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الحمد هلل رب الع�لمين, و�صلى اهلل و�صلم وب�رك على �صيدن� محمد, وعلى اآله و�صحبه اأجمعين, اأم� بعد:
البيئة  تح�صين  على  المب�درات  من  مجموعة  خالل  من   ٢٠٣٠ ال�صعودية  العربية  المملكة  روؤية  اأكدت  فقد 
وجودته�؛ بهدف زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية لجميع اأفراد المجتمع من الجن�صين, وذلك �صيوؤدي اإلى 
بنمط  المجتمع  اأفراد  وتمتِع  الع�مة,  ال�صحة  وينعك�ص على تح�صن م�صتوى  الري��صية  المم�ر�صة  تح�صن م�صتوي�ت 

حي�ة �صحي ن�صط, ومحيط يتيح العي�ص في بيئته ب�إيج�بية.
وقد ج�ء هذا الدليل موِجه�ً لمعلم ومعلمة التربية البدنية ع�مة, ومعلم ال�صفوف العلي� من المرحلة االبتدائية 
للنمو والتطور  المالئم  البدنية  التربية  اتب�ع فل�صفة منهج  اإعداده واختي�ر محتواه  ب�صكل خ��ص؛ حيث روعي في 
البدني, وفي هذا االإط�ر اأعّد دليل معلم التربية البدنية لل�صف الرابع االبتدائي بعد اأن تمت مواءمته للتطبيق على 

الطالب والط�لب�ت على حدٍّ �صواء, مت�صمَن�ً ع�صر وحدات تعليمية ج�ءت كم� يلي:

الو�شفالوحدة التعليمية

ال�صحة 
واللي�قة البدنية

وت�صتمل على محورين هم�:
•  ال�صحة: 

    المف�هيم المرتبطة ب�ل�صحة الع�مة وال�صخ�صية.
•   اللي�قة البدنية: 

  وهي العن��صر ذات االرتب�ط ب�الأداء الحركي )االتزان, التوافق, الر�ص�قة(, 
التنف�صية,  القلبية  )اللي�قة  وهي:  ب�ل�صحة  المرتبطة  العن��صر  وكذلك 

اللي�قة الع�صلية الهيكلية, التركيب الج�صمي(.
ويتم تدري�صه� اإم� ب�صفة م�صتقلة اأو ت�أتي �صمن محتوى الوحدات التعليمية 

لالألع�ب الري��صية الجم�عية اأو الفردية اأو األع�ب الم�صرب.

املقدمة



كرة القدم
الكرة الطائرة

كرة ال�شلة
كرة اليد

التن�س
كرة الطاولة

الري�شة الطائرة
األعاب القوى 
اجلمباز الفني

تو�صع الخطة التدري�صية للف�صل الدرا�صي؛ بحيث تت�صمن ثالث 
وحدات تعليمية وب�صكل متنوع, وت�صتمل كل وحدة تعلمية على:

• المه�رات: 
هي المه�رات االأ�ص��صية لكل ري��صة مدرجة في الدليل يتم تعليمه� ب�لتدرج 

لكل �صف مع ت�صميم مجموعة من التطبيق�ت المن��صبة لذلك.
• المف�هيم: 

مب�دئ وقيم واتج�ه�ت ذات عالقة ب�لري��صة المدرجة يتم ت�صميم اأن�صطة من��صبة 
له� ي�ص�رك به� المتعلم في كل �صف.

• الق�نون:
مجموعة من المواد الق�نونية ذات االرتب�ط ب�لمه�رات المتعلمة المدرجة 
بكل وحدة تمكن المتعلم من مم�ر�صة مه�م التحكيم لكل ري��صة مدرجة في 

الدليل.

وتكمن اأهمية هذا الدليل في اأنه:
م نموذَج�ً لت�صميم تعليمي لدليل معلم التربية البدنية, ُروعي فيه االأخذ ب�التج�ه�ت التربوية الحديثة  ١-   يقدِّ

في المن�هج الدرا�صية, وهذا من �ص�أنه اإت�حة الفر�صة لال�صتف�دة منه في تج�رب مم�ثلة.
٢-   ي�صهم في تنظيم جهود معلمي التربية البدنية لل�صفوف العلي� من التعليم االبتدائي.

٣-  يقدم م�دة علمية اإثرائية حول محتوى وحدات الدليل, ت�ص�عد المعلم في عملية التعليم والتعلم, اإ�ص�فة اإلى 
م�ص�همته� المتوقعة في فتح المج�ل للمعلمين في التو�صع ب�لبحث من م�ص�در علمية اأخرى.

٤-  يقدم مقترح�ت اإجرائية حول درو�ص الوحدات المقررة في الدليل من خالل: االأفك�ر الواردة في االأ�ص�ليب 
التدري�صية والو�ص�ئل التعليمية, وكذلك جوانب التنفيذ الممثلة في التهيئة والتنفيذ نف�صه وتنمية مه�رات التفكير 

وتوجيه�ت ال�صالمة, اإ�ص�فة اإلى اأ�ص�ليب التقويم واالأن�صطة المنزلية.
اإعداد معلمي التربية البدنية في التعليم االبتدائي وفق الخطة  5-  ي�ص�عد في التخطيط والتطوير لبرامج 

الدرا�صية وتدريبهم واالإ�صراف عليهم.
في  ب�الإ�صه�م  جهودهم  ق�ص�رى  يبذلوا  اأن  ومعلم�ته�  ومعلميه�  وم�صرف�ته�  البدنية  التربية  بم�صرفي  ونهيب 
تحقيق نواتج التعلم الم�صتهدفة لكل وحدة من هذه الوحدات التعليمية المدرجة, مع ر�صد م� يالَحظ فيه� وتقديم 

المقترح�ت التطويرية لهذا الدليل؛ لتتم اال�صتف�دة منه� ونقله� اإلى بقية زمالئهم في الميدان.

واهلل ولي التوفيق



هذا الدليل موجه لمعلم ومعلمة التربية البدنية لل�صف الرابع االبتدائي؛ حيث روعي فيه اتب�ع فل�صفة منهج 
التربية البدنية المالئم للنمو والتطور البدني.

وت�أتي توجيه�ت تنفيذ الوحدات التعليمية المدرجة في هذا الدليل في م�ص�رين هم�: توجيه�ت ع�مة, وتوجيه�ت 
خ��صة, وهي كم� يلي:

اأوًل/ التوجيهات العامة:
التي توؤكد على تح�صين - ١ ال�صعودية ٢٠٣٠  العربية  المملكة  التطوير يتم��صى مع توجيه�ت روؤية  اأن هذا  اإدراك 

البيئة وجودته�؛ بهدف زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية لجميع اأفراد المجتمع من الجن�صين.
ا�صتمل الدليل على ع�صر وحدات تعليمية يتم تنفيذه� خالل الع�م الدرا�صي موزعة على ف�صوله الدرا�صية الثالثة.- ٢
ُبنيت - ٣ والق�نونية  الفنية  ومف�هيمه�  الري��صية  الحركية  المه�رات  من  مجموعة  تعليمية  وحدة  كل  ت�صمنت 

بطريقة تك�ملية؛ بحيث يخدم بع�صه� بع�ص�.
ي�صتفيد المعلم والمعلمة الإعداد در�ص التربية البدنية من نم�ذَج الدرو�ص التطبيقية المدرجة في كل وحدة تعليمية.- ٤
تحدد عدد الدرو�ص في كل وحدة تعليمية بن�َء على م�صتوى الخبرات التعليمية المدرجة به�, وللمعلم والمعلمة - 5

التغيير وفق م� يراه من��صب�ً؛ لتحقيق نواتج التعلم وفّق�ً لم� خطط له.
التعلم - 6 مك�ن  اختي�ر  عند  والط�لب�ت  للطالب  وال�صالمة  االأمن  عوامل  توفير  على  والمعلمة  المعلم  يعمل 

المن��صب واالأدوات واالأجهزة الالزمة.
تم اإدراج عن�صر من عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة والمرتبطة ب�الأداء في كل وحدة تعليمية حر�ص� - 7

على تنميته لدى الطالب والط�لب�ت من خالل اأن�صطة تعلم الوحدة التعليمية.
يحر�ص المعلم والمعلمة على دمج عملية التعلم بين المه�رات الحركية الري��صية ومف�هيمه� الفنية والق�نونية - 8

في عملية التعليم.
يعزز المعلم والمتعلم عملية التعلم اأثن�ء القي�م بعملية التقييم لجميع مج�الت التعلم.- ٩

 الت�أكيد على االأن�صطة المنزلية المدرجة في نه�ية كل در�ص واإ�صراك االأ�صرة في مت�بعة عملية التعلم. - ١٠

 توجيهات ا�شتخدام الدليل



ا/ التوجيهات الخا�شة ثانيًّ
بع�ص  ويتطلب  معين,  م�صمون  اإلى  منه�  كل  ي�صير  الفرعية,  العن�وين  من  عدداً  التطبيقي  الدر�ص  ت�صمن 

االإجراءات لتحقيقه, وفيم� يلي تو�صيح له�:
نواتج التعلم:  - 	

هي النواتج المتوقع اإك�ص�به� للط�لب والط�لبة بعد اتم�مهم� لجميع اأن�صطة الدر�ص.
  الإجراءات التدري�شية: - ٢

اأ/ اأن�صطة المعلم والمعلمة: 
هي االأن�صطة التي يقوم المعلم اأو المعلمة بتنفيذه� �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة الدر�ص.

ب/ اأن�صطة التعلم: 
هي االأن�صطة التي يخطط له� المعلم اأو المعلمة �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة الدر�ص.

ج/ اأن�صطة الط�لب/ الط�لبة: 
هي االأن�صطة التي يقوم بتنفيذه� الط�لب والط�لبة �صمن اإجراءات عملية التعلم للو�صول اإلى تحقيق نواتج التعلم 

الم�صتهدفة �صمن اأن�صطة الدر�ص.
 مالحظة الأداء: - 	

هي نق�ط توجه انتب�ه المعلم والمعلمة لجوانب ذات اأهمية في اأداء الط�لب للخبرة التعليمية.
اأن�شطة تح�شين الأداء وتعزيزه: - 	

هي مقترح�ت يمكن اال�صتف�دة منه� ت�صمل زي�دة م�صتوى �صعوبة التعلم اأو نق�صه وفق االأداء الذي يقدمه الط�لب 
والط�لبة اأثن�ء اأداء ن�ص�ط�ت التعلم.

الن�شاط المنزلي: - 	
هو ن�ص�ط يمكن من خالله تتبع م� تم تعلمه في الدر�ص وتعزيزه؛ بحيث يتم تعبئة بط�قة ر�صد من قبل ولّي االأمر 
لم� يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�أدائه اأثن�ء تمتعه ب�لوقت الحر خ�رج وقت الدوام الر�صمي, واإج�بتهم� عن بع�ص االأ�صئلة 

تحت اإ�صرافه.
تقويم نواتج التعلم:- 	

الدر�ص, م�صتمال على  تعلمه في  الط�لب والط�لبة لم� تم  تعلم  للتحقق من  التعلم  نواتج  اإجراءات تقويم  ت�صمل 
تقويم المج�ل المه�ري, المعرفي, االنفع�لي.



تهدف التربية البدنية اإلى تحقيق النمو المتك�مل والمتزن للفرد اإلى اأق�صى م� ت�صمح به ا�صتعداداته وقدراته, 
عن طريق الم�ص�ركة الف�علة في االأن�صطة البدنية التي تن��صب خ�ص�ئ�ص نمو كل مرحلة )بنين/ بن�ت( وتحت اإ�صراف 

قي�دات تربوية موؤهلة.
ولتحديد االأهداف الع�مة للتربية البدنية في التعليم الع�م ف�إنن� ننطلق من فل�صفـة تتع�مل مع الط�لب والط�لبـة 
المرتكزات  على  الع�م  التعليـم  لمراحل  البدنية  التربية  م�دة  منهج  فل�صفة  وترتكز  وروح.  وعقل,  اأنهم� ج�صم,  على 

االآتية:  
 م� ن�ص عليه الميث�ق الدولي للتربية البدنية والري��صة: اأن مم�ر�صة التربية البدنية والري��صة حق اأ�ص��صي  	

للجميع, واأنهم� ت�صكالن عن�صَراً اأ�ص��صَي�ً من عن��صر التربية في النظ�م التعليمي.
الخمول البدني وانعك��صه على ن�صبة مم�ر�ص�ت الن�ص�ط البدني. 	
َمنة بمعدالت مرتفعة وم� ي�ص�حبه من اأمرا�ص خطيرة. 	 انت�ص�ر ال�صِّ
اأهمية مم�ر�صة الن�ص�ط البدني؛ لتح�صين م�صتوى ال�صحة البدنية والنف�صية واالجتم�عية. 	

من هذا المنطلق تت�صكل االأهداف الع�مة لم�دة التربية البدنية في مراحل التعليم الع�م بم� يحقق هذه الفل�صفة, 
مع مراع�ة خ�ص�ئ�ص مراحل النمو واحتي�ج�ت الطالب والط�لب�ت, على النحو الت�لي: 

زي�دة المع�رف والمه�رات الالزمة لتنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة واالأداء والمح�فظة  .١
 عليه�.

٢.  تنمية المه�رات الحركية االأ�ص��صية والري��صية, بم� يعزز الم�ص�ركة في االأن�صطة البدنية طوال فترات العمر.
اك�ص�ب المف�هيم المعرفية المرتبطة بمم�ر�صة الن�ص�ط البدني واالآث�ر المترتبة عليه.   .٣

توجيه المم�ر�صة االإيج�بية المنتظمة للن�ص�ط البدني المعززة لل�صحة.  .٤
تعزيز الجوانب النف�صية واالجتم�عية االإيج�بية من خالل الن�ص�ط البدني.  .5

فل�شفة مادة الرتبية البدنية واأهدافها العامة



اأواًل: المه�رات الحركية االأ�ص��صية والري��صية:
يركـز هـذا المجـ�ل علـى المهـ�رات والمف�هيـم الحركيـة االأ�ص��صية والري��صية, التي تعد اأ�ص��صــ� في نمو الطالب 

والط�لب�ت وتطورهــم في جميع المراحل الدرا�صية, ويت�صمن:
 تطبيق المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم.- ١
  دمج المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم في األع�ب وم�ص�بق�ت - ٢

حركية.
تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ كرة الط�ئرة/ كرة ال�صلة/ كرة اليد(.- ٣
تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )الع�ب الم�صرب/ األع�ب القوى / الجمب�ز الفني(.- ٤

ث�نَي�ً: ال�صحة واللي�قة البدنية:
مــع  المت�صــقة  ال�صحيــة  الثق�فــة  لبنــ�ء  متنوعــة؛  واتج�هــ�ت  ومهــ�رات  معــ�رف  تقديم  على  المج�ل  هذا  يركز 

ح�جــة نمــو الط�لب والط�لبة وتطــورهم�, ويت�صمن:
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة. - ١
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء. - ٢
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية.- ٣
 تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.- ٤
تح�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.- 5
تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص.- 6
تطور نمط الحي�ة ال�صحي.- 7

ث�لَث�ً: المف�هيم الحركية والري��صية وال�صخ�صية واالجتم�عية:
يركـز هـذا المجـ�ل علـى المف�هيـم الحركيـة, والري��صية, وال�صلوك ال�صخ�صي واالجتم�عي والتي تعد اأ�ص��صــ� في 

نمو المتعلمين والمتعلم�ت وتطورهــم, ويت�صمن:
١-   الوعي بحركة الج�صم, والفراغ, والجهد الحركي اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.

٢-   الوعي ب�لعالق�ت الحركية مع االأفراد واالأ�صي�ء اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.
٣-   تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.

٤-   الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.

 املجالت الرئي�شة ملحتوى مادة الرتبية البدنية



يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما المادة في هذه المرحلة اأن:
يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة.- ١
يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء.- ٢
يطبق� المب�دئ االأ�ص��صية للمه�رات الري��صية في االألع�ب المقررة لهذه المرحلة.- ٣
يطبق� ال�صلوك الموؤدي اإلى �صبط النف�ص والتغلب على المعوق�ت النف�صية.- ٤
يطبق� ال�صلوك الموؤدي لتنمية الم�ص�ركة مع االآخرين.- 5
يعرف� بع�ص المف�هيم الميك�نيكية وال�صحية والف�صيولوجية المن��صبة لهذه المرحلة.- 6
يعرف� بع�ص الجوانب الفنية والق�نونية المهمة لمم�ر�صة االألع�ب الري��صية المقررة لهذه المرحلة.- 7

تتحقق الأهداف العامة لهذه المرحلة الدرا�شية من خالل تحقق موؤ�شرات المجالت التالية:
اأوًل: المهارات الأ�شا�شية والريا�شية:

ֺ تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صلة/ كرة اليد(.
ֺ تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب الم�صرب / األع�ب القوى/ الجمب�ز الفني(.

ثانَيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:

ֺ تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة وب�الأداء.
ֺ تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص.

ֺ تطور نمط الحي�ة ال�صحي.
ֺ الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية.

ֺ تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.
ֺ تح�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.

ثالَثًا: المفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية والجتماعية:

ֺ تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.
ֺ الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.

اأهداف مادة الرتبية البدنية
للمرحلة البتدائية ــــــــ ال�شفوف العليا



مقرر
ال�شف الرابع البتدائي



اأهداف مادة الرتبية البدنيةلل�شف الرابع البتدائي

يتوقع من الط�لب والط�لبة بعد درا�صة امل�دة يف هذا ال�صف اأن: 
 يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة )اللي�قة القلبية التنف�صية/ - ١

اللي�قة الع�صلية الهيكلية/ التركيب الج�صمي( وقي��ص كل منه�. 
  يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء )القدرة الع�صلية/ ال�صرعة/ - ٢

الر�ص�قة( وقي��ص كل منه�.
يطبق� المب�دئ االأ�ص��صية للمه�رات الري��صية في االألع�ب المقررة لهذا ال�صف.- ٣
يعرف� بع�ص المف�هيم ال�صحية والف�صيولوجية المن��صبة لهذا ال�صف.- ٤
يعرف� بع�ص الجوانب الفنية والق�نونية الحديثة المهمة لمم�ر�صة االألع�ب الري��صية المقررة لهذا ال�صف.- 5
يطبق� ال�صلوك الموؤدي اإلى �صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.- 6
يطبق� ال�صلوك الموؤدي لتنمية الم�ص�ركة مع االآخرين.- 7

تتحقق الأهداف العامة لل�شف الرابع البتدائي من خالل تحقق موؤ�شرات المجالت التالية:
اأوًل: المهارات الأ�شا�شية والريا�شية:

ֺ تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صلة/ كرة اليد(.
ֺ تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب الم�صرب / األع�ب القوى/ الجمب�ز الفني(.

ثانَيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
ֺ تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة وب�الأداء.

ֺ تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص.
ֺ تطور نمط الحي�ة ال�صحي.

ֺ الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية.
ֺ تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.

ֺ تح�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.
ثالَثًا: المفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية والجتماعية:

ֺ تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.
ֺ الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.



 جداول املدى والتتابع لنواجت التعلم ملادة الرتبية البدنية لل�شف الرابع البتدائي

اأ/ المج�ل المه�ري )البدني, والري��ص�ت الجم�عية( 

نواتج التعلم المجال
- تنمية اللي�قة القلبية التنف�صية وقي��صه�.

قوة  الع�صلية,  )الــقــوة  الهيكلية  الع�صلية  اللي�قة  تنمية   -
ع�صالت البطن, المرونة( وقي��صه�.
- تنمية التركيب الج�صمي وقي��صه.

المرتبطة ب�ل�صحة

- تنمية عن�صر القدرة الع�صلية وقي��صه�.
- تنمية عن�صر ال�صرعة وقي��صه�.
- تنمية عن�صر الر�ص�قة وقي��صه�. المرتبطة ب�الأداء

- تمرير الكرة بوجه القدم الداخلي.
- الجري ب�لكرة بوجه القدم االأم�مي.

- كتم الكرة ب�أ�صفل القدم.
- ت�صويب الكرة بوجه القدم الداخلي

كرة القدم

- اإر�ص�ل الكرة من اأ�صفل المواجه.
- ا�صتقب�ل الكرة بم� يلي المرفق من الذراعين. كرة الط�ئرة

- تمرير الكرة ب�ليدين من فوق الراأ�ص.
- تمرير الكرة ب�ليدين من اأ�صفل )الرافعة(.

- تنطيط الكرة من الوقوف والم�صي والجري.
كرة ال�صلة

- تمرير الكرة بيد واحدة من م�صتوى الكتف.
- تمرير الكرة ب�ليدين من اأ�صفل )لالأم�م, للج�نب, ولالأعلى(
- تنطيط الكرة ب�ليدين من خالل: )الوقوف, الم�صي, والجري(. كرة اليد
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 ب/ المج�الت ال�صحية والمعرفية واالنفع�لية 
نواتج التعلم المجال

- االإم�ص�ك ب�لم�صرب.
-  وقفة اال�صتعداد.

- االإر�ص�ل. 
- ال�صربة االأم�مية.

- ال�صد )اال�صتقب�ل(.

التن�ص

-  االإم�ص�ك ب�لم�صرب.
- وقفة اال�صتعداد.

- االإر�ص�ل بوجه الم�صرب وظهره. 
- الق�طعة بوجه الم�صرب وظهره.

- ال�صد بوجه الم�صرب وظهره.

كرة الط�ولة

- االإم�ص�ك ب�لم�صرب.
-  وقفة اال�صتعداد.

- الم�صكة االأم�مية للم�صرب.
- االإر�ص�ل المنخف�ص.

- ال�صربة االأم�مية )بوجه الم�صرب وظهره(.

الري�صة الط�ئرة

- البدء الع�لي.
- اآلية الجري.

- الوثب الطويل بطريقة القرف�ص�ء.
األع�ب القوى

- الوقوف على الكتفين.
- الوقوف على الراأ�ص.

- الميزان )اأم�مي, ج�نبي(. 
- الدحرجة االأم�مية المتكورة.
- الدحرجة الخلفية المتكورة. 

الجمب�ز الفني
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 ج/ المج�الت ال�صحية والمعرفية واالنفع�لية 
نواتج التعلم المجال

- تعزيز اإدراك تف�صير تعرق الج�صم اأثن�ء المجهود البدني.
- اإدراك اأهمية تعوي�ص ال�صوائل اأثن�ء المجهود البدني.

- معرفة المالب�ص المالئمة لمم�ر�صة الن�ص�ط البدني في االأجواء 
المختلفة.         

- معرفة االأنم�ط الغذائية ال�صحية.
- معرفة االأطعمة التي يجب التقليل من تن�وله�.                           

 ال�صحية

- معرفة الو�صع ال�صحيح للجلو�ص واأهميته ل�صالمة القوام.                      
-معرفة الو�صع ال�صحيح لرفع االأ�صي�ء واأهميته ل�صالمة القوام. 

- اإدراك اأو�ص�ع الج�صم اأثن�ء اأداء الحرك�ت االأر�صية. 
المرتبطة ب�ل�صحة

- معرفة اأهمية القدرة الع�صلية لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� 
وتنميته�                                         

 -معرفة اأهمية ال�صرعة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�.
- معرفة اأهمية الر�ص�قة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�.

المرتبطة ب�الأداء
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د/ المج�ل المعرفي )الفني ـــــــ الق�نوني( واالنفع�لي 
نواتج التعلم المجال

- معرفة بع�ص المف�هيم الميك�نيكية الخ��صة بوحدة الجمب�ز.                       الفنية
- معرفة بع�ص القوانين ال�صرورية لكرة القدم.

- معرفة بع�ص القوانين ال�صرورية للكرة الط�ئرة.
- معرفة بع�ص القوانين ال�صرورية لكرة ال�صلة.

- معرفة بع�ص القوانين ال�صرورية لكرة اليد.
- معرفة بع�ص القوانين ال�صرورية للتن�ص.

- معرفة بع�ص القوانين ال�صرورية لكرة الط�ولة.
- معرفة بع�ص القوانين ال�صرورية للري�صة الط�ئرة. 

