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الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل و�صلم وب�رك على �صيدن� محمد, وعلى اآلة و�صحبه اأجمعين, اأم� بعد:

البيئة  تح�صين  على  المب�درات  من  مجموعة  خالل  من   ٢٠٣٠ ال�صعودية  العربية  المملكة  روؤية  اأكدت  فقد 
مم�  وذلك  الجن�صين,  من  المجتمع  اأفراد  لجميع  الري��صية  االأن�صطة  مم�ر�صي  ن�صبة  زي�دة  بهدف  وجودته� 
�صيوؤدي اإلى تح�صن م�صتوي�ت المم�ر�صة الري��صية وينعك�ص على تح�صن م�صتوى ال�صحة الع�مة, وتمتِع اأفراد 

المجتمع بنمط حي�ة �صحي ن�صط, ومحيط يتيح العي�ص في بيئته ب�إيج�بية.

وقد ج�ء هذا الدليل موجه�ً لمعلم ومعلمة التربية البدنية بكل ع�م, ومعلم ال�صفوف االأولية من المرحلة 
االبتدائية ب�صكل خ��ص. حيث روعي في اإعداده واختي�ر محتواه اتب�ع فل�صفة منهج التربية البدنية المالئم 
للنمو والتطور البدني, وفي هذا االإط�ر اأعّد دليل معلم التربية البدنية لل�صف الث�ني االبتدائي بعد اأن تمت 

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

الو�شفالوحدة التعليمية

ال�صحة
واللي�قة احلركية

وحدة تعليمية م�صتقلة ت�صتمل على محورين هم�:
•  ال�صحة: 

    •   املف�هيم املرتبطة ب�ل�صحة الع�مة. 

   •   املف�هيم املرتبطة ب�ل�صحة ال�صخ�صية.
•   اللي�قة احلركية: 

   •   هي العن��صر ذات االرتب�ط ب�الأداء احلركي: )الر�ص�قة, املرونة, االتزان, التوافق(

املقدمة



اأ�شا�شيات احلركة
)املهارات واملفاهيم(

ت�صع وحدات مت�صمنة المه�رات الحركية االأ�ص��صية ومف�هيمه� حيث 
ا�صتملت على الت�لي:

•  امله�رات احلركية االأ�ص��صية:
  •   االنتق�لية. 

  • غري االنتق�لية.
  • التع�مل والتحكم.

   املف�هيم احلركية االأ�ص��صية: 
   •   الوعي ب�ملك�ن. 

   •   الوعي ب�الجت�ه. 

   •   الوعي ب�جلهد

   •   العالق�ت .

وتكمن اأهمية هذا الدليل يف اأنه:
م منوذج�ً لت�صميم تعليمي لدليل معلم الرتبية البدنية ُروعي فيه االأخذ ب�الجت�ه�ت الرتبوية احلديثة يف املن�هج . ١ يقدِّ

الدرا�صية, وهذا من �ص�أنه اإت�حة الفر�صة لال�صتف�دة منه يف جت�رب مم�ثلة.
 ي�صهم يف تنظيم جهود معلمي الرتبية البدنية لل�صفوف االأولية من التعليم االبتدائي.. ٢
يقدم م�دة علمية اإثرائية حول حمتوى وحدات الدليل, ميكن اأن ت�ص�عد املعلم يف عملية التعليم والتعلم, اإ�ص�فة اإىل . ٣

م�ص�همته� املتوقعة يف فتح املج�ل للمعلمني يف التو�صع ب�لبحث من م�ص�در علمية اأخرى.
  يقدم مقرتح�ت اإجرائية حول درو�ص الوحدات املقررة يف الدليل: من خالل االأفك�ر الواردة يف االأ�ص�ليب التدري�صية . ٤

والو�ص�ئل التعليمية, وكذلك جوانب التنفيذ املمثلة يف التهيئة والتنفيذ نف�صه وتنمية مه�رات التفكري وتوجيه�ت 
ال�صالمة, اإ�ص�فة اإىل اأ�ص�ليب التقومي واالأن�صطة املنزلية.

  ي�ص�عد يف التخطيط والتطوير لربامج اإعداد معلمي الرتبية البدنية يف التعليم االبتدائي وفق اخلطة الدرا�صية . 5
وتدريبهم واالإ�صراف عليهم.

ونهيب مب�صريف الرتبية البدنية وم�صرف�ته� ومعلميه� ومعلم�ته� اأن يبذلوا ق�ص�رى جهودهم ب�الإ�صه�م يف حتقيق . 6
نواجت التعلم امل�صتهدفة لكل وحدة من هذه الوحدات التعليمية املدرجة, مع ر�صد م� يالَحظ فيه� وتقدمي املقرتح�ت 

التطويرية لهذا الدليل, لتتم اال�صتف�دة منه� ونقله� اإىل بقية زمالئهم يف امليدان.

واهلل ويل التوفيق



توجيهات ا�شتخدام الدليل:

 هذا الدليل موّجه ملعّلم ومعّلمة الرتبية البدنية لل�صف الث�ين االبتدائي, حيث ُروعي فيه اتب�ع فل�صفة مقرر الرتبية 
البدنية املالئم للنمو والتطور البدين.

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

اأوًل/ التوجيهات العامة:
  اإدراك اأن هذا التطوير يتم��صى مع توجيه�ت روؤية اململكة العربية ال�صعودية ٢٠٣٠, التي توؤكد على حت�صني البيئة . ١

وجودته� بهدف زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية جلميع اأفراد املجتمع من اجلن�صني.
  ا�صتمل الدليل على ع�صر وحدات تعليمية يتم تنفيذه� خالل الع�م الدرا�صي موزعة على ف�صوله الدرا�صية الثالثة.. ٢
  ت�صمنت كل وحدة تعليمية على جمموعة من امله�رات احلركية االأ�ص��صية ومف�هيمه� ُبنيت ليخدم بع�صه� بع�ص�.. ٣
 ي�صتفيد املعّلم واملعّلمة من الدرو�ص التطبيقية املدرجة يف كل وحدة تعليمية ب�عتب�ره� من�ذج الإعداد در�ص الرتبية . ٤

البدنية.
ُحدد عدد الدرو�ص يف كل وحدة بن�ء على م�صتوى اخلربات التعليمية املدرجة يف كل وحدة, وللمعّلم واملعّلمة التغيري . 5

وفق م� يراه من��صب�ً لتحقيق نواجت التعّلم وفق�ً مل� خطط له.
يعمل املعّلم واملعّلمة على توفري عوامل االأمن وال�صالمة للطالب والط�لب�ت عند اختي�ر مك�ن التعّلم املن��صب واالأدوات . 6

واالأجهزة الالزمة.
 اإدراج عن�صر من عن��صر اللي�قة احلركية يف كل وحدة تعليمية حر�ص� على تنميته لدى الطالب والط�لب�ت من خالل . 7

اأن�صطة تعّلم الوحدة التعليمية.
 يحر�ص املعّلم واملعّلمة على دمج عملية التعّلم بني امله�رات احلركية االأ�ص��صية واملف�هيم احلركية يف عملية التعليم.. 8
يعزز املعّلم واملتعّلم عملية التعّلم اأثن�ء القي�م بعملية التقييم جلميع جم�الت التعّلم.. 9

الت�أكيد على االأن�صطة املنزلية املدرجة يف نه�ية كل در�ص واإ�صراك االأ�صرة يف مت�بعة عملية التعّلم. . ١٠



ثانيًا/ التوجيهات اخلا�شة:
ت�صّمن الدر�ص التطبيقي عددا من العن�وين الفرعية, ي�صير كل منه� اإلى م�صمون معين, ويتطلب بع�ص االإجراءات لتحقيقه, 

وفيم� يلي تو�صيح له�:

1- نواجت التعّلم:  
هي النواتج المتوقع اإك�ص�به� للط�لب والط�لبة بعد اأن يتم� جميع اأن�صطة الدر�ص.

2- الإجراءات التدري�شية: 
اأ/ اأن�شطة املعّلم واملعّلمة: 

  هي االأن�صطة التي يقوم المعّلم اأو المعّلمة بتنفيذه� �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة الدر�ص.

