندفع هذا الشًء لؤلمام فً 

 3 اتجاه الساحب

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

  ٌقوم الطالب بالمشً أو الجري أو الحجل حول ملعب صغٌر مع وضع الكرات أو بعض األدوات التً تقل عن : اإلحماء
عدد الطالب فً أماكن متفرقة وعند سماع الصافره ٌسرع كل طالب بالجري للحصول على أحد الكرات الذي ٌحصل على 

.كرة تحسب له نقطة  

:السحب الصحٌح   
ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد  -

 .  من تطبٌق الطالب لها 

 .ٌشاهد الطالب نموذج واضح لطرٌقة سحب الزمٌل -
ٌستلقً الطالب على قطعة من قماش ٌقوم زمٌلة بسحبه إلى مكان . نقل المصاب إلى المستشفى: ألعاب تروٌحٌة مثل  -

 .اإلسعاف بواسطة حبل مربوط بالقطعة

شد )ـ لعبة صغٌرة .ٌطبق كل طالب مع زمٌلة عملٌة سحب الزمٌل مع تشبٌك األٌدي باألذرع واتخاذ الوضع الصحٌح آللٌة السحب
.ـ شد حبل متصل الطرفٌن بمجموعات من ثالثة أو أربعة طالب (الحبل    

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ ٌمسك كل طالب ٌد زمٌلة الٌمنى كالمصافحة وقفان بحٌث تمس الدم الٌمنى 
ألحدهما القدم الٌمنى لآلخر ، و القدم الٌسرى متجهة إلى الخلف لحفظ 

.التوازن ، ثم ٌسحب كل منهما اآلخر تجاه نفسه   

ـ كبر مساحة قاعدة االرتكاز ٌعمل على زٌادة ثبات الجسم و بالتالً تصبح القوة 
ـ قرب مركز ثقل الجسم من األرض عن .   المستخدمة فً السحب أكثر فاعلٌة  

 طرٌق ثنً مفصلً الركبتٌن ٌزٌد من القدرة على التوازن وثبات الجسم 
 ـ كلما زاد ثقل الجسم زادت القوة المطلوبة لتحرٌكه

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

  (3ـ1 )مالحظة السلوك ملئ استمارة 
 ـ طرح أسئلة على الطالب 

اذكر أهم النقاط التً ٌجب مراعاتها أثناء السحب ؟ـ   

استمارة محك التعلم لمهارة  السحب الصحٌح 
 للمقاومات بطرٌقة آمنة وفعالة

 

 

 بطاقة لولً األمر موضح فٌها األسئلة التالٌة 
 ـ هل ٌستطٌع ابنكم سحب األشٌاء فً المنزل بشكل صحٌح ؟

 ـ هل ٌستطٌع أن ٌقدر وزن األشٌاء وٌحدد قدرته على السحب ؟
 الواجبات المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 الخبرة الوقوف من جلوس التربٌع و الذراعان ممتدان أماما المكان مساحة مناسبة المتطلبات السابقة للخبرة الجلوس تربٌع  

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب مهارة الوقوف من وضع الجلوس التربٌع وفق األداء الفنً للممارسة أقماع  صافره

 معرفً أن ٌعً الطالب البٌئة المحٌطة به رسم توضٌحً 

 انفعالً أن ٌتعزز  لدى الطالب إبراز قدراته الفردٌة أثناء أدائه المهارات الحركٌة   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2 .تكون الذراعان مفردتان أماما وكفً الٌدٌن متجهان للداخل ومتقابالن 
الجلوس تربٌع بحٌث ٌرتكز الجسم علً المقعد وٌكون الرأس والصدر ألعلً والكتفان للخلف 

.والظهر مستقٌم   
1 

تحرٌك الذراعٌن ألعلً من مفصلً الفخذٌن بحٌث ٌتم االرتكاز علً المقعدة والقدمٌن مع 
 المحافظة علً امتداد الذراعٌن لؤلمام

4 
تكون الركبتان منثنٌتان والفخذان قرٌبان من األرض قدر اإلمكان والساقان متقاطعتان 

  .والقدمان مالمستان لؤلرض 
3 

بحٌث ٌكون ثقل ،الوصول لوضع الوقوف بعد إكمال مد الركبتٌن ووضع القدم األمامٌة بجانب الخلفٌة
 6 الجسم موزعا علً القدمٌن بالتساوي والذراعان محافظتان علً امتدادهما لؤلمام

محاولة الوقوف من خالل مد مفصلً الركبتٌن ورفع المقعدة عن األرض وبقاء الساقٌن 
 5 متقاطعتان

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 
عندما ٌنجح فً لمس . وٌحاول جمٌع الطالب الهرب منه (الالمس)ٌحدد المعلم أحد الطالب لٌقوم بدور   : اإلحماء

.وهكذا.... أحدهم ٌقوم هذا األخٌر بدور الالمس   
.(المس)وٌمكن تحدٌد أكثر من . ٌراعً عدم مغادرة حدود المعلب  

:الوقوف من جلوس تربٌع   
ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

.  تطبٌق الطالب لها   
 .مشاهدة نموذج حً لكٌفٌة الوقوف من جلوس التربٌع والذراعان على الصدر -
بدون استناد مع  ( الذراعان جانباً – الذراعان ثبات الوسط –جلوس تربٌع )تطبٌقات للوقوف من وضع  -

 .تصحٌح األخطاء
مد الركبتٌن مع رفع الذراعٌن عالٌاً  (جلوس على أربع)  

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

اطلب من الطالب الوقوف من وضع الجلوس التربٌع والذراعان ممتدان أماما لفترة  
 .قلٌلة من الوقت 

ثم اطلب من الطالب الوقوف من وضع الجلوس التربٌع والذراعان ممتدان أماما 
.لفترة أطول من الوقت   

 ـ تؤدي القدرة على التحكم فً أجزاء الجسم من الثبات و خالل الحركة إلى تنمٌة عنصر 
 التوازن 

 ـ الجاذبٌة األرضٌة هً قوة تجذب كل شئ نحو األرض 
 ـ تتطلب مقاومة الجاذبٌة األرضٌة قوة الجسم للمحافظة على اتزانه فً الثبات 

ـ األنشطة التً تؤدي فً حالة الثبات هً التً ٌبقى فٌها  مركز ثقل الجسم فً نفس الوضع ، 
 أما األنشطة التً تؤدي فً حالة فمركز ثقل الجسم ٌتحرك باستمرار

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

هل تعرف الطالب علً خطوات مهارة الوقوف من 
 وضع الجلوس التربٌع بطرٌقة صحٌحة؟

 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
لمهارة الوقوف من جلوس التربٌع و 

 الذراعان ممتدان أماما
 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
هل بإمكانك داخل المنزل أن تؤدي مهارة الوقوف من وضع الجلوس التربٌع والذراعان ممتدان أماما بطرٌقة صحٌحة ؟-   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 مسك الكرة  لقف الكرة  
المتطلبات السابقة 

