
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف تحضير دروس التربية البدنية والدفاع عن النفس

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف األول ⇦ التربية البدنية ⇦ الفصل األول

الملف تحضير دروس التربية البدنية والدفاع عن النفس

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف األول ⇦ التربية البدنية ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة التربية البدنية في الفصل األول

الجزء األول مهارات التربية البدنية 1

اختبار مهارة الذراع من مفصل الكتف  2

توزيع حصص ودروس التربية البدنية 3

تحضير دروس وحصص التربية البدنية والدفاع عن النفس 4

سجل متابعة إنجاز واختبارات الطالب 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 /   /143/    /: 143 2-1 تارٌخ تنفٌذ   الصف األول الوحدة األولى األسبوع األول عدد الدروس 

التحكم بعضالت  االتزان 
 الجسم

المتطلبات السابقة 
 الخبرة الوقوف الصحٌح المكان  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

الصق.شرٌط  نفس حركً أن ٌؤدي الطالب الخطوات الفنٌة بمهارة الوقوف الصحٌح صافره 

.أن ٌعدد الطالب الخطوات الفنٌة  للوقوف الصحٌح    معرفً 

 انفعالً أن ٌشعر الطالب بالمرح أثناء ممارسة النشاط  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 القامة مستقٌمة  2 الرأس مرفوعا 

 3 النظر لألمام 4 الكتفان للخلف قلٌال

 5 الصدر ظاهرا و البطن ضامرا و الكتفان مشدودتان للخف 6 الذراعٌان ممدودتان بجانب الجسم 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

تقف المجموعة األولى صفاً واحداً عند خط البداٌة –.  ٌقسم الفصل إلى مجموعتٌن وٌحدد خط بداٌة ونهاٌةاإلحماء
وعند اإلشارة ٌجري أفرادها بسرعة والذي ٌصل إلى خط النهاٌة هو الفائز وٌكرر السباق للمجموعة األخرى 

.وهكذا.....................   

 الوقوف الصحٌح 
  (التحكم بعضالت الجسم ، االتزان على القدمٌن  ) ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة  .

      ـ عرض الوسٌلة التعلٌمٌة الموضح بها الوقوف الصحٌح 
ـ تنفٌذ مهارة الوقوف الصحٌح مع لتوجٌه الطالب على أن ٌكون الرأس مرفوعا و النظر لألمام ، و الجذع منتصبا ، 
و الصدر ظاهرا و البطن ضامرا و الكتفان مشدودتان للخلف قلٌال و الذراعان ممدودتان بجانب الجسم ، و الرجالن 

.ممدودتان و القدمان متالصقتان   
ـ جعل الطالب ٌتحركون فً ساحة الملعب مع تقلٌد حركات الحٌوانات المختلفة و عند سماع الصافره ٌقف الطالب فً 

 مكانهم وٌتم اختٌار أفضل طالب مع توضٌح األخطاء فً الوقوف عند الطالب و تعدٌلها 
 ـ الوقوف مرجحة الذراعٌن فً جمٌع االتجاهات

 

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

(األرقام و االتجاهات  )لعبة صغٌرة   
ـ تحرك لألمام   3ـ جلوس فً المكان  2 ـ قف    1
ـ تحرك للخلف4  

 ـ التعرف على أجزاء الجسم بتوجٌه عدد من األسئلة
 نموذج )ـ توضٌح الوقوف الصحٌح بوسٌلة تعلٌمٌة 

(للمهارة 

الوقوف بالشكل الصحٌح مع التركٌز علً 
 األنشطة التً تدور فً الفراغ العام و الخاص
 ـ الوقوف الجٌد فً مختلف االتجاهات
 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

ـ طرح األسئلة على الطالب ، والتً تتضمن رسوما 
 استمارة محك التعلم  للوقوف الصحٌح لوضع الوقوف على شكل أجزاء الجسم المختلفة 

 

:بطاقة إلى ولً  األمر   
 هل بإمكانٌة ابنكم الوقوف الصحٌح فً المنزل ؟

 هل بوسعه الوقوف بشكل صحٌح بدون تكلف أو تصلب فً الجسم ؟
 هل ٌستطٌع الوقوف لفترات مناسبة دون ظهور التعب علٌه ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح  
 للخبرة

ساحة 
 مناسبة 

 الخبرة المشً الصحٌح المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الواجب الحركً الموجه

أن  ٌؤدي الطالب المشً الصحً   أقماع صافره  نفس حركً 

 معرفً أن ٌالحظ  الطالب تعرق الجسم استجابة للمجهود البدنً رسم وصور للخبرة 

 انفعالً أن ٌقدر الطالب قٌمة النظافة  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 قدرة الطالب على المشً بحٌث تكون مقدمة القدمٌن متجهتٌن لألمام 2 قدرة الطالب على المشً بحٌث تكون مرجحه الذراعٌن لألمام و الخلف مناسبة 

 3 قدرة الطالب على المشً بحٌث ٌكون اتجاه النظر لألمام 4 ٌجب أن ٌكن الجسم مستقٌا أثناء المشً

 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  
: الرئٌسً  

 ـ تنفٌذ خبرة المشً الصحٌح بالتأكد من توفر المتطلب السابق لهذه الخبرة و هو الوقوف الصحٌح
 (ٌشٌر لألمام  )ـ المشً مع التأكٌد على اتجاه القدمٌن .  ـ تعرٌف الطالب بأسماء أجزاء الرجل و المفاصل الموجودة بها 

. والتأكٌد على اتجاه النظر   
ـ المشً فً خط مستقٌم مع تحرٌك  .     (العرق  )ـ التركٌز على مالحظه الطالب للماء الموجود على أجسامهم  

 الذراعٌن بالشكل الصحٌح  ـ ـ ربط سرعة تحرٌك الذراعٌن و تحرٌك القدمٌن 
.ـ تأدٌة لعبة االنتقال بالمشً   

.ــ تأدٌة بعض حركات اإلطالة و التهدئة وٌقدم التغذٌة الراجعة مع تقدٌم الوسٌلة التعلٌمٌة   
 

 

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

(االنتقال بالمشً  )ـ لعبة صغٌرة   

 مساعدة الطالب على التعرف على أجزاء القدم 
 شرح مواصفات األداء الحركً للمشً

إعطاء الطالب فكرة موجزه ومناسبة لمستواهم 
،المعرفً   

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

  (3ـ1 )مالحظة السلوك ملئ استمارة 
 ترتٌب الصورة لتوضٌح تسلسل مهارة المشً الصحٌح

 استمارة 
 استمارة محك التعلم للمشً الصحٌح

  (1ـ 1)استمارة 

 

 بطاقة إلى ولً  األمر موضح فٌها األسئلة التالٌة 
 ـ هل ٌرتدي الحذاء أثناء مشٌة فً ساحة المنزل ؟ وعند خروجه خارج المنزل ؟

 ـ هل بإمكانه المشً بساحة المنزل دون االصطدام بأي شئ موجود؟
 ـ هل بإمكانه تفسٌر أسباب ظهور العرق على الجسم ؟

 الواجبات المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 مسك الكرة   
المتطلبات السابقة 

 للخبرة
مساحة 
 مناسبة

 الخبرة دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌدحرج الطلب الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة بطرٌقة صحٌحة  أقماع  كرات متنوعة

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على أجزاء جسمه أثناء أداء دحرجة الكرة  صولجانات صافره

 انفعالً أن ٌظهر صفات الطالب النظٌف رسم توضٌحً 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 الوضع الصحٌح للجزع 2 الركبتان منثنٌتٌن قلٌال و الجذع منثنٌا أماما أسفل و القدمان متباعدتٌن

 3 دحرجه الكرة من الثبات ودفعها لألمام بالكتفٌن متابعة الذراعٌن للحركة لألمام  4 دحرجه الكرة من الحركة مع مالمسه الكفٌن للكرة وبقائها فً منتصف الجسم