ب/ اأن�شطة التعّلم: 
هي االأن�صطة التي يخطط له� المعّلم اأو المعّلمة �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة الدر�ص.

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

الم�صتهدفة �صمن اأن�صطة الدر�ص.

3- مالحظة الأداء: 
هي نق�ط توّجه انتب�ه المعّلم والمعّلمة لجوانب ذات اأهمية في اأداء الط�لب للخبرة التعليمية.

4- اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 
هي مقترح�ت يمكن اال�صتف�دة منه� ت�صمل زي�دة م�صتوى �صعوبة التعّلم اأو نق�صه وفق االأداء الذي يقدمه الط�لب والط�لبة 

اأثن�ء اأداء ن�ص�ط�ت التعّلم.

5- الن�شاط املنزيل: 
هو ن�ص�ط يمكن من خالله تتبع م� تعّلمه في الدر�ص وتعزيزه, وتعبئة بط�قة ر�صد من قبل ولي االأمر لم� يقوم الط�لب اأو 

الط�لبة ب�أدائه اأثن�ء تمتعه ب�لوقت الحر خ�رج وقت الدوام الر�صمي, واإج�بته عن بع�ص االأ�صئلة تحت اإ�صراف ولي االأمر.
6- تقومي نواجت التعلم:

ت�صمل اإجراءات تقويم نواتج التعلم للتحقق مم� تعّلمه الط�لب والط�لبة في الدر�ص, م�صتمال على تقويم المج�ل 
المه�ري, المعرفي, االنفع�لي. وفق�ً لم� ورد في الق�عدة الث�نية من المذكرة التف�صيرية والقواعد التنفيذية لالئحة 

تقويم الط�لب ١٤٤٣هـ ال�ص�درة ب�لتعميم الوزاري ذو الرقم ٤٣٠٠٠6٤٠66 وت�ريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ.



فل�شفة مادة الرتبية البدنية واأهدافها العامة: 

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 على 

اأنهم� ج�صم, وعقل, وروح. وترتكز فل�صفة مقرر م�دة التربية البدنية لمراحل التعليـم الع�م على المرتكزات 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�صراً اأ�ص��صي�ً من عن��صر التربية في النظ�م التعليمي.
 الخمول البدني وانعك��صه على ن�صبة مم�ر�ص�ت الن�ص�ط البدني. 	
 انت�ص�ر ال�صمنة بمعدالت مرتفعة وم� ي�ص�حبه من اأمرا�ص خطيرة. 	
 اأهمية مم�ر�صة الن�ص�ط البدني لتح�صين م�صتوى ال�صحة البدنية والنف�صية واالجتم�عية. 	

من هذا المنطلق يمكن اأن 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 االآتي:  

تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة واالأداء واملح�فظة عليه�.. ١
تنمية امله�رات احلركية االأ�ص��صية والري��صية, مب� يعزز امل�ص�ركة يف االأن�صطة البدنية طوال فرتات العمر.. ٢
اكت�ص�ب املف�هيم املعرفية املرتبطة مبم�ر�صة الن�ص�ط البدين وال�صحي واالآث�ر املرتتبة عليه.  . ٣
تعزيز املم�ر�صة االإيج�بية املنتظمة للن�ص�ط البدين املعزز لل�صحة.. ٤
تعزيز اجلوانب النف�صية واالجتم�عية االإيج�بية من خالل الن�ص�ط البدين.. 5
تقدير الري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة.. 6



املجالت الرئي�شة ملحتوى مادة الرتبية البدنية:

اأوًل: املهارات احلركية الأ�شا�شية والريا�شية:
الطالب  منو  يف  اأ�ص��صــ�  تعد  التي  والري��صية,  االأ�ص��صية  احلركيـة  واملف�هيـم  املهـ�رات  علـى  املجـ�ل  هـذا  يرّكـز 

والط�لب�ت وتطورهــم يف جميع املراحل الدرا�صية, ويت�صمن:
١- تطبيق امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم.

٢- دمج امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغري االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم يف األع�ب وم�ص�بق�ت 
حركية.

٣- تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية اجلم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صّلة/ كرة اليد(.
٤- تطبيق امله�رات احلركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب امل�صرب / األع�ب القوى/ اجلمب�ز الفني(.

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
يرّكز هذا املج�ل على تقدمي معــ�رف ومهــ�رات واجت�هــ�ت متنوعــة؛ لبنــ�ء الثق�فــة ال�صحيــة املت�صــقة مــع ح�جــة 

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

ثالثًا: املفاهيم احلركيـة والريا�شية وال�شخ�شية والجتماعية:

يرّكـز هـذا المجـ�ل علـى المف�هيـم الحركيـة, والري��صية, وال�صلوك ال�صخ�صي واالجتم�عي التي تعد اأ�ص��صــ� في 
نمو الطالب والط�لب�ت وتطورهــم, ويت�صمن:

الوعي بحركة الج�صم, والفراغ, والجهد الحركي اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ١
الوعي ب�لعالق�ت الحركية مع االأفراد واالأ�صي�ء اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ٢
تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ٣
الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.. ٤



يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما املادة يف هذه املرحلة اأن تتحقق لديهما الأهداف التالية:
تنمية عن��صر اللي�قة الحركية.. ١
تطوير المه�رات الحركية االأ�ص��صية.. ٢
اكت�ص�ب المه�رات االأ�ص��صية لري��ص�ت الدف�ع عن النف�ص.. ٣
تنمية المف�هيم الحركية االأ�ص��صية.. ٤
اكت�ص�ب بع�ص المف�هيم ال�صحية المتعلقة بمم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 5
اكت�ص�ب بع�ص المف�هيم المعرفية المتعلقة بمم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 6
اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي لتنمية بع�ص ال�صم�ت ال�صخ�صية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 7
اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي لتنمية بع�ص ال�صم�ت االجتم�عية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 8
تقدير الري��صيين ال�صعوديين الب�رزين في الري��ص�ت المقررة لهذه المرحلة.. 9

تتحقق الأهداف العامة لهذه املرحلة الدرا�شية من خالل حتقق موؤ�شرات املجالت التالية:
اأوًل: املهارات الأ�شا�شية والريا�شية:

تطبيق المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم وال�صيطرة. 	
دمج المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم وال�صيطرة. 	
تنمية اللي�قة الحركية. 	

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص. 	
تطور نمط الحي�ة ال�صحي. 	
تن�ول التغذية ال�صحية ال�صليمة. 	

ثالثًا: املفاهيم احلركية وال�شخ�شية والجتماعية:
الوعي بحركة الج�صم, والفراغ, والجهد الحركي في اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني. 	
الوعي ب�لعالق�ت الحركية مع االأفراد واالأ�صي�ء في اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني. 	

 اأهداف مادة الرتبية البدنية للمرحلة البتدائية )ال�شفوف الأولية(:



مقرر
ال�شف الثاين البتدائي 



يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما املادة يف هذا ال�شف اأن تتحقق لديهما الأهداف التالية:
تنمية عن��صر اللي�قة الحركية بم� ين��صب ط�لب وط�لبـة هذا ال�صف.. ١
تطوير المه�رات الحركية االأ�ص��صية المقررة لهذا ال�صف.. ٢
اكت�ص�ب المه�رات االأ�ص��صية لري��ص�ت الدف�ع عن النف�ص المقررة لهذا ال�صف.. ٣
الوعي ب�لبيئة المحيطة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ٤
اإدراك �صرر رفع االأثق�ل الكبيرة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 5
اإدراك التغير في معدل التنف�ص والتف�صير المب�صط له اأثن�ء المجهود البدني.. 6
التعرف على مالب�ص االأجواء الح�رة واالأجواء الب�ردة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 7
اإدراك اأهمية وكيفية اختي�ر الغذاء ال�صحي.. 8
اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي الإبراز القدرات الفردية, وتقدير اال�صتئذان واالأم�نة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 9

اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي اإلى المراقبة الذاتية, وتقدير النظ�م والتع�ون اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. ١٠
تقدير الري��صيين ال�صعوديين الب�رزين في الري��ص�ت المقررة لهذا ال�صف.. ١١

تتحقق الأهداف العامة لل�شف الثاين البتدائي من خالل حتقق موؤ�شرات املجالت التالية:
اأوًل: املهارات الأ�شا�شية والريا�شية:

تطبيق المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم وال�صيطرة. 	
دمج المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل والتحكم وال�صيطرة. 	
تنمية اللي�قة الحركية. 	

