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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح المشً بطرٌقة صحٌحة 
األوضاع الصحٌحة للمشً و أهمٌته لسالمة  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 القوام
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌمارس الطالب تدرٌبا بدنٌا ٌنمً اللٌاقة القلبٌة  صافره نموذج للمهارة

الصق.شرٌط كرات مختلفة  معرفً أن ٌتعرف الطالب على أهمٌة المشً الصحٌح لسالمة القوام 

 انفعالً أن تتعزز لدى الطالب تعالٌم الدٌن اإلسالمً المرتبط بالنشاط البدنً  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 اعتدال القامة و الرأس و الرقبة  ـــ النظر لألمام باستمرار 2 ارتخاء الكتفٌن و استقامة الظهر   ــ انبساط الصدر و اتجاهه لألمام 

 3 اتجاه أصابع القدم إلى األمام باستمرار خالل الحركة  4 مرجحة الذراع لألمام عندما تكون الرجل المقابلة للخلف

 5 مرجحة الذراع للخلف عندما تكون الرجل المقابلة لألمام  6 تتم مرجحة الذراعٌن لألمام و الخلف بالتوافق مع حركة الرجلٌن بالتبادل 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

.كرة تحسب له نقطة  

، و الدائرة  ( متر 3 ـ 2 )ـ رسم دائرتٌن متداخلتٌن الدائرة الخارجٌة تبعد حدودها عن حدود ساحة اللعب من 
، مع مراعاة عوامل األمن و السالمة عند تنظمً  ( متر 3 ـ 2 )الداخلٌة تبعد حدودها عن حدود الدائرة الخارجٌة من 

ــ تقسٌم الطالب إلى مجموعتٌن أحداهما تقف على حدود الدائرة الداخلٌة و األخرى تقف على حدود .    الساحة 
الدائرة الخارجٌة ، وٌبدأ نشاط الوحدة بأن  تمشً كل مجموعة علة حدود الدائرة التً تقف علٌها ، و أن ٌكون اتجاه 

ٌتم التدرج فً سرعة المشً لتكون سرعة ، المشً للمجموعتٌن على الدائرتٌن فً اتجاه معاكس لبعضهم بعضا 
متوسطة وبعد إتقان المشً بالسرعة المتوسطة و التأكد من أن جمٌع الطالب ٌؤدون بطرٌقة صحٌحة وبسرعة 
منتظمة ٌتم التغٌر للمشً بسرعة عالٌة مع التأكٌد على المشً و عدم الجري و االستمرار فً ذلك بعض الوقت 

لضمان استفادة الطالب من النشاط فً تنمٌة عنصر اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة وٌقدم التغذٌة الراجعة مع تقدٌم الوسٌلة 
ــ تأدٌة بعض حركات اإلطالة و التهدئة                   .       التعلٌمٌة  

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

 

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

(االنتقال بالمشً  )ـ لعبة صغٌرة   

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل منهم بمواصفات 
.األداء الصحٌح   

ـ لفت انتباه الطالب لمعرفة بعض األخطاء فً األداء 
 من تلقاء أنفسهم و القٌام بتصحٌحها 

مساعده الطالب على المشً مع تركٌز االنتباه على 
 األنشطة التً تدور فً الفراغ العام و الخاص

 ٌؤدي الطالب المشً بحركات تمثٌلٌة 
 المشً على أنواع مختلفة من األرضٌات

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء الفنً الصحٌح لألوضاع 
 الصحٌحة للمشً و أهمٌته لسالمة القوام ؟

استمارة محك التعلم لألوضاع الصحٌحة 
 للمشً و أهمٌته لسالمة القوام

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ الذهاب للمسجد ألداء الصالة مشٌا بسرعة متوسطة و حساب الزمن الذي ٌستغرقه للوصول للمسجد ؟

 ـ العودة من المسجد بعد أداء الصالة مشٌا بسرعة عالٌة وحساب الزمن الذي ٌستغرقه للوصول إلى المنزل ؟
الواجبات 

 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  المشً الصحٌح  
الطرٌقة الصحٌحة للصعود وأثرها على سالمة  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 القوام
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

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

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على الطرٌقة الصحٌحة  للصعود وأثارها على سالمة القوام  كرات مختلفة سلم للصعود

 انفعالً أن ٌكتسب الطالب السلوك المؤدي لتنمٌة المشاركة مع اآلخرٌن   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 تكون مقدمة القدمٌن متجهتٌن لألمام 2 تكون مرجحه الذراعٌن لألمام و الخلف مناسبة

 3 ٌكون اتجاه النظر لألمام 4  ٌكون الجسم مستقٌا أثناء الصعود

 6 
تشكل القدم األمامٌة نقطة ارتكاز لرفع الجسم ألعلى و األمام الكتمال حركة الرجل 

 5 الخلفٌة

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

.متر  (30)العدو لمسافة  (وقوف) الجري المعكوس بعرض الملعب             (وقوف)  

.  الطعن لألمام (الذراعان عالٌا- وقوف).                    تبادل قذف القدمٌن لألمام (وقوف)  

. ثنً الجذع أماما أسفل للمس مشط القدم (رقود)  

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   

.التدرج فً الصعود من درجة إلً أخري بإٌقاع منتظم -   

.أداء الصعود علً القدم بالكامل المشطٌن والكعبٌن -   

.ـ مالحظة األداء و تصحٌح األخطاء للطالب .         ٌمكن السند علً الحائط فً بداٌة التعلم مع النظر ألعلً -   