 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)  

.ٌقوم المعلم بشرح هذه القصة من خالل تمارٌن تخدم جمٌع أجزاء الجسم:                قصة عن رجل المطافئ   
.الجري السرٌع مع تقلٌد صوت اإلسعاف (وقوف).               الجري فً اتجاهات مختلفة ثم الوقوف بالقاطرات (وقوف)  
.المشً أماماً مع تحرٌك الذراعٌن (انحناء- وقوف )  

 ـ تحرٌك الكرة على األرض                   ـ وضع الكرة على الصدر ثم تحرٌكها على جسمه فً اتجاه الرجلٌن مع استمرار الحركة 
 ـ تحرٌك الكرة على األرض مع توجٌهها باألٌدي فً اتجاهات مختلفة   ـ تحرٌك الكرة على أجزاء الجسم     

.ـ دحرجة الكرة من الثبات فً اتجاه هدف   
.ـ دحرجه الكرة بالٌدٌن مع التحرك معها   
.ـ دحرجه الكرة مع التحرك معها بالمشً   

ـ إعطاء كل ثالثة طالب كرة ٌقفون فً خط مستقٌم وبٌم كب منهم مسافة مناسبة ، ولٌحاول الطالب الذي فً الطرف أن ٌدحرج الكرة بالٌدٌن 
مع التحرك خلفها إلى الطالب الذي فً المنتصف لتصل للطالب الذي فً الطرف األخر مع التركٌز على مالمسه الكرة لألرض أثناء 

 الدحرجة 
 ــ تأدٌة بعض حركات اإلطالة و التهدئة وٌقدم التغذٌة الراجعة مع تقدٌم الوسٌلة التعلٌمٌة

 

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

(دائرة الكرة  )تنفٌذ لعبة   

 ـمساعدة الطالب على  إدراك اإلحساس بالكرة 
ـ  شرح مواصفات األداء الصحٌح لدحرجة الكرة 

 بالٌدٌن من الثبات و الحركة 
ـ إعطاء فكرة للطالب عن أجزاء الجسم التً تشترك 

 فً تحرٌك الكرة 

ٌحدد الطالب بعض األهداف فً ساحة الملعب 
، ومن ثم ٌدحرجوا كرات ذات أحجام وأوزان 

 مختلفة مع التحرك نحو هذه األهداف 
ـ دحرجه الكرة بالٌدٌن ببطء و بسرعة و 

 التحرك خلفها 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

استمارة التقوٌم لخبرة دحرجة الكرة بالٌدٌن من 
 الثبات و الحركة 

 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
لمهارة دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و 

 الحركة 
 

 بطاقة المتابعة إلى ولً  األمر موضح فٌها األتً 
متر ( 7 ـ 5)ـ أ ن ٌشترك مع االبن فً لعبة تتضمن تبادل دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات والحركة من مسافات قصٌرة   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح  
 للخبرة

مساحة 
 مناسبة

االتزان المنخفض على القدم و الساق و الركبة و  المكان
 الخبرة الٌدٌن 

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الواجب الحركً الموجه

 نفس حركً أن ٌؤدي الطالب االتزان على القدم والركبة صافره  مراتب

 معرفً أن ٌذكر الطالب بعض أجزاء الجسم كرات متنوعة  

 انفعالً أن ٌظهر صفات الطالب النظٌف  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 وضع الكفان على األرض باتساع الصدر وتكون الكتفان عمودٌتٌن على الكفٌن  2 تشٌر أصابع الكفٌن إلى األمام

 3 تكون الذارعٌن ممدودتٌن كامال 4 ٌتجه النظر لألمام وألعلى مع ثنً الرقبة للخلف قلٌال

 5 تكون الرجل الحرة على كامل امتدادها مع القدم ومرفوعة عالٌا 6 ٌكون الظهر فً وضع تقوس ألعلى

 

 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  

 االتزان المنخفض على القدم و الساق و الركبة و الٌدٌن
.ـ من وضع الوقوف نزول الطالب على الركبتٌن ابتداء بالركبة الٌمنى مع وضع الٌدٌن على األرض لالستناد   

 ـ محاول رفع القدم الٌمنى للخلف و عالٌا  بالتكرار دون الثبات ـ 
 ـ من وضع االرتكاز علً القدم و الساق و الركبة و الٌدٌن محاول رفع احد القدمٌن للخلف وألعلً مع الثبات 

ـ الوقوف ثم االنتشار الحر فً الملعب وعند سماع الصافره ٌتحول الطالب إلى وضع االتزان على القدم و الساق و 
 الركبة و الٌدٌن ومحاولة الثبات مع التركٌز علً النظر لألمام 

ـ ذكر اسم أعضاء الجسم المشتركة فً الخبرة كاإلشارة إلى القدمٌن و الساق و الركبة و الربط بٌنهم وأهمٌتهم 
 لإلتزان 

 ـ اإلشارة للعمود الفقري و أهمٌته فً دعم الجزع وقدرة تقوسه لألعلى و ألسفل
.المرجحة العمودٌة مع رفع العقابٌن للتهدئة  (وقوف)  

 

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

(تماثٌل السلطان )لعبة صغٌرة   
الثبات فً المكان و عمل تمثال عند سماع الصافره 

 بعد الحركة مباشرتا 

ـ مساعده الطالب على فهم االتزان و عدم االتزان 
 وأهمٌة االتزان فً المشً و الوقوف

ـ إعطاء فكرة للطالب عن أجزاء الجسم التً تشترك 
 فً االتزان على القدم و الساق و الركبة و الٌدٌن  

ـ وقوف الطالب مواجهٌن ثم الوصول لوضع 
االتزان المنخفض عل القدم و الساق و الركبة 

و الٌدٌن  مع الثبات بالوضع ومحاولة رفع 
 احد الٌدٌن جانبا و الثبات 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً
استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 

 و بعده 

ـ استمارة ٌتم فٌها كتابة أجزاء الجسم المشتركة فً 
 االتزان علً األرض للمهارة 

استمارة محك التعلم لمهارة االتزان المنخفض 
 على القدم و الساق والركبة و الٌدٌن

 

 

 بطاقة المتابعة إلى ولً  األمر موضح فٌها األتً
 ـ أ ن ٌشترك مع االبن فً لعبة تتضمن االتزان على األرض

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح   
 للخبرة

مساحة 
 مناسبة

 الخبرة مسك الكرة  المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌمسك الطالب الكرة بالٌدٌن مسكاً صحٌحاً  صافره  أقماع

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على الكرات الموجودة فً غرفة التربٌة البدنٌة كرات مختلفة 

 انفعالً أن ٌبرز الطالب قدراته الفردٌة  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة
تشكل الٌدان تجوٌفا باتساع حجم الكرة وتكون األصابع (مسك الكرة من مستوي أسفل الحوض )

 متفرقة حول الكرة وٌشٌر اإلبهامان إلً األمام و الخارج قلٌال
2 

الٌدان ممدودتٌن أمام الجسم و ألسفل مع انثناء  (مسك الكرة من مستوي أسفل الحوض  ) 
 1 المرفقٌن قلٌال

الٌدان ممدودتٌن أمام الجسم وألعلى مع انثناء المرفقٌن قلٌال (مسك الكرة فوق مستوى الرأس ) الٌدان ممدودتٌن أمام الجسم ، مع انثناء المرفقٌن قلٌال (مسك الكرة فً مستوى الرأس ) 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   

 مسك الكرة بالٌدٌن 
وقوف  عمل نموذج للطال ب لمسك الكرة و كٌفٌة انتشار األصابع على الكرة مع أمكانٌه مسك الكرة من المستوٌات 

.المختلفة   
 وقوف مسك الكرة من على األرض عند سماع الصافره مع مراعاة انتشاره أصابع الٌد و النظر لألمام 