 للخبرة
مساحة 
 مناسبة

 الخبرة التمرٌر الصحٌح للكرة بٌدٌن وبٌد واحدة المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب التمرٌر الصحٌح للكرة بٌدٌن و بٌد واحدة صافره  أطواق

 معرفً أن ٌعً الطالب البٌئة المحٌطة به كرات متنوعة  

 انفعالً أن ٌتعزز  لدى الطالب إبراز قدراته الفردٌة أثناء أدائه المهارات الحركٌة   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2 تحرٌك الذراعٌن والٌدٌن ممسكتٌن بالكرة للخلف قلٌالً تمهٌداً لتمرٌرها 
من وضع الوقوف أماماً أحد القدمٌن متقدمه عن األخرى قلٌالً 

 .والذراعان عالٌاً والٌدان ممسكتان بالكرة 
1 

تترك الٌدان الكرة فً نهاٌة حركتهما لؤلمام مع متابعتهما لحركة الكرة لؤلمام وتحرٌك القدم 
 3 تحرٌك الذراعٌن والٌدٌن ممسكتٌن بالكرة لؤلمام بقوة وبسرعة لتدفع الكرة لؤلمام 4 الخلفٌة لؤلمام

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 ٌقسم الطالب إلى مجموعتٌن، مجموعة الرماة ومجموعة الطٌور، وتحاول مجموعة الرماة تمرٌر الكرة  : اإلحماء
فٌما بٌنهم لمحاولة إصابة الطٌور، بٌنما تحاول مجموعة الطٌور الهرب وتفادي اإلصابة الفرٌق الفائز هو الذي 

.ٌحصل على أكبر عدد من اإلصابات  

ةالتمرٌر الصحٌح للكرة بٌدٌن وبٌد واحد  
ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

.  تطبٌق الطالب لها   
.ـ تطبٌقات للتمرٌر بٌدٌن وبٌد واحدة من خالل ألعاب مختارة تعتمد على العمل الجماعً فً مجموعات صغٌرة   

ـ :ـ تطبٌقات مهارة تمرٌر الكرة بالٌدٌن كما ٌلً   
ـ تمرٌر الكرة بالٌدٌن ولقفها فً الفراغ الشخصً     ــ  تمرٌر الكرة بالٌدٌن و بٌد واحدة ولقفها فً مستوٌات 

ــ تمرٌر الكرة .  ـ  تمرٌر الكرة و لقفها بالتبادل مع الزمٌل                     (عال ـ متوسط ـ منخفض  )مختلفة 
ـــ تحدٌد مهام وواجبات حركٌة لبعض الطالب الذٌن هم بحاجة .                          ولقفها داخل أطواق  معلقة  

:لعبة وضع التفاح فً السلةإلى المزٌد من التدرٌب على مهارات التمرٌر و اللقف فً مستوٌات مختلفة                
عند .وسط الملعب وٌقف بجواره أحد التالمٌذ وٌنتشر التالمٌذ فً الملعب التفاح (كرات صغٌرة)ٌوضع الصندوق وبداخلة التفاح 

عند . سماع اإلشارة ٌبدأ ال عب الوسط ٌرمً خارج الصندوق وعلى التالمٌذ إرجاع التفاح بحٌث ٌظل الصندوق مملؤاً دائماً 
 انتهاء الوقت ٌتم عد الكرات اقل طالب هو الفائز

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

  ( الوثب –الجري  )أطلب من الطالب أداء مهارة التمرٌر بٌد واحدة من وضع * 
  .( الوثب –الجري  )أطلب من الطالب أداء مهارة التمرٌر بٌدٌن من وضع * 

ـ استغالل حركة التمهٌد للتمرٌر بمرجحة الذراع خلفا ٌحقق سرع ومساقة أكبر فً 
. التمرٌر إلٌها الكرة على سرعتها وعلى زاوٌة انطالقها لحظة تركها لٌد الرامً 

 فكلما زادت المسافة وكلما  قلت الزاوٌة زادت المسافة  
ـ ٌساعد مسك الكرة بأطراف الٌد مع تثنٌها على زٌادة سرعة الرمٌة حٌث تطول 

.ذراع الرافعة   
 ـ األدوات الثقٌلة تحتاج إلى قوة أكبر عند تمرٌرها

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

 هل ٌعدد الطالب الخطوات التعلٌمٌة للمهارة ؟
استمارة محك التعلم التمرٌر الصحٌح للكرة 

 بٌدٌن وبٌد واحدة

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً
هل بإمكانك أداء التمرٌرة بٌد واحدة  داخل المنزل باتجاهات مختلفة-  مرة ؟        10 هل بإمكانك أداء التمرٌرة  بٌدٌن داخل المنزل ـ  

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الوعً بأجزاء الجسم أثناء الثبات وخالل 

 الحركة
إدراك مسارات 

 الحركة
المتطلبات السابقة 

 للخبرة
مساحة 
 مناسبة

 الخبرة الوعً بالبٌئة المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

.أن ٌعً الطالب بعناصر البٌئة المحٌطة به  صافره  أقماع  نفس حركً 

 معرفً أن ٌعً الطالب البٌئة المحٌطة به  

 انفعالً أن ٌتعزز  لدى الطالب إبراز قدراته الفردٌة أثناء أدائه المهارات الحركٌة   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

.كٌفٌة مشاركة زمٌل أو أكثر فً حٌز مكانً أو داخل طوق   2 
التعرف علً البٌئة المحٌطة من زمالء وأدوات وأجهزة تستخدم 

 .أثناء النشاط البدنً وكٌفٌة منع التصادم معها 
1 

.الجري المتعرج بٌن األشٌاء دون التصادم أو اللمس  4   3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 قاطرات وعندما ٌنادي المعلم أسم أحد الحٌوانات ٌجري األربعة األوائل من كل قاطرة 4 ٌقف الطالب فً  : اإلحماء
وهكذا القاطرة التً تنتهً أوالً هً الفائزة......... للوصول إلى خط النهاٌة مع تقلٌد الحٌوانات فً الصوت والحركة   

.الوعً بالبٌئة  
ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

.تطبٌق الطالب لها   
 ـ الجري و تغٌر االتجاه             ـ التداخل مع الزمالء فً حركات معٌنة بدون التصادم  أو لمس اآلخرٌن 

ـ اختٌار مكان محدد و الجري المستقٌم تجاهه مع التحكم و التوقف لتفادي التصادم .     ـ الجري التعرج بٌن األشٌاء 
.مع اآلخرٌن وتغٌٌر االتجاه لمكان آخر   

(لمس الزمٌل  ) لعبة صغٌرة .ـ أداء حركات انتقالٌة محددة فً حٌز ، ثم تصغٌره بالتدرٌج   

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

اطلب من الطالب القفز المتعرج بٌن األشٌاء دون التصادم أو اللمس*   
.اطلب من الطالب الحجل بقدم واحدة بٌن األشٌاء دون اللمس *   

 

 ـ رفع الذراعٌن جانبا أثناء الحجل ٌزٌد من التوازن 
 ـ النظر فً اتجاه الجري ٌحمً الطالب من التصادم 