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

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

:لعبه صغٌرة   

ٌقسم المعلم الفصل إلً أربع مجموعات ، كل مجموعة تقوم 
بصعود السلم لتناول األدوات التً فً نهاٌة السلم ثم النزول 
وٌحسب المعلم الزمن الذي استغرقته كل مجموعة ، وتفوز 

.المجموعة األسرع   

 ـ القٌام بمقارنة أدائهم مع مواصفات األداء الصحٌح لخبرة 
 صعود السلم فً بطاقة الوسٌلة المعروضة 

 ـ التأكٌد على أهمٌة اللٌاقة البدنٌة لصحة اإلنسان و المحافظة 
 علٌها 

ـ الصعود على الدرج بالمشً ثم من الجري 
 الخفٌف مع مراعاة عوامل األمن و السالمة 
ـ الصعود على الدرج مع حمل كرتون فارغ 

.أو كرة و الصعود بها   

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء للطرٌقة الصحٌحة للصعود 
 وأثرها على سالمة القوام

استمارة محك التعلم  للطرٌقة الصحٌحة 
 للصعود وأثرها على سالمة القوام

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ أحسب عدد درجات السلم فً منزلكم وكم وقت تستغرقه فً الصعود و النزول بالمشً ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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التسلق على عقل 

 الحائط
المتطلبات السابقة 

الطرٌقة الصحٌحة للتسلق وأثرها على سالمة  المكان ساحة مناسبة  للخبرة
 القوام 

 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

.أن ٌؤدي الطالب التسلق الصحٌح  صافره نموذج للمهارة  نفس حركً 

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على الطرٌقة الصحٌحة للتسلق وأثرها على سالمة القوام أحبال سمٌكة  عقل حائط

 انفعالً أن ٌكتسب الطالب السلوك المؤدي لتنمٌة المشاركة مع اآلخرٌن   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

ترفع الذراعٌن ألعلى للقبض على الحبل بالٌدٌن بحٌث تكون إحدى الٌدٌن فً مستوى أعلى من 
 1 تتم الحركة من وضع الوقوف المواجه للحبل المعلق  2 األخرى وٌكون الحبل بٌن الرجلٌن 

عند وصول الصدر لمستوى موازي لوضع الٌد األعلى تنقل الٌد السفلى ألعلى لتقبض على الحبل فً 
 مستوى أعلى من الٌد العالٌة 

 3 تبدأ الحركة بسحب الجسم ألعلى مع ثنً الذراعٌن إلعطاء قوة مساعدة للسحب 4

 5 ٌتم تبادل الحركة ألعلى بٌن الٌدٌن مع سحب الجسم ألعلى  6 المحافظة على استقامة الجسم و بقاء الحبل بٌن الرجلٌن  و اتجاه النظر ألعلى 

 

 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 

ـ أداء التعلق أوال ثم محاوله التسلق لمرة واحدة مع دفع ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة 
.القدمٌن لألرض   

.التدرج فً التسلق من تبادل ذراع  إلً أخري بإٌقاع منتظم مع مساعدة الزمٌل من الوسط -   

.ـ مالحظة األداء و تصحٌح األخطاء للطالب .         نفس التمرٌن السابق بدون مساعدة الزمٌل -   

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

 

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

ـ تنظٌم مسابقات فردٌة وجماعٌة  ألداء خبرة 
التسلق الصحٌح  خالل الفسحة الٌومٌة لتحسٌن أداء 

 الطالب 

ـ حث الطالب على مقارنه أداء كل منهم بمواصفات 
 األداء الصحٌح 

 

ـ أداء التسلق الصحٌح بالٌدٌن فقط مع محاولة 
 رفع القدمٌن أماما 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء  للطرٌقة الصحٌحة للتسلق 
 وأثرها على سالمة القوام

استمارة محك التعلم  للطرٌقة الصحٌحة 
 للتسلق وأثرها على سالمة القوام

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلً 
.ـ كتابه بحث عن أنواع التعلق و كٌفٌة التسلق و المجاالت التً تستخدم التسلق   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الوثب 
إدراك التغٌر فً معدل التنفس أثناء  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجهود البدنً و التفسٌر المبسط له 
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

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

 نفس حركً بالصحة

أن ٌتعزز لدى الطالب إدراك التغٌر فً معدل التنفس أثناء  أقماع 
 معرفً المجهود البدنً و التفسٌر المبسط له

 انفعالً أن ٌكتسب الطالب السلوك المؤدي لتنمٌة المشاركة مع اآلخرٌن   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

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

 3  2 

 

 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 تدرٌبات تنمً إدراك التغٌر فً معدل التنفس أثناء المجهود البدنً و التفسٌر المبسط له ــ المشً ثم الجري مع تحرٌك 

ــ . الذراعٌن محاكاة للسباحة   ـ نفس األداء السابقة مع التحرك للخلف  والجانبٌن مع مالحظة عدم لمس الزمٌل أثناء التحرك 
الوقوف فً دائرة المشً مع ثنً الجذع للجنب من المشً ثم من الجري   تفسٌر ظاهرة التغٌر فً معدل التنفس أثناء النشاط 

