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اخلربات التعليمية 
الرتبية البدنية والدفاع عن النفس 

املرحلة االبتدائية

هـ1443الفصل الدراسي الثالث  

الصفوف األولية 

الصف الثالث



.الغذاء الصحي اليومي•
.أضرار عدم االلتزام بالغذاء الصحي•
.االلتفاف والدوران حول حموري اجلسم الطولي والعرضي•
.التسلق بطريقة صحيحة وآمنة بواسطة سالمل عمودية •
.التصويب على هدف ثابت أو متحرك باستخدام يد واحدة•
.التسلق بطريقة صحيحة وآمنة بواسطة عقل حائطية•
.التصويب على هدف ثابت أو متحرك باستخدام القدم•
.لعبة متهيدية يف كرة القدم•
.لعبة متهيدية يف كرة الطائرة•
.لعبة متهيدية يف كرة السلة•
.لعبة متهيدية يف كرة اليد•
.لرياضة الكاراتيهالرمسي ارتداء الزي •
.(داتشي–هيسكو) وقفة االنتباه •
(.ري ) التحية من أعلى •
.غلق قبضة اليد•
.(داتشي-هيكو)الوقفة املتوازية •
.(تاي-شيزن)وقفة االستعداد •
.(تسوكي-جودان) اللكمة األمامية املستقيمة من الثبات •
.(تسوكي-ودانش) اللكمة األمامية املستقيمة من الثبات •



الخربة التعليمية 
الغذاء الصحي اليومي

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي

:الصحيالغذاء الصحي 
. الغذاء الصحي يوفر االحتياجات اليومية من السعرات احلرارية واجملموعات الغذائية للجسم

:وال بد من أن تتناسب هذه االحتياجات مع 
( .سن اإلنسان، وجنسه، ومقدار نشاطه) 

:فالسعرات احلرارية الزائدة تؤدي إىل 
.تراكم الدهون يف اجلسم والتسبب بالوزن الزائد -
.كما أن قلة السعرات احلرارية تؤدي إىل النحافة ونقص الوزن -
.يف كلتا احلالتني ال يكون اإلنسان بوضعه الطبيعي والسليم-



الخربة التعليمية 
أضرار عدم االلتزام 

بالغذاء الصحي

:الصحي االلتزام بالغذاء أضرار عدم 
.السمنة املفرطة-
.ختثر الدم-
.مشاكل هضمية-
.اإلصابة بالسرطان-
.مشاكل يف اجلهاز التنفسي -
(.نقص الوزن)النحافة -
.هشاشة العظام -
.الكساح -
.أمراض االكتئاب-
.النسيان وفقدان الرتكيز-
.اإلصابة باإلسهال أو اإلمساك املزمن-
.أمراض القلب والسكر -
.مشاكل اجلهاز التناسلي-
.أنيميا نقص احلديد-
.تسوس األسنان-
.قلة الرتكيز والتحصيل الدراسي-

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
االلتفاف والدوران حول

محوري الجسم الطولي والعرضي 

.يتضمن لف اجلسم لف كل من العمود الفقري، والرقبة، واألكتاف، واحلوض، واليدان-

.ويشجع الطالب على  لف أجسامهم ألكثر من لفة مع التحكم اجليد يف اجلسم -
. الدوران حركة يتم فيها تدوير اجلسم حول حموره العرضي أو األفقي، الذي ميثل خط وسط اجلسم-

.ميكن أداء حركة دوران اجلسم حول حموره العرضي من أوضاع ابتدائية خمتلفة مثل الوقوف واجللوس على أربع-

.ميكن كذلك عمل ربع أو نصف أو ثالثة أرباع أو دورة كاملة من الثبات ومن احلركة حول احملور العرضي للجسم-

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
التسلق بطريقة صحيحة وآمنة 

بواسطة ساللم عمودية

.  التسلق من املهارات احلركية األساسية اليت تتم بتتابع منتظم ألداء اليدين والرجلني
.ويتطلب التسلق التحكم يف أداء  األجزاء املتحركة من اجلسم والسيطرة عليها صعودًا ونزواًل