ـ قدرة الطالب على تقدٌم األبعاد للمعوقات الموضوعة فً الملعب تساعده على اجتٌازها دون 
 االصطدام بها 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

. أدرك الطالب أهمٌة الوعً بالبٌئة هل  
 البٌئة المحٌطة به من زمالء وأدوات هل عرف  الطالب 

.وأجهزة رٌاضٌة   
 استمارة محك التعلم اللوعً بالبٌئة المحٌطة 

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً
هل بإمكان ابنكم  داخل المنزل أداء نشاط بدنً دون التصادم باألشٌاء  ؟*    

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 



 

 

2 ـ 1 تارٌخ تنفٌذ  143 :/    /143/   /   الصف الثانً الوحدة األولى األسبوع السادس عدد الدروس 

الوعً بالقوة الالزمة  إدراك مسارات الحركة
 لتحرٌك الجسم أو أجزاء منه 

المتطلبات السابقة 
 للخبرة

مساحة 
 مناسبة

 الخبرة الرشاقة  المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

أن ٌمارس الطالب المهارات الحركٌة األساسٌة المحددة فً هذه الوحدة لتنمٌة  أقماع  كرات متنوعة
 نفس حركً الرشاقة كأحد عناصر اللٌاقة البدنٌة 

 معرفً أن ٌعً الطالب البٌئة المحٌطة به صولجانات صافره

 انفعالً أن ٌتعزز  لدى الطالب إبراز قدراته الفردٌة أثناء أدائه المهارات الحركٌة  رسم توضٌحً 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 قدرة الطالب على تتبع المسار بطرٌقة صحٌحة دون أن ٌفقدوا توازنهم 2 قدرة الطالب على التمٌٌز بٌن المسارات المنحنٌة و المستقٌمة و المتعرجة

 3 قدرة الطالب على اللف وتغٌٌر االتجاه أثناء تحركهم فً المسار المتعرج 4 قدرة الطالب على تحرٌك جسمه أو أحد أجزاء منه من مكان إلى آخر دون أن ٌفقد توازنه

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

عندما ٌنجح فً لمس أحدهم ٌقوم هذا األخٌر بدور . وٌحاول جمٌع الطالب الهرب منه (الالمس) ٌحدد المعلم أحد الطالب لٌقوم بدور  : اإلحماء
.(المس)وٌمكن تحدٌد أكثر من . ٌراعً عدم مغادرة حدود الملعب.      وهكذا ... (الالمس)  

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

.تطبٌق الطالب لها   
 

ـــ تقسٌم الطالب إلً مجمعات متساوٌة جعل كل مجموعة تتخذ مسار معٌن وٌقف عنده بهدوء ثم ٌتم التحرك عند 
.سماع اإلشارة بالمشً ثم بالجري الخفٌف مع التنبٌه على الطالب المتحركٌن للخلف االنتباه لمن حوله   

.ـ تبادل المجموعات للمسارات المختلفة مع تغٌر سرعة التحرك من المشً الخفٌف إلً الجري   
.الجري فً الفراغ داخل ساحة النشاط مع تغٌٌر االتجاه حسب الرغبة ـ   

(مٌل الجسم إلى األمام ، دفع األرض بالقدمٌن بقوة  )ـ توعٌة الطالب على ما ٌزٌد من سرعة الجري   
 ـ  إعطاء الطالب فترة زمنٌه ألداء الوثب لؤلمام و ٌشجع الطالب و ٌالحظ أداءهم وٌوجههم 

ـ التأكٌد على الطالب أن الحركات التً قام بها الطالب باستخدام الرجلٌن والساقٌن و القدمٌن و الذراعٌن فً الوثب 
 لؤلمام أو ألعلى  هً التً أنتجت القوة من خالل العمل العضلً

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ اطلب من الطالب الوثب عالٌا مع الدوران حول المحول الطولً للجسم مع 
 محاولة للمس العقبٌن فً الهواء

ـ تؤدي القدرة على التحكم فً أجزاء الجسم من الثبات و خالل الحركة إلى تنمٌة عنصر  
 التوازن 

 ـ الجاذبٌة األرضٌة هً قوة تجذب كل شئ نحو األرض 
 ـ تتطلب مقاومة الجاذبٌة األرضٌة قوة الجسم للمحافظة على اتزانه فً الثبات 

ـ األنشطة التً تؤدي فً حالة الثبات هً التً ٌبقى فٌها  مركز ثقل الجسم فً نفس الوضع ، 
 أما األنشطة التً تؤدي فً حالة فمركز ثقل الجسم ٌتحرك باستمرار

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

؟هل أدرك الطالب أهمٌة الرشاقة للجسم       
هل تعرف الطالب علً بعض األلعاب التً تساعد علً 

؟الرشاقة   
 استمارة تقوٌم الجانب المهاري للرشاقة

 

 بطاقة المتابعة لولً األمر موضح فٌها األتً 
 ـ هل ٌستطٌع ابنكم  التحرك بسرعة ورشاقة فً المنزل ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 



 

 

 

2 ـ 1 تارٌخ تنفٌذ  143 :/    /143/   /   الصف الثانً الوحدة الثانٌة األسبوع السابع عدد الدروس 

الوقوف على رجل  الوثب  الصحٌح 
 واحدة

المتطلبات السابقة 
 الخبرة                الحجل الصحٌح المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب طرٌقة الحجل الصحٌح بشكل جٌد أقماع  صافره

 معرفً أن ٌعً الطالب تحركات زمالئه من حوله نموذج للمهارة صولجانات

 انفعالً أن ٌقدر قٌمة االستئذان  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 الرجل الحرة منثنٌة على شكل زاوٌة قائمة من مفصل الركبة 2 .ـ مفصل الفخذ للرجل الحرة ٌثنً ألعلى مع مٌل الجذع إلى األمام قلٌال 

.ـ تتحرك الذراعان معا من الخلف لؤلمام للمساهمة فً رفع الجسم ألعلى  ـ تمرجح الرجل الحرة فً حركة بندولٌه من الخلف لؤلمام لتساهم فً إحداث القوة  4 3 

 5 .ـ تقوم الذراعان بدور رئٌس فً إنتاج القوة أكثر من دورها فً المحافظة على التوازن  6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 سم وعند اإلشارة ٌجري دلٌل كل قاطرة 50م وضع حبل على ارتفاع 5ٌقف الطالب فً قاطرات متساوٌة على بعد   : اإلحماء
.وهكذا القاطرة التً تنتهً أوالً هً الفائزة.................. لٌمرق من تحت الحبل ثم العودة بالوثب من فوق الحبل لٌلمس زمٌله   

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

 ـ الحجل فً المكان مرة عل القدم الٌمنى وأخرى على القدم الٌسرى مع المحافظة على التوازن   
 ـ الحجل فً المكان مع التدرج فً زٌادة االرتفاع ألعلى             ــ الحجل إلى األمام مع زٌادة مسافة التقدم لؤلمام 

 ـ الحجل للخلف                    ـ الحجل المتعرج ، مرة لجهة الٌمٌن وأخرى لجهة الٌسار           
 ـ الحجل لؤلمام عدد من الحجالت مع محاولة قطع مسافات أكبر        