:-بشكل مبسط وموجز عالٌا   

أثناء النشاط ٌزٌد معدل ضخ الدم فً الجسم نتٌجة زٌادة األكسجٌن الداخل إلً الرئتٌن من األنف ، فٌزٌد دقات القلب ، وٌتغٌر - 
.معدل التنفس   

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

 التغٌر فً معدل التنفس أثناء المجهود البدنً أذكر 
 و التفسٌر المبسط له

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

.واألوضاع الخاطئة   

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
  التغٌر فً معدل التنفس أثناء المجهود البدنً و التفسٌر المبسط لهـ كتابه بحث عن 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الوثب رمً الكرة
معرفة المالبس المالئمة لممارسة النشاط  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 البدنً فً األجواء المختلفة 
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

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

أن  تتعزز لدى الطالب معرفة المالبس المالئمة لممارسة النشاط البدنً  أقماع  كرات صغٌرة 
 معرفً فً األجواء المختلفة

 انفعالً أن ٌكتسب الطالب السلوك المؤدي لتنمٌة المشاركة مع اآلخرٌن   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2 ارتداء المالبس القطنٌة اللٌنة التً تمتص العرق 
ٌراعى عند ممارسة النشاط البدنً ارتدا المالبس المالئمة لألجواء المختلفة و حالة 

 1 الطقس

 4 ٌنبغً أن تكون مقاسات المالبس مناسبة لحجم الجسم 
تجنب ارتداء المالبس المصنوعة من األلٌاف الصناعٌة خاصة التً تكون مالمسة 

 3 للجلد مباشرا

 5 ارتداء حذاء رٌاضً مرٌح ذي قٌاس مناسب لحجم القدم 6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 متر وٌقف فً منتصف المسافة مجموعة التالمٌذ صف واحد ، 15 ٌقف تلمٌذٌن المسافة بٌنهما :لعبة صغٌرة
 وٌحاول التلمٌذٌن تصوٌب كرة علً التالمٌذ ومن تلمسه الكرة ٌخرج من اللعبة ، حتى ٌفوز أخر تلمٌذ لم تصبه الكرة 

.ث  (30) الجري فً المكان (وقوف)  

.مرجحة الجسم أماما وخلفا  (تعلق)  

.ث  (10) ثنً الجذع أماما أسفل لمسك المشطٌن والثبات (وقوف)  

.ذكر ماهٌة المالبس القطنٌة والفوائد الصحٌة لها وامتصاصها للعرق -   

.توضٌح للطالب أهمٌة المالبس القطنٌة أثناء ممارسة النشاط البدنً -   

.ضرورة ارتداء المالبس الخفٌفة الفضفاضة فً األجواء الحارة -   

.تجنب التسلخات من المالبس البولستر المسببة لها -   

.المرجحة بزاوٌة  (وقوف  )  

.االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة -   

.االنصراف إلً الفصل بشكل منظم -   

 

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

ٌنتشر التالمٌذ فً جزء محدد " الالعب الحائر ":لعبة صغٌرة 
من الملعب وٌقومون بتمرٌر الكرة فٌما بٌنهم من لمسة واحدة، 

وٌحاول الالعب الحائر بقطع الكرة ، وعند نجاحه ٌصبح الالعب 
 الذي قطعت منه الكرة حائرا

ـ أهمٌة  معرفة المالبس المالئمة لممارسة النشاط البدنً فً 
 األجواء المختلفة

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

أذكر مواصفات  المالبس المالئمة لممارسة النشاط 
 البدنً فً األجواء المختلفة

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

.واألوضاع الخاطئة   

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ كتابه بحث عن  مواصفات  المالبس المالئمة لممارسة النشاط البدنً فً األجواء المختلفة

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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التصوٌب كرة 

المتطلبات السابقة  الجري  الوثب  السلة 
أهمٌة تعوٌض السوائل أثناء المجهود  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 البدنً
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

الصق.شرٌط  صافره 
أن ٌمارس الطالب تدرٌبا ٌنمً عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة 

 نفس حركً بالصحة

عبوات ماء بعدد 
 معرفً أن ٌعرف الطالب  أهمٌة تعوٌض السوائل أثناء المجهود البدنً كرات سله الطالب

 انفعالً أن ٌكتسب الطالب السلوك المؤدي لتنمٌة المشاركة مع اآلخرٌن  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 ومستقرة
.المرجحة البندولٌة  (وقوف  )  

. 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 ؟ـ

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح  البدء العالً 
 الخبرة البدء المنخفض المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  

 صافره نموذج للمهارة
أن ٌكون الطالب قادرا على أداء البدء المنخفض وفقا لمواصفات 

 نفس حركً األداء الصحٌح 

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على األخطاء القانونٌة للبدء المنخفض مكعبات بدء منخفض أقماع

 انفعالً أن ٌظهر الطالب حماسا عند أخذ مكانه لبدء السباق   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 ركبة الرجل األمامٌة خلف خط البداٌة مباشرة  2 مشط القدم الخلفٌة خلف  عقب القدم األمامٌة و للخارج باتساع الحوض 

الذراعٌن عمودٌتٌن خلف خط البداٌة و االرتكاز على األصابع وهً مضمومة باتجاه 
 3 المسافة بٌن مشطً القدمٌن قدم واحدة تقرٌبا  4 الجانبٌن 

 5 الرأس مثنً ألسفل و النظر إلى خط البدء 6 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. لمس العقبٌن للمقعدة الجري أماماًا مع  (وقوف)                              .الجري أماماًا وجانباًا وخلفاًا  (وقوف)  