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�ص. 	
تطور نمط الحي�ة ال�صحي. 	
تن�ول التغذية ال�صحية ال�صليمة. 	

ثالثًا: املفاهيم احلركية وال�شخ�شية والجتماعية:
الوعي بحركة الج�صم, والفراغ, والجهد الحركي في اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني. 	
الوعي ب�لعالق�ت الحركية مع االأفراد واالأ�صي�ء في اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني. 	

اأهداف مادة الرتبية البدنية لل�شف الثاين البتدائي:



جداول املدى والتتابع لنواجت التعّلم ملادة الرتبية البدنية لل�شف الثاين البتدائي:

اأ/ املجال املهاري )املهارات احلركية الأ�شا�شية(:  
نواجت التعلم املجال

- ال�صحب ال�صحيح.
- الدفع ال�صحيح. 

-  القو�ص املعكو�ص ن�صف� على احل�ئط.
- الرفع ال�صحيح.

-  االلتف�ف حول حمور اجل�صم العر�صي. 
-  احلمل ال�صحيح.

- الوقوف من اجللو�ص تربيع. 
-  امليزان االأم�مي.

- الوقوف على الكتفني املتكور.
- االتزان على الركبة.

- الوقوف ن�صف� على الراأ�ص.

غيــر االنتق�لية

- االنزالق ال�صحيح من اجلري. 
- احلجل ال�صحيح.

- القفز ال�صحيح.
- الهبوط ال�صحيح. 
- الت�صّلق العمودي. 

- الهبوط ال�صحيح ب��صتخدام اأداة.

االنتق�لية

- مترير الكرة )ب�ليدين, بيد واحدة(. 
- ركل الكرة املتحركة. 

- تثبيت الكرة )ب�ل�ص�قني, ب�ل�ص�ق, ب�أ�صفل القدم(. 
- اإر�ص�ل الكرة ب�ليد.

- اإر�ص�ل الكرة ب�لقدم.
- االحت�ص�ن ال�صحيح للكرة.

التع�مل والتحكم



ب/ املجالت ال�شحية واملعرفية والنفعالية:

نواجت التعلم املجال
- معرفة مالب�ص االأجواء احل�رة واالأجواء الب�ردة.

- اإدراك وتف�صري التغري يف معدل التنف�ص اأثن�ء املجهود البدين.
- معرفة اأهمية الغذاء ال�صحي.

- معرفة كيفية اختي�ر الغذاء ال�صحي.

ال�صحية

رب
�ص

ب امل
لع�

اأ

تنمية مكون�ت اللي�قة احلركية:
اللي�قة احلركية )الر�ص�قة, املرونة, التوازن, التوافق( مب� ين��صب ط�لب هذا ال�صف.

- الوعي ب�لبيئة املحيطة. 
- الوعي بتحرك�ت االآخرين.

- اإدراك �صرر رفع االأثق�ل الكبرية.
 - اإدراك �صرر امل�ص�ركة اخلطرة على االآخرين.

  احلركية

- تقدير قيمة اال�صتئذان.
- تقدير قيمة االأم�نة .

- تعزيز اإبراز القدرات الفردية.

 ال�صخ�صية
االألع�ب الفردية

- تنمية �صمة التن�ف�ص املحمود.
- تنمية �صمة الرفق.

- تنمية �صمة البذل والعط�ء.
االجتم�عية



اخلطة الدرا�شية ملادة الرتبية البدنية:

عدد احل�ش�ص لكل ف�شل درا�شي 
الف�صل الث�لث الف�صل الث�ين الف�صل االأول 

٣٣٣

الوحدات التعليمية وعدد االأ�ص�بيع ونواجت التعّلم واحل�ص�ص املخ�ص�صة 
مل�دة الرتبية البدنية خالل الع�م الدرا�صي لل�صف الث�ين االبتدائي

عدد احل�ش�ص الف�شول الدرا�شية  عدد
الأ�شابيع

نواجت التعّلم  الوحدة
التعليمية

الثالث الثاين الأول
 6 ح�ص�ص درا�صية لكل
 ف�صل درا�صي مبجموع

١8 ح�صه
	 	 	 3 6 االأوىل

6 - - 	 2 4 الث�نية
6 - - 	 2 3 الث�لثة

6 - - 	 2 4 الرابعة

6 - 	 - 2 3 اخل�م�صة

6 - 	 - 2 3 ال�ص�د�صة
6 - 	 - 2 3 ال�ص�بعة

6 	 - - 2 4 الث�منة

6 	 - - 2 3 الت��صعة

6 	 - - 2 3 الع��صرة



عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة الأوىل
ال�شحة واللياقة البدنية
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
مي�ر�ص� تدريب�ً بدني�ً ينّمي عن��صر اللي�قة احلركية: )الر�ص�قة, املرونة, . ١

االتزان, التوافق( مب� ين��صب ط�لب هذا ال�صف.

يدرك� التغري يف معدل التنف�ص والتف�صري املب�صط له اأثن�ء املجهود البدين.. ٢

يتعرف� مالب�ص االأجواء احل�رة يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.. ٣

يتعرف� مالب�ص االأجواء الب�ردة يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.. ٤

يدرك� اأهمية الغذاء ال�صحي.. 5

يعرف� كيفية اختي�ر الغذاء ال�صحي.. 6

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

1. ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي  عنا�شر اللياقة احلركية:
اأ. الن�شاط البدني:

يعرف الن�ص�ط البدين ب�أنه حركة ج�صم االإن�ص�ن بوا�صطة الع�صالت مم� يوؤدي اإىل �صرف ط�قة تتج�وز م� ي�صرف اأثن�ء 
الراحة. ويدخل �صمن هذا التعريف جميع االأن�صطة البدنية احلي�تية, مثل القي�م ب�الأعم�ل البدنية اليومية من م�صي 

وحركة وتنقل و�صعود الدرج, اأو العمل البدين يف املنزل اأو احلديقة اأو املزرعة, اأو القي�م ب�أي ن�ص�ط بدين ري� �صي اأو حركي 
ترويحي. يت�صح اإذاً اأن الن�ص�ط البدين هو �صلوك يقوم به الفرد بغر�ص العمل اأو الرتويح اأو العالج اأو الوق�ية.

ومبم�ر�صة املزيد من الن�ص�ط على مدار اليوم بطرائق ب�صيطة ميكن لالأ�صخ��ص اأن ي�صلوا ب�صهولة اإىل م�صتوي�ت الن�ص�ط 
املو�صى به لالأطف�ل, حيث ينبغي عليهم مم�ر�صة 6٠ دقيقة يومي�ً على االأقل من الن�ص�ط البدين الذي يرتاوح م� بني 

االعتدال واحلدة ومن االأمثلة على ذلك امل�صي واجلري ولعب كرة القدم وكرة ال�صّلة وركوب الدراج�ت.
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ب. اللياقة الحركية:
ت�أثير عوامل خ�رجية اجتم�عية ونف�صية وهي م�ص�ألة فردية  ب�أن�صطة يومية بكف�ءة رغم  القي�م  الفرد على  هي قدرة 

تتغير مع الفرد وفق�ً لمراحل النمو.
عنا�شر اللياقة الحركية:

تعتبر عن��صر اللي�قة الحركية �صف�ت مكت�صبة يح�صل عليه� الفرد من خالل تف�عله وال عالقة له� ب�لع�مل الوراثي, 
وهي: )الر�ص�قة, المرونة, التوازن, التوافق( وفيم� يلي عن��صر تو�صيح لكل منه�:

الر�شاقة:
تعرف الر�ص�قة: ب�أنه� �صرعة تغيير اأو�ص�ع الج�صم اأو تغيير االتج�ه على االأر �ص اأو في الهواء.