ـ الحجل المتنوع إلى األمام و الخلف وفً مسار متعرج                 ـ ـ  الحجل مع مسك القدم الخلفٌة                
 ـ الحجل على خط مستقٌم أماما ـ وخلفا            ـ  الحجل مع تخطً أرقام  أو حروف مرسومة على األرض  

ـ :ـــ دمج بعض الحركات االنتقالٌة  ومهارة الحجل فً نشاط معٌن مثل   
ــ المش ثالث خطوات و الحجل ثالث مرات بالتبادل    ـــ الحجل ثمان مرات على القدم الٌمنى ثم الدوران للخاف و 

الحجل ثمان مرات على الٌسرى  ــالحجل فً مثلث أو مربع أو دائرة إلى األمام و الخلف  ـــ التنوع بٌن الحجل 
 لعبة صغٌرة سباقة التتابع بالحجل السرٌع و الحجل البطئ

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ الحجل فً المكان مع زٌادة االرتفاع عن األرض مع كل حجلة    ــ الحجل 
 إلى األمام و الجانبٌن  و الخلف 

ـ الحجل فً المكان مع لف الجسم ربع لفة  ــ الحجل مرات عدة على قدم  
 واحدة ثم على القدم األخرى بإٌقاع منتظم   ـ الحجل فوق حبال أو كرات طبٌة 

لزٌادة ارتفاع مستوى الحجل تتم مرجحة الذراعٌن ب مسرعة عالٌة   ــ ٌتم 
 الدفع ألعلى من مشط القدم التً ٌتم الهبوط علٌها أٌضا 

ـ ٌراعى البدء بحجالت منخفضة و التدرج فً زٌادة االرتفاع و مسافة الحجل  
ـ ثنً ركبة الرجل الدافعة عند الهبوط ٌساعد فً تخفٌف شدة االصطدام 

 باألرض
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

مالحظه السلوك من خالل استمارة متابعة سلوكٌات 
.الطالب أثناء تطبٌق الدرس و بعده   

ـ هل ٌستطٌع الطالب أن ٌعرف العوامل المؤثرة على 
  قوة طول الحجلة 

نموذج الستمارة محك تعلم الحجل الصحٌح   
             

 

الواجبات   هل بإمكانك داخل المنزل عمل الحجل الصحٌح بشكل سرٌع ؟1
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح  الوعً بالقوة الالزمة لتحرٌك الجسم 
 الخبرة الدفع الصحٌح بطرٌقة آمنه وفعاله        المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

الواجب  األمر
 الحركً

 نفس حركً أن ٌتقن التلمٌذ الدفع الصحٌح لؤلثقال بشكل جٌد أقماع  صافره

 معرفً أن ٌعً الطالب تحركات زمالئه من حوله عربات  كرا ت

 انفعالً أن ٌقدر قٌمة االستئذان أثقال متنوعة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 ٌكون الدفع فً اتجاه الشئ المراد دفعة ، بحٌث ٌكون الجسم خلفه 2 ٌكون الدفع فً منتصف الشئ  المراد دفعة  ما أمكن ذلك حتى ٌتم دفعة لؤلمام

 4 
ٌكون الدفع و الذراعان مفرودتان مع أخذ خطوات متتالٌة فً اتجاه الشئ المراد دفعة  مع 

 3 بقاء مفصلً الركبتٌن منثنٌتٌن نصفا 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

م وٌقوم بالجري مع دوام تحركه بحٌث 4م إلى 3 ٌقسم الصف إلى مجموعات وٌقوم أحدهم بمسك حبل طوله من  : اإلحماء
ٌشبه حركة الثعبان، وٌحاول الطالب اآلخرٌن لمس الحبل بالقدم ومن ٌنجح فً ذلك ٌغٌر مكانه مع الطالب الذي ٌقوم بتحرٌك 

.وهكذا... الحبل   

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

:-الرفع الصحٌح لؤلثقال   
 .شرح أسلوب الرفع الصحٌح لؤلداة ووفق نموذج حً -

التعاون فً رفع وخفض المقعد السوٌدي، نقل كرات طبٌة وفق )قٌام الطالب بممارسة رفع القطع المناسبة  -
 .(الخ.... وضع معٌن مع التحرك بها 

 .لعبة رفع وخفض البساط: لعبة مناسبة ، مثل  -

:سباق حمل المصابٌن   
ٌقسم الفصل إلى قاطرتٌن متساوٌة ومع كل قاطرة كرة طبٌة أو كٌس رمل حامالً الكرة أو الكٌس ذهاباً وإٌاباً ثم 

.تسلٌمها الذي ٌلٌه وهكذا والقاطرة التً تنتهً أوالً هً الفائزة  

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

.ـ ٌواجه كل طالب زمٌل له وٌضع ٌدٌه على كتفً زمٌله وٌحاول دفعه إلى الخلف   
 ـ ٌقف كل طالب بجانب زمٌله على قدم واحدة وٌحاول كل منها دفع زمٌله حتى ٌفقد توازنه
 ـ ٌقف طالبان ظهرا لظهر مع تشبٌك المرفقٌن وٌحاول كل منهما دفع زمٌله إلى الخلف 

ــ ٌقف الطالب فً وضع أماما و الذراعان ممتدان أماما مع االستناد على الحائط مع محاولة 
 الدفع إلى األمام

ـ إن زٌادة مساحة قاعدة االرتكاز  ٌؤدي إلى ثبات الجسم ، وبالتالً تزداد فاعلٌة القوة 
 المستخدمة فً الدفع

ـ تشارك جمٌع العضالت خاصة الكبٌرة منها كالفخذٌن و الساقٌن  إضافة إلى الصدر و 
 الذراعٌن فً دفع األجسام الثقٌلة

 ـ كلما زاد ثقل الجسم المراد دفعة ٌتطلب ذلك زٌادة فً القوة العضلٌة المطلوبة لتحرٌكه
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

 استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق و بعده
عرض رسوم وصور توضٌحٌة لمواصفات األداء للدفع 
الصحٌح بطرٌقة آمنه وفعاله وطلب ترتٌبها من الطالب 

 بناء على ما تم تعلمه فً الدرس
 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 

 للدفع الصحٌح بطرٌقة آمنه وفعاله

 

الواجبات  بشكل جٌد؟ هل بإمكانك داخل المنزل أداء الدفع الصحٌح لؤلثقال -1
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 



 

 

 

2 ـ 1 تارٌخ تنفٌذ  143 :/    /143/   /   الصف الثانً الوحدة الثانٌة األسبوع التاسع عدد الدروس 

المتطلبات السابقة  الوقوف على قدم واحدة  االتزان فوق قاعدة ثابتة
 الخبرة المٌزان األمامً من الثبات المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب المٌزان األمامً من الثبات أقماع صافره
 معرفً أن ٌعً الطالب تحركات زمالئه من حوله نموذج للمهارة 