  مع دوران الذراعٌن فً جمٌع االتجاهات الجري أماماًا  (وقوف)

.دوران الرقبة (وقوف)               المشً على المشطٌن مع مد الجذع والرأس عالٌاًا  (وقوف)  

.جلوس التكور (وقوف)                                              .التحرك أماماًا  (جلوس التكور)  

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 

اخذ الوضع السلٌم للحركة بمراحلها الثالثة من الثبات  - ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة 
م  50/ م 30/  م 20 العدو اإلشارةاخذ وضع البدء المنخفض ومع - 
م من خط البداٌة بٌنهما خٌط ٌتم االنطالق  1وضع قائمٌن على بعد - 
م  20البدء المنخفض لكل زمٌلٌن معا مسافة -                للمرور من تحت الخٌط الممدود - 

     ـ الوثب الخفٌف فً المكان مع مرجحة الذراعٌنم  مجموعات كل مجموعة خمسة أفراد50 العدو فًمسابقة - 

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

 

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

تنظٌم مسابقات فردٌة و جماعٌة ألداء خبرة البدء 
 المنخفض و االنطالق للجري مسافة قصٌرة

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل منهم بمواصفات األداء 
 الصحٌح

ـ القٌام بعرض نموذج لطرٌقة األداء الصحٌح بعد التوصل ألداء 
كل مرحلة من مراحل البدء المنخفض و حث الطالب على متابعة 

 النموذج

 أداء البدء المنخفض و االنطالق فً خط مستقٌمـ 
 ـ أداء البدء المنخفض و االنطالق فً المنحنى

 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 استمارة محك التعلم  للبدء المنخفض أذكر مواصفات األداء الصحٌح للبدء المنخفض الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ رسم توضٌحً للمضمار مع تحدٌد مكان البدء المنخفض لكل سباق من سباقات العدو

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  البدء المنخفض  الجري الصحٌح 
 الخبرة العدو المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌعدو الطالب وفقا آللٌة العدو الصحٌح  صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌتعرف الطالب مواصفات آلٌة العدو الصحٌح  مكعبات بدء  أقماع 

  
أن ٌتعزز لدى الطالب االستعداد لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء 

 ممارسة النشاط البدنً 
 انفعالً

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

تبدأ مرحلة الطٌران من بداٌة انتقال الرجل الخلفٌة لألمام ونهاٌة لمرجحة الرجل :: مرحلة الطٌران 
األمامٌة   ــ لٌس هناك فعالٌة حركٌة فً لحكة الطٌران ، حٌث ٌكون الجسم فً الهواء وواقع تحت 
تأثٌر الجاذبٌة األرضٌة  ـــ تتكون الحركة التً تحدث خالل مرحلة الطٌران من ثنً مفصل الركبة 

الخفٌة بمقدار ٌتناسب مع مقدار قوة الدفع ثم هبوط الرجل األمامٌة على األرض نتٌجة الرتخاء 
 العضالت التً قامت بثنً ركبة الرجل الحرة 

2 

مرحلة االرتكاز األمامً ٌكون فٌها الجسم مرتكزا على الرجل :: مرحلة االرتكاز 
األمامٌة ، و تعتبر نهاٌة لمرحلة مرجحة الرجل الخلفٌة   ـ مرحلة االرتكاز الخلفً 
وٌكون فٌها الجسم مرتكزا على الرجل الخلفٌة ، وتعتبر نهاٌة لمرحلة مرجحة 
 الرجل األمامٌة 

1 

 ـ تكون حركة الذراع بجانب الجسم لألمام فً اتجاه العدو 
 4 ـ وضع الذراعٌن فً حالة انثناء فً مفصلً المرفقٌن 

تكون حركة الذراعٌن مطابقة لحركة الرجلٌن من حٌث التوقٌت : حركة الذراعٌن 
 3 إال أنها حركة عكسٌة االتجاه لحركة الرجل 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 ). الجري عكس أشارة المعلم ، وعند اإلشارة ألعلً ٌجلس التلمٌذ علً األرض ، وعند اإلشارة ألسفل ٌثب ألعلً (وقوف  )
.محاولة جذب الزمٌل ( مواجه - وقوف.                     )الوثب االرتدادي فً المكان  (وقوف   

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

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من تطبٌق الطالب 
 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 ـ تطبٌق العدو الصحٌح من البدء المنخفض لمسافة عشرة أمتار مع 
، متابعة األداء و تصحٌح األخطاء   

 متر مع متابعة األداء وتشجٌع الطالب وحسهم على إظهار الحماسة  و القوة فً العدو 50 ـ 30 ـ 20ـ زٌادة مسافة العدو إلى 
 مع تنمٌة روح المنافسة بٌن الطالب  

.ـ عمل مسابقات فً العدو بٌن الطالب على مسافات مختلفة مع تشجٌع الطالب   

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

 

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

تنظٌم مسابقات فردٌة و جماعٌة ألداء خبرة العدو  
 االنطالق للجري مسافة قصٌرة 

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل منهم بمواصفات األداء 
 الصحٌح 

ـ القٌام بعرض نموذج لطرٌقة األداء الصحٌح بعد التوصل لألداء 
 و حث الطالب على متابعة النموذج

ٌتم تقسٌم الفصل إلً أربع مجموعات متجانسة ، 
ثم أداء تسابق علً شكل تتابع بٌن المجموعات ، 