اأنواعه�:
الر�ص�قة الع�مة: هي قدرة الفرد على اأداء واجب حركي في عدة اأن�صطة ري��صية مختلفة بت�صرف منطقي �صليم.	 
الر�ص�قة الخ��صة: هي القدرة المتنوعة في متطلب�ت المه�رة للن�ص�ط الذي يم�ر�صه الفرد.	 
العوامل الموؤثرة عليه�:	 

الأمناط والقيا�شات اجل�شمية: يميل االأ�صخ��ص المتو�صط والطول والق�ص�ر الق�مة الذين لديهم ع�صالت   ֺ
الع�صلي  النمط  االأ�صخ��ص ذوي  ب�أن  القول  الج�صمي يمكن  النمط  الر�ص�قة بدرجة ع�لية, ومن حيث  اإلى  قوية 

النحيف يمتلكون عن�صر الر�ص�قة اأم� النمط النحيف وال�صمين ف�أقل ر�ص�قة.
�صن  في  الدخول  بمجرد  ب�لتراجع  وتبداأ  �صن١٢  حتى  ث�بت  بمقدار  االأطف�ل  ر�ص�قة  تزيد  واجلن�ص:  العمر   ֺ
المراهقة, يعد البنون اأكثر قلياًل في ر�ص�قتهم من البن�ت في �صن م� قبل البلوغ وبعد مدة تزداد ر�ص�قة البنين 

بم�صتوى اأعلى من البن�ت.
ֺ الوزن الزائد: يقلل الوزن المفرط مب��صرة من الر�ص�قة, فهو يزيد من الق�صور الذاتي للج�صم واأجزائه كم� 

يقلل من �صرعة انقب��ص الع�صالت ونتيجة ذلك تقل �صرعة تغيير اأو�ص�ع الج�صم.
ֺ التعب والإعياء: يقلل كاًل من التعب واالإجه�د من الر�ص�قة الأن لهم� ت�أثيراً �صلبي�ً على مكون�ت القوة وزمن رد 

الفعل ب�صرعة الحركة.
تمرينات تنميتها:

الجلو�ص على اأربع ودفع القدمين خلف�.	 
الجري المتعرج. 	 
الجري مع تغيير االتج�ه. 	 
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المرونة: 
تعرف المرونة: ب�أنه� قدرة المف�صل على التحرك بحرية لمدى حركي ك�مل وتتف�وت درجة المرونة ب�صكل 

كبير على ح�صب نوع المف�صل واالأفراد.
اأنواعه�:

ֺ مرونة ع�مة:  التي تت�صمن جميع مف��صل اجل�صم.
ֺ مرونة خ��صة: التي تت�صمن املف��صل الداخلة يف احلركة املعنية.

العوامل الموؤثرة فيه�:
العمر الزمني والعمر التدريبي.	 
نوع الري��صة المم�ر�صة.	 
نوع المف�صل وتركيبه.	 
درجة التوافق بين الع�صالت الم�صتركة.	 

تمرين�ت تنميته�:
)وقوف( الذراعين ج�نب�ً. ثني الجذع ج�نب�ً.	 
)وقوف( ثني الجذع اأم�م� لالأ�صفل.	 
)انبط�ح( ثني الجذع اأم�م� خلف� ع�لي�.	 

االتزان: 
هو القدرة على االحتف�ظ بو�صع الج�صم اأثن�ء الثب�ت اأو الحركة.

اأنواعه:
ֺ االتزان الث�بت: هو القدرة التي ت�صمح ب�لبق�ء يف و�صع ث�بت واالحتف�ظ بثب�ت اجل�صم دون �صقوط اأو اهتزاز.

ֺ االتزان الدين�ميكي: هو القدرة على االحتف�ظ ب�التزان اأثن�ء اأداء حركي كم� يف معظم االألع�ب الري��صية مثل امل�صي 
على ع�ر�صة مرتفعة.

العوامل الموؤثرة فيه:
الوراثة.	 
القوة الع�صلية.	 
القوة الع�صلية.	 
مركز الثقل وق�عدة االرتك�ز.	 
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تمرين�ت تنميته:
ֺ الثب�ت والوقوف على قدم واحدة.

ֺ الوقوف واأرجحة اإحدى القدمني لالأم�م واخللف.
ֺ عمل ميزان اأم�مي )وقوف(. 

التوافق:
هو القدرة على التن�صيق بين حرك�ت اأجزاء الج�صم المختلفة عندم� تقوم بحرك�ت �ص�ملة.

اأنواعه:
ֺ التوافق الع�م:  هو القدرة على اال�صتج�بة لمختلف المه�رات الحركية.

ֺ التوافق اخل��ص: هو القدرة على اال�صتج�بة لخ�ص�ئ�ص المه�رات الحركية للن�ص�ط المم�ر�ص بم� يعك�ص 
االأداء بفع�لية خالل التدريب والمن�ف�ص�ت.

العوامل الموؤثرة فيه:
التفكير.	 
الخبرة الحركية.	 
م�صتوي�ت تنمية القدرات البدنية.	 
طرائق تنمية التوافق ب�لبدء الع�دي من اأو�ص�ع مختلفة الأداء التمرين. 	 
اأداء المه�رات ب�تج�ه عك�صي.	 
االأداء في ظروف غير طبيعية.	 

تمرين�ت تنميته:
الجري المتعرج مع تنطيط الكرة.	 
وقوف ودوران الذراعين في اتج�هين مختلفين.	 
وقوف وتحريك الرجلين والتب�دل مع دوران الذراعين.	 

 ويعتبر عن�صر اللي�قة الحركية العن�صر اله�م والفّع�ل في حيوية الج�صم. وتق��ص ب�أجهزة خ��صة اأو اختب�رات علمية, 
ويمكن تحقيقه� من خالل اتب�ع نظ�م حي�ة ن�صط بمم�ر�صة الن�ص�ط البدني ب�صكل م�صتمر اإ�ص�فة اإلى تن�ول غذاء 

�صحي متك�مل.



22

2. التغري يف معدل التنف�ص والتف�شري املب�شط له اأثناء املجهود البدين:
اأهم التغيرات في ميك�نيكية الجه�ز التنف�صي: 

ات�ص�ع القف�ص ال�صدري مّم� يقلل من عدد مرات التنف�ص مع زي�دة عمقه. 	 
عة الحيوية للرئتين.	  زي�دة ن�ص�ط وقوة ع�صالت التنف�ص مّم� يزيد من ال�صِّ
ح الذي يتم فيه تب�دل الغ�زات مّم� ينتج عنه زي�دة االأك�صجين الذي يح�صل عليه الج�صم. 	  زي�دة الم�صطَّ

وهن�ك ثالثة عوامل تزيد اأثن�ء المجهود البدني وهي:
زي�دة ث�ني اأك�صيد الكربون ونق�ص االأك�صجين مع زي�دة حمو�صة الدم مّم� يوؤدِّي اإلى زي�دة عمق و�صرعة التنف�ص.	 
االإ�ص�رات الع�صبية التي ت�صل اإلى المركز المنّظم, وذلك عند ارتف�ع درجة الحرارة الج�صم اأثن�ء المجهود الري��صي 	 

فيوؤدِّي اإلى �صرعة وعمق التنف�ص.
�ص ل�صغط جوي وي�ص�ب 	  ال�صغط الجوي من العوامل التي له� ت�أثير على عملي�ت التنف�ص, ف�الإن�ص�ن يموت اإذا تعرَّ

ب�لدوخة والقيء, ويمكن تعوي�ص النق�ص من االأك�صجين بزي�دة عدد كري�ت الدم الحمراء اأو زي�دة �صرعة التنف�ص.
العوامل التي توؤثر على عملي�ت التنف�ص: 

المجهود البدني والتمرين�ت البدنية. 	 
اختالف ال�صغط الجوي. 	 
اختالف عمر االإن�ص�ن. 	 
درجة حرارة الجو.  	 

التغيرات التي تحدث لعملي�ت التنف�ص نتيجة الجهد البدني: 
زي�دة معدل التنف�ص اأثن�ء التدريب الري��صي. 	 
ل التنف�ص اأبط�أ واأكثر عمق�ً في اأثن�ء الراحة. 	   معدَّ
 زي�دة حجم الزفير وال�صهيق, و�صرعة عودة معدل التنف�ص للح�لة الطبيعية بعد التدريب. 	 
 تواجد كمية كبيرة من االأك�صجين الممت�ص لكل لتر من التنف�ص.   	 