- معرفة االأخط�ء الق�نونية لم�ص�بق�ت األع�ب القوى المقررة لل�صف.

قوانين االألع�ب الري��صية

-  ا�صتخدام االألف�ظ الح�صنة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.
- �صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة       

 - تربية �صمة ال�صج�عة                                              
ال�صم�ت ال�صخ�صية

- تنمية الم�ص�ركة مع االآخرين. 
-  تقدير قيمة الحم��ص المقبول. القيم االجتم�عية
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اخلطة الدرا�شية ملادة الرتبية البدنية لل�شفوف العليا للمرحلة البتدائية

عدد الح�ش�س لكل ف�شل درا�شي
الف�شل الثالث الف�شل الثاني الف�شل الأول

2 2 2

الوحدات التعليمية، وعدد الأ�شابيع، ونواجت التعلم، واحل�ش�س املخ�ش�شة
ملادة الرتبية البدنية خالل العام الدرا�شي لل�شف الرابع البتدائي

عدد الح�ش�س الف�شول الدرا�شية  عدد
الأ�شابيع نواتج التعلم عنوان الوحدة  الوحدة

الث�لثالتعليمية الث�ني االأول
١٢ √ √ √ ٢ ٩ ال�صحة واللي�قة البدنية االأولى
٤ √ ٢ ٣ كرة القدم الث�نية
٤ √ ٢ ٣ كرة الط�ئرة الث�لثة
٤ √ ٢ ٤ كرة ال�صلة الرابعة
٤ √ ٢ ٣ كرة اليد الخ�م�صة
٤ √ ٢ ٤ التن�ص ال�ص�د�صة
٤ √ ٢ ٤ كرة الط�ولة ال�ص�بعة
٤ √ ٢ 5 الري�صة الط�ئرة الث�منة
٤ √ ٢ ٣ األع�ب قوى الت��صعة
٤ √ ٢ 5 الجمب�ز الفني الع��صرة



الوحـدة الأوىل
ال�شحة واللياقة البدنية

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� تدريَب�ً بدنَي�ً ُينمي عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة )اللي�قة القلبية . ١
التنف�صية/ اللي�قة الع�صلية الهيكلية/ التركيب الج�صمي( وطرائق قي��صه�.

يم�ر�ص� تدريَب�ً بدنَي�ً ُينمي عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء )القدرة الع�صلية/ . ٢
ال�صرعة/ الر�ص�قة( وطرائق قي��صه�.

يتعرف� على االأو�ص�ع ال�صحيحة للجلو�ص واأهميته� ل�صالمة القوام.. ٣
يتعرف� على االأو�ص�ع ال�صحيحة لرفع االأ�صي�ء واأهميته� ل�صالمة القوام.. ٤
يتعزز لديهم� اإدراك التف�صير المب�صط لتعرق الج�صم اأثن�ء المجهود البدني.. 5
يدرك� اأهمية تعوي�ص ال�صوائل اأثن�ء المجهود البدني.. 6
يتعرف� على المالب�ص المالئمة لمم�ر�صة الن�ص�ط البدني في االأجواء المختلفة.         . 7
يتعرف� على االأنم�ط الغذائية ال�صحية.. 8
يتعرف� على االأطعمة التي يجب التقليل من تن�وله�.                            . ٩

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة:
اأ. اللياقة القلبية التنف�شية:

ونقله  التنف�صي,  اجله�ز  بوا�صطة  اخل�رجي  الهواء  من  االأك�صجني  اأخذ  على  والتنف�صي  الدوري  اجله�زين  قدرة  هي 
الع�صالت(  )خ��صة  اجل�صم  خالي�  قي�م  ثم  املختلفة,  اجل�صم  الأجزاء  الدموية(  واالأوعية  )القلب  الدوري  اجله�ز  بوا�صطة 

ب��صتخال�صه لتوفري الط�قة الالزمة للعمل الع�صلي.
قي��صه�:

تق��ص عن طريق اختب�ر اجلري اأو امل�صي مل�ص�فة )١٢٠٠ مرت(, وح�ص�ب زمن قطع امل�ص�فة ب�لدق�ئق والثواين. 

ب. اللياقة الع�شلية الهيكلية:
تتكون اللي�قة الع�صلية الهيكلية من عن��صر: القوة الع�صلية, والتحمل الع�صلي, واملرونة, وتق��ص كل منه� وفق االآتي: 

القوة الع�صلية:  	
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هي اأق�صى قوة ميكن اأن تنتج عن وجود ع�صلة واحدة او جمموعة كبرية من الع�صالت التي توجد يف اجل�صم, وتكون من 
خالل عملية االنقب��ص الع�صلي غري االإرادي, وتعمل مرة واحدة كحِدّ اق�صى. 

قي��صه�:
تق��ص عن طريق قوة ع�صالت الذراعني واحلزام ال�صدري ب�ختب�ر ثني الذراعني من و�صع االنبط�ح امل�ئل, اأو ب�ختب�ر 

ال�صد الأعلى العقلة, اأو قي��ص القوة الع�صلية لليد ب��صتخدام جه�ز قي��ص قوة القب�صة.
قوة ع�صالت البطن: 	

هي قدرة الفرد يف التحمل, وعمله� ب�صورة متكررة؛ وذلك من اأجل عملية احلف�ظ على االنقب��ص الع�صلي.
قي��صه:

تق��ص ب��صتخدام اختب�ر اجللو�ص من الرقود مع ثني الركبتني وح�ص�ب عدد املرات التي ميكن اأداوؤه� يف دقيقة واحدة. 
المرونة: 	

هي قدرة املف��صل العملية التي ينتج عنه� اأداء احلركة من خالل املدى الك�مل له�.
قي��صه�:

تق��ص املرونة املف�صلية عن طريق قي��ص مرونة اجلذع ب��صتخدام اختب�ر مّد الذراعني اأم�َم�ً من و�صع اجللو�ص طواًل 
ب��صتخدام �صندوق املرونة.

ج. الرتكيب اجل�شمي:
هو ن�صبة ال�صحوم اإىل االأجزاء غري ال�صحمية يف ج�صم االإن�ص�ن, وللحف�ظ على ج�صم �صحي ور�صيق ميكن العمل على 
حمورين مهمني: االأول املح�فظة على الغذاء ال�صحي ال�صليم, والث�ين اأداء االأن�صطة احلركية الك�فية لتطوير لي�قة اجل�صم.

قي��صه:
ي�صتخدم مقي��ص �صمك طية اجللد يف من�طق معينة من اجل�صم لال�صتدالل على كمية ال�صحوم املوجودة حتت اجللد التي 

تعد موؤ�صَراً لن�صبة ال�صحوم فيه. كم� ي�صتخدم موؤ�صر كتلة اجل�صم كموؤ�صر لل�صمنة, بقي��ص الطول والوزن, بق�صمة الوزن 
ب�لكيلو جرام على مربع الطول ب�ملرت, ويعد موؤ�صر كتلة اجل�صم من��صَب�ً للفرد الب�لغ ب�صكل ع�م اإذا تراوح من )٢٠ اإىل ٢٤.٩ 
كجم/ م٢(, اأم� اإذا بلغ من )٢5 اإىل ٢٩.٩ كجم / م٢( في�صري ذلك اإىل زي�دة يف الوزن, اأم� اإذا زاد عن )٣٠ كجم/م٢( دل ذلك 

على وجود بدانة, واإذا ك�ن اأعلى من )٤٠ كجم / م٢( فهذا يعني بدانة مفرطة.
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٢.  عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء:
اأ ـ القدرة الع�شلية:

هي القوة املميزة ب�ل�صرعة وُتّعرف ب�أنه� قدرة اجل�صم على اإنت�ج قوة ع�صلية تتميز ب�ل�صرعة. وتّعرف كذلك ب�أنه� قدرة 
الفرد على اإجن�ز �صغل م� يف اأق�صر زمن ممكن مثلم� يتم اأثن�ء الوثب الع�يل اأو الوثب الطويل حلظة الوثب, اأو اأثن�ء دفع 
الكرة احلديدية ورمي الرمح؛ فهذه الري��ص�ت تتطلب قوة و�صرعة يف االأداء يف نف�ص الوقت, ويتم تنميته� من خالل تدريب�ت 

حت�كي االأداء للمه�رات املختلفة لالألع�ب, ك�لوثب الطويل من الثب�ت واحلركة والوثب الع�يل وغريه�.
ب ـ ال�شرعة:

و�صب�حة  ك�لعدو  الري��ص�ت  من  كثري  يف  مهَم�ً  ع�ماَلً  وهي  معني,  حركي  اأداء  عند  الع�صلية  االنقب��ص�ت  �صرعة  هي 
امل�ص�ف�ت الق�صرية, كذلك تدخل يف العديد من الري��ص�ت اجلم�عية؛ ككرة القدم وال�صلة واليد والفردية وغريه�, ويف الواقع 
اإىل اخلالي� احلمراء بطيئة  ف�إن الع�مل االأهم يف �صرعة االأداء هو ن�صبة اخلالي� البي�ص�ء �صريعة االنقب��ص يف الع�صالت 
االنقب��ص؛ فكلم� زادت تلك الن�صبة زادت ال�صرعة, وتتم تنمية ال�صرعة بتدريب�ت ال�صرعة املختلفة مثل: العدو مل�ص�فة ٣٠ - 

٤٠ - 5٠ مرَتاً.اأنواعه�:
�صرعة االنتق�ل )ال�صرعة الق�صوى(: يق�صد به� �صرعة التحرك من مك�ن اإىل اآخر يف اأق�صر زمن ممكن. 	
�صرعة احلركة )�صرعة االأداء(: وهي التي تتمثل يف انقب��ص ع�صلة اأو جمموعة ع�صلية الأداء حركة معينة يف اأقل زمن ممكن. 	
�صرعة رد الفعل)�صرعة اال�صتج�بة(: ويق�صد به� �صرعة التحرك الأداء حركة نتيجة ظهور موقف اأو مثري معني. 	

ج ـ الر�شاقة:
هي القدرة على التوافق اجليد للحرك�ت التي يقوم به� الفرد �صواء جميع اأجزاء ج�صمه اأو جزء منه.

اأنواعه�: 	
الر�ص�قة الع�مة: هي قدرة الفرد على اأداء واجب حركي يف عدة اأن�صطة ري��صية خمتلفة بت�صرف منطقي �صليم. 	
الر�ص�قة اخل��صة: هي القدرة املتنوعة يف متطلب�ت امله�رة للن�ص�ط الذي مي�ر�صه للفرد. 	
العوامل املوؤثرة عليه�: 	

 االأمن�ط والقي��ص�ت اجل�صمية. 	
 العمر واجلن�ص.  	
 الوزن الزائد.  	
 التعب واالإعي�ء. 	

تنميته�: 	
  اجللو�ص على اأربع ودفع القدمني خلَف�ً. 	
  اجلري املتعرج.  	
  اجلري مع تغيري االجت�ه. 	
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٣- االأو�ص�ع ال�صحيحة للجلو�ص واأهميته� ل�صالمة القوام:
اإن اجللو�ص يف الو�صع ال�صحيح والتعود عليه يوؤدي اإىل �صحة القوام و�صالمته, اأم� اجللو�ص اخل�طئ فيوؤدي اإىل اإمك�نية 
التعر�ص لالإ�ص�بة ببع�ص االنحراف�ت القوامية, التي ميكن جتنبه� قبل حدوثه�؛ وذلك ب�لتعود على و�صع اجللو�ص ال�صحيح 

ب��صتمرار.

ويتم تطبيق اجللو�س ال�شحيح يف و�شعني: جلو�ص الرتبيع على االأر�ص, واجللو�ص على املقعد.

اأ ـ جلو�س الرتبيع على الأر�س:
يتم ب�رتك�ز اجل�صم على املقعدة مع تق�طع ال�ص�قني وتب�عد الركبتني, مع رفع الراأ�ص والنظر لالأم�م, والكتف�ن منخف�صني 

ب�رتخ�ء, والظهر م�صتقيم بدون ت�صلب, مع و�صع اليدين على الركبتني.

ب ـ اجللو�س على املقعد:
يتم ب�رتك�ز اجل�صم على املقعدة والفخذين على مقعد اجللو�ص؛ بحيث ت�صكل الركبتني زاوية ق�ئمة مع ال�ص�قني, مع ارتك�ز 

القدمني على االأر�ص, ويكون الراأ�ص والنظر متجَه�ً لالأم�م, والكتف�ن ت�صقط�ن اإىل اأ�صفل ب�رتخ�ء, والظهر م�صتقيم بدون 
ت�صلب, ومال�صق لظهر مقعد اجللو�ص, وتو�صع اليدان ب�رتخ�ء بج�نب اجل�صم اأو على ح�فة املكتب.

٤- االأو�ص�ع ال�صحيحة لرفع االأ�صي�ء واأهميته� ل�صالمة القوام:
والعك�ص �صحيح؛  واالنحراف,  تعر�صه لالإ�ص�بة  القوام, وجتنب  �صالمة  اإىل  يوؤدي  االأ�صي�ء بطريقة �صحيحة  رفع  اإن 
ف�تخ�ذ اأو�ص�ع خ�طئة عند حمل االأ�صي�ء يوؤدي اإىل اإمك�نية حدوث اإ�ص�بة مب��صرة يف منطقة اجلذع او ال�صعور ب�أالآم اأ�صفل 

الظهر على املدى البعيد.
وي�صمل الو�صع ال�صحيح لرفع االأ�صي�ء وحمله�: رفع االأ�صي�ء من االأر�ص, وحمل االأ�صي�ء يف و�صع الوقوف.

اأ ـ رفع الأ�شياء من على الأر�س:
يتم رفع االأ�صي�ء من على االأر�ص مبواجهة ال�صيء من منت�صفه, وثني الركبتني ب�لقدر املن��صب يف م�صتوى ارتف�ع هذا 

ال�صيء مع املح�فظة على ا�صتق�مة اجلذع وعدم انحن�ئه, وبعد القب�ص على ال�صيء يتم رفعه مبد مف�صلي الركبتني الأعلى 
والوقوف ب�لتدريج دون اأداء اأي حركة فج�ئية.

ب ـ حمل الأ�شياء يف و�شع الوقوف:
يتم حمل االأ�صي�ء يف و�صع الوقوف ب��صتق�مة اجلذع دون انحن�ء؛ بحيث يكون ال�صيء املحمول يف منت�صف اجل�صم ليتوزع 

الثقل على اجل�نبني ب�لت�ص�وي مع عدم امليل الأي من اجل�نبني.
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5-  التف�صري املب�صط لتعرق اجل�صم اأثن�ء املجهود البدين:
التعرق ظ�هرة �صحية حتدث اأثن�ء القي�م ب�أداء جمهود بدين, وهو و�صيلة اجل�صم للتخل�ص من احلرارة التي ينتجه� 

للمح�فظة على درجة حرارته الداخلية يف حدود ث�بتة وم�صتقرة. وتنتج الع�صالت كمية كبرية من العرق اأثن�ء القي�م 
مبجهود بدين مرتفع ال�صدة, ويعد التعرق اأف�صل و�صيلة للتخل�ص من احلرارة, ويرتبط مقدار التعرق عموَم�ً بدرجة 

حرارة اجلو, واملالب�ص, وم�صتوى �صدة الن�ص�ط البدين املم�ر�ص. 

6-  اأهمية تعوي�ص ال�صوائل اأثن�ء املجهود البدين:
يفقد اجل�صم مقداَراً من ال�صوائل نتيجة التعرق, ويوؤدي عدم تعوي�ص هذه ال�صوائل املفقودة اأثن�ء املجهود البدين, 

خ��صة يف اجلو احل�ر اإىل التعر�ص للخطر, فنق�ص تعوي�ص ال�صوائل التي يفقده� الفرد يوؤدي اإىل خف�ص قدرة اجل�صم على 
التعرق, مم� يرفع من درجة احلرارة الداخلية للج�صم, الذي يوؤدي بدوره اإىل حدوث االإ�ص�بة احلرارية, وي�ص�هم �صرب 

كمي�ت ك�فية من ال�صوائل يف احلد من ارتف�ع درجة حرارة اجل�صم, ومن ثم يح�فظ على اتزان ن�صبة ال�صوائل.

7-  املالب�ص املالئمة ملم�ر�صة الن�ص�ط البدين يف االأجواء املختلفة:
يفقد اجل�صم مقداَراً من ال�صوائل نتيجة التعرق, ويوؤدي عدم تعوي�ص هذه ال�صوائل املفقودة اأثن�ء املجهود البدين, 

خ��صة يف اجلو احل�ر اإىل التعر�ص للخطر, فنق�ص تعوي�ص ال�صوائل التي يفقده� الفرد يوؤدي اإىل خف�ص قدرة اجل�صم على 
التعرق, مم� يرفع من درجة احلرارة الداخلية للج�صم, الذي يوؤدي بدوره اإىل حدوث االإ�ص�بة احلرارية, وي�ص�هم �صرب 

كمي�ت ك�فية من ال�صوائل يف احلد من ارتف�ع درجة حرارة اجل�صم, ومن ثم يح�فظ على اتزان ن�صبة ال�صوائل.

8-  االأمن�ط الغذائية ال�صحية:
يجب اأن تلبي االأمن�ط الغذائية احل�ج�ت من حيث الط�قة, واأن توفر جمموعة متنوعة من االأغذية ذات جودة 

غذائية ع�لية واأن تكون اآمنة لال�صتهالك. ومن �ص�أن هذه االأمن�ط اأن تكون معقولة الثمن, و�صهلة املن�ل ومالئمة ثق�فَي�ً. 
وتتمتع االأمن�ط الغذائية ال�صحية ع�دة ب�مليزات الت�لية:

الكمية: تت�صمن الط�قة ال�صرورية لال�صتمرار يف احلي�ة, ودعم الن�ص�ط البدين والو�صول اإىل وزن ج�صدي �صحي. 	
التنّوع: ت�صم جمموعة من االأغذية الغنية ب�ملغذي�ت االأ�ص��صية مب� يف ذلك اخل�ص�ر, والف�كهة, واحلبوب الك�ملة,  	

ومنتج�ت االألب�ن واالأغذية الربوتينية احليوانية والنب�تية.
اجلودة: تت�صمن املغذي�ت الكلية والدقيقة الالزمة, وال يجب اأن ت�صم االأغذية مواداً م�ص�فة غري �صحية. 	
ال�شالمة: تت�صمن االأغذية وامل�صروب�ت االآمنة لال�صتهالك. 	

تو�صي منظمة ال�صحة الع�ملية ب�ملب�دئ الت�لية لو�صع اأمن�ط غذائية "�صحية )لالأ�صخ��ص الب�لغني ), مب� يحول دون 
ظهور �صوء التغذية مع اأ�صك�له, واالأمرا�ص غري املعدية:

زي�دة ا�صتهالك الفواكه واخل�ص�ر والبقول, واملك�صرات واحلبوب الك�ملة. 	
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ا�صتهالك االأغذية حيوانية املن�ص�أ ب�عتدال, واحلد من ا�صتهالك اللحوم املجهزة. 	
خف�ص ا�صتهالك ال�صكر املكرر الذي ي�صيفه امل�صنع, اأو الط�هي اأو امل�صتهلك اإىل االأغذية اأو امل�صروب�ت. 	
ا�صتخدام الدهون غري امل�صبعة اأو الزيوت النب�تية. 	

٩-  االأطعمة التي يجب التقليل من تن�وله�:
تت�صبب بع�ص االأطعمة يف م�صكالت �صحية يف ح�لة تن�وله� بكمي�ت كبرية, فهن�ك بع�ص منه� ال ين�صح بتن�وله� يومًي� لي�ص 

الأنه� �ص�رة ب�ل�صحة فح�صب, ولكن للحف�ظ على نظ�م غذائي متوازن ب�جل�صم, وفيم� يلي نتعرف على االأطعمة التي ال 
يجب تن�وله� يومَي�ً:

الأطعمة املعلبة: تكمن امل�صكلة يف املواد امل�ص�فة اإليه� حلفظه� وعدم تلفه� لفرتة طويلة فتجعله� �ص�رة ب�ل�صحة وخ��صًة 
عند تن�وله� ب�صكل يومي.

اخل�شروات: ال ين�صح ب�الإكث�ر من تن�ول بع�ص اأنواع اخل�صروات وتكراره� ب�صكل يومي؛ حيث ميكن اأن تتداخل هذه 
اخل�صروات مع امت�ص��ص اليود, وقد تت�صبب يف االإ�ص�بة بق�صور الغدة الدرقية عند االإكث�ر من تن�وله�.

�شمك التونة: يحتوي على الزئبق, واالإكث�ر منه يوؤدي الأ�صرار عديدة ت�صل اإىل النوب�ت القلبية. كم� يوؤثر �صمك التونة 
على �صحة الن�ص�ء احلوامل واالأطف�ل ب�صكل �صلبي.

اللحوم امل�شنعة واحليوانية: ت�صبب اللحوم امل�صنعة, الكثري من االأمرا�ص, ولذلك ال ين�صح بتن�وله� على االإطالق.
الفاكهة املجففة: تعد وجبة خفيفة لزي�دة الط�قة �صريًع� ب�جل�صم, ولكنه� حتتوي على كمي�ت كبرية من ال�صكر مم� يعيق 

فقدان الوزن.
ال�شل�شات: حتتوي على كمي�ت كبرية من الدهون غري ال�صحية, وميكن اأن ت�صيب اجل�صم ب�لته�ب�ت, وتزيد من ال�صعور 

ب�خلمول. وميكن اأن ت�صل اأث�ره� ال�صلبية لالإ�ص�بة مب�ص�كل القلب واالأوعية الدموية.
املعجنات: غ�لًب� تكون م�صنوعة من الدقيق االأبي�ص وم�ص�َف�ً له� كمي�ت كبرية من ال�صكر؛ مم� ي�صبب زي�دة الوزن ب�صورة 

كبرية ويزيد من احتم�لية االإ�ص�بة ب�ل�صمنة, واالأمرا�ص املختلفة الن�جتة عنه�. ويف�صل اختي�ر امل�صنوعة من الدقيق 
االأ�صمر, وتقليل كمي�ت ال�صكر امل�ص�فة اإليه� قدر امل�صتط�ع, وعدم تن�وله� ب�صكل يومي.

املخلالت: يحت�ج اجل�صم اإىل امللح ولكن بكمي�ت حمدودة؛ حيث اإن االإفراط منه يوؤدي لزي�دة االأمالح يف اجل�صم وي�صبب 
خلل يف الغدة الدرقية؛ لذلك يف�صل تن�ول كمي�ت قليلة منه� عندم� ترغب بتن�وله�.

الع�شائر املحالة: يف�صل �صرب الع�ص�ئر الط�زجة يومًي� يف ح�لة عدم اإ�ص�فة ال�صكر له�؛ حيث حتتوي الع�ص�ئر املعلبة على 
ن�صبة مرتفعة من ال�صكر مم� ي�صبب �صرًرا كبرًيا على ال�صحة, كم� حتتوي على املواد احل�فظة ال�ص�رة ب�جل�صم.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرَياً 
عميَق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
ب�صكل  	 اأدائه�,  الوحدة, وكيفية  والط�لبة مفردات  للط�لب  تبين  تعليمية من��صبة  و�ص�ئل  والمعلمة  المعلم  ي�صتخدم 

وا�صح و�صحيح.
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة من خالل م�ص�بقة في الم�صي من: )٣-5ق(. 	
تطبيق مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص.  	
تنفيذ م�ص�بقة تهدف اإلى تثبيت و�صع الجلو�ص ال�صحيح, وتو�صيح اأهمية هذا الو�صع ل�صالمة القوام. 	
تنفيذ م�ص�بقة تهدف اإلى مم�ر�صة الطريقة ال�صحيحة لرفع االأ�صي�ء, وتو�صيح اأهمية هذه الطريقة ل�صالمة القوام. 	
تنفيذ األع�ب تهدف اإلى اكت�ص�ب التوقيت االإيق�عي ب�صكل ثن�ئي اأو جم�عي )٣-٤( من الثب�ت والحركة بغر�ص تنمية  	

الج�صمي(  التركيب  الهيكلية/  الع�صلية  اللي�قة  التنف�صية/  القلبية  )اللي�قة  ب�ل�صحة  المرتبطة  البدنية  اللي�قة  عن��صر 
وب�الأداء )القوة/ ال�صرعة/ الر�ص�قة(.

