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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا محمد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعين� ،أما بعد:
فقد �أكدت ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  2030من خالل مجموعة من المبادرات على تح�سين البيئة
وجودتها؛ بهدف زيادة ن�سبة ممار�سي الأن�شطة الريا�ضية لجميع �أفراد المجتمع من الجن�سين ،وذلك �سي�ؤدي �إلى
تح�سن م�ستويات الممار�سة الريا�ضية وينعك�س على تح�سن م�ستوى ال�صحة العامة ،وتمت ِع �أفراد المجتمع بنمط
حياة �صحي ن�شط ،ومحيط يتيح العي�ش في بيئته ب�إيجابية.
وقد جاء هذا الدليل موجِ هاً لمعلم ومعلمة التربية البدنية عامة ،ومعلم ال�صفوف العليا من المرحلة االبتدائية
ب�شكل خا�ص؛ حيث روعي في �إعداده واختيار محتواه اتباع فل�سفة منهج التربية البدنية المالئم للنمو والتطور
البدني ،وفي هذا الإطار �أع ّد دليل معلم التربية البدنية لل�صف الرابع االبتدائي بعد �أن تمت مواءمته للتطبيق على
الطالب والطالبات على ح ٍّد �سواء ،مت�ضم َناً ع�شر وحدات تعليمية جاءت كما يلي:
الو�صف

الوحدة التعليمية

وت�شتمل على محورين هما:
• ال�صحة:

المفاهيم المرتبطة بال�صحة العامة وال�شخ�صية.

• اللياقة البدنية:

ال�صحة
واللياقة البدنية

وهي العنا�صر ذات االرتباط بالأداء الحركي (االتزان ،التوافق ،الر�شاقة)،
وكذلك العنا�صر المرتبطة بال�صحة وهي( :اللياقة القلبية التنف�سية،
اللياقة الع�ضلية الهيكلية ،التركيب الج�سمي).
ويتم تدري�سها �إما ب�صفة م�ستقلة �أو ت�أتي �ضمن محتوى الوحدات التعليمية
للألعاب الريا�ضية الجماعية �أو الفردية �أو �ألعاب الم�ضرب.

كرة القدم
الكرة الطائرة
كرة ال�سلة
كرة اليد
التن�س
كرة الطاولة
الري�شة الطائرة
�ألعاب القوى
اجلمباز الفني

تو�ضع الخطة التدري�سية للف�صل الدرا�سي؛ بحيث تت�ضمن ثالث
وحدات تعليمية وب�شكل متنوع ،وت�شتمل كل وحدة تعلمية على:
• المهارات:

هي المهارات الأ�سا�سية لكل ريا�ضة مدرجة في الدليل يتم تعليمها بالتدرج
لكل �صف مع ت�صميم مجموعة من التطبيقات المنا�سبة لذلك.

• المفاهيم:

مبادئ وقيم واتجاهات ذات عالقة بالريا�ضة المدرجة يتم ت�صميم �أن�شطة منا�سبة
لها ي�شارك بها المتعلم في كل �صف.

• القانون:

مجموعة من المواد القانونية ذات االرتباط بالمهارات المتعلمة المدرجة
بكل وحدة تمكن المتعلم من ممار�سة مهام التحكيم لكل ريا�ضة مدرجة في
الدليل.

وتكمن �أهمية هذا الدليل في �أنه:
نموذجاً لت�صميم تعليمي لدليل معلم التربية البدنيةُ ،روعي فيه الأخذ باالتجاهات التربوية الحديثة
 -١يقدِّم
َ
في المناهج الدرا�سية ،وهذا من �ش�أنه �إتاحة الفر�صة لال�ستفادة منه في تجارب مماثلة.
 -2ي�سهم في تنظيم جهود معلمي التربية البدنية لل�صفوف العليا من التعليم االبتدائي.
 -3يقدم مادة علمية �إثرائية حول محتوى وحدات الدليل ،ت�ساعد المعلم في عملية التعليم والتعلم� ،إ�ضافة �إلى
م�ساهمتها المتوقعة في فتح المجال للمعلمين في التو�سع بالبحث من م�صادر علمية �أخرى.
 -4يقدم مقترحات �إجرائية حول درو�س الوحدات المقررة في الدليل من خالل :الأفكار الواردة في الأ�ساليب
التدري�سية والو�سائل التعليمية ،وكذلك جوانب التنفيذ الممثلة في التهيئة والتنفيذ نف�سه وتنمية مهارات التفكير
وتوجيهات ال�سالمة� ،إ�ضافة �إلى �أ�ساليب التقويم والأن�شطة المنزلية.
 -5ي�ساعد في التخطيط والتطوير لبرامج �إعداد معلمي التربية البدنية في التعليم االبتدائي وفق الخطة
الدرا�سية وتدريبهم والإ�شراف عليهم.
ونهيب بم�شرفي التربية البدنية وم�شرفاتها ومعلميها ومعلماتها �أن يبذلوا ق�صارى جهودهم بالإ�سهام في
يالحظ فيها وتقديم
تحقيق نواتج التعلم الم�ستهدفة لكل وحدة من هذه الوحدات التعليمية المدرجة ،مع ر�صد ما َ
المقترحات التطويرية لهذا الدليل؛ لتتم اال�ستفادة منها ونقلها �إلى بقية زمالئهم في الميدان.
واهلل ولي التوفيق

توجيهات ا�ستخدام الدليل
هذا الدليل موجه لمعلم ومعلمة التربية البدنية لل�صف الرابع االبتدائي؛ حيث روعي فيه اتباع فل�سفة منهج
التربية البدنية المالئم للنمو والتطور البدني.
وت�أتي توجيهات تنفيذ الوحدات التعليمية المدرجة في هذا الدليل في م�سارين هما :توجيهات عامة ،وتوجيهات
خا�صة ،وهي كما يلي:
�أو ًال /التوجيهات العامة:

 �1إدراك �أن هذا التطوير يتما�شى مع توجيهات ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  2030التي ت�ؤكد على تح�سينالبيئة وجودتها؛ بهدف زيادة ن�سبة ممار�سي الأن�شطة الريا�ضية لجميع �أفراد المجتمع من الجن�سين.
 2ا�شتمل الدليل على ع�شر وحدات تعليمية يتم تنفيذها خالل العام الدرا�سي موزعة على ف�صوله الدرا�سية الثالثة. 3ت�ضمنت كل وحدة تعليمية مجموعة من المهارات الحركية الريا�ضية ومفاهيمها الفنية والقانونية ُبنيتبطريقة تكاملية؛ بحيث يخدم بع�ضها بع�ضا.
 4ي�ستفيد المعلم والمعلمة لإعداد در�س التربية البدنية من نماذ َج الدرو�س التطبيقية المدرجة في كل وحدة تعليمية. 5تحدد عدد الدرو�س في كل وحدة تعليمية بنا َء على م�ستوى الخبرات التعليمية المدرجة بها ،وللمعلم والمعلمةالتغيير وفق ما يراه منا�سباً؛ لتحقيق نواتج التعلم وف ّقاً لما خطط له.
 6يعمل المعلم والمعلمة على توفير عوامل الأمن وال�سالمة للطالب والطالبات عند اختيار مكان التعلمالمنا�سب والأدوات والأجهزة الالزمة.
 7تم �إدراج عن�صر من عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة والمرتبطة بالأداء في كل وحدة تعليمية حر�صاعلى تنميته لدى الطالب والطالبات من خالل �أن�شطة تعلم الوحدة التعليمية.
 8يحر�ص المعلم والمعلمة على دمج عملية التعلم بين المهارات الحركية الريا�ضية ومفاهيمها الفنية والقانونيةفي عملية التعليم.
 9يعزز المعلم والمتعلم عملية التعلم �أثناء القيام بعملية التقييم لجميع مجاالت التعلم.	 10-الت�أكيد على الأن�شطة المنزلية المدرجة في نهاية كل در�س و�إ�شراك الأ�سرة في متابعة عملية التعلم.

ثان ًّيا /التوجيهات الخا�صة

ت�ضمن الدر�س التطبيقي عدداً من العناوين الفرعية ،ي�شير كل منها �إلى م�ضمون معين ،ويتطلب بع�ض
الإجراءات لتحقيقه ،وفيما يلي تو�ضيح لها:
1 -نواتج التعلم:

هي النواتج المتوقع �إك�سابها للطالب والطالبة بعد اتمامهما لجميع �أن�شطة الدر�س.
 2الإجراءات التدري�سية:�أ� /أن�شطة المعلم والمعلمة:
هي الأن�شطة التي يقوم المعلم �أو المعلمة بتنفيذها �ضمن �إجراءات العملية التدري�سية التي تطبق �ضمن �أن�شطة الدر�س.
ب� /أن�شطة التعلم:
هي الأن�شطة التي يخطط لها المعلم �أو المعلمة �ضمن �إجراءات العملية التدري�سية التي تطبق �ضمن �أن�شطة الدر�س.
ج� /أن�شطة الطالب /الطالبة:
هي الأن�شطة التي يقوم بتنفيذها الطالب والطالبة �ضمن �إجراءات عملية التعلم للو�صول �إلى تحقيق نواتج التعلم
الم�ستهدفة �ضمن �أن�شطة الدر�س.
 3-مالحظة الأداء:

هي نقاط توجه انتباه المعلم والمعلمة لجوانب ذات �أهمية في �أداء الطالب للخبرة التعليمية.
�4-أن�شطة تح�سين الأداء وتعزيزه:

هي مقترحات يمكن اال�ستفادة منها ت�شمل زيادة م�ستوى �صعوبة التعلم �أو نق�صه وفق الأداء الذي يقدمه الطالب
والطالبة �أثناء �أداء ن�شاطات التعلم.
5-الن�شاط المنزلي:

ولي الأمر
هو ن�شاط يمكن من خالله تتبع ما تم تعلمه في الدر�س وتعزيزه؛ بحيث يتم تعبئة بطاقة ر�صد من قبل ّ
لما يقوم الطالب �أو الطالبة ب�أدائه �أثناء تمتعه بالوقت الحر خارج وقت الدوام الر�سمي ،و�إجابتهما عن بع�ض الأ�سئلة
تحت �إ�شرافه.
6-تقويم نواتج التعلم:

ت�شمل �إجراءات تقويم نواتج التعلم للتحقق من تعلم الطالب والطالبة لما تم تعلمه في الدر�س ،م�شتمال على
تقويم المجال المهاري ،المعرفي ،االنفعالي.

فل�سفة مادة الرتبية البدنية و�أهدافها العامة
تهدف التربية البدنية �إلى تحقيق النمو المتكامل والمتزن للفرد �إلى �أق�صى ما ت�سمح به ا�ستعداداته وقدراته،
عن طريق الم�شاركة الفاعلة في الأن�شطة البدنية التي تنا�سب خ�صائ�ص نمو كل مرحلة (بنين /بنات) وتحت �إ�شراف
قيادات تربوية م�ؤهلة.
ولتحديد الأهداف العامة للتربية البدنية في التعليم العام ف�إننا ننطلق من فل�سفـة تتعامل مع الطالب والطالبـة
على �أنهما ج�سم ،وعقل ،وروح .وترتكز فل�سفة منهج مادة التربية البدنية لمراحل التعليـم العام على المرتكزات
الآتية:
·ما ن�ص عليه الميثاق الدولي للتربية البدنية والريا�ضة� :أن ممار�سة التربية البدنية والريا�ضة حق �أ�سا�سي
للجميع ،و�أنهما ت�شكالن عن�ص َراً �أ�سا�س َياً من عنا�صر التربية في النظام التعليمي.
·الخمول البدني وانعكا�سه على ن�سبة ممار�سات الن�شاط البدني.
ال�س َمنة بمعدالت مرتفعة وما ي�صاحبه من �أمرا�ض خطيرة.
·انت�شار ِّ
·�أهمية ممار�سة الن�شاط البدني؛ لتح�سين م�ستوى ال�صحة البدنية والنف�سية واالجتماعية.
من هذا المنطلق تت�شكل الأهداف العامة لمادة التربية البدنية في مراحل التعليم العام بما يحقق هذه الفل�سفة،
مع مراعاة خ�صائ�ص مراحل النمو واحتياجات الطالب والطالبات ،على النحو التالي:
 .1زيادة المعارف والمهارات الالزمة لتنمية عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة والأداء والمحافظة
عليها.
	.2تنمية المهارات الحركية الأ�سا�سية والريا�ضية ،بما يعزز الم�شاركة في الأن�شطة البدنية طوال فترات العمر.
 .3اك�ساب المفاهيم المعرفية المرتبطة بممار�سة الن�شاط البدني والآثار المترتبة عليه.
 .4توجيه الممار�سة الإيجابية المنتظمة للن�شاط البدني المعززة لل�صحة.
 .5تعزيز الجوانب النف�سية واالجتماعية الإيجابية من خالل الن�شاط البدني.

املجاالت الرئي�سة ملحتوى مادة الرتبية البدنية
�أو ًال :المهارات الحركية الأ�سا�سية والريا�ضية:
يركـز هـذا المجـال علـى المهـارات والمفاهيـم الحركيـة الأ�سا�سية والريا�ضية ،التي تعد �أ�سا�ســا في نمو الطالب
والطالبات وتطورهــم في جميع المراحل الدرا�سية ،ويت�ضمن:
 1تطبيق المهارات الحركية الأ�سا�سية االنتقالية وغير االنتقالية ومهارات التعامل والتحكم.2دمج المهارات الحركية الأ�سا�سية االنتقالية وغير االنتقالية ومهارات التعامل والتحكم في �ألعاب وم�سابقاتحركية.
3تطبيق المهارات الحركية للألعاب الريا�ضية الجماعية (كرة القدم /كرة الطائرة /كرة ال�سلة /كرة اليد).4تطبيق المهارات الحركية للألعاب الريا�ضية الفردية (العاب الم�ضرب� /ألعاب القوى  /الجمباز الفني).ثان َياً :ال�صحة واللياقة البدنية:
يركز هذا المجال على تقديم معــارف ومهــارات واتجاهــات متنوعــة؛ لبنــاء الثقافــة ال�صحيــة المت�ســقة مــع
حاجــة نمــو الطالب والطالبة وتطــورهما ،ويت�ضمن:
1تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة.2تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء.3الوقاية من الإ�صابات الناتجة عن الممار�سة الريا�ضية. 4تناول الغذاء ال�صحي ال�سليم.5تح�سن م�ستوى ال�صحــة النف�سية واالجتماعية.6تح�سن م�ستوى ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض.7تطور نمط الحياة ال�صحي.ثال َثاً :المفاهيم الحركية والريا�ضية وال�شخ�صية واالجتماعية:
يركـز هـذا المجـال علـى المفاهيـم الحركيـة ،والريا�ضية ،وال�سلوك ال�شخ�صي واالجتماعي والتي تعد �أ�سا�ســا في
نمو المتعلمين والمتعلمات وتطورهــم ،ويت�ضمن:
 -1الوعي بحركة الج�سم ،والفراغ ،والجهد الحركي �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.
 -2الوعي بالعالقات الحركية مع الأفراد والأ�شياء �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.
 -3تطبيق الإ�ستراتيجيات والخطط في الألعاب الريا�ضية �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.
 -4الوعي بالم�س�ؤولية ال�شخ�صية ،والقيم واالتجاهات �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.

�أهداف مادة الرتبية البدنية
للمرحلة االبتدائية ــــــــ ال�صفوف العليا
يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�ستهما المادة في هذه المرحلة �أن:

1يمار�سا �أن�شطة بدنية ت�ؤدي �إلى تنمية عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة.2يمار�سا �أن�شطة بدنية ت�ؤدي �إلى تنمية عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء.3يطبقا المبادئ الأ�سا�سية للمهارات الريا�ضية في الألعاب المقررة لهذه المرحلة.4يطبقا ال�سلوك الم�ؤدي �إلى �ضبط النف�س والتغلب على المعوقات النف�سية.5يطبقا ال�سلوك الم�ؤدي لتنمية الم�شاركة مع الآخرين.6يعرفا بع�ض المفاهيم الميكانيكية وال�صحية والف�سيولوجية المنا�سبة لهذه المرحلة.7يعرفا بع�ض الجوانب الفنية والقانونية المهمة لممار�سة الألعاب الريا�ضية المقررة لهذه المرحلة.تتحقق الأهداف العامة لهذه المرحلة الدرا�سية من خالل تحقق م�ؤ�شرات المجاالت التالية:
�أو ًال :المهارات الأ�سا�سية والريا�ضية:

ֺ تطبيق المهارات الحركية للألعاب الريا�ضية الجماعية (كرة القدم /الكرة الطائرة /كرة ال�سلة /كرة اليد).
ֺ تطبيق المهارات الحركية للألعاب الريا�ضية الفردية (�ألعاب الم�ضرب � /ألعاب القوى /الجمباز الفني).
ثان َي ًا :ال�صحة واللياقة البدنية:

ֺ تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة وبالأداء.
ֺ تح�سن م�ستوى ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض.
ֺ تطور نمط الحياة ال�صحي.
ֺ الوقاية من الإ�صابات الناتجة عن الممار�سة الريا�ضية.
ֺ تناول الغذاء ال�صحي ال�سليم.
ֺ تح�سن م�ستوى ال�صحــة النف�سية واالجتماعية.
ثال َث ًا :المفاهيم الريا�ضية وال�شخ�صية واالجتماعية:

ֺ تطبيق الإ�ستراتيجيات والخطط في الألعاب الريا�ضية �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.
ֺ الوعي بالم�س�ؤولية ال�شخ�صية ،والقيم واالتجاهات �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.

مقرر
ال�صف الرابع االبتدائي

�أهداف مادة الرتبية البدنيةلل�صف الرابع االبتدائي
يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�سة املادة يف هذا ال�صف �أن:

1يمار�سا �أن�شطة بدنية ت�ؤدي �إلى تنمية عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة (اللياقة القلبية التنف�سية/اللياقة الع�ضلية الهيكلية /التركيب الج�سمي) وقيا�س كل منها.
 2يمار�سا �أن�شطة بدنية ت�ؤدي �إلى تنمية عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء (القدرة الع�ضلية /ال�سرعة/الر�شاقة) وقيا�س كل منها.
3يطبقا المبادئ الأ�سا�سية للمهارات الريا�ضية في الألعاب المقررة لهذا ال�صف.4يعرفا بع�ض المفاهيم ال�صحية والف�سيولوجية المنا�سبة لهذا ال�صف.5يعرفا بع�ض الجوانب الفنية والقانونية الحديثة المهمة لممار�سة الألعاب الريا�ضية المقررة لهذا ال�صف.6يطبقا ال�سلوك الم�ؤدي �إلى �ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة.7يطبقا ال�سلوك الم�ؤدي لتنمية الم�شاركة مع الآخرين.تتحقق الأهداف العامة لل�صف الرابع االبتدائي من خالل تحقق م�ؤ�شرات المجاالت التالية:
�أو ًال :المهارات الأ�سا�سية والريا�ضية:

ֺ تطبيق المهارات الحركية للألعاب الريا�ضية الجماعية (كرة القدم /الكرة الطائرة /كرة ال�سلة /كرة اليد).
ֺ تطبيق المهارات الحركية للألعاب الريا�ضية الفردية (�ألعاب الم�ضرب � /ألعاب القوى /الجمباز الفني).
ثان َي ًا :ال�صحة واللياقة البدنية:

ֺ تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة وبالأداء.
ֺ تح�سن م�ستوى ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض.
ֺ تطور نمط الحياة ال�صحي.
ֺ الوقاية من الإ�صابات الناتجة عن الممار�سة الريا�ضية.
ֺ تناول الغذاء ال�صحي ال�سليم.
ֺ تح�سن م�ستوى ال�صحــة النف�سية واالجتماعية.
ثال َث ًا :المفاهيم الريا�ضية وال�شخ�صية واالجتماعية:

ֺ تطبيق الإ�ستراتيجيات والخطط في الألعاب الريا�ضية �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.
ֺ الوعي بالم�س�ؤولية ال�شخ�صية ،والقيم واالتجاهات �أثناء الم�شاركة في الن�شاط البدني.

جداول املدى والتتابع لنواجت التعلم ملادة الرتبية البدنية لل�صف الرابع االبتدائي
�أ /المجال المهاري (البدني ،والريا�ضات الجماعية)
المجال

نواتج التعلم
 -تنمية اللياقة القلبية التنف�سية وقيا�سها.

اللياقة البدنية

المرتبطة بال�صحة

المرتبطة بالأداء

الريا�ضات الجماعية

كرة القدم
كرة الطائرة
كرة ال�سلة
كرة اليد

 تنمية اللياقة الع�ضلية الهيكلية (ال��ق��وة الع�ضلية ،قوةع�ضالت البطن ،المرونة) وقيا�سها.
 تنمية التركيب الج�سمي وقيا�سه. تنمية عن�صر القدرة الع�ضلية وقيا�سها. تنمية عن�صر ال�سرعة وقيا�سها. تنمية عن�صر الر�شاقة وقيا�سها. تمرير الكرة بوجه القدم الداخلي. الجري بالكرة بوجه القدم الأمامي. كتم الكرة ب�أ�سفل القدم. ت�صويب الكرة بوجه القدم الداخلي �إر�سال الكرة من �أ�سفل المواجه. ا�ستقبال الكرة بما يلي المرفق من الذراعين. تمرير الكرة باليدين من فوق الر�أ�س. تمرير الكرة باليدين من �أ�سفل (الرافعة). تنطيط الكرة من الوقوف والم�شي والجري. تمرير الكرة بيد واحدة من م�ستوى الكتف. تمرير الكرة باليدين من �أ�سفل (للأمام ،للجانب ،وللأعلى) -تنطيط الكرة باليدين من خالل( :الوقوف ،الم�شي ،والجري).

ب /المجاالت ال�صحية والمعرفية واالنفعالية
المجال
التن�س
�ألعاب الم�ضرب

كرة الطاولة

الري�شة الطائرة

نواتج التعلم
 الإم�ساك بالم�ضرب. وقفة اال�ستعداد. الإر�سال. ال�ضربة الأمامية. ال�صد (اال�ستقبال). الإم�ساك بالم�ضرب. وقفة اال�ستعداد. الإر�سال بوجه الم�ضرب وظهره. القاطعة بوجه الم�ضرب وظهره. ال�صد بوجه الم�ضرب وظهره. الإم�ساك بالم�ضرب. وقفة اال�ستعداد. الم�سكة الأمامية للم�ضرب. الإر�سال المنخف�ض. -ال�ضربة الأمامية (بوجه الم�ضرب وظهره).

الألعاب الفردية

�ألعاب القوى

 البدء العالي. �آلية الجري. -الوثب الطويل بطريقة القرف�صاء.

الجمباز الفني

 الوقوف على الكتفين. الوقوف على الر�أ�س. الميزان (�أمامي ،جانبي). الدحرجة الأمامية المتكورة. -الدحرجة الخلفية المتكورة.

ج /المجاالت ال�صحية والمعرفية واالنفعالية
المجال

نواتج التعلم
 تعزيز �إدراك تف�سير تعرق الج�سم �أثناء المجهود البدني.� -إدراك �أهمية تعوي�ض ال�سوائل �أثناء المجهود البدني.

ال�صحية
�ألعاب الم�ضرب

المرتبطة بال�صحة
المرتبطة بالأداء

المفاهيم المعرفية

د /المجال المعرفي (الفني ـ ـ ـ ـ القانوني) واالنفعالي
المجال
الفنية

قوانين الألعاب الريا�ضية

المفاهيم االنفعالية

ال�سمات ال�شخ�صية
القيم االجتماعية

 معرفة المالب�س المالئمة لممار�سة الن�شاط البدني في الأجواءالمختلفة.
 معرفة الأنماط الغذائية ال�صحية. معرفة الأطعمة التي يجب التقليل من تناولها. معرفة الو�ضع ال�صحيح للجلو�س و�أهميته ل�سالمة القوام.معرفة الو�ضع ال�صحيح لرفع الأ�شياء و�أهميته ل�سالمة القوام. �إدراك �أو�ضاع الج�سم �أثناء �أداء الحركات الأر�ضية. معرفة �أهمية القدرة الع�ضلية للأداء الريا�ضي وكيفية قيا�سهاوتنميتها
معرفة �أهمية ال�سرعة للأداء الريا�ضي وكيفية قيا�سها وتنميتها. -معرفة �أهمية الر�شاقة للأداء الريا�ضي وكيفية قيا�سها وتنميتها.