 انفعالً أن ٌقدر قٌمة االستئذان  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 من وضع الوقوف واستقامة الجذع ٌتم رفع الذراعٌن جانبا 2 مٌل الجسم لؤلمام مع رفع الرأس أماما عالٌا ، ورفع الرجل خلفا عالٌا ببطء

 4 ٌكون النظر متجه أماما  علٌا مع رفع الرأس ألعلى ، وانثناء الرقبة للخلف قلٌال 
استمرار مٌل الجسم لؤلمام إلى أن ٌصل إلى الوضع األفقً تقرٌبا 

 موازٌا لؤلرض مع تقوس منطقة أسفل الظهر قلٌال
3 

 5 تكون الرأس وقدم الرجل المرفوعة على مستوى واحد تقرٌبا  6 تكون رجل االرتكاز ممتدة كامال ، و القدم بكاملها مالمسه لؤلرض

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 قاطرات وعندما ٌنادي المعلم اسم أحدى وسائل المواصالت ٌجري األربعة األوائل من 4ٌقف الطالب فً   : اإلحماء
وهكذا القاطرة التً تنتهً أوالً ...... كل قاطرة للوصول إلى خط النهاٌة مع تقلٌد هذه الوسٌلة فً الصوت  والحركة 

.ةهً الفائز  

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

 

 المٌزان األمامً
 .مشاهدة نموذج حً لمهارة المٌزان األمامً من الثبات -
 .تطبٌقات للمٌزان األمامً مع الزمٌل، ثم بصورة انفرادٌة -

 

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ ٌمكن التقدم بخبرة المٌزان األمامً من خالل التأكٌد على مفهوم األداء 
الصحٌح ، و العمل على إدراك الطالب لمفهوم االتزان ، وذلك بتغٌٌر وضع 

 الذراعٌن وزٌادة مٌل الجذع ألسفل

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
 ـ للوصول إلى أفضل توازن ٌجب أن ٌكون مركز الثقل فً منتصف قاعدة االرتكاز

ــ الستعادة التوازن ٌتم رفع الٌدٌن أو الرجل إلى جانب الجسم المعاكس للجهة التً 
 اختل توازنها

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

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

استمارة محك تعلم مهارة المٌزان األمامً من 
 الثبات

 

هل بإمكانك تطبٌق المٌزان األمامً داخل المنزل مع التحكم فً أجزاء الجسم ؟                                    -    1  
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 



 

 

3 ــ 2 تارٌخ تنفٌذ  143 :/    /143/   /   الصف الثانً الوحدة الثانٌة األسبوع العاشر عدد الدروس 

 ركل الكرة الثابتة 
المتطلبات السابقة 

 الخبرة الركل الصحٌح للكرة المتحركة بالقدم المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب الركل الصحٌح للكرة المتحركة بالقدم أقماع صافره
 معرفً أن ٌدرك الطالب التغٌر فً معدل التنفس و التفسٌر المبسط أثناء المجهود البدنً أطواق كرات مختلفة األحجام 

 انفعالً أن ٌقدر قٌمة االستئذان كرات تنس 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

ٌكون االرتكاز على القدم األمامٌة مع انثنائها قلٌال وتكون القدم الراكلة فً الخلف 
 منثنٌة قلٌال ومرتخٌة 

 1 ٌكون الجسم فً وضع الوقوف أماما مواجها التجاه الكرة  2

 3 تبدأ حركة القدم الراكلة من مفصل الفخذ من الخلف لؤلمام لمقابلة الكرة  4 تمرجح ذراع القدم الراكلة لؤلمام أثناء حركة الركل 
ٌرتفع عقب القدم المرتكزة ألعلى مع مالمسة أطراف األصابع لؤلرض وقد ترتفع 

 6 القدم بكاملها عن األرض
ٌزداد ثنً الرجل المرتكزة عند مالمسة الرجل الراكلة للكرة ـ ٌثنى الجذع من عند 

 5 الوسط وتمتد الرجل المرتكزة ألقصى درجة امتدادها

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

وعند اإلشارة ٌحاول كل طالب سرعة . ٌقوم الطالب بالجري حول الملعب وترسم داخل الملعب دوائر:  اإلحماء 
وهكذا ........ الطالب الذي ال ٌستطٌع الحصول على مكان له فً الدائرة تخصم منه نقطة . احتالل مكان داخل الدائرة

.مع تحدٌد عدد الطالب الذٌن ٌشغلون الدائرة  
ـ ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

 تطبٌق الطالب لها
ـ :ـ ألعاب صغٌرة فً ركل الكرة المتحركة بالقدم   

 ـ ركل كرة تنس أرضً صغٌرة متدحرجة                ـ ركل كرة بالستٌكٌة خفٌفة ساقطة من أعلى     
متدحرجة    ــ ركل كرة معلقة على ارتفاع مستوى الساق مع توجٌهها  (قلٌله االمتالء بالهواء  )ـــ ركل كرة قدم 
 لالتجاه المطلوب

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ :طرح أسئلة على الطالب مثل   
 ـ هل بإمكانك أن تركل كرة متحركة بالقدم لؤلمام ، مع توجٌهها للجانب ؟

ـ هل بإمكانك أن تركل كرة متحركة قادمة نحوك ، وكرة متحركة تبتعد عنك ، وكرة 
 تتحرك أمامك ، وكرة تتحرك إلى أحد جانبٌك ؟

ـ هل بإمكانك أن تركل كرة متحركة قادمة نحوك بأقصى قوة ممكنة ، ومرة أخرى 
 بأقل قوة ؟

ـ ٌجب إٌجاد التوافق بٌن أجزاء الجسم التً تؤدي حركة الركل على التوالً حتى 
 ٌمكن نقل السرعة من جزء إلى آخر بالتتابع ثم إلً الكرة فً نهاٌة الحركة

 ـ ٌجب أن تتناسب زاوٌة الركل مع وضع ارتفاع أو انخفاض الهدف 
ـ ٌجب التأكد على حركة كل من مفصل القدم ومفصل الركبة إضافة إلى حركة مفصل 

 الفخذ من أجل زٌادة سرعة الكرة إلى أقصى ما ٌمكن عند الركل 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس 

هل ٌستطٌع الطالب أن ٌعدد المراحل الفنٌة للمهارة 
 بالترتٌب الصحٌح ؟

استمارة محك  التعلم لمهارة الركل الصحٌح 
 للكرة المتحركة بالقدم

 

الواجبات  هل بإمكانك ركل الكرة المتحركة بالقدم فً فناء المنزل ؟ -1
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 



 

2 ـ 1 تارٌخ تنفٌذ  143 :/    /143/   /   الصف الثانً الوحدة الثانٌة األسبوع الحادي عشر عدد الدروس 
إدراك ضرر المشاركة الخطرة على الزمٌل أثناء ممارسة النشاط 

 البدنً
المتطلبات السابقة 

 الخبرة الوعً بالعالقات مع الزمالء  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

استالم و تسلٌم  )أن ٌؤدي الطالب مهارة تعزز العالقات االجتماعٌة بٌن الطالب  أقماع  كرات مختلفة
( الكرة    