اختي�ر مجموعة من الم�ص�بق�ت التت�بعية والمط�ردة الم�صوقة واله�دفة لتنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة  	
)اللي�قة القلبية التنف�صية/ اللي�قة الع�صلية الهيكلية/ التركيب الج�صمي( وب�الأداء )القدرة الع�صلية /ال�صرعة/ الر�ص�قة(.

تطبيق ن�ص�ط�ت لتعلم طرائق قي��ص عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة )اللي�قة القلبية التنف�صية/ اللي�قة  	
الع�صلية الهيكلية/ التركيب الج�صمي( وب�الأداء )القدرة الع�صلية /ال�صرعة/ الر�ص�قة(.

�صرح )التعرق( بطريقة مب�صطة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني. 	
اأثن�ء  	 ال�صوائل  تعوي�ص  الأهمية  المب�صط  ال�صرح  مع  البدني,  الن�ص�ط  اأثن�ء  الم�ء  ل�صرب  متقطعة  فترات  تخ�صي�ص 

المجهود البدني واالبتع�د عن �صرب ال�صوائل الب�ردة جَداً.
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تطبيق ن�ص�ط التعرف على المالب�ص المالئمة لمم�ر�صة الن�ص�ط البدني في االأجواء المختلفة.          	
�صرح االأنم�ط الغذائية ال�صحية بطريقة مب�صطة. 	
 تو�صيح االأطعمة التي يجب التقليل من تن�وله� بطريقة مب�صطة.                             	
تطبيق مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	
يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية ب�صكل غير مب��صر عبر موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة  	

االنفع�لية  ب�لجوانب  المتعلقة  التوجيه�ت  لبث  االنتب�ه؛  و�صد  والط�لبة  الط�لب  دافعية  ال�صتث�رة  المواقف  وا�صتثم�ر 
والمعرفية.

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة: اللي�قة القلبية التنف�صية/ اللي�قة الع�صلية 

الهيكلية وهي: القوة الع�صلية, قوة ع�صالت البطن, المرونة/ التركيب الج�صمي.

✓ اختب�رات قي��ص م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء: القدرة الع�صلية /ال�صرعة/ الر�ص�قة

ف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله  ✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرُّ

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.



الروابط التعليمية: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
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ال�صحيحة  االأو�ص�ع 
واأهميته�  االأ�صي�ء  لرفع 

القــــــوام ل�صالمــــــة 
اخلربة التعليمية ال�صحة واللي�قة البدنية الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س املتبع التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق + كرات طبية + كر�صي �صغري + مقعد �صويدي + ط�ولة 
�صغرية( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات الأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

)بدين( . ١ مهاري  رفع االأ�صي�ء بطريقة �صحيحة.            
)�شحي(. ٢ معريف  التعرف على طريقة رفع االأ�صي�ء بطريقة �صحيحة.      
)�شخ�شي(. ٣ انفعايل  التع�مل مع زمالئهم برفق وبطريقة �صحيحة.            

يتم عر�ص منوذج للطالب اأو الط�لب�ت يو�صح طريقة الو�صع ال�صحيح لرفع االأ�صي�ء وحمله� بطريقة �صحيحة وذلك 
مبراع�ة م� يلي:

مواجهة ال�صيء املراد رفعه من منت�صفه: 

ثني الركبتني ب�لقدر املن��صب يف م�صتوى ارتف�ع هذا ال�صيء.. ١

املح�فظة على ا�صتق�مة اجلذع وعدم انحن�ئه.. ٢

رفع االأداة مبد مف�صلي الركبتني الأعلى والوقوف ب�لتدريج دون اأداء اأي حركة فج�ئية.. ٣

يكون ال�صيء املحمول يف منت�صف اجل�صم ليتوزع الثقل على اجل�نبني ب�لت�ص�وي مع عدم امليل الأي من اجل�نبني.. ٤
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
ֺ توزيع الطالب اأو الط�لب�ت اإلى مجموع�ت من: )5-6( ط�لب وط�لبة لكل مجموعة.

ֺ يقف الجميع في �صفوف وتو�صع اأم�م كل ط�لب وط�لبة كرة �صغيرة بم�ص�فة ٢م.
ֺ يقف الجميع في ق�طرات متق�بلة الم�ص�فة بينهم� )5م( وفي المنت�صف بين الق�طرتين كرة طبية.

ֺ يقف الجميع في ق�طرات متق�بلة الم�ص�فة بينهم� )٣م( وفي المنت�صف بين الق�طرتين كر�صي �صغير.
ֺ يقف الجميع في دوائر وفي و�صط كل دائرة ط�ولة �صغيرة.

ֺ يقف الجميع في �صفوف متق�بلة وبينهم� مقعد �صويدي.

اأن�شطة املعلم/ـة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.

ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.

ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالبـ/ـة:
ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من )٣- 5( د.

ֺ يبدا الطالب اأو الط�لب�ت ب�لجري حتى الو�صول للكرة ومح�ولة رفع الكرة ب�لطريقة ال�صحيحة.

ֺ يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�لجري ثم حمل الكرة الطبية وت�صليمه� للزميل اأو الزميلة في الق�طرة المتق�بلة.

ֺ يقوم الط�لب اأو الط�لبة االأول في الق�طرة ب�لجري وعند الو�صول للكر�صي يقوم االثن�ن ب�لتع�ون فيم� بينهم� 

لرفع الكر�صي بطريقة �صحيحة.

ֺ يقوم الطالب او الط�لب�ت بم�ص�عدة بع�صهم البع�ص في رفع الط�ولة بطريقة �صحيحة.

ֺ يبداأ الطالب اأو الط�لب�ت ب�القتراب من المقعد ال�صويدي وعند �صم�ع ال�ص�فرة يبداأون برفع المقعد ال�صويدي 

بطريقة �صحيحة.
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مالحظة الأداء:

ֺ وقوف الط�لب اأو الط�لبة اأم�م ال�صيء املراد رفعه.

ֺ ثني الركبتني قبل رفع ال�صيء املراد رفعه.

ֺ عدم وجود حرك�ت فج�ئية اأثن�ء رفع ال�صيء املراد رفعه.

ֺ املح�فظة على ا�صتق�مة اجل�صم وعدم انحن�ئه.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 

ֺ التدرج يف زي�دة وزن ال�صيء املطلوب رفعه من الط�لب اأو الط�لبة.

ֺ تقليل عدد الطالب اأو الط�لب�ت عند رفع االأداة.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ  مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.

ֺ  ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

ممار�شة اأن�شطة متنوعة بهدف رفع بع�س الأ�شياء يف املنزل بطريقة �شحيحة وباأوزان خمتلفة.



٣٤

تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
الوقوف ال�صحيح اأم�م ال�صيء املراد رفعه.

ثني الركبتني للو�صول مل�صتوى ارتف�ع ال�صيء املراد رفعه.

عدم وجود فرتات توقف كثرية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.

املح�فظة على ا�صتق�مة اجلذع وعدم انحن�ئه.

رفع االأداة مبد مف�صلي الركبتني الأعلى والوقوف ب�لتدريج.

ال�صيء املحمول يف منت�صف اجل�صم ليتوزع الثقل على اجل�نبني ب�لت�ص�وي.

املجموع

املتو�صط
يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ = حقق الهدف    

 ٢ = يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ = يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

مل يحقق الهدف    = ٤ 

املتو�صط = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف )�شحي(:

�ص١: م�هي الطريقة ال�صحيحة لرفع االأ�صي�ء واأهميته� ل�صالمة القوام؟

ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
التع�مل مع الزميل اأو الزميلة برفق.





الوحـدة الثانية
كرة القدم

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
يمررا كرة القدم بوجه القدم الداخلي.. ٣
يجري� بكرة القدم بوجه القدم االأم�مي.. ٤
يكتم� كرة القدم ب�أ�صفل القدم.. 5
ي�صوب� كرة القدم بوجه القدم الداخلي.. 6
يعرف� بع�ص القوانين ال�صرورية الحديثة التي تحكم المن�ف�صة في كرة القدم.. 7
اأثن�ء مم�ر�صة . 8 ي�صتخدم� االألف�ظ الح�صنة في ت�صجيعهم� لزمالئهم� وتخ�طبهم� معهم 

البدني. لن�ص�ط 
يبدي� ا�صتعداَداً ل�صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. ٩

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ِط بديّن ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 

تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ِط بديّن ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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٣. اأداء مترير كرة القدم بوجه القدم الداخلي:
ֺ يقترب الط�لب اأو الط�لبة من الكرة بميل نحو االتج�ه الذي �صتوجه اإليه الكرة.

ֺ تو�صع القدم الث�بتة بج�نب وخلف الكرة.
ֺ تتجه مقدمة القدم الراكلة اإلى اأ�صفل مع ثب�ت مف�صل القدم على االأر�ص.

ֺ تق�بل الكرة ب�لجزاء الداخلي االم�مي من القدم مع ا�صتمرار مرجحة الرجل.
ֺ اأم�َم�ً بعد ركل الكرة وبحيث يكون النظر واقَع�ً على الكرة عند ركله�.

٤. اأداء اجلري بكرة القدم بوجه القدم االأم�مي:
ֺ  ت�صتخدم في ح�لة وجود م�ص�حة كبيرة من الملعب؛ حتى يتمكن الموؤدي من 

 الجري ب�صرعة و�صهولة لقطع الم�ص�فة في اأقل زمن.
ֺ  تتجه القدم الالعبة اإلى الداخل قبل لم�ص الكرة, وت�أخذ القدم الو�صع الطبيعي 

 له� مع دفع الكعب اإلى اأعلى والم�صط اإلى اأ�صفل.
ֺ  تكون القدم في و�صع غير مت�صلب اأثن�ء الجري لتتمكن من االإح�ص��ص ب�لكرة 

وال�صيطرة عليه�.
ֺ  تتحرك الذراع�ن كم� في الجري الع�دي, ويكون النظر نحو الكرة لحظة لم�صه�. 

5. اأداء كتم الكرة ب�أ�صفل القدم:
ֺ  ي�صير قدم الرجل الث�بتة اإلى االتج�ه الق�دمة منه الكرة ويتم ثنى ركبة الرجل قلياًل.

ֺ ثني ركبة الرجل التي �صت�صتقبل الكرة؛ بحيث ت�صير مقدمة القدم اإلى اأعلى, واأن تكون هن�ك زاوية ح�دة بين اأ�صفل 

القدم واالأر�ص مع ال�صم�ح بم�ص�فة ت�صتقر فيه� الكرة بين القدم واالأر�ص.
ֺ بمجرد لم�ص الكرة للقدم ت�صحب الرجل قلياًل حتى ال ترتد الكرة وت�صتقر ب�لك�مل تحت الرجل. 
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6. اأداء ت�صويب الكرة على املرمى بوجه القدم الداخلي:
ֺ يقترب الط�لب اأو الط�لبة من الكرة بميل نحو االتج�ه الذي �صتوجه اإليه الكرة.

ֺ تو�صع القدم الث�بتة بج�نب وخلف الكرة.
ֺ يتجه م�صط القدم الراكلة اإلى اأ�صفل ويثبت مف�صل القدم على االأر�ص.

ֺ تق�بل الكرة مع الجزء الداخلي االأم�مي من القدم وت�صتمر مرجحة الرجل اأم�َم�ً بعد ركل الكرة ويكون النظر من�صب�ً 
على الكرة عند ركله�.

7. معرفة بع�ص القوانني التي حتكم املن�ف�صة يف كرة القدم:
اآخر طبعة  الوحدة وفق م� ورد يف  امل�صتهدفة يف هذه  التعلم  العالقة بنواجت  الق�نون ذات  املعلمة مواد  اأو  املعلم  يحدد 
معتمدة من الق�نون الدويل ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواجت التعلم يف كل 

در�ص.

8. ا�صتخدام االألف�ظ احل�صنة يف ت�صجيع الزمالء والتخ�طب معهم اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط:
اأو  الن�ص�ط احلر�ص على اختي�ر االألف�ظ احل�صنة عند ت�صجيع الزمالء  اأثن�ء مم�ر�صة  اأو الط�لبة  يجب على الط�لب 
التخ�طب معهم مب� يخلق جواً من االألفة بينهم اأثن�ء الن�ص�ط, وعدم اختي�ر االألف�ظ التي تكون م�صيئة للزميل اأو الزميلة 
وتوؤدي اإىل تغيري احل�لة النف�صية؛ له مم� يزيد االأمور �صوًءا بينهم�, ويجب عليهم� الت�أكيد عليهم� ب�أن الري��صة تقرب وال 

تفرق من خالل بن�ء عالق�ت اإيج�بية بني املم�ر�صني لالأن�صطة وبن�ء �صداق�ت جيدة.

٩. �صبط النف�ص والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة:
االأ�ص��ص  املتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل  ب�النفع�الت  وثيَق�ً  ارتب�َط�ً  الري��صي  الن�ص�ط  يرتبط 
للت�أثري اله�م على �صخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�ص والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء 
مم�ر�صة الن�ص�ط مب� ال ينعك�ص بنتيجة �صلبية على اأدائه للمه�رة اأو التع�مل مع الزميل اأو الزميلة, ويكون دور املعلم اأو املعلمة 

اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي �صلوك خ�طئ.
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ميكن للمعلم اأو املعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرَياً 
عميَق�ً من الط�لب اأو الط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منه لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء نواجت التعلم الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم مب� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء يف الدر�ص من خالل بع�ص االألع�ب ال�صغرية التي حتقق ذلك. 	
توجيه الط�لب والط�لبة اإىل ا�صتخدام بع�ص االألف�ظ احل�صنة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين والتي تهدف اإىل ت�صجيع  	

الزميل اأو الزميلة واحلث على املث�برة وبذل اجلهد.
تنفيذ جمموعة من مترين�ت االإط�لة واملرونة املن��صبة لكل در�ص.  	
�صرح طريقة االأداء الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�ص منوذج لالأداء من قبل املعلم اأو املعلمة, اأو الط�لب اأو الط�لبة. 	
مم�ر�صة تدريب�ت متهيدية ت�ص�عد يف عملية تعلم امله�رة, واالهتم�م بت�صحيح االأخط�ء الفنية لالأداء. 	
مم�ر�صة األع�ب الكرة امل�صغرة ) ٣- 5 اأفراد للفريق الواحد (, مع التعزيز االإيج�بي. 	
ربط امله�رات املتعلمة يف هذه الوحدة والرتكيز على عن�صري التوقيت واالتزان الإتق�نهم� )التنبيه ملك�ن مالم�صة الكرة  	

عند التمرير بوجه القدم ولي�ص االأ�ص�بع(.
خلق مواقف لعب ثن�ئية وجم�عية تت�صم ب�لن�ص�ط امل�صتمر وا�صتخدام امله�رات املتعلمة. 	
عمل من�ف�ص�ت م�صغرة مع ت�صعيب االأداء ب�لتبديل بني الكرة الع�دية وكرة �صغرية لزي�دة املتعة.  	
تقدمي ن�صرة تعريفية للطالب والط�لب�ت حتوي بع�ص القوانني ال�صرورية احلديثة املب�صطة التي ت�ص�عد الطالب  	

والط�لب�ت على امل�ص�همة يف حتكيم املن�ف�صة.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية.

ف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. ✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرُّ

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده�.

تنفيذ جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�ص. 	
 اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - املالحظة - عند تنفيذه�. 	
 يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية لتلك الغ�ية وحتقيقه� ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات  	

اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت املتعلقة ب�جلوانب 
االنفع�لية واملعرفية.
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الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/G3UJyVNyR1Q   
https://youtu.be/CoKTstqZuy4  
https://youtu.be/tZZJMfOxbHw  
https://youtu.be/vnly3io9ynM     





در�س تطبيقي
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اجلري ب�لكرة بوجه القدم 
االأم�مي اخلربة التعليمية كرة القدم الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س املتبع التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم 
املطبقة

)كرات �صغرية, كرات قدم, اأقم�ع + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة 
+ �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�س الرتبية البدنية

نواجت التعلم:

موا�شفات الأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم على:

اجلري بكرة القدم بوجه القدم االأم�مي بطريقة �صحيحة.       مهاري . ١
التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي حتكم املن�ف�صة.         معريف. ٢
�شخ�شي. ٣ انفعايل  ا�صتخدام االألف�ظ احل�صنة يف ت�صجيع الزميل اأو الزميلة.      

اجت�ه القدم الالعبة اإىل الداخل قبل مل�ص الكرة مع دفع الكعب اإىل اأعلى ومقدمة القدم اإىل اأ�صفل.. ١
تكون القدم يف و�صع غري مت�صلب؛ حتى ت�أخذ االإح�ص��ص وال�صيطرة على الكرة اأثن�ء اجلري.. ٢
حتريك الذراعني كم� يف اجلري الع�دي والنظر نحو الكرة حلظة مل�صه�.. ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
لعبة �صغيرة: »تت�بع الجري المتعرج«:

ֺ ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�َراً حَراً داخل الملعب.

ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل �صف واحد واأم�م كل ط�لب اأو ط�لبة كرة �صغيرة.

ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات واأم�م كل ق�طرة عدد )5( اأقم�ع متب�عدة بم�ص�فة ٢م.

ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل �صفوف متق�بلة الم�ص�فة بينهم� )١٠ متر( ومع كل ط�لب اأو ط�لبة ب�أحد 

ال�صفوف )كرة قدم(. 
اأن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.

ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.

ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.
اأن�شطة الطالبـ/ـة:

ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف )٣- 5( د.
ب�لجري  يعود  ثم  ليتوقف  ال�ص�فرة  �صم�ع  االأم�مي حتى  القدم  بوجه  ب�لكرة  ب�لجري  الط�لب�ت  اأو  الطالب  ֺ  يبداأ 

ب�لكرة  للوقوف في مك�نه.
ֺ يبداأ الطالب اأو الط�لب�ت ب�لجري ب�لكرة بين االأقم�ع ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

ֺ  عند �صم�ع ال�ص�فرة يبداأ الطالب اأو الط�لب�ت ب�لجري ب�لكرة وعند و�صوله لزميله اأو زميلته في ال�صف المق�بل 
يقوم بت�صليم الكرة والوقوف مك�نه ليقوم االآخر ب�لجري ب�لكرة للجهة المق�بلة ويكرر هذا التمرين من )٣- 5( د.
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مالحظة الأداء:

ֺ اجت�ه القدم ال�ص�ربة اإىل الداخل قبل مل�ص الكرة مع دفع الكعب اإىل اأعلى ومقدمة القدم اإىل اأ�صفل.

ֺ عدم ت�صلب القدم اأثن�ء اجلري؛ حتى تتمكن من االإح�ص��ص وال�صيطرة على الكرة اأثن�ء اجلري.

ֺ حتريك الذراعني كم� يف اجلري الع�دي والنظر نحو الكرة حلظة مل�صه�.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 

ֺ اأداء الجري ب�لكرة مع التقدم لالأم�م ثم التوقف وتغيير االتج�ه واال�صتمرار ب�لجري ب�لكرة.

ֺ الجري ب�لكرة مع التقدم لالأم�م ثم تمريره� اإلى الح�ئط وا�صتقب�له� مرة اأخرى, ثم اال�صتمرار في الجري ب�لكرة. 

ֺ ا�صتالم الكرة من الزميل ثم الجري به� مع التقدم به� لالأم�م وتمريره� له.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ  مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء 

ֺ  ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب اأو الطالبة بعمل ر�شومات تو�شيحية ملراحل الأداء ال�شحيح خلربة اجلري بالكرة.
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اأ. التقويم المهاري )بدني(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اتج�ه القدم الالعبة اإلى الداخل قبل لم�ص الكرة مع دفع الكعب اإلى اأعلى ومقدمة 

القدم اإلى اأ�صفل
تكون القدم في و�صع غير مت�صلب حتى ت�أخذ االإح�ص��ص وال�صيطرة على الكرة اأثن�ء 

الجري
تحريك الذراعين كم� في الجري الع�دي والنظر نحو الكرة لحظة لم�صه�

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

تقومي نواجت التعلم
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ب. التقويم المعرفي:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١: �صع عالمة �صح اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

يحت�صب هدَف�ً عندم� تلم�ص الكرة خط املرمى                                           )       (. 	

زمن مب�راة كرة القدم )٩٠ دقيقة( ك�ملة                                                   )       (. 	

اإذا مل�ص ح�ر�ص املرمى الكرة داخل منطقة اجلزاء يعترب خط�أ                   )       (. 	

يعترب م�صك اأحد اأع�ص�ء الفريق االآخر خط�أ �صلوكي�                                )       (.  	

ج. التقويم النفعالي )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
ي�صتخدم الط�لب اأو الط�لبة األف�َظ�ً ح�صنة اأثن�ء امل�ص�ركة يف ن�ص�ط لكرة القدم.





الوحـدة الثالثة
الكرة الطائرة        

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر القوة الع�صلية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر ال�صرعة.. ٢
ي�صتقبال الكرة من االأ�صفل ب�ل�ص�عدين.. ٣
يوؤدي� االإر�ص�ل المواجه من االأ�صفل.. ٤
يعرف� بع�ص القوانين ال�صرورية الحديثة التي تحكم المن�ف�صة في الكرة الط�ئرة.. 5
ي�صتخدم� االألف�ظ الح�صنة في الت�صجيع اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني. . 6
يبدي� ا�صتعداداً ل�صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. 7

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ِط بدنّي ُينمي عن�صر القوة الع�صلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ِط بدنّي ُينمي عن�صر ال�صرعة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. اأداء ا�صتقب�ل الكرة من االأ�صفل ب�ل�ص�عدين:
ֺ تتال�صق اليدان جنَب�ً اإلى جنب ويتجه�ن اإلى اأعلى مع امتداد �صالمي�ت االأ�ص�بع, وتلم�ص الكرة ب�لجزء العظمي من 

موؤخرة اليد قرب مف�صل الر�صغ.
ֺ تتال�صق اليدان وجَه�ً لوجه مع امتداد االأ�ص�بع جميعه� م� عدا االإبه�مين اللذين ينثني�ن للداخل قلياًل, وتلم�ص الكرة 
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�صطح االإبه�مين وال�صب�بتين.
ֺ عند مالم�صة الكرة لل�ص�عدين يتم مد اأجزاء الج�صم الأعلى ودفع الكرة ب�التج�ه المن��صب ب�صكل قوي ثم العودة للو�صع 

االأ�صلي ا�صتعداَداً ال�صتقب�ل كرة اأخرى.

٤. االر�ص�ل المواجه من االأ�صفل:
ֺ يقف الط�لب خلف خط النه�ية مواجه ال�صبكة, مع و�صع اإحدى القدمين لالأم�م واالأخرى للخلف, والكرة على راحة 

اليد غير ال�ص�ربة اأم�م الرجل االأم�مية.
ֺ  عند رفع اليد الح�ملة للكرة الأعلى وو�صوله� لم�صتوى الكتف تقريَب�ً, يمرجح الط�لب اأو الط�لبة الذراع ال�ص�ربة مع 
ميل الج�صم لالأم�م وي�صرب الكرة ب�ليد وهي متخذة �صكل ال�صطح الخ�رجي للكرة, اأو ت�صرب ب�ل�صالمي�ت وهي مثنية, 

الإعط�ئه� قوة دافعة.  

5. معرفة بع�ص القوانين التي تحكم المن�ف�صة في الكرة الط�ئرة:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اآخر طبعة 
معتمدة من الق�نون الدولي ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل 

در�ص.