نواتج التعلم
 معرفة بع�ض المفاهيم الميكانيكية الخا�صة بوحدة الجمباز. معرفة بع�ض القوانين ال�ضرورية لكرة القدم. معرفة بع�ض القوانين ال�ضرورية للكرة الطائرة. معرفة بع�ض القوانين ال�ضرورية لكرة ال�سلة. معرفة بع�ض القوانين ال�ضرورية لكرة اليد. معرفة بع�ض القوانين ال�ضرورية للتن�س. معرفة بع�ض القوانين ال�ضرورية لكرة الطاولة. معرفة بع�ض القوانين ال�ضرورية للري�شة الطائرة. معرفة الأخطاء القانونية لم�سابقات �ألعاب القوى المقررة لل�صف. ا�ستخدام الألفاظ الح�سنة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدني. �ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة تربية �سمة ال�شجاعة تنمية الم�شاركة مع الآخرين. -تقدير قيمة الحما�س المقبول.

اخلطة الدرا�سية ملادة الرتبية البدنية لل�صفوف العليا للمرحلة االبتدائية
عدد الح�ص�ص لكل ف�صل درا�سي
الف�صل الأول
2

الف�صل الثالث
2

الف�صل الثاني
2

الوحدات التعليمية ،وعدد الأ�سابيع ،ونواجت التعلم ،واحل�ص�ص املخ�ص�صة
ملادة الرتبية البدنية خالل العام الدرا�سي لل�صف الرابع االبتدائي
الوحدة
التعليمية
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة

عنوان الوحدة

نواتج التعلم

ال�صحة واللياقة البدنية
كرة القدم
كرة الطائرة
كرة ال�سلة
كرة اليد
التن�س
كرة الطاولة
الري�شة الطائرة
�ألعاب قوى
الجمباز الفني

٩
3
3
4
3
4
4
5
3
5

عدد
الأ�سابيع
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

الف�صول الدرا�سية
الأول الثاني الثالث عدد الح�ص�ص
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
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4
4
4
4
4
4
4
4
4

الوحـدة الأوىل

ال�صحة واللياقة البدنية
عدد

احل�ص�ص

٤

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا تدري َباً بدن َياً يُنمي عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة (اللياقة القلبية
التنف�سية /اللياقة الع�ضلية الهيكلية /التركيب الج�سمي) وطرائق قيا�سها.
2.يمار�سا تدري َباً بدن َياً يُنمي عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء (القدرة الع�ضلية/
ال�سرعة /الر�شاقة) وطرائق قيا�سها.
3.يتعرفا على الأو�ضاع ال�صحيحة للجلو�س و�أهميتها ل�سالمة القوام.
4.يتعرفا على الأو�ضاع ال�صحيحة لرفع الأ�شياء و�أهميتها ل�سالمة القوام.
5.يتعزز لديهما �إدراك التف�سير المب�سط لتعرق الج�سم �أثناء المجهود البدني.
6.يدركا �أهمية تعوي�ض ال�سوائل �أثناء المجهود البدني.
7.يتعرفا على المالب�س المالئمة لممار�سة الن�شاط البدني في الأجواء المختلفة.
8.يتعرفا على الأنماط الغذائية ال�صحية.
9.يتعرفا على الأطعمة التي يجب التقليل من تناولها.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة:
�أ .اللياقة القلبية التنف�سية:
هي قدرة اجلهازين الدوري والتنف�سي على �أخذ الأك�سجني من الهواء اخلارجي بوا�سطة اجلهاز التنف�سي ،ونقله
بوا�سطة اجلهاز الدوري (القلب والأوعية الدموية) لأجزاء اجل�سم املختلفة ،ثم قيام خاليا اجل�سم (خا�صة الع�ضالت)
با�ستخال�صه لتوفري الطاقة الالزمة للعمل الع�ضلي.
قيا�سها:
تقا�س عن طريق اختبار اجلري �أو امل�شي مل�سافة ( 1200مرت) ,وح�ساب زمن قطع امل�سافة بالدقائق والثواين.
ب .اللياقة الع�ضلية الهيكلية:
تتكون اللياقة الع�ضلية الهيكلية من عنا�صر :القوة الع�ضلية ،والتحمل الع�ضلي ،واملرونة ،وتقا�س كل منها وفق الآتي:

·القوة الع�ضلية:
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هي �أق�صى قوة ميكن �أن تنتج عن وجود ع�ضلة واحدة او جمموعة كبرية من الع�ضالت التي توجد يف اجل�سم ،وتكون من
كحد اق�صى.
خالل عملية االنقبا�ض الع�ضلي غري الإرادي ،وتعمل مرة واحدة ِّ
قيا�سها:
تقا�س عن طريق قوة ع�ضالت الذراعني واحلزام ال�صدري باختبار ثني الذراعني من و�ضع االنبطاح املائل� ،أو باختبار
ال�شد لأعلى العقلة� ،أو قيا�س القوة الع�ضلية لليد با�ستخدام جهاز قيا�س قوة القب�ضة.

·قوة ع�ضالت البطن:
هي قدرة الفرد يف التحمل ،وعملها ب�صورة متكررة؛ وذلك من �أجل عملية احلفاظ على االنقبا�ض الع�ضلي.
قيا�سه:
تقا�س با�ستخدام اختبار اجللو�س من الرقود مع ثني الركبتني وح�ساب عدد املرات التي ميكن �أدا�ؤها يف دقيقة واحدة.

·المرونة:
هي قدرة املفا�صل العملية التي ينتج عنها �أداء احلركة من خالل املدى الكامل لها.
قيا�سها:
تقا�س املرونة املف�صلية عن طريق قيا�س مرونة اجلذع با�ستخدام اختبار م ّد الذراعني �أما َماً من و�ضع اجللو�س طو ًال
با�ستخدام �صندوق املرونة.
ج .الرتكيب اجل�سمي:
هو ن�سبة ال�شحوم �إىل الأجزاء غري ال�شحمية يف ج�سم الإن�سان ،وللحفاظ على ج�سم �صحي ور�شيق ميكن العمل على
حمورين مهمني :الأول املحافظة على الغذاء ال�صحي ال�سليم ،والثاين �أداء الأن�شطة احلركية الكافية لتطوير لياقة اجل�سم.
قيا�سه:
ي�ستخدم مقيا�س �سمك طية اجللد يف مناطق معينة من اجل�سم لال�ستدالل على كمية ال�شحوم املوجودة حتت اجللد التي
تعد م�ؤ�ش َراً لن�سبة ال�شحوم فيه .كما ي�ستخدم م�ؤ�شر كتلة اجل�سم كم�ؤ�شر لل�سمنة ،بقيا�س الطول والوزن ،بق�سمة الوزن
بالكيلو جرام على مربع الطول باملرت ،ويعد م�ؤ�شر كتلة اجل�سم منا�س َباً للفرد البالغ ب�شكل عام �إذا تراوح من (� 20إىل 24.9
كجم /م� ,)2أما �إذا بلغ من (� 25إىل  29.9كجم  /م )2في�شري ذلك �إىل زيادة يف الوزن� ,أما �إذا زاد عن ( 30كجم/م )2دل ذلك
على وجود بدانة ,و�إذا كان �أعلى من ( 40كجم  /م )2فهذا يعني بدانة مفرطة.
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 .٢عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بالأداء:

�أ ـ القدرة الع�ضلية:
هي القوة املميزة بال�سرعة و ُت ّعرف ب�أنها قدرة اجل�سم على �إنتاج قوة ع�ضلية تتميز بال�سرعة .وت ّعرف كذلك ب�أنها قدرة
الفرد على �إجناز �شغل ما يف �أق�صر زمن ممكن مثلما يتم �أثناء الوثب العايل �أو الوثب الطويل حلظة الوثب� ،أو �أثناء دفع
الكرة احلديدية ورمي الرمح؛ فهذه الريا�ضات تتطلب قوة و�سرعة يف الأداء يف نف�س الوقت ،ويتم تنميتها من خالل تدريبات
حتاكي الأداء للمهارات املختلفة للألعاب ،كالوثب الطويل من الثبات واحلركة والوثب العايل وغريها.
ب ـ ال�سرعة:
هي �سرعة االنقبا�ضات الع�ضلية عند �أداء حركي معني ،وهي َ ً
عامل مه َماً يف كثري من الريا�ضات كالعدو و�سباحة
امل�سافات الق�صرية ،كذلك تدخل يف العديد من الريا�ضات اجلماعية؛ ككرة القدم وال�سلة واليد والفردية وغريها ،ويف الواقع
ف�إن العامل الأهم يف �سرعة الأداء هو ن�سبة اخلاليا البي�ضاء �سريعة االنقبا�ض يف الع�ضالت �إىل اخلاليا احلمراء بطيئة
االنقبا�ض؛ فكلما زادت تلك الن�سبة زادت ال�سرعة ،وتتم تنمية ال�سرعة بتدريبات ال�سرعة املختلفة مثل :العدو مل�سافة - 30
 50 - 40م َ
رتاً�.أنواعها:
◀�سرعة االنتقال (ال�سرعة الق�صوى) :يق�صد بها �سرعة التحرك من مكان �إىل �آخر يف �أق�صر زمن ممكن.
◀�سرعة احلركة (�سرعة الأداء) :وهي التي تتمثل يف انقبا�ض ع�ضلة �أو جمموعة ع�ضلية لأداء حركة معينة يف �أقل زمن ممكن.
◀�سرعة رد الفعل(�سرعة اال�ستجابة) :ويق�صد بها �سرعة التحرك لأداء حركة نتيجة ظهور موقف �أو مثري معني.
ج ـ الر�شاقة:
هي القدرة على التوافق اجليد للحركات التي يقوم بها الفرد �سواء جميع �أجزاء ج�سمه �أو جزء منه.

·�أنواعها:

◀الر�شاقة العامة :هي قدرة الفرد على �أداء واجب حركي يف عدة �أن�شطة ريا�ضية خمتلفة بت�صرف منطقي �سليم.
◀الر�شاقة اخلا�صة :هي القدرة املتنوعة يف متطلبات املهارة للن�شاط الذي ميار�سه للفرد.

·العوامل امل�ؤثرة عليها:

◆ الأمناط والقيا�سات اجل�سمية.
◆ العمر واجلن�س.
◆ الوزن الزائد.
◆ التعب والإعياء.

·تنميتها:

◆ اجللو�س على �أربع ودفع القدمني خل َفاً.
◆ اجلري املتعرج.
◆ اجلري مع تغيري االجتاه.

22

 -3الأو�ضاع ال�صحيحة للجلو�س و�أهميتها ل�سالمة القوام:
�إن اجللو�س يف الو�ضع ال�صحيح والتعود عليه ي�ؤدي �إىل �صحة القوام و�سالمته� ،أما اجللو�س اخلاطئ في�ؤدي �إىل �إمكانية
التعر�ض للإ�صابة ببع�ض االنحرافات القوامية ،التي ميكن جتنبها قبل حدوثها؛ وذلك بالتعود على و�ضع اجللو�س ال�صحيح
با�ستمرار.
ويتم تطبيق اجللو�س ال�صحيح يف و�ضعني :جلو�س الرتبيع على الأر�ض ،واجللو�س على املقعد.
�أ ـ جلو�س الرتبيع على الأر�ض:
يتم بارتكاز اجل�سم على املقعدة مع تقاطع ال�ساقني وتباعد الركبتني ،مع رفع الر�أ�س والنظر للأمام ،والكتفان منخف�ضني
بارتخاء ،والظهر م�ستقيم بدون ت�صلب ،مع و�ضع اليدين على الركبتني.
ب ـ اجللو�س على املقعد:
يتم بارتكاز اجل�سم على املقعدة والفخذين على مقعد اجللو�س؛ بحيث ت�شكل الركبتني زاوية قائمة مع ال�ساقني ،مع ارتكاز
القدمني على الأر�ض ،ويكون الر�أ�س والنظر متج َهاً للأمام ،والكتفان ت�سقطان �إىل �أ�سفل بارتخاء ،والظهر م�ستقيم بدون
ت�صلب ،ومال�صق لظهر مقعد اجللو�س ،وتو�ضع اليدان بارتخاء بجانب اجل�سم �أو على حافة املكتب.

 -4الأو�ضاع ال�صحيحة لرفع الأ�شياء و�أهميتها ل�سالمة القوام:
�إن رفع الأ�شياء بطريقة �صحيحة ي�ؤدي �إىل �سالمة القوام ،وجتنب تعر�ضه للإ�صابة واالنحراف ،والعك�س �صحيح؛
فاتخاذ �أو�ضاع خاطئة عند حمل الأ�شياء ي�ؤدي �إىل �إمكانية حدوث �إ�صابة مبا�شرة يف منطقة اجلذع او ال�شعور ب�ألآم �أ�سفل
الظهر على املدى البعيد.
وي�شمل الو�ضع ال�صحيح لرفع الأ�شياء وحملها :رفع الأ�شياء من الأر�ض ،وحمل الأ�شياء يف و�ضع الوقوف.
�أ ـ رفع الأ�شياء من على الأر�ض:
يتم رفع الأ�شياء من على الأر�ض مبواجهة ال�شيء من منت�صفه ،وثني الركبتني بالقدر املنا�سب يف م�ستوى ارتفاع هذا
ال�شيء مع املحافظة على ا�ستقامة اجلذع وعدم انحنائه ،وبعد القب�ض على ال�شيء يتم رفعه مبد مف�صلي الركبتني لأعلى
والوقوف بالتدريج دون �أداء �أي حركة فجائية.
ب ـ حمل الأ�شياء يف و�ضع الوقوف:
يتم حمل الأ�شياء يف و�ضع الوقوف با�ستقامة اجلذع دون انحناء؛ بحيث يكون ال�شيء املحمول يف منت�صف اجل�سم ليتوزع
الثقل على اجلانبني بالت�ساوي مع عدم امليل لأي من اجلانبني.
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 -5التف�سري املب�سط لتعرق اجل�سم �أثناء املجهود البدين:

التعرق ظاهرة �صحية حتدث �أثناء القيام ب�أداء جمهود بدين ،وهو و�سيلة اجل�سم للتخل�ص من احلرارة التي ينتجها
للمحافظة على درجة حرارته الداخلية يف حدود ثابتة وم�ستقرة .وتنتج الع�ضالت كمية كبرية من العرق �أثناء القيام
مبجهود بدين مرتفع ال�شدة ،ويعد التعرق �أف�ضل و�سيلة للتخل�ص من احلرارة ،ويرتبط مقدار التعرق عمو َماً بدرجة
حرارة اجلو ،واملالب�س ،وم�ستوى �شدة الن�شاط البدين املمار�س.

� -6أهمية تعوي�ض ال�سوائل �أثناء املجهود البدين:

يفقد اجل�سم مقدا َراً من ال�سوائل نتيجة التعرق ،وي�ؤدي عدم تعوي�ض هذه ال�سوائل املفقودة �أثناء املجهود البدين،
خا�صة يف اجلو احلار �إىل التعر�ض للخطر ،فنق�ص تعوي�ض ال�سوائل التي يفقدها الفرد ي�ؤدي �إىل خف�ض قدرة اجل�سم على
التعرق ،مما يرفع من درجة احلرارة الداخلية للج�سم ،الذي ي�ؤدي بدوره �إىل حدوث الإ�صابة احلرارية ،وي�ساهم �شرب
كميات كافية من ال�سوائل يف احلد من ارتفاع درجة حرارة اجل�سم ،ومن ثم يحافظ على اتزان ن�سبة ال�سوائل.

 -7املالب�س املالئمة ملمار�سة الن�شاط البدين يف الأجواء املختلفة:

يفقد اجل�سم مقدا َراً من ال�سوائل نتيجة التعرق ،وي�ؤدي عدم تعوي�ض هذه ال�سوائل املفقودة �أثناء املجهود البدين،
خا�صة يف اجلو احلار �إىل التعر�ض للخطر ،فنق�ص تعوي�ض ال�سوائل التي يفقدها الفرد ي�ؤدي �إىل خف�ض قدرة اجل�سم على
التعرق ،مما يرفع من درجة احلرارة الداخلية للج�سم ،الذي ي�ؤدي بدوره �إىل حدوث الإ�صابة احلرارية ،وي�ساهم �شرب
كميات كافية من ال�سوائل يف احلد من ارتفاع درجة حرارة اجل�سم ،ومن ثم يحافظ على اتزان ن�سبة ال�سوائل.

 -8الأمناط الغذائية ال�صحية:

يجب �أن تلبي الأمناط الغذائية احلاجات من حيث الطاقة ،و�أن توفر جمموعة متنوعة من الأغذية ذات جودة
غذائية عالية و�أن تكون �آمنة لال�ستهالك .ومن �ش�أن هذه الأمناط �أن تكون معقولة الثمن ،و�سهلة املنال ومالئمة ثقاف َياً.
وتتمتع الأمناط الغذائية ال�صحية عادة بامليزات التالية:
·الكمية :تت�ضمن الطاقة ال�ضرورية لال�ستمرار يف احلياة ،ودعم الن�شاط البدين والو�صول �إىل وزن ج�سدي �صحي.
·التن ّوع :ت�ضم جمموعة من الأغذية الغنية باملغذيات الأ�سا�سية مبا يف ذلك اخل�ضار ،والفاكهة ،واحلبوب الكاملة،
ومنتجات الألبان والأغذية الربوتينية احليوانية والنباتية.
·اجلودة :تت�ضمن املغذيات الكلية والدقيقة الالزمة ،وال يجب �أن ت�ضم الأغذية مواداً م�ضافة غري �صحية.
·ال�سالمة :تت�ضمن الأغذية وامل�شروبات الآمنة لال�ستهالك.
تو�صي منظمة ال�صحة العاملية باملبادئ التالية لو�ضع �أمناط غذائية "�صحية (للأ�شخا�ص البالغني ( ،مبا يحول دون
ظهور �سوء التغذية مع �أ�شكاله ،والأمرا�ض غري املعدية:
•زيادة ا�ستهالك الفواكه واخل�ضار والبقول ،واملك�سرات واحلبوب الكاملة.
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•ا�ستهالك الأغذية حيوانية املن�ش�أ باعتدال ،واحلد من ا�ستهالك اللحوم املجهزة.
•خف�ض ا�ستهالك ال�سكر املكرر الذي ي�ضيفه امل�صنع� ،أو الطاهي �أو امل�ستهلك �إىل الأغذية �أو امل�شروبات.
•ا�ستخدام الدهون غري امل�شبعة �أو الزيوت النباتية.

 -9الأطعمة التي يجب التقليل من تناولها:

تت�سبب بع�ض الأطعمة يف م�شكالت �صحية يف حالة تناولها بكميات كبرية ،فهناك بع�ض منها ال ين�صح بتناولها يوم ًيا لي�س
لأنها �ضارة بال�صحة فح�سب ،ولكن للحفاظ على نظام غذائي متوازن باجل�سم ،وفيما يلي نتعرف على الأطعمة التي ال
يجب تناولها يوم َياً:
الأطعمة املعلبة :تكمن امل�شكلة يف املواد امل�ضافة �إليها حلفظها وعدم تلفها لفرتة طويلة فتجعلها �ضارة بال�صحة وخا�ص ًة
عند تناولها ب�شكل يومي.
اخل�ضروات :ال ين�صح بالإكثار من تناول بع�ض �أنواع اخل�ضروات وتكرارها ب�شكل يومي؛ حيث ميكن �أن تتداخل هذه
اخل�ضروات مع امت�صا�ص اليود ،وقد تت�سبب يف الإ�صابة بق�صور الغدة الدرقية عند الإكثار من تناولها.
�سمك التونة :يحتوي على الزئبق ،والإكثار منه ي�ؤدي لأ�ضرار عديدة ت�صل �إىل النوبات القلبية .كما ي�ؤثر �سمك التونة
على �صحة الن�ساء احلوامل والأطفال ب�شكل �سلبي.
اللحوم امل�صنعة واحليوانية :ت�سبب اللحوم امل�صنعة ،الكثري من الأمرا�ض ،ولذلك ال ين�صح بتناولها على الإطالق.
الفاكهة املجففة :تعد وجبة خفيفة لزيادة الطاقة �سري ًعا باجل�سم ،ولكنها حتتوي على كميات كبرية من ال�سكر مما يعيق
فقدان الوزن.
ال�صل�صات :حتتوي على كميات كبرية من الدهون غري ال�صحية ،وميكن �أن ت�صيب اجل�سم بالتهابات ،وتزيد من ال�شعور
باخلمول .وميكن �أن ت�صل �أثارها ال�سلبية للإ�صابة مب�شاكل القلب والأوعية الدموية.
املعجنات :غال ًبا تكون م�صنوعة من الدقيق الأبي�ض وم�ضا َفاً لها كميات كبرية من ال�سكر؛ مما ي�سبب زيادة الوزن ب�صورة
كبرية ويزيد من احتمالية الإ�صابة بال�سمنة ،والأمرا�ض املختلفة الناجتة عنها .ويف�ضل اختيار امل�صنوعة من الدقيق
الأ�سمر ،وتقليل كميات ال�سكر امل�ضافة �إليها قدر امل�ستطاع ،وعدم تناولها ب�شكل يومي.
املخلالت :يحتاج اجل�سم �إىل امللح ولكن بكميات حمدودة؛ حيث �إن الإفراط منه ي�ؤدي لزيادة الأمالح يف اجل�سم وي�سبب
خلل يف الغدة الدرقية؛ لذلك يف�ضل تناول كميات قليلة منها عندما ترغب بتناولها.
الع�صائر املحالة :يف�ضل �شرب الع�صائر الطازجة يوم ًيا يف حالة عدم �إ�ضافة ال�سكر لها؛ حيث حتتوي الع�صائر املعلبة على
ريا على ال�صحة ،كما حتتوي على املواد احلافظة ال�ضارة باجل�سم.
ن�سبة مرتفعة من ال�سكر مما ي�سبب �ضر ًرا كب ً
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�أ�ساليب التعليم:
رياً
ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب تفك َ
عمي َقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما لت�صبح
جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀ي�ستخدم المعلم والمعلمة و�سائل تعليمية منا�سبة تبين للطالب والطالبة مفردات الوحدة ،وكيفية �أدائها ،ب�شكل
وا�ضح و�صحيح.
◀تنظيم مناف�سات م�صغرة من خالل م�سابقة في الم�شي من5-3( :ق).
◀تطبيق مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀تنفيذ م�سابقة تهدف �إلى تثبيت و�ضع الجلو�س ال�صحيح ،وتو�ضيح �أهمية هذا الو�ضع ل�سالمة القوام.
◀تنفيذ م�سابقة تهدف �إلى ممار�سة الطريقة ال�صحيحة لرفع الأ�شياء ،وتو�ضيح �أهمية هذه الطريقة ل�سالمة القوام.
◀تنفيذ �ألعاب تهدف �إلى اكت�ساب التوقيت الإيقاعي ب�شكل ثنائي �أو جماعي ( )4-3من الثبات والحركة بغر�ض تنمية
عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة (اللياقة القلبية التنف�سية /اللياقة الع�ضلية الهيكلية /التركيب الج�سمي)
وبالأداء (القوة /ال�سرعة /الر�شاقة).
◀اختيار مجموعة من الم�سابقات التتابعية والمطاردة الم�شوقة والهادفة لتنمية عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة
(اللياقة القلبية التنف�سية /اللياقة الع�ضلية الهيكلية /التركيب الج�سمي) وبالأداء (القدرة الع�ضلية /ال�سرعة /الر�شاقة).
◀تطبيق ن�شاطات لتعلم طرائق قيا�س عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة (اللياقة القلبية التنف�سية /اللياقة
الع�ضلية الهيكلية /التركيب الج�سمي) وبالأداء (القدرة الع�ضلية /ال�سرعة /الر�شاقة).
◀�شرح (التعرق) بطريقة مب�سطة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدني.
◀تخ�صي�ص فترات متقطعة ل�شرب الماء �أثناء الن�شاط البدني ،مع ال�شرح المب�سط لأهمية تعوي�ض ال�سوائل �أثناء
المجهود البدني واالبتعاد عن �شرب ال�سوائل الباردة ج َداً.
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◀تطبيق ن�شاط التعرف على المالب�س المالئمة لممار�سة الن�شاط البدني في الأجواء المختلفة.
◀�شرح الأنماط الغذائية ال�صحية بطريقة مب�سطة.
◀ تو�ضيح الأطعمة التي يجب التقليل من تناولها بطريقة مب�سطة.
◀تطبيق مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية ب�شكل غير مبا�شر عبر م�ؤ�شرات �أداء ومواقف مق�صودة
وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات المتعلقة بالجوانب االنفعالية
والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبارات قيا�س م�ستوى عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بال�صحة :اللياقة القلبية التنف�سية /اللياقة الع�ضلية
الهيكلية وهي :القوة الع�ضلية ،قوة ع�ضالت البطن ،المرونة /التركيب الج�سمي.
✓ اختبارات قيا�س م�ستوى عنا�صر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء :القدرة الع�ضلية /ال�سرعة /الر�شاقة
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة لتع ُّرف الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعده.
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:الروابط التعليمية
https://youtu.be/_eZE6cpaevE
https://www.youtube.com/watch?v=_Ktc8HbPpSU
https://www.youtube.com/watch?v=-aV6xFj3Wo8
https://www.youtube.com/watch?v=rC0UDCs7EXo
https://www.youtube.com/watch?v=g9tdTTvWCmU
https://www.youtube.com/watch?v=phjN-mX0ums

در�س تطبيقي

ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

الوحدة التعليمية

ال�صحة واللياقة البدنية

اخلربة التعليمية

الأو�ضاع ال�صحيحة
لرفع الأ�شياء و�أهميتها
ل�سالمـ ـ ــة القـ ـ ــوام

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س املتبع الأمري  +االكت�شاف املوجه

الأدوات امل�ستخدمة

ح�صة

(كرات �صغرية� ،أقماع � +أطواق  +كرات طبية  +كر�سي �صغري  +مقعد �سويدي  +طاولة
�صغرية)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة � +ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهما على:
						
1.رفع الأ�شياء بطريقة �صحيحة.
				