.ويساعد التسلق يف تنمية القدرات البدنية لدى الطالب
.سالمل عاموديةوميكن أن يتم التسلق باستخدام 

:وفيما يلي وصف ألداء مهارة التسلق باستخدام السالمل العامودية 
يقبض الطالب باليدين على أحد عقل احلائط اليتتبدأ املهارة من وضع الوقوف املواجه للسالمل العامودية و/ 1

تكون يف مستوى صدره
.تكون القدمان على األرض جبانب بعضهما واملشطان يشريان لألمام يف اجتاه السلم العامودي / 2
.عارضة السلم السفلية األوىلتبدأ حركة الصعود بوضع أحد القدمني على / 3
،السفلية الثانيةعارضة السلم العموديرفع القدم األخرى عن األرض لوضعها على اجلسم عليها معحتميل/4

يتويف الوقت نفسه ترفع اليد املقابلة للقدم املرفوعة على عارضة السلم العمودي املمسك بها لتمسك بال
.وتكرر احلركة بالقدم واليد األخريني وتستمر املهارة على هذا النحو بالتبادل تليها عاليًا

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
التصويب على هدف ثابت أو متحرك

باستخدام يد واحدة

.تعترب مهارة التصويب من املهارات احلركية األساسية اليت تتم بتوجيه كرة حنو هدف حمدد باستخدام اليد أو القدم
.تصويب الكرة بتحريكها مباشرة من خالل إنتاج قوة عضلية يف اليد أو يف القدم لتوجيهها حنو اهلدفويتم

.ويتم التصويب باليد أو القدم بأساليب متنوعة

: ومن أبرز العوامل اليت تؤثر على تصويب الكرة باليد أو القدم
.صغرية أو كبريةحجم الكرة/ 1

.وزنها الكرة خفيفة أو ثقيلة/ 2

.وموقعه بعيد  أو قريب، وحالته ثابت أو متحرك،  حجم اهلدف صغري أو كبري / 3

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
التسلق بطريقة صحيحة وآمنة

بواسطة عقل حائطية

 :فيما يلي وصف ألداء مهارة التسلق باستخدام عقل حائطية

.تبدأ املهارة من وضع الوقوف املواجه لعقل احلائط/ 1

.يقبض الطالب باليدين على أحد عقل احلائط اليت تكون يف مستوى صدره / 2

.تكون القدمان على األرض جبانب بعضهما واملشطان يشريان لألمام يف اجتاه احلائط / 3

.تبدأ حركة الصعود بوضع أحد القدمني على العقلة احلائطية السفلية األوىل من عقل احلائط/ 4

.رفع القدم األخرى عن األرض لوضعها على العقلة احلائطية السفلية الثانيةاجلسم عليها معثم يتم حتميل/5

. ا عاليًاويف الوقت نفسه ترفع اليد املقابلة للقدم املرفوعة عن العقلة احلائطية املمسكة بها لتمسك باليت تليه/ 6

.وتكرر احلركة بالقدم واليد األخريني وتستمر املهارة على هذا النحو بالتبادل / 7

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
التصويب على هدف ثابت أو متحرك

باستخدام القدم

.تعترب مهارة التصويب من املهارات احلركية األساسية اليت تتم بتوجيه كرة حنو هدف حمدد باستخدام اليد أو القدم
.تصويب الكرة بتحريكها مباشرة من خالل إنتاج قوة عضلية يف اليد أو يف القدم لتوجيهها حنو اهلدفويتم

.ويتم التصويب باليد أو القدم بأساليب متنوعة
:  ومن أبرز العوامل التي تؤثر على تصويب الكرة باليد أو القدم

.صغرية أو كبريةحجم الكرة/ 1
.ووزن الكرة خفيفة أو ثقيلة/ 2
.وموقعه بعيد  أو قريب، وحالته ثابت أو متحرك،  حجم اهلدف صغري أو كبري / 3