6. ا�صتخدام االألف�ظ الح�صنة في ت�صجيع الزمالء والتخ�طب معهم اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط:
اأو  اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الحر�ص على اختي�ر االألف�ظ الح�صنة عند ت�صجيع الزمالء  اأو الط�لبة  يجب على الط�لب 
التخ�طب معهم بم� يخلق جو من االألفة بينهم اأثن�ء الن�ص�ط وعدم اختي�ر االألف�ظ التي تكون م�صيئة للزميل اأو الزميلة 
وتوؤدي اإلى تغيير الح�لة النف�صية له؛ مم� يزيد االأمور �صوًءا بينهم�, ويجب الت�أكيد عليهم� ب�أن الري��صة تقرب وال تفرق من 

خالل بن�ء عالق�ت اإيج�بية بين المم�ر�صين لالأن�صطة وبن�ء �صداق�ت جيدة.
  

7.�صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة:
يرتبط الن�ص�ط الري��صي ارتب�َط�ً وثيَق�ً ب�النفع�الت المتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل االأ�ص��ص 
للت�أثير اله�م على �صخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء 
اأو  اأو الزميلة, ويكون دور المعلم  اأو التع�مل مع الزميل  اأدائه للمه�رة  مم�ر�صة الن�ص�ط بم� ال ينعك�ص بنتيجة �صلبية على 
المعلمة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي �صلوك 

خ�طئ.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرَياً 
عميَق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم�؛ لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة. 

الن�شاطات:الن�شاطات:
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�ص من خالل بع�ص االألع�ب ال�صغيرة التي تحقق ذلك. 	
توجيه الط�لب والط�لبة اإلى ا�صتخدام بع�ص المفردات والعب�رات التربوية االإيج�بية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي  	

والتي تهدف اإلى ت�صجيع الزميل والزميلة والحث على المث�برة وبذل الجهد.
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص.  	
اأحد الطالب/ 	 اأو  المعلمة,  اأو  المعلم  الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�ص نموذج لالأداء من قبل  االأداء  �صرح طريقة 

الط�لب�ت المتميزين.
التطبيق من خالل  	 والط�لبة فر�صة  الط�لب  الط�ئرة؛ لمنح  للكرة  اإلى مالعب م�صغرة  الملعب  تق�صيم م�ص�حة   

مواقف اللعب المنظمة وفق قوانين مب�صطة.
تنفيذ بع�ص االألع�ب التمهيدية التي تت�صم ب�صرعة رد الفعل واال�صتج�بة الحركية ال�صتقب�ل الكرة في غير موقف  	

اللعب الحقيقي.
اإعط�ء الط�لب والط�لبة الفر�صة لتطبيق اأكبر عدد من التكرار للمه�رة ومعرفة اأف�صل طريقة للتع�مل مع الكرة  	

وفق الت�صكيل المن��صب.
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة وفق قوانين حديثة مب�صطة. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	
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اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	

يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية والمعرفية لتلك الغ�ية وتحقيقه� ب�صكل غير مب��صر عبر موؤ�صرات اأداء ومواقف  	

مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه؛ لبث التوجيه�ت المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:
✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية.
✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر ال�صرعة.

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.
✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده�.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
https://youtu.be/xOAbIEAueuM   
https://youtu.be/vjbS_jRNizI    
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در�س تطبيقي



٦٠

االإر�ص�ل املواجه من اأ�صفل اخلربة التعليمية الكرة الط�ئرة الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات ط�ئرة, + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�س الرتبية البدنية

نواجت التعلم:

موا�شفات اأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم على:

 االإر�ص�ل املواجه من اأ�صفل بطريقة �صحيحة.                                               مهاري . ١
 التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي حتكم املن�ف�صة.                     معريف. ٢
انفعايل. ٣  �صبط النف�ص والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء امل�ص�ركة يف ن�ص�ط للكرة الط�ئرة.    

الإر�شال املواجه من اأ�شفل بطريقة �شحيحة:

ֺ  الوقوف خلف خط النه�ية مواجَه�ً للملعب.

ֺ  و�صع اإحدى القدمين لالأم�م واالأخرى للخلف, والكرة على راحة اليد غير ال�ص�ربة اأم�م الرجل االأم�مية.

ֺ  رفع اليد الح�ملة للكرة الأعلى حتى م�صتوى الكتف.

ֺ  مرجحة الذراع ال�ص�ربة مع ميل الج�صم لالأم�م.

ֺ  �صرب الكرة ب�ليد وهي متخذة �صكل ال�صطح الخ�رجي للكرة اأو �صربه� ب�صالمي�ت االأ�ص�بع وهي مثنية.
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
ֺ  ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً ُحراً داخل الملعب.

ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل �صف واحد مق�بل للح�ئط على بعد )5متر( واأم�م كل ط�لب اأو ط�لبة 
كرة ط�ئرة.

ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات الم�ص�فة بينهم� )5 متر( ومع االأول كرة ط�ئرة.
ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل �صفوف خلف الحد النه�ئي لملعبي الكرة الط�ئرة ومع كل ط�لب اأو 

ط�لبة )كرة ط�ئرة(. 
ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت خلف الحد النه�ئي لملعب الكرة الط�ئرة ومع كل واحد كرة ط�ئرة.

ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات خلف الحد النه�ئي لملعب الكرة الط�ئرة ومع كل واحد منهم 
كرة ط�ئرة ويتم و�صع اأطواق في الجزء االآخر من ملعب الكرة الط�ئرة.

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ  �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ  عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.
ֺ  منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ  ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.
ֺ  تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالبـ/ـة:

ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف )٣- 5( د.

ֺ يبداأ الطالب اأو الط�لب�ت ب�إر�ص�ل الكرة من االأ�صفل المواجه تج�ه الح�ئط المق�بل وعند ارتداده� يقوم بم�صكه� 

ويكرر هذا التمرين )5( مرات.
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اأو الزميلة المق�بل, ثم  الكرة من االأ�صفل المواجه للزميل  ب�إر�ص�ل  الق�طرة  اأو الط�لبة االأول في  يبداأ الط�لب   ֺ

الجري للوقوف في اآخر الق�طرة ليقوم االآخر في الق�طرة المق�بلة بنف�ص االأداء ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

للملعب  االإر�ص�ل  ويوؤدي  االأ�صفل  المواجه من  االإر�ص�ل  الأداء  ال�صحيح  الوقوف  ب�تخ�ذ  الط�لبة  اأو  الط�لب  يبداأ   ֺ

المق�بل ويكرر هذا التمرين من )٣- 5( د.

ֺ يقوم المعلم اأو المعلمة ب�لطلب من كل واحد ب�أداء االإر�ص�ل المواجه من اأ�صفل وتوجيه الكرة للمك�ن الذي يطلبه 

المعلم اأو المعلمة.

ֺ يطلب المعلم اأو المعلمة من كل واحد اأن يقوم ب�أداء االإر�ص�ل المواجه من االأ�صفل ومح�ولة اإ�صق�ط الكرة داخل 

الطوق في الملعب المق�بل.

مالحظة الأداء:
ֺ الوقوف خلف خط النه�ية مواجَه�ً للملعب.

ֺ و�صع اإحدى القدمين لالأم�م واالأخرى للخلف, والكرة على راحة اليد غير ال�ص�ربة اأم�م الرجل االأم�مية.

ֺ دفع اليد الح�ملة للكرة الأعلى وفي م�صتوى ارتف�ع الكتف.

ֺ مرجحة الذراع ال�ص�ربة مع ميل الج�صم لالأم�م.

ֺ �صرب الكرة ب�ليد وهي متخذة �صكل ال�صطح الخ�رجي للكرة, اأو ت�صرب ب�صالمي�ت اليد وهي مثنية, الإعط�ئه� 

قوة دافعة.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ֺ اأداء االإر�ص�ل املواجه من االأ�صفل من اأو�ص�ع خمتلفة وفق موا�صف�ت االأداء ال�صحيح.

ֺ اأداء االإر�ص�ل املواجه من االأ�صفل لتقع الكرة يف اأم�كن حمددة ب�أرق�م يف امللعب املق�بل.

الن�شاط  اخلتامي:
ֺ  مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.

ֺ  ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص. 
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الن�شاط  املنزيل

الطلب من الطالب والطالبات باإح�شار مقاطع فيديو اأو �شور تو�شيحية لتعليم مهارة الإر�شال املواجه من اأ�شفل 
يف الكرة الطائرة.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
الوقوف خلف خط النه�ية مواجه�ً للملعب

و�صع اإحدى القدمني لالأم�م واالأخرى للخلف, والكرة على راحة اليد غري ال�ص�ربة 
اأم�م الرجل االأم�مية

دفع اليد احل�ملة للكرة الأعلى حتى م�صتوى الكتف

مرجحة الذراع ال�ص�ربة مع ميل اجل�صم لالأم�م

�صرب الكرة ب�ليد وهي متخذة �صكل ال�صطح اخل�رجي للكرة اأو �صربه� ب�صالمي�ت 
االأ�ص�بع وهي مثنية

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١/ �صع عالمة �صح اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

عدد العبي فريق الكرة الط�ئرة داخل امللعب ) 7 العبني(                                           )       (. 	

عدد نق�ط ال�صوط يف الكرة الط�ئرة )١5 نقطة(                                                         )        (. 	

يحت�ج الفريق الفوز بثالثة اأ�صواط ليك�صب املب�راة يف الكرة الط�ئرة                         )        (. 	

مل�ص الكرة ب�أكرث من جزء من اأجزاء اجل�صم يف وقت واحد يعترب مل�صة واحدة            )        (. 	

ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
�صبط النف�ص والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء امل�ص�ركة يف ن�ص�ط لكرة الط�ئرة.





الوحـدة الرابعة
كر ة ال�شلة

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي قوة ع�صالت البطن. ١
يم�ر�ص� ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي عن�صر الر�ص�قة.. ٢
يمررا كرة ال�صلة ب�ليدين من فوق الراأ�ص.. ٣
يمررا كرة ال�صلة ب�ليدين من اأ�صفل )الرافعة(.. ٤
ينطط� كرة ال�صلة من )الوقوف, الم�صي, والجري(.. 5
ُيعرف� بع�ص القوانين ال�صرورية الحديثة التي تحكم المن�ف�صة في كرة ال�صلة.. 6
ي�صتخدم� االألف�ظ الح�صنة في الت�صجيع اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 7
يبدي� ا�صتعداداً ل�صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. 8

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مي�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي قوة ع�صالت البطن:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 

تطوير قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.

٢. مي�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر الر�ص�قة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. اأداء تمرير كرة ال�صلة ب�ليدين من فوق الراأ�ص:
ֺ  تم�صك الكرة ب�ليدين, وتكون الذراع�ن ممدودت�ن لالأعلى.

ֺ ت�صير الكرة في اتج�ه اأفقي واإلى االأ�صفل قلياًل حتى يت�صلمه� الزميل اأو الزميلة.
ֺ توؤدى هذه التمريرة ب�العتم�د على الر�صغ واالأ�ص�بع وعندم� يكون الممرر طوياًل والمدافع ق�صيراً.
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٤. اأداء مترير كرة ال�صلة ب�ليدين من اأ�صفل )الرافعة(:
ֺ  تم�صك الكف�ن الكرة من اأ�صفله�, والمرفق�ن ممدودان اإلى االأ�صفل قلياًل اأم�م الج�صم.

ֺ  تدفع الكرة ب�الأ�ص�بع دفعة ب�صيطة في اتج�ه الم�صتلم وفي م�صتوى جذعه.   

5. اأداء تنطيط كرة ال�صلة من )الوقوف, امل�صي, واجلري(:
اإلى االأم�م قلياًل مع ثني الركبتين ن�صَف�ً وثني المرفق؛ بحيث  ֺ   عند تنطيط الكرة بميل الجزء العلوي من الج�صم 
يكون �ص�عد اليد الحرة موازَي�ً لالأر�ص لحفظ التوازن وحم�ية الكرة من الفريق االآخر؛ مع تراخي ع�صالت الذراع 

وخ��صة عندم� يكون في المنطقة االأم�مية للملعب.
ֺ عند بدء التنطيط يتحرك ال�ص�عد من مف�صل المرفق ويثبت الع�صد, وعند لم�ص الكرة تنت�صر االأ�ص�بع اأعلى الكرة, 
وتتحرك مع الكرة اإلى اأعلى, مع حركة الكرة وتحريك ال�ص�عد اإلى اأعلى, ثم تدفع اإلى اأ�صفل مرة اأخرى, وهكذا تدور حركة 

الذراع ك�لموجة الم�صتمرة.

6. بع�ص القوانني التي حتكم املن�ف�صة يف كرة ال�صلة:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اآخر 
نواتج  �صمن  الوحدة  درو�ص  على  توزيعه�  ويتم  الوحدة,  هذه  مكون�ت  تطبيق  ل�صنة  الدولي  الق�نون  من  معتمدة  طبعة 

التعلم في كل در�ص.

7. ا�صتخدام االألف�ظ احل�صنة اأثن�ء املن�ف�صة:
اأو  اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الحر�ص على اختي�ر االألف�ظ الح�صنة عند ت�صجيع الزمالء  اأو الط�لبة  يجب على الط�لب 
التخ�طب معهم بم� يخلق جواً من االألفة بينهم اأثن�ء الن�ص�ط وعدم اختي�ر االألف�ظ التي تكون م�صيئة للزميل اأو الزميلة 
وتوؤدي اإلى تغيير الح�لة النف�صية له مم� يزيد االأمور �صوًءا بينهم�, ويجب الت�أكيد عليهم� ب�أن الري��صة تقرب وال تفرق من 

خالل بن�ء عالق�ت اإيج�بية بين المم�ر�صين لالأن�صطة وبن�ء �صداق�ت جيدة.

8. �صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة:
االأ�ص��ص  املتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل  ب�النفع�الت  وثيَق�ً  ارتب�َط�ً  الري��صي  الن�ص�ط  يرتبط 
للت�أثري اله�م على �صخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�ص والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء 
مم�ر�صة الن�ص�ط مب� ال ينعك�ص بنتيجة �صلبية على اأدائه للمه�رة اأو التع�مل مع الزميل اأو الزميلة, ويكون دور املعلم اأو املعلمة 

اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي �صلوك خ�طئ.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة والتي تتطلب تفكرَياً عميَق�ً من 
الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�ص من خالل بع�ص االألع�ب ال�صغيرة التي تحقق ذلك. 	
الن�ص�ط  	 مم�ر�صة  اأثن�ء  االإيج�بية  التربوية  والعب�رات  المفردات  بع�ص  ا�صتخدام  اإلى  والط�لبة  الط�لب  توجيه 

الري��صي والتي تهدف اإلى ت�صجيع الزميل والزميلة والحث على المث�برة وبذل الجهد.
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص.  	
اأو اأحد الطالب/ 	 �صرح طريقة االأداء الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�ص نموذج لالأداء من قبل المعلم اأو المعلمة, 

الط�لب�ت المتميزين.
خالل  	 من  التطبيق  فر�صة  والط�لبة  الط�لب  لمنح  الط�ئرة  للكرة  م�صغرة  مالعب  اإلى  الملعب  م�ص�حة  تق�صيم 

مواقف اللعب المنظمة وفق قوانين مب�صطة.
تنفيذ بع�ص االألع�ب التمهيدية التي تت�صم ب�صرعة رد الفعل واال�صتج�بة الحركية ال�صتقب�ل الكرة في غير موقف  	

اللعب الحقيقي.
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ) ٢×٢( )٣×٣( بحيث تتيح للط�لب والط�لبة فر�صة المم�ر�صة الم�صتمرة للمه�رة. 	
اإعط�ء الط�لب والط�لبة الفر�صة لتطبيق اأكبر عدد من التكرار للمه�رة ومعرفة اأف�صل طريقة للتع�مل مع الكرة  	

وفق الت�صكيل المن��صب.
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة وفق قوانين حديثة مب�صطة. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى قوة ع�صالت البطن.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده�.

اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة -  عند تنفيذه�. 	
عبر  	 مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه؛ لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/haTVUzRR9Lc
https://youtu.be/fVedPjixRaw
https://youtu.be/4nPd32Emlu0





در�س تطبيقي
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مترير كرة ال�صلة ب�ليدين 
من فوق الرا�ص اخلربة التعليمية كرة ال�صلة الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق مراتب جمب�ز(  + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات الأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

تمرير كرة ال�صلة ب�ليدين من فوق الراأ�ص بطريقة �صحيحة.                  مهاري . ١
معرفي. ٢ التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي تحكم المن�ف�صة.                               
انفعالي. ٣ ا�صتخدام االألف�ظ الح�صنة في ت�صجيع الزميل اأو الزميلة.     

من الوقوف والذراع�ن يف الو�صط:
م�صك الكرة ب�ليدين, وتكون الذراع�ن ممدودت�ن لالأعلى.. ١
جعل اجت�ه �صري الكرة اأفقَي�ً واإىل االأ�صفل قلياًل حتى ي�صتلمه� الزميل اأو الزميلة.. ٢
اأداء التمريرة ب�العتم�د على حركة مف��صل الر�صغ واالأ�ص�بع.. ٣
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
ֺ ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً حراً داخل الملعب.

ֺ من و�صع االنت�ص�ر الحر يحمل كل ط�لب اأو ط�لبة كرة �صلة.

ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت ح�ملين كرات ال�صلة اأم�م الح�ئط على م�ص�فة ٢م .
ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل دوائر قطره� )5م(.

ֺ يتم توزيع الطالب اأو الط�لب�ت لمجموع�ت مت�ص�وية. 
 

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ  عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.
ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالبـ/ـة:
ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من: )٣- 5( د.

ֺ يم�صك الط�لب اأو الط�لبة كرة ال�صلة متخذاً و�صع اال�صتعداد ثم يقوم بتمرير الكرة ب�ليدين من فوق الراأ�ص اأم�م�ً 
لم�ص�فة ٣م ويجري لي�أخذه� ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة بتمرير كرة ال�صلة ب�ليدين من فوق الراأ�ص تج�ه الح�ئط ويكرر هذا التمرين )5( مرات.
ֺ يبداأ الطالب اأو الط�لب�ت في كل دائرة بتمرير كرة ال�صلة من فوق الراأ�ص فيم� بينهم لمدة )٢دقيقة(.

ا�صتخدام  المجموعة من خالل  اأع�ص�ء  بين  ب�لكرة  االحتف�ظ  لمح�ولة  كل مجموعتين  بين  من�ف�صة  يتم عمل   ֺ

تمرير كرة ال�صلة ب�ليدين من فوق الراأ�ص.
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مالحظة الأداء:

ֺ م�صك الكرة ب�ليدين, وتكون الذراع�ن ممدودت�ن لالأعلى.

ֺ ت�صري الكرة يف اجت�ه اأفقي واإىل االأ�صفل قلياًل حتى يت�صلمه� الزميل.

ֺ اأداء التمريرة ب�العتم�د على الر�صغ واالأ�ص�بع, وعندم� يكون املمرر طوياًل واملدافع ق�صرياً.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 

ֺ اأداء التمرير من فوق الراأ�ص مع التقدم لالأم�م ثم التوقف وتغيري االجت�ه وا�صتقب�ل الكرة من الزميل, ثم متريره� 

مرة اأخرى.

الراأ�ص  ا�صتقب�له� ومتريره� على احل�ئط من فوق  التقدم لالأم�م ثم  الراأ�ص للزميل مع  الكرة من فوق  ֺ مترير 

ب�ليدين, ثم ا�صتقب�له� مرة اأخرى.

ֺ ا�صتقب�ل الكرة من الزميل, ثم متريره� للزميل االآخر.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ  مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.

ֺ ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب اأو الطالبة باأداء مهارة مترير كرة ال�شلة باليدين من فوق الراأ�س وت�شوير الأداء 
مبقطع فيديو.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
م�صك الكرة ب�ليدين, وتكون الذراع�ن ممدودت�ن لالأعلى

جعل اجت�ه �صري الكرة اأفقَي�ً واإىل االأ�صفل قلياًل حتى ي�صتلمه� الزميل اأو الزميلة.

اأداء التمريرة ب�العتم�د على حركة مف��صل الر�صغ واالأ�ص�بع.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١/ �صع عالمة اأم�م االإج�بة ال�صحيحة, وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

يجب اأن يتواجد خم�صة العبني من كل فريق على اأر�ص امللعب وال ميكن ا�صتبدالهم                       )       (. 	

توؤدى مه�رات كرة ال�صلة بوا�صطة اليدين                                                                                            )       (. 	

يف ح�لة ا�صطدام الكرة اأو مل�صه� ب�لقدم اأو ال�ص�ق عن ق�صد متعمد ف�إنه ال يعد خم�لفة                   )       (.  	

ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
ي�صتخدم الط�لب اأو الط�لبة األف�ظ�ً ح�صنة اأثن�ء امل�ص�ركة يف ن�ص�ط لكرة القدم.





الوحـدة اخلام�شة
كرة اليد

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية. ١
يم�ر�ص� ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
يمررا كرة اليد بيد واحدة من م�صتوى الكتف.. ٣
يمررا كرة اليد ب�ليدين من اأ�صفل )لالأم�م, للج�نب, ولالأعلى(. . ٤
ينطط� كرة اليد ب�ليدين من )الوقوف, الم�صي, والجري(.. 5
يعرف� بع�ص القوانين ال�صرورية الحديثة التي تحكم المن�ف�صة في كرة اليد.. 6
ي�صتخدم� االألف�ظ الح�صنة في الت�صجيع اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 7
يبدي� ا�صتعداداً ل�صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. 8

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 

تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�َط�ً بدنَي�ً ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. اأداء مترير كرة اليد بيد واحدة من م�صتوى الكتف:
ֺ   تنقل اليدان الكرة اإلى م�صتوى الكتف ثم تترك لمدة �صئيلة في قب�صة اليد الرامية. 

ֺ  ثني الذراع الرامية من مف�صل المرفق.
ֺ  ت�صير راحة اليد الح�ملة للكرة ب�صورة ث�بتة م�ئلة اإلى االتج�ه )الم�ئل الع�لي(.

ֺ  و�صع القدم المع�ك�صة لليد الرامية اأم�َم�ً, والخطو ب�لقدم االأخرى.
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ֺ  دوران الجذع حتى ي�صبح محور الكتف مق�طَع�ً لمحور االأر�ص.
ֺ  ميل اأعلى الجذع اإلى االأم�م قلياًل, وتوجيه النظر نحو الكرة والزميل اأو الزميلة.

٤. اأداء مترير كرة اليد ب�ليدين من اأ�صفل )لالأم�م, للج�نب, ولالأعلى(:
ֺ   م�صك الكرة ب�ليدين بم�صتوى الحو�ص اأو اأ�صفل منه قلياًل.

ֺ  تت�أرجح الذراع�ن خلَف�ً ثم اأم�َم�ً.
ֺ  تمرر الكرة بمجرد تخطي اليدين م�صتوى ج�صم الط�لب اأو الط�لبة.

ֺ  و�صع قدم االرتك�ز اأم�َم�ً عند التمرير مع نقل ثقل الج�صم في اتج�ه التمرير. 

5. اأداء تنطيط كرة اليد ب�ليدين من )الوقوف, امل�صي, واجلري(:
ֺ   اأداء التنطيط بيد واحدة, بمف�صل ر�صغ اليد.

ֺ تدفع الكرة ب�ليد المفتوحة ب�تج�ه عمودي.
ֺ تو�صع الكرة اأم�َم�ً وخ�رج الرجل المع�ك�صة لليد الموؤدية, وتتحرك ب��صتمرار بين االأر�ص واليد.

ֺ ترفع الذراع الحرة في و�صع انثن�ء اأم�م الج�صم؛ لت�صكل حم�ية للكرة من الالعب االآخر وتحفظ التوازن.

6. بع�ص القوانني التي حتكم املن�ف�صة يف كرة اليد:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اآخر طبعة 
معتمدة من الق�نون الدولي ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل 

در�ص.