2.التعرف على طريقة رفع الأ�شياء بطريقة �صحيحة.
				
3.التعامل مع زمالئهم برفق وبطريقة �صحيحة.

مهاري

(بدين)

معريف

(�صحي)

انفعايل (�شخ�صي)

موا�صفات الأداء:
يتم عر�ض منوذج للطالب �أو الطالبات يو�ضح طريقة الو�ضع ال�صحيح لرفع الأ�شياء وحملها بطريقة �صحيحة وذلك
مبراعاة ما يلي:
مواجهة ال�شيء املراد رفعه من منت�صفه:
1.ثني الركبتني بالقدر املنا�سب يف م�ستوى ارتفاع هذا ال�شيء.
2.املحافظة على ا�ستقامة اجلذع وعدم انحنائه.
3.رفع الأداة مبد مف�صلي الركبتني لأعلى والوقوف بالتدريج دون �أداء �أي حركة فجائية.
4.يكون ال�شيء املحمول يف منت�صف اجل�سم ليتوزع الثقل على اجلانبني بالت�ساوي مع عدم امليل لأي من اجلانبني.
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الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:

ֺ توزيع الطالب �أو الطالبات �إلى مجموعات من )6-5( :طالب وطالبة لكل مجموعة.
ֺ يقف الجميع في �صفوف وتو�ضع �أمام كل طالب وطالبة كرة �صغيرة بم�سافة 2م.
ֺ يقف الجميع في قاطرات متقابلة الم�سافة بينهما (5م) وفي المنت�صف بين القاطرتين كرة طبية.
ֺ يقف الجميع في قاطرات متقابلة الم�سافة بينهما (3م) وفي المنت�صف بين القاطرتين كر�سي �صغير.
ֺ يقف الجميع في دوائر وفي و�سط كل دائرة طاولة �صغيرة.
ֺ يقف الجميع في �صفوف متقابلة وبينهما مقعد �سويدي.

�أن�شطة املعلم/ـة:
ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالبـ/ـة:
ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من ( )5 -3د.
ֺ يبدا الطالب �أو الطالبات بالجري حتى الو�صول للكرة ومحاولة رفع الكرة بالطريقة ال�صحيحة.
ֺ يقوم الطالب �أو الطالبة بالجري ثم حمل الكرة الطبية وت�سليمها للزميل �أو الزميلة في القاطرة المتقابلة.
ֺ يقوم الطالب �أو الطالبة الأول في القاطرة بالجري وعند الو�صول للكر�سي يقوم االثنان بالتعاون فيما بينهما
لرفع الكر�سي بطريقة �صحيحة.
ֺ يقوم الطالب او الطالبات بم�ساعدة بع�ضهم البع�ض في رفع الطاولة بطريقة �صحيحة.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبات باالقتراب من المقعد ال�سويدي وعند �سماع ال�صافرة يبد�أون برفع المقعد ال�سويدي
بطريقة �صحيحة.
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مالحظة الأداء:
ֺ وقوف الطالب �أو الطالبة �أمام ال�شيء املراد رفعه.
ֺ ثني الركبتني قبل رفع ال�شيء املراد رفعه.
ֺ عدم وجود حركات فجائية �أثناء رفع ال�شيء املراد رفعه.
ֺ املحافظة على ا�ستقامة اجل�سم وعدم انحنائه.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:
ֺ التدرج يف زيادة وزن ال�شيء املطلوب رفعه من الطالب �أو الطالبة.
ֺ تقليل عدد الطالب �أو الطالبات عند رفع الأداة.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ مترينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سرتخاء.
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
ممار�سة �أن�شطة متنوعة بهدف رفع بع�ض الأ�شياء يف املنزل بطريقة �صحيحة وب�أوزان خمتلفة.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري (بدين):

م�ؤ�شرات الأداء
الوقوف ال�صحيح �أمام ال�شيء املراد رفعه.
ثني الركبتني للو�صول مل�ستوى ارتفاع ال�شيء املراد رفعه.
عدم وجود فرتات توقف كثرية �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
املحافظة على ا�ستقامة اجلذع وعدم انحنائه.
رفع الأداة مبد مف�صلي الركبتني لأعلى والوقوف بالتدريج.
ال�شيء املحمول يف منت�صف اجل�سم ليتوزع الثقل على اجلانبني بالت�ساوي.

املجموع
املتو�سط
يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
				
حقق الهدف

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط = جمموع التقديرات ٤ /
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م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

ب .التقومي املعريف (�صحي):
�س :1ماهي الطريقة ال�صحيحة لرفع الأ�شياء و�أهميتها ل�سالمة القوام؟

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

التعامل مع الزميل �أو الزميلة برفق.
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الوحـدة الثانية
كرة القدم
عدد

احل�ص�ص

4

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا َ
ن�شاطاً بدن َياً يُنمي عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية.
2.يمار�سا َ
ن�شاطاً بدن َياً يُنمي عن�صر القدرة الع�ضلية.
3.يمررا كرة القدم بوجه القدم الداخلي.
4.يجريا بكرة القدم بوجه القدم الأمامي.
5.يكتما كرة القدم ب�أ�سفل القدم.
6.ي�صوبا كرة القدم بوجه القدم الداخلي.
7.يعرفا بع�ض القوانين ال�ضرورية الحديثة التي تحكم المناف�سة في كرة القدم.
8.ي�ستخدما الألفاظ الح�سنة في ت�شجيعهما لزمالئهما وتخاطبهما معهم �أثناء ممار�سة
لن�شاط البدني.
9.يبديا ا�ستعدا َداً ل�ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة.

موا�صفات نواجت التعلم:
ن�شاط بد ّ
ين ُينمي عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية:
 .١ممار�سة ِ
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناجت يف وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�شاطات ت�سهم يف
تطوير عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�ستهدف حتقيقها.

ن�شاط بد ّ
ين ُينمي عن�صر القدرة الع�ضلية:
 .٢ممار�سة ِ
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر القدرة الع�ضلية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.
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� .٣أداء مترير كرة القدم بوجه القدم الداخلي:

ֺ يقترب الطالب �أو الطالبة من الكرة بميل نحو االتجاه الذي �ستوجه �إليه الكرة.
ֺ تو�ضع القدم الثابتة بجانب وخلف الكرة.
ֺ تتجه مقدمة القدم الراكلة �إلى �أ�سفل مع ثبات مف�صل القدم على الأر�ض.
ֺ تقابل الكرة بالجزاء الداخلي االمامي من القدم مع ا�ستمرار مرجحة الرجل.
ֺ �أما َماً بعد ركل الكرة وبحيث يكون النظر واق َعاً على الكرة عند ركلها.

� .٤أداء اجلري بكرة القدم بوجه القدم الأمامي:

ֺت�ستخدم في حالة وجود م�ساحة كبيرة من الملعب؛ حتى يتمكن الم�ؤدي من
الجري ب�سرعة و�سهولة لقطع الم�سافة في �أقل زمن.
ֺتتجه القدم الالعبة �إلى الداخل قبل لم�س الكرة ،وت�أخذ القدم الو�ضع الطبيعي
لها مع دفع الكعب �إلى �أعلى والم�شط �إلى �أ�سفل.
ֺتكون القدم في و�ضع غير مت�صلب �أثناء الجري لتتمكن من الإح�سا�س بالكرة
وال�سيطرة عليها.
ֺتتحرك الذراعان كما في الجري العادي ،ويكون النظر نحو الكرة لحظة لم�سها.

� .٥أداء كتم الكرة ب�أ�سفل القدم:

ֺي�شير قدم الرجل الثابتة �إلى االتجاه القادمة منه الكرة ويتم ثنى ركبة الرجل قلي ً
ال.
ֺ ثني ركبة الرجل التي �ست�ستقبل الكرة؛ بحيث ت�شير مقدمة القدم �إلى �أعلى ،و�أن تكون هناك زاوية حادة بين �أ�سفل
القدم والأر�ض مع ال�سماح بم�سافة ت�ستقر فيها الكرة بين القدم والأر�ض.
ֺ بمجرد لم�س الكرة للقدم ت�سحب الرجل قلي ً
ال حتى ال ترتد الكرة وت�ستقر بالكامل تحت الرجل.
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� .٦أداء ت�صويب الكرة على املرمى بوجه القدم الداخلي:

ֺ يقترب الطالب �أو الطالبة من الكرة بميل نحو االتجاه الذي �ستوجه �إليه الكرة.
ֺ تو�ضع القدم الثابتة بجانب وخلف الكرة.
ֺ يتجه م�شط القدم الراكلة �إلى �أ�سفل ويثبت مف�صل القدم على الأر�ض.
ֺ تقابل الكرة مع الجزء الداخلي الأمامي من القدم وت�ستمر مرجحة الرجل �أما َماً بعد ركل الكرة ويكون النظر من�صباً
على الكرة عند ركلها.

 .٧معرفة بع�ض القوانني التي حتكم املناف�سة يف كرة القدم:
يحدد املعلم �أو املعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواجت التعلم امل�ستهدفة يف هذه الوحدة وفق ما ورد يف �آخر طبعة
معتمدة من القانون الدويل ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواجت التعلم يف كل
در�س.

 .8ا�ستخدام الألفاظ احل�سنة يف ت�شجيع الزمالء والتخاطب معهم �أثناء ممار�سة الن�شاط:
يجب على الطالب �أو الطالبة �أثناء ممار�سة الن�شاط احلر�ص على اختيار الألفاظ احل�سنة عند ت�شجيع الزمالء �أو
التخاطب معهم مبا يخلق جواً من الألفة بينهم �أثناء الن�شاط ،وعدم اختيار الألفاظ التي تكون م�سيئة للزميل �أو الزميلة
وت�ؤدي �إىل تغيري احلالة النف�سية؛ له مما يزيد الأمور �سو ًءا بينهما ،ويجب عليهما الت�أكيد عليهما ب�أن الريا�ضة تقرب وال
تفرق من خالل بناء عالقات �إيجابية بني املمار�سني للأن�شطة وبناء �صداقات جيدة.

� .9ضبط النف�س والتحكم يف االنفعاالت �أثناء املناف�سة:

َ
ارتباطاً وثي َقاً باالنفعاالت املتعددة كما يتميز بقوة جاذبيته االنفعالية مما ي�شكل الأ�سا�س
يرتبط الن�شاط الريا�ضي
للت�أثري الهام على �شخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الطالب �أو الطالبة العمل على �ضبط النف�س والتحكم يف االنفعاالت �أثناء
ممار�سة الن�شاط مبا ال ينعك�س بنتيجة �سلبية على �أدائه للمهارة �أو التعامل مع الزميل �أو الزميلة ،ويكون دور املعلم �أو املعلمة
�أثناء ممار�سة الن�شاط متابعة �سلوكيات الطالب �أو الطالبات وتعاملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل �أي �سلوك خاطئ.
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�أ�ساليب التعليم:
رياً
ميكن للمعلم �أو املعلمة تطبيق �أ�ساليب التعليم املبا�شرة وغري املبا�شرة التي تتطلب تفك َ
عمي َقاً من الطالب �أو الطالبة ،وت�ساعد يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منه لت�صبح جز ًءا
من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء نواجت التعلم الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم مبا يتنا�سب مع كل در�س.
◀تهيئة الطالب والطالبة للبدء يف الدر�س من خالل بع�ض الألعاب ال�صغرية التي حتقق ذلك.
◀توجيه الطالب والطالبة �إىل ا�ستخدام بع�ض الألفاظ احل�سنة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين والتي تهدف �إىل ت�شجيع
الزميل �أو الزميلة واحلث على املثابرة وبذل اجلهد.
◀تنفيذ جمموعة من مترينات الإطالة واملرونة املنا�سبة لكل در�س.
◀�شرح طريقة الأداء الفني ب�صورة مب�سطة مع عر�ض منوذج للأداء من قبل املعلم �أو املعلمة� ،أو الطالب �أو الطالبة.
◀ممار�سة تدريبات متهيدية ت�ساعد يف عملية تعلم املهارة ،واالهتمام بت�صحيح الأخطاء الفنية للأداء.
◀ممار�سة �ألعاب الكرة امل�صغرة ( � 5 -3أفراد للفريق الواحد ) ،مع التعزيز الإيجابي.
◀ربط املهارات املتعلمة يف هذه الوحدة والرتكيز على عن�صري التوقيت واالتزان لإتقانهما (التنبيه ملكان مالم�سة الكرة
عند التمرير بوجه القدم ولي�س الأ�صابع).
◀خلق مواقف لعب ثنائية وجماعية تت�سم بالن�شاط امل�ستمر وا�ستخدام املهارات املتعلمة.
◀عمل مناف�سات م�صغرة مع ت�صعيب الأداء بالتبديل بني الكرة العادية وكرة �صغرية لزيادة املتعة.
◀تقدمي ن�شرة تعريفية للطالب والطالبات حتوي بع�ض القوانني ال�ضرورية احلديثة املب�سطة التي ت�ساعد الطالب
والطالبات على امل�ساهمة يف حتكيم املناف�سة.
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◀تنفيذ جمموعة من مترينات التهدئة يف نهاية كل در�س.
◀ �إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -املالحظة  -عند تنفيذها.
◀ يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية واملعرفية لتلك الغاية وحتقيقها ب�شكل غري مبا�شر عرب م�ؤ�شرات
�أداء ومواقف مق�صودة وا�ستثمار املواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة و�شد االنتباه لبث التوجيهات املتعلقة باجلوانب
االنفعالية واملعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر القدرة الع�ضلية.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة لتع ُّرف الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعدها.
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:الروابط التعليمية
https://youtu.be/G3UJyVNyR1Q
https://youtu.be/CoKTstqZuy4
https://youtu.be/tZZJMfOxbHw
https://youtu.be/vnly3io9ynM
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در�س تطبيقي

ت�صميم در�س الرتبية البدنية

الوحدة التعليمية

كرة القدم

ال�صف الدرا�سي
ا�سرتاتيجية التعليم
املطبقة
الأدوات امل�ستخدمة

اخلربة التعليمية

اجلري بالكرة بوجه القدم
الأمامي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س املتبع الأمري  +االكت�شاف املوجه

ح�صة

(كرات �صغرية ،كرات قدم� ،أقماع � +أطواق)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة
� +ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهم على:
				
1.اجلري بكرة القدم بوجه القدم الأمامي بطريقة �صحيحة.
2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي حتكم املناف�سة				.
			
3.ا�ستخدام الألفاظ احل�سنة يف ت�شجيع الزميل �أو الزميلة.

مهاري
معريف
انفعايل �شخ�صي

موا�صفات الأداء:
1.اجتاه القدم الالعبة �إىل الداخل قبل مل�س الكرة مع دفع الكعب �إىل �أعلى ومقدمة القدم �إىل �أ�سفل.
2.تكون القدم يف و�ضع غري مت�صلب؛ حتى ت�أخذ الإح�سا�س وال�سيطرة على الكرة �أثناء اجلري.
3.حتريك الذراعني كما يف اجلري العادي والنظر نحو الكرة حلظة مل�سها.
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الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:

لعبة �صغيرة« :تتابع الجري المتعرج»:
ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شا َراً ح َراً داخل الملعب.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل �صف واحد و�أمام كل طالب �أو طالبة كرة �صغيرة.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل قاطرات و�أمام كل قاطرة عدد (� )5أقماع متباعدة بم�سافة 2م.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل �صفوف متقابلة الم�سافة بينهما ( 10متر) ومع كل طالب �أو طالبة ب�أحد
ال�صفوف (كرة قدم).

�أن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالبـ/ـة:

ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف ( )5 -3د.
ֺيبد�أ الطالب �أو الطالبات بالجري بالكرة بوجه القدم الأمامي حتى �سماع ال�صافرة ليتوقف ثم يعود بالجري
بالكرة للوقوف في مكانه.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبات بالجري بالكرة بين الأقماع ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺعند �سماع ال�صافرة يبد�أ الطالب �أو الطالبات بالجري بالكرة وعند و�صوله لزميله �أو زميلته في ال�صف المقابل
يقوم بت�سليم الكرة والوقوف مكانه ليقوم الآخر بالجري بالكرة للجهة المقابلة ويكرر هذا التمرين من ( )5 -3د.
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مالحظة الأداء:
ֺ اجتاه القدم ال�ضاربة �إىل الداخل قبل مل�س الكرة مع دفع الكعب �إىل �أعلى ومقدمة القدم �إىل �أ�سفل.
ֺ عدم ت�صلب القدم �أثناء اجلري؛ حتى تتمكن من الإح�سا�س وال�سيطرة على الكرة �أثناء اجلري.
ֺ حتريك الذراعني كما يف اجلري العادي والنظر نحو الكرة حلظة مل�سها.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:
ֺ �أداء الجري بالكرة مع التقدم للأمام ثم التوقف وتغيير االتجاه واال�ستمرار بالجري بالكرة.
ֺ الجري بالكرة مع التقدم للأمام ثم تمريرها �إلى الحائط وا�ستقبالها مرة �أخرى ،ثم اال�ستمرار في الجري بالكرة.
ֺ ا�ستالم الكرة من الزميل ثم الجري بها مع التقدم بها للأمام وتمريرها له.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ مترينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سرتخاء
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تكليف الطالب �أو الطالبة بعمل ر�سومات تو�ضيحية ملراحل الأداء ال�صحيح خلربة اجلري بالكرة.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقويم المهاري (بدني):

م�ؤ�شرات الأداء
اتجاه القدم الالعبة �إلى الداخل قبل لم�س الكرة مع دفع الكعب �إلى �أعلى ومقدمة
القدم �إلى �أ�سفل
تكون القدم في و�ضع غير مت�صلب حتى ت�أخذ الإح�سا�س وال�سيطرة على الكرة �أثناء
الجري
تحريك الذراعين كما في الجري العادي والنظر نحو الكرة لحظة لم�سها

املجموع
املتو�سط
يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط
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= جمموع التقديرات ٤ /

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

ب .التقويم المعرفي:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� :1ضع عالمة �صح �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
•يحت�سب هد َفاً عندما تلم�س الكرة خط املرمى

(

).

•زمن مباراة كرة القدم ( 90دقيقة) كاملة

(

).

•�إذا مل�س حار�س املرمى الكرة داخل منطقة اجلزاء يعترب خط�أ

(

).

•يعترب م�سك �أحد �أع�ضاء الفريق الآخر خط�أ �سلوكيا

(

).

ج .التقويم االنفعالي (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

ي�ستخدم الطالب �أو الطالبة � َ
ألفاظاً ح�سنة �أثناء امل�شاركة يف ن�شاط لكرة القدم.

51

الوحـدة الثالثة
الكرة الطائرة
عدد

احل�ص�ص

4

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر القوة الع�ضلية.
2.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر ال�سرعة.
3.ي�ستقبال الكرة من الأ�سفل بال�ساعدين.
4.ي�ؤديا الإر�سال المواجه من الأ�سفل.
5.يعرفا بع�ض القوانين ال�ضرورية الحديثة التي تحكم المناف�سة في الكرة الطائرة.
6.ي�ستخدما الألفاظ الح�سنة في الت�شجيع �أثناء ممار�سة الن�شاط البدني.
7.يبديا ا�ستعداداً ل�ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة.

موا�صفات نواجت التعلم:
بدني ُينمي عن�صر القوة الع�ضلية:
 .١ممار�سة ِ
ن�شاط ّ

ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر القوة الع�ضلية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

بدني ُينمي عن�صر ال�سرعة:
 .٢ممار�سة ِ
ن�شاط ّ

ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر ال�سرعة ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

� .٣أداء ا�ستقبال الكرة من الأ�سفل بال�ساعدين:

ֺ تتال�صق اليدان جن َباً �إلى جنب ويتجهان �إلى �أعلى مع امتداد �سالميات الأ�صابع ،وتلم�س الكرة بالجزء العظمي من
م�ؤخرة اليد قرب مف�صل الر�سغ.
ֺ تتال�صق اليدان وج َهاً لوجه مع امتداد الأ�صابع جميعها ما عدا الإبهامين اللذين ينثنيان للداخل قلي ً
ال ،وتلم�س الكرة
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�سطح الإبهامين وال�سبابتين.
ֺ عند مالم�سة الكرة لل�ساعدين يتم مد �أجزاء الج�سم لأعلى ودفع الكرة باالتجاه المنا�سب ب�شكل قوي ثم العودة للو�ضع
الأ�صلي ا�ستعدا َداً ال�ستقبال كرة �أخرى.

 .٤االر�سال المواجه من الأ�سفل:

ֺ يقف الطالب خلف خط النهاية مواجه ال�شبكة ،مع و�ضع �إحدى القدمين للأمام والأخرى للخلف ،والكرة على راحة
اليد غير ال�ضاربة �أمام الرجل الأمامية.
ֺعند رفع اليد الحاملة للكرة لأعلى وو�صولها لم�ستوى الكتف تقري َباً ،يمرجح الطالب �أو الطالبة الذراع ال�ضاربة مع
ميل الج�سم للأمام وي�ضرب الكرة باليد وهي متخذة �شكل ال�سطح الخارجي للكرة� ،أو ت�ضرب بال�سالميات وهي مثنية،
لإعطائها قوة دافعة.

 .٥معرفة بع�ض القوانين التي تحكم المناف�سة في الكرة الطائرة:
يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في �آخر طبعة
معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج التعلم في كل
در�س.

 .٦ا�ستخدام الألفاظ الح�سنة في ت�شجيع الزمالء والتخاطب معهم �أثناء ممار�سة الن�شاط:
يجب على الطالب �أو الطالبة �أثناء ممار�سة الن�شاط الحر�ص على اختيار الألفاظ الح�سنة عند ت�شجيع الزمالء �أو
التخاطب معهم بما يخلق جو من الألفة بينهم �أثناء الن�شاط وعدم اختيار الألفاظ التي تكون م�سيئة للزميل �أو الزميلة
وت�ؤدي �إلى تغيير الحالة النف�سية له؛ مما يزيد الأمور �سو ًءا بينهما ،ويجب الت�أكيد عليهما ب�أن الريا�ضة تقرب وال تفرق من
خالل بناء عالقات �إيجابية بين الممار�سين للأن�شطة وبناء �صداقات جيدة.