 وقوف مواجه تمرٌر الكرة ٌدا بٌد من الثبات للزمٌل من أسفل ثم من أمام الصدر ثم من أعلى
(قدم ـ ٌد ـ  طائره ـ سله  )ـ ذكر مالحظة اختالف الكرات المستخدمة مع الطالب ومعرفة أنواعها   

 ـ وقوف مواجه بٌن الطالب رمً الكرة منخفضة ومسكها من مستوى أسفل الحوض مع التبدٌل مع الزمٌل 
 ـ رمً الكرة فً مستوى الصدر ومسكها من الزمٌل فً نفس المستوى ثم نفس التمرٌن من أعلى

 

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

ٌرقم التالمٌذ وٌعرف كل منهم رقمه ثم ٌمسك أحدهم الكرة 
وٌرمٌها إلى أعلى مع رقم معٌن، على صاحب الرقم أن ٌتقدم 
لٌقف الكرة قبل وقوعها على األرض الالعب الذي ٌفشل فً 

.الحصول على الكرة تحتسب علٌة نقطة  

التعرف على أجزاء الجسم الكفٌن والذراعٌن بتوجٌه عدد من 
 األسئلة

ـ إعطاء الطالب فكرة موجزه ومناسبة لمستواهم المعرفً عن 
 أنواع كرات المستخدمة فً التمرٌن

لعب حر بكرات صغٌرة، رمً ولقف فً حٌز مكانً، 
رمً الكرة على الجدار ومسكها، تبادل الرمً واللقف 

مع التعزٌز .... مع الزمٌل من الثبات والحركة 
.والمالحظة  

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس 
 و بعده 

 استمارة محك التعلم لمهارة مسك الكرة   ـ استمارة ٌتم فٌها كتابة مستوٌات مسك الكرة 

 

 بطاقة المتابعة إلى ولً  األمر موضح فٌها األتً
 ـ هل االبن فً المنزل ٌمسك باألشٌاء بشكل صحٌح 

 ـ هل ٌستعمل الطالب كلتا الٌدٌن بمسك األشٌاء بنفس المستوى
.ـ هل ٌمسك األشٌاء بشكل طبٌعً دون تشنج أو عصبٌة   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 مسك الكرة   
المتطلبات السابقة 

 للخبرة
مساحة 
 مناسبة

 الخبرة دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة المكان

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الواجب الحركً الموجه

 نفس حركً أن ٌدحرج الطلب الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة بطرٌقة صحٌحة  أقماع  كرات متنوعة
 معرفً أن ٌتعرف الطالب على أجزاء جسمه أثناء أداء دحرجة الكرة  صولجانات صافره

 انفعالً أن ٌظهر صفات الطالب النظٌف رسم توضٌحً 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 الوضع الصحٌح للجزع 2 الركبتان منثنٌتٌن قلٌال و الجذع منثنٌا أماما أسفل و القدمان متباعدتٌن

 3 دحرجه الكرة من الثبات ودفعها لألمام بالكتفٌن متابعة الذراعٌن للحركة لألمام  4 دحرجه الكرة من الحركة مع مالمسه الكفٌن للكرة وبقائها فً منتصف الجسم

 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)  

.ٌقوم المعلم بشرح هذه القصة من خالل تمارٌن تخدم جمٌع أجزاء الجسم:                قصة عن رجل المطافئ   
.الجري السرٌع مع تقلٌد صوت اإلسعاف (وقوف).               الجري فً اتجاهات مختلفة ثم الوقوف بالقاطرات (وقوف)  
.المشً أماماً مع تحرٌك الذراعٌن (انحناء- وقوف )  

 دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة
 ـ تحرٌك الكرة على األرض                   ـ وضع الكرة على الصدر ثم تحرٌكها على جسمه فً اتجاه الرجلٌن مع استمرار الحركة 

 ـ تحرٌك الكرة على أجزاء الجسم     ـ تحرٌك الكرة على األرض مع توجٌهها باألٌدي فً اتجاهات مختلفة 
.ـ دحرجة الكرة من الثبات فً اتجاه هدف   
.ـ دحرجه الكرة بالٌدٌن مع التحرك معها   
.ـ دحرجه الكرة مع التحرك معها بالمشً   

ـ إعطاء كل ثالثة طالب كرة ٌقفون فً خط مستقٌم وبٌم كب منهم مسافة مناسبة ، ولٌحاول الطالب الذي فً الطرف أن ٌدحرج الكرة بالٌدٌن 
مع التحرك خلفها إلى الطالب الذي فً المنتصف لتصل للطالب الذي فً الطرف األخر مع التركٌز على مالمسه الكرة لألرض أثناء 

 الدحرجة 
ـ تأدٌة بعض حركات اإلطالة و التهدئة وٌقدم التغذٌة الراجعة مع تقدٌم الوسٌلة التعلٌمٌةـ  

 

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

(دائرة الكرة  )تنفٌذ لعبة   

 ـمساعدة الطالب على  إدراك اإلحساس بالكرة 
ـ  شرح مواصفات األداء الصحٌح لدحرجة الكرة بالٌدٌن من 

 الثبات و الحركة 
ـ إعطاء فكرة للطالب عن أجزاء الجسم التً تشترك فً تحرٌك 

 الكرة 

ٌحدد الطالب بعض األهداف فً ساحة الملعب ، ومن ثم 
ٌدحرجوا كرات ذات أحجام وأوزان مختلفة مع التحرك 

 نحو هذه األهداف 
 ـ دحرجه الكرة بالٌدٌن ببطء و بسرعة و التحرك خلفها 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس و 
 بعده 

استمارة التقوٌم لخبرة دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و 
 الحركة 

 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
 لمهارة دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة 

 

 بطاقة المتابعة إلى ولً  األمر موضح فٌها األتً 
متر ( 7 ـ 5)ـ أن ٌشترك مع االبن فً لعبة تتضمن تبادل دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات والحركة من مسافات قصٌرة   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة 

 الخبرة الوعً بأجزاء الجسم أثناء الثبات وخالل الحركة المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

.أن ٌعً الطالب أجزاء جسمه أثناء الحركة  أقماع  صافره  نفس حركً 

.أن ٌعً الطالب الفراغ الخاص به و الفراغ العام أثناء الحركة  نموذج للمسارات   معرفً 

 انفعالً أن ٌظهر الطالب صفات الطالب النظٌف   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 قدرة الطالب على التحرك فً الفراغ الشخصً 2 قدرة الطالب على التحرك فً الفراغ العام دون االحتكاك بالطالب اآلخرٌن

 3 قدرة الطالب على تغٌٌر اتجاهاتهم أثناء التحرك لتجنب االصطدام باألشٌاء و الطالب اآلخرٌن 4 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

 سم وعند اإلشارة ٌجري دلٌل كل قاطرة 50م ٌوضع حبل على ارتفاع 5 ٌقف 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   

 الوعً بأجزاء الجسم أثناء الثبات وخالل الحركة
ـ التحرك فً الفراغ المحٌط بحرٌه دون االصطدام باآلخرٌن من المشً ثم إلً الجري الخفٌف مع تغٌر االتجاه لتفادي 

  (الرجلٌن  )و السفلى  (الذراعٌن  )ـ التلمٌح بأن أجزاء الجسم تشمل األجزاء العلٌا .   الزمٌل 
(لألمام ـ الخلف ـ ألعلى ـ و الجانبٌن  )ــ التأكٌد على االتجاهات التً تحرك خاللها الطالب   

:لعبة أبٌض وأحمر   
ٌنقسم الطالب إلى مجموعتٌن متساوٌتٌن فرٌق أسمه األبٌض واآلخر األحمر  ٌمسك المدرس ببطاقة لها سطح أبٌض 

واآلخر أحمر، ثم ٌقذفها إلى أعلى فإذا سقطت البطاقة وكان السطح الظاهر هو األحمر فإن الفرٌق األبٌض ٌطارد 
.األحمر حتى ٌصل إلى الحائط والعكس والطالب الممسوك ٌحسب ضد فرٌقه نقطة وهكذا  