.تلخربات التعليمية وتطبيقها يف ألعاب ومسابقالتصميمه وتنفيذه وينبغي أن يراعي املعلم تلك العوامل عند

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة القدم

:  التشكيل 
دائرة

:عدد الطالب 
طالبًا25–20

:األدوات
كرة قدم صغرية

:  طريقة اللعب
.يقف الطلبة يف دائرة، وتوضع كرة قدم على األرض أمام أحد الطلبة-
ويقوم بركل الكرة داخل الدائرة إىل أحد الطلبة يف حميط ( كرتي ساخنة ) يصيح الطالب قائاًل -

(.حترقه ) وجيب على من تصل إليه الكرة من الطلبة أن يقوم بركلها بسرعة قبل أن الدائرة
ركل الكرة حتى خترج من الدائرة أو تفقد بأي طريقة من الطرق، فيتناوهلايفيستمر الطلبة -

.طالب آخر ويقوم بتسخينها مرة أخرى
:إرشادات تعليمية

.ميكن استخدام كرة بديلة-
.ميكن عمل أكثر من دائرة حسب عدد الطلبة يف الصف-
.راقب املعلم الطلبة يف كيفية ركل الكرة بوجه القدم الداخليي-

لعبة كرة القدم الساخنة

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة القدم

:  التشكيل 
صفان متقابالن 

:األدوات
كرة قدم صغرية

:طريقة األداء 
(.م 10) املسافة بينهما ، يرسم خطان -
يقف الطلبة يف صف خلف أحد اخلطني ما عدا طالبًا واحدًا يقف خلف اخلط اآلخر مواجهًا للطلبة-

.حيث يقوم بدور املعلم  ومعه الكرة
.ثم يقوم بضرب الكرة حنوه، ينادي الطالب الذي حبوزته الكرة أحد أمساء الطلبة -
ثم يضعها خلف أو فوق خطه ويضربها إلعادتها إىل الطالب   ، ميسك الطالب الذي يسمع امسه الكرة -

.املعلم
.يستمر اللعب هكذا حتى ينتهي الطالب املعلم من ضرب الكرة إىل مجيع الطلبة-
وحياول كل طالب مسك  ، ثم يضرب الكرة حنو اخلط املقابل للطلبة ( كرة حرة ) ينادي الطالب املعلم -

.الكرة
.ويستأنف اللعب من جديد ، يصبح معلمًا جديدًا ، من ينجح يف مسك الكرة أو إيقافها -

:إرشادات تعليمية
.ميكن استخدام كرة بديلة-
.ميكن عمل أكثر من خطني حسب عدد الطلبة يف الفصل-
.كيفية ركل الكرة بوجه القدم األماميعلىراقب املعلم الطلبة ي-

لعبة كرة القدم احلرة

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة القدم

:عدد الطالب 
طالبًا30–25

:املكان 
ساحة واسعة

:األدوات
كرة قدم صغرية

:    التنظيم والتشكيل 
وباقي     ، وكل منهما ميرر الكرة لآلخر . طالبان اثنان يقفان على جانيب املساحة احملددة لتنفيذ اللعبة 

.تطبيق اللعبةلانتشار حر داخل املساحة احملددة الطالب يف 
:طريقة اللعب 

ونيبدأ طالبان يف مترير الكرة بينمها حملاولة ملس أي طالب بالكرة يف الوقت الذي جيري الطالب املطارد-
.حماورين يف امللعب للهروب من اللمس

.الطالب امللموس بالكرة ينضم إىل الطالب الذين يقومون بتمرير الكرة وهكذا-
.كل من يلمس ينضم إىل الفريق الذي ميرر الكرة-
آخر ثالث طالب يعتربون هم الفائزون يف اللعبة-