�.٧ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة:

َ
ارتباطاً وثي َقاً باالنفعاالت المتعددة كما يتميز بقوة جاذبيته االنفعالية مما ي�شكل الأ�سا�س
يرتبط الن�شاط الريا�ضي
للت�أثير الهام على �شخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الطالب �أو الطالبة العمل على �ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء
ممار�سة الن�شاط بما ال ينعك�س بنتيجة �سلبية على �أدائه للمهارة �أو التعامل مع الزميل �أو الزميلة ،ويكون دور المعلم �أو
المعلمة �أثناء ممار�سة الن�شاط متابعة �سلوكيات الطالب �أو الطالبات وتعاملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل �أي �سلوك
خاطئ.
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�أ�ساليب التعليم:
رياً
ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب تفك َ
عمي َقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما؛ لت�صبح
جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم بما يتنا�سب مع كل در�س.
◀تهيئة الطالب والطالبة للبدء في الدر�س من خالل بع�ض الألعاب ال�صغيرة التي تحقق ذلك.
◀توجيه الطالب والطالبة �إلى ا�ستخدام بع�ض المفردات والعبارات التربوية الإيجابية �أثناء ممار�سة الن�شاط الريا�ضي
والتي تهدف �إلى ت�شجيع الزميل والزميلة والحث على المثابرة وبذل الجهد.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀�شرح طريقة الأداء الفني ب�صورة مب�سطة مع عر�ض نموذج للأداء من قبل المعلم �أو المعلمة� ،أو �أحد الطالب/
الطالبات المتميزين.
◀ تق�سيم م�ساحة الملعب �إلى مالعب م�صغرة للكرة الطائرة؛ لمنح الطالب والطالبة فر�صة التطبيق من خالل
مواقف اللعب المنظمة وفق قوانين مب�سطة.
◀تنفيذ بع�ض الألعاب التمهيدية التي تت�سم ب�سرعة رد الفعل واال�ستجابة الحركية ال�ستقبال الكرة في غير موقف
اللعب الحقيقي.
◀�إعطاء الطالب والطالبة الفر�صة لتطبيق �أكبر عدد من التكرار للمهارة ومعرفة �أف�ضل طريقة للتعامل مع الكرة
وفق الت�شكيل المنا�سب.
◀تنظيم مناف�سات م�صغرة وفق قوانين حديثة مب�سطة.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
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◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر م�ؤ�شرات �أداء ومواقف
مق�صودة وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات المتعلقة بالجوانب االنفعالية والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:

✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر القوة الع�ضلية.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر ال�سرعة.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة للتعرف على الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعدها.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/xOAbIEAueuM

			

https://youtu.be/vjbS_jRNizI
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در�س تطبيقي

ت�صميم در�س الرتبية البدنية

الوحدة التعليمية

الكرة الطائرة

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

الإر�سال املواجه من �أ�سفل

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(كرات طائرة� + ،أطواق)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة � +ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهم على:
			
 1.الإر�سال املواجه من �أ�سفل بطريقة �صحيحة.
		
 2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي حتكم املناف�سة		.
� 3.ضبط النف�س والتحكم يف االنفعاالت �أثناء امل�شاركة يف ن�شاط للكرة الطائرة		 .

مهاري
معريف
انفعايل

موا�صفات �أداء:
الإر�سال املواجه من �أ�سفل بطريقة �صحيحة:
ֺ الوقوف خلف خط النهاية مواج َهاً للملعب.
ֺ و�ضع �إحدى القدمين للأمام والأخرى للخلف ،والكرة على راحة اليد غير ال�ضاربة �أمام الرجل الأمامية.
ֺ رفع اليد الحاملة للكرة لأعلى حتى م�ستوى الكتف.
ֺ مرجحة الذراع ال�ضاربة مع ميل الج�سم للأمام.
ֺ �ضرب الكرة باليد وهي متخذة �شكل ال�سطح الخارجي للكرة �أو �ضربها ب�سالميات الأ�صابع وهي مثنية.
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الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:
ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً ُحراً داخل الملعب.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل �صف واحد مقابل للحائط على بعد (5متر) و�أمام كل طالب �أو طالبة
كرة طائرة.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل قاطرات الم�سافة بينهما ( 5متر) ومع الأول كرة طائرة.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل �صفوف خلف الحد النهائي لملعبي الكرة الطائرة ومع كل طالب �أو
طالبة (كرة طائرة).
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات خلف الحد النهائي لملعب الكرة الطائرة ومع كل واحد كرة طائرة.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل قاطرات خلف الحد النهائي لملعب الكرة الطائرة ومع كل واحد منهم
كرة طائرة ويتم و�ضع �أطواق في الجزء الآخر من ملعب الكرة الطائرة.

�أن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

�شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالبـ/ـة:
ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف ( )5 -3د.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبات ب�إر�سال الكرة من الأ�سفل المواجه تجاه الحائط المقابل وعند ارتدادها يقوم بم�سكها
ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
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ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة الأول في القاطرة ب�إر�سال الكرة من الأ�سفل المواجه للزميل �أو الزميلة المقابل ،ثم
الجري للوقوف في �آخر القاطرة ليقوم الآخر في القاطرة المقابلة بنف�س الأداء ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة باتخاذ الوقوف ال�صحيح لأداء الإر�سال المواجه من الأ�سفل وي�ؤدي الإر�سال للملعب
المقابل ويكرر هذا التمرين من ( )5 -3د.
ֺ يقوم المعلم �أو المعلمة بالطلب من كل واحد ب�أداء الإر�سال المواجه من �أ�سفل وتوجيه الكرة للمكان الذي يطلبه
المعلم �أو المعلمة.
ֺ يطلب المعلم �أو المعلمة من كل واحد �أن يقوم ب�أداء الإر�سال المواجه من الأ�سفل ومحاولة �إ�سقاط الكرة داخل
الطوق في الملعب المقابل.

مالحظة الأداء:
ֺ الوقوف خلف خط النهاية مواج َهاً للملعب.
ֺ و�ضع �إحدى القدمين للأمام والأخرى للخلف ،والكرة على راحة اليد غير ال�ضاربة �أمام الرجل الأمامية.
ֺ دفع اليد الحاملة للكرة لأعلى وفي م�ستوى ارتفاع الكتف.
ֺ مرجحة الذراع ال�ضاربة مع ميل الج�سم للأمام.
ֺ �ضرب الكرة باليد وهي متخذة �شكل ال�سطح الخارجي للكرة� ،أو ت�ضرب ب�سالميات اليد وهي مثنية ،لإعطائها
قوة دافعة.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:
ֺ �أداء الإر�سال املواجه من الأ�سفل من �أو�ضاع خمتلفة وفق موا�صفات الأداء ال�صحيح.
ֺ �أداء الإر�سال املواجه من الأ�سفل لتقع الكرة يف �أماكن حمددة ب�أرقام يف امللعب املقابل.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ مترينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سرتخاء.
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
الطلب من الطالب والطالبات ب�إح�ضار مقاطع فيديو �أو �صور تو�ضيحية لتعليم مهارة الإر�سال املواجه من �أ�سفل
يف الكرة الطائرة.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري (بدين):

م�ؤ�شرات الأداء
الوقوف خلف خط النهاية مواجهاً للملعب
و�ضع �إحدى القدمني للأمام والأخرى للخلف ,والكرة على راحة اليد غري ال�ضاربة
�أمام الرجل الأمامية
دفع اليد احلاملة للكرة لأعلى حتى م�ستوى الكتف
مرجحة الذراع ال�ضاربة مع ميل اجل�سم للأمام
�ضرب الكرة باليد وهي متخذة �شكل ال�سطح اخلارجي للكرة �أو �ضربها ب�سالميات
الأ�صابع وهي مثنية

املجموع
املتو�سط
يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط
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= جمموع التقديرات ٤ /

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� /1ضع عالمة �صح �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
•عدد العبي فريق الكرة الطائرة داخل امللعب (  7العبني)

(

).

•عدد نقاط ال�شوط يف الكرة الطائرة ( 15نقطة)

(

).

•يحتاج الفريق الفوز بثالثة �أ�شواط ليك�سب املباراة يف الكرة الطائرة

(

).

•مل�س الكرة ب�أكرث من جزء من �أجزاء اجل�سم يف وقت واحد يعترب مل�سة واحدة

(

).

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

�ضبط النف�س والتحكم يف االنفعاالت �أثناء امل�شاركة يف ن�شاط لكرة الطائرة.
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الوحـدة الرابعة
كر ة ال�سلة
عدد

احل�ص�ص

4

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا َ
ن�شاطاً بدن َياً يُنمي قوة ع�ضالت البطن
2.يمار�سا َ
ن�شاطاً بدن َياً يُنمي عن�صر الر�شاقة.
3.يمررا كرة ال�سلة باليدين من فوق الر�أ�س.
4.يمررا كرة ال�سلة باليدين من �أ�سفل (الرافعة).
5.ينططا كرة ال�سلة من (الوقوف ،الم�شي ،والجري).
6.يُعرفا بع�ض القوانين ال�ضرورية الحديثة التي تحكم المناف�سة في كرة ال�سلة.
7.ي�ستخدما الألفاظ الح�سنة في الت�شجيع �أثناء ممار�سة الن�شاط البدني.
8.يبديا ا�ستعداداً ل�ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١ميار�سا ن�شاطاً بدنياً ُينمي قوة ع�ضالت البطن:

ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناجت يف وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�شاطات ت�سهم يف
تطوير قوة ع�ضالت البطن ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�ستهدف حتقيقها.

 .٢ميار�سا ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر الر�شاقة:

ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر الر�شاقة ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

� .٣أداء تمرير كرة ال�سلة باليدين من فوق الر�أ�س:

ֺتم�سك الكرة باليدين ،وتكون الذراعان ممدودتان للأعلى.
ֺ ت�سير الكرة في اتجاه �أفقي و�إلى الأ�سفل قلي ً
ال حتى يت�سلمها الزميل �أو الزميلة.
ֺ ت�ؤدى هذه التمريرة باالعتماد على الر�سغ والأ�صابع وعندما يكون الممرر طوي ً
ال والمدافع ق�صيراً.
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� .٤أداء مترير كرة ال�سلة باليدين من �أ�سفل (الرافعة):

ֺ تم�سك الكفان الكرة من �أ�سفلها ،والمرفقان ممدودان �إلى الأ�سفل قلي ً
ال �أمام الج�سم.
ֺ تدفع الكرة بالأ�صابع دفعة ب�سيطة في اتجاه الم�ستلم وفي م�ستوى جذعه.

� .٥أداء تنطيط كرة ال�سلة من (الوقوف ،امل�شي ،واجلري):

ֺ عند تنطيط الكرة بميل الجزء العلوي من الج�سم �إلى الأمام قلي ً
ال مع ثني الركبتين ن�ص َفاً وثني المرفق؛ بحيث
يكون �ساعد اليد الحرة مواز َياً للأر�ض لحفظ التوازن وحماية الكرة من الفريق الآخر؛ مع تراخي ع�ضالت الذراع
وخا�صة عندما يكون في المنطقة الأمامية للملعب.
ֺ عند بدء التنطيط يتحرك ال�ساعد من مف�صل المرفق ويثبت الع�ضد ،وعند لم�س الكرة تنت�شر الأ�صابع �أعلى الكرة،
وتتحرك مع الكرة �إلى �أعلى ،مع حركة الكرة وتحريك ال�ساعد �إلى �أعلى ،ثم تدفع �إلى �أ�سفل مرة �أخرى ،وهكذا تدور حركة
الذراع كالموجة الم�ستمرة.

 .٦بع�ض القوانني التي حتكم املناف�سة يف كرة ال�سلة:
يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في �آخر
طبعة معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج
التعلم في كل در�س.

 .7ا�ستخدام الألفاظ احل�سنة �أثناء املناف�سة:
يجب على الطالب �أو الطالبة �أثناء ممار�سة الن�شاط الحر�ص على اختيار الألفاظ الح�سنة عند ت�شجيع الزمالء �أو
التخاطب معهم بما يخلق جواً من الألفة بينهم �أثناء الن�شاط وعدم اختيار الألفاظ التي تكون م�سيئة للزميل �أو الزميلة
وت�ؤدي �إلى تغيير الحالة النف�سية له مما يزيد الأمور �سو ًءا بينهما ،ويجب الت�أكيد عليهما ب�أن الريا�ضة تقرب وال تفرق من
خالل بناء عالقات �إيجابية بين الممار�سين للأن�شطة وبناء �صداقات جيدة.

� .8ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة:

َ
ارتباطاً وثي َقاً باالنفعاالت املتعددة كما يتميز بقوة جاذبيته االنفعالية مما ي�شكل الأ�سا�س
يرتبط الن�شاط الريا�ضي
للت�أثري الهام على �شخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الطالب �أو الطالبة العمل على �ضبط النف�س والتحكم يف االنفعاالت �أثناء
ممار�سة الن�شاط مبا ال ينعك�س بنتيجة �سلبية على �أدائه للمهارة �أو التعامل مع الزميل �أو الزميلة ،ويكون دور املعلم �أو املعلمة
�أثناء ممار�سة الن�شاط متابعة �سلوكيات الطالب �أو الطالبات وتعاملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل �أي �سلوك خاطئ.
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�أ�ساليب التعليم:
رياً عمي َقاً من
ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة والتي تتطلب تفك َ
الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما لت�صبح جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم بما يتنا�سب مع كل در�س.
◀تهيئة الطالب والطالبة للبدء في الدر�س من خالل بع�ض الألعاب ال�صغيرة التي تحقق ذلك.
◀توجيه الطالب والطالبة �إلى ا�ستخدام بع�ض المفردات والعبارات التربوية الإيجابية �أثناء ممار�سة الن�شاط
الريا�ضي والتي تهدف �إلى ت�شجيع الزميل والزميلة والحث على المثابرة وبذل الجهد.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀�شرح طريقة الأداء الفني ب�صورة مب�سطة مع عر�ض نموذج للأداء من قبل المعلم �أو المعلمة� ،أو �أحد الطالب/
الطالبات المتميزين.
◀تق�سيم م�ساحة الملعب �إلى مالعب م�صغرة للكرة الطائرة لمنح الطالب والطالبة فر�صة التطبيق من خالل
مواقف اللعب المنظمة وفق قوانين مب�سطة.
◀تنفيذ بع�ض الألعاب التمهيدية التي تت�سم ب�سرعة رد الفعل واال�ستجابة الحركية ال�ستقبال الكرة في غير موقف
اللعب الحقيقي.
◀تنظيم مناف�سات م�صغرة (  )3×3( )2×2بحيث تتيح للطالب والطالبة فر�صة الممار�سة الم�ستمرة للمهارة.
◀�إعطاء الطالب والطالبة الفر�صة لتطبيق �أكبر عدد من التكرار للمهارة ومعرفة �أف�ضل طريقة للتعامل مع الكرة
وفق الت�شكيل المنا�سب.
◀تنظيم مناف�سات م�صغرة وفق قوانين حديثة مب�سطة.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
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◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر
م�ؤ�شرات �أداء ومواقف مق�صودة وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات
المتعلقة بالجوانب االنفعالية والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى قوة ع�ضالت البطن.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر الر�شاقة.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة للتعرف على الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعدها.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/haTVUzRR9Lc
https://youtu.be/fVedPjixRaw
https://youtu.be/4nPd32Emlu0
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در�س تطبيقي

ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

الوحدة التعليمية

كرة ال�سلة

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

مترير كرة ال�سلة باليدين
من فوق الرا�س

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(كرات �صغرية� ،أقماع � +أطواق مراتب جمباز)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة +
�ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهما على:
				
1.تمرير كرة ال�سلة باليدين من فوق الر�أ�س بطريقة �صحيحة.
			
2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي تحكم المناف�سة.
					
3.ا�ستخدام الألفاظ الح�سنة في ت�شجيع الزميل �أو الزميلة.

موا�صفات الأداء:
من الوقوف والذراعان يف الو�سط:
1.م�سك الكرة باليدين ،وتكون الذراعان ممدودتان للأعلى.
2.جعل اجتاه �سري الكرة �أفق َياً و�إىل الأ�سفل قلي ً
ال حتى ي�ستلمها الزميل �أو الزميلة.
�3.أداء التمريرة باالعتماد على حركة مفا�صل الر�سغ والأ�صابع.
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مهاري
معرفي
انفعالي

الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:
ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً حراً داخل الملعب.
ֺ من و�ضع االنت�شار الحر يحمل كل طالب �أو طالبة كرة �سلة.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات حاملين كرات ال�سلة �أمام الحائط على م�سافة 2م .
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات على �شكل دوائر قطرها (5م).
ֺ يتم توزيع الطالب �أو الطالبات لمجموعات مت�ساوية.

�أن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالبـ/ـة:
ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من )5 -3( :د.
ֺ يم�سك الطالب �أو الطالبة كرة ال�سلة متخذاً و�ضع اال�ستعداد ثم يقوم بتمرير الكرة باليدين من فوق الر�أ�س �أماماً
لم�سافة 3م ويجري لي�أخذها ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة بتمرير كرة ال�سلة باليدين من فوق الر�أ�س تجاه الحائط ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبات في كل دائرة بتمرير كرة ال�سلة من فوق الر�أ�س فيما بينهم لمدة (2دقيقة).
ֺ يتم عمل مناف�سة بين كل مجموعتين لمحاولة االحتفاظ بالكرة بين �أع�ضاء المجموعة من خالل ا�ستخدام
تمرير كرة ال�سلة باليدين من فوق الر�أ�س.
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مالحظة الأداء:
ֺ م�سك الكرة باليدين ،وتكون الذراعان ممدودتان للأعلى.
ֺ ت�سري الكرة يف اجتاه �أفقي و�إىل الأ�سفل قلي ً
ال حتى يت�سلمها الزميل.
ֺ �أداء التمريرة باالعتماد على الر�سغ والأ�صابع ،وعندما يكون املمرر طوي ً
ال واملدافع ق�صرياً.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:
ֺ �أداء التمرير من فوق الر�أ�س مع التقدم للأمام ثم التوقف وتغيري االجتاه وا�ستقبال الكرة من الزميل ،ثم متريرها
مرة �أخرى.
ֺ مترير الكرة من فوق الر�أ�س للزميل مع التقدم للأمام ثم ا�ستقبالها ومتريرها على احلائط من فوق الر�أ�س
باليدين ،ثم ا�ستقبالها مرة �أخرى.
ֺ ا�ستقبال الكرة من الزميل ،ثم متريرها للزميل الآخر.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ مترينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سرتخاء.
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تكليف الطالب �أو الطالبة ب�أداء مهارة مترير كرة ال�سلة باليدين من فوق الر�أ�س وت�صوير الأداء
مبقطع فيديو.

77

تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري:

م�ؤ�شرات الأداء
م�سك الكرة باليدين ،وتكون الذراعان ممدودتان للأعلى
جعل اجتاه �سري الكرة �أفق َياً و�إىل الأ�سفل قلي ً
ال حتى ي�ستلمها الزميل �أو الزميلة.
�أداء التمريرة باالعتماد على حركة مفا�صل الر�سغ والأ�صابع.

املجموع
املتو�سط
يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط
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= جمموع التقديرات ٤ /

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� /1ضع عالمة �أمام الإجابة ال�صحيحة ،وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
•يجب �أن يتواجد خم�سة العبني من كل فريق على �أر�ض امللعب وال ميكن ا�ستبدالهم

(

).

•ت�ؤدى مهارات كرة ال�سلة بوا�سطة اليدين

(

).

•يف حالة ا�صطدام الكرة �أو مل�سها بالقدم �أو ال�ساق عن ق�صد متعمد ف�إنه ال يعد خمالفة

(

).

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

ي�ستخدم الطالب �أو الطالبة �ألفاظاً ح�سنة �أثناء امل�شاركة يف ن�شاط لكرة القدم.
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الوحـدة اخلام�سة
كرة اليد
عدد

احل�ص�ص

4

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا َ
ن�شاطاً بدن َياً يُنمي عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية
2.يمار�سا َ
ن�شاطاً بدن َياً يُنمي عن�صر القدرة الع�ضلية.
3.يمررا كرة اليد بيد واحدة من م�ستوى الكتف.
4.يمررا كرة اليد باليدين من �أ�سفل (للأمام ،للجانب ،وللأعلى).
5.ينططا كرة اليد باليدين من (الوقوف ،الم�شي ،والجري).
6.يعرفا بع�ض القوانين ال�ضرورية الحديثة التي تحكم المناف�سة في كرة اليد.
7.ي�ستخدما الألفاظ الح�سنة في الت�شجيع �أثناء ممار�سة الن�شاط البدني.
8.يبديا ا�ستعداداً ل�ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء المناف�سة.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١ممار�سة َ
ن�شاطاً بدن َياً ُينمي عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية:

ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناجت يف وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�شاطات ت�سهم يف
تطوير عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�ستهدف حتقيقها.

 .٢ممار�سة َ
ن�شاطاً بدن َياً ُينمي عن�صر القدرة الع�ضلية:

ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر القدرة الع�ضلية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

� .٣أداء مترير كرة اليد بيد واحدة من م�ستوى الكتف:

ֺ تنقل اليدان الكرة �إلى م�ستوى الكتف ثم تترك لمدة �ضئيلة في قب�ضة اليد الرامية.
ֺ ثني الذراع الرامية من مف�صل المرفق.
ֺ ت�شير راحة اليد الحاملة للكرة ب�صورة ثابتة مائلة �إلى االتجاه (المائل العالي).
ֺ و�ضع القدم المعاك�سة لليد الرامية �أما َماً ،والخطو بالقدم الأخرى.
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ֺ دوران الجذع حتى ي�صبح محور الكتف مقاط َعاً لمحور الأر�ض.
ֺ ميل �أعلى الجذع �إلى الأمام قلي ً
ال ،وتوجيه النظر نحو الكرة والزميل �أو الزميلة.

� .٤أداء مترير كرة اليد باليدين من �أ�سفل (للأمام ،للجانب ،وللأعلى):
ֺ م�سك الكرة باليدين بم�ستوى الحو�ض �أو �أ�سفل منه قلي ً
ال.
ֺ تت�أرجح الذراعان خل َفاً ثم �أما َماً.
ֺ تمرر الكرة بمجرد تخطي اليدين م�ستوى ج�سم الطالب �أو الطالبة.
ֺ و�ضع قدم االرتكاز �أما َماً عند التمرير مع نقل ثقل الج�سم في اتجاه التمرير.

� .٥أداء تنطيط كرة اليد باليدين من (الوقوف ،امل�شي ،واجلري):

ֺ �أداء التنطيط بيد واحدة ،بمف�صل ر�سغ اليد.
ֺ تدفع الكرة باليد المفتوحة باتجاه عمودي.
ֺ تو�ضع الكرة �أما َماً وخارج الرجل المعاك�سة لليد الم�ؤدية ،وتتحرك با�ستمرار بين الأر�ض واليد.
ֺ ترفع الذراع الحرة في و�ضع انثناء �أمام الج�سم؛ لت�شكل حماية للكرة من الالعب الآخر وتحفظ التوازن.

 .٦بع�ض القوانني التي حتكم املناف�سة يف كرة اليد:

يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في �آخر طبعة
معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج التعلم في كل
در�س.

 .٧ا�ستخدام الألفاظ احل�سنة يف ت�شجيع الزمالء والتخاطب معهم �أثناء ممار�سة الن�شاط:

يجب على الطالب �أو الطالبة �أثناء ممار�سة الن�شاط الحر�ص على اختيار الألفاظ الح�سنة عند ت�شجيع الزمالء �أو
التخاطب معهم بما يخلق جواً من الألفة بينهم �أثناء الن�شاط ،وعدم اختيار الألفاظ التي تكون م�سيئة للزميل �أو الزميلة
وت�ؤدي �إلى تغيير الحالة النف�سية له مما يزيد الأمور �سواء بينهما ،ويجب الت�أكيد عليهما ب�أن الريا�ضة تقرب وال تفرق من
خالل بناء عالقات �إيجابية بين الممار�سين للأن�شطة وبناء �صداقات جيدة.