7. ا�صتخدام االألف�ظ احل�صنة يف ت�صجيع الزمالء والتخ�طب معهم اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط:
اأو  اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الحر�ص على اختي�ر االألف�ظ الح�صنة عند ت�صجيع الزمالء  اأو الط�لبة  يجب على الط�لب 
التخ�طب معهم بم� يخلق جواً من االألفة بينهم اأثن�ء الن�ص�ط, وعدم اختي�ر االألف�ظ التي تكون م�صيئة للزميل اأو الزميلة 
وتوؤدي اإلى تغيير الح�لة النف�صية له مم� يزيد االأمور �صواء بينهم�, ويجب الت�أكيد عليهم� ب�أن الري��صة تقرب وال تفرق من 

خالل بن�ء عالق�ت اإيج�بية بين المم�ر�صين لالأن�صطة وبن�ء �صداق�ت جيدة.

8. �صبط النف�ص والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة:
يرتبط الن�ص�ط الري��صي ارتب�َط�ً وثيَق�ً ب�النفع�الت المتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل االأ�ص��ص للت�أثير 
اله�م على �صخ�صية الفرد؛ لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�ص والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء مم�ر�صة 
الن�ص�ط بم� ال ينعك�ص بنتيجة �صلبية على اأدائه للمه�رة اأو التع�مل مع الزميل اأو الزميلة, ويكون دور المعلم اأو المعلمة اأثن�ء 

مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي �صلوك خ�طئ.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكراً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�ص من خالل بع�ص االألع�ب ال�صغيرة التي تحقق ذلك. 	
الري��صي  	 الن�ص�ط  اأثن�ء مم�ر�صة  االإيج�بية  التربوية  والعب�رات  المفردات  بع�ص  والط�لبة ال�صتخدام  الط�لب  توجيه 

والتي تهدف اإلى ت�صجيع الزميل والزميلة والحث على المث�برة وبذل الجهد.
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص. 	
الط�لب�ت  	 الطالب/  اأحد  اأو  والمعلمة  المعلم  قبل  من  لالأداء  نموذج  وعر�ص  مب�صطة  ب�صورة  االأداء  طريقة  �صرح 

المتميزين.
تنفيذ تدريب�ت م�صوقة تمهد لعملية تعلم المه�رات.  	
تنظيم بع�ص االألع�ب والم�ص�بق�ت المرحة والتي ت�صهم في �صرعة تعلم المه�رات.  	
تطبيق�ت للمه�رة ب�صكل فردي, وزوجي, وجم�عي. 	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�ص�عد على اكت�ص�ب االأداء الفني الجيد للمه�رة. 	
المن�ف�ص�ت  	 تحكيم  في  والط�لبة  الط�لب  بم�ص�ركة  ت�صهم  التي  الحديثة  ال�صرورية  الق�نون  مواد  بع�ص  تو�صيح 

الم�صغرة.
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تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	

اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	

اأداء ومواقف  	 يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية والمعرفية لتلك الغ�ية وتحقيقه� ب�صكل غير مب��صر عبر موؤ�صرات 

مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه؛ لبث التوجيه�ت المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى اللي�قة القلبية التنف�صية.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى القدرة الع�صلية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/AvEKmssDyjM
https://youtu.be/SBJChsV46I8
https://youtu.be/4nPd32Emlu0
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در�س تطبيقي
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تنطيط كرة اليد من 
الوقوف, وامل�صي, واجلري اخلربة التعليمية كرة اليد الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات يد, اأقم�ع + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

تنطيط كرة اليد من الوقوف, وامل�صي, واجلري بطريقة �صحيحة.           مهاري )بدين( . ١
التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي حتكم املن�ف�صة.                                   معريف. ٢
انفعايل )�شخ�شي(. ٣ �صبط النف�ص والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء امل�ص�ركة يف ن�ص�ط لكرة اليد.  

موا�شفات اأداء:
 اأداء التنطيط بيد واحدة ومبف�صل ر�صغ اليد.. ١
دفع الكرة ب�ليد املفتوحة ب�جت�ه عمودي.. ٢
و�صع الكرة اأم�َم�ً وخ�رج الرجل املع�ك�صة لليد املوؤدية, وتتحرك ب��صتمرار بني االأر�ص واليد.. ٣
رفع الذراع احلرة يف و�صع انثن�ء اأم�م اجل�صم لت�صكل حم�ية للكرة من الالعب االآخر.. ٤

الإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة التعلم:

ֺ ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً ُحراً داخل الملعب.
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ֺ من و�صع االنت�ص�ر الحر يحمل كل ط�لب اأو ط�لبة كرة يد.

ֺ الوقوف في �صفوف متواجهة الم�ص�فة بينهم )5م( ويحمل كل واحد منهم كرة يد.
ֺ الوقوف في ق�طرات متق�بلة ويحمل االأول في الق�طرة كرة يد.

ֺ الوقوف في ق�طرات واأم�م كل ق�طرة عدد )5 اأقم�ع( الم�ص�فة بينهم )٢متر( ومع كل ط�لب اأو ط�لبة كرة يد.

ֺ يوزع الطالب اأو الط�لب�ت على �صكل مجموع�ت مت�ص�وية.

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.

ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالبـ/ـة:
ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من: )٣- 5( د.

ֺ يم�صك الط�لب اأو الط�لبة كرة اليد متخذا و�صع اال�صتعداد, ثم يقوم بتنطيط الكرة من و�صع الوقوف في المك�ن 
لمدة )٢ دقيقة(.

ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة بتنطيط الكرة والم�صي الخفيف حتى مق�بلة الزميل اأو الزميلة والعودة لنف�ص المك�ن 
ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

الكرة  بت�صليم  ليقوم  االأخرى  الق�طرة  في  له  المق�بل  ب�تج�ه  والجري  الكرة  بتنطيط  الق�طرة  في  االأول  يبداأ   ֺ
والوقوف في اآخر الق�طرة, وهكذا يكرر التمرين )5( مرات.

ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة بتنطيط الكرة والجري بين االأقم�ع ب�صكل متعرج والعودة للوقف في اآخر الق�طرة.
ֺ يبداأ الطالب اأو الط�لب�ت بمح�ولة تمرير الكرة بين اأع�ص�ء المجموعة مع �صرورة تنطيط الكرة ) ٣ ( مرات في 

االأر�ص قبل التمرير.
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مالحظة الأداء:

ֺ التنطيط بيد واحدة ومبف�صل ر�صغ اليد.

ֺ دفع الكرة ب�ليد املفتوحة ب�جت�ه عمودي.

ֺ و�صع الكرة اأم�َم�ً وخ�رج الرجل املع�ك�صة لليد املوؤدية, وتتحرك ب��صتمرار بني االأر�ص واليد.

ֺ رفع الذراع احلرة يف و�صع انثن�ء اأم�م اجل�صم؛ لت�صكل حم�ية للكرة من الالعب االآخر.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 

ֺ   اأداء التنطيط مع التقدم لالأم�م ثم التوقف, وتغيري االجت�ه, واال�صتمرار يف التنطيط.

ֺ تنطيط الكرة مع التقدم لالأم�م ومتريره� على احل�ئط وا�صتقب�له� مرة اأخرى؛ ثم اال�صتمرار يف التنطيط.

ֺ ا�صتقب�ل الكرة من الزميل ثم التنطيط مع التقدم لالأم�م ومتريره� له.

الن�شاط اخلتامي: 

ֺ  مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء

ֺ   ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب اأو الطالبة بكتابة ملخ�س عن طريقة اأداء تنطيط كرة اليد من الوقوف، وامل�شي، واجلري.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اأداء التنطيط بيد واحدة ومبف�صل ر�صغ اليد.

دفع الكرة ب�ليد املفتوحة ب�جت�ه عمودي.

و�صع الكرة اأم�َم�ً وخ�رج الرجل املع�ك�صة لليد املوؤدية, وتتحرك ب��صتمرار بني االأر�ص 
واليد.

رفع الذراع احلرة يف و�صع انثن�ء اأم�م اجل�صم لت�صكل حم�ية للكرة من الالعب االآخر.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١/ �صع عالمة �صح اأم�م االإج�بة ال�صحيحة, وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

ي�صمح ب�أكرث من )7 العبني( ب�لتواجد داخل امللعب يف نف�ص الوقت.                                    )          (         	

اأو  	 واحدة  بيد  ث�نية  مرة  م�صكه�  مع�ودة  ثم  واحدة,  مرة  من  الكرة  بتنطيط  اجلري  اأو  الوقوف  اأثن�ء  ي�صمح 

بكلت� اليدين .                                                                                                                            )          (     

اأع�ص�ء  	 اأحد  من  الالعب  على  الكرة  رميت  اإذا  ب��صتثن�ء  الركبة,  اأ�صفل  الرجل  اأو  ب�لقدم  الكرة  بلم�ص  ي�صمح  ال 

الفريق االآخر                                                                                                                             )          (  

            
ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(: 	

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
ي�صبط الط�لب اأو الط�لبة نف�صه ويتحكم يف انفع�الته اأثن�ء م�ص�ركته يف ن�ص�ط لكرة اليد.





الوحـدة ال�شاد�شة
التن�س            

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر القوة الع�صلية. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر ال�صرعة.. ٢
يم�صك� الم�صرب بطريقة �صحيحة.. ٣
يقف� وقفة اال�صتعداد ال�صحيحة.. ٤
يوؤدي� ال�صربة االأم�مية بطريقة �صحيحة. . 5
ير�صال بوجه الم�صرب بطريقة �صحيحة.. 6
ي�صدا الكرة بطريقة �صحيحة.. 7
يعرف� بع�ص القوانين ال�صرورية الحديثة التي تحكم المن�ف�صة في التن�ص.. 8
ي�صتمتع� ب�لم�ص�ركة مع االآخرين.. ٩

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:
١. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر القوة الع�صلية:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 
تطوير عن�صر القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر ال�صرعة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 

تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.٣. اأداء م�صك الم�صرب:

اأ. امل�شكة الأمامية: 
ت�صتخدم هذه امل�صكة لل�صرب�ت االأم�مية وهي تت�صف ب�الآتي:

ֺ   تقب�ص راحة اليد على نه�ية يد الم�صرب )العنق( ويقوم االأ�صبع�ن الخن�صر والبن�صر ب�لقب�ص المحكم على الم�صرب.
ֺ  حرك الم�صرب اإلى اتج�ه�ت مختلفة بوا�صطة تحريك مف�صل ر�صغ اليد ل�صرب الكرة. 
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ֺ  تكون الم�ص�فة بين االإبه�م وال�صب�بة من��صبة عند القب�ص على الم�صرب.
ֺ  و�صع الم�صرب ب�صكل عمودي على االأر�ص ب�صفة م�صتمرة.

ب ـ امل�شكة اخللفية: 
ت�صتخدم هذه امل�صكة لل�صرب�ت اخللفية وهي تت�صف ب�الآتي:

ֺ   تقب�ص راحة اليد على نه�ية يد الم�صرب )العنق(. 
ֺ  تكون االأ�ص�بع االأخرى مفرودة على المقب�ص, واالإبه�م مفروداً على الجهة االأخرى.

ֺ  ثني مف�صل ر�صغ اليد للداخل عند القب�ص على الم�صرب.
ֺ  و�صع االإبه�م على عنق الم�صرب لزي�دة القوة والتحكم في اتج�ه الم�صرب.

٤. اأداء وقفة اال�صتعداد:
ֺ   الوقوف بفتح الرجلين ب�ت�ص�ع الكتفين مع ثني خفيف في مف�صلي الركبتين, وتقدم قدم رجل االرتك�ز اأم�م�ً.

ֺ   توزيع ثقل الج�صم على اأ�ص�بع القدمين, مع دفع الج�صم وميله قلياًل اإلى االأم�م.
ֺ   و�صع اليد الح�ملة للم�صرب اأم�م الج�صم ووجه الم�صرب اإلى االأعلى. 

ֺ   النظر متجه�ً لالأم�م ونحو الكرة, مع م�صك الم�صرب دون ت�صلب, والراأ�ص الأعلى. 

5. اأداء ال�صربة االأم�مية:
ֺ و�صع راأ�ص الم�صرب في م�صتوى الحو�ص, مع ثني مف�صلي الركبتين, و�صند الم�صرب على اليد الحرة.

ֺ تحريك الج�صم والم�صرب ب�تج�ه الخلف لو�صول راأ�ص الم�صرب فوق م�صتوى الراأ�ص.
ֺ اأخذ خطوة لالأم�م لتحريك الج�صم للج�نب, مع خف�ص راأ�ص الم�صرب لم�صتوى الحو�ص ل�صرب الكرة.

ֺ تحريك راأ�ص الم�صرب لنقطة تالقيه ب�لكرة في خط واحد اأم�م الرجل الحرة.
ֺ ا�صتمرار حركة الم�صرب حتى و�صوله لم�صتوى اأعلى الرا�ص.

ֺ يرتكز وزن الج�صم على الرجل الحرة مع رفع كعب رجل االرتك�ز عن االأر�ص.  

6. اأداء االإر�ص�ل:
ֺ م�صك الم�صرب بين قب�صة ال�صربة االأم�مية والخلفية.

ֺ اتج�ه الم�صرب عمودي�ً على االأر�ص ويكون نحو االتج�ه الذي �صوف ي�صرب فيه الكرة.
ֺ تحريك الم�صرب واليد الح�ملة للم�صرب اإلى االأ�صفل مع�ً, مع نقل ثقل الج�صم على القدم الخلفية.
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ֺ ا�صتدارة الم�صرب اإلى الخلف, ثم الأعلى مع رفع اليد ح�ملة الكرة اإلى اأعلى لرميه�.
ֺ تحريك الم�صرب خلف الظهر والمرفق اإلى اأعلى, مع انحن�ء الج�صم اإلى االأم�م. 

ֺ رفع الم�صرب ع�لي�ً لمق�بلة الكرة و�صربه�, مع ا�صتدارة الم�صرب للجهة المق�بلة من الج�صم.
ֺ نقل ثقل الج�صم لالأم�م بعد �صرب الكرة, والم�صرب في الجهة المق�بلة للج�صم.  

7. اأداء �صد الكرة:
ֺ م�صك الم�صرب مع �صنده ب�ليد االأخرى ل�صد الكرة الق�دمة من المن�ف�ص.

ֺ �صد الكرة بوجه الم�صرب تكون اليد الحرة هي االأقرب للملعب.
ֺ �صد الكرة بظهر الم�صرب تكون الح�ملة للكرة هي االأقرب للملعب.

ֺ تتحرك القدم�ن مع حركة الذراع ال�ص�ربة للكرة مع الوقوف بزاوية م�ئلة.
ֺ المت�بعة من اليد ال�ص�ربة بعد �صد الكرة.

ֺ التحرك للمك�ن المتوقع �صقوط الكرة فيه.

8. بع�ص القوانني التي حتكم املن�ف�صة يف التن�ص:
يحدد املعلم اأو املعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواجت التعلم امل�صتهدفة يف هذه الوحدة وفق م� ورد يف اآخر طبعة معتمدة 

من الق�نون الدويل ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواجت التعلم يف كل در�ص.

٩. تتعزز لديهم� املتعة اأثن�ء امل�ص�ركة مع االآخرين:
االأطف�ل من �صن ال�ص�د�صة يمكنهم اال�صتمت�ع بخبرات المن�ف�صة عند الم�ص�ركة في االأن�صطة البدنية داخل المدر�صة. وال 

�صك اأن اإيج�بي�ت الم�ص�ركة في االأن�صطة البدنية اأكثر من �صلبي�ته�, وعلى الب�لغين الم�ص�ركين فيه� الت�أكد من اأن مم�ر�صة 
االأطف�ل تتم في اأجواء مفعمة ب�لمتعة والتحدي ولي�صت مجرد خبرة تعر�صهم لالآالم واالإ�ص�ب�ت وتجعلهم ي�صعرون بخيبة 

االأمل واالإحب�ط.
والن�ص�ط التن�ف�صي له فوائد منه� الم�ص�همة في بن�ء ال�صخ�صية عن طريق تعزيز االعتداد ب�لنف�ص وتقليل التوتر والقلق, 
ف�صال عن تعليم الن�صء كيفية حل الم�صكالت التي يواجهونه� وتعزيز قيمة االن�صب�ط الذاتي واحترام االآخرين لديهم. وكم� 

هو معلوم, تغر�ص في نفو�ص االأطف�ل كيفية التع�مل مع المواقف ال�صعبة والتغلب على م�ص�عر االإحب�ط التي قد يتعر�صون 
له�, وال �صك اأن هذا در�ص ه�م يجب تعلمه في الحي�ة بوجه ع�م.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب 
تفكرياً عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� 

منهم� لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�ص من خالل بع�ص االألع�ب ال�صغيرة التي تحقق ذلك. 	
اأهمية الترويح االإيج�بي, والم�ص�ركة مع االآخرين, واإمك�نية ا�صتغالل التن�ص خالل االأوق�ت  	 يو�صح المعلم والمعلمة 

الحرة والتنزه.
األع�ب الم�صرب بهدف تمييزه�. 	 يطلع الط�لب والط�لبة على نم�ذج للم�ص�رب الم�صتخدمة في 
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص. 	
�صرح طريقة االأداء الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�ص نموذج لالأداء من قبل المعلم والمعلمة اأو اأحد الطالب/الط�لب�ت  	

المتميزين.
والت�صكيل  	 االأ�صلوب  وفق  المه�رات  تعلم  على  ت�ص�عد  التي  التمهيدية  والم�ص�بق�ت  واالألع�ب  التدريب�ت  بع�ص  تنفيذ 

المن��صب.
تنظيم من�ف�ص�ت فردية وزوجية م�صغرة ت�صهم في اكت�ص�ب االأداء الفني الجيد للمه�رة. 	
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر ال�صرعة.

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

تو�صيح بع�ص مواد الق�نون الحديثة ال�صرورية والتي ت�صهم بم�ص�ركة الط�لب والط�لبة في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	
عبر  	 مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم  يف�صل 

التوجيه�ت  لبث  االنتب�ه؛  و�صد  والط�لبة  الط�لب  دافعية  ال�صتث�رة  المواقف  وا�صتثم�ر  مق�صودة  ومواقف  اأداء  موؤ�صرات 
والمعرفية. االنفع�لية  ب�لجوانب  المتعلقة 

الروابط التعليمية: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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م�صك امل�صرب ووقفة 
اال�صتعداد اخلربة التعليمية التن�ص الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات تن�ص+ م�ص�رب تن�ص اأقم�ع + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات اأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

م�صك امل�صرب ووقفة اال�صتعداد بطريقة �صحيحة.                 مهاري )بدين( . ١

التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي حتكم املن�ف�صة.                        معريف )�شحي(. ٢

اال�صتمت�ع ب�مل�ص�ركة مع االآخرين.                                                 انفعايل )�شخ�شي(. ٣

١. م�صك امل�صرب:
اأ. امل�شكة الأمامية: 

ت�صتخدم هذه امل�صكة لل�صرب�ت االأم�مية وهي تت�صف ب�الآتي:
ֺ   تقب�ص راحة اليد على نه�ية يد الم�صرب )العنق( ويقوم االأ�صبع�ن "الخن�صر والبن�صر" ب�لقب�ص المحكم على الم�صرب.

ֺ  حرك الم�صرب اإلى اتج�ه�ت مختلفة بوا�صطة تحريك مف�صل ر�صغ اليد ل�صرب الكرة. 
ֺ  تكون الم�ص�فة بين االإبه�م وال�صب�بة من��صبة عند القب�ص على الم�صرب.

ֺ  و�صع الم�صرب ب�صكل عمودي على االأر�ص ب�صفة م�صتمرة.
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ب ـ امل�شكة اخللفية: 
ت�صتخدم هذه امل�صكة لل�صرب�ت اخللفية وهي تت�صف ب�الآتي:

ֺ   تقب�ص راحة اليد على نه�ية يد الم�صرب )العنق(. 
ֺ  االأ�ص�بع االأخرى مفرودة على المقب�ص, واالإبه�م مفروَداً على الجهة االأخرى للتحكم في الم�صكة.

ֺ  ثني مف�صل ر�صغ اليد للداخل عند القب�ص على الم�صرب.
ֺ  و�صع االإبه�م على عنق الم�صرب لزي�دة القوة والتحكم في اتج�ه الم�صرب.

٢. وقفة اال�صتعداد:
ֺ   الوقوف بفتح الرجلين ب�ت�ص�ع الكتفين مع ثني خفيف في مف�صلي الركبتين.

ֺ   تقدم قدم رجل االرتك�ز اأم�م�ً, مع توزيع ثقل الج�صم على اأ�ص�بع القدمين.
ֺ   دفع الج�صم وميله لالأم�م, و�صع اليد الح�ملة للم�صرب اأم�م الج�صم ووجه الم�صرب الأعلى.

ֺ    �صند ذراع الم�صرب على اليد الحرة والنظر لالأم�م ونحو الكرة. 
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اأن�شطة التعلم:
ֺ ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً ُحراً داخل الملعب.

ֺ من و�صع االنت�ص�ر الحر يحمل كل ط�لب اأو ط�لبة م�صرب تن�ص.

ֺ الوقوف في �صفوف متق�بلة الم�ص�فة بينهم ٤م .
ֺ الوقوف في دوائر قطره� )5م( وكل ط�لب اأو ط�لبة يحمل م�صرب تن�ص.

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ  عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.
ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالبـ/ـة:
ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من: )٣- 5( د.

ֺ م�صك الم�صرب الم�صكة ال�صحيحة ويقوم بتحريكه يمين�ً وي�ص�َراً.

ֺ التحرك لمق�بلة الزميل اأو الزميلة في ال�صف المق�بل وعند مق�بلته يتوقف� اآخذين وقفة اال�صتعداد.
ֺ الم�صي ب�صكل دائرة وعند �صم�ع ال�ص�فرة يتوقف متخذا و�صع وقفة اال�صتعداد مم�صَك�ً ب�لم�صرب بطريقة �صحيحة.

ֺ عند �صم�ع ال�ص�فرة االأخرى يقوم بعك�ص اتج�ه الم�صي ويكرر هذا التمرين )5 مرات(.

مالحظة الأداء:
اأواًل : امل�صكة ال�صحيحة للم�صرب:

االأخرى  واالأ�ص�بع  والبن�صر",  "الخن�صر  االأ�صبعين  بم�ص�عدة  اليد  براحة  )العنق(  الم�صرب  �ص�ق  نه�ية  ֺ  قب�ص 
للتحكم في توجيه م�ص�ر �صرب الكرة.

ֺ  تحريك الم�صرب بوا�صطة مف�صل ر�صغ اليد اإلى اتج�ه�ت مختلفة ل�صرب الكرة.

الإجراءات التدري�شية:
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ֺ  و�صع الم�صرب عمودي�ً على االأر�ص ب�صفة م�صتمرة.
ֺ  عدم القب�ص على الم�صرب بقوة اأو توتر. 

ث�ني�ً: وقفة اال�صتعداد ال�صحيحة:
ֺ  الوقوف مع تب�عد القدمين ب�ت�ص�ع الكتفين, وثني خفيف في مف�صلي الركبتين, مع تقدم رجل االرتك�ز اأم�م�ً.

ֺ  توزيع ثقل الج�صم على اأ�ص�بع القدمين, ودفع الج�صم مع ميله قلياًل اإلى االأم�م.
ֺ  و�صع اليد الح�ملة للم�صرب اأم�م الج�صم ووجه الم�صرب اإلى االأعلى, مع �صنده عند نه�ية ذراعه على اليد الحرة.

ֺ  النظر لالأم�م ونحو الكرة, مع م�صك الم�صرب دون ت�صلب والراأ�ص الأعلى.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
لعبه �صغيرة:

ֺ أداء الخبرة من الجري الج�نبي, ثم التوقف المف�جئ بو�صع وقفة اال�صتعداد ال�صحيحة, مع الم�صكة ال�صحيحة 
للم�صرب.

ֺ  اأداء الخبرة من الجري لالأم�م ثم التوقف المف�جئ والدوران الأداء و�صع وقفة اال�صتعداد ال�صحيحة, مع الم�صكة 
ال�صحيحة للم�صرب.  