لعبة أهرب من كرة القدم

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة الطائرة

:امللعب 
(م 7-5) ويرسم عليها أربع مربعات طول ضلع كل مربع من ، أرض مستوية 

:األدوات
أربع كرات طائرة

:  العدد
.    طالبًا40-20من

:  طريقة األداء 
.ويعطى ألحد الطلبة من كل جمموعة كرة، يقسم الطلبة إىل أربع جمموعات -
وحياول الطلبة متريرها إىل أعلى باستخدام، م الطالب الذي معه الكرة برميها عاليًا تبدأ اللعبة بأن يقو-

.  مع مراعاة عدم خروج أي طالب من مربع جمموعته، كلتا اليدين لالحتفاظ بالكرة عاليًا أكرب مدة ممكنة 
.تعطى نقطة للمجموعة اليت مترر الكرة إىل أعلى بكلتا اليدين عشر متريرات متتالية-
.تفوز اجملموعة اليت حتصل على أكرب عدد من النقاط يف الوقت احملدد-

:شادات تعليمية إر
.جيب االهتمام بتمرير الكرة مسافة مناسبة إىل أعلى-

.جيب مراعاة النظر املستمر إىل الكرة-

مترير الكرة الطائرة للمربع

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة الطائرة

:امللعب 
ملعب كرة الطائرة

:األدوات
كرة طائرة

:العدد
طالب12

:  طريقة األداء
.وحيدد لكل جمموعة نصف امللعب اخلاص بها، يقسم الطلبة إىل جمموعتني -
.فيةاخللوالثالثة اآلخرون يف املنطقة ، ثالثة طالب يف املنطقة األمامية ، تنتشر كل جمموعة يف نصف ملعبها -
.تبدأ اللعبة باإلرسال العادي من إحدى اجملموعتني-

:يطبق القانون التالي لكرة الطائرة 
(.سم 10) ارتفاع الشبكة حبيث يكون أعلى من أطول طالب يلعب وهو رافع ذراعيه ب -
.جيب أن تكون التمريرات مجيعها باليدين ومن أسفل-
.ال يقل عدد التمرينات عن ثالث وال يزيد-
وحيتسب نقطة، وتفقد اجملموعة اإلرسال ، حيتسب خطأ عن حدوث أي خمالفة ألي شرط من الشروط السابقة -

.للمجموعة األخرى
. نقطة( 15) تفوز اجملموعة اليت تكسب -

:تعليميةإرشادات 
.يكون مترير الكرة بصورة مستمرة من أسفل-
.جيب عدم استخدام التمرير باليدين من أعلى-
.ريق اآلخويكون يف األقل مرتني لكل فريق قبل متريرها للفر، ينبغي االهتمام بعدد مرات التمرير بني الزمالء -

مترير الكرة الطائرة من أسفل

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة الطائرة

:عدد الطالب 
طالب6-8

:املكان 
.طواًل وعرضًا ( م  6–4)ملعب كرة طائرة مبقياس 

:  األدوات املطلوبة 
قائمني، حبل ، كرة من نوع وحجم ووزن مناسب 

:التنظيم والتشكيل 
.عن أطول طالب يف الفريق بعد مد ذراعيه عاليًا( سم 20) يقسم امللعب إىل قسمني حببل يعلو 

:طريقة اللعب 
وحياول كل من العيب الفريقني مترير الكرة كي تعرب، يقف كل فريق يف نصف امللعب اخلاص به 

أو حبيث يصعب على الفريق، يعمل إسقاطها على أرض ملعب الفريق اآلخر فوق احلبل حبيث 
.اآلخر مسكها وإعادة متريرها

الكرة الطائرة فوق احلبل

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة السلة

:  التشكيل 
(سم 10) ترسم دائرة قطرها 

:األدوات
. كرة من نوع وحجم ووزن مناسب 

:طريقة األداء 
.وتعطى الكرة ألحدهم ويقف يف وسط الدائرة، يقف الطلبة داخل الدائرة -
امسه أن يقفثم يرمي الكرة إىل أعلى وعلى من يسمع ، يقوم الطالب الذي معه الكرة بالنداء على أحد الطلبة -