� .8ضبط النف�س والتحكم يف االنفعاالت �أثناء املناف�سة:

َ
ارتباطاً وثي َقاً باالنفعاالت المتعددة كما يتميز بقوة جاذبيته االنفعالية مما ي�شكل الأ�سا�س للت�أثير
يرتبط الن�شاط الريا�ضي
الهام على �شخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الطالب �أو الطالبة العمل على �ضبط النف�س والتحكم في االنفعاالت �أثناء ممار�سة
الن�شاط بما ال ينعك�س بنتيجة �سلبية على �أدائه للمهارة �أو التعامل مع الزميل �أو الزميلة ،ويكون دور المعلم �أو المعلمة �أثناء
ممار�سة الن�شاط متابعة �سلوكيات الطالب �أو الطالبات وتعاملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل �أي �سلوك خاطئ.
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�أ�ساليب التعليم:
ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب تفكراً
عميقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما لت�صبح
جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم بما يتنا�سب مع كل در�س.
◀تهيئة الطالب والطالبة للبدء في الدر�س من خالل بع�ض الألعاب ال�صغيرة التي تحقق ذلك.
◀توجيه الطالب والطالبة ال�ستخدام بع�ض المفردات والعبارات التربوية الإيجابية �أثناء ممار�سة الن�شاط الريا�ضي
والتي تهدف �إلى ت�شجيع الزميل والزميلة والحث على المثابرة وبذل الجهد.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀�شرح طريقة الأداء ب�صورة مب�سطة وعر�ض نموذج للأداء من قبل المعلم والمعلمة �أو �أحد الطالب /الطالبات
المتميزين.
◀تنفيذ تدريبات م�شوقة تمهد لعملية تعلم المهارات.
◀تنظيم بع�ض الألعاب والم�سابقات المرحة والتي ت�سهم في �سرعة تعلم المهارات.
◀تطبيقات للمهارة ب�شكل فردي ،وزوجي ،وجماعي.
◀تنظيم مناف�سات م�صغرة ت�ساعد على اكت�ساب الأداء الفني الجيد للمهارة.
◀تو�ضيح بع�ض مواد القانون ال�ضرورية الحديثة التي ت�سهم بم�شاركة الطالب والطالبة في تحكيم المناف�سات
الم�صغرة.
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◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر م�ؤ�شرات �أداء ومواقف
مق�صودة وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات المتعلقة بالجوانب االنفعالية والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى اللياقة القلبية التنف�سية.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى القدرة الع�ضلية.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة لتعرف الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/AvEKmssDyjM
https://youtu.be/SBJChsV46I8
https://youtu.be/4nPd32Emlu0
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در�س تطبيقي

ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة
الوحدة التعليمية

كرة اليد

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

تنطيط كرة اليد من
الوقوف ,وامل�شي ,واجلري

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(كرات يد� ،أقماع � +أطواق)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة � +ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهما على:
1.تنطيط كرة اليد من الوقوف ,وامل�شي ,واجلري بطريقة �صحيحة.
2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي حتكم املناف�سة.
�3.ضبط النف�س والتحكم يف االنفعاالت �أثناء امل�شاركة يف ن�شاط لكرة اليد.

مهاري (بدين)
معريف
انفعايل (�شخ�صي)

موا�صفات �أداء:
� 1.أداء التنطيط بيد واحدة ومبف�صل ر�سغ اليد.
2.دفع الكرة باليد املفتوحة باجتاه عمودي.
3.و�ضع الكرة �أما َماً وخارج الرجل املعاك�سة لليد امل�ؤدية ،وتتحرك با�ستمرار بني الأر�ض واليد.
4.رفع الذراع احلرة يف و�ضع انثناء �أمام اجل�سم لت�شكل حماية للكرة من الالعب الآخر.

الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:
ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً ُحراً داخل الملعب.
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ֺ من و�ضع االنت�شار الحر يحمل كل طالب �أو طالبة كرة يد.
ֺ الوقوف في �صفوف متواجهة الم�سافة بينهم (5م) ويحمل كل واحد منهم كرة يد.
ֺ الوقوف في قاطرات متقابلة ويحمل الأول في القاطرة كرة يد.
ֺ الوقوف في قاطرات و�أمام كل قاطرة عدد (� 5أقماع) الم�سافة بينهم (2متر) ومع كل طالب �أو طالبة كرة يد.
ֺ يوزع الطالب �أو الطالبات على �شكل مجموعات مت�ساوية.

�أن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالبـ/ـة:

ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من )5 -3( :د.
ֺ يم�سك الطالب �أو الطالبة كرة اليد متخذا و�ضع اال�ستعداد ،ثم يقوم بتنطيط الكرة من و�ضع الوقوف في المكان
لمدة ( 2دقيقة).
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة بتنطيط الكرة والم�شي الخفيف حتى مقابلة الزميل �أو الزميلة والعودة لنف�س المكان
ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ يبد�أ الأول في القاطرة بتنطيط الكرة والجري باتجاه المقابل له في القاطرة الأخرى ليقوم بت�سليم الكرة
والوقوف في �آخر القاطرة ،وهكذا يكرر التمرين ( )5مرات.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة بتنطيط الكرة والجري بين الأقماع ب�شكل متعرج والعودة للوقف في �آخر القاطرة.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبات بمحاولة تمرير الكرة بين �أع�ضاء المجموعة مع �ضرورة تنطيط الكرة (  ) 3مرات في
الأر�ض قبل التمرير.
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مالحظة الأداء:
ֺ التنطيط بيد واحدة ومبف�صل ر�سغ اليد.
ֺ دفع الكرة باليد املفتوحة باجتاه عمودي.
ֺ و�ضع الكرة �أما َماً وخارج الرجل املعاك�سة لليد امل�ؤدية ،وتتحرك با�ستمرار بني الأر�ض واليد.
ֺ رفع الذراع احلرة يف و�ضع انثناء �أمام اجل�سم؛ لت�شكل حماية للكرة من الالعب الآخر.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:
ֺ �أداء التنطيط مع التقدم للأمام ثم التوقف ،وتغيري االجتاه ،واال�ستمرار يف التنطيط.
ֺ تنطيط الكرة مع التقدم للأمام ومتريرها على احلائط وا�ستقبالها مرة �أخرى؛ ثم اال�ستمرار يف التنطيط.
ֺ ا�ستقبال الكرة من الزميل ثم التنطيط مع التقدم للأمام ومتريرها له.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ مترينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سرتخاء
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تكليف الطالب �أو الطالبة بكتابة ملخ�ص عن طريقة �أداء تنطيط كرة اليد من الوقوف ،وامل�شي ،واجلري.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري:

م�ؤ�شرات الأداء
�أداء التنطيط بيد واحدة ومبف�صل ر�سغ اليد.
دفع الكرة باليد املفتوحة باجتاه عمودي.
و�ضع الكرة �أما َماً وخارج الرجل املعاك�سة لليد امل�ؤدية ,وتتحرك با�ستمرار بني الأر�ض
واليد.
رفع الذراع احلرة يف و�ضع انثناء �أمام اجل�سم لت�شكل حماية للكرة من الالعب الآخر.

املجموع
املتو�سط

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط
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= جمموع التقديرات ٤ /

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� /1ضع عالمة �صح �أمام الإجابة ال�صحيحة ،وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
•ي�سمح ب�أكرث من ( 7العبني) بالتواجد داخل امللعب يف نف�س الوقت.

)

(

•ي�سمح �أثناء الوقوف �أو اجلري بتنطيط الكرة من مرة واحدة ،ثم معاودة م�سكها مرة ثانية بيد واحدة �أو
(

بكلتا اليدين .

)

•ال ي�سمح بلم�س الكرة بالقدم �أو الرجل �أ�سفل الركبة ،با�ستثناء �إذا رميت الكرة على الالعب من �أحد �أع�ضاء
(

الفريق ا لآخر

)

•ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

ي�ضبط الطالب �أو الطالبة نف�سه ويتحكم يف انفعاالته �أثناء م�شاركته يف ن�شاط لكرة اليد.
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الوحـدة ال�ساد�سة
التن�س
عدد

احل�ص�ص

4

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر القوة الع�ضلية
2.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر ال�سرعة.
3.يم�سكا الم�ضرب بطريقة �صحيحة.
4.يقفا وقفة اال�ستعداد ال�صحيحة.
5.ي�ؤديا ال�ضربة الأمامية بطريقة �صحيحة.
6.ير�سال بوجه الم�ضرب بطريقة �صحيحة.
7.ي�صدا الكرة بطريقة �صحيحة.
8.يعرفا بع�ض القوانين ال�ضرورية الحديثة التي تحكم المناف�سة في التن�س.
9.ي�ستمتعا بالم�شاركة مع الآخرين.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر القوة الع�ضلية:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناجت يف وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�شاطات ت�سهم يف
تطوير عن�صر القوة الع�ضلية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�ستهدف حتقيقها.

 .٢ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر ال�سرعة:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناجت يف وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�شاطات ت�سهم يف

تطوير عن�صر ال�سرعة ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�ستهدف حتقيقها� .٣.أداء م�سك الم�ضرب:
�أ .امل�سكة الأمامية:
ت�ستخدم هذه امل�سكة لل�ضربات الأمامية وهي تت�صف بالآتي:
ֺ تقب�ض راحة اليد على نهاية يد الم�ضرب (العنق) ويقوم الأ�صبعان الخن�صر والبن�صر بالقب�ض المحكم على الم�ضرب.
ֺ حرك الم�ضرب �إلى اتجاهات مختلفة بوا�سطة تحريك مف�صل ر�سغ اليد ل�ضرب الكرة.
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ֺ تكون الم�سافة بين الإبهام وال�سبابة منا�سبة عند القب�ض على الم�ضرب.
ֺ و�ضع الم�ضرب ب�شكل عمودي على الأر�ض ب�صفة م�ستمرة.
ب ـ امل�سكة اخللفية:
ت�ستخدم هذه امل�سكة لل�ضربات اخللفية وهي تت�صف بالآتي:
ֺ تقب�ض راحة اليد على نهاية يد الم�ضرب (العنق).
ֺ تكون الأ�صابع الأخرى مفرودة على المقب�ض ،والإبهام مفروداً على الجهة الأخرى.
ֺ ثني مف�صل ر�سغ اليد للداخل عند القب�ض على الم�ضرب.
ֺ و�ضع الإبهام على عنق الم�ضرب لزيادة القوة والتحكم في اتجاه الم�ضرب.

� .٤أداء وقفة اال�ستعداد:

ֺ الوقوف بفتح الرجلين بات�ساع الكتفين مع ثني خفيف في مف�صلي الركبتين ،وتقدم قدم رجل االرتكاز �أماماً.
ֺ توزيع ثقل الج�سم على �أ�صابع القدمين ،مع دفع الج�سم وميله قلي ً
ال �إلى الأمام.
ֺ و�ضع اليد الحاملة للم�ضرب �أمام الج�سم ووجه الم�ضرب �إلى الأعلى.
ֺ النظر متجهاً للأمام ونحو الكرة ،مع م�سك الم�ضرب دون ت�صلب ،والر�أ�س لأعلى.

� .٥أداء ال�ضربة الأمامية:

ֺ و�ضع ر�أ�س الم�ضرب في م�ستوى الحو�ض ،مع ثني مف�صلي الركبتين ،و�سند الم�ضرب على اليد الحرة.
ֺ تحريك الج�سم والم�ضرب باتجاه الخلف لو�صول ر�أ�س الم�ضرب فوق م�ستوى الر�أ�س.
ֺ �أخذ خطوة للأمام لتحريك الج�سم للجانب ،مع خف�ض ر�أ�س الم�ضرب لم�ستوى الحو�ض ل�ضرب الكرة.
ֺ تحريك ر�أ�س الم�ضرب لنقطة تالقيه بالكرة في خط واحد �أمام الرجل الحرة.
ֺ ا�ستمرار حركة الم�ضرب حتى و�صوله لم�ستوى �أعلى الرا�س.
ֺ يرتكز وزن الج�سم على الرجل الحرة مع رفع كعب رجل االرتكاز عن الأر�ض.

� .٦أداء الإر�سال:

ֺ م�سك الم�ضرب بين قب�ضة ال�ضربة الأمامية والخلفية.
ֺ اتجاه الم�ضرب عمودياً على الأر�ض ويكون نحو االتجاه الذي �سوف ي�ضرب فيه الكرة.
ֺ تحريك الم�ضرب واليد الحاملة للم�ضرب �إلى الأ�سفل معاً ،مع نقل ثقل الج�سم على القدم الخلفية.
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ֺ ا�ستدارة الم�ضرب �إلى الخلف ،ثم لأعلى مع رفع اليد حاملة الكرة �إلى �أعلى لرميها.
ֺ تحريك الم�ضرب خلف الظهر والمرفق �إلى �أعلى ،مع انحناء الج�سم �إلى الأمام.
ֺ رفع الم�ضرب عالياً لمقابلة الكرة و�ضربها ،مع ا�ستدارة الم�ضرب للجهة المقابلة من الج�سم.
ֺ نقل ثقل الج�سم للأمام بعد �ضرب الكرة ،والم�ضرب في الجهة المقابلة للج�سم.

� .٧أداء �صد الكرة:

ֺ م�سك الم�ضرب مع �سنده باليد الأخرى ل�صد الكرة القادمة من المناف�س.
ֺ �صد الكرة بوجه الم�ضرب تكون اليد الحرة هي الأقرب للملعب.
ֺ �صد الكرة بظهر الم�ضرب تكون الحاملة للكرة هي الأقرب للملعب.
ֺ تتحرك القدمان مع حركة الذراع ال�ضاربة للكرة مع الوقوف بزاوية مائلة.
ֺ المتابعة من اليد ال�ضاربة بعد �صد الكرة.
ֺ التحرك للمكان المتوقع �سقوط الكرة فيه.

 .8بع�ض القوانني التي حتكم املناف�سة يف التن�س:
يحدد املعلم �أو املعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواجت التعلم امل�ستهدفة يف هذه الوحدة وفق ما ورد يف �آخر طبعة معتمدة
من القانون الدويل ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواجت التعلم يف كل در�س.

 .9تتعزز لديهما املتعة �أثناء امل�شاركة مع الآخرين:
الأطفال من �سن ال�ساد�سة يمكنهم اال�ستمتاع بخبرات المناف�سة عند الم�شاركة في الأن�شطة البدنية داخل المدر�سة .وال
�شك �أن �إيجابيات الم�شاركة في الأن�شطة البدنية �أكثر من �سلبياتها ،وعلى البالغين الم�شاركين فيها الت�أكد من �أن ممار�سة
الأطفال تتم في �أجواء مفعمة بالمتعة والتحدي ولي�ست مجرد خبرة تعر�ضهم للآالم والإ�صابات وتجعلهم ي�شعرون بخيبة
الأمل والإحباط.
والن�شاط التناف�سي له فوائد منها الم�ساهمة في بناء ال�شخ�صية عن طريق تعزيز االعتداد بالنف�س وتقليل التوتر والقلق،
ف�ضال عن تعليم الن�شء كيفية حل الم�شكالت التي يواجهونها وتعزيز قيمة االن�ضباط الذاتي واحترام الآخرين لديهم .وكما
هو معلوم ،تغر�س في نفو�س الأطفال كيفية التعامل مع المواقف ال�صعبة والتغلب على م�شاعر الإحباط التي قد يتعر�ضون
لها ،وال �شك �أن هذا در�س هام يجب تعلمه في الحياة بوجه عام.
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�أ�ساليب التعليم:
ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب
تفكرياً عميقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها
منهما لت�صبح جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀تهيئة الطالب والطالبة للبدء في الدر�س من خالل بع�ض الألعاب ال�صغيرة التي تحقق ذلك.
◀يو�ضح المعلم والمعلمة �أهمية الترويح الإيجابي ،والم�شاركة مع الآخرين ،و�إمكانية ا�ستغالل التن�س خالل الأوقات
الحرة والتنزه.
◀يطلع الطالب والطالبة على نماذج للم�ضارب الم�ستخدمة في �ألعاب الم�ضرب بهدف تمييزها.
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم بما يتنا�سب مع كل در�س.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀�شرح طريقة الأداء الفني ب�صورة مب�سطة مع عر�ض نموذج للأداء من قبل المعلم والمعلمة �أو �أحد الطالب/الطالبات
المتميزين.
◀تنفيذ بع�ض التدريبات والألعاب والم�سابقات التمهيدية التي ت�ساعد على تعلم المهارات وفق الأ�سلوب والت�شكيل
المنا�سب.
◀تنظيم مناف�سات فردية وزوجية م�صغرة ت�سهم في اكت�ساب الأداء الفني الجيد للمهارة.
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◀تو�ضيح بع�ض مواد القانون الحديثة ال�ضرورية والتي ت�سهم بم�شاركة الطالب والطالبة في تحكيم المناف�سات الم�صغرة.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر
م�ؤ�شرات �أداء ومواقف مق�صودة وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات
المتعلقة بالجوانب االنفعالية والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر القوة الع�ضلية.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر ال�سرعة.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة لتعرف الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/OAi4tAdkZOs
https://youtu.be/nlUzxkaTevQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gv_1CHd6Kdo
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در�س تطبيقي
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ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

الوحدة التعليمية

التن�س

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

م�سك امل�ضرب ووقفة
اال�ستعداد

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(كرات تن�س +م�ضارب تن�س �أقماع � +أطواق)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة +
�ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهما على:
				
1.م�سك امل�ضرب ووقفة اال�ستعداد بطريقة �صحيحة.

مهاري (بدين)

2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي حتكم املناف�سة		.

معريف (�صحي)

3.اال�ستمتاع بامل�شاركة مع الآخرين.

			

انفعايل (�شخ�صي)

موا�صفات �أداء:
 .١م�سك امل�ضرب:
�أ .امل�سكة الأمامية:
ت�ستخدم هذه امل�سكة لل�ضربات الأمامية وهي تت�صف بالآتي:
ֺ تقب�ض راحة اليد على نهاية يد الم�ضرب (العنق) ويقوم الأ�صبعان "الخن�صر والبن�صر" بالقب�ض المحكم على الم�ضرب.
ֺ حرك الم�ضرب �إلى اتجاهات مختلفة بوا�سطة تحريك مف�صل ر�سغ اليد ل�ضرب الكرة.
ֺ تكون الم�سافة بين الإبهام وال�سبابة منا�سبة عند القب�ض على الم�ضرب.
ֺ و�ضع الم�ضرب ب�شكل عمودي على الأر�ض ب�صفة م�ستمرة.
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ب ـ امل�سكة اخللفية:
ت�ستخدم هذه امل�سكة لل�ضربات اخللفية وهي تت�صف بالآتي:
ֺ تقب�ض راحة اليد على نهاية يد الم�ضرب (العنق).
ֺ الأ�صابع الأخرى مفرودة على المقب�ض ،والإبهام مفرو َداً على الجهة الأخرى للتحكم في الم�سكة.
ֺ ثني مف�صل ر�سغ اليد للداخل عند القب�ض على الم�ضرب.
ֺ و�ضع الإبهام على عنق الم�ضرب لزيادة القوة والتحكم في اتجاه الم�ضرب.

 .٢وقفة اال�ستعداد:

ֺ الوقوف بفتح الرجلين بات�ساع الكتفين مع ثني خفيف في مف�صلي الركبتين.
ֺ تقدم قدم رجل االرتكاز �أماماً ،مع توزيع ثقل الج�سم على �أ�صابع القدمين.
ֺ دفع الج�سم وميله للأمام ،و�ضع اليد الحاملة للم�ضرب �أمام الج�سم ووجه الم�ضرب لأعلى.
ֺ �سند ذراع الم�ضرب على اليد الحرة والنظر للأمام ونحو الكرة.
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الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:

ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً ُحراً داخل الملعب.
ֺ من و�ضع االنت�شار الحر يحمل كل طالب �أو طالبة م�ضرب تن�س.
ֺ الوقوف في �صفوف متقابلة الم�سافة بينهم 4م .
ֺ الوقوف في دوائر قطرها (5م) وكل طالب �أو طالبة يحمل م�ضرب تن�س.

�أن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالبـ/ـة:

ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من )5 -3( :د.
ֺ م�سك الم�ضرب الم�سكة ال�صحيحة ويقوم بتحريكه يميناً وي�سا َراً.
ֺ التحرك لمقابلة الزميل �أو الزميلة في ال�صف المقابل وعند مقابلته يتوقفا �آخذين وقفة اال�ستعداد.
ֺ الم�شي ب�شكل دائرة وعند �سماع ال�صافرة يتوقف متخذا و�ضع وقفة اال�ستعداد مم�س َكاً بالم�ضرب بطريقة �صحيحة.
ֺ عند �سماع ال�صافرة الأخرى يقوم بعك�س اتجاه الم�شي ويكرر هذا التمرين ( 5مرات).

مالحظة الأداء:
�أو ًال  :امل�سكة ال�صحيحة للم�ضرب:

ֺ قب�ض نهاية �ساق الم�ضرب (العنق) براحة اليد بم�ساعدة الأ�صبعين "الخن�صر والبن�صر" ،والأ�صابع الأخرى
للتحكم في توجيه م�سار �ضرب الكرة.
ֺ تحريك الم�ضرب بوا�سطة مف�صل ر�سغ اليد �إلى اتجاهات مختلفة ل�ضرب الكرة.
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ֺ و�ضع الم�ضرب عمودياً على الأر�ض ب�صفة م�ستمرة.
ֺ عدم القب�ض على الم�ضرب بقوة �أو توتر.

ثانياً :وقفة اال�ستعداد ال�صحيحة:

ֺ الوقوف مع تباعد القدمين بات�ساع الكتفين ،وثني خفيف في مف�صلي الركبتين ،مع تقدم رجل االرتكاز �أماماً.
ֺ توزيع ثقل الج�سم على �أ�صابع القدمين ،ودفع الج�سم مع ميله قلي ً
ال �إلى الأمام.
ֺ و�ضع اليد الحاملة للم�ضرب �أمام الج�سم ووجه الم�ضرب �إلى الأعلى ،مع �سنده عند نهاية ذراعه على اليد الحرة.
ֺ النظر للأمام ونحو الكرة ،مع م�سك الم�ضرب دون ت�صلب والر�أ�س لأعلى.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:

لعبه �صغيرة:

ֺ أداء الخبرة من الجري الجانبي ،ثم التوقف المفاجئ بو�ضع وقفة اال�ستعداد ال�صحيحة ،مع الم�سكة ال�صحيحة
للم�ضرب.
ֺ �أداء الخبرة من الجري للأمام ثم التوقف المفاجئ والدوران لأداء و�ضع وقفة اال�ستعداد ال�صحيحة ،مع الم�سكة
ال�صحيحة للم�ضرب.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ مترينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سرتخاء
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تكليف الطالب �أو الطالبة ب�إح�ضار �صور تو�ضح الأداء ال�صحيح ملهارتي م�سك امل�ضرب ووقفة اال�ستعداد.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري (بدين):

م�ؤ�شرات الأداء  -خربة امل�سكة ال�صحيحة للم�ضرب

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

قب�ض نهاية يد امل�ضرب (العنق) براحة اليد مب�ساعدة الأ�صبعني "اخلن�صر والبن�صر"
والأخرى تتحكم يف توجيه م�سار �ضرب الكرة.
حتريك امل�ضرب بوا�سطة مف�صل ر�سغ اليد �إىل اجتاهات خمتلفة ل�ضرب الكرة
و�ضع امل�ضرب عمودياً على الأر�ض ب�صفة م�ستمرة.
عدم القب�ض على امل�ضرب بقوة �أو توتر

املجموع
املتو�سط
م�ؤ�شرات الأداء  -خربة وقفة اال�ستعداد ال�صحيحة

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

الوقوف مع تباعد القدمني بات�ساع الكتفني مع ثني مف�صلي الركبتني ورجل
االرتكاز اماماً.
توزيع ثقل اجل�سم على �أ�صابع القدمني ودفع اجل�سم وميله للأمام
و�ضع اليد احلاملة للم�ضرب �أمام اجل�سم وتوجيه امل�ضرب �إىل الأعلى مع �سنده عند
نهاية ذراع امل�ضرب على اليد احلرة.
النظر للأمام باجتاه الكرة وم�سك امل�ضرب دون ت�صلب والر�أ�س لأعلى

املجموع
املتو�سط
107

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط

= جمموع التقديرات ٤ /

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� /1ضع عالمة �صح �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
•حتت�سب نقاط ال�شوط العادي وفق التايل :ال �شيء � -40-30-15 -شوط

( ).