الن�شاط اخلتامي:
ֺ  مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء

ֺ ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب اأو الطالبة باإح�شار �شور تو�شح الأداء ال�شحيح ملهارتي م�شك امل�شرب ووقفة ال�شتعداد.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء - خربة امل�صكة ال�صحيحة للم�صرب
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
قب�ص نه�ية يد امل�صرب )العنق( براحة اليد مب�ص�عدة االأ�صبعني "اخلن�صر والبن�صر" 

واالأخرى تتحكم يف توجيه م�ص�ر �صرب الكرة.

حتريك امل�صرب بوا�صطة مف�صل ر�صغ اليد اإىل اجت�ه�ت خمتلفة ل�صرب الكرة

و�صع امل�صرب عمودي�ً على االأر�ص ب�صفة م�صتمرة.

 عدم القب�ص على امل�صرب بقوة اأو توتر

املجموع

املتو�صط

موؤ�صرات االأداء - خربة وقفة اال�صتعداد ال�صحيحة 
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
ورجل  الركبتني  مف�صلي  ثني  مع  الكتفني  ب�ت�ص�ع  القدمني  تب�عد  مع  الوقوف 

ام�م�ً. االرتك�ز 

توزيع ثقل اجل�صم على اأ�ص�بع القدمني ودفع اجل�صم وميله لالأم�م 

و�صع اليد احل�ملة للم�صرب اأم�م اجل�صم وتوجيه امل�صرب اإىل االأعلى مع �صنده عند 
نه�ية ذراع امل�صرب على اليد احلرة.

النظر لالأم�م ب�جت�ه الكرة وم�صك امل�صرب دون ت�صلب والراأ�ص الأعلى

املجموع

املتو�صط
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ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١/ �صع عالمة �صح اأم�م العب�رة ال�صحيحة وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

حتت�صب نق�ط ال�صوط الع�دي وفق الت�يل: ال �صيء - ١5-٣٠-٤٠- �صوط                          )      (. 	

يحق لالعب املر�صل الوقوف اأثن�ء اأداء االإر�ص�ل على خط الق�عدة )احلد النه�ئي(          )      (. 	

يعترب االإر�ص�ل خط�أ اإذا اأخفق يف مل�ص الكرة مب�صربه اأثن�ء اأداء االإر�ص�ل                            )      (. 	

ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
ي�صتمتع الط�لب اأو الط�لبة ب�مل�ص�ركة مع االآخرين يف ن�ص�ط لعبة التن�ص.

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 



الوحـدة ال�شابعة
كرة الطاولة              

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي قوة ع�صالت البطن.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر الر�ص�قة.. ٢
ُيم�صك� ب�لم�صرب بطريقة �صحيحة.. ٣
يقف� وقفة اال�صتعداد ال�صحيحة.. ٤
يوؤدي� االإر�ص�ل بوجه وظهر الم�صرب.. 5
يوؤدي� الق�طعة االأم�مية بوجه وظهر الم�صرب.. 6
ي�صدا الكرة بوجه وظهر الم�صرب.. 7
يعرف� بع�ص القوانين ال�صرورية الحديثة التي تحكم المن�ف�صة في كرة الط�ولة.. 8
تتعزز لديهم� المتعة اأثن�ء الم�ص�ركة مع االآخرين.. ٩

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:
١. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي قوة ع�صالت البطن:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 
في تطوير قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر الر�ص�قة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. اأداء م�صك الم�صرب:
ֺ  و�صع اأ�صبعي االإبه�م وال�صب�بة على الح�فة العلي� القريبة من عنق القب�صة.

ֺ  االأ�ص�بع الثالثة االأخرى تو�صع على الن�صل في الجهة الخلفية.
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ֺ  ي�صتخدم هذا النوع من الم�صك�ت وجه�ً واحداً من الم�صرب الأداء ال�صرب�ت وهذا م� يجعل المه�جم م�صيطراً على الكرة 
بوجه واحد دون تغيير في حركة اليد اأثن�ء �صرب الكرة.

٤. اأداء وقفة اال�صتعداد: 
ֺ   الوقوف بعيداً عن الحد النه�ئي للط�ولة بم�ص�فة )6٠ �صم(.

ֺ القدم�ن متب�عدت�ن بقدر من��صب وثقل الج�صم موزع على القدمين والركبت�ن مثنيت�ن قلياًل مع ميل الجذع قلياًل 
لالأم�م.

ֺ  ثني مرفق اليد المم�صكة ب�لم�صرب؛ حيث يكون الم�صرب في و�صع اأم�م الج�صم. 
ֺ  عند و�صع ال�صد يكون و�صع القدم المع�ك�صة لليد الموؤدية متقدم�ً عن القدم االأخرى واأقرب اإلى ح�فة الط�ولة وكتف 

اليد الحرة مواجه�ً للط�ولة مع انثن�ء الذراع عند مف�صل المرفق.
ֺ  �صرب الكرة عند اأعلى ارتف�ع له� مع تغيير ثقل الج�صم على القدم االأم�مية.

5. اأداء االإر�ص�ل بوجه الم�صرب وظهره:
اأ. اأداء الإر�شال بوجه امل�شرب: 

ֺ الوقوف خلف الط�ولة بم�ص�فة تتراوح م� بين )5٠ - 6٠ �صم( واإحدى القدمين متقدمة على االأخرى مع ثني الركبتين 
وميل الجذع لالأم�م قلياًل.

ֺ م�صك الم�صرب ب�ليد الموؤدية ويكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.
ֺ و�صع الكرة على راحة اليد الحرة وهي بو�صع مفتوح ومنب�صط ويكون مك�ن الكرة خلف خط النه�ية.

ֺ رمي الكرة عمودي�ً مع تحريك اليد الح�ملة للم�صرب خلف�ً ثم اأم�م�ً الأداء �صربة االإر�ص�ل ومد الذراع ك�ماًل بعد �صربة 
االإر�ص�ل.

ب. اأداء الإر�شال بظهر امل�شرب: 
ֺ يقف الموؤدي خلف الط�ولة بم�ص�فة تتراوح م� بين )5٠ - 6٠ �صم( مواجه�ً للط�ولة مع تب�عد الرجلين ب�ت�ص�ع ال�صدر 

وثني الركبتين, وميل الجذع قلياًل لالأم�م.
ֺ م�صك الم�صرب ب�ليد الموؤدية؛ بحيث يكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.

ل�صهولة  الموؤدي  للج�صم  العلوي  الجزء  في  ب�صيط  دوران  مع  راأ�صي  اتج�ه  في  اأعلى  اإلى  الكرة  برمي  االإر�ص�ل  يوؤدي   ֺ
الحركة.

ֺ مرجحة ذراع اليد الموؤدية اإلى الخلف واإلى االأعلى قلياًل ل�صرب الكرة من اأ�صفل ومد الذراع ك�ماًل بعد اأداء االإر�ص�ل. 
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6. اأداء الق�طعة االأم�مية بوجه الم�صرب وظهره:
اأ. اأداء القاطعة الأمامية بوجه امل�شرب: 

ֺ  يتخذ الموؤدي وقفة اال�صتعداد؛ بحيث تكون قدم الرجل المع�ك�صة لليد الموؤدية متقدمة لالأم�م واالأخرى منحرفة 
بزاوية ٤5 درجة على اأن تكون الم�ص�فة بين القدمين م�ص�وية لعر�ص الكتفين والجذع لالأم�م قلياًل.

لجهة  االأ�صفل متجه�ً  اإلى  االأم�م والجذع  اإلى  الحرة  اليد  الخلفية للم�صرب مع دفع كتف  ب�لمرجحة  الموؤدي  ֺ يقوم 
�صرب الكرة.

ֺ �صرب الكرة عند اأعلى ارتف�ع له� مع نقل ثقل الج�صم من القدم الخلفية اإلى االأم�مية.
ֺ يجب اأن تت�بع اليد الموؤدية حركة الكرة لت�صل اإلى اأعلى الراأ�ص.

ب ـ اأداء القاطعة الأمامية بظهر امل�شرب:
ֺ  يتخذ الموؤدي وقفة اال�صتعداد وتكون قدم الرجل المع�ك�صة لليد الموؤدية متقدمة عن االأخرى وكتفه� مواجه�ً لل�صبكة.
ֺ  يكون الجزء العلوي من الج�صم م�ئاًل قلياًل اإلى االأم�م مع انثن�ء المرفق من ن�حية الج�صم وعدم المرجحة الكبيرة.
ֺ  �صرب الكرة من مقدمة الذراع بتحريك الر�صغ على �صكل قو�ص واإرج�ع الم�صرب للخلف قلياًل؛ بحيث يتم نقل الج�صم 

اإلى االأم�م قلياًل بعد اأداء هذه ال�صرب�ت.
ֺ  مت�بعة االأداء بموا�صلة اليد الموؤدية الحركة اإلى االأم�م.

7. اأداء �صد الكرة بوجه وظهر الم�صرب:
اأ. �شد الكرة بوجه امل�شرب:

ֺ يتخذ الموؤدي وقفة اال�صتعداد وقدم الرجل الحرة متقدمة عن االأخرى وكتفه� متجه نحو الط�ولة ويجب عليه اأن 
يتخذ موقف�ً؛ بحيث ت�صقط الكرة اإلى ج�نب ج�صمه الم�صتخدم ل�صرب الكرة.

ֺ ت�صحب اليد الموؤدية للخلف بعد لم�ص الكرة �صطح الط�ولة ويكون وجه الم�صرب م�ئاًل لالأ�صفل.
ֺ ت�صرب الكرة عند و�صوله� اإلى اأعلى ارتداد له�.

ֺ عند االنته�ء من ال�صربة تمتد الذراع الموؤدية لالأم�م ب�تج�ه الكرة اإلى اأن ت�صل اأم�م وجه الموؤدي اأو تجت�زه اإلى جهة 
الي�ص�ر.

ֺ نقل مركز ثقل الج�صم من القدم العك�صية اإلى االأخرى مع لف الجذع من اتج�ه �صرب الكرة اإلى االتج�ه المع�ك�ص.
ب ـ اأداء �شد الكرة بظهر امل�شرب:

ֺ يكون وقوف الموؤدي خلف الكرة تم�م�ً ورجله المع�ك�صة اإلى االأم�م عند تنفيذ ال�صربة بج�نب الكرة كم� في ال�صربة 
االأم�مية.
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ֺ ت�صحب الذراع الموؤدية اإلى ج�نب الج�صم ب�تج�ه الورك اإلى الجهة االأخرى وتكون القدم�ن متب�عدت�ن اأثن�ء �صحب 
الذراع.

ֺ مرجحة اليد الموؤدية اإلى االأم�م ب�تج�ه الط�ولة ل�صرب الكرة عندم� ترتد اإلى اأعلى ارتداد له�.
ֺ بعد االنته�ء من عملية ال�صرب تمتد الذراع الموؤدية ويدور ال�ص�عد ب�تج�ه الط�ولة.

8. بع�ص القوانني التي حتكم املن�ف�صة يف كرة الط�ولة:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اآخر طبعة 
معتمدة من الق�نون الدولي ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�ص.

٩. تتعزز لديهم� المتعة اأثن�ء الم�ص�ركة مع االآخرين:
االأطف�ل من �صن ال�ص�د�صة يمكنهم اال�صتمت�ع بخبرات المن�ف�صة عند الم�ص�ركة في االأن�صطة البدنية داخل المدر�صة. وال 
�صك اأن اإيج�بي�ت الم�ص�ركة في االأن�صطة البدنية اأكثر من �صلبي�ته�, وعلى الب�لغين الم�ص�ركين فيه� الت�أكد من اأن مم�ر�صة 
االأطف�ل تتم في اأجواء مفعمة ب�لمتعة والتحدي, ولي�صت مجرد خبرة تعر�صهم لالآالم واالإ�ص�ب�ت وتجعلهم ي�صعرون بخيبة 

االأمل واالإحب�ط.
التوتر  وتقليل  ب�لنف�ص  االعتداد  تعزيز  ال�صخ�صية عن طريق  بن�ء  في  الم�ص�همة  منه�  فوائد  له  التن�ف�صي  والن�ص�ط 
والقلق, ف�صال عن تعليم الن�صء كيفية حل الم�صكالت التي يواجهونه� وتعزيز قيمة االن�صب�ط الذاتي واحترام االآخرين 
لديهم. وكم� هو معلوم, تغر�ص في نفو�ص االأطف�ل كيفية التع�مل مع المواقف ال�صعبة والتغلب على م�ص�عر االإحب�ط التي 

قد يتعر�صون له�, وال �صك اأن هذا در�ص�ً ه�م�ً يجب تعلمه في الحي�ة بوجه ع�م.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم اأن�صطة بدنية ت�صهم في تهيئة الط�لب للبدء في الدر�ص. 	
اأثن�ء  	 االآخرين  مع  االإيج�بية  الم�ص�ركة  تنمية  على  والت�أكيد  من��صبة,  مجموع�ت  اإلى  الط�لب�ت  اأو  الطالب  تق�صيم 

البدني.  الن�ص�ط 
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تنفيذ تمرين�ت مب�صطة لالإط�لة والمرونة لك�فة اأجزاء الج�صم.  	
المن��صبة. 	 التهيئة الحرة  تنظيم �صل�صلة من تمرين�ت 
تنظيم ن�ص�ط حر ب��صتخدام م�صرب كرة الط�ولة مع تن�صيق الميدان ب�صورة تتيح للط�لب والط�لبة ب�لحركة. 	
تقديم نموذج من قبل المعلم اأو المعلمة اأو بع�ص الطالب/ الط�لب�ت المميزين. 	
تطبيق المه�رة من خالل االأداء الفردي والزوجي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة االإيج�بية. 	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم في اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب والط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوير االأداء. 	
تو�صيح بع�ص مواد الق�نون ال�صرورية الحديثة التي ت�صهم بم�ص�ركة الطالب والط�لب�ت في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
يتم تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى قوة ع�صالت البطن.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	
يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية والمعرفية لتلك الغ�ية وتحقيقه� ب�صكل غير مب��صر عبر موؤ�صرات  	

المتعلقة  التوجيه�ت  لبث  االنتب�ه؛  و�صد  والط�لبة  الط�لب  دافعية  ال�صتث�رة  المواقف  وا�صتثم�ر  مق�صودة  ومواقف  اأداء 
والمعرفية. االنفع�لية  ب�لجوانب 

https://youtu.be/Gv_1CHd6Kdo

https://youtu.be/9eCLxMKej20

https://youtu.be/YEq75X7NZd4

https://youtu.be/TlolL2BK5CE





در�س تطبيقي
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االإر�ص�ل بوجه وظهر 
امل�صرب اخلربة التعليمية كرة الط�ولة الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات تن�ص+ م�ص�رب تن�ص( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات الأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

 اأداء االإر�ص�ل بوجه وظهر امل�صرب بطريقة �صحيحة.    مهاري . ١
التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي حتكم املن�ف�صة.        معريف. ٢
انفعايل. ٣ اال�صتمت�ع ب�مل�ص�ركة مع االآخرين.                                     

االإر�ص�ل بوجه الم�صرب وظهره:
اأ. الإر�شال بوجه امل�شرب: 

ֺ الوقوف خلف الط�ولة بم�ص�فة تتراوح م� بين )5٠ - 6٠ �صم( واإحدى القدمين متقدمة على االأخرى مع ثني الركبتين 
وميل الجذع لالأم�م قلياًل.

ֺ م�صك الم�صرب ب�ليد الموؤدية ويكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.
ֺ و�صع الكرة على راحة اليد الحرة وهي بو�صع مفتوح ومنب�صط ويكون مك�ن الكرة خلف خط النه�ية.

ֺ رمي الكرة عمودي�ً مع تحريك اليد الح�ملة للم�صرب خلف�ً ثم اأم�م�ً الأداء �صربة االإر�ص�ل ومد الذراع ك�ماًل بعد �صربة 
االإر�ص�ل.
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الإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة التعلم:

ֺ ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً حراً داخل الملعب.
ֺ يقف الط�لب اأو الط�لبة مم�صك�ً ب�لم�صرب بمواجهة الح�ئط على م�ص�فة )٢م(.

ֺ يقف الط�لب اأو الط�لبة خلف الط�ولة مم�صك�ً ب�لم�صرب والكرة على راحة اليد.

ֺ يقوم كل ط�لبين اأو ط�لبتين ب�لتن�ف�ص فيم� بينهم من خالل مب�راة ب�صوط واحد.
اأن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.
ֺ عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.

ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
لعبه �صغيرة: م�ص�بقة )محط�ت(:

ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من: )٣- 5( د.
ֺ يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�أداء االإر�ص�ل بوجه الم�صرب وبظهر الم�صرب تج�ه الح�ئط.

ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة ب�إر�ص�ل الكرة بوجه الم�صرب تج�ه الزميل المق�بل على الجهة االأخرى من الط�ولة.
ֺ يكرر الط�لب اأو الط�لبة نف�ص التمرين ال�ص�بق عن طريق اإر�ص�ل الكرة بظهر الم�صرب.

ֺ يقوم الط�لب والط�لبة ب�لمن�ف�صة في مب�راة كرة ط�ولة من �صوط واحد على اأن يكون االإر�ص�ل بوجه اأو ظهر الم�صرب. 

ب. الإر�شال بظهر امل�شرب: 
ֺ يقف الموؤدي خلف الط�ولة بم�ص�فة تتراوح م� بين )5٠ - 6٠ �صم( مواجه�ً للط�ولة مع تب�عد الرجلين ب�ت�ص�ع ال�صدر 

وثني الركبتين, وميل الجذع قلياًل لالأم�م.
ֺ م�صك الم�صرب ب�ليد الموؤدية؛ بحيث يكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.

ل�صهولة  الموؤدي  للج�صم  العلوي  الجزء  في  ب�صيط  دوران  مع  راأ�صي  اتج�ه  في  اأعلى  اإلى  الكرة  برمي  االإر�ص�ل  يوؤدي   ֺ
الحركة.

ֺ مرجحة ذراع اليد الموؤدية اإلى الخلف واإلى االأعلى قلياًل ل�صرب الكرة من اأ�صفل ومد الذراع ك�ماًل بعد اأداء االإر�ص�ل. 
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مالحظة الأداء:
اأ. الإر�شال بوجه امل�شرب: 

ֺ الوقوف خلف الط�ولة بم�ص�فة تتراوح م� بين )5٠ - 6٠ �صم( واإحدى القدمين متقدمة على االأخرى مع ثني الركبتين 
وميل الجذع لالأم�م قلياًل.

ֺ م�صك الم�صرب ب�ليد الموؤدية ويكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.
ֺ و�صع الكرة على راحة اليد الحرة وهي بو�صع مفتوح ومنب�صط ويكون مك�ن الكرة خلف خط النه�ية.

ֺ رمي الكرة عمودي�ً مع تحريك اليد الح�ملة للم�صرب خلف�ً ثم اأم�م�ً الأداء �صربة االإر�ص�ل ومد الذراع ك�ماًل بعد �صربة 
االإر�ص�ل.

ب. الإر�شال بظهر امل�شرب: 
ֺ يقف الموؤدي خلف الط�ولة بم�ص�فة تتراوح م� بين )5٠ - 6٠ �صم( مواجه�ً للط�ولة مع تب�عد الرجلين ب�ت�ص�ع ال�صدر 

وثني الركبتين, وميل الجذع قلياًل لالأم�م.
ֺ م�صك الم�صرب ب�ليد الموؤدية؛ بحيث يكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.

ֺ يوؤدي االإر�ص�ل برمي الكرة اإلى اأعلى في اتج�ه راأ�صي مع دوران ب�صيط في الجزء العلوي للج�صم الموؤدي ل�صهولة الحركة.
ֺ مرجحة ذراع اليد الموؤدية اإلى الخلف واإلى االأعلى قلياًل ل�صرب الكرة من اأ�صفل ومد الذراع ك�ماًل بعد اأداء االإر�ص�ل.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
لعبه �صغيرة:

ֺ اأداء االإر�ص�ل بوجه وظهر الم�صرب ب�صكل متت�لي عدد )١٠ مرات( مع زميل اأو زميله.
ֺ اأداء االإر�ص�ل مرة بوجه الم�صرب واأخرى بظهر الم�صرب.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء

ֺ  ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

تزويد الطالب اأو الطالبة ب )CD( يو�شح كيفية اأداء خربة الإر�شال بوجه وظهر امل�شرب.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء - االإر�ص�ل بوجه امل�صرب
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
الوقوف خلف الط�ولة مب�ص�فة ترتاوح م� بني )5٠ - 6٠ �صم( واإحدى القدمني متقدمة 

على االأخرى, مع ثني الركبتني وميل اجلذع لالأم�م قلياًل.

م�صك امل�صرب ب�ليد املوؤدية, ويكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.

و�صع الكرة على راحة اليد احلرة وهي بو�صع مفتوح ومنب�صط, ويكون مك�ن الكرة خلف 
خط النه�ية.

رمي الكرة عمودي�ً مع حتريك اليد احل�ملة للم�صرب للخلف ثم لالأم�م؛ الأداء �صربة 
االإر�ص�ل ومد الذراع ك�ماًل بعد �صربة االإر�ص�ل.

املجموع
املتو�صط

موؤ�صرات االأداء - االإر�ص�ل بظهر امل�صرب
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
يقف املوؤدي خلف الط�ولة مب�ص�فة ترتاوح م� بني )5٠ - 6٠ �صم( مواجه�ً للط�ولة مع 

تب�عد الرجلني ب�ت�ص�ع ال�صدر وثني الركبتني, وميل اجلذع قلياًل لالأم�م.

م�صك امل�صرب ب�ليد املوؤدية؛ بحيث يكون فوق �صطح الط�ولة وخ�رجه�.

اأداء االإر�ص�ل برمي الكرة اإىل اأعلى يف اجت�ه راأ�صي مع دوران ب�صيط يف اجلزء العلوي 
جل�صم املوؤدي ل�صهولة احلركة.

مرجحة ذراع اليد املوؤدية اإىل اخللف واإىل االأعلى قلياًل ل�صرب الكرة من اأ�صفل ومد 
الذراع ك�ماًل بعد اأداء االإر�ص�ل. 

املجموع
املتو�صط
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ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١/ �صع عالمة �صح اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

يجب اأن تكون الكرة ث�بتة وم�صتقرة عند بداية االإر�ص�ل على راحة اليد احلرة للمر�صل وهي م�صطحة ومفتوحة.      )      ( 	

يقوم املر�صل برمي الكرة لالأعلى ب�جت�ه عمودي دون تدويره� ب�رتف�ع ال يقل م�ص�فة عن )١6�صم( بعد تركه� لليد  	

احلرة, وت�صقط بعد ذلك دون مل�ص اأي �صيء قبل �صربه�.                                                                                                       )     (

يجب اأن تكون الكرة فوق �صطح الط�ولة منذ اآخر حلظة تكون فيه� الكرة م�صتقرة قبيل رميه� حتى �صربه�  	

من قبل املر�صل, وال حتجب ب�أي جزء من ج�صم الرامي اأو مالب�صه.                                                                                   )     (

عند الف�صل يف اأداء �صربة االإر�ص�ل حت�صب نقطة عليه.                                                                                                         )      ( 	
ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
ي�صعر الط�لب اأو الط�لبة ب�ملتعة عند امل�ص�ركة مع االآخرين يف ن�ص�ط لعبة لكرة 

الط�ولة.

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 





الوحـدة الثامنة
الري�شة الطائرة        

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر المرونة.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
ُيم�صك� ب�لم�صرب بطريقة �صحيحة.. ٣
يقف� وقفة اال�صتعداد ال�صحيحة.. ٤
يوؤدي� الم�صكة االأم�مية للم�صرب.. 5
يوؤدي� االإر�ص�ل المنخف�ص.. 6
يوؤدي� ال�صربة االأم�مية )بوجه وظهر الم�صرب(.. 7
يعرف� بع�ص القوانين ال�صرورية الحديثة التي تحكم المن�ف�صة في الري�صة الط�ئرة.. 8
يقدرا قيمة الحم��ص المقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط.. ٩

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:
١. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر املرونة:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 
في تطوير عن�صر المرونة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر القدرة الع�صلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. اأداء م�صك امل�صرب:
ُيعد م�صك الم�صرب الخطوة االأولى الإتق�ن مه�رات الري�صة الط�ئرة ويوجد عدة اأنواع من م�صك الم�صرب )االأم�مية, 

والخلفية, والرافعة( وهن� بع�ص الفوائد ال�صتعم�ل الم�صكة الجيدة:
ֺ تعطي قوة اأكبر في ال�صربة ال�ص�حقة.