 وتفوز المجموعة التً تنهً السباق أوال 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
  آللٌة العدو الصحٌحاستمارة محك التعلم   آللٌة العدو الصحٌحأذكر مواصفات األداء  الدرس

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ ٌكتب الطالب سباقات العدو المختلفة التً تبدأ من البدء المنخفض 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

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

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب الوثب العالً بالطرٌقة المقصٌة بطرٌقة صحٌحة صافره نموذج للمهارة

.أن ٌتعرف الطالب على األخطاء القانونٌة للوثب العالً  مراتب  جهاز وثب عالً   معرفً 

 انفعالً أن ٌتعزز لدى الطالب االستعداد لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسة النشاط البدنً  أقماع 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

االرتقاء ـ ٌتم دفع الجسم ألعلى بقدم االرتقاء باالرتكاز على الكعب ــ تقدم الحوض لألمام مع مٌل 
الجذع للخلف وبقاء الذراعٌن خلفا  ــــ مرجحة أرجل الحرة ألعلى مع ثنً قلٌل فً مفصل الركبة  ــ 
عند وصول مركز ثقل الجسم فوق الخط العمودي لالرتكاز ٌتم أخذ االرتقاء عمودٌا مع دفع الذراعٌن 

 أماما عالٌا 
2 

 خطوات تؤدى بسرعة متدرجة وفً اتجاه ٌكون بزاوٌة 9ـ 7من : االقتراب 
  درجه مع عارضة الوثب 40 ـ 35مقدارها بٌن 

1 

بعد اجتٌاز العارضة ودوران الحوض باتجاه قدم االرتقاء ـ ٌتم الهبوط على الكتفٌن : الهبوط   4 

عند وصول الرجل الحرة لمستوى العارضة وهً منثنٌة ٌتم تبدٌل : التعدٌة 
الرجلٌن بحركة مشابهة للمقص بغرض تعدٌة العارضة ــ لف الكتفٌن باتجاه الرجل 

 الحرة مع دوران الحوض باتجاه قدم االرتقاء 
3 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. لمس العقبٌن للمقعدة الجري أماماًا مع  (وقوف)                                  .الجري أماماًا وجانباًا وخلفاًا  (وقوف  

  المشً على المشطٌن مع مد الجذع والرأس عالٌاًا  (وقوف) مع دوران الذراعٌن فً جمٌع االتجاهات  الجري أماماًا  (وقوف)

  .التحرك أماماًا  (جلوس التكور)                    .دوران الرقبة (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 

ورجل االرتقاء للخلف ثم مرجحتها لألمام وألعلى  (وقوف  )ــ تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة      
 إلى التمرٌن السابق ولكن بعد أخذ خطوة تمهٌدٌة مع مرجحة الذراعٌن من الخلف فً ــ كما      بحركة ركل مع االرتقاء ألعلى

 خطوات للخلف ، االقتراب المواجه للعارضة والوثب بالمواجهة ثم الهبوط على 5 ــ وقوف مواجه للعارضة على بعد     األمام 
 فً ــ التمرٌن السابق مع التدرج      منخفض ارتفاعكاملة من  المقصٌة  ــ أداء الوثبة بالطرٌقة                   االرتقاءرجل 

.                     االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة -  ـ الجري الخفٌف حول الملعب         زٌادة االرتفاع      

     االنصراف إلً الفصل بشكل منظم- 

 

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

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

.ببعض الجوائز   

 ـ شرح مواصفات األداء الحركً للوثب العالً بالطرٌقة 
 المقصٌة  

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل منهم بمواصفات األداء 
 الصحٌح 

 

ٌتم تقسٌم الفصل إلً أربع مجموعات متجانسة ، ثم أداء 
تسابق بٌن المجموعات ، وتفوز المجموعة تؤدي أكبر 

 عدد من المحاوالت الناجحة من نفس االرتفاع 

 

 تقوٌم الخبرة

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

 الدرس
أذكر مواصفات األداء للوثب العالً بالطرٌقة 

 المقصٌة
استمارة محك التعلم الوثب العالً بالطرٌقة 

 المقصٌة
 

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

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الحادي 

 عشر
لخامسا الوحدة الثالثة رقم الدرس  الصف 

  
الدحرجة األمامٌة 

 المتكورة
المتطلبات السابقة 

الدحرجة األمامٌة المنحنٌة من الوقوف  المكان ساحة مناسبة  للخبرة  الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب  الدحرجة األمامٌة المنحنٌة من الوقوف صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على بعض المفاهٌم المٌكانٌكٌة  مراتب أقماع

  
 انفعالً أن ٌتعزز لدٌه االستعداد لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسة النشاط البدنً 

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 ثنً الجذع أماما  والركبتٌن قلٌا مع رفع الذراعٌن أماما 2 دفع األرض بالقدمٌن معا مع وضع الكفٌن على األرض 

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

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

 3 الكتفٌن لألرض ـ دفع الجسم لألمام مع االحتفاظ بوضع االنحناء

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

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

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

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

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

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 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 ـ إجراء بعض التدرٌبات البدنٌة التً تتضمن خبرة الدحرجة 
 األمامٌة المتكورة كمتطلب سابق للخبرة للتأكد من إتقان الطالب لها قبل البدء بتعلٌم خبرة الدحرجة األمامٌة المنحنٌة من الوقوف 