•يحق لالعب املر�سل الوقوف �أثناء �أداء الإر�سال على خط القاعدة (احلد النهائي)

( ).

•يعترب الإر�سال خط�أ �إذا �أخفق يف مل�س الكرة مب�ضربه �أثناء �أداء الإر�سال

( ).

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء
ي�ستمتع الطالب �أو الطالبة بامل�شاركة مع الآخرين يف ن�شاط لعبة التن�س.
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م�ستويات التقدير

نعم

ال

الوحـدة ال�سابعة
كرة الطاولة
عدد

احل�ص�ص

4

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي قوة ع�ضالت البطن.
2.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر الر�شاقة.
3.يُم�سكا بالم�ضرب بطريقة �صحيحة.
4.يقفا وقفة اال�ستعداد ال�صحيحة.
5.ي�ؤديا الإر�سال بوجه وظهر الم�ضرب.
6.ي�ؤديا القاطعة الأمامية بوجه وظهر الم�ضرب.
7.ي�صدا الكرة بوجه وظهر الم�ضرب.
8.يعرفا بع�ض القوانين ال�ضرورية الحديثة التي تحكم المناف�سة في كرة الطاولة.
9.تتعزز لديهما المتعة �أثناء الم�شاركة مع الآخرين.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي قوة ع�ضالت البطن:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير قوة ع�ضالت البطن ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

 .٢ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر الر�شاقة:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر الر�شاقة ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

� .٣أداء م�سك الم�ضرب:

ֺ و�ضع �أ�صبعي الإبهام وال�سبابة على الحافة العليا القريبة من عنق القب�ضة.
ֺ الأ�صابع الثالثة الأخرى تو�ضع على الن�صل في الجهة الخلفية.
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ֺ ي�ستخدم هذا النوع من الم�سكات وجهاً واحداً من الم�ضرب لأداء ال�ضربات وهذا ما يجعل المهاجم م�سيطراً على الكرة
بوجه واحد دون تغيير في حركة اليد �أثناء �ضرب الكرة.

� .٤أداء وقفة اال�ستعداد:

ֺ الوقوف بعيداً عن الحد النهائي للطاولة بم�سافة (� 60سم).
ال مع ميل الجذع قلي ً
ֺ القدمان متباعدتان بقدر منا�سب وثقل الج�سم موزع على القدمين والركبتان مثنيتان قلي ً
ال
للأمام.
ֺ ثني مرفق اليد المم�سكة بالم�ضرب؛ حيث يكون الم�ضرب في و�ضع �أمام الج�سم.
ֺ عند و�ضع ال�صد يكون و�ضع القدم المعاك�سة لليد الم�ؤدية متقدماً عن القدم الأخرى و�أقرب �إلى حافة الطاولة وكتف
اليد الحرة مواجهاً للطاولة مع انثناء الذراع عند مف�صل المرفق.
ֺ �ضرب الكرة عند �أعلى ارتفاع لها مع تغيير ثقل الج�سم على القدم الأمامية.

� .٥أداء الإر�سال بوجه الم�ضرب وظهره:

�أ� .أداء الإر�سال بوجه امل�ضرب:
ֺ الوقوف خلف الطاولة بم�سافة تتراوح ما بين (� 60 - 50سم) و�إحدى القدمين متقدمة على الأخرى مع ثني الركبتين
وميل الجذع للأمام قلي ً
ال.
ֺ م�سك الم�ضرب باليد الم�ؤدية ويكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
ֺ و�ضع الكرة على راحة اليد الحرة وهي بو�ضع مفتوح ومنب�سط ويكون مكان الكرة خلف خط النهاية.
ֺ رمي الكرة عمودياً مع تحريك اليد الحاملة للم�ضرب خلفاً ثم �أماماً لأداء �ضربة الإر�سال ومد الذراع كام ً
ال بعد �ضربة
الإر�سال.
ب� .أداء الإر�سال بظهر امل�ضرب:
ֺ يقف الم�ؤدي خلف الطاولة بم�سافة تتراوح ما بين (� 60 - 50سم) مواجهاً للطاولة مع تباعد الرجلين بات�ساع ال�صدر
وثني الركبتين ،وميل الجذع قلي ً
ال للأمام.
ֺ م�سك الم�ضرب باليد الم�ؤدية؛ بحيث يكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
ֺ ي�ؤدي الإر�سال برمي الكرة �إلى �أعلى في اتجاه ر�أ�سي مع دوران ب�سيط في الجزء العلوي للج�سم الم�ؤدي ل�سهولة
الحركة.
ال ل�ضرب الكرة من �أ�سفل ومد الذراع كام ً
ֺ مرجحة ذراع اليد الم�ؤدية �إلى الخلف و�إلى الأعلى قلي ً
ال بعد �أداء الإر�سال.
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� .٦أداء القاطعة الأمامية بوجه الم�ضرب وظهره:

�أ� .أداء القاطعة الأمامية بوجه امل�ضرب:
ֺ يتخذ الم�ؤدي وقفة اال�ستعداد؛ بحيث تكون قدم الرجل المعاك�سة لليد الم�ؤدية متقدمة للأمام والأخرى منحرفة
بزاوية  45درجة على �أن تكون الم�سافة بين القدمين م�ساوية لعر�ض الكتفين والجذع للأمام قلي ً
ال.
ֺ يقوم الم�ؤدي بالمرجحة الخلفية للم�ضرب مع دفع كتف اليد الحرة �إلى الأمام والجذع �إلى الأ�سفل متجهاً لجهة
�ضرب الكرة.
ֺ �ضرب الكرة عند �أعلى ارتفاع لها مع نقل ثقل الج�سم من القدم الخلفية �إلى الأمامية.
ֺ يجب �أن تتابع اليد الم�ؤدية حركة الكرة لت�صل �إلى �أعلى الر�أ�س.
ب ـ �أداء القاطعة الأمامية بظهر امل�ضرب:
ֺ يتخذ الم�ؤدي وقفة اال�ستعداد وتكون قدم الرجل المعاك�سة لليد الم�ؤدية متقدمة عن الأخرى وكتفها مواجهاً لل�شبكة.
ال قلي ً
ֺ يكون الجزء العلوي من الج�سم مائ ً
ال �إلى الأمام مع انثناء المرفق من ناحية الج�سم وعدم المرجحة الكبيرة.
ֺ �ضرب الكرة من مقدمة الذراع بتحريك الر�سغ على �شكل قو�س و�إرجاع الم�ضرب للخلف قلي ً
ال؛ بحيث يتم نقل الج�سم
�إلى الأمام قلي ً
ال بعد �أداء هذه ال�ضربات.
ֺ متابعة الأداء بموا�صلة اليد الم�ؤدية الحركة �إلى الأمام.

� .7أداء �صد الكرة بوجه وظهر الم�ضرب:

�أ� .صد الكرة بوجه امل�ضرب:
ֺ يتخذ الم�ؤدي وقفة اال�ستعداد وقدم الرجل الحرة متقدمة عن الأخرى وكتفها متجه نحو الطاولة ويجب عليه �أن
يتخذ موقفاً؛ بحيث ت�سقط الكرة �إلى جانب ج�سمه الم�ستخدم ل�ضرب الكرة.
ֺ ت�سحب اليد الم�ؤدية للخلف بعد لم�س الكرة �سطح الطاولة ويكون وجه الم�ضرب مائ ً
ال للأ�سفل.
ֺ ت�ضرب الكرة عند و�صولها �إلى �أعلى ارتداد لها.
ֺ عند االنتهاء من ال�ضربة تمتد الذراع الم�ؤدية للأمام باتجاه الكرة �إلى �أن ت�صل �أمام وجه الم�ؤدي �أو تجتازه �إلى جهة
الي�سار.
ֺ نقل مركز ثقل الج�سم من القدم العك�سية �إلى الأخرى مع لف الجذع من اتجاه �ضرب الكرة �إلى االتجاه المعاك�س.
ب ـ �أداء �صد الكرة بظهر امل�ضرب:
ֺ يكون وقوف الم�ؤدي خلف الكرة تماماً ورجله المعاك�سة �إلى الأمام عند تنفيذ ال�ضربة بجانب الكرة كما في ال�ضربة
الأمامية.
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ֺ ت�سحب الذراع الم�ؤدية �إلى جانب الج�سم باتجاه الورك �إلى الجهة الأخرى وتكون القدمان متباعدتان �أثناء �سحب
الذراع.
ֺ مرجحة اليد الم�ؤدية �إلى الأمام باتجاه الطاولة ل�ضرب الكرة عندما ترتد �إلى �أعلى ارتداد لها.
ֺ بعد االنتهاء من عملية ال�ضرب تمتد الذراع الم�ؤدية ويدور ال�ساعد باتجاه الطاولة.

 .8بع�ض القوانني التي حتكم املناف�سة يف كرة الطاولة:
يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في �آخر طبعة
معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج التعلم في كل در�س.

 .9تتعزز لديهما المتعة �أثناء الم�شاركة مع الآخرين:
الأطفال من �سن ال�ساد�سة يمكنهم اال�ستمتاع بخبرات المناف�سة عند الم�شاركة في الأن�شطة البدنية داخل المدر�سة .وال
�شك �أن �إيجابيات الم�شاركة في الأن�شطة البدنية �أكثر من �سلبياتها ،وعلى البالغين الم�شاركين فيها الت�أكد من �أن ممار�سة
الأطفال تتم في �أجواء مفعمة بالمتعة والتحدي ،ولي�ست مجرد خبرة تعر�ضهم للآالم والإ�صابات وتجعلهم ي�شعرون بخيبة
الأمل والإحباط.
والن�شاط التناف�سي له فوائد منها الم�ساهمة في بناء ال�شخ�صية عن طريق تعزيز االعتداد بالنف�س وتقليل التوتر
والقلق ،ف�ضال عن تعليم الن�شء كيفية حل الم�شكالت التي يواجهونها وتعزيز قيمة االن�ضباط الذاتي واحترام الآخرين
لديهم .وكما هو معلوم ،تغر�س في نفو�س الأطفال كيفية التعامل مع المواقف ال�صعبة والتغلب على م�شاعر الإحباط التي
قد يتعر�ضون لها ،وال �شك �أن هذا در�ساً هاماً يجب تعلمه في الحياة بوجه عام.
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�أ�ساليب التعليم:
ميكن للمعلم /ــة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً
عميقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما لت�صبح
جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀تنظيم �أن�شطة بدنية ت�سهم في تهيئة الطالب للبدء في الدر�س.
◀تق�سيم الطالب �أو الطالبات �إلى مجموعات منا�سبة ،والت�أكيد على تنمية الم�شاركة الإيجابية مع الآخرين �أثناء
الن�شاط البدني.
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم بما يتنا�سب مع كل در�س.
◀تنفيذ تمرينات مب�سطة للإطالة والمرونة لكافة �أجزاء الج�سم.
◀تنظيم �سل�سلة من تمرينات التهيئة الحرة المنا�سبة.
◀تنظيم ن�شاط حر با�ستخدام م�ضرب كرة الطاولة مع تن�سيق الميدان ب�صورة تتيح للطالب والطالبة بالحركة.
◀تقديم نموذج من قبل المعلم �أو المعلمة �أو بع�ض الطالب /الطالبات المميزين.
◀تطبيق المهارة من خالل الأداء الفردي والزوجي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة الإيجابية.
◀تنظيم مناف�سات م�صغرة ت�سهم في �إ�شباع رغبات وميول الطالب والطالبات التناف�سية وت�ساعد على �سرعة تطوير الأداء.
◀تو�ضيح بع�ض مواد القانون ال�ضرورية الحديثة التي ت�سهم بم�شاركة الطالب والطالبات في تحكيم المناف�سات الم�صغرة.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
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◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر م�ؤ�شرات
�أداء ومواقف مق�صودة وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات المتعلقة
بالجوانب االنفعالية والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
يتم تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى قوة ع�ضالت البطن.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر الر�شاقة.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة لتعرف الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/Gv_1CHd6Kdo
https://youtu.be/9eCLxMKej20
https://youtu.be/YEq75X7NZd4
https://youtu.be/TlolL2BK5CE
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در�س تطبيقي

ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة
الوحدة التعليمية

كرة الطاولة

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

الإر�سال بوجه وظهر
امل�ضرب

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(كرات تن�س +م�ضارب تن�س)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة � +ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهما على:
			
� 1.أداء الإر�سال بوجه وظهر امل�ضرب بطريقة �صحيحة.
		
2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي حتكم املناف�سة.
3.اال�ستمتاع بامل�شاركة مع الآخرين.

مهاري
معريف
انفعايل

موا�صفات الأداء:
الإر�سال بوجه الم�ضرب وظهره:

�أ .الإر�سال بوجه امل�ضرب:
ֺ الوقوف خلف الطاولة بم�سافة تتراوح ما بين (� 60 - 50سم) و�إحدى القدمين متقدمة على الأخرى مع ثني الركبتين
وميل الجذع للأمام قلي ً
ال.
ֺ م�سك الم�ضرب باليد الم�ؤدية ويكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
ֺ و�ضع الكرة على راحة اليد الحرة وهي بو�ضع مفتوح ومنب�سط ويكون مكان الكرة خلف خط النهاية.
ֺ رمي الكرة عمودياً مع تحريك اليد الحاملة للم�ضرب خلفاً ثم �أماماً لأداء �ضربة الإر�سال ومد الذراع كام ً
ال بعد �ضربة
الإر�سال.
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ب .الإر�سال بظهر امل�ضرب:
ֺ يقف الم�ؤدي خلف الطاولة بم�سافة تتراوح ما بين (� 60 - 50سم) مواجهاً للطاولة مع تباعد الرجلين بات�ساع ال�صدر
وثني الركبتين ،وميل الجذع قلي ً
ال للأمام.
ֺ م�سك الم�ضرب باليد الم�ؤدية؛ بحيث يكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
ֺ ي�ؤدي الإر�سال برمي الكرة �إلى �أعلى في اتجاه ر�أ�سي مع دوران ب�سيط في الجزء العلوي للج�سم الم�ؤدي ل�سهولة
الحركة.
ال ل�ضرب الكرة من �أ�سفل ومد الذراع كام ً
ֺ مرجحة ذراع اليد الم�ؤدية �إلى الخلف و�إلى الأعلى قلي ً
ال بعد �أداء الإر�سال.

الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:

ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً حراً داخل الملعب.
ֺ يقف الطالب �أو الطالبة مم�سكاً بالم�ضرب بمواجهة الحائط على م�سافة (2م).
ֺ يقف الطالب �أو الطالبة خلف الطاولة مم�سكاً بالم�ضرب والكرة على راحة اليد.
ֺ يقوم كل طالبين �أو طالبتين بالتناف�س فيما بينهم من خالل مباراة ب�شوط واحد.

�أن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالب والطالبة:

لعبه �صغيرة :م�سابقة (محطات):

ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من )5 -3( :د.
ֺ يقوم الطالب �أو الطالبة ب�أداء الإر�سال بوجه الم�ضرب وبظهر الم�ضرب تجاه الحائط.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة ب�إر�سال الكرة بوجه الم�ضرب تجاه الزميل المقابل على الجهة الأخرى من الطاولة.
ֺ يكرر الطالب �أو الطالبة نف�س التمرين ال�سابق عن طريق �إر�سال الكرة بظهر الم�ضرب.
ֺ يقوم الطالب والطالبة بالمناف�سة في مباراة كرة طاولة من �شوط واحد على �أن يكون الإر�سال بوجه �أو ظهر الم�ضرب.
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مالحظة الأداء:

�أ .الإر�سال بوجه امل�ضرب:
ֺ الوقوف خلف الطاولة بم�سافة تتراوح ما بين (� 60 - 50سم) و�إحدى القدمين متقدمة على الأخرى مع ثني الركبتين
وميل الجذع للأمام قلي ً
ال.
ֺ م�سك الم�ضرب باليد الم�ؤدية ويكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
ֺ و�ضع الكرة على راحة اليد الحرة وهي بو�ضع مفتوح ومنب�سط ويكون مكان الكرة خلف خط النهاية.
ֺ رمي الكرة عمودياً مع تحريك اليد الحاملة للم�ضرب خلفاً ثم �أماماً لأداء �ضربة الإر�سال ومد الذراع كام ً
ال بعد �ضربة
الإر�سال.
ب .الإر�سال بظهر امل�ضرب:
ֺ يقف الم�ؤدي خلف الطاولة بم�سافة تتراوح ما بين (� 60 - 50سم) مواجهاً للطاولة مع تباعد الرجلين بات�ساع ال�صدر
وثني الركبتين ،وميل الجذع قلي ً
ال للأمام.
ֺ م�سك الم�ضرب باليد الم�ؤدية؛ بحيث يكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
ֺ ي�ؤدي الإر�سال برمي الكرة �إلى �أعلى في اتجاه ر�أ�سي مع دوران ب�سيط في الجزء العلوي للج�سم الم�ؤدي ل�سهولة الحركة.
ال ل�ضرب الكرة من �أ�سفل ومد الذراع كام ً
ֺ مرجحة ذراع اليد الم�ؤدية �إلى الخلف و�إلى الأعلى قلي ً
ال بعد �أداء الإر�سال.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:

لعبه �صغيرة:

ֺ �أداء الإر�سال بوجه وظهر الم�ضرب ب�شكل متتالي عدد ( 10مرات) مع زميل �أو زميله.
ֺ �أداء الإر�سال مرة بوجه الم�ضرب و�أخرى بظهر الم�ضرب.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ تمرينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سترخاء
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تزويد الطالب �أو الطالبة ب ( )CDيو�ضح كيفية �أداء خربة الإر�سال بوجه وظهر امل�ضرب.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري (بدين):

م�ؤ�شرات الأداء  -الإر�سال بوجه امل�ضرب

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

الوقوف خلف الطاولة مب�سافة ترتاوح ما بني (� 60 - 50سم) و�إحدى القدمني متقدمة
على الأخرى ،مع ثني الركبتني وميل اجلذع للأمام قلي ً
ال.
م�سك امل�ضرب باليد امل�ؤدية ،ويكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
و�ضع الكرة على راحة اليد احلرة وهي بو�ضع مفتوح ومنب�سط ،ويكون مكان الكرة خلف
خط النهاية.
رمي الكرة عمودياً مع حتريك اليد احلاملة للم�ضرب للخلف ثم للأمام؛ لأداء �ضربة
الإر�سال ومد الذراع كام ً
ال بعد �ضربة الإر�سال.

املجموع
املتو�سط
م�ؤ�شرات الأداء  -الإر�سال بظهر امل�ضرب
يقف امل�ؤدي خلف الطاولة مب�سافة ترتاوح ما بني (� 60 - 50سم) مواجهاً للطاولة مع
تباعد الرجلني بات�ساع ال�صدر وثني الركبتني ،وميل اجلذع قلي ً
ال للأمام.
م�سك امل�ضرب باليد امل�ؤدية؛ بحيث يكون فوق �سطح الطاولة وخارجها.
�أداء الإر�سال برمي الكرة �إىل �أعلى يف اجتاه ر�أ�سي مع دوران ب�سيط يف اجلزء العلوي
جل�سم امل�ؤدي ل�سهولة احلركة.
مرجحة ذراع اليد امل�ؤدية �إىل اخللف و�إىل الأعلى قلي ً
ال ل�ضرب الكرة من �أ�سفل ومد
الذراع كام ً
ال بعد �أداء الإر�سال.

املجموع
املتو�سط
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م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط

= جمموع التقديرات ٤ /

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� /1ضع عالمة �صح �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
·يجب �أن تكون الكرة ثابتة وم�ستقرة عند بداية الإر�سال على راحة اليد احلرة للمر�سل وهي م�سطحة ومفتوحة) ( .
·يقوم املر�سل برمي الكرة للأعلى باجتاه عمودي دون تدويرها بارتفاع ال يقل م�سافة عن (�16سم) بعد تركها لليد
( )

احلرة ،وت�سقط بعد ذلك دون مل�س �أي �شيء قبل �ضربها.
·يجب �أن تكون الكرة فوق �سطح الطاولة منذ �آخر حلظة تكون فيها الكرة م�ستقرة قبيل رميها حتى �ضربها
من قبل املر�سل ،وال حتجب ب�أي جزء من ج�سم الرامي �أو مالب�سه.

( )

·عند الف�شل يف �أداء �ضربة الإر�سال حت�سب نقطة عليه.

( )

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

ي�شعر الطالب �أو الطالبة باملتعة عند امل�شاركة مع الآخرين يف ن�شاط لعبة لكرة
الطاولة.
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الوحـدة الثامنة
الري�شة الطائرة
عدد

احل�ص�ص

٤

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر المرونة.
2.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر القدرة الع�ضلية.
3.يُم�سكا بالم�ضرب بطريقة �صحيحة.
4.يقفا وقفة اال�ستعداد ال�صحيحة.
5.ي�ؤديا الم�سكة الأمامية للم�ضرب.
6.ي�ؤديا الإر�سال المنخف�ض.
7.ي�ؤديا ال�ضربة الأمامية (بوجه وظهر الم�ضرب).
8.يعرفا بع�ض القوانين ال�ضرورية الحديثة التي تحكم المناف�سة في الري�شة الطائرة.
9.يقدرا قيمة الحما�س المقبول �أثناء ممار�سة الن�شاط.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر املرونة:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر المرونة ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

 .٢ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ينمي عن�صر القدرة الع�ضلية:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر القدرة الع�ضلية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

� .٣أداء م�سك امل�ضرب:

ُيعد م�سك الم�ضرب الخطوة الأولى لإتقان مهارات الري�شة الطائرة ويوجد عدة �أنواع من م�سك الم�ضرب (الأمامية،
والخلفية ،والرافعة) وهنا بع�ض الفوائد ال�ستعمال الم�سكة الجيدة:
ֺ تعطي قوة �أكبر في ال�ضربة ال�ساحقة.
ֺ ال�سيطرة على �ضربات ال�شبكة والدقة في الإر�سال.
ֺ تمنح دفاع قوي لل�ضربات ال�ساحقة ،واال�ستعداد ل�ضربات الخداع لكال الجانبين.
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� .٤أداء وقفة اال�ستعداد:

ֺ اتخاذ و�ضع الوقوف فتحاً ،وتكون القدمان بات�ساع الكتفين مع ثني خفيف في مف�صلي الركبتين.
ֺ توزيع ثقل الج�سم على القدمين ،مع ميل الج�سم قلي ً
ال للأمام.
ֺ و�ضع اليد الحاملة للم�ضرب �أمام الج�سم ووجه الم�ضرب �إلى الأعلى ،مع �سنده عند نهاية ذراع الم�ضرب على اليد الحرة.
ֺ يتجه النظر للأمام ونحو الكرة ،مع م�سك الم�ضرب بدون ت�صلب ،والر�أ�س لأعلى.

� .٥أداء امل�سكة الأمامية:

ت�ستخدم هذه الم�سكة ل�ضرب الكرات التي ت�أتي من الجهة المقابلة لليد المم�سكة للم�ضرب ،وت�شتمل موا�صفات الأداء
ال�صحيح على التالي:
ֺ م�سك الم�ضرب من العنق باليد الحرة ويكون ر�أ�س الم�ضرب عمودياً على الأر�ض.
ֺ و�ضع راحة اليد الم�ؤدية للم�سكة على مكان القب�ضة بن�شر الأ�صابع.
ֺ لف �أ�صابع اليد القاب�ضة على موقع القب�ضة بكل ي�سر ودون توتر.
ֺ ثني مرفق اليد القاب�ضة نحو الج�سم لال�ستعداد لأداء ال�ضربة.