الت�أثيرات الف�صيولوجية التي ت�ص�حب الجهد البدني:
 من اأهم هذه التاأثريات:

ارتف�ع معدل تب�دل الغ�زات من نحو ٢٠-٣٠ �صعف ح�لة الجهد البدني ال�ص�ق. 	 
 زي�دة �صرعة وعمق التنف�ص مّم� يوؤدِّي اإلى زي�دة معدل التهوية الرئوية في�صل من نحو ١5٠ اإلى ٢٠٠ لتر هواء اأو اأكثر 	 

في الدقيقة. 
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 زي�دة ن�ص�ط القلب الوع�ئي مّم� يوؤدي اإلى ارتف�ع معدل التهوية الرئوية وزي�دة حجم االأك�صجين وحجم الدم المدفوع 	 
في الدقيقة. 

م على 	  الدَّ زي�دة قدرة  اإلى  يوؤدِّي  الدم مّم�  الم�ء في  العرق ونق�ص  نتيجة الإفراز  ب�لدم  الهيموغلوبين  زي�دة تركيز   
االتح�د مع االأك�صجين.

3. مالب�ص الأجواء احلارة:

عندم� تقوم ب�لتدريب في االأجواء الح�رة فالبد من مراع�ة الموا�صف�ت المن��صبة للمالب�ص فهي ت�ص�عد على:
ֺ احلد من االأمرا�ص امل�ص�حبة الرتف�ع درج�ت احلرارة. 

ֺ ت�صمح املالب�ص الف�صف��صة بتربيد اجل�صم وتربيد العرق الذي يفرزه. 
ֺ اختي�ر املالب�ص ذات االألوان الف�حتة التي ت�ص�عد على عك�ص اأ�صعة ال�صم�ص بعيًدا عن ج�صمك. 

ֺ ارتداء قبع�ت الراأ�ص اخلفيفة التي تقي راأ�صك من ال�صم�ص.

4. مالب�ص الأجواء الباردة:

عندم� تقوم ب�لتدريب في االأجواء الب�ردة, عليك ارتداء المالب�ص ال�ص�غطة اأثن�ء التمرين لتح�صل على الدعم 
الالزم للع�صالت, ومن موا�صف�ت المالب�ص االآتي:

ֺ ارتداء املالب�ص الوا�صعة الدافئة فوقه� مثل املع�طف لت�صتطيع خلعه� الحًق� اإن �صعرت ب�حلر. 
ֺ  احر�ص على ارتداء اجلوارب ال�صتوية الطويلة.

ֺ ارتداء احلذاء ال�صتوي الذي يغطي القدم.
ֺ ارتداء القبع�ت ال�صتوية. 

5. اأهمية الغذاء ال�شحي:  

الغذاء ال�صحي يوّفر االحتي�ج�ت اليومّية من ال�صعرات الحرارية والمجموع�ت الغذائّية للج�صم, وال بّد من 
اأْن تتن��صب هذه االحتي�ج�ت مع �صّن االإن�ص�ن, وجن�صه, ومقدار ن�ص�طه, ف�ل�صعرات الحرارّية الزائدة توؤدي اإلى 
تراكم الدهون في الج�صم والت�صبب ب�لوزن الزائد, كم� اأّن قلَّة ال�صعرات الحرارّية توؤّدي اإلى النح�فة ونق�ص 

الوزن, وفي كلت� الح�لتين ال يكون االإن�ص�ن بو�صعه الطبيعي وال�صليم.
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6.- كيفية اختيار الغذاء ال�شحي:

يجب اأن يراعى في اختي�ر االأغذية ال�صحية اأن يكون الغذاء متوازًن� على قدر كبير, وااللتزام ب�الأنظمة الغذائية 
ال�صحية ال يعني ب�ل�صرورة ال�صعور ب�لحرم�ن, بل يعني االلتزام ب�لقدر المطلوب الذي يحت�جه الج�صم.

الغذائية  العن��صر  من  وغيره�  ومع�دن  اأمالح  من  اأو  فيت�مين�ت  اأو  �صكري�ت  اأو  كربوهيدرات  من  ك�ن  �صواء 
االأ�ص��صية والبروتين�ت, واالأطعمة المختلفة التي تحقق تلك المع�دلة ال�صعبة من اإمداد الج�صم بم� يحت�جه, 
اأنواعه�  وفي الوقت ذاته تتمتع بمذاق �صهي ولذيذ, ومنه� على �صبيل المث�ل الخ�صروات والفواكه بمختلف 

واأ�صك�له�.

ومن الكنوز الثمينة التي نغفل لالأ�صف عن قيمته� الم�ء, تلك النعمة التي منحن� اهلل اإي�ه�, والتي تمد االإن�ص�ن 
ب�لعديد من الفوائد �صواء تح�صين وظ�ئف الجه�ز اله�صمي, اأم تخلي�ص الج�صم من ال�صموم.

يمكن للمعّلم والمعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم المب��صرة وغير المب��صرة التي تتطلب تفكيراً عميق�ً 
من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد في ترجمة المه�م المطلوب اأداوؤه� منه لت�صبح جزًءا من �صلوكه. 
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يمكن للمعلم والمعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم المب��صرة وغير المب��صرة التي تتطلب 
تفكيًرا عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد في ترجمة المه�م المطلوب 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

ֺي�صرح بطريقة مب�صطة كيفية التغري يف معدل التنف�ص والتف�صري املب�صط له يف اأثن�ء املجهود البدين.
ֺ ي�صرح بطريقة مب�صطة كيفية اختي�ر املالب�ص الري��صية املالئمة لالأجواء احل�رة والب�ردة يف اأثن�ء مم�ر�صة 

الن�ص�ط البدين.
ֺ ي�صرح بطريقة مب�صطة اأهمية الغذاء ال�صحي للج�صم.

ֺ ي�صرح بطريقة مب�صطة كيفية اختي�ر الغذاء ال�صحي.

ֺ ي�صتخدم املعّلم و�ص�ئل تعليمية من��صبة تبنّي للط�لب والط�لبة مفردات الوحدة, والتعرف عليه�, وكيفية 

اأدائه� ب�صكل وا�صح و�صحيح.
احلركية:  اللي�قة  عن��صر  لتنمية  واله�دفة  امل�صوقة  واملط�ردة  التت�بع�ت  م�ص�بق�ت  من  جمموعة  اختي�ر   ֺ

)الر�ص�قة, املرونة, االتزان, التوافق(. 
ֺ تطبيق جمموعة من مترين�ت التهدئة يف نه�ية كل در�ص.

ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية 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 بهم�.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن��صر اللي�قة الحركية: ) الر�ص�قة - التوازن - التوافق - المرونة ( .

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

اأخي املعلم، اأختي املعلمة:
ميكن تنفيذ مكونات هذه الوحدة اإما بطريقة جمزاأة اأو متكاملة، ويحدد ذلك الظروف البيئية واملكانية.

https://youtu.be/3BFPPkR2j7c

https://youtu.be/rC0UDCs7EXo

https://youtu.be/vhlsKUckpGs

https://www.youtube.com/watch?v=x1E_78mS7cE&t=360s

التغري يف معدل التنف�ص والتف�صري املب�صط له 

التعرف على املالب�ص يف االأجواء املختلفة 

التعرف على املالب�ص يف االأجواء الب�ردة 

الغذاء ال�صليم
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در�ص تطبيقي
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اأهمية الغذاء ال�صحي 
)ف�ئدته( وكيفية اختي�ره اخلربة التعليمية ال�صحة واللي�قة البدنية الوحدة التعليمية

١-٢ عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف الذاتي اأ�شلوب التدري�ص االكت�ص�ف املوّجه ا�شرتاتيجية التعليم

�صورة نوع من اأنواع الغذاء ال�صحي وت�صنيفه -بط�ق�ت حجم١٠٠�صم٢ كل بط�قة حتمل 
�صورة نوع من اأنواع الغذاء غري ال�صحي - �ص�فرة - �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة

نواجت التعلم:

الإجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

اختي�ر الغذاء ال�صحي من بين اأنواع متعددة من اأنواع الغذاء من خالل البحث الحركي.               مهاري . ١
التعرف على الغذاء ال�صحي.                                                                                                                  معريف. ٢

اإدراك قدراتهم� الفردية في اختي�ر الغذاء ال�صحي.                                                                          انفعايل. ٣

اأن�شطة التعلم:
ֺ تنفيذ م�ص�بقة جمع بط�ق�ت الغذاء المختلفة المتن�ثرة على االأر�ص, 

ֺ يق�صم الطالب اإلى ثالث اأو اأربع مجموع�ت. 
ֺ توؤدي كل مجموعة الم�ص�بقة م�صتقلة.