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

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

 

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

تنظٌم مسابقات فردٌة ألداء خبرة الدحرجة األمامٌة 
 المنحنٌة 

ـ حث الطالب على مقارنة أداء كل مهم بمواصفات األداء 
 الصحٌح 

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

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

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

 ـ إعادة أداء الدحرجة األمامٌة المتكورة من االنحناء
 ـ التدرج حتى أدائها من وضع الوقوف  

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

 للدحرجة األمامٌة المنحنٌة أذكر مواصفات األداء 
 من الوقوف

 للدحرجة األمامٌة استمارة محك التعلم 
 المنحنٌة من الوقوف

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
.ـ رسم مراحل أداء الدحرجة األمامٌة المنحنٌة من الوقوف   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الدحرجة الخلفٌة  الوثب ألعلى 
 المتكورة

المتطلبات السابقة 
اللف نصف لفة حول المحور الطولً ثم الدحرجة  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 الخلفٌة المنحنٌة للوصول لوضع الوقوف 
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 صافره نموذج للمهارة
أن ٌثب الطالب ألعلى ألداء نصف لفة حول المحور الطولً ثم ٌؤدي الدحرجة الخلفٌة 

 نفس حركً المنحنٌة للوصول لوضع الوقوف

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على بعض المفاهٌم المٌكانٌكٌة  مراتب  أقماع

  
 انفعالً أن ٌتعزز لدٌه االستعداد لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسة النشاط البدنً 

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2 نزول المقعدة على األرض مع االستناد بالٌدٌن على األرض
ثنً مفصل الفخذ و الرأس فً الوضع الطبٌعً مع إرجاع الٌدٌن للخلف و قرٌبة 

 من الفخذٌن 
1 

 4 دفع األرض بالٌدٌن لدخول الرأس بٌنهما مع دفع الرجلٌن خلفا 
دفع الرجلٌن عالٌا ومالمسة الظهر لألرض وثنً الرأس على الصدر ونقل الٌدٌن 

 3 بجانب الرأس 

 5 ثنً الجذع كامال لتقابل القدمٌن األرض ـ دفع األرض بالٌدٌن لرفع الجذع ألعلى  6 مد الجذع ألعلى للوصول لوضع الوقوف و الذراعٌن بجانب الجسم 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . لمس العقبٌن للمقعدة الجري أماماًا مع  (وقوف)             .الجري أماماًا وجانباًا وخلفاًا  (وقوف)
          المشً على المشطٌن مع مد الجذع والرأس عالٌاًا  (وقوف) مع دوران الذراعٌن فً جمٌع االتجاهات    الجري أماماًا  (وقوف)
 .التحرك أماماًا  (جلوس التكور)        دوران الرقبة (وقوف)

 ( أربعجلوس على  )نصف دحرجة خلفا مع نقل الٌدٌن بجانب األذنٌن (جلوس القرفصاء  ) .جلوس التكور (وقوف)
 عمل  نصف لفة حول المحور الطولً من الدحرجة خلفا بدون مساعدة (جلوس على أربع  )الدحرجة خلفا مع المساعدة

(وقوف  )الوثب ثم أداء الدحرجة الخلفٌة المنحنٌة   

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 

 ــ  وضع التكورإلىالركبتٌن  (وقوف  )-  المباشرة لهم  ـ ٌتم تعلٌم الخبرة من خالل التدرج بتنفٌذ األنشطة التعلٌمٌة التالٌة 
  على مستوى مائلالخلفٌةالدحرجة  (جلوس على أربع  )  ــ الخلف مع أداء نصف دحرجةإلىالسقوط  (جلوس قرفصاء  )
 –.        االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة -   ـ الجري الخفٌف حول الملعب     أداء الحركة على األرض مباشرةــ

 االنصراف إلً الفصل بشكل منظم

 

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

تنظٌم مسابقات فردٌة ألداء لخبرة  اللف نصف لفة حول المحور 
 الطولً ثم الدحرجة الخلفٌة المنحنٌة للوصول لوضع الوقوف

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

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

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها 

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

 ـ إعادة أداء الدحرجة الخلفٌة المتكورة من االنحناء
 ـ التدرج حتى أدائها من وضع الوقوف  

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء  اللف نصف لفة حول المحور 
الطولً ثم الدحرجة الخلفٌة المنحنٌة للوصول لوضع 

 الوقوف

استمارة محك التعلم  اللف نصف لفة حول المحور 
الطولً ثم الدحرجة الخلفٌة المنحنٌة للوصول 

 لوضع الوقوف

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
.ــ رسم مراحل أداء  اللف نصف لفة حول المحور الطولً ثم الدحرجة الخلفٌة المنحنٌة للوصول لوضع الوقوف   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الجري الصحٌح  الوثب بالقدمٌن 
االقتراب و االرتقاء على سلم االرتقاء للوثب ألعلى  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 ثم الهبوط
 الخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب  االقتراب و االرتقاء على سلم االرتقاء للوثب ألعلى ثم الهبوط صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على بعض المفاهٌم المٌكانٌكٌة  سلم قفز مراتب

 انفعالً أن ٌتعزز لدٌه االستعداد لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسة النشاط البدنً  أقماع 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

ٌتم الجري فً خط مستقٌم وبسرعة متزاٌدة فً اتجاه سلم االرتقاء حتى تصل السرعة 
 1  متر 20االقتراب من وضع الوقوف من على مسافة  2 القصوى 