� .6أداء الإر�سال املنخف�ض:

هو الرمية التي يبد�أ بها اللعب في بداية المباراة �أو بعد ت�سجيل نقطة وله عدة قواعد منها:
من الوقوف� ،أحد القدمين متقدمة على الأخرى وحمل الم�ضرب ب�إحدى اليدين وحمل الري�شة باليد الأخرى.
ֺ يكون الجزء العلوي من ر�أ�س الم�ضرب منخف�ضاً علن �أقل جزء من اليد القاب�ضة للم�ضرب.
ֺ ا�ستمرار مرجحة الذراع للأمام بمداها الكامل بعد ال�ضرب.
ֺ مالم�سة كلتا القدمين �أو جزء منهما الأر�ض لحظة �ضرب الري�شة.
ֺ عدم ت�أجيل �أو تعطيل الإر�سال �أكثر من الالزم طالما المتناف�سان م�ستعدان.
ֺ عدم لم�س قدم المر�سل لخط الإر�سال لحظة �ضرب الري�شة وكذلك الم�ستقبل.
ֺ �أداء الإر�سال من المنطقة الخا�صة بذلك.

� .7أداء ال�ضربة الأمامية بوجه وظهر امل�ضرب:

�أ� .أداء ال�ضربة الأمامية بوجه امل�ضرب:
هي �ضربة �أمامية هجومية ،وتت�صف بموا�صفات الأداء التالي:
ֺ الوقوف الو�ضع �أماماً ،وثني ركبة الرجل الأمامية وتتجه قدمها واتجاه الري�شة.
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ֺ ثني الرجل الحرة "الخلفية" قلي ً
ال ،لتعطي دعماً الرتكاز الج�سم.
ֺ نقل ر�أ�س الم�ضرب خلف ر�أ�س الالعب مع ثني مرفق اليد ال�ضاربة ويكون في م�ستوى الكتف.
ֺ ثني الذراع الحرة وقربها من الج�سم مع ارتخائها.
ֺ يكون و�ضع الجذع وكتف الذراع ال�ضاربة �إلى الخلف قلي ً
ال.
ֺ نقل ثقل الج�سم للأمام لحظة �ضرب الري�شة ،مع تحريك الكتف للأمام ،وتحريك الذراع الحرة للخلف لإيجاد توازن.
ب ـ �أداء ال�ضربة الأمامية بظهر الم�ضرب:
ت�ؤدى هذه ال�ضربة من و�ضع القب�ضة الخلفية ،وهي �إحدى ال�ضربات الهجومية ،وتت�صف بموا�صفات الأداء التالي:
ֺ الوقوف الو�ضع �أماماً وثني ركبة الرجل الأمامية واتجاه قدمها باتجاه الري�شة.
ֺ ثني الرجل الحرة "الخلفية" قلي ً
ال؛ لتعطي دعماً الرتكاز الج�سم.
ֺ نقل ر�أ�س الم�ضرب في اتجاه الري�شة وتكون الذراع متقاطعة مع الج�سم.
ֺ لف الم�ضرب من الر�سغ ل�ضرب الري�شة بالوجه الخارجي له.
ֺ �ضرب الري�شة لخطة مد الذراع ال�ضاربة في م�ستوى الكتف.

 .8بع�ض القوانني التي حتكم املناف�سة يف الري�شة:
يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في �آخر طبعة
معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج التعلم في كل در�س.

 .9تقدير قيمة احلما�س املقبول �أثناء ممار�سة الن�شاط:
لي�س للحما�س وزن �أو �شكل بل هو قوة معنوية ،يبث الن�شاط والعزم في نف�س الإن�سان ،ويدفعه لإنجاز ن�شاط محدد؛
لتحقيق �أهداف يرغبها؛ كما �أنه �شعور يتولد لدى الإن�سان عند �إقدامه على عمل �شيء يحبه .وهو الوقود الذي يحرك
المحرك؛ والقوة الدافعة التي ت�ساعدنا على تحقيق �أهدافنا ،والطريق الم�ؤدي �إلى القوة الم�شتعلة التي تفجر القدرات غير
المحدودة .والحما�س المتقد مع الإ�صرار الجامح هو ما يحقق النجاح ،وهو الذي يحرك حياتنا للأمام ولمزيد من النجاح
والتقدم ،وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم �أن�شطة ت�سهم في تنمية الحما�س لدى طالبهم �أثناء م�شاركتهم في تعلم نواتج
التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة .و�أال ي�ؤثر الحما�س �سلباً على �سلوك طالبهم خا�صة �أثناء م�شاركتهم في المناف�سة.
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�أ�ساليب التعليم:
ميكن للمعلم /ــة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً
عميقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما ،لت�صبح
جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀توزيع الطالب والطالبات مجموعات منا�سبة ثابتة طوال فترة تنفيذ الوحدة وتقوم هذه المجموعات في بداية كل
در�س ب�أن�شطة حرة موجهة محددة الزمن؛ بغر�ض التهيئة العامة والتفاعل مع الزمالء �أو الزميالت.
◀عر�ض موجز عن لعبة كرة الري�شة الطائرة؛ يهدف �إلى توعية الطالب والطالبات من خالل الو�سائل التعليمية الم�صورة.
◀�إعطاء فكرة عن اللعبة عمل ًيا مع اختيار الت�شكيل المنا�سب لم�شاهدة الطالب والطالبات للأداء الكلي.
◀تنظيم بع�ض الألعاب ال�صغيرة المنا�سبة للإحماء للبدء في الدر�س.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀ا�ستعرا�ض عملي مع نماذج �أدائية جيدة للمهارات المقررة.
◀تطبيقات للمهارات المتعلمة مع ت�صحيح الأخطاء.
◀تنظيم مناف�سات م�صغرة ت�سهم في زيادة ا�ستمتاع الطالب والطالبة بالم�شاركة مع الآخرين.
◀تو�ضيح بع�ض مواد القانون الحديثة ال�ضرورية والتي ت�سهم بم�شاركة الطالب والطالبات في تحكيم المناف�سات الم�صغرة.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
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◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر م�ؤ�شرات
�أداء ومواقف مق�صودة ،وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة ،و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات المتعلقة بالجوانب
االنفعالية والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
يتم تقويم نواتج التعلم في الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر المرونة.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر القدرة الع�ضلية.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة للتعرف على الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/7wla4Klonhk
https://youtu.be/lUqp61ybRiU
https://youtu.be/fsCH2pJrnAU

در�س تطبيقي

ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

الوحدة التعليمية

كرة الري�شة

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

الإر�سال املنخف�ض يف الري�شة
الطائرة

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(كرات �صغرية� ،أقماع � +أطواق مراتب جمباز)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة +
�ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن:
		
�1.أداء الإر�سال املنخف�ض بطريقة �صحيحة.
		
2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي حتكم املناف�سة.
			
3.تقدير قيمة احلما�س املقبول �أثناء ممار�سة الن�شاط.

موا�صفات الأداء:
�أداء الإر�سال المنخف�ض:

مهاري
معريف
انفعايل

هو الرمية التي يبد�أ بها اللعب في بداية المباراة �أو بعد ت�سجيل نقطة وله عدة قواعد منها:
ֺ من الوقوف� ،أحد القدمين متقدمة على الأخرى وحمل الم�ضرب ب�إحدى اليدين وحمل الري�شة باليد الأخرى.
ֺ يكون الجزء العلوي من ر�أ�س الم�ضرب منخف�ضاً علن �أقل جزء من اليد القاب�ضة للم�ضرب.
ֺ ا�ستمرار مرجحة الذراع للأمام بمداها الكامل بعد ال�ضرب.
ֺ مالم�سة كلتا القدمين �أو جزء منهما الأر�ض لحظة �ضرب الري�شة.
ֺ عدم ت�أجيل �أو تعطيل الإر�سال �أكثر من الالزم طالما المتناف�سان م�ستعدان.
ֺ عدم لم�س قدم المر�سل لخط الإر�سال لحظة �ضرب الري�شة وكذلك الم�ستقبل.
ֺ �أداء الإر�سال من المنطقة الخا�صة بذلك.
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الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:

ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً ُحراً داخل امللعب.
ֺ من و�ضع االنت�شار احلر يف ال�ساحة ويحمل كل طالب �أو طالبة م�ضرب وكرة ري�شة طائرة.
ֺ يتوزع جميع الطلبة �أو الطالبات بني جهتي ملعب الري�شة مقابل ال�شبكة مب�سافة 1م .
ֺ الوقوف يف ملعب الري�شة الطائرة ويتم و�ضع عدد من الأطواق على �أر�ضية امللعب الآخر.

�أن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالب والطالبة:

ֺ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من )5 -3( :د.
ֺ �أداء الإر�سال المنخف�ض ثم الجري و�أخذ الري�شة ،ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ �أداء الإر�سال المنخف�ض ومحاولة و�صول الكرة للملعب الآخر ،ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ �أداء الإر�سال المنخف�ض ومحاولة �إ�سقاط الكرة داخل �أحد الأطواق الموجودة في الملعب الآخر.

مالحظة الأداء:

ֺ من و�ضع الوقوف� ،أحد القدمين متقدمة عن الأخرى وحمل الم�ضرب ب�إحدى اليدين ،وحمل الري�شة باليد
الأخرى.
ֺ �أن يكون الجزء العلوي من ر�أ�س الم�ضرب منخف�ضاً ،عن �أقل جزء من اليد القاب�ضة للم�ضرب.
ֺ ا�ستمرار مرجحة الذراع للأمام بمداها الكامل بعد �ضرب الري�شة.
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ֺ مالم�سة كلتا القدمين �أو جزء منهما الأر�ض لحظة �ضرب الري�شة.
ֺ عدم ت�أجيل �أو تعطيل الإر�سال �أكثر من الالزم طالما �أن المتناف�سين م�ستعدان.
ֺ عدم لم�س قدم المر�سل لخط الإر�سال لحظة �ضرب الري�شة وكذلك الم�ستقبل.
ֺ �أداء الإر�سال من المنطقة الخا�صة بذلك.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:
يتم ر�سم �أربعة مربعات على �أر�ض الملعب الآخر ،ثم يطلب من الطالب �أو الطالبة التالي:
ֺ �أداء خبرة الإر�سال المنخف�ض باتجاه المربع رقم ( )1الأمامي الأيمن.
ֺ �أداء خبرة الإر�سال المنخف�ض باتجاه المربع رقم ( )2الأمامي الأي�سر.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ تمرينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سترخاء
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تكليف الطالب �أو الطالبة بجمع ر�سوم تو�ضيحية ملهارة الإر�سال املنخف�ض يف الري�شة الطائرة.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري (بدين):

م�ؤ�شرات الأداء
من الوقوف� ،أحد القدمني متقدمة عن الأخرى وحمل امل�ضرب ب�إحدى اليدين وحمل
الري�شة باليد الأخرى.
�أن يكون اجلزء العلوي من ر�أ�س امل�ضرب منخف�ضاً عن �أقل جزء من اليد القاب�ضة
للم�ضرب.
ا�ستمرار مرجحة الذراع للأمام مبداها الكامل بعد �ضرب الري�شة.
مالم�سة كلتا القدمني �أو جزء منهما الأر�ض حلظة �ضرب الري�شة.
عدم ت�أجيل �أو تعطيل الإر�سال �أكرث من الالزم طاملا �أن املتناف�سني م�ستعدان.
عدم مل�س قدم املر�سل خلط الإر�سال حلظة �ضرب الري�شة وكذلك امل�ستقبل.
�أداء الإر�سال من املنطقة اخلا�صة بذلك.

املجموع
املتو�سط
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م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط

= جمموع التقديرات ٤ /

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� /1ضع عالمة �صح �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
·يبلغ طول معلب الري�شة الطائرة (13.40م × 5.18م).

(

·يق�سم امللعب �إىل ق�سمني �أبعادهما (6.70م × 5.18م).

( )

)

·تلعب املباراة الزوجية؛ بحيث يتواجد كل زميلني يف �أحد ن�صفي امللعب ،وتلعب املباراة الفردية بحيث
( )

يتواجد العب واحد يف � أحد ن�صفي امللعب.

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

يقدر الطالب �أو الطالبة قيمة احلما�س املقبول �أثناء ممار�سة الن�شاط.
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الوحـدة التا�سعة
�ألعاب القوى
عدد

احل�ص�ص

٤

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُ�سهم في تطوير عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية.
2.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُ�سهم في تطوير عن�صر ال�سرعة.
3.ي�ؤديا الو�ضع ال�صحيح للبدء العالي.
4.يجريا وفقاً لآلية الجري ال�صحيحة.
5.ي�ؤديا الوثب الطويل بطريقة القرف�صاء.
6.يعرفا مواد القانون الحديثة للبدء العالي.
7.يعرفا مواد القانون الحديثة للجري.
8.يعرفا مواد القانون الحديثة لم�سابقة الوثب الطويل.
9.يظهرا حما�سة للم�شاركة وبذل الجهد في الن�شاط البدني.
	10.يظهرا ا�ستعداداً لتجاوز ال�صعوبات ب�شجاعة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدني.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

 .٢ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ٌينمي عن�صر ال�سرعة:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر ال�سرعة ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.
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� .٣أداء البدء العايل:

ֺ يتم البدء العالي بو�ضع �إحدى القدمين �أماماً خلف خط البدء مع انثناء الجذع والركبتين قلي ً
ال وارتخاء الذراعين.
ֺ يمكن و�ضع اليد المقابلة للرجل الأمامية على الركبة والأخرى خلفاً.
ֺ كما يمكن و�ضع اليدين على الركبتين التزان الو�ضع والتحفز.
ֺ يمكن �أن يتم البدء باالنثناء العميق للركبتين لدرجة ت�صل �إلى اقتراب اليد المقابلة للرجل الأمامية �إلى الأر�ض دون
مالم�ستها.
ֺ ي�سبق �أخذ و�ضع البدء االنتظار خلف خط البدء ،ثم التحرك لأخذ المكان ،ثم االنطالق.
ֺ عند اال�ستعداد لالنطالق يحرك المت�سابق جذعه �إلى الأمام؛ بحيث ينتقل مركز ثقله على القدم الأمامية وت�صبح
القدم الخلفية ارتكازاً للج�سم ،وتقوم بدفعه �أماماً.

� .٤أداء �آلية اجلري ال�صحيح:
يتم الجري بعمل خطوات متتابعة يتبادل فيها المت�سابق ارتكازه على الأر�ض من قدم �إلى �أخرى ويعقب كل ارتكاز فترة
زمنية يكون فيها الج�سم معلقاً في الهواء (مرحلة الطيران) وال بد �أن يتوفر فيه االن�سيابية واالتزان.
يتكون الجري من حلقات مت�صلة من االرتكاز والطيران والتي تت�صف بما يلي:

�أ .االرتكاز:

ֺ يو�صف ب�أنه اللحظة الحركية لإنتاج االندفاع الذي تتطلبه �سرعة الجري ،وتنق�سم �إلى جز�أين بينهما لحظة ي�صبح
فيها مركز ثقل الج�سم عمودياً على القدم.
ֺ الجزء الأول :ي�س ّمى االرتكاز الأمامي وتكون فيه قدم االرتكاز �أمام مركز ثقل الج�سم وتبد�أ عند و�ضع القدم على
الأر�ض �إلى �أن ي�صبح مركز ثقل الج�سم في و�ضع عمودي.
ֺ الجزء الثاني :وي�سمى االرتكاز الخلفي وتكون فيه قدم االرتكاز خلف مركز ثقل الج�سم وتبد�أ بعد مرور مركز ثقل
الج�سم من الو�ضع المتعامد مع القدم �إلى �أن تترك القدم الأر�ض.

ب .الطريان:

ֺ الج�سم في الهواء وواقعاً تحت ت�أثير الجاذبية الأر�ضية.
ֺ الحركة التي تحدث خاللها من ثني مف�صل الركبة الخلفية بمقدار يتنا�سب مع مقدار قوة الدفع ،هبوط الرجل
الأمامية على الأر�ض ناتجة من ارتخاء الع�ضالت التي قامت بثني ركبة الرجل الحرة.
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ج .حركة الذراعني والرجلني:

حركة الذراعين خالل الجري في تبادل عك�سي مع الرجلين ،مثل االرتخاء الذي يعقب االنقبا�ض �أثناء لحظة االرتكاز.

� .٥أداء الوثب الطويل بطريقة القرف�صاء:

يتكون الوثب الطويل بطريقة القرف�صاء من �أربع مراحل هي:

�أ .االقرتاب:
ويتم على مرحلتين:
ֺ تزايد ال�سرعة.
ֺ اال�ستعداد لالرتقاء والطيران وفقاً لمتطلبات الحركة.
ويعتمد في �أدائه على ما يلي:
ֺ �ضبط عدد الخطوات في م�سافة الجري.
ֺ �ضبط طول الخطوة بما يتنا�سب مع �سرعة الجري المتزايدة تدريجياً.

ب .االرتقاء:

يتم من خالل الخطوات الأخيرة من مرحلة االقتراب وي�شتمل على:
ֺ الإعداد لالرتقاء ،ويقدر عددها ب�ست خطوات قبل لحظة االرتكاز للوثب.
ֺ خطوات التحفز لالرتقاء ،وهي الخطوات الثالث الأخيرة من االقتراب ،وت�ؤدى ب�سرعة عالية مع ق�صر في طولها.
ֺ االرتكاز على رجل االرتقاء.
ֺ مرجحة الرجل الحرة للأمام.
ֺ مرجحة الذراعين في حركة تبادلية مع الرجلين.

ج .الطريان:
وهو نتيجة طبيعية لمرحلتي االقتراب واالرتقاء ويتكون من:
ֺ ال�صعود :فيه تتحرك ركبة الرجل الحرة �إلى الأمام ولأعلى مع الذراع المقابلة.
ֺ الهبوط :فيه تتقارب الرجالن وتن�ضم معاً للأمام مع مد الركبتين قدر الإمكان.

د .الهبوط:

وهو �آخر مرحلة بعد مرحلة الطيران ومن �أهم خوا�صه:
ֺ مد الركبتين بارتخاء قبل الهبوط �أماماً مع م�صاحبة مرجحة الذراعين لأ�سفل.
ֺ الهبوط على الكعبين حتى يندفع الحو�ض للأمام مع مرجحة الذراعين �إلى الأمام ولأعلى؛ للو�صول �إلى الوقوف
والخروج من الحفرة.
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.٦مواد قانون البدء العايل:
يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في اخر
طبعة معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج التعلم
في كل در�س.

.٧مواد قانون اجلري:
يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في �آخر
طبعة معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج التعلم
في كل در�س.

.٨مواد قانون الوثب الطويل:
يحدد المعلم �أو المعلمة مواد القانون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة وفق ما ورد في اخر
طبعة معتمدة من القانون الدولي ل�سنة تطبيق مكونات هذه الوحدة ،ويتم توزيعها على درو�س الوحدة �ضمن نواتج التعلم
في كل در�س.

.٩احلما�س للم�شاركة وبذل اجلهد يف الن�شاط البدين:
لي�س للحما�س وزن �أو �شكل بل هو قوة معنوية ،يبث الن�شاط والعزم في نف�س الإن�سان ،ويدفعه لإنجاز ن�شاط محدد؛
لتحقيق �أهداف يرغبها ،كما �أنه �شعور يتولد لدى الإن�سان عند �إقدامه على عمل �شيء يحبه .وهو الوقود الذي يحرك
المحرك .والقوة الدافعة التي ت�ساعدنا على تحقيق �أهدافنا ،والطريق الم�ؤدي �إلى القوة الم�شتعلة التي تفجر القدرات
غير المحدودة .والحما�س المتقد مع الإ�صرار الجامح هو ما يحقق النجاح ،وهو الذي يحرك حياتنا للأمام ولمزيد من
النجاح والتقدم ،وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم �أن�شطة ت�سهم في تنمية الحما�س لدى طالبهم �أثناء م�شاركتهم في تعلم
نواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة.

143

.١٠جتاوز ال�صعوبات ب�شجاعة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين:
ال�شجاعة هي القدرة على فعل �شيء �صعب ح ّتى عند وجود عامل الخطر ،وعند وجود حاج ٍة لذلك ،و�إظهار الثبات
عند التع ّر�ض للمخاوف ،وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم �أن�شطة ت�سهم في تنمية ال�شجاعة لدى طالبهم �أثناء م�شاركتهم
في تعلم نواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة.في كل در�س.
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�أ�ساليب التعليم:
ميكن للمعلم /ــة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً
عميقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما لت�صبح
جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀تهيئة الطالب والطالبة للبدء في الدر�س ،من خالل بع�ض الم�سابقات المنا�سبة التي تحقق ذلك.
◀يعمل المعلم والمعلمة على �إدخال عن�صر التحدي في الزمن والم�سافة عند تطبيق المهارات ،وفق قدرات الطالب
والطالبات ،مع �إذكاء روح الحما�سة في نفو�س الطالب والطالبات للتعامل مع هذا الموقف.
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم بما يتنا�سب مع كل در�س.
◀تطبيق مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀�شرح طريقة الأداء الفني ب�صورة مب�سطة لكل مهارة ،مع عر�ض نموذج للأداء من قبل المعلم والمعلمة �أو �أحد
الطالب/الطالبات المتميزين.
◀تطبيق المهارة مع ت�صحيح الأخطاء والتعزيز الإيجابي اللفظي من قبل المعلم والمعلمة.
◀تطبيقات مب�سطة من خالل م�سابقات و�ألعاب �صغيرة للوثب.
◀عمل مناف�سات بين المجموعات.
◀ممار�سة �ألعاب حركية هادفة وممتعة للطالب والطالبات تتحدى قدراتهم وتحفزهم على الأداء الجيد.
◀تو�ضيح مواد القانون الحديثة لم�سابقة الوثب الطويل والبدء العالي.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
◀�إعطاء تغذية راجعة لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر م�ؤ�شرات
�أداء ومواقف مق�صودة ،وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة ،و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات المتعلقة
بالجوانب االنفعالية والمعرفية.
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�أ�ساليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر اللياقة القلبية التنف�سية.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر ال�سرعة.
✓ تقييم المجال المعرفي من خالل عر�ض النماذج الم�صورة للتعرف على الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/vVZvKuTdDRY
https://youtu.be/PifZSXAGpW0
https://youtu.be/aiC4kQrzpCM

در�س تطبيقي

ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة
الوحدة التعليمية

العاب القوى

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

الوثب الطويل بطريقة
القرف�صاء

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(مراتب +حفرة وثب  +مرت قيا�س � +أقماع � +أطواق)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية
للخربة � +ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهما على:
			
�1.أداء الوثب الطويل بطريقة القرف�صاء ،بطريقة �صحيحة.
2.التعرف على بع�ض مواد القانون التي حتكم الأداء.
		
3.اال�ستعداد لتجاوز ال�صعوبات ب�شجاعة �أثناء �أداء الوثب الطويل.

مهاري
معريف
انفعايل

موا�صفات الأداء:
ֺ الجري من خالل طريق الجري مع تزايد ال�سرعة (االقتراب).
ֺ االرتقاء ب�إحدى القدمين من على لوحة االرتقاء.
ֺ �ضم رجل االرتقاء بالرجل الحرة �أماماً في و�ضع القرف�صاء �أو الجلو�س طو ًال.
ֺ االحتفاظ بهذا الو�ضع �إلى الهبوط في حفرة الهبوط.
ֺ لحظة الهبوط ،تقابل حركة الرجلين حركة الذراعين للأمام ولأ�سفل.
ֺ دفع ركبة الرجل الحرة �أماماً ولأعلى بقدر منا�سب مع دفع الذراع المقابلة لها �أماماً.
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الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:

ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً ُحراً داخل الملعب.
ֺ من و�ضع االنت�شار الحر في ال�ساحة لجميع الطالب �أو الطالبات.
ֺ يقف الطالب �أو الطالبة مقاب ً
ال لمرتبة من المراتب الموجودة في ال�ساحة.
ֺ يقف الطالب �أو الطالبة مقاب ً
ال لمرتبة وعلى بعد م�سافة (5م).
ֺ يقف الطالب على �شكل قاطرات مقابل حفرة الوثب وعلى بعد م�سافة (10م).