 نفس حركً

 معرفً أن ٌدرك الطالب التغٌر فً معدل التنفس و التفسٌر المبسط أثناء المجهود البدنً صولجانات صافره

 انفعالً أن ٌقدر قٌمة االستئذان نموذج للمهارة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2 اختٌار مهارات تعزز وتقوي العالقات االجتماعٌة
أن تتعلق المهارة  بجانب العالقات االجتماعٌة بٌن الطالب  بغرض البذل 

 والعطاء وروح واالنسجام بٌنهم                                   
1 

 4  3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

جري الطالب بطول الملعب ومع الصافره ٌشٌر المعلم بٌده فً اتجاه معٌن فٌغٌر الطالب اتجاههم للجري فً االتجاه 
.وهكذا............ الذي أشار إلٌه المعلم بٌده   

 ـ التأكٌد على أنه ٌنبغً على كل طالب مراعاة  العالقة بٌنه وبٌن زمالئه  وبٌنه وبٌن الكرة  و الوعً بالحٌز الشخصً
مع ذكر مواصفات األداء الصحٌح لتسلٌم و تسلم  (للكرات الصغٌرة )وبٌد واحده  (للكرات الكبٌرة )ــ أداء تمرٌر الكرة  بالٌدٌن 

 الكرة بشكل صحٌح
 مواجهة كل طالب زمٌلة ومع واحد منهما كرة   ، لٌقوم أحد الطالب بتسلم الكرة لزمٌلة من مستوٌات مختلفة 

.مرجحة الذراعٌن أماماً أسفل (وقوف)   

ـــ تقسٌم الطالب إلً مجمعات متساوٌة جعل كل مجموعة تتخذ مسار معٌن وٌقف عنده بهدوء ثم ٌتم التحرك عند .   
.سماع اإلشارة بالمشً ثم بالجري الخفٌف مع التنبٌه على الطالب المتحركٌن للخلف االنتباه لمن حوله   

.ـ تبادل المجموعات للمسارات المختلفة مع تغٌر سرعة التحرك من المشً الخفٌف إلً الجري   
 ـ تشجٌع الطالب على استخدام الحركات االنتقالٌة التً سبق أن تعلموها مع تنوع المسارات التً ٌستخدموها 

 ـ تشجٌع الطالب على ذكر أنواع المسارات الحركٌة  

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

 ـ اجعل الطالب ٌتدربون على توجٌه زمالئهم أثناء الحركة أو متابعتهم
ـ تقسٌم الطالب إلً قاطرتٌن القاطرة األولى تحمل الكرة و عند سماع اإلشارة ٌجري 

الطالب انتشار حر مع  ضرب الكرة باألرض وعند سماع الصافره الثانٌة ٌمسك 
الطالب الكرة وٌتجه للقاطرة الثانٌة لتسلٌم الكرة للزمٌل بٌد واحدة أو بالٌدٌن حسب 

 حجم الكرة

 أن ٌمٌز الطالب بٌن المسارات المستقٌمة و المنحنٌة و المتعرجة
 القوة الالزمة لتحرٌك جسمه أو أحد أطرافة

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

 استمارة محك تعلم مهارة الوعً  بالعالقات  مع الزمالء هل ٌعرف الطالب المسارات التً ٌتحرك بها ؟ استمارة متابعة سلوكٌات الطالب  أثناء تنفٌذ الخبرة و بعدها 

 

ـ هل بإمكانك عمل عالقات مع أوالد جٌرانك عن طرٌق اللعب؟  1  
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح  
 الخبرة التوافق العصبً العضلً  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌستطٌع الطالب أن ٌؤدي التمرٌنات بتوافق عضلً عصبً صافره أقماع

 معرفً أن ٌدرك الطالب التغٌر فً معدل التنفس و التفسٌر المبسط أثناء المجهود البدنً صولجانات 

 انفعالً أن ٌقدر قٌمة االستئذان  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 إعطاء نموذج حركً لمهارة الجري أو المشً  ومدى التوافق بٌن القدمٌن والذراعٌن  2 الحركة التبادلٌة بٌن الٌدٌن والقدمٌن

 3  مع مٌل الجذع لؤلمام  – 4 المشً مع تغٌر السرعة فً اتجاهات مختلفة مع النداء

 5  تركٌز النظر لؤلمام أثناء أداء الجري – 6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 

 

وعند اإلشارة ٌحاول كل طالب سرعة . ٌقوم الطالب بالجري حول الملعب وترسم داخل الملعب دوائر:  اإلحماء 
وهكذا ........ الطالب الذي ال ٌستطٌع الحصول على مكان له فً الدائرة تخصم منه نقطة . احتالل مكان داخل الدائرة

.مع تحدٌد عدد الطالب الذٌن ٌشغلون الدائرة  
ـ جعل الطالب ٌمشون أماما فً قاطرات حول الملعب مع التركٌز على معرفه الطالب لمواصفات األداء للمشً السلٌم 

.مع تطبٌقها وتصحٌح األخطاء للطالب   
ـ الجري بخفه  فً المكان  .         ـ الجري فً الفراغ داخل ساحة النشاط المحددة مع تغٌٌر االتجاه حسب الرغبة 

وعند سماع الصافره ٌقوم بالجري لؤلمام وعند سماع الصافره مرة أخرى ٌعود إلى ٌعود إلى مكانه الشخصً ، 
. وٌجري بخفة فً مكانه   

  ــــ   تقدٌم الرسوم و الصور التوضٌحٌة لمهارة الجري ــ توجٌه بعض األسئلة للطالب لتوضٌح األداء الفنً األمثل 
لتحسٌن األداء للطالب           ـ الجري بٌن خطٌن  بٌنهما مسافة مناسبة للجري كل طالب على حده           ـ نفس 

.األداء السابقة مع مسك ٌد الزمٌل    ــ الجري بٌن الخطٌن بأقصى سرعة   

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

 البدء بالجري البطئ مع زٌادة السرعة بالتدرٌج 
موضوعة فً مسار الحركة  (صولجان )ـ الجري بٌن عوائق   

 ـ الجري بسرعة مع التنوٌع فً مسارات الجري و اتجاهاته

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

ـ الربط بٌن تبادل حركات الٌدٌن و القدمٌن بالتوافق العضلً العصبً وسالسة أداء 
 الحركات

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
.أن ٌعرف الطالب معنى التوافق العضلً العصبً  الدرس  استمارة محك التعلم مفهوم المسارات الحركٌة 

 

اذكر المهارات التً تتعلق بالتوافق العصبً العضلً  ؟                                  -  1  
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوثب الصحٌح بالقدمٌن مع التحرك فً جمٌع االتجاهات
 الخبرة القفز الصحٌح المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

أن ٌؤدي الطالب طرٌقة القفز الصحٌح بشكل جٌد على أطراف الجسم المختلفة   مقعد سوٌدي  صافره  نفس حركً