ٌدفع السلم بالقدمٌن معا على الثلث األخٌر منه ، ومد مفصلً الركبتٌن ورفع الجذع و 
 4 الذراعٌن ألعلى 

االرتقاء مع الخطوة األخٌرة من االقتراب بضم قدم الرجل الخلفٌة لقدم الرجل األمامٌة 
 واستعداد القدمٌن معا للهبوط على سلم القفز ع ثنً الركبتٌن ومٌل الجذع قلٌال لألمام 

3 

ٌتم الهبوط أماما بالقدمٌن كامال على األرض بعٌدا عن سلم االرتقاء مع ثنً مفصلً 
 5 تستمر حركة دفع االرتقاء بالقدمٌن ألعلى و الذراعٌن عالٌا مع مٌل الجسم لألمام 6 الركبتٌن و مٌل الجذع قلٌال لألمام المتصاص قوة الهبوط و المحافظة على التوازن

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . لمس العقبٌن للمقعدة الجري أماماًا مع  (وقوف)              .الجري أماماًا وجانباًا وخلفاًا  (وقوف)
  مع دوران الذراعٌن فً جمٌع االتجاهاتالجري أماماًا  (وقوف)

. ثنً الجذع أماما أسفل والضغط على القدمٌن (وقوف فتحا)
. دوران الذراعٌن فً دوائر كبٌرة (الذراعان جانبا-وقوف)        .لف الجذع (الذراعان جانبا- وقوف فتحا)

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه . أداء المهارة بأوضاع مختلفة على حسب البدائل المعروفة 
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

مالحظه المعلم ألداء التالمٌذ لكل مرحلة من المراحل مع تصحٌح الحركات واألوضاع الخاطئة -   

.ممارسة المهارة للوصول إلى الوضع الصحٌح لها .            ممارسة المهارة للوصول إلى درجة اإلتقان   

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

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

إقامة مسابقات فً  االقتراب و االرتقاء على سلم 
االرتقاء للوثب ألعلى ثم الهبوط أثناء الفسحة 

.للطالب مع تحفٌز الطالب ببعض الجوائز   

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

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

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها

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

ـ  االقتراب و االرتقاء على سلم االرتقاء للوثب ألعلى  
 مع محاولة فتح القدمٌن للجانب ثم الهبوط

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

أذكر مواصفات األداء  لالقتراب و االرتقاء على سلم 
 االرتقاء للوثب ألعلى ثم الهبوط

استمارة محك التعلم  لالقتراب و االرتقاء على 
 سلم االرتقاء للوثب ألعلى ثم الهبوط

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
 ـ أن ٌكتب الطالب الخطوات الفنٌة لمهارة االقتراب و االرتقاء على سلم االرتقاء للوثب ألعلى ثم الهبوط

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 االقتراب و االرتقاء على سلم االرتقاء للوثب ألعلى ثم الهبوط
المتطلبات السابقة 

 الخبرة القفز فتحا على المهر عرضا  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الممارسة  الموجه

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب القفز فتحا عل المهر عرضا  صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على بعض المفاهٌم المٌكانٌكٌة  مهر  مراتب

 سلم قفز  أقماع
 انفعالً أن ٌتعزز لدٌه االستعداد لتجاوز الصعوبات بشجاعة أثناء ممارسة النشاط البدنً 

 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 والجسم للخلف قلٌال وٌكون الدفع باالرتقاء ٌبدأ االرتقاء لوحة إلىعند وصول الطالب 
االرتقاءم نحو جهاز 20 على المشطٌن من مسافة الجري 2 انفجارٌا  1 

 وتوضع الٌدان قبل نهاٌة الجهاز بقلٌل وهما ممدودتـان ثم ٌدفع الطالب 

  فوق الٌدٌن تفتح الرجالن العمودي  الجهاز بقوة عندما ٌصل الحزام الكتفى المستوى 

الثانً مرحلة الطٌران إلى  وترفع الذراعان مائلتٌن عالٌا للوصول   

4 

  ٌكون عالٌا وفٌه تمرجح الرجالن خلفا عالٌا وهما الذي الطٌران األول فًٌبدأ الجسم 

الذراعان  لسطح الحصان وتتحركاألفقً  مضمومتان وممدودتـان للوصول فوق المستوى   

   لألمام األعلى
3 

 6 
الرجلٌن  وٌضم الطالب  

 5   وٌمد الجذع وٌهبط على المشطٌن  

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 . لمس العقبٌن للمقعدة الجري أماماًا مع  (وقوف)                       .الجري أماماًا وجانباًا وخلفاًا  (وقوف)
المشً على المشطٌن مع مد الجذع والرأس  (وقوف)           مع دوران الذراعٌن فً جمٌع االتجاهات الجري أماماًا  (وقوف)

. دوران الرقبة (وقوف)                               عالٌاًا 
. جلوس التكور (وقوف)                      .التحرك أماماًا  (جلوس التكور)

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
 والطٌران والهبوط دون استخدام الجهاز  االرتقاء من لوحة االرتقاء ثم الجري 
   التمرٌن السابق باستخدام صندوق بارتفاع قلٌل
 والطٌران والهبوط باستخدام الصندوق المقسم  واالرتقاء الجري 
  بمساعدة الزمٌل  المهرالتمرٌن باستخدام 