.   الكرة بينما جيري مجيع الطلبة خارج الدائرة( يلتقط ) 
.عندما ينجح يف لقف الكرة( قف ) ينادي الطلبة -
.   كل يف مكانه دون حتركيقف الطلبة مجيعهم -
ذي    يقوم الطالب الذي معه الكرة بتصويبها على أي رجلي أحد الطالب لكي تلمسه فإذا جنح يف ذلك يصبح الطالب ال-

.ملسته الكرة وسط الدائرة
.وهكذا تكرر اللعبة إىل أن يقوم معظم الطلبة برمي الكرة والتقاطها ، يعود الطلبة إىل داخل الدائرة -

لعبة كرة السلة النداء

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة السلة

:التشكيل
قاطرات

:األدوات
كرات سلة بعدد القاطرات

:  طريقة األداء
.وتقف كل جمموعة على شكل قاطرة، يقسم الطلبة إىل جمموعات -
(.وقوف فتحًا ) وحبيث تكون القدمان متباعدتني ، ميسك الطالب األمامي يف كل قاطرة كرة سلة باليدين -
(عند اإلشارة) يقوم الطالب األمامي الذي ميسك الكرة باليدين بتسليمها لزميله الذي يقف خلفه من فوق الرأس -

.ثم يقوم هذا الطالب بعد استالمه الكرة بتسليمها لزميله الذي يقف خلفه من بني القدمني
إىل أن تصل إىل الطالب الذي يقف يف آخر القاطرة  ، وهكذا يتم مسك الكرة باليدين وتسليمها للزميل بالتبادل -

.الذي يقوم باجلري للوقوف يف بداية القاطرة
.تفوز القاطرة اليت تنتهي من األداء أواًل-

:تعليميةإرشادات 
.إمكانية استخدام كرات بديلة-
.ضرورة أن تكون القاطرات متساوية العدد-
.مراقبة طريقة مسك الطالب للكرة باليدين وتسليمها للزميل بطريقة صحيحة-

مسك كرة السلة وتسليمها للزميل

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة السلة

:األدوات
كرات سلة صغرية

:  طريقة األداء
.يقسم الطلبة إىل جمموعتني متساويني يف العدد-
.ى اجملموعتنيتكون الكرة مع إحد-
بينما حتاول   ، وحبيث حتاول االحتفاظ بها ( عند إطالق إشارة البدء ) اجملموعة أن مترر الكرة حتاول هذه -

.الثانية قطع التمرير واحلصول على الكرة اجملموعة 
يف الوقت الذي تقوم فيه اجملموعة ، متريرها بني أفرادها ( يف حصوهلا على الكرة ) حتاول اجملموعة الثانية-

.األوىل مبحاولة احلصول عليها وهكذا
:تعليميةإرشادات 

.أو تصويب طيطتنجيب أن تؤدى اللعبة بدون -
.مثل استعمال الشريط، جيب أن تكون اجملموعة متميزة لتجنب االلتباس -
.حتى ولو يف املكانالتنطيطوعدم ، عدم املشي أو اجلري بالكرة يراعى -
.امللعبوإعطاؤها للمجموعة األخرى إلدخاهلا من خارج، ينتج عن اخلطأ خسارة الكرة -
.لعبة كرة السلةيسمح جبميع أنواع التمريرات اليت تستخدم يف-

كرة السلة الفريق

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة اليد

:عدد الطالب
طالبًا20–14

: املكان 
ملعب كرة اليد، صالة رياضية 

:األدوات املطلوبة 
(ربع كيلو جرام ) كرتان طبيتان تزن ، مهران ، كرة يد 

:التنظيم والتشكيل 
وحماط كل ( م 1) مهران موضوعان داخل املساحة احملددة يف نهاية خط النهاية من كل ملعب على مسافة 