 معرفً أن ٌعً الطالب القوة الالزمة لنقل جسمه أو أجزاء منه كرات مطاطٌة 

 انفعالً أن ٌبدي الطالب استعدادا للتعاون مع زمالئه  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 قدرة الطالب على ثنً ركبتٌهم  عند الوثب و الهبوط 2 قدرة الطالب على تحرٌك الذراعٌن عند الوثب و الهبوط

 3 قدرة الطالب على الوثب باستمرار مع التحكم فً حركتهم وتوازنهم  4 التأكٌد على الطالب باستمرار للمحافظة على الركبتٌن مثنٌتٌن 

 5 قدرة الطالب على الهبوط الصحٌح الذي ٌتصف بالمرونة 6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

:الصٌاد والعصافٌر  
ٌعٌن صٌاد من أحد الطالب وباقً الطالب عصافٌر ٌحاول الصٌاد الجري ومسك أحد العصافٌر ٌجب أن ٌمد العصافٌر 

أذرعهم للجانبٌن العصفور الممسوك ٌصبح صٌاد كما أن الطالب الذي ال ٌؤدي حركة دوران ذراعٌة ٌصبح صٌاداً 
.ٌمكن رسم دائرة صغٌرة لتكون مكان آمن عندما ٌدخلها العصافٌر. أٌضاً   

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

ـ تطبٌقات على آلٌة القفز الصحٌح بصورة آمنة من أوضاع جسمٌة و حركٌة مختلفة ووفق تشكٌالت مناسبة ، 
: وٌقترح االنتشار الحر و العمل مع الزمٌل مثل   

ـ ــ  القفز من فوق مكعبات أسفنجٌة باالستناد بالٌدٌن         (مكعبات أسفنجٌة  )ـ تعدٌة الجسر بالٌدٌن و الرجلٌن   
 ــ القفز بالكرة البالستٌكٌة باستخدام الٌدٌن و الرجلٌن          ــ قفزات لتعدٌة حواجز متعددة ذات ارتفاعات مختلفة

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ تقسٌم أ إلى مجموعات ثم عمل سباق بٌنهم بالجري مع تعدٌة الموانع الموجودة فً 
. دون أن ٌلمسها الطالب  (مقعد سوٌدي ـ مكعبات أسفنجٌة  )طرٌق الجري   

ـ كلما زاد انقباض العضالت المشاركة فً أداء الحركة زادت القوة الناتجة الدافعة 
 ألعلى و األمام 

ـ كلما زادت سرعة حركة انقباض العضالت المشاركة فً أداء الحركة زادت القوة 
 الناتجة الدافعة ألعلى و األمام 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 استمارة محك التعلم لمهارة القفز الصحٌح هل ٌعرف الطالب خطوات القفز الصحٌح ؟ الدرس

 

الواجبات  بإمكانك داخل المنزل تأدٌة القفز الصحٌح لتعدٌة حواجز مختلفة ؟
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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التوافق العصبً 

 العضلً
المتطلبات السابقة 

 الخبرة تقوس الجسم  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب الخبرة وفق األداء الفنً للحركة  صافره مراتب

 معرفً أن ٌعً الطالب القوة الالزمة لنقل جسمه أو أجزاء منه نموذج للمهارة 

 انفعالً أن ٌبدي الطالب استعدادا للتعاون مع زمالئه  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 ٌتم تقوس الجسم من وضع االستلقاء  2 الذراعان مثنٌتان والكفان على األرض بجانب الرأس 
الركبتان مثنٌتان والقدمان على األرض وٌبدأ التقوس بمد الذراعان والركبتان حتى ٌرتفع الحوض إلى األعلى للوصول لوضع التقوس والثبات فً هذا الوضع لعدد من الثوانً 

 3 ٌتراوح من خمس إلى عشرٌن ثانٌة 

 5  4 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

عندما ٌنجح فً لمس . وٌحاول جمٌع الطالب الهرب منه (الالمس) ٌحدد المعلم أحد الطالب لٌقوم بدور  : اإلحماء
.وهكذا ... (الالمس)أحدهم ٌقوم هذا األخٌر بدور   

.(المس)وٌمكن تحدٌد أكثر من . ٌراعً عدم مغادرة حدود الملعب  
ـ ٌمكن أن ٌطرح المعلم بعض العبارات و األسئلة التً ٌمكن أن تستثٌر معارف الطالب الكتشاف ما ٌنبغً أن ٌتعلموه 

ـ :من مفاهٌم معرفٌة و مهارات حركٌة مرتبطة بالخبرة مثل   
ـ كٌف ٌمكن عمل جسر باستخدام الٌدٌن و القدمٌن ؟           ــ هل ٌمكن عمل جسر مستخدما ثالث أجزاء فقط من 

الجسم أو أثنٌن ؟          ــ هل ٌمكن عمل جسر فوق الزمٌل ؟         ـــفلنحاول عمل أوضاع متتابعة من الجسور ، 
مع مراعاة االنتقال ببطء من واحد لؤلخر            ــــ دعونا نرى كٌف ٌمكن عمل جسر واسع ؟                       

ـــ اآلن فلنحاول عمل جسر قصٌر ، جسر طوٌل ، ما الفرق بٌنها ؟ و ما الذي ساعد على عمل كل واحد من هذه 
.  األشكال ؟وكٌف تم عملها ؟              ــ مشاهدة نموذج تطبٌقً لمهارة التقوس ، وٌحاول الطالب تقلٌد النموذج 

.ــ تحدي قدرات الطالب بالتحرك وهم فً وضع التقوس إلى اتجاهات مختلفة و لمسافات محددة    

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

 ـ أن ٌؤدي الطالب التقوس المعكوس من الوقف والجلوس

 ــ أن ٌؤدي الطالب التقوس بعد الجري إلى الخلف مسافة عشر خطوات
ـ أن ٌؤدي الطالب التقوس المعكوس مع المحاولة للتحرك للجانبٌن و لؤلمام 

 و الخلف

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
 ـ للوصول إلى أفضل توازن ٌجب أن ٌكون مركز منتصف قاعدة االرتكاز 

 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

هل تعرف الطالب على الخطوات التعلٌمٌة الصحٌحة 
 استمارة محك التعلم لمهارة التقوس الصحٌح للتقوس؟

 

هل بإمكانك تنفٌذ مهارة التقوس فً المنزل خمس مرات بطرٌقة صحٌحة وآمنة ؟                                        -  1  
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الخامس 

 عشر
 الصف الثانً الوحدة الثالثة  األسبوع

  
الوقوف على قدم 

 واحدة 

المتطلبات السابقة 
 الخبرة المٌزان الخلفً المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب المٌزان الخلفً وقف األداء الفنً للمهارة أقماع  صافره 

 معرفً أن ٌعً الطالب القوة الالزمة لنقل جسمه أو أجزاء منه صورة للمهارة 

 انفعالً أن ٌبدي الطالب استعدادا للتعاون مع زمالئه  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 من وضع الوقوف و استقامة الجذع ٌتم رفع الذراعٌن جانبا  2 مٌل الجذع للخلف مع االحتفاظ بوضع الرأس على استقامة الجسم 