 ـ من وضع التكور مد الجسم و الٌدٌن ألعلى بالتدرٌج محاولٌن إطالتها ألعلى و للجانبٌن  للتهدئة 
 

 

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

(حركة قف  )لعبة صغٌرة   
 

ـ توجٌه بعض األسئلة عن الوعً بالجسم وأجزائه من الثبات 
 ومن الحركة 

ـ إعطاء الطالب فكرة موجزة لمستواهم المعرفً عن الوعً 
بالفراغ الخاص و الفراغ العام أثناء تنفٌذ أنشطه الخبرة 

 التعلٌمٌة 

ـ تزوٌد كل طالب ببالونه واطلب منه االحتفاظ بها عالٌا 
 فً الهواء أطول وقت ممكن وهو فً مكانه الشخصً 

 ـ تشكٌل أرقام أو أحرف أو إشكال بالكرات
ـ ضرب البالونات وهً فً الهواء بأجزاء الجسم التً 

.تنادي علٌها وهو فً الفراغ  

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

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

ـ عرض رسوم و صور توضٌحٌة ألجزاء الجسم وطرح 
.أسئلة على الطالب عن أسمائها   

و الفراغ العام و  (الشخصً  )ـ أسئلة عن تسمٌة الفراغ 
.الفرق بٌنهما   

 ـ أسئلة الطالب عن االتجاهات وكٌفٌه تمٌزها

نموذج الستمارة محك تعلم مفهوم الوعً بأجزاء 
 الجسم أثناء الثبات وخالل الحركة 

 

ـ :بطاقة إلى ولً األمر موضح فٌها ما ٌلً   
 ـ طلب رب األسرة من االبن تحدٌد المكان الذي ٌجلس فٌه 

 ـ طلب رب األسرة من االبن أن ٌدور حول شئ فً المنزل بشكل دائري
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح   
 الخبرة الجلوس الصحٌح المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌجلس الطالب بطرٌقة صحٌحة أقماع  صافره

.أن ٌعً الطالب أجزاء جسمه أثناء الحركة  رسم توضٌحً   معرفً 

 انفعالً أن ٌشارك الطالب مع زمالئه فً نظافة ساحة اللعب  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 الرأس ألعلى ومتزنة على الكتفٌن ،وتكون الذقن للداخل و النظر لألمام 2 الصدر ألعلى و الكتفان للخلف 

ومتقعرا فً الجزء السفلً منه، الظهر مستقٌما فً الجزء العلوي منه  4 الذراعان منثنٌتٌن وترتكزان على الركبتٌن لدعم استقامة الظهر ودفع الكتفٌن للخلف   3 

 5 الركبتان غٌر متصلبتٌن و الفخذان قرٌبٌن من األرض قد اإلمكان  6 الساقان متقاطعتٌن و القدمان مالمسٌن لألرض و أصابع القدمٌن متجهة للخارج

 

 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   

 الجلوس الصحٌح
ـ طلب أخذ وضع الوقوف الصحٌح ،وتعرٌف الطالب بأسماء أجزاء الجسم وأجزاء الطرف العلوي منه ودور كل جزء فً وضع 

.الجلوس الصحٌح من خالل بعض األسئلة   
 ـ كٌف نقسم الجسم إلى نصفٌن ؟     ـ مما ٌتكون كل من القسم العلوي و القسم السفلً ؟

.وٌجلس فٌه ... ـ توجٌه الطالب  إلجاد فراغا شخصٌا لنفسه   
.ـ اإلشارة إلً األجزاء فً الطرف العلوي و الطرف السفلً من الجسم   

ـ تقدٌم الرسوم و الصورة الصحٌحة للجلوس وإعطاء الطالب فترة زمنٌه .    ـ دعم الطالب الستقامة الظهر ودفع الكتفٌن للخلف 
.ألداء ما طلبه من الطالب ومالحظه األداء وتوجٌه الطالب   

مد الركبتٌن مع رفع الذراعٌن أماماً عالٌا (وقوف) ـ   

 

 

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

(لعبة الجلوس الصحٌح  )لعبه صغٌرة   

.ـ مساعده الطالب للتعرف على أجزاء الجسم   
 ـ شرح األداء الحركً للجلوس 

.ـ توضٌح الوضع الصحٌح بوسٌلة تعلٌمٌة   
كٌف نجعل المكان الذي حولنا أكثر نظافة ؟: ـ سؤال الطالب   

ـ مساعده الطالب على الجلوس الصحٌح مع تركٌز 
 االنتباه على حركات الكالب التً تدور فً الفراغ

ـ طلب من الطالب أن ٌؤدوا الجلوس بحركات تمثٌلٌة 
 وتشبٌهٌه مختلفة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

 استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق و بعده
عرض رسوم وصور توضٌحٌة لمواصفات األداء لوضع 
الجلوس وطلب ترتٌبها من الطالب بناء على ما تم تعلمه 

 فً الدرس
 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 

 لوضع الجلوس الصحٌح

 

 أسئلة إلى ولً  األمر 
 ـ هل بإمكان الطالب الجلوس داخل المنزل أمام التلفاز مع التحكم فً جسمه جٌدا ؟

 ـ هل بإمكانه الجلوس على طاولة الطعام ؟                  ـ هل بوسعه أداء الجلوس بصورة طبٌعٌة وبدون تكلف أو تصلب ؟
الواجبات 
 المنزلٌة

 

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

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌجري الطالب بطرٌقة صحٌحة  أقماع صافره
 معرفً أن ٌدرك الطالب مسار حركة الجسم  أقماع صولجانات

 انفعالً أن ٌشارك الطالب بإٌجابٌة و حماس فً أنشطة الخبرة  نموذج للمهارة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 عند االستعداد للجري إحدى القدمٌن متقدمة على القدم األخرى لألمام بمسافة قلٌلة 2 مقدمة القدمٌن متجه لألمام  ـ  ثقل الجسم موزع على القدمٌن بالتساوي
ٌتم الهبوط على األرض بدءا بالعقب ـ الركبتان منثنٌتان قلٌال ـ الجسم مائل :أثناء الجري 

 3 الجسم مائل قلٌال لألمام ـ الذراعان منثنٌتان قلٌال وفً اتجاه معاكس لوضع القدمٌن 4 قلٌال لألمام

عند التوقف تنثنً الركبتان كثٌرا المتصاص قوة االندفاع لألمام ولخفض مركز ثقل الجسم 
 ألسفل مع توزٌعه على القدمٌن بالتساوي

 5 الذراعان منثنٌتان وتتمرجحان لألمام و للخلف فً اتجاه معاكس لحركة القدمٌن  6

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

.ةهً الفائز  

:الجري الصحٌح   

جعل الطالب ٌمشون أماما فً قاطرات حول الملعب مع التركٌز على معرفه الطالب لمواصفات األداء للمشً السلٌم ـ 
.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 لألمام 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   

 

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

(الجري ٌمٌن ٌسار  )لعبة صغٌرة    

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

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

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

 الحركة 
ـ الجري بسرعة مع التنوٌع فً مسارات الجري و 

 اتجاهاته
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

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

 

 بطاقة ترسل إلى ولً  األمر لإلجابة علٌها
 ـ هل بإمكان الطالب الجري من نقطة إلً أخرى مع التحكم فً الجسم جٌدا؟

 ـ هل بوسعه أداء الجري بانسٌاب دون تكلف أو تصلب فً الجسم ؟  ـ هل ٌمكنه التوقف عن الجري دون انزالق ؟
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  االتزان المنخفض على القدم  و الساق و الركبة 
 الخبرة االتزان على القدم و الركبة و الٌدٌن المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌتزن الطالب على القدم والركبة و الٌدان  أقماع صافره
رسم توضٌحً 

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على قاعدة االتزان  أطواق للمهارة