ֺ المجموع�ت االأخرى تقوم ب�لت�صجيع والتوجيه لالختي�ر ال�صحيح.
ֺ المجموعة التي تجمع بط�ق�ت الغذاء ال�صحيح في اأقل وقت هي الف�ئزة.
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اأن�شطة املعّلم واملعّلمة:
ֺ عر�ص اأنواع الغذاء ال�صحي مع ترديد اأ�صم�ئه� مع المعّلم.

ֺ ذكر فوائد واأهمية الغذاء ال�صحي مع ترديده� مع المعّلم.

ֺ عر�ص اأنواع الغذاء غير ال�صحي مع ترديد اأ�صم�ئه� مع المعّلم.

ֺ تطبيق م�ص�بقة جمع بط�ق�ت الغذاء المختلفة المتن�ثرة على االأر�ص.

اأن�شطة الطالب والطالبة:

بين تلك  اإلى مجموع�ت وعمل م�ص�بقة  الط�لب�ت  بتوزيع الطالب/  المعّلمة  المعّلم/  ֺ  لعبة �صغيرة: يقوم 
اإ�ص�رة  عند  الطالب  ويقوم  الملعب  في  ال�صحي  وغير  ال�صحي  الغذاء  بط�ق�ت  ين�صر  بحيث  المجموع�ت 
المعّلم ب�لبدء بجمع بط�ق�ت الغذاء ال�صحي في �صّلة وبط�ق�ت غير ال�صحي في �صّلة اأخرى, المجموعة التي 

ت�صتطيع فرز نوعي الغذاء في اأقل زمن هي الف�ئزة.

مالحظات الأداء:

ֺ مت�بعة الطالب/ الط�لب�ت االأقل اأداء اأثن�ء تنفيذ المه�م المطلوبة في اأثن�ء المن�ف�صة وتوجههم نحو االأداء 
االأف�صل.

اأن�شطة تح�شين الأداء وتعزيزه:
وغير  ال�صحي  الغذاء  على  للتعرف  اأخرى,  مرة  الم�ص�بقة  الإع�دة  فر�صة  اأداء  االأقل  المجموع�ت  اإعط�ء  ֺ  يتم 

ال�صحي ب�صكل اأف�صل.

الن�شاط الختامي:
ֺ تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.

ֺ من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمه في الدر�ص. 
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الن�شاط  املنزيل

ֺ ب�لتع�ون مع االأهل اح�صر االأغذية ال�صحية في كل وجبة من الوجب�ت الرئي�صية الثالث.
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م�شتوى التقديرموؤ�شـــــــــــــــر الأداء
1234

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

اأ/ التقومي امله�ري:

         اأن يقوم الط�لب/الط�لبة ب�ختي�ر بط�ق�ت الغذاء ال�صحي وو�صعه� في المك�ن ال�صحيح.

          اأن يقوم الط�لب/الط�لبة ب�ختي�ر بط�ق�ت الغذاء غير ال�صحي وو�صعه� في المك�ن ال�صحيح.

يكون الحكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

ֺ حقق الهدف                                                           = ١

ֺ يتجه ب�إيج�بية نحو تحقيق الهدف                      = ٢

ֺ يحت�ج وقت لتحقيق الهدف                                  = ٣

ֺ لم يحقق الهدف                                                   = ٤

ֺ متو�صط درجة االأداء                             مجموع التقديرات /٤
ب/ التقومي املعريف:

ֺ يعدد الط�لب اأربع اأنواع من الغذاء ال�صحي؟

ֺ يذكر الط�لب ف�ئدتين للغذاء ال�صحي؟
ج/ التقومي االنفع�يل:

         االإقدام والثقة ب�لنف�ص قبيل االأداء.

        ال�صعور ب�لحم��ص عند التق�ط بط�ق�ت الغذاء ال�صحي بطريقة �صحيحه.

        اعتزازه بقدراته ور�ص�ه عن اأدائه فور االنته�ء.

 تقومي نواجت التعلم:
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة الثانية
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

١- مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر الر�ص�قة اأحد مكون�ت 
اللي�قة احلركية.

٢- يتمكن� من االنزالق ال�صحيح من اجلري:
ֺ خط م�صتقيم.

ֺ خط متعرج.
ֺ خط منحني.

٣- يتمكن� من �صحب املق�وم�ت بطريقة �صحيحة واآمنه وفع�لة.
٤- يقف� من جلو�ص الرتبيع والذراع�ن ممدودت�ن  لالأم�م.

5- ميررا الكرة بطريقة �صحيحة ب�ليدين.
6- يعي� البيئة املحيطة بهم� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.

7- يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدين.

موا�شفات نواجت التعّلم:موا�شفات نواجت التعّلم:

1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عنا�شر الر�شاقة اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ته بم� 

ي�صهم في تطوير عن�صر الر�ص�قة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2- النزلق ال�شحيح من اجلري:
اإج�دة الخطوة  اأداوؤه�  الع�لية. ويتطلب  انتق�لية تتميز ب�الن�صي�بية والبراعة  اأ�ص��صية  االنزالق مه�رة حركية 
والحجل. ويعتبر االنزالق مزيج� بين الخطوة والحجلة ب�لتب�دل بين القدمين. ويتم االنزالق بعمل خطوة 
طويلة ب�أحد القدمين لالأم�م تتبع بخطوة ق�صيرة ب�لقدم االأخرى التي يتم الحجل عليه� لالأم�م, ثم تخطو 
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خطوة طويلة لالأم�م. وهكذا يتم التب�دل بين القدمين خطوة طويلة واأخرى ق�صيرة مع الحجل, ويراعى عند 
اأداء مه�رة االنزالق االآتي:

ֺ تهبط القدم احلرة بج�نب القدم االأخرى اأو خلفه�.

ֺ تثنى الركبة قلياًل اأثن�ء احلجل.

ֺ عدم املب�لغة يف االرتف�ع الأعلى اأثن�ء احلجل.

ֺ انتق�ل ثقل اجل�صم من قدم اإىل اأخرى بعد احلجل.

ֺ يالم�ص عقب القدم االأر�ص اأوال ومن بعده ب�قي اأجزاء القدم.

ֺ توؤرجح اليدين ب�لتوافق مع حركة القدمني.  

3- ال�شحب ال�شحيح للمقاومات بطريقة اآمنة وفعالة:
 تدخل حركة ال�صحب في كثير من االألع�ب ال�صغيرة واالأن�صطة الري��صية, وتتوقف طريقة ال�صحب على عدة 
كمية  تحديد  ويتم  ال�صحب.  واتج�ه  و�صرعته,  وحجمه,  و�صكله,  �صحبه,  يتم  الذي  ال�صيء  وزن  اأهمه�  عوامل 
المجهود الالزم لل�صحب بن�ء على هذه العوامل. ويتم ال�صحب من و�صع الوقوف اأم�م� ومواجهة ال�صيء الذي 
�صيتم �صحبه, بحيث تكون اإحدى القدمين متقدمة عن االأخرى لالأم�م. ويمكن اأن يتم ال�صحب لل�صيء ب�صكل 
مب��صر اأو من خالل �صحبه بوا�صطة حبل مرتبط به. وقد يكون ال�صيء المراد, عربة اأو ثقل, ويراعى عند اأداء 

ال�صحب م� يلي:
ֺ ميل اجل�صم اأم�م� جت�ه ال�صيء الذي �صي�صحب, وتكون اإحدى القدمني لالأم�م واالأخرى للخلف.

ֺ اأن يكون اجل�صم بعيدا قليال عن ال�صيء الذي �صي�صحب.