.    وتوضع على كل مهر كرة طبية( م 5–3) قطرها  من منهما بدائرة 
:طريقة اللعب 

ه وميكن للفريق من مترير الكرة بني أعضائ، حياول كل فريق ضرب الكرة الطبية اخلاصة بالفريق املقابل 
.التمريرة الصدرية أو املرتدةباستخدام 

كرة املهر

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة اليد

:األدوات
كرة يد صغرية

:  طريقة األداء
.يقسم الطلبة إىل فريقني متساويني يف العدد-

.يبدأ الطالب بتمرير الكرة عند إشارة املعلم-
.حيصل الفريق على نقطة إذا جنح يف مترير الكرة مخس متريرات متتالية-
.تبدأ اللعبة بكرة قفز يف منتصف امللعب احملدد-
.  جيب على الفريق أن يقوم بالعد بصوت عاٍل عند اكتمال التمريرات-

:تعليميةإرشادات 
.مثل املشي بالكرة واألخطاء الشخصية، تطبيق قواعد كرة اليد اليت تناسب هذه اللعبة -
.يراعى عدم مترير الكرة ثانية إىل الطالب الذي مررها-
.للكرةبالتنطيطيالحظ أن ال يسمح -
.يشجع الطالب على أداء متريرات سريعة ودقيقة-

التمريرات اخلمسة

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ألعاب تمهيدية يف 

كرة اليد

:عدد الطالب
.  طالب9إىل 6طالبًا مقسمون إىل ثالث فرق يتكون كل منهم من 27-18من 

:امللعب
.مرتًا تقريبًا مرسوم داخله ثالثة مربعات5يف 15مستطيل مساحته 

:األدوات
.كرة يد صغرية

:طريقة اللعب
فارة  عند مساع الص. يقف كل فريق يف أحد املربعات تعطي الكرة ألحد طالب الفريقني املتواجدين يف طريف امللعب

رة  وسط، وعند ملس أحدهم بالكحياول الطالب املستحوذ على الكرة رمي الكرة حنو أرجل أفراد الفريق يف املربع األ
جلني  ويشرتط يف رمي الكرة أن تكون باليدين معًا وموجهة يف اجتاه الر. حتتسب للفريق املستحوذ على الكرة نقطة

وسط،  أسفل الوسط وميكن أن مترر الكرة بني أفراد الفريق الواحد أو بني العيب الفريقني املتواجدين خارج املربع األ
وبعد     . وال يسمح ألفراد أي فريق باخلروج خارج حدود مربعه ولكن جيوز هلم االنتقال من مكان آلخر داخل املربع

مدة زمنية قدرها ثالث دقائق حتتسب عدد املرات اليت ُلمس فيها العبو الفريق األوسط ثم حيل حمله أحد الفريقني
ه اآلخرين، ويكرر اللعب ثم بعد ثالث دقائق أخرى يتم التبديل مرة أخرى حتى يأخذ كل فريق من الفرق الثالثة دور

.املربع األوسط ويكون الفريق الفائز هو الذي احتسب عليه أقل عدد من اللمساتيف اللعب داخل 

لعبة كرة املربعات الثالث

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
ارتداء زي الكاراتيه 

(  Gi Karateجي-كاراتيه) زي الكاراتيه 
أبيض،بنطالبيضاء، وسروال ( جاكيت ) هو الزي التقليدي مالمسة الكاراتيه ، ويتكون من سرتة 

.وأحزمة ملونة حسب املستوى
:يراعى عند ارتداء اجلاكيت ما يلي

.ارتداء أكمام اجلاكيت ابتداء باجلانب األمين ثم اجلانب األيسر / 1
طي اجلانب األمين للسرتة على الوسط من الداخل حتت اجلانب األيسر/ 2
ل من   تثبيت اجلانب األمين للسرتة بربط اخليط املوجود بطرف السرتة مع اخليط املوجود بالداخ/ 3