ֺ ال�صيطرة على �صرب�ت ال�صبكة والدقة في االإر�ص�ل.
ֺ تمنح دف�ع قوي لل�صرب�ت ال�ص�حقة, واال�صتعداد ل�صرب�ت الخداع لكال الج�نبين.
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٤. اأداء وقفة اال�صتعداد:
ֺ اتخ�ذ و�صع الوقوف فتح�ً, وتكون القدم�ن ب�ت�ص�ع الكتفين مع ثني خفيف في مف�صلي الركبتين.

ֺ توزيع ثقل الج�صم على القدمين, مع ميل الج�صم قلياًل لالأم�م.
ֺ و�صع اليد الح�ملة للم�صرب اأم�م الج�صم ووجه الم�صرب اإلى االأعلى, مع �صنده عند نه�ية ذراع الم�صرب على اليد الحرة.

ֺ يتجه النظر لالأم�م ونحو الكرة, مع م�صك الم�صرب بدون ت�صلب, والراأ�ص الأعلى. 

5. اأداء امل�صكة االأم�مية:
ت�صتخدم هذه الم�صكة ل�صرب الكرات التي ت�أتي من الجهة المق�بلة لليد المم�صكة للم�صرب, وت�صتمل موا�صف�ت االأداء 

ال�صحيح على الت�لي:
ֺ م�صك الم�صرب من العنق ب�ليد الحرة ويكون راأ�ص الم�صرب عمودي�ً على االأر�ص.

ֺ و�صع راحة اليد الموؤدية للم�صكة على مك�ن القب�صة بن�صر االأ�ص�بع.

ֺ لف اأ�ص�بع اليد الق�ب�صة على موقع القب�صة بكل ي�صر ودون توتر.
ֺ ثني مرفق اليد الق�ب�صة نحو الج�صم لال�صتعداد الأداء ال�صربة.    

6. اأداء االإر�ص�ل املنخف�ص:
هو الرمية التي يبداأ به� اللعب في بداية المب�راة اأو بعد ت�صجيل نقطة وله عدة قواعد منه�:

من الوقوف, اأحد القدمين متقدمة على االأخرى وحمل الم�صرب ب�إحدى اليدين وحمل الري�صة ب�ليد االأخرى.
ֺ يكون الجزء العلوي من راأ�ص الم�صرب منخف�ص�ً علن اأقل جزء من اليد الق�ب�صة للم�صرب.

ֺ ا�صتمرار مرجحة الذراع لالأم�م بمداه� الك�مل بعد ال�صرب.
ֺ مالم�صة كلت� القدمين اأو جزء منهم� االأر�ص لحظة �صرب الري�صة.

ֺ عدم ت�أجيل اأو تعطيل االإر�ص�ل اأكثر من الالزم ط�لم� المتن�ف�ص�ن م�صتعدان.

ֺ عدم لم�ص قدم المر�صل لخط االإر�ص�ل لحظة �صرب الري�صة وكذلك الم�صتقبل.

ֺ اأداء االإر�ص�ل من المنطقة الخ��صة بذلك.  

7. اأداء ال�صربة االأم�مية بوجه وظهر امل�صرب:
اأ. اأداء ال�شربة الأمامية بوجه امل�شرب:

هي �صربة اأم�مية هجومية, وتت�صف بموا�صف�ت االأداء الت�لي:
ֺ الوقوف الو�صع اأم�م�ً, وثني ركبة الرجل االأم�مية وتتجه قدمه� واتج�ه الري�صة.
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ֺ  ثني الرجل الحرة "الخلفية" قلياًل, لتعطي دعم�ً الرتك�ز الج�صم.
ֺ  نقل راأ�ص الم�صرب خلف راأ�ص الالعب مع ثني مرفق اليد ال�ص�ربة ويكون في م�صتوى الكتف.

ֺ  ثني الذراع الحرة وقربه� من الج�صم مع ارتخ�ئه�.
ֺ  يكون و�صع الجذع وكتف الذراع ال�ص�ربة اإلى الخلف قلياًل. 

ֺ نقل ثقل الج�صم لالأم�م لحظة �صرب الري�صة, مع تحريك الكتف لالأم�م, وتحريك الذراع الحرة للخلف الإيج�د توازن.  
ب ـ اأداء ال�شربة الأمامية بظهر الم�شرب:

توؤدى هذه ال�صربة من و�صع القب�صة الخلفية, وهي اإحدى ال�صرب�ت الهجومية, وتت�صف بموا�صف�ت االأداء الت�لي:
ֺ الوقوف الو�صع اأم�م�ً وثني ركبة الرجل االأم�مية واتج�ه قدمه� ب�تج�ه الري�صة.

ֺ ثني الرجل الحرة  "الخلفية"  قلياًل؛ لتعطي دعم�ً الرتك�ز الج�صم.
ֺ نقل راأ�ص الم�صرب في اتج�ه الري�صة وتكون الذراع متق�طعة مع الج�صم.

ֺ لف الم�صرب من الر�صغ ل�صرب الري�صة ب�لوجه الخ�رجي له.
ֺ �صرب الري�صة لخطة مد الذراع ال�ص�ربة في م�صتوى الكتف. 

8. بع�ص القوانني التي حتكم املن�ف�صة يف الري�صة:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اآخر طبعة 
معتمدة من الق�نون الدولي ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�ص.

٩. تقدير قيمة احلم��ص املقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط:
لي�ص للحم��ص وزن اأو �صكل بل هو قوة معنوية, يبث الن�ص�ط والعزم في نف�ص االإن�ص�ن, ويدفعه الإنج�ز ن�ص�ط محدد؛ 
الذي يحرك  الوقود  اإقدامه على عمل �صيء يحبه. وهو  االإن�ص�ن عند  اأنه �صعور يتولد لدى  اأهداف يرغبه�؛ كم�  لتحقيق 
المحرك؛ والقوة الدافعة التي ت�ص�عدن� على تحقيق اأهدافن�, والطريق الموؤدي اإلى القوة الم�صتعلة التي تفجر القدرات غير 
المحدودة. والحم��ص المتقد مع االإ�صرار الج�مح هو م� يحقق النج�ح, وهو الذي يحرك حي�تن� لالأم�م ولمزيد من النج�ح 
اأثن�ء م�ص�ركتهم في تعلم نواتج  اأن�صطة ت�صهم في تنمية الحم��ص لدى طالبهم  المعلم والمعلمة ت�صميم  والتقدم, وعلى 

التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة. واأال يوؤثر الحم��ص �صلب�ً على �صلوك طالبهم خ��صة اأثن�ء م�ص�ركتهم في المن�ف�صة.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم�, لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
توزيع الطالب والط�لب�ت مجموع�ت من��صبة ث�بتة طوال فترة تنفيذ الوحدة وتقوم هذه المجموع�ت في بداية كل  	

در�ص ب�أن�صطة حرة موجهة محددة الزمن؛ بغر�ص التهيئة الع�مة والتف�عل مع الزمالء اأو الزميالت. 
عر�ص موجز عن لعبة كرة الري�صة الط�ئرة؛ يهدف اإلى توعية الطالب والط�لب�ت من خالل الو�ص�ئل التعليمية الم�صورة. 	
اإعط�ء فكرة عن اللعبة عملًي� مع اختي�ر الت�صكيل المن��صب لم�ص�هدة الطالب والط�لب�ت لالأداء الكلي. 	
تنظيم بع�ص االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�ص. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص. 	
ا�صتعرا�ص عملي مع نم�ذج اأدائية جيدة للمه�رات المقررة. 	
تطبيق�ت للمه�رات المتعلمة مع ت�صحيح االأخط�ء. 	
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم في زي�دة ا�صتمت�ع الط�لب والط�لبة ب�لم�ص�ركة مع االآخرين. 	
تو�صيح بع�ص مواد الق�نون الحديثة ال�صرورية والتي ت�صهم بم�ص�ركة الطالب والط�لب�ت في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	



اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

يتم تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر المرونة.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية. 

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	
يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية والمعرفية لتلك الغ�ية وتحقيقه� ب�صكل غير مب��صر عبر موؤ�صرات  	

اأداء ومواقف مق�صودة, وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة, و�صد االنتب�ه؛ لبث التوجيه�ت المتعلقة ب�لجوانب 
االنفع�لية والمعرفية.

 https://youtu.be/7wla4Klonhk

https://youtu.be/lUqp61ybRiU

https://youtu.be/fsCH2pJrnAU



در�س تطبيقي
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االإر�ص�ل املنخف�ص يف الري�صة 
الط�ئرة اخلربة التعليمية كرة الري�صة الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)كرات �صغرية, اأقم�ع + اأطواق مراتب جمب�ز( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + 
�ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات الأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

اأداء االإر�ص�ل املنخف�ص بطريقة �صحيحة.                                مهاري . ١
التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي حتكم املن�ف�صة.                 معريف . ٢
انفعايل. ٣ تقدير قيمة احلم��ص املقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط.   

اأداء االإر�ص�ل المنخف�ص:
هو الرمية التي يبداأ به� اللعب في بداية المب�راة اأو بعد ت�صجيل نقطة وله عدة قواعد منه�:

ֺ من الوقوف, اأحد القدمين متقدمة على االأخرى وحمل الم�صرب ب�إحدى اليدين وحمل الري�صة ب�ليد االأخرى.

ֺ يكون الجزء العلوي من راأ�ص الم�صرب منخف�ص�ً علن اأقل جزء من اليد الق�ب�صة للم�صرب.
ֺ ا�صتمرار مرجحة الذراع لالأم�م بمداه� الك�مل بعد ال�صرب.

ֺ مالم�صة كلت� القدمين اأو جزء منهم� االأر�ص لحظة �صرب الري�صة.

ֺ عدم ت�أجيل اأو تعطيل االإر�ص�ل اأكثر من الالزم ط�لم� المتن�ف�ص�ن م�صتعدان.

ֺ عدم لم�ص قدم المر�صل لخط االإر�ص�ل لحظة �صرب الري�صة وكذلك الم�صتقبل.

ֺ اأداء االإر�ص�ل من المنطقة الخ��صة بذلك.  
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
ֺ ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً ُحراً داخل امللعب.

ֺ من و�صع االنت�ص�ر احلر يف ال�ص�حة ويحمل كل ط�لب اأو ط�لبة م�صرب وكرة ري�صة ط�ئرة.

ֺ يتوزع جميع الطلبة اأو الط�لب�ت بني جهتي ملعب الري�صة مق�بل ال�صبكة مب�ص�فة ١م .

ֺ الوقوف يف ملعب الري�صة الط�ئرة ويتم و�صع عدد من االأطواق على اأر�صية امللعب االآخر.

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.

ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من: )٣- 5( د.

ֺ اأداء االإر�ص�ل المنخف�ص ثم الجري واأخذ الري�صة, ويكرر هذا التمرين )5( مرات.
ֺ اأداء االإر�ص�ل المنخف�ص ومح�ولة و�صول الكرة للملعب االآخر, ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

ֺ اأداء االإر�ص�ل المنخف�ص ومح�ولة اإ�صق�ط الكرة داخل اأحد االأطواق الموجودة في الملعب االآخر.

مالحظة الأداء:
ب�ليد  الري�صة  وحمل  اليدين,  ب�إحدى  الم�صرب  وحمل  االأخرى  عن  متقدمة  القدمين  اأحد  الوقوف,  و�صع  من   ֺ

االأخرى.
ֺ اأن يكون الجزء العلوي من راأ�ص الم�صرب منخف�ص�ً, عن اأقل جزء من اليد الق�ب�صة للم�صرب.

ֺ ا�صتمرار مرجحة الذراع لالأم�م بمداه� الك�مل بعد �صرب الري�صة.
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ֺ مالم�صة كلت� القدمين اأو جزء منهم� االأر�ص لحظة �صرب الري�صة.
ֺ عدم ت�أجيل اأو تعطيل االإر�ص�ل اأكثر من الالزم ط�لم� اأن المتن�ف�صين م�صتعدان.
ֺ عدم لم�ص قدم المر�صل لخط االإر�ص�ل لحظة �صرب الري�صة وكذلك الم�صتقبل.

ֺ  اأداء االإر�ص�ل من المنطقة الخ��صة بذلك.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
يتم ر�صم اأربعة مربع�ت على اأر�ص الملعب االآخر, ثم يطلب من الط�لب اأو الط�لبة الت�لي:

ֺ اأداء خبرة االإر�ص�ل المنخف�ص ب�تج�ه المربع رقم )١( االأم�مي االأيمن.

ֺ اأداء خبرة االإر�ص�ل المنخف�ص ب�تج�ه المربع رقم )٢( االأم�مي االأي�صر.

الن�شاط اخلتامي:

ֺ تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء

ֺ  ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب اأو الطالبة بجمع ر�شوم تو�شيحية ملهارة الإر�شال املنخف�س يف الري�شة الطائرة.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
من الوقوف, اأحد القدمني متقدمة عن االأخرى وحمل امل�صرب ب�إحدى اليدين وحمل 

الري�صة ب�ليد االأخرى.
اأن يكون اجلزء العلوي من راأ�ص امل�صرب منخف�ص�ً عن اأقل جزء من اليد الق�ب�صة 

للم�صرب.

ا�صتمرار مرجحة الذراع لالأم�م مبداه� الك�مل بعد �صرب الري�صة.

مالم�صة كلت� القدمني اأو جزء منهم� االأر�ص حلظة �صرب الري�صة.

عدم ت�أجيل اأو تعطيل االإر�ص�ل اأكرث من الالزم ط�مل� اأن املتن�ف�صني م�صتعدان.

عدم مل�ص قدم املر�صل خلط االإر�ص�ل حلظة �صرب الري�صة وكذلك امل�صتقبل.

اأداء االإر�ص�ل من املنطقة اخل��صة بذلك.

املجموع

املتو�صط
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يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١/ �صع عالمة �صح اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

يبلغ طول معلب الري�صة الط�ئرة )١٣.٤٠م × 5.١8م(.                                                                                        )       ( 	

يق�صم امللعب اإىل ق�صمني اأبع�دهم� )6.7٠م × 5.١8م(.                                                                                               )       ( 	

تلعب املب�راة الزوجية؛ بحيث يتواجد كل زميلني يف اأحد ن�صفي امللعب, وتلعب املب�راة الفردية بحيث  	

يتواجد العب واحد يف اأحد ن�صفي امللعب.                                                                                                                   )       (

ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يقدر الط�لب اأو الط�لبة قيمة احلم��ص املقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط.





الوحـدة التا�شعة
األعاب القوى           

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُي�صهم في تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُي�صهم في تطوير عن�صر ال�صرعة.. ٢
يوؤدي� الو�صع ال�صحيح للبدء الع�لي. . ٣
يجري� وفق�ً الآلية الجري ال�صحيحة.  . ٤
يوؤدي� الوثب الطويل بطريقة القرف�ص�ء.. 5
يعرف� مواد الق�نون الحديثة للبدء الع�لي.. 6
يعرف� مواد الق�نون الحديثة للجري.. 7
يعرف� مواد الق�نون الحديثة لم�ص�بقة الوثب الطويل.. 8
يظهرا حم��صة للم�ص�ركة وبذل الجهد في الن�ص�ط البدني.. ٩
يظهرا ا�صتعداداً لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ١٠

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ٌينمي عن�صر ال�صرعة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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٣. اأداء البدء الع�يل:
ֺ يتم البدء الع�لي بو�صع اإحدى القدمين اأم�م�ً خلف خط البدء مع انثن�ء الجذع والركبتين قلياًل وارتخ�ء الذراعين.

ֺ يمكن و�صع اليد المق�بلة للرجل االأم�مية على الركبة واالأخرى خلف�ً.
ֺ كم� يمكن و�صع اليدين على الركبتين التزان الو�صع والتحفز. 

ֺ يمكن اأن يتم البدء ب�النثن�ء العميق للركبتين لدرجة ت�صل اإلى اقتراب اليد المق�بلة للرجل االأم�مية اإلى االأر�ص دون 
مالم�صته�.

ֺ ي�صبق اأخذ و�صع البدء االنتظ�ر خلف خط البدء, ثم التحرك الأخذ المك�ن, ثم االنطالق.
ֺ عند اال�صتعداد لالنطالق يحرك المت�ص�بق جذعه اإلى االأم�م؛ بحيث ينتقل مركز ثقله على القدم االأم�مية وت�صبح 

القدم الخلفية ارتك�زاً للج�صم, وتقوم بدفعه اأم�م�ً.  

٤. اأداء اآلية اجلري ال�صحيح:
يتم الجري بعمل خطوات متت�بعة يتب�دل فيه� المت�ص�بق ارتك�زه على االأر�ص من قدم اإلى اأخرى ويعقب كل ارتك�ز فترة 

زمنية يكون فيه� الج�صم معلق�ً في الهواء )مرحلة الطيران( وال بد اأن يتوفر فيه االن�صي�بية واالتزان.
يتكون الجري من حلق�ت مت�صلة من االرتك�ز والطيران والتي تت�صف بم� يلي:

اأ. الرتكاز:
ֺ يو�صف ب�أنه اللحظة الحركية الإنت�ج االندف�ع الذي تتطلبه �صرعة الجري, وتنق�صم اإلى جزاأين بينهم� لحظة ي�صبح 

فيه� مركز ثقل الج�صم عمودي�ً على القدم.
اأم�م مركز ثقل الج�صم وتبداأ عند و�صع القدم على  الجزء االأول: ي�صّمى االرتك�ز االأم�مي وتكون فيه قدم االرتك�ز   ֺ

االأر�ص اإلى اأن ي�صبح مركز ثقل الج�صم في و�صع عمودي.
ֺ الجزء الث�ني: وي�صمى االرتك�ز الخلفي وتكون فيه قدم االرتك�ز خلف مركز ثقل الج�صم وتبداأ بعد مرور مركز ثقل 

الج�صم من الو�صع المتع�مد مع القدم اإلى اأن تترك القدم االأر�ص.

ب. الطريان:
ֺ الج�صم في الهواء وواقع�ً تحت ت�أثير الج�ذبية االأر�صية.

الحركة التي تحدث خالله� من ثني مف�صل الركبة الخلفية بمقدار يتن��صب مع مقدار قوة الدفع, هبوط الرجل   ֺ
االأم�مية على االأر�ص ن�تجة من ارتخ�ء الع�صالت التي ق�مت بثني ركبة الرجل الحرة.
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ج. حركة الذراعني والرجلني:
حركة الذراعين خالل الجري في تب�دل عك�صي مع الرجلين, مثل االرتخ�ء الذي يعقب االنقب��ص اأثن�ء لحظة االرتك�ز.   

5. اأداء الوثب الطويل بطريقة القرف�ص�ء:
يتكون الوثب الطويل بطريقة القرف�ص�ء من اأربع مراحل هي:

اأ. القرتاب:
ويتم على مرحلتين:

ֺ تزايد ال�صرعة.
ֺ اال�صتعداد لالرتق�ء والطيران وفق�ً لمتطلب�ت الحركة.

ويعتمد في اأدائه على م� يلي:
ֺ �صبط عدد الخطوات في م�ص�فة الجري.

ֺ �صبط طول الخطوة بم� يتن��صب مع �صرعة الجري المتزايدة تدريجي�ً.

ب. الرتقاء:
يتم من خالل الخطوات االأخيرة من مرحلة االقتراب وي�صتمل على:

ֺ االإعداد لالرتق�ء, ويقدر عدده� ب�صت خطوات قبل لحظة االرتك�ز للوثب.
ֺ خطوات التحفز لالرتق�ء, وهي الخطوات الثالث االأخيرة من االقتراب, وتوؤدى ب�صرعة ع�لية مع ق�صر في طوله�.

ֺ االرتك�ز على رجل االرتق�ء.
ֺ مرجحة الرجل الحرة لالأم�م.

ֺ مرجحة الذراعين في حركة تب�دلية مع الرجلين.

ج. الطريان:
وهو نتيجة طبيعية لمرحلتي االقتراب واالرتق�ء ويتكون من:

ֺ ال�صعود: فيه تتحرك ركبة الرجل الحرة اإلى االأم�م والأعلى مع الذراع المق�بلة.
ֺ الهبوط: فيه تتق�رب الرجالن وتن�صم مع�ً لالأم�م مع مد الركبتين قدر االإمك�ن.

د. الهبوط:
وهو اآخر مرحلة بعد مرحلة الطيران ومن اأهم خوا�صه:

ֺ مد الركبتين ب�رتخ�ء قبل الهبوط اأم�م�ً مع م�ص�حبة مرجحة الذراعين الأ�صفل.

ֺ الهبوط على الكعبين حتى يندفع الحو�ص لالأم�م مع مرجحة الذراعين اإلى االأم�م والأعلى؛ للو�صول اإلى الوقوف 

والخروج من الحفرة.
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6.مواد ق�نون البدء الع�يل:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اخر 

طبعة معتمدة من الق�نون الدولي ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواتج التعلم 

في كل در�ص.

7.مواد ق�نون اجلري:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اآخر 

طبعة معتمدة من الق�نون الدولي ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواتج التعلم 

في كل در�ص.

8.مواد ق�نون الوثب الطويل:
يحدد المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون ذات العالقة بنواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة وفق م� ورد في اخر 

طبعة معتمدة من الق�نون الدولي ل�صنة تطبيق مكون�ت هذه الوحدة, ويتم توزيعه� على درو�ص الوحدة �صمن نواتج التعلم 

في كل در�ص.

٩.احلم��ص للم�ص�ركة وبذل اجلهد يف الن�ص�ط البدين:
لي�ص للحم��ص وزن اأو �صكل بل هو قوة معنوية, يبث الن�ص�ط والعزم في نف�ص االإن�ص�ن, ويدفعه الإنج�ز ن�ص�ط محدد؛ 

لتحقيق اأهداف يرغبه�, كم� اأنه �صعور يتولد لدى االإن�ص�ن عند اإقدامه على عمل �صيء يحبه. وهو الوقود الذي يحرك 

المحرك. والقوة الدافعة التي ت�ص�عدن� على تحقيق اأهدافن�, والطريق الموؤدي اإلى القوة الم�صتعلة التي تفجر القدرات 

غير المحدودة. والحم��ص المتقد مع االإ�صرار الج�مح هو م� يحقق النج�ح, وهو الذي يحرك حي�تن� لالأم�م ولمزيد من 

النج�ح والتقدم, وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية الحم��ص لدى طالبهم اأثن�ء م�ص�ركتهم في تعلم 

نواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة.
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١٠.جت�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين:
ال�صج�عة هي القدرة على فعل �صيء �صعب حّتى عند وجود ع�مل الخطر, وعند وجود ح�جٍة لذلك, واإظه�ر الثب�ت 

عند التعّر�ص للمخ�وف, وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية ال�صج�عة لدى طالبهم اأثن�ء م�ص�ركتهم 

في تعلم نواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة.في كل در�ص.
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التي تتطلب تفكرياً  التعليم  املب��صرة يف  التعليم غري  اأ�ص�ليب  ميكن للمعلم/ـــة تطبيق 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�ص, من خالل بع�ص الم�ص�بق�ت المن��صبة التي تحقق ذلك. 	
اإدخ�ل عن�صر التحدي في الزمن والم�ص�فة عند تطبيق المه�رات, وفق قدرات الطالب  	 يعمل المعلم والمعلمة على 

والط�لب�ت, مع اإذك�ء روح الحم��صة في نفو�ص الطالب والط�لب�ت للتع�مل مع هذا الموقف.
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تطبيق مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص. 	
اأحد  	 اأو  والمعلمة  المعلم  قبل  من  لالأداء  نموذج  عر�ص  مع  مه�رة,  لكل  مب�صطة  ب�صورة  الفني  االأداء  طريقة  �صرح 

الطالب/الط�لب�ت المتميزين.
تطبيق المه�رة مع ت�صحيح االأخط�ء والتعزيز االإيج�بي اللفظي من قبل المعلم والمعلمة. 	
تطبيق�ت مب�صطة من خالل م�ص�بق�ت واألع�ب �صغيرة للوثب. 	
عمل من�ف�ص�ت بين المجموع�ت. 	
مم�ر�صة األع�ب حركية ه�دفة وممتعة للطالب والط�لب�ت تتحدى قدراتهم وتحفزهم على االأداء الجيد. 	
تو�صيح مواد الق�نون الحديثة لم�ص�بقة الوثب الطويل والبدء الع�لي. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	
يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية والمعرفية لتلك الغ�ية وتحقيقه� ب�صكل غير مب��صر عبر موؤ�صرات  	

المتعلقة  التوجيه�ت  لبث  االنتب�ه؛  و�صد  والط�لبة,  الط�لب  دافعية  ال�صتث�رة  المواقف  وا�صتثم�ر  مق�صودة,  ومواقف  اأداء 
ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.



اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر ال�صرعة.

✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

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



در�س تطبيقي
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الوثب الطويل بطريقة 
القرف�ص�ء اخلربة التعليمية الع�ب القوى الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)مراتب +حفرة وثب + مرت قي��ص + اأقم�ع + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية 
للخربة + �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

موا�شفات الأداء:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:
مهاري . ١ اأداء الوثب الطويل بطريقة القرف�ص�ء, بطريقة �صحيحة.   
التعرف على بع�ص مواد الق�نون التي حتكم االأداء.                                                 معريف . ٢
اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء اأداء الوثب الطويل.                انفعايل. ٣

ֺ الجري من خالل طريق الجري مع تزايد ال�صرعة )االقتراب(.
ֺ االرتق�ء ب�إحدى القدمين من على لوحة االرتق�ء.

ֺ �صم رجل االرتق�ء ب�لرجل الحرة اأم�م�ً في و�صع القرف�ص�ء اأو الجلو�ص طواًل.

ֺ االحتف�ظ بهذا الو�صع اإلى الهبوط في حفرة الهبوط.
ֺ لحظة الهبوط, تق�بل حركة الرجلين حركة الذراعين لالأم�م والأ�صفل.

ֺ دفع ركبة الرجل الحرة اأم�م�ً والأعلى بقدر من��صب مع دفع الذراع المق�بلة له� اأم�م�ً.
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
ֺ  ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً ُحراً داخل الملعب.

ֺ من و�صع االنت�ص�ر الحر في ال�ص�حة لجميع الطالب اأو الط�لب�ت.
ֺ يقف الط�لب اأو الط�لبة مق�باًل لمرتبة من المراتب الموجودة في ال�ص�حة. 

ֺ يقف الط�لب اأو الط�لبة مق�باًل لمرتبة وعلى بعد م�ص�فة )5م(.

ֺ يقف الطالب على �صكل ق�طرات مق�بل حفرة الوثب وعلى بعد م�ص�فة )١٠م(.
اأن�شطة املعلم واملعلمة:

ֺ  �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.
ֺ  عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.

ֺ  منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.
ֺ  ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.

ֺ  تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من: )٣- 5( د.

ֺ يقوم الط�لب اأو الط�لبة عند �صم�ع ال�ص�فرة ب�لوثب من المك�ن لالأم�م. 
ֺ يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�لوثب لالأم�م من الثب�ت لل�صقوط على المرتبة ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة ب�لجري تج�ه المرتبة وعند الو�صول له� يقوم ب�لوثب بطريقة القرف�ص�ء وال�صقوط على 
المرتبة ويكرر هذا التمرين )5( مرات.

ֺ يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�لجري ال�صريع وعند االقتراب لحفرة الهبوط يقوم ب�أداء مه�رة الوثب الطويل بطريقة 
القرف�ص�ء وال�صقوط في حفرة الهبوط.
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مالحظة الأداء:
ֺ   االرتق�ء ب�إحدى القدمين من على لوحة االرتق�ء.

ֺ   �صم رجل االرتق�ء اإلى الرجل الحرة اأم�م�ً في و�صع القرف�ص�ء اأو الجلو�ص طواًل.

ֺ   االحتف�ظ بهذا الو�صع حتى الهبوط في حفرة الهبوط اأو على مرتبة الهبوط.
ֺ   لحظة الهبوط تق�بل حركة الرجلين والذراعين لالأم�م واأ�صفل.

ֺ   دفع ركبة الرجل الحرة اأم�م�ً الأعلى بقدر يتن��صب مع الذراع المق�بلة له� اأم�م�ً.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ֺ اأداء المه�رة مع قي��ص م�ص�فة الهبوط لكل ط�لب اأو ط�لبة ومح�ولة تح�صينه�.

ֺ اأداء الوثب من اأو�ص�ع مختلفة وفق موا�صف�ت االأداء.
ֺ القي�م بمق�رنة االأداء مع النموذج الذي يتم عر�صه.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.
ֺ  ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب اأو الطالبة بكتابة ملخ�س يو�شح النقاط الفنية ملهارة الوثب الطويل بطريقة 
القرف�شاء.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
اجلري من خالل طريق اجلري مع تزايد ال�صرعة )االقرتاب(.

االرتق�ء ب�إحدى القدمني من على لوحة االرتق�ء.

�صم رجل االرتق�ء ب�لرجل احلرة اأم�م�ً يف و�صع القرف�ص�ء اأو اجللو�ص طواًل.

االحتف�ظ بهذا الو�صع اإىل الهبوط يف حفرة الهبوط.

حلظة الهبوط, تق�بل حركة الرجلني حركة الذراعني لالأم�م والأ�صفل.

دفع ركبة الرجل احلرة اأم�م�ً ولالأعلى بقدر من��صب مع دفع الذراع املق�بلة له� اأم�م�ً.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح بع�ص االأ�صئلة املتعلقة بق�نون اللعبة التي حتكم امل�ص�ركة:

�ص١/ �صع عالمة �صح اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعالمة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

حتدد بداية ال�صب�ق بخط اأبي�ص عر�صه )5�صم(.                                                                                           )       ( 	

يف جميع ال�صب�ق�ت التي جترى يف احل�رات يجب اأن يلتزم املت�ص�بق بح�رته من البداية حتى النه�ية.       )       ( 	

يحت�صب للمت�ص�بق اأف�صل وثبة من وثب�ته.                                                                                                   )       ( 	

ال حتت�صب الوثبة ف��صلة اإذا ارتقى املت�ص�بق قبل لوحة االرتق�ء.                                                                  )       ( 	

ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
اإظه�ر احلم��ص اأثن�ء اجلري من خالل طريق اجلري مع تزايد ال�صرعة

عدم الرتدد الأداء االرتق�ء ب�إحدى القدمني من على لوحة االرتق�ء.

اإظه�ر اجلراأة عند اأداء الطريان لو�صع القرف�ص�ء اأو اجللو�ص طواًل.

اإبداء ال�صعور ب�لر�ص� عند الهبوط يف حفرة الهبوط
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الوحـدة العا�شرة
اجلمباز الفني            

عددعدد
٤احل�ص�صاحل�ص�ص
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر القوة الع�صلية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر الر�ص�قة.. ٢
يوؤدي� الدحرجة االأم�مية المتكورة. . ٣
يوؤدي� الدحرجة الخلفية المتكورة.. ٤
يقف� على الكتفين.. 5
يقف� على الراأ�ص.. 6
يوؤدي� الميزان )االأم�مي, والج�نبي(.. 7
يدرك� اأو�ص�ع الج�صم اأثن�ء اأداء الحرك�ت االأر�صية.. 8
يظهرا ا�صتعداداً لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٩

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر القوة الع�صلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر الر�ص�قة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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٣. اأداء الدحرجة االأم�مية المتكورة:
تبداأ من الوقوف والذراعين ع�لي�ً ب�ت�ص�ع ال�صدر, والراأ�ص على ا�صتق�مة الجذع, وتتم وفق الخطوات الت�لية:

ֺ ثني الركبتين ن�صف�ً مع خف�ص الذراعين اأم�م�ً لالأ�صفل وثني الجذع قلياًل لالأم�م.

ֺ  و�صع الكفين على االأر�ص, وثني الذراعين والركبتين ك�ماًل, وخف�ص الراأ�ص الأ�صفل لمالم�صة الذقن لل�صدر, وثني 
الجذع ك�ماًل.

ֺ دفع القدمين لالأر�ص مع المح�فظة على و�صع التكور, والت�ص�ق الذقن ب�ل�صدر, مع نقل ثقل الج�صم على اليدين 
لو�صع الكتفين على االأر�ص.

ֺ دفع االأر�ص ب�لقدمين, ودوران الج�صم لمق�بلة الظهر على االأر�ص ب�صرعة للو�صول لو�صع التكور.
ֺ مت�بعة حركة الدوران مع ا�صتغالل اندف�ع الج�صم لالأم�م ومد مف�صلي الركبتين والجذع للو�صول لو�صع الوقوف.

ֺ يراعى المح�فظة على ا�صتمرار �صم الرجلين ومالم�صة الفخذين لل�صدر خالل اأداء و�صع التكور.
ֺ عدم مالم�صة الراأ�ص لالأر�ص اأثن�ء اأداء الدحرجة.  

٤. اأداء الدحرجة الخلفية المتكورة:
تبداأ من و�صع الوقوف والذراعين ع�لي�ً والراأ�ص على ا�صتق�مة الجذع, وتتم وفق الخطوات الت�لية:

ֺ ثني الركبتين قلياًل مع خف�ص الذراعين اأم�م�ً لالأ�صفل وميل الجذع قلياًل لالأم�م.

ֺ نقل مركز ثقل الج�صم للخلف وثني الركبتين ك�ماًل, مع خف�ص الذراعين بج�نب الج�صم.
ֺ مق�بلة االأر�ص ب�لمقعدة مع دوران الذراعين ب�صكل دائري من ج�نبي الج�صم الأعلى ا�صتعداداً لمق�بلة الكفين لالأر�ص.

ֺ ا�صتمرار دوران الج�صم للخلف مع و�صع الكفين على االأر�ص؛ بحيث ت�صير االأ�ص�بع للكتفين, ومالم�صة الذقن لل�صدر 
والكتفين لالأر�ص.

ֺ دفع االأر�ص ب�لكفين مع مد الذراعين لمرور الراأ�ص بينهم�, وا�صتمرار مالم�صة الذقن لل�صدر.
ֺ مق�بلة االأر�ص ب�لقدمين والبدء بمد مف�صلي الفخذين والجذع الأعلى, للو�صول لو�صع الوقوف.
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5. اأداء الوقوف على الكتفين:
من و�صع الجلو�ص طواًل, والذراع�ن بج�نب الج�صم, والكف�ن على االأر�ص, يتم االأداء وفق الخطوات الت�لية:

ֺ دفع الج�صم للخلف حتى و�صول الجذع والكتفين لالأر�ص ومالم�صة الراأ�ص والذراعين لالأر�ص.
ֺ رفع الرجلين عن االأر�ص خلف�ً واإلى االأعلى, والركبتين والقدمين على ا�صتق�مة واحدة.

ֺ مد الجذع وتحريك الرجلين الأعلى مع اال�صتن�د ب�لكفين, والع�صدين مالم�صين لالأر�ص مع ا�صتق�مة الجذع والرجلين 
والقدمين والو�صول اإلى الوقوف على الكتفين.

ֺ يكون الج�صم م�صتقيم�ً, والقدمين وفي و�صع راأ�صي فوق ق�عدة االرتك�ز.

6. اأداء الوقوف على الراأ�ص:
من و�صع االإقع�ء واليدين على االأر�ص ب�ت�ص�ع ال�صدر, واالأ�ص�بع ت�صير اإلى االأم�م, يتم االأداء وفق الخطوات الت�لية:

ֺ و�صع مقدمة الراأ�ص على االأر�ص؛ بحيث ت�صكل مع اليدين مثلث�ً مت�ص�وي ال�ص�قين قمته الراأ�ص وق�عدته اليدين.

ֺ دفع االأر�ص ب�لقدمين مع�ً ورفع الحو�ص والجذع فوق اليدين, ثم مد الج�صم والرجلين ع�لي�ً ببطء.
ֺ الو�صول اإلى و�صع الوقوف على الراأ�ص والذي يكون فيه الج�صم عمودي�ً على االأر�ص, والج�صم م�صتقيم, والذراع�ن 

مثنيت�ن بزاوية ق�ئمة.

7. اأداء الميزان )االأم�مي, والخلفي, والج�نبي( :
الميزان الأمامي:

من الوقوف وا�صتق�مة الجذع والذراعين ج�نب�ً, يتم االأداء وفق الخطوات الت�لية:
ֺ ميل الج�صم لالأم�م مع رفع الراأ�ص واأحد الرجلين تكون خلف�ً وترتفع ع�لي�ً ببطء.

ֺ اال�صتمرار بميل الج�صم للو�صول للو�صع االأفقي مع تقو�ص منطقة اأ�صفل الظهر قلياًل.
ֺ النظر اأم�م�ً وع�لي�ً مع رفع الراأ�ص, وانثن�ء الرقبة للخلف قلياًل.

ֺ الراأ�ص وقدم الرجل الحرة على م�صتوى واحد.
ֺ تكون رجل االرتك�ز ممتدة ك�ماًل, والقدم بك�مله� مالم�صة لالأر�ص. 
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اأداء الميزان الجانبي:
من الوقوف الذراع�ن ج�نب�ً, يتم االأداء وفق الخطوات الت�لية:

ֺ  نقل وزن الج�صم على اأحد الرجلين ورفع االأخرى ج�نب�ً ولالأعلى, وميل الج�صم للج�نب.
ֺ  المح�فظة على و�صع الذراعين ج�نب�ً وعلى ا�صتق�مة واحدة.

ֺ  ا�صتمرار ميل الجذع للج�نب للو�صول للو�صع النه�ئي للميزان الج�نبي.
ֺ  المح�فظة على و�صع الراأ�ص على ا�صتق�مة الجذع, والنظر لالأم�م.

8. اإدراك اأو�ص�ع اجل�صم اأثن�ء احلركة:
ֺ  الو�صع الم�صتقيم: الكتف�ن, والجذع, والركبت�ن, والقدم�ن على ا�صتق�مة واحدة.

ֺ  الو�صع المنحني: الركبت�ن م�صتقيمت�ن, والجذع مثني�ً بزاوية )٩٠ درجة(.
ֺ  الو�صع المتكور: الركبت�ن مثنيت�ن ك�ماًل على ال�صدر, والجذع منحني�ً ب�صدة. 

٩. اإظه�ر اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين:
 ال�صج�عة هي القدرة على فعل �صيء �صعب حّتى عند وجود ع�مل الخطر, وعند وجود ح�جٍة لذلك, واإظه�ر الثب�ت عند 
التعّر�ص للمخ�وف, وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية ال�صج�عة في طالبهم اأثن�ء م�ص�ركتهم في 

تعلم نواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة.
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ميكن للمعلم/ـــة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم غري املب��صرة يف التعليم التي تتطلب تفكرياً 
عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عدهم� يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�ص مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�ص من خالل بع�ص االألع�ب ال�صغيرة التي تحقق ذلك. 	
التركيز على تربية �صفة ال�صج�عة لدى الطالب والط�لب�ت من خالل تطبيق�ت مه�رات الوحدة. 	
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�ص. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�ص.  	
تطبيق�ت متدرجة ال�صعوبة للدحرج�ت الإتق�ن االأداء الفني للمه�رة بم� يتن��صب مع قدرات الطالب والط�لب�ت.  	
 عمل نموذج للطريقة ال�صحيحة للوقوف على الكتفين, والوقوف على الراأ�ص, مع تو�صيح �صكل المثلث المت�ص�وي  	

االأ�صالع كق�عدة ارتك�ز لليدين والراأ�ص من قبل المعلم والمعلمة اأو اأحد الطالب والط�لب�ت المتميزين.
لدى  	 الدافعية  لزي�دة  المجموع�ت  بين  من�ف�صة  وتنظيم  ال�صحيحة,  ال�صند  طريقة  تو�صيح  مع  المه�رات   تنفيذ 

الطالب والط�لب�ت.
 مم�ر�صة اأو�ص�ع م�صتقة من الوقوف على الراأ�ص كثني الركبتين, وفتح الرجلين والت�صفيق ب�ليدين قبل الهبوط,  	

وو�صع كرة �صغيرة بين الركبتين بهدف ت�صجيع الط�لب اأو الط�لبة على بذل جهد بدني ي�ص�عده على التعلم.



اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
يتم تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية.

✓ اختب�ر قي��ص م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.

✓ تقييم المج�ل المعرفي, من خالل عر�ص النم�ذج الم�صورة؛ لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

ت�صميم األع�ب تحفز الطالب والط�لب�ت على تنفيذ اأنواع الموازين المختلفة مع اال�صتع�نة ب�لو�ص�ئل واالأدوات البديلة. 	
تدريب�ت تمهيدية لالقتراب واالرتق�ء ع�لًي� على �صلم االرتق�ء مع اال�صتع�نة ب�لمثيرات الح�صية الملمو�صة اأو الم�صموعة. 	
اختي�ر األع�ب منظمة يتعلم فيه� الطالب والط�لب�ت عملي�ت التحكم ب�لج�صم واأطرافه ووزنه اأثن�ء االأداء. 	
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�ص. 	
اإعط�ء تغذية راجعة على الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�. 	
عبر  	 مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة, و�صد االنتب�ه؛ لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

الروابط التعليمية: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
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الدحرجة االأم�مية املتكورة اخلربة التعليمية الع��صرة الوحدة التعليمية

ح�صة عدد احل�ش�س الرابع االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)مراتب, اأقم�ع + اأطواق( + عر�ص فلمي + �صور تعليمية للخربة + �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

مهاري . ١  اأداء الدحرجة االأم�مية املتكورة بطريقة �صحيحة.    
معريف. ٢ اإدراك و�صع تكور اجل�صم اأثن�ء اأداء الدحرجة االأم�مية املتكورة.  
انفعايل. ٣ اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.      

موا�شفات الأداء:

١. اأداء الدحرجة االأم�مية المتكورة:
تبداأ من الوقوف والذراعين ع�لي�ً ب�ت�ص�ع ال�صدر, والراأ�ص على ا�صتق�مة الجذع, وتتم وفق الخطوات الت�لية:

ֺ ثني الركبتين ن�صف�ً مع خف�ص الذراعين اأم�م�ً لالأ�صفل وثني الجذع قلياًل لالأم�م.

ֺ و�صع الكفين على االأر�ص, وثني الذراعين والركبتين ك�ماًل, وخف�ص الراأ�ص الأ�صفل لمالم�صة الذقن لل�صدر, وثني 
الجذع ك�ماًل.

ֺ دفع القدمين لالأر�ص مع المح�فظة على و�صع التكور, والت�ص�ق الذقن ب�ل�صدر, مع نقل ثقل الج�صم على اليدين 
لو�صع الكتفين على االأر�ص.

ֺ دفع االأر�ص ب�لقدمين, ودوران الج�صم لمق�بلة الظهر على االأر�ص ب�صرعة للو�صول لو�صع التكور.
ֺ مت�بعة حركة الدوران مع ا�صتغالل اندف�ع الج�صم لالأم�م ومد مف�صلي الركبتين والجذع للو�صول لو�صع الوقوف.

ֺ يراعى المح�فظة على ا�صتمرار �صم الرجلين ومالم�صة الفخذين لل�صدر خالل اأداء و�صع التكور.
ֺ عدم مالم�صة الراأ�ص لالأر�ص اأثن�ء اأداء الدحرجة.  
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الإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة التعلم:
ֺ ينت�صر الطالب اأو الط�لب�ت انت�ص�راً ُحراً داخل الملعب.

ֺ ي�أخذ كل ط�لبين اأو ط�لبتين متق�بلين و�صع الجلو�ص مق�بل المرتبة.
ֺ يقف جميع الطلبة اأو الط�لب�ت اأم�م المراتب.

ֺ يقف الطلبة اأو الط�لب�ت على �صكل ق�طرات اأم�م المراتب.

اأن�شطة املعلم واملعلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�ص المن��صبة.

ֺ منح الطالب اأو الط�لب�ت فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب اأو الط�لب�ت وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
لعبة كرة القدم ال�ص�خنة:

ֺ يبداأ االإحم�ء ب�أداء تم�رين اإط�لة + بع�ص الحرك�ت ك�لم�صي, الجري الخفيف من: )٣- 5( د.
ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة ب�أداء مه�رة الدحرجة االأم�مية المتكورة من و�صع الجلو�ص.
ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة ب�أداء مه�رة الدحرجة االأم�مية المتكورة من و�صع الوقوف.

ֺ يبداأ الط�لب اأو الط�لبة ب�لجري الخفيف وعند الو�صول للمرتبة يقوم بت�أدية مه�رة الدحرجة االأم�مية المتكورة. 
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مالحظة الأداء:
ֺ الت�أكد من و�صع التكور والذقن على ال�صدر مع دفع االأر�ص ب�لقدمين مع�ً.

ֺ و�صع القدمين ب�ت�ص�ع ال�صدر على االأر�ص مع دفعه� لالأر�ص اأثن�ء اأداء الدحرجة.

ֺ الت�أكد من عدم مالم�صة الراأ�ص لالأر�ص اأثن�ء الدحرجة.
ֺ ا�صتمرار �صم الرجلين ومالم�صة الفخذين للبطن حتى الو�صول لو�صع التكور, ثم الوقوف.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
ֺ اأداء عدة دحرج�ت متت�لية.

ֺ اأداء الخبرة التعليمية من اأو�ص�ع مختلفة وفق موا�صف�ت االأداء ال�صحيح, مثل: )الم�صي, والجري, ومن على �صطح مرتفع(.
ֺ اإعط�ء فر�صة للطالب لمح�ولة ابتك�ر اأو�ص�ع جديدة توؤدى, منه�: الدحرجة االأم�مية المتكورة.

الن�شاط اخلتامي:
ֺ تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.

ֺ ال�صوؤال عن مدى اال�صتف�دة من الدر�ص.
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الن�شاط  املنزيل

 تكليف الط�لب اأو الط�لبة بكت�بة ملخ�ص لموا�صف�ت االأداء لخبرة الدحرجة االأم�مية المتكورة.
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تقومي نواجت التعلم

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
و�صع التكور والذقن على ال�صدر

دفع االأر�ص ب�لقدمني مع�ً مع ميل اجل�صم لالأم�م وثني مف�صل الركبتني.

دفع االأر�ص ب�لكفني اأثن�ء الدحرجة.

عدم مالم�صة الراأ�ص لالأر�ص اأثن�ء الدحرجة

�صم الرجلني ومالم�صة الفخذين للبطن حتى الو�صول لو�صع االإقع�ء.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

يتم التقومي املعريف من خالل طرح اأ�صئلة مب��صرة لقي��ص مدى حتقق االأهداف املعرفية املرتبطة مبوا�صف�ت االأداء:

�ص١/ �صع عالمة �صح اأم�م العب�رة ال�صحيحة, وعب�رة خط�أ اأم�م العب�رة اخل�طئة:

اأثن�ء الدحرجة االأم�مية املتكورة ميكن اأداء موا�صف�ت االأداء الت�لية:

التكور والذقن على ال�صدر.                                                                                                    )       (

عدم دفع االأر�ص ب�لكفني اأثن�ء اأداء.                                                                                        )       (

مالم�صة الراأ�ص لالأر�ص اأثن�ء اأداء الدحرجة.                                                                        )       (

�صم الرجلني ومالم�صة الفخذين للبطن حتى الو�صول لو�صع االإقع�ء.                             )       (

يتم دفع االأر�ص بقدم واحدة.                                                                                                  )       (

ج. التقومي النفعايل )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
اإظه�ر احلم��ص قبل اأداء اخلربة.

عدم الرتدد اأثن�ء دفع االأر�ص ب�لقدمني مع�ً.

اإظه�ر اجلراأة عند اأداء و�صع التكور.

اإبداء ال�صعور ب�لر�ص� عند االنته�ء من اأداء الدحرجة.
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