 3 رفع أحد الرجلٌن ومفصلً الركبة و الفخذ مفرودان وعلى استقامة واحدة  4 استمرار حركة رفع الرجل لؤلمام و ألعلى

 5 استمرار مٌل الجذع للخلف إلى أن ٌصل الجسم قرٌبا من الوضع األفقً ، الذراعان جانبا  6 النظر ألعلى ، وبحٌث تكون الرأس و قدم الرجل الحرة على مستوى واحد

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 قاطرات وعندما ٌنادي المعلم أسم أحد الحٌوانات ٌجري األربعة األوائل من كل قاطرة 4 ٌقف الطالب فً  : اإلحماء
.وهكذا القاطرة التً تنتهً أوالً هً الفائزة......... للوصول إلى خط النهاٌة مع تقلٌد الحٌوانات فً الصوت والحركة   

:المٌزان الخلفً   
 تأكٌد على أنه ٌنبغً على كل طالب مراعاة  العالقة بٌنه وبٌن زمالئه  وبٌنه وبٌن الكرة  و الوعً بالحٌز الشخصً

 .مشاهدة نموذج حً لمهارة المٌزان الخلفً من الثبات -
 .تطبٌقات للمٌزان الخلفً مع الزمٌل، ثم بصورة انفرادٌة -

:سباق تتابع التبادل  
ٌقف كل قائد قاطرة عند خط النهاٌة وباقً أفراد القاطرة عند خط البداٌة وعند سماع الصافره . ٌقسم الطالب إلى ثالث قاطرات

 (القائد)ٌنطلق الطالب األول من كل قطرة بالحجل وهو ٌحمل العصا لٌسلمه لزمٌله عند خط النهاٌة وٌقف مكانه وٌعود زمٌله 
الفرٌق الفائز هو الذي ٌنتهً أوالً . بالعصا إلى القاطرة وٌسلمه للطالب الثانً وهكذا حتى ٌنتهً جمٌع الطالب  

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

 . عدات 8 ــ أن ٌطلب المعلم من الطالب المشً ثم أداء المٌزان الخلفً والعد 

.ــ أن ٌطلب المعلم من الطالب وضع المٌزان الخلفً والدوران للٌمٌن والٌسار  

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
 ـ للوصول إلى أفضل توازن ٌجب أن ٌكون مركز منتصف قاعدة االرتكاز 

ـ الستعادة التوازن ٌتم رفع الٌدٌن أو الرجلٌن على جانب الجسم المعاكس للجهة التً 
 اختل توازنها 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

هل تعرف الطالب علً المٌزان الخلفً حسب األداء 
 استمارة محك التعلم لمهارة المٌزان الخلفً الفنً للمهارة ؟

 

هل بإمكانك تطبٌق المٌزان الخلفً مع التحكم فً أجزاء الجسم ؟                          -  2هل بإمكانك تطبٌق المٌزان الخلفً داخل المنزل حسب األداء الفنً للمهارة؟  -    1
             

الواجبات 
 المنزلٌة

 

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

 الخبرة التثبٌت الصحٌح لكرة القدم المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب التثبٌت الصحٌح لكرة القدم  كرات مختلفة الحجم صافره 

 معرفً أن ٌعً الطالب القوة الالزمة لنقل جسمه أو أجزاء منه أقماع 

 انفعالً أن ٌبدي الطالب استعدادا للتعاون مع زمالئه  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة
ثنً مفصل ركبة الرجل التً ستالمس الكرة فً الوقت الذي ٌشٌر فٌه مشط القدم إلى أعلى بحٌث 

 تكون القدم مائلة بٌن االتجاه األسفل واألعلى 
 1  تشٌر قدم الرجل الثابتة إلى االتجاه القادم منه الكرة مع ثنً مفصل القدم قلٌالً  2

 3 توضع الكرة على مسافة تستقر فٌها الكرة بٌن القدم واألرض  4 بمجرد لمس الكرة للقدم ٌثنى مفصل ركبة الرجل للتحكم فً الكرة حتى ال ترتد وتستقر تحت القدم    

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

ٌقوم الطالب بالمشً أو الجري أو الحجل حول ملعب صغٌر مع وضع الكرات أو بعض األدوات التً تقل عن عدد :  اإلحماء 
الطالب فً أماكن متفرقة وعند سماع الصافره ٌسرع كل طالب بالجري للحصول على أحد الكرات الذي ٌحصل على كرة تحسب 

.له نقطة  

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

بساق : ـ ألعاب مبسطة ، ٌمارس فٌها الطالب مهارة تثبٌت الكرة بالقدم بطرٌقة صحٌحة بأجزاء مختلفة من الجسم 
.واحدة ، أو بالساقٌن أو بأسفل القدم   

ـ :ـ تشجٌع الطالب على عمل بعض األنشطة ثم ٌتم طرح بعض األسئلة علٌهم مثل   
تتحرك بجانبك ؟ ، قادمة نحوك ؟ أو تبتعد عنك ؟ أو تتحرك أمامك ؟ أ: ـ هل بإمكانك أن تثبت وتسٌطر على كرة مرتفعه   

قادمة نحوك ؟ أو تبتعد عنك ؟ أو تتحرك أمامك ؟ أو تتحرك : ـ هل بإمكانك أ، تثبت وتسٌطر على كرة تتدحرج على األرض 
.بجانبك   

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة 

ـ :طرح أسئلة على الطالب مثل   
 ـ هل بإمكانك أن تثبت كرة متحركة بالقدم ، مع توجٌهها للجانب ؟

ـ هل بإمكانك أن تثبت كرة متحركة قادمة نحوك ، وكرة متحركة تبتعد عنك ، وكرة تتحرك أمامك ، وكرة 
 تتحرك إلى أحد جانبٌك ؟

 ـ هل بإمكانك أن تثبت كرة متحركة قادمة نحوك بأقصى قوة ممكنة ، ومرة أخرى بأقل قوة ؟

ـ ٌجب إٌجاد التوافق بٌن أجزاء الجسم التً تؤدي حركة التثبٌت على التوالً حتى ٌمكن تثبٌت الكرة فً 
 نهاٌة الحركة 

 ـ ٌجب أن تتناسب زاوٌة التثبٌت  مع وضع ارتفاع أو انخفاض الكرة 
ـ ٌجب التأكد على حركة كل من مفصل القدم ومفصل الركبة إضافة إلى حركة مفصل الفخذ من أجل زٌادة 

 سرعة تثبٌت الكرة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس و 
 بعده 

هل تعرف الطالب على مهارة التثبٌت الصحٌح لكرة القدم وفق 
 الخطوات التعلٌمٌة ؟

 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
  التثبٌت الصحٌح لكرة القدملمهارة

 

 هل بإمكانك أنة تؤدي مهارة التثبٌت الصحٌح لكرة القدم مع أخذ صورة إن أمكن ؟ -1
 هل بإمكانك تثبٌت الكرة عند رجوعها من الحائط ؟                                                                                    

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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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

  

 

  مفاهٌم حركٌة مرتبطة بالخبرة التقدم بالخبرة  أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة

   

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً

  

 

 
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 

 