ֺ جتنب اال�صطدام ب�ل�صيء امل�صحوب عندم� تقل املق�ومة.

4- الوقوف من و�شع جلو�ص الرتبيع:
 تعتبر حركة الوقوف من و�صع جلو�ص التربيع واليدان ممتدت�ن اأم�م� من مه�رات الثب�ت واالتزان, التي تعد 
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اأداوؤه� القدرة على اأداء مه�رتي جلو�ص التربيع  �صمن المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية. ويتطلب 
والوقوف ال�صحيح. وفيم� يلي و�صف الأداء مه�رة الوقوف من و�صع جلو�ص التربيع واليدان ممتدت�ن اأم�م�:

ֺ اجللو�ص تربيع فريتكز اجل�صم على املقعدة ويكون الراأ�ص وال�صدر الأعلى والكتف�ن للخلف, والظهر م�صتقيم. 
مثنيتني,  الركبت�ن  وتكون  ومتق�بالن.  للداخل  متجه�ن  اليدين  وكف�  اأم�م�,  مفرودتني  اليدان  وتكون 

والفخذان قريبت�ن من االأر�ص قدر االإمك�ن, وال�ص�ق�ن متق�طعت�ن والقدم�ن مالم�صت�ن لالأر�ص.  
ֺ حتريك الرجلني الأعلى من مف�صلي الفخذين بحيث يتم االرتك�ز على املقعدة والقدمني مع� مع املح�فظة 

على امتداد اليدين لالأم�م.
ֺ حم�ولة الوقوف من خالل مد مف�صلي الركبتني, ورفع املقعدة عن االأر�ص وبق�ء ال�ص�قني متق�طعت�ن.

 الو�صول لو�صع الوقوف بعد اإكم�ل مد الركبتني وو�صع القدم االأم�مية بج�نب اخللفية, بحيث يكون ثقل 
اجل�صم موزع� على القدمني ب�لت�ص�وي, واليدان حم�فظت�ن على امتدادهم� لالأم�م.

5- مترير الكرة باليدين من اأ�شفل:
اأم�م� لالأ�صفل والذراع�ن ممتدت�ن الأ�صفل واليدان  اأداء المه�رة من و�صع الوقوف فتح� مع ثني الجذع  يتم 

مم�صكت�ن ب�لكرة في م�صتوى اأ�صفل الحو�ص, وفيم� يلي و�صف الأدائه�: 
ֺ حتريك اليدين والراحتني مم�صكتني ب�لكرة للخلف قليال متهيدا لتمريره�.

ֺ حتريك اليدين والراحتني مم�صكتني ب�لكرة لالأم�م بقوة و�صرعة لدفع الكرة لالأم�م مع مد اجلذع لالأعلى 
قليال.

ֺ مت�بعة حركة اليدين للكرة لالأم�م بعد تركه�.
ֺ مترير الكرة بيد واحدة. يتم من و�صعني: من اأعلى, ومن اأ�صفل.

6- الوعي بالبيئة املحيطة اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
يدل مفهوم الوعي على ال�صعور الك�مل ب�الأفك�ر, والذكري�ت, واالأح��صي�ص الفريدة ال�صخ�صية داخل االإن�ص�ن, 
في  لديه  الواعية  التج�رب  في  ب��صتمرار  الح��صل  التغيير  مالحظة  مع  به,  المحيطة  البيئة  اإلى  ب�الإ�ص�فة 

الوقت الح�لي, فقد يتذكر مواقف قديمًة وي�صت�صعر معه� الم�ص�عر المرافقة له� اأثن�ء قي�مه بعمل اآخر.
وبيئة الن�ص�ط البدني هي جميع المرافق الري��صية التي تطبق فيه� الفع�لي�ت الري��صية والتي ي�ص�رك به� 
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الط�لب والط�لبة, ولذا ف�إن التعرف على مكون�ت هذه البيئة ي�صهم في قدرة الط�لب والط�لبة على توزيع 
الجهد اأثن�ء مم�ر�صته للن�ص�ط وفق االإمك�ن�ت المتوفرة في هذه البيئة.

7- اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط:
بقية  عن  به�  يتمّيز  فردية  قدرات  ط�لبة  اأو  ط�لب  كل  ويمتلك  الآخر,  �صخ�ص  من  تختلف  الفردية  القدرات 
اأقرانه, لذا يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط 

الري��صي مم� يوؤدي اإلى اأداء المه�رة ب�صكل جّيد.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الن�شاطات:الن�شاطات:الوحدة.
يوؤدي الط�لب والط�لبة امله�رات احلركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص احلركي, عن طريق تطبيق 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية الت�لية: 
امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية املتمثلة يف:

ֺ تطبيق اآلية االنزالق ال�صحيح ب�جلري, عن طريق و�صع حركة )القدمني, اليدين(.
امله�رات احلركية االأ�ص��صية غري االنتق�لية, واملتمثلة يف: 

ֺ تطبيق اآلية ال�صحب بطريقة �صحيحة واآمنة.
ֺ الوقوف من و�صع )جلو�ص تربيع - الذراع�ن ثب�ت يف الو�صط, ثم الكف�ن على ال�صدر( بدون ا�صتن�د. 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, واملتمثلة يف:
ֺ مترير الكرة ب�ليدين مع�.

تكت�صب امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:
ֺ املح�ولة واخلط�أ. 

ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
ֺ مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة الر�ص�قة. 
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براعة  واألع�ب �صغرية تتجلى فيه�  االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف م�ص�بق�ت  امله�رات احلركية  ֺ تثبيت 
الط�لب والط�لبة, مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.

ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية 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 املتعّلقة بهم�.

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

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

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر الر�ص�قة ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=N6gQWqD1k_c

https://www.youtube.com/watch?v=N6gQWqD1k_c

https://www.youtube.com/watch?v=lYQNsKsktjI

https://www.youtube.com/watch?v=xtDrSg60NMg

االنزالق ال�صحيح

ال�صحب ال�صحيح

الوقوف من اجللو�ص الرتبيع

مترير الكرة ب�ليدين 
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در�ص تطبيقي
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الوقوف من جلو�ص الرتبيع 
والذراع�ن على ال�صدر اخلربة التعليمية الث�نية الوحدة التعليمية

١-٢ عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

العر�ص والتعليق اأ�شلوب التدري�ص املتبع التعّلم الذاتي ا�شرتاتيجية التعليم 
املطبقة

�ص�فرة - و�صيلة عر�ص اأو�ص�ع اخلربة - �ص�عة اإيق�ف. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�ص الرتبية البدنية

الإجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن:

يقف� من و�صع الجلو�ص التربيع والذراع�ن على ال�صدر وفق االأداء الفني للمم�ر�صة.                        مهاري . ١

يعرف� موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للوقوف من الجلو�ص تربيع والذراع�ن على ال�صدر.                      معريف. ٢

يدرك� قدراتهم� الفردية اأثن�ء الم�ص�ركة في مه�م هذه الخبرة التعليمية.                                          انفعايل. ٣

ֺ اجللو�ص تربيع بحيث يرتكز اجل�صم على املقعد ويكون الراأ�ص وال�صدر الأعلى والكتف�ن للخلف والظهر م�صتقيم.
ֺ تكون الذراع�ن م�صمومتني لل�صدر وكف� اليدين متجه�ن للداخل ومتخ�لفت�ن.

ֺ تكون الركبت�ن مثنيت�ن والفخذان قريب�ن من االأر�ص قدر االإمك�ن وال�ص�ق�ن متق�طعت�ن والقدم�ن مالم�صت�ن 
لالأر�ص.

ֺ االرتك�ز على املقعدة والقدمني مع املح�فظة على �صم الذراعني لل�صدر.
ֺ حم�ولة الوقوف من خالل مد مف�صلي الركبتني ورفع املقعدة عن االأر�ص والذراعني على و�صعهم�.