 انفعالً أن ٌساهم الطالب فً نظافة المكان الذي ٌمارس فٌه النشاط البدنً   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 ٌكون الكفان على األرض باتساع الصدر وكتفان عمودٌتان على الكتفٌن  2 تشٌر أصابع الكفٌن إلى األمام

 3 تكون الذراعان ممدودتٌن كامال 4 ٌتجه النظر لألمام وألعلى مع ثنً الرقبة للخلف قلٌال

 5 ٌكون وجه قدم االرتكاز مالمسا لألرض و األصابع متجها للخلف وساق الرجل غٌر مالمس لألرض 6 ٌكون الظهر فً وضع تقوس ألعلى

 

 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  
 االتزان على القدم و الركبة و الٌدٌن

 ـ تنفٌذ خبرة االتزان على القدم و الركبة و الٌدٌن من توفر التطلب السابقة 
 ـ توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح  لهذه المهارة ، و أوضاع أجزاء الجسم المختلفة أثناء أدائها 

رفع الذراعٌن جانبا ، رفع أحد الرجلٌن جانبا مرة و  )ـ الجري الحر وعند سماع الصافره ٌقلد الطالب المعلم فً 
.أماما مرة   

ـ تقدٌم رسوم و صور االتزان ، مع لفت انتباه الطالب إلً قاعدة االرتكاز وأن القدمٌن فً النشاط السابق هً قاعدة 
.ارتكاز كل طالب على األرض  

.ـ جلوس الطالب داخل أطواق و أداء المهارة مع محاولة اختبار توازن الطالب من خالل دفعهم دفعة بسٌطة   
ـ تشجٌع الطالب حتى ٌصلوا إلى االرتكاز على القدم و الركبة كأجزاء من الرجل  مع التأكٌد على ما ٌجب مراعاته 

 أثناء تأدٌة الخبرة 
.المرجحة البندولٌة (وقوف)ـ        

 

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

 لعبة صغٌرة  
(أفضل توازن  )  

توضٌح أجزاء الجسم فً كل جزء من أجزاء الحركة 
 ـ توضٌح األداء الصحٌح لالتزان بوسٌلة تعلٌمٌة 

ـ سؤال الطالب كٌف نجعل المكان الذي حولنا أكثر 
 نظافة ؟

أداء مهارة مٌزان الركبة من عدة أوضاع 
 مختلفة  

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس 

عرض رسوم و صور توضٌحٌة لمفهوم ثبات الجسم 
ثم طلب الطالب اإلجابة ٌصح أو خطأ بعد مشاهده 
 الصور لتحدٌد الصور األكثر اتزانا و األقل اتزانا

استمارة محك  التعلم لمهارة االتزان على 
 القدم و الركبة و الٌدٌن 

 

 بطاقة ترسل إلى ولً  األمر لإلجابة علٌها
 ـ هل بإمكان الطالب التحكم بتوازنه فً حاله الثبات و الحركة ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة  
المتطلبات السابقة 

دحرجة الكرة بٌد واحدة من الثبات فً جمٌع  المكان ساحة مناسبة للخبرة
 الخبرة االتجاهات

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌدحرج الطالب الكرة بٌد واحدة من الثبات فً جمٌع االتجاهات بطرٌقة صحٌحة  أقماع  كرات مختلفة
 معرفً أن ٌتعرف الطالب على أجزاء جسمه أثناء دحرجة الكرة  صولجانات صافره

 انفعالً أن ٌغسل الطالب ٌدٌه بعد أداء النشاط البدنً  نموذج للمهارة 
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 التأكد على الوضع المناسب لقدم االرتكاز المعاكسة للٌد المدحرجة للكرة  2 تكون الركبتان منثنٌتٌن قلٌال ، و الجذع منثنٌا أماما أسفل أثناء دحرجة الكرة 

 4 التأكد على اإلبقاء على مالمسه الكرة لألرض عن طرٌق دفعها من الخلف و المنتصف
ضرورة عمل مرجحة تمهٌدٌة بالذراع و الٌد الممسكة بالكرة عكس اتجاه دحرجة  

 3 الكرة 

 5 التأكد على حركة منابعه دحرجة الكرة  بمرجحة الذراع المدحرجة خلف الكرة 6 ضرورة التدرٌب على دحرجة  الكرة بكل من الٌد الٌسرى على حدة

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

 دحرجة الكرة بٌد واحدة من الثبات فً جمٌع االتجاهات
ـ التأكٌد على أنه ٌنبغً على كل طالب مراعاة  العالقة بٌنه وبٌن زمالئه  وبٌنه وبٌن الكرة  و الوعً بالحٌز 
 الشخصً ــ أداء دحرجة الكرة بالٌدٌن من الثبات و الحركة   مع ذكر مواصفات األداء الصحٌح لهذه الخبرة 

 ـ تنفٌذ دحرجه الكرة بٌد و واحدة من الثبات 
 ــ إعطاء الطالب  عده دقائق ألخذ اإلحساس بالكرة  ومن ثم ٌلفت المعلم انتباه كل طالب إلى الحٌز الشخصً

ـ عرض الوسٌلة التعلٌمٌة ألداء المهارة  بطرٌقة صحٌحة    ـ أداء المهارة كاملة مع التركٌز على وضع الجزع و 
 القدم المعاكسة واتجاه النظر لألمام  للمكان الذي سوف تصل إلٌه الكرة 

.ـ دحرجة الكرة لألمام  فً اتجاه صولجان  مع التكرار إلعطاء تغذٌه مرجعً   
 متر تقرٌبا ، لٌقوم أحد الطالب 5ـ مواجهة كل طالب زمٌلة ومع كل واحد منهما كرة  وبٌنهما مسافة مناسبة 

.|بدحرجة كرته إلى زمٌلة بٌنما ٌقوم زمٌله بدحرجة كرته إلصابة الكرة المتجهة نحوه   
.مرجحة الذراعٌن أماماً أسفل (وقوف)   

 

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

 لعبة صغٌرة 
(البولنج  )  

.ـ إدراك اإلحساس بالكرة   
 ـ مواصفات األداء الصحٌح لدحرجة الكرة بٌد واحده 

 ـ توضٌح األداء الصحٌح بوسٌلة مساعده 
ـ سؤال الطالب من منهم ٌذكر لنا مواصفات الطالب 

 النظٌف  فً جسمه ؟

 ـ دحرجة الكرة بٌد و احده اتجاه هدف 
ـ دحرجة الكرة بٌد واحده بأقل قوه ممكنه وبأكبر 

 قوه ممكنه
ـ دحرجه الكرة لزمالئهم القرٌبٌن مرة و البعٌدٌن 

 مرة 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

بعد مشاهده الرسوم و الصور  (خطأ )أو  (صح )اإلجابة بـ  استمارة متابعة سلوكٌات الطالب  أثناء تنفٌذ الخبرة و بعدها 
 التوضٌحٌة لحركة الذراعٌن و الرجلٌن أثناء دحرجة الكرة 

استمارة محك تعلم مهارة دحرجة الكرة بٌد واحدة من 
 الثبات فً جمٌع االتجاهات

 

 بطاقة ترسل إلى ولً  األمر لإلجابة علٌها
.ـ هل بإمكان االبن دحرجة الكرة على األرض أثناء لعبة مع إخوانه فً المنزل أو زمالئه خارج المنزل   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح المشً الصحٌح 
 الخبرة إدراك مسارات الحركة المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌتحرك الطالب فً مسارات مختلفة طباشٌر ملونه رسم توضٌحً للمسارات 

 A 0معرفً أن ٌمٌز الطالب بٌن المسارات المستقٌمة و المنحنٌة و المتعرجة   ورقه مقاس 

 انفعالً أن ٌغسل الطالب الٌدٌن و الوجه بعد أداء النشاط البدنً  
 

 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 

 6  5 

 