.       االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة - الجري الخفٌف حول الملعب   (وقوف  )أداء الحركة كاملة دون مساعدة الزمٌل   - 5
  االنصراف إلً الفصل بشكل منظم– 

 

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

إقامة مسابقات فً   القفز فتحا على المهر عرضا 
أثناء الفسحة للطالب مع تحفٌز الطالب ببعض 

.الجوائز   

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

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

 أنفسهم و القٌام بتعزٌزها

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

 الهبوط 
 

 

 تقوٌم الخبرة

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

استمارة محك التعلم للقفز فتحا على المهر  أذكر مواصفات األداء للقفز فتحا على المهر عرضا الدرس
 عرضا

 

 تكلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة
  القفز فتحا على المهر عرضاـ أن ٌكتب الطالب الخطوات الفنٌة لمهارة 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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الخامس 

 عشر
الخام الوحدة الرابعة رقم الدرس

 س
 الصف

المتطلبات السابقة  تمرٌر الكرة بوجه القدم الداخلً  
 الخبرة تمرٌر الكرة بوجه القدم الخارجً المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  

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

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على بعض القوانٌن الضرورٌة التً تحكم المنافسة  أقماع كرات قدم

 انفعالً أن ٌتعزز لدى الطالب االستعداد لضبط نفسه و التحكم فً انفعاالته أثناء المنافسة   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

ـ  إذا كانت قرٌبة من الكرة فإن الركلة تكون :وضع هذه القدم ٌحدد مسار الكرة فً الهواء حٌث 
 2 أرضٌة  ــ إذا كانت خلف الكرة وبعٌده قلٌال فإن الكرة ترتفع فً الهواء 

ٌكون االقتراب فً االتجاه الذي ستوجه إلٌه الكرة مع وضع قدم االرتكاز بجانب 
 1 الكرة بمسافة تسمح للقدم األخرى بأداء المهارة بحرٌة 

مرجحة الرجل المؤدٌة للمهارة خلفا أماما لركل الكرة ، مع مالحظة اتجاه المشط إلى أسفل واستدارة 
 مفصل القدم للداخل وتثبٌته بقوة أثناء ركل الكرة 

 3 ثنً رجل االرتكاز قلٌال لٌقع علٌها مركز ثقل الجسم  4

 6 
مٌل الجذع لألمام قلٌال أثناء ركل الكرة مع رفع الذراعٌن جانبا لحفظ االتزان ، 

 ومتابعة حركة الركل لألمام 
5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

. 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 الخارجً   فً مساحة 
 ضٌقة 

ـ أداء   تمرٌر الكرة بوجه القدم الخارجً  فً مساحة 
 .ضٌقة ثم الدوران و الجري بالكرة  

 

 

 تقوٌم الخبرة

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

 الدرس
أذكر مواصفات األداء لتمرٌر الكرة بوجه القدم 

 الخارجً
استمارة محك التعلم  لتمرٌر الكرة بوجه القدم 

 الخارجً
 

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

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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السادس 

 عشر
 الصف الخامس الوحدة الرابعة رقم الدرس

المتطلبات السابقة  الجري بالكرة بوجه القدم الداخلً 
 الخبرة الجري بالكرة بوجه القدم الخارجً  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الممارسة  

 نفس حركً أن ٌجري الطالب بالكرة بوجه القدم الخارجً بطرٌقة صحٌحة  صافره نموذج للمهارة

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على بعض القوانٌن الضرورٌة التً تحكم المنافسة  أقماع كرات قدم

 انفعالً أن ٌتعزز لدى الطالب االستعداد لضبط نفسه و التحكم فً انفعاالته أثناء المنافسة   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 عدم ابتعاد الكرة عن  القدم كثٌرا ، وإن أمكن لمس الكرة مع كل خطوة 2 ٌوزع نظر المؤدي للمهارة بٌن الكرة و األمام  لرؤٌة الملعب

 4 
 )عند الجري بالكرة ٌتحسن  ركل الكرة ٌستحسن ركل الكرة بالقدمٌن بالتبادل 

(الٌمنى ، ولٌسرى   
3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

. الجري المتعرج بٌن األقماع (وقوف).     الجري لألمام للوثب فوق كرات طبٌة (وقوف)     الجري حول الملعب  (وقوف)  

  عدات 8ثنً الجذع عالٌا خلفا للمس الحائط بالٌدٌن و الثبات (الظهر مواجه للحائط .الذراعٌن عالٌا . وقوف فتحا  )

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

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

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

الٌمنى بالقدم م 10 ــ الجري بالكرة  الجري بالكرة بوجه القدم الخارجً  مسافة   

الٌسرى  بالقدم م 10 ــ الجري بالكرة  الجري بالكرة بوجه القدم الخارجً  مسافة  

الٌمنى بالقدم م 10 ــ  الجري بالكرة  الجري بالكرة بوجه القدم الخارجً  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 الخارجً فً 
 ساحة واسعة  

ـ أداء  الجري بالكرة بوجه القدم الخارجً 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 
 الخارجً

استمارة محك التعلم للجري بالكرة بوجه القدم 
 الخارجً

 

 كلٌف الطالب ببعض المهام المنزلٌة

 ـ مشاهده سً دي تعلٌمً فً المنزل ٌشرح كٌفٌة أداء الجري بالكرة بوجه القدم الخارجً
الواجبات 

 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 



 