.الناحية اىل اليسرى

طي اجلانب األيسر للسرتة على الوسط من اخلارج فوق اجلانب األمين/ 4
من تثبيت اجلانب األيسر للسرتة عن طريق ربط اخليط املوجود بطرف السرتة مع اخليط املوجود/ 5

.الناحية اىل اليمنى 

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
طريقة ربط الحزام

:طريقة ربط احلزام
 .قم بطي احلزام إىل نصفين متساويني-

.ضع منتصف احلزام فوق منطقة البطن مباشرة وثبتها باليد-

.قم بلف طريف احلزام حول اخلصر حتى يتقابال يف اخللف-

.أكمل لف طريف احلزام ليكون كل منهما قد لف دورة كاملة حول اخلصر-
.قم بتمرير الطرف األمين من حتت الطرفني اآلخرين-

.قم بشد الطرفني على اخلصر، لعمل العقدة األوىل -
لعمل العقدة    “ اعقدهما معا”قم بلف طرف الطرف األمين والطرف األيسر من داخل الطرف الثالث -

.الثانية قم بشد الطرفني إلمتام العقدة 

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
(داتشي–هيسكو)وقفة االنتباه 

.ىُتعد أوىل الوقفات اليت جيب أن يتعلمها الطالب يف رياضة الكاراتيه، ومنها تنطلق الوقفات األخر
وهي الوقفة اليت يتخذها الطالب أثناء أداء التحية،

: ويتوافر عند تنفيذها الشروط التالية
.تالصق القدمني / 1
.توزيع وزن اجلسم على القدمني بالتساوي/ 2
.استقامة الركبتني/ 3
.مد الذراعني جبانب اجلسم/ 4
.رفع اهلامة الرأس ألعلى / 5
.النظر أمامًا/ 6

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي (ري ) التحية من أعلى 

؛  إن التحية من الوسائل الرتبوية يف الكاراتيه، وتعد من عادات االحرتام بالنسبة للشخص نفسه أو احرتام اآلخرين
. سواء املعلم أو الزميل

(.داتشي-هيسكو)كما تؤدى قبل دخول البساط وبعد اخلروج منه، وتنفذ من وضع االنتباه 
:وفقًا للشروط الفنية التالية

(.ْ 45) امليل ببطء لألمام وألسفل بزاوية / 1
.  امليل من اخلصر مع احلفاظ على استقامة الظهر/ 2
. احلفاظ على ثبات وضع الرأس والعينني/ 3
.  احلفاظ على تالصق القدمني/ 4
. احلفاظ على مد اليدين والذراعني جبانب اجلسم/ 5
.  احلفاظ على توزيع ثقل اجلسم على القدمني بالتساوي/ 6
.  ثوان( 3-1)الثبات يف وضع امليل ملدة / 7
.العودة ببطء إىل وضع البداية/ 8



الخربة التعليمية 
غلق قبضة اليد

.قبضة اليد هي سر قوة الضربة يف الكاراتيه
.  لذلك جيب أن تكون حمكمة الغلق حتى تؤدى الضربات بالشكل الصحيح ومتنع وقوع اإلصابات

:  ويراعى عند غلق قبضة اليد ما يلي
.فتح كف اليد / 1
.  قبض أطراف أصابع اليد األربعة حتى يتم تغطية األظافر/ 2
.قبض إصبع اإلبهام بشكل حمكم فوق السبابة والوسطى / 3

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
(داتشي-هيكو)الوقفة املتوازية 

.من الوقفات األساسية يف الكاراتيه( داتشي–هيكو)ُتعد الوقفة املتوازية 
.ويؤديها الطالب أثناء تلقي التعليمات أو الرشح املهاري من املعلم

:وتنفذ من الثبات عند بداية ونهاية الوحدة الدرس  كما يلي

.حتريك الرجل اليسرى للجانب األيسر ، حبيث تكون القدمان متباعدتني بقدر عرض الكتفني / 1
.اجتاه القدمني لألمام يف خط مستقيم ومتوازي/ 2
.اجتاه األمشاط لألمام ، والكعبان على خط أفقي واحد/ 3
.مد الركبتني / 4
.توزيع وزن اجلسم على القدمني بالتساوي / 5