 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  

 إدراك المسارات الحركٌة 
 

ـ التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 
ـ عرض الوسٌلة التعلٌمٌة الموضح بها المسارات الحركٌة على الطالب وٌتذكر معهم أسماء .     تطبٌق الطالب لها 

ـــ تقسٌم الطالب إلً مجمعات متساوٌة جعل كل مجموعة تتخذ مسار معٌن وٌقف عنده بهدوء ثم ٌتم .   االتجاهات 
.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  
.المرجحة البندولٌة (وقوف)     

  ـ التأكٌد على غسل الٌدٌن و الوجه قبل الذهاب للفصل
 

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

 لعبه صغٌرة
(الجري عكس اإلشارة  )  

ـ رسم خرٌطة المدرسة على سبورة لتوضٌح 
 المسارات الشائعة 

ـ عرض المصطلحات و الكلمات المرتبطة بالمسار 
 على سبورة 

ـ أطلب من الطالب أن ٌبتكروا طرائق خاصة 
 بهم للتحرك فً المسارات  

ـ اجعل الطالب ٌتدربون على توجٌه زمالئهم 
 أثناء الحركة أو متابعتهم 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

ـ طرح األسئلة على الطالب ، والتً تتضمن رسوما 
لمسارات الحركة و التمٌٌز بٌن المسارات المنحنٌة و 

 المستقٌمة و المتعرجة 
 استمارة محك التعلم مفهوم المسارات الحركٌة

 

بطاقة ترسل إلى ولً  األمر بها توجٌها إلنشاء حوار بٌن األب وابنه  لتوضٌح استخدام المسارات فً االنتقال داخل المنزل و النتٌجة المترتبة 
.لعدم استخدامها   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح  
 الخبرة تحرٌك الذراعٌن من مفصل الكتف  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌحرك الطالب الذراعٌن من مفصل الكتف بشكل صحٌح أطواق  صافره

 معرفً أن ٌعً الطالب القوة الالزمة لتحرٌك جسمه أو أحد أطرافه  أقماع 

 انفعالً أن ٌساهم الطالب فً نظافة المكان الذي ٌمارس علٌه النشاط البدنً  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1  ٌحرك الطالب الذراعان و هما على كامل امتدادهما من مفصل الكتف 2  ٌتم تحرٌك الطالب للذراعٌن فً اتجاه و احد معا أو فً اتجاه واحد أو اتجاهات مختلفة

 3  ٌكون نظر الطالب لألمام أثناء تحرك الذراعٌن  4 

 6  5 

 

 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   

 تحرٌك الذراعٌن من مفصل الكتف 
التأكد من توفر المتطلب السابقة لهذه الخبرة مع توجٌه بعض األسئلة عن مواصفات األداء الصحٌح والتأكد من 

.تطبٌق الطالب لها   
ـ إعطاء فكرة موجزه عن الفراغ الخاص و الفراغ المحٌط بالجسم   ـ اإلشارة إلً األقماع المحٌطة حول الملعب مع 

التأكٌد على ضرورة بقاء الطالب داخل حدوده أثناء تنفٌذ الدرس   ـ توجٌه الطالب للتعرف على أجزاء أجسامهم من 
ـــ تحرٌك الٌدٌن  فً االتجاهات المختلفة من الثبات مع التركٌز على أن . خالل طرح التساؤالت عنها و اإلشارة لها 

تكون الذراعٌن على كامل امتدادها  ــ  عرض نموذج لتحرٌك الذراعٌن من مفصل الكتف مع توضٌح للطالب أن كل 
ما قاموا  به من حركات للذراعٌن تمت عن طرٌقة قوة العضالت للكتفٌن و الذراعٌن  وعلى الحركة من مفصل الكتف 

.المرجحة البندولٌة (وقوف) .     
.ـ توجٌه الطالب على تنظٌف مكان اللعب ووجوب عسل الٌدٌن و الوجه قبل الدخول للفصل الدراسً التالً   

 

 

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

 لعبة صغٌرة 
(قال المعلم  )  

توضٌح أجزاء الجسم فً كل جزء من أجزاء الحركة ـ 
 توضٌح األداء الصحٌح لالتزان بوسٌلة تعلٌمٌة 

 ـ سؤال الطالب كٌف نجعل المكان الذي حولنا أكثر نظافة 

أداء تحرٌك الذراعٌن من مفصل الكتف  عدة 
وقوف ـ جلوس ـ رقود  )أوضاع مختلفة  للجسم  

) 

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

ـ طرح األسئلة على الطالب ، والتً تتضمن رسوما 
أماما ـ  )لحركات الذراعٌن فً االتجاهات المختلفة 

(عالٌا ـ جانبا  ـ خلفا   

استمارة محك التعلم تحرٌك الذراعٌن من 
 مفصل الكتف

 

 بطاقة ترسل إلى ولً  األمر لإلجابة علٌها
.ـ هل بإمكان االبن دوران الذراعٌن من مفصل الكتف فً المنزل بدون تكلف أو بسهوله ؟   

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 

 



 

2 ـ 1 تارٌخ تنفٌذ  143 :/    /143/   /   الصف األول الوحدة الثالثة األسبوع الثالث عشر عدد الدروس 

المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح  المشً الصحٌح 
 الخبرة الوثب الصحٌح  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌثب الطالب بالقدمٌن مع التحرك فً جمٌع االتجاهات  أقماع صافره

A4 معرفً أن ٌعً الطالب القوة الالزمة لتحرٌك الجسم  أو أحد أطرافة  حبال وثب   أوراق 

 انفعالً أن ٌظهر الطالب شجاعته أثناء مشاركته فً أنشطة الخبرة  أشرطه بالستٌكٌه رسوم للمهارة
 

 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 باسمرار 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

 

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  

 خبرة الوثب الصحٌح بالقدمٌن مع التحرك فً جمٌع االتجاهات 
مع مالحظه األداء الصحٌح وتطبٌقها من  (الوقوف الصحٌح  ـ المشً الصحٌح  )   التأكد من المتطلبات السابقة ـ

.ـ تذكٌر الطالب بأسماء أجزاء الرجل ، و المفاصل الموجودة بها ، ودورها فً أداء الوثب .   الطالب   
 ـ إعطاء فتره زمنٌه للطالب ألداء الوثب مع تشجٌع الطالب ومالحظة أدائهم وتوجٌههم

الدفع بالقدمٌن قوي أو  )ـ  وقوف الطالب على الورق الوثب على الورقة تماما مع مالحظه الهبوط ـ بعٌد عن الورقة 
(عدم مرجحة الذراعٌن باستقامة ألعلى فً اتجاه السماء أو حدوث مٌل للجسم   

 ـ الوثب لألمام ألبعد مسافة مع التركٌز على مٌل الجزع لألمام  و مرجحة الذراعٌن لما لها من تأثٌر على مدى الوثبة
(ثنً الركبتٌن قلٌال أثناء الهبوط ومالمسه األرض بالقدمٌن المتصاص صدمة  الهبوط  )ـ تدرٌب الطالب على الهبوط السلٌم   

  طالب معهم حبل وثب ٌقوم الطالب بالوثب جانبا على جانبً الحبل 3ـ تقسٌم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة من 

 توجٌه الطالب على تنظٌف مكان اللعب ووجوب عسل الٌدٌن و الوجه .مد الركبتٌن مع رفع الذراعٌن أماماً عالٌاً  (وقوف)
.قبل الدخول للفصل الدراسً التالً   

 

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

 لعبة صغٌرة 
(عبور النهر  )  

ـ شرح للطالب مواصفات األداء الحركً للوثب بالقدمٌن موضحا 
 أوضاع الجسم فً كل جزء من أجزاء الحركة 
 ـ توضٌح األداء األمثل للوثب بالقدمٌن بوسٌلة 

ـ استثارة دافعٌة الطالب وحثهم على إبراز قدراتهم الفردٌة عند 
 الوثب بالقدمٌن 

.ـ الوثب بالقدمٌن من فوق مستوٌات متدرجة االرتفاع   
ـ الوثب بالقدمٌن للجانبٌن و للخلف بطرق وأسالٌب 