�أن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالب والطالبة:

ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من )5 -3( :د.
ֺ يقوم الطالب �أو الطالبة عند �سماع ال�صافرة بالوثب من المكان للأمام.
ֺ يقوم الطالب �أو الطالبة بالوثب للأمام من الثبات لل�سقوط على المرتبة ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة بالجري تجاه المرتبة وعند الو�صول لها يقوم بالوثب بطريقة القرف�صاء وال�سقوط على
المرتبة ويكرر هذا التمرين ( )5مرات.
ֺ يقوم الطالب �أو الطالبة بالجري ال�سريع وعند االقتراب لحفرة الهبوط يقوم ب�أداء مهارة الوثب الطويل بطريقة
القرف�صاء وال�سقوط في حفرة الهبوط.
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مالحظة الأداء:

ֺ االرتقاء ب�إحدى القدمين من على لوحة االرتقاء.
ֺ �ضم رجل االرتقاء �إلى الرجل الحرة �أماماً في و�ضع القرف�صاء �أو الجلو�س طو ًال.
ֺ االحتفاظ بهذا الو�ضع حتى الهبوط في حفرة الهبوط �أو على مرتبة الهبوط.
ֺ لحظة الهبوط تقابل حركة الرجلين والذراعين للأمام و�أ�سفل.
ֺ دفع ركبة الرجل الحرة �أماماً لأعلى بقدر يتنا�سب مع الذراع المقابلة لها �أماماً.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:

ֺ �أداء المهارة مع قيا�س م�سافة الهبوط لكل طالب �أو طالبة ومحاولة تح�سينها.
ֺ �أداء الوثب من �أو�ضاع مختلفة وفق موا�صفات الأداء.
ֺ القيام بمقارنة الأداء مع النموذج الذي يتم عر�ضه.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ تمرينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سترخاء.
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تكليف الطالب �أو الطالبة بكتابة ملخ�ص يو�ضح النقاط الفنية ملهارة الوثب الطويل بطريقة
القرف�صاء.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري (بدين):

م�ؤ�شرات الأداء
اجلري من خالل طريق اجلري مع تزايد ال�سرعة (االقرتاب).
االرتقاء ب�إحدى القدمني من على لوحة االرتقاء.
�ضم رجل االرتقاء بالرجل احلرة �أماماً يف و�ضع القرف�صاء �أو اجللو�س طو ًال.
االحتفاظ بهذا الو�ضع �إىل الهبوط يف حفرة الهبوط.
حلظة الهبوط ،تقابل حركة الرجلني حركة الذراعني للأمام ولأ�سفل.
دفع ركبة الرجل احلرة �أماماً وللأعلى بقدر منا�سب مع دفع الذراع املقابلة لها �أماماً.

املجموع
املتو�سط
يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط
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= جمموع التقديرات ٤ /

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بقانون اللعبة التي حتكم امل�شاركة:
�س� /1ضع عالمة �صح �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
·حتدد بداية ال�سباق بخط �أبي�ض عر�ضه (�5سم).

(

)

·يف جميع ال�سباقات التي جترى يف احلارات يجب �أن يلتزم املت�سابق بحارته من البداية حتى النهاية.

(

)

·يحت�سب للمت�سابق �أف�ضل وثبة من وثباته.

(

)

·ال حتت�سب الوثبة فا�شلة �إذا ارتقى املت�سابق قبل لوحة االرتقاء.

(

)

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

�إظهار احلما�س �أثناء اجلري من خالل طريق اجلري مع تزايد ال�سرعة
عدم الرتدد لأداء االرتقاء ب�إحدى القدمني من على لوحة االرتقاء.
�إظهار اجلر�أة عند �أداء الطريان لو�ضع القرف�صاء �أو اجللو�س طو ًال.
�إبداء ال�شعور بالر�ضا عند الهبوط يف حفرة الهبوط
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الوحـدة العا�شرة
اجلمباز الفني

عدد

احل�ص�ص

4

نواجت التعلم:
يتوقع من الطالب/ـة بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

1.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر القوة الع�ضلية.
2.يمار�سا ن�شاطاً بدنياً يُنمي عن�صر الر�شاقة.
3.ي�ؤديا الدحرجة الأمامية المتكورة.
4.ي�ؤديا الدحرجة الخلفية المتكورة.
5.يقفا على الكتفين.
6.يقفا على الر�أ�س.
7.ي�ؤديا الميزان (الأمامي ،والجانبي).
8.يدركا �أو�ضاع الج�سم �أثناء �أداء الحركات الأر�ضية.
9.يظهرا ا�ستعداداً لتجاوز ال�صعوبات ب�شجاعة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدني.

موا�صفات نواجت التعلم:
 .١ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر القوة الع�ضلية:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر القوة الع�ضلية ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.

 .٢ممار�سة ن�شاطاً بدنياً ُينمي عن�صر الر�شاقة:
ذكرت تفا�صيل موا�صفات هذا الناتج في وحدة ال�صحة واللياقة البدنية ،ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�شاطات ت�سهم
في تطوير عن�صر الر�شاقة ،من خالل الأن�شطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�ستهدف تحقيقها.
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� .٣أداء الدحرجة الأمامية المتكورة:

تبد�أ من الوقوف والذراعين عالياً بات�ساع ال�صدر ،والر�أ�س على ا�ستقامة الجذع ،وتتم وفق الخطوات التالية:
ֺ ثني الركبتين ن�صفاً مع خف�ض الذراعين �أماماً للأ�سفل وثني الجذع قلي ً
ال للأمام.
ֺو�ضع الكفين على الأر�ض ,وثني الذراعين والركبتين كام ً
ال ,وخف�ض الر�أ�س لأ�سفل لمالم�سة الذقن لل�صدر ,وثني
الجذع كام ً
ال.
ֺ دفع القدمين للأر�ض مع المحافظة على و�ضع التكور ،والت�صاق الذقن بال�صدر ،مع نقل ثقل الج�سم على اليدين
لو�ضع الكتفين على الأر�ض.
ֺ دفع الأر�ض بالقدمين ،ودوران الج�سم لمقابلة الظهر على الأر�ض ب�سرعة للو�صول لو�ضع التكور.
ֺ متابعة حركة الدوران مع ا�ستغالل اندفاع الج�سم للأمام ومد مف�صلي الركبتين والجذع للو�صول لو�ضع الوقوف.
ֺ يراعى المحافظة على ا�ستمرار �ضم الرجلين ومالم�سة الفخذين لل�صدر خالل �أداء و�ضع التكور.
ֺ عدم مالم�سة الر�أ�س للأر�ض �أثناء �أداء الدحرجة.

� .٤أداء الدحرجة الخلفية المتكورة:

تبد�أ من و�ضع الوقوف والذراعين عالياً والر�أ�س على ا�ستقامة الجذع ،وتتم وفق الخطوات التالية:
ال مع خف�ض الذراعين �أماماً للأ�سفل وميل الجذع قلي ً
ֺ ثني الركبتين قلي ً
ال للأمام.
ֺ نقل مركز ثقل الج�سم للخلف وثني الركبتين كام ً
ال ،مع خف�ض الذراعين بجانب الج�سم.
ֺ مقابلة الأر�ض بالمقعدة مع دوران الذراعين ب�شكل دائري من جانبي الج�سم لأعلى ا�ستعداداً لمقابلة الكفين للأر�ض.
ֺ ا�ستمرار دوران الج�سم للخلف مع و�ضع الكفين على الأر�ض؛ بحيث ت�شير الأ�صابع للكتفين ،ومالم�سة الذقن لل�صدر
والكتفين للأر�ض.
ֺ دفع الأر�ض بالكفين مع مد الذراعين لمرور الر�أ�س بينهما ،وا�ستمرار مالم�سة الذقن لل�صدر.
ֺ مقابلة الأر�ض بالقدمين والبدء بمد مف�صلي الفخذين والجذع لأعلى ،للو�صول لو�ضع الوقوف.
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� .5أداء الوقوف على الكتفين:

من و�ضع الجلو�س طو ًال ،والذراعان بجانب الج�سم ،والكفان على الأر�ض ،يتم الأداء وفق الخطوات التالية:
ֺ دفع الج�سم للخلف حتى و�صول الجذع والكتفين للأر�ض ومالم�سة الر�أ�س والذراعين للأر�ض.
ֺ رفع الرجلين عن الأر�ض خلفاً و�إلى الأعلى ،والركبتين والقدمين على ا�ستقامة واحدة.
ֺ مد الجذع وتحريك الرجلين لأعلى مع اال�ستناد بالكفين ،والع�ضدين مالم�سين للأر�ض مع ا�ستقامة الجذع والرجلين
والقدمين والو�صول �إلى الوقوف على الكتفين.
ֺ يكون الج�سم م�ستقيماً ،والقدمين وفي و�ضع ر�أ�سي فوق قاعدة االرتكاز.

� .6أداء الوقوف على الر�أ�س:

من و�ضع الإقعاء واليدين على الأر�ض بات�ساع ال�صدر ،والأ�صابع ت�شير �إلى الأمام ،يتم الأداء وفق الخطوات التالية:
ֺ و�ضع مقدمة الر�أ�س على الأر�ض؛ بحيث ت�شكل مع اليدين مثلثاً مت�ساوي ال�ساقين قمته الر�أ�س وقاعدته اليدين.
ֺ دفع الأر�ض بالقدمين معاً ورفع الحو�ض والجذع فوق اليدين ،ثم مد الج�سم والرجلين عالياً ببطء.
ֺ الو�صول �إلى و�ضع الوقوف على الر�أ�س والذي يكون فيه الج�سم عمودياً على الأر�ض ,والج�سم م�ستقيم ،والذراعان
مثنيتان بزاوية قائمة.

� .7أداء الميزان (الأمامي ،والخلفي ،والجانبي) :

الميزان الأمامي:

من الوقوف وا�ستقامة الجذع والذراعين جانباً ،يتم الأداء وفق الخطوات التالية:
ֺ ميل الج�سم للأمام مع رفع الر�أ�س و�أحد الرجلين تكون خلفاً وترتفع عالياً ببطء.
ֺ اال�ستمرار بميل الج�سم للو�صول للو�ضع الأفقي مع تقو�س منطقة �أ�سفل الظهر قلي ً
ال.
ֺ النظر �أماماً وعالياً مع رفع الر�أ�س ،وانثناء الرقبة للخلف قلي ً
ال.
ֺ الر�أ�س وقدم الرجل الحرة على م�ستوى واحد.
ֺ تكون رجل االرتكاز ممتدة كام ً
ال ،والقدم بكاملها مالم�سة للأر�ض.
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�أداء الميزان الجانبي:

من الوقوف الذراعان جانباً ،يتم الأداء وفق الخطوات التالية:
ֺ نقل وزن الج�سم على �أحد الرجلين ورفع الأخرى جانباً وللأعلى ،وميل الج�سم للجانب.
ֺ المحافظة على و�ضع الذراعين جانباً وعلى ا�ستقامة واحدة.
ֺ ا�ستمرار ميل الجذع للجانب للو�صول للو�ضع النهائي للميزان الجانبي.
ֺ المحافظة على و�ضع الر�أ�س على ا�ستقامة الجذع ،والنظر للأمام.

� .8إدراك �أو�ضاع اجل�سم �أثناء احلركة:

ֺ الو�ضع الم�ستقيم :الكتفان ،والجذع ،والركبتان ،والقدمان على ا�ستقامة واحدة.
ֺ الو�ضع المنحني :الركبتان م�ستقيمتان ،والجذع مثنياً بزاوية ( 90درجة).
ֺ الو�ضع المتكور :الركبتان مثنيتان كام ً
ال على ال�صدر ،والجذع منحنياً ب�شدة.

� .9إظهار اال�ستعداد لتجاوز ال�صعوبات ب�شجاعة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين:
ال�شجاعة هي القدرة على فعل �شيء �صعب ح ّتى عند وجود عامل الخطر ،وعند وجود حاج ٍة لذلك ،و�إظهار الثبات عند
التع ّر�ض للمخاوف ،وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم �أن�شطة ت�سهم في تنمية ال�شجاعة في طالبهم �أثناء م�شاركتهم في
تعلم نواتج التعلم الم�ستهدفة في هذه الوحدة.
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�أ�ساليب التعليم:
ميكن للمعلم /ــة تطبيق �أ�ساليب التعليم غري املبا�شرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً
عميقاً من الطالب والطالبة ،وت�ساعدهما يف ترجمة املهام املطلوب �أدا�ؤها منهما لت�صبح
جز ًءا من �سلوكهما.

الو�سائل التعليمية:
جهاز تخزين بيانات �أو �أقرا�ص مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو لأداء املهارات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:
◀تهيئة الطالب والطالبة للبدء في الدر�س من خالل بع�ض الألعاب ال�صغيرة التي تحقق ذلك.
◀التركيز على تربية �صفة ال�شجاعة لدى الطالب والطالبات من خالل تطبيقات مهارات الوحدة.
◀ا�ستخدام و�سائل تعليمية ت�ساعد على �سهولة عملية التعلم بما يتنا�سب مع كل در�س.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات الإطالة والمرونة المنا�سبة لكل در�س.
◀تطبيقات متدرجة ال�صعوبة للدحرجات لإتقان الأداء الفني للمهارة بما يتنا�سب مع قدرات الطالب والطالبات.
◀عمل نموذج للطريقة ال�صحيحة للوقوف على الكتفين ،والوقوف على الر�أ�س ،مع تو�ضيح �شكل المثلث المت�ساوي
الأ�ضالع كقاعدة ارتكاز لليدين والر�أ�س من قبل المعلم والمعلمة �أو �أحد الطالب والطالبات المتميزين.
◀تنفيذ المهارات مع تو�ضيح طريقة ال�سند ال�صحيحة ،وتنظيم مناف�سة بين المجموعات لزيادة الدافعية لدى
الطالب والطالبات.
◀ممار�سة �أو�ضاع م�شتقة من الوقوف على الر�أ�س كثني الركبتين ،وفتح الرجلين والت�صفيق باليدين قبل الهبوط،
وو�ضع كرة �صغيرة بين الركبتين بهدف ت�شجيع الطالب �أو الطالبة على بذل جهد بدني ي�ساعده على التعلم.
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◀ت�صميم �ألعاب تحفز الطالب والطالبات على تنفيذ �أنواع الموازين المختلفة مع اال�ستعانة بالو�سائل والأدوات البديلة.
◀تدريبات تمهيدية لالقتراب واالرتقاء عال ًيا على �سلم االرتقاء مع اال�ستعانة بالمثيرات الح�سية الملمو�سة �أو الم�سموعة.
◀اختيار �ألعاب منظمة يتعلم فيها الطالب والطالبات عمليات التحكم بالج�سم و�أطرافه ووزنه �أثناء الأداء.
◀تنفيذ مجموعة من تمرينات التهدئة في نهاية كل در�س.
◀�إعطاء تغذية راجعة على لأهم النقاط الفنية للمهارات والت�أكيد على الأخطاء ال�شائعة  -المالحظة  -عند تنفيذها.
◀يف�ضل ت�صميم مواقف لتحقيق الأهداف االنفعالية والمعرفية لتلك الغاية وتحقيقها ب�شكل غير مبا�شر عبر
م�ؤ�شرات �أداء ومواقف مق�صودة وا�ستثمار المواقف ال�ستثارة دافعية الطالب والطالبة ،و�شد االنتباه؛ لبث التوجيهات
المتعلقة بالجوانب االنفعالية والمعرفية.

�أ�ساليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة با�ستخدام:
✓ نماذج المالحظة والر�صد لتنفيذ الأداء المهاري.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر القوة الع�ضلية.
✓ اختبار قيا�س م�ستوى عن�صر الر�شاقة.
✓ تقييم المجال المعرفي ،من خالل عر�ض النماذج الم�صورة؛ لتعرف الأداء ال�صحيح وت�سل�سل مراحله.
✓ متابعة ال�سلوك االنفعالي �أثناء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:
https://youtu.be/zrmvRfzxT2w
https://youtu.be/PSaDN7q6ErQ
https://youtu.be/wsVdaocj_s4
https://youtu.be/SO717rq-f1M
https://www.youtube.com/watch?v=s1NYuk4XaFk

در�س تطبيقي

ت�صميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة
الوحدة التعليمية

العا�شرة

اخلربة التعليمية

ال�صف الدرا�سي

الرابع االبتدائي

عدد احل�ص�ص

ا�سرتاتيجية التعليم

التعليم باللعب

�أ�سلوب التدري�س

الأدوات امل�ستخدمة

الدحرجة الأمامية املتكورة

ح�صة
الأمري  +االكت�شاف املوجه

(مراتب� ،أقماع � +أطواق)  +عر�ض فلمي � +صور تعليمية للخربة � +ساعة �إيقاف.

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع الطالب والطالبة �أن يطورا قدراتهما على:
				
� 1.أداء الدحرجة الأمامية املتكورة بطريقة �صحيحة.
�2.إدراك و�ضع تكور اجل�سم �أثناء �أداء الدحرجة الأمامية املتكورة		.
3.اال�ستعداد لتجاوز ال�صعوبات ب�شجاعة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

مهاري
معريف
انفعايل

موا�صفات الأداء:
� .١أداء الدحرجة الأمامية المتكورة:

تبد�أ من الوقوف والذراعين عالياً بات�ساع ال�صدر ،والر�أ�س على ا�ستقامة الجذع ،وتتم وفق الخطوات التالية:
ֺ ثني الركبتين ن�صفاً مع خف�ض الذراعين �أماماً للأ�سفل وثني الجذع قلي ً
ال للأمام.
ֺ و�ضع الكفين على الأر�ض ,وثني الذراعين والركبتين كام ً
ال ,وخف�ض الر�أ�س لأ�سفل لمالم�سة الذقن لل�صدر ,وثني
الجذع كام ً
ال.
ֺ دفع القدمين للأر�ض مع المحافظة على و�ضع التكور ،والت�صاق الذقن بال�صدر ،مع نقل ثقل الج�سم على اليدين
لو�ضع الكتفين على الأر�ض.
ֺ دفع الأر�ض بالقدمين ،ودوران الج�سم لمقابلة الظهر على الأر�ض ب�سرعة للو�صول لو�ضع التكور.
ֺ متابعة حركة الدوران مع ا�ستغالل اندفاع الج�سم للأمام ومد مف�صلي الركبتين والجذع للو�صول لو�ضع الوقوف.
ֺ يراعى المحافظة على ا�ستمرار �ضم الرجلين ومالم�سة الفخذين لل�صدر خالل �أداء و�ضع التكور.
ֺ عدم مالم�سة الر�أ�س للأر�ض �أثناء �أداء الدحرجة.
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الإجراءات التدري�سية:
�أن�شطة التعلم:

ֺ ينت�شر الطالب �أو الطالبات انت�شاراً ُحراً داخل الملعب.
ֺ ي�أخذ كل طالبين �أو طالبتين متقابلين و�ضع الجلو�س مقابل المرتبة.
ֺ يقف جميع الطلبة �أو الطالبات �أمام المراتب.
ֺ يقف الطلبة �أو الطالبات على �شكل قاطرات �أمام المراتب.

�أن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ �شرح موا�صفات نواتج التعلم المطلوب تطبيقها.
ֺ عر�ض نموذج لنواتج التعلم بو�سائل العر�ض المنا�سبة.
ֺ منح الطالب �أو الطالبات فر�صة منا�سبة لتجريب �أداء نواتج التعلم.
ֺ ابتكار مواقف ال�ستثارة دافعية الطالب �أو الطالبات وجذب انتباههم.
ֺ تر�شيد �إجراءات تحقيق الأهداف المعرفية واالنفعالية.

�أن�شطة الطالب والطالبة:

لعبة كرة القدم ال�ساخنة:

ֺ يبد�أ الإحماء ب�أداء تمارين �إطالة  +بع�ض الحركات كالم�شي ،الجري الخفيف من )5 -3( :د.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة ب�أداء مهارة الدحرجة الأمامية المتكورة من و�ضع الجلو�س.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة ب�أداء مهارة الدحرجة الأمامية المتكورة من و�ضع الوقوف.
ֺ يبد�أ الطالب �أو الطالبة بالجري الخفيف وعند الو�صول للمرتبة يقوم بت�أدية مهارة الدحرجة الأمامية المتكورة.
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مالحظة الأداء:

ֺ الت�أكد من و�ضع التكور والذقن على ال�صدر مع دفع الأر�ض بالقدمين معاً.
ֺ و�ضع القدمين بات�ساع ال�صدر على الأر�ض مع دفعها للأر�ض �أثناء �أداء الدحرجة.
ֺ الت�أكد من عدم مالم�سة الر�أ�س للأر�ض �أثناء الدحرجة.
ֺ ا�ستمرار �ضم الرجلين ومالم�سة الفخذين للبطن حتى الو�صول لو�ضع التكور ،ثم الوقوف.

�أن�شطة حت�سني الأداء وتعزيزه:

ֺ �أداء عدة دحرجات متتالية.
ֺ �أداءالخبرةالتعليميةمن�أو�ضاعمختلفةوفقموا�صفاتالأداءال�صحيح،مثل(:الم�شي،والجري،ومنعلى�سطحمرتفع).
ֺ �إعطاء فر�صة للطالب لمحاولة ابتكار �أو�ضاع جديدة ت�ؤدى ،منها :الدحرجة الأمامية المتكورة.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ تمرينات �إطالة ثابتة  /تهدئة وا�سترخاء.
ֺ ال�س�ؤال عن مدى اال�ستفادة من الدر�س.
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الن�شاط املنزيل
تكليف الطالب �أو الطالبة بكتابة ملخ�ص لموا�صفات الأداء لخبرة الدحرجة الأمامية المتكورة.
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تقومي نواجت التعلم

�أ .التقومي املهاري (بدين):

م�ؤ�شرات الأداء
و�ضع التكور والذقن على ال�صدر
دفع الأر�ض بالقدمني معاً مع ميل اجل�سم للأمام وثني مف�صل الركبتني.
دفع الأر�ض بالكفني �أثناء الدحرجة.
عدم مالم�سة الر�أ�س للأر�ض �أثناء الدحرجة
�ضم الرجلني ومالم�سة الفخذين للبطن حتى الو�صول لو�ضع الإقعاء.

املجموع
املتو�سط

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف			

=1

يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف

=2

		
يحتاج وقتاً لتحقيق الهدف

=3

			
مل يحقق الهدف

=4

املتو�سط
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= جمموع التقديرات ٤ /

م�ستويات التقدير

٤ ٣ ٢ ١

ب .التقومي املعريف:
يتم التقومي املعريف من خالل طرح �أ�سئلة مبا�شرة لقيا�س مدى حتقق الأهداف املعرفية املرتبطة مبوا�صفات الأداء:
�س� /1ضع عالمة �صح �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعبارة خط�أ �أمام العبارة اخلاطئة:
�أثناء الدحرجة الأمامية املتكورة ميكن �أداء موا�صفات الأداء التالية:
التكور والذقن على ال�صدر.

(

)

عدم دفع الأر�ض بالكفني �أثناء �أداء.

(

)

مالم�سة الر�أ�س للأر�ض �أثناء �أداء الدحرجة.

(

)

�ضم الرجلني ومالم�سة الفخذين للبطن حتى الو�صول لو�ضع الإقعاء.

(

)

يتم دفع الأر�ض بقدم واحدة.

(

)

ج .التقومي االنفعايل (�شخ�صي):

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير

نعم

ال

�إظهار احلما�س قبل �أداء اخلربة.
عدم الرتدد �أثناء دفع الأر�ض بالقدمني معاً.
�إظهار اجلر�أة عند �أداء و�ضع التكور.
�إبداء ال�شعور بالر�ضا عند االنتهاء من �أداء الدحرجة.
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