.استقامة اجلذع واجلسم عمودي على القدمني/ 6

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
(تاي-شيزن)وقفة االستعداد 

( اي ت–شيزن) هي الوقفة اليت يتم من خالهلا تطبيق فنون اللعبة، وتسمى الوقفة الطبيعية للجسم 
(.داتشي–هيكو) أو (  داتشي–اليوي) ويطلق عليها أيضًا وقفة 

.  وهي الوقفة اليت يتحرك بها الطالب بعد أداء التحية مباشرة، وهي وضع طبيعي يشبه الوقوف املعتاد

:  ويراعى عند أداء وقفة االستعداد الشروط الفنية التالية
.رفع الذراعني ولفهمها حول اجلسم عند مستوى الكتفني، مع فتح راحيت اليدين/ 1
.حتريك اليسرى إىل اجلانب األيسر / 2
. املسافة بين القدمني تكون بقدر اتساع الكتفني/ 3
.مد الذراعني لألمام وألسفل وللخارج ، حبيث تصل أمام الفخذين/ 4
.غلق القبضتني بإحكام يف نهاية حركة املد  / 5
.توزيع وزن اجلسم على القدمني بالتساوي / 6
.استقامة اجلذع/ 7
.مد الركبتني / 8
.النظر أمامًا/ 9

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
(تاي-شيزن)وقفة االستعداد 

(تاي–شيزن) وتؤدى من وقفة االستعداد  ، هي إحدى املهارات اهلجومية اليت تســتهدف املستوى العلوي من اجلسم 
ة مبد الذراع احلرة لألمام وألعلى يف مستوى الرأس مع وضع قبضة الذراع الضاربة فوق احلوض،/ حيث يقوم الطالب 
:  ثم ينفذ  اآلتي

. حتريك الذراع الضاربة من جانب اجلســم لألمام يف اجتاه الرأس حبيث تكون أجزاء الذراع مالمسة للجسم/ 1
.  سحب قبضة الذراع احلرة فوق عظم احلوض يف نفس توقيت مد الذراع الضاربة/ 2
.  احلفاظ على توازي الكتفني واستقامة الظهر/ 3
.ة  لألمام / النظر لألمام مواجهة صدر الطالب / 4

الخربة التعليمية 
اللكمة األمامية املستقيمة

من الثبات( تسوكي –جودان) 

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



الخربة التعليمية 
(تاي-شيزن)وقفة االستعداد 

ة  وتعرف باللكمة األمامية املستقيم(. شو دان) إحدى املهارات اهلجومية اليت تنفذ يف املستوى األوسط من اجلسم 
، حيث يقوم الطالب مبد الذراع احلرة إىل األمام يف مستوى (تاي –شيزن) وتؤدى من وضع االستعداد ، يف الصدر 

الصدر مع وضع قبضة الذراع الضاربة فوق عظم احلوض،
: ثم ينفذ ما يلي

.حتريك الذراع الضاربة من جانب اجلسم لألمام يف اجتاه الصدر مع احلفاظ على مالمسة الذراع للجسم/  1
.  سحب قبضة الذراع احلرة فوق عظم احلوض يف نفس توقيت مد الذراع الضاربة/ 2
.  احلفاظ على توازي الكتفني واستقامة الظهر/ 3

.ة  لألمام / النظر لألمام مواجهة صدر الطالب / 4

الخربة التعليمية 
اللكمة األمامية املستقيمة

من الثبات( تسوكي –شودان) 

الفصل الدراسي الثالث

ة املرحلة االبتدائي

الصفوف األولية
الثالث االبتدائي



اضغط على البصمة لدخول اجملموعة 

مجموعات التربية البدنية والصحية

لتبادل اخلربات ومواكبة مستجدات التعليم والوصول للهدف املنشود من قبل وزارة التعليم