 مختلفة عما تم تنفٌذه فً األنشطة
 ـ الوثب بالقدمٌن مع ثنً الجذع أماما

 ـ الوثب بالقدمٌن من فوق عوائق بسٌطة ومنخفضة 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

ـ طرح األسئلة على الطالب ، والتً تتضمن 
مواصفات األداء الحركً للوثب ، و القوة الالزمة 

 لتحرٌك الجسم و نقله
استمارة محك التعلم لمهارة الوثب الصحٌح 

 بالقدمٌن

 

 بطاقة إلى ولً األمر ٌطلب منه متابعه ابنه فً عدد من المواقف الحٌاتٌة 
 ـ هل بإمكانه التحرك بالوثب بالقدمٌن داخل المنزل مع التحكم فً جسمه جٌدا ؟
 ـ هل بإمكانه التحرك بالوثب بالقدمٌن ألسفل المنزل مع التحكم فً جسمه جٌدا ؟

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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المتطلبات السابقة  الوقوف الصحٌح   
 الخبرة الوقوف على قدم واحدة  المكان ساحة مناسبة  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌقف الطالب على قدم واحدة مع المحافظة على توازنه أقماع  صافره 

 معرفً أن ٌعً الطالب القوة الالزمة لمقاومة الجاذبٌة أثناء  صورة للمهارة 

 انفعالً أن ٌساهم الطالب فً نظافة المكان الذي ٌمارس علٌه النشاط البدنً   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 1 رجل االرتكاز ممدودة وٌشٌر مشط قدم االرتكاز لألمام  2 الرجل الحرة مرفوعة عن األرض ألعلى مع ثنً مفصل الركبة 

 3 الجذع ممدود و على استقامة واحدة 4 الذراعان ممدودتان بجانب الجسم 

 5 الرأس على استقامة الجذع و النظر لألمام  6 

 

 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   

 الوقوف على قدم واحدة
.مع مالحظه األداء الصحٌح وتطبٌقها من الطالب (الوقوف الصحٌح   )   التأكد من المتطلب السابق ـ  

 ـ تعرٌف الطالب باالتزان وانه متطلب أساسً ألداء كثٌر من المهارات الحركٌة 
ـ الجري فً الفراغ داخل ساحة النشاط المحددة باألقماع مع تغٌٌر االتجاه وعند سماع الصافره ٌقف الطالب ثم ٌقوم 

 المعلم بالوقوف على قدم واحده وٌطلب من الطالب أن ٌقلدوه ثم ٌتدرج برفع الذراعٌن عالٌا و جانبا لالتزان  
 ـ ٌتم اإلشارة إلى أن القدمٌن تسمٌان قاعدة ارتكازك على األرض

 ـ ٌتم تشجٌع الطالب باستمرار حتى ٌصلوا إلى االرتكاز على القدم 
 ـ ٌمر المعلم بٌن الطالب محاوال اإلخالل بتوازن الطالب من خالل دفعهم دفعة بسٌطة

 ـ ٌتم عرض الوسٌلة التعلٌمٌة مع استثارة الطالب ألهم النقاط التً ٌجب مراعاتها حتى ٌقفوا على قدم واحده بطرٌقة صحٌحة 
. مد الركبتٌن مع رفع الذراعٌن أماماً عالٌاً  (وقوف)  

.توجٌه الطالب على تنظٌف مكان اللعب ووجوب عسل الٌدٌن و الوجه قبل الدخول للفصل الدراسً التالً   

 

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

 ـ لعبة صغٌرة 
(أفضل توازن  )  

ـ شرح األداء الحركً لالتزان على قدم واحدة 
موضحا أوضاع الجسم فً كل جزء من أجزاء 

 الحركة 
 ـ توضٌح المهارة بوسٌلة تعلٌمٌة 

 أداء مهارة الوقوف على رجل واحدة من عده أوضاع مختلفة 
ـ ربط هذه المهارة الحركٌة بغٌرها من المهارات 
التً تسبقها والتً تعقبها كأداء المٌزان األمامً 

 أو الخلفً أو الجانبً

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات  الطالب أثناء و بعد تطبٌق 
 الدرس

ـ طرح األسئلة على الطالب والتً تتضمن مواصفات 
.األداء الحركً للوقوف على قدم واحده   

 ـ إدراك الجهد المبذول فً المحافظة على االتزان 
استمارة محك التعلم لمهارة الوقوف على قدم 

 واحده

 

 بطاقة إلى ولً األمر ٌطلب منه متابعه ابنه فً عدد من المواقف الحٌاتٌة
  ثوان5ًـ أن ٌشترك مع االبن فً لعبة االتزان على قدم واحدة ولمدة التقل عن 

 ـ أن ٌقوم االبن و األب باالتزان بعد سماع صوت محدد و البقاء أطول فترة زمنٌه 

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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 مسك الكرة  
المتطلبات السابقة 

 الخبرة تسلٌم و تسلم الكرة  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً أن ٌسلم وٌتسلم الطالب الكرة من الزمٌل بشكل صحٌح كرات مختلفة الحجم صافره 

 معرفً أن ٌتعرف الطالب على أجزاء جسمه أثناء أداء دحرجة الكرة أقماع 

 انفعالً أن ٌساهم الطالب فً نظافة المكان الذي ٌمارس علٌه النشاط البدنً  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة
فً حالة استخدام الٌد الواحدة تكون ٌد المستلم أسفل و المسلم أعلى وعندما ٌتحكم كالهما بالكرة 

حٌث ٌترتب علٌه استعمال ٌد واحده أو كلتا الٌدٌن  (الكبر و الصغر  )مرعاة  حجم الكرة  2 ٌتبادالن وضع الٌدٌن   1 

 3 فً حالة استخدام كلتا الٌدٌن تكون ٌدا المستلم أعلى و أسفل الكرة  4 ٌنبغً مراعاة انتشار األصابع وراحة الٌد حول الكرة مع الضغط علٌها ضغطا ٌتناسب مع ثقلها 

 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  

 تسلٌم و تسلم الكرة
.مع مالحظه األداء الصحٌح وتطبٌقها من الطالب (مسك الكرة  )ـ   التأكد من المتطلب السابق   

 ـ التأكٌد على أنه ٌنبغً على كل طالب مراعاة  العالقة بٌنه وبٌن زمالئه  وبٌنه وبٌن الكرة  و الوعً بالحٌز الشخصً
 ــ إعطاء الطالب  عده دقائق ألخذ اإلحساس بالكرة  ومن ثم ٌلفت المعلم انتباه كل طالب إلى الحٌز الشخصً

 ـ عرض الوسٌلة التعلٌمٌة ألداء المهارة  بطرٌقة صحٌحة   
مع ذكر مواصفات األداء الصحٌح لتسلٌم و تسلم  (للكرات الصغٌرة )وبٌد واحده  (للكرات الكبٌرة ) ــ أداء تمرٌر الكرة  بالٌدٌن 

 الكرة بشكل صحٌح 
 ـ أداء المهارة كاملة مع التركٌز فً حالة استخدام كلتا الٌدٌن تكون ٌدا المستلم أعلى و أسفل الكرة والمستلم كلتا ٌدٌه بجانب 

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

.مرجحة الذراعٌن أماماً أسفل (وقوف)   

 

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

(دائرة الكرة  )تنفٌذ لعبة   

 ـمساعدة الطالب على  إدراك اإلحساس بالكرة 
ـ  شرح مواصفات األداء لتسلٌم و تسلم الكرة بٌد واحدة و 

 بالٌدٌن 
 ـ إعطاء فكرة للطالب عن أجزاء الجسم التً تشترك فً تسلم 

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

ضرب الكرة باألرض وعند سماع الصافره الثانٌة ٌمسك 
الطالب الكرة وٌتجه للقاطرة الثانٌة لتسلٌم الكرة للزمٌل 

 بٌد واحدة أو بالٌدٌن حسب حجم الكرة 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس و 
 (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري  استمارة التقوٌم لخبرة تسلٌم و تسلم الكرة بعده 

 لمهارة تسلٌم و تسلم الكرة

 

 بطاقة المتابعة إلى ولً  األمر موضح فٌها األتً
 ـ هل االبن فً المنزل ٌمسك باألشٌاء  وٌسلمها بشكل صحٌح 

 ـ هل ٌستعمل الطالب كلتا الٌدٌن بمسك األشٌاء وتسلٌمها  بنفس المستوى بٌد واحدة
 ـ هل ٌسلم وٌستلم  األشٌاء بشكل طبٌعً دون تشنج أو عصبٌة

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 
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السادس 

 عشر
 الصف األول الوحدة الثالثة األسبوع

المتطلبات السابقة  المشً الصحٌح الجري الصحٌح الوثب الصحٌح
 الخبرة الوعً بالقوة الالزمة لتحرٌك الجسم أو أجزاء منه  المكان ساحة مناسبة للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

 الواجب الحركً االكتشاف الموجه

 طباشٌر ملون أقماع
فً  (المشً ، الجري و الوثب  )أن ٌظهر الطالب مقدرته على أداء أنماط حركٌة انتقالٌة 

 نفس حركً اتجاهات مختلفة وسرعات متعددة
 معرفً أن ٌعً القوة الالزمة لتحرٌك جسمه أو أحد أطرافة  صافره عدد من الكرات

 انفعالً أن ٌظهر ثقة وشجاعة خالل أدائه أنشطة الخبرة التعلٌمٌة  
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة
قدرة الطالب على التمٌٌز بٌن مقدار القوة العضلٌة الحفٌفٌه  التً تحتاج جهدا عضلٌا بسٌطا ، و 

 1 قدرة الطالب على تحرٌك جسمه أو أحد أجزاء منه من مكان إلى آخر دون أن ٌفقد توازنه 2 الشدٌدة التً تحتاج جهدا عضلٌا كبٌرا

 3 قدرة الطالب على تمٌٌز السرعة التً تحدث بها الحركة وهً ما تستغرقه الحركة من زمن 4 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

 

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

 الوعً بالقوة الالزمة لتحرٌك الجسم أو أجزاء منه
مع مالحظه األداء  (المشً الصحٌح و الجري الصحٌح و الوثب الصحٌح)ـ   التأكد من المتطلبات  السابقة لتقدم هذه المهارة وهً مهارات 

 الصحٌح وتطبٌقها من الطالب مع تصحٌح أخطاء بعض الطالب فً األداء 
.ـ تقدٌم تعرٌف مبسط لمفهوم القوة وكٌفٌة استخدامها فً تحرٌك الجسم و الذي ٌؤدي إلى انتقال من مكان إلى أخر   

ـ:ـ تنبٌه الطالب إلى المسارات و األشكال الهندسٌة المرسومة على األرض ثم عمل األنشطة التالٌة   
.ـ  المشً فً الفراغ العام لرؤٌة أفضل أسلوب مشً .     ـ مشً الطالب فً المكان المحٌط به   

.ـ مساعده الطالب على معرفة القوة المطلوب بذلها لتحرٌك الجسم من مكان إلى مكان آخر بصورة أسرع   
.ـ الجري فً الفراغ داخل ساحة النشاط مع تغٌٌر االتجاه حسب الرغبة   

(مٌل الجسم إلى األمام ، دفع األرض بالقدمٌن بقوة  )ـ توعٌة الطالب على ما ٌزٌد من سرعة الجري   
 ـ إعطاء الطالب وقت كافً لممارسة الجري ببطء إلتاحة الفرصة لالكتشاف 

(ـ التأكٌد على الجهد المبذول من قبل عضالت الجسم فً نجاح الحركة و انه ٌتناسب طردٌا مع سرعتها   
ـ  إعطاء الطالب فترة زمنٌه ألداء الوثب لألمام و ٌشجع الطالب و ٌالحظ أداءهم وٌوجههم . ـ الوثب ألعلى بعٌدا عن  األرض   

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

.مرجحة الذراعٌن أماماً أسفل (وقوف)  

 

 التقدم بالخبرة  االستفادة من المواقف التعلٌمٌة أنشطة إضافٌة تعزز تعلم الخبرة

تنظٌم أنشطة و مسابقات على شكل ألعاب فردٌة و زوجٌة و جماعٌة فً 
 شكل تنافسً 

ـ شرح للطالب القوة المطلوب بذلها من قبل عضالت الجسم ألداء 
 الحركات األساسٌة االنتقالٌة من مكان آلخر

ـ توضٌح مفهوم القوة و الوعً بها كأحد المفاهٌم الحركٌة بوسٌلة 
 تعلٌمٌة 

ـ عرض المصطلحات و الكلمات المرتبطة بمفهوم القوة على سبورة أو 
 لوحة 

ـ طلب من الطالب أن ٌؤدوا المشً بحركات تمثٌلٌة وتشبٌهٌه 
(العسكري ـ العمالق القزم )مختلفة   

رمل ، أرض  )ـ المشً على أنواع مختلفة من األرضٌات 
(خراسانٌة ، أرض منحدرة   

(صولجانات  )ـ الجري بٌن عوائق   
 ـ الوثب بالقدمٌن من فوق مستوٌات متعددة االرتفاع 

 ـ الوثب بالقدمٌن للجانبٌن و الخلف 
 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

 استمارة متابعة سلوكٌات الطالب أثناء تطبٌق الدرس و بعده 
وأخر ،عرض عدة صور لطالب ٌحمل احدهم كٌسا به أوراق وهو واقف 

ٌحمل كٌسا به أوراق وهو ٌمشً وثالث ٌحمل كٌسا به أوراق وهو 
ٌجري ، ورابع ٌحمل كٌسا به رمل و هو واقف وٌطلب من الطالب أن 
 ٌحددوا أي الطالب ٌبذل جهدا أكثر من بٌن الطالب فً الصور المعروضة

لمفهوم الوعً  (محك التعلم )استمارة تقوٌم الجانب المهاري 
 بالقوة

 

 توجٌهات ترسل إلى ولً األمر ٌوضح فٌها ما ٌلً 
 ـ عندما ٌمشً االبن أو ٌجري أو ٌثب فً المنزل مع إخوانه أو زمالئه أثناء المسابقات و المطاردة هل تالحظ علٌة النقاط التالٌة

 ـ ٌنتقل بالمشً من مكان آلخر مع التحكم فً وضع القامة بصورة صحٌحة 
 ـ ٌنتقل بالجري من مكان آلخر مع التحكم فً وضع القامة بصورة صحٌحة وفق القوة المطلوبة والتوقٌت المناسب المحدد لألداء
 ـ ٌنتقل بالوثب من مكان آلخر مع التحكم فً وضع القامة بصورة صحٌحة وفق القوة المطلوبة والتوقٌت المناسب المحدد لألداء

الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 



 نموذج مفرغ للمعلم 
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المتطلبات السابقة 

 الخبرة  المكان  للخبرة

 المجال الهدف األدوات أسلوب التعلٌم المتبع

االكتشاف 
 الموجه

الواجب 
 الحركً

 نفس حركً   

 معرفً   

 انفعالً   
 

 ما ٌنبغً مالحظته أثناء أداء الخبرة التعلٌمٌة

 2  1 

 4  3 

 6  5 

 

 إجراءات التنفٌذ شكل توضٌحً للمهارة

  

 

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

   

 

 تقوٌم الخبرة

 الجانب المهاري الجانب المعرفً الجانب االنفعالً

   

 

 
الواجبات 
 المنزلٌة

 

 معلم المادة  المشرف التربوي  مدٌر المدرسة 

 



 