نواجت التعلم:

اأن�شطة التعلم:
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اأن�شطة الطالب والطالبة:
لعبة �صغرية: يبداأ االإحم�ء: بتحديد املعّلم اأحد الطالب/ الط�لب�ت ليقوم بدور )الالم�ص( ويح�ول جميع الطالب 

الهرب منه. وعندم� ينجح يف مل�ص اأحدهم يقوم هذا االأخري بدور الالم�ص .... وهكذا.
ֺ يراعى عدم مغ�درة الط�لب حدود املعلب. وميكن حتديد اأكرث من )الم�ص(.

ֺ يجل�ص الط�لب/ الط�لبة جلو�ص تربيع: ثم يبداأ ب�لوقوف واليدين على ال�صدر.
ֺ الت�أكد من توفر املتطلب ال�ص�بق لهذه اخلربة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من 

تطبيق الطالب/الط�لب�ت.  
ֺ م�ص�هدة منوذج حي من اأحد الطالب لكيفية الوقوف من جلو�ص الرتبيع والذراع�ن على ال�صدر.

اأن�شطة المعّلم والمعّلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة. 
ֺ منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.

ֺ تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.

مالحظة الأداء:
ֺ يطبق الط�لب/الط�لبة تطبيق�ت للوقوف من و�صع جلو�ص تربيع بدون ا�صتن�د مع ت�صحيح 

االأخط�ء.
ֺ يوؤدي الط�لب/الط�لبة )جلو�ص الرتبيع( مد الركبتني مع املح�فظة على �صم الذراعني لل�صدر.

اأن�شطة تح�شين الأداء وتعزيزه:
ֺ اطلب من الطالب/الط�لب�ت تكرار الوقوف من و�صع اجللو�ص الرتبيع والذراع�ن م�صمومت�ن على ال�صدر عدد 

من املرات.
ֺ اطلب من الطالب/الط�لب�ت الوقوف من و�صع اجللو�ص الرتبيع والذراع�ن م�صمومت�ن على ال�صدر من خالل 

عمل من�ف�صة يف تكرار التمرين بني الطالب.

الن�شاط الختامي:
ֺ مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.
ֺ اإخب�ر الطالب عن مو�صوع الدر�ص الق�دم.
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الن�شاط  املنزيل

ֺ اأداء الوقوف من اجللو�ص تربيع والذراع�ن على ال�صدر, مع االأ�صرة ثالث مرات.
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م�شتوى التقديرموؤ�شـــــــــــــــر الأداء
1234

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

ب/ التقومي املعريف:
�ص١ / عدد اأهم نق�ط االأداء ال�صحيح للوقوف من اجللو�ص تربيع؟

ج/ التقومي االنفع�يل:

ال�صعور ب�حلم��ص عند اأداء جلو�ص الرتبيع ب�لطريقة ال�صحيحة.

اعتزازه بقدراته ور�ص�ه عن اأدائه فور االنته�ء.

اأ/ التقويم المه�ري:

الجلو�ص تربيع بحيث يرتكز الج�صم على المقعد ويكون الراأ�ص وال�صدر الأعلى

والكتف�ن للخلف والظهر م�صتقيم.

تكون الذراع�ن م�صمومت�ن لل�صدر وكف� اليدين متجه�ن للداخل ومتخ�لف�ن.

تكون الركبت�ن مثنيتين, والفخذان قريب�ن من االأر�ص قدر االإمك�ن وال�ص�ق�ن 
متق�طعت�ن والقدم�ن مالم�صت�ن لالأر�ص.

االرتك�ز على المقعدة والقدمين مع المح�فظة على �صم الذراعين لل�صدر.

مح�ولة الوقوف من خالل مد مف�صلي الركبتين ورفع المقعدة عن االأر�ص
والذراعين على و�صعهم�.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                    = ٤

متو�صط درجة االأداء                  جمموع التقديرات /٤

 تقومي نواجت التعلم:
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة الثالثة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

١. مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر املرونة بو�صفه� اأحد

 مكون�ت اللي�قة احلركية.

٢. يحجال بطريقة �صحيحة اإىل:

ֺ االأم�م.

ֺ اخللف.

ֺ ب�صكل متعرج.

٣. يدفع� بطريقة �صحيحة واآمنة وفع�لة.

٤. يوؤدي� امليزان االأم�مي من الثب�ت.

5. يقدرا قيمة اال�صتئذان يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.

6. يعي� حترك�ت زمالئهم� من حولهم� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.

موا�شفات نواجت التعّلم:موا�شفات نواجت التعّلم:

1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عنا�شر املرونة باعتبارها اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وتقّدم يف هذه الوحدة ن�ص�ط�ته مب� 

ي�صهم يف تطوير عن�صر املرونة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت االأخرى امل�صتهدف حتقيقه�.
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2- احلجل ال�شحيح:
اأداء احلجل يندفع  اأمن�ط الوثب االأخرى. وعند   ي�صنف احلجل كمه�رة م�صتقلة لزي�دة درجة �صعوبته عن 
اجل�صم من على �صطح االأر�ص الأعلى يف الهواء نتيجة لقوة دفع اأحد القدمني, ثم يهبط على القدم نف�صه� على 
االأر�ص. ويتم احلجل مع الثب�ت يف املك�ن نف�صه, اأو مع التحرك وتغيري املك�ن, ويو�صف االأداء ال�صحيح مله�رة 

احلجل ب�ملوا�صف�ت احلركية الت�لية:
ֺ الرجل احلرة منثنية على �صكل زاوية ق�ئمة من مف�صل الركبة.

ֺ مف�صل الفخذ للرجل احلرة يثنى الأعلى مع ميل اجلذع اإىل االأم�م قليال.

ֺ  ت�أرجح الرجل احلرة يف حركة بندولية من اخللف لالأم�م لت�ص�هم يف اإحداث القوة.
ֺ  تتحرك اليدان مع� من اخللف لالأم�م للم�ص�همة يف رفع اجل�صم الأعلى.

ֺ تقوم اليدان بدور رئي�ص يف اإنت�ج القوة اأكرث من دوره� يف املح�فظة على التوازن. 

3- الدفع ال�شحيح بطريقة اآمنة وفّعالة:
ميكن اأن يتم الدفع بطريقتني:

١-  دفع ال�صيء لالأم�م مع املح�فظة على و�صعه, حيث توّجه القوة اإىل منت�صف ال�صيء ب�صكل مب��صر وم�صتمر 
لتحريكه لالأم�م دون تغيري و�صعه.

٢-  دفع ال�صيء من خالل دحرجته لالأم�م, حيث توّجه القوة اإىل اأعلى ال�صيء الإحداث حركة الدحرجة لالأم�م 
مع تكرار ذلك ال�صتمرار الدفع.

ويف كال الطريقتني يظل ال�صيء املراد دفعه مالم�ص� لالأر�ص طوال عملية الدفع.  
خطوات اأداء حركة الدفع:

ֺ الوقوف اأم�م� خلف ال�صيء املراد دفعه وميل اجل�صم يف اجت�هه مع ثني الركبتني ن�صف� وامتداد الذراعني 

اأم�م� ومالم�صة اليدين لل�صيء املراد دفعه.

ֺ ت�صرتك كل من ع�صالت الرجلني وال�صدر واليدين الإعط�ء القوة الالزمة لدفع ال�صيء لالأم�م.

ֺ تتم مت�بعة حركة الدفع ب�أخذ خطوات متوالية لالأم�م حتى و�صول ال�صيء املراد دفعه للمك�ن 

املطلوب. 
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4- امليزان الأمامي من الثبات:
مه�رة امليزان االأم�مي من الثب�ت, وهي �صمن امله�رات احلركية االأ�ص��صية غري االنتق�لية وتتم ب�العتم�د على 

ق�عدة االتزان والقدرة على مق�ومة اجل�ذبية االأر�صية. وفيم� يلي خطوات اأداء امليزان االأم�مي من الثب�ت:

ֺ و�صع الوقوف وا�صتق�مة اجلذع وترفع اليدان ج�نب�.

ֺ ميل اجل�صم لالأم�م مع رفع الراأ�ص اأم�م� ع�لي�, ورفع اأحد الرجلني خلف� ع�لي� ببطء.

اإىل الو�صع االأفقي تقريب� موازي� لالأر�ص مع تقو�ص منطقة  اأن ي�صل  اإىل  ֺ ا�صتمرار ميل اجل�صم لالأم�م 

اأ�صفل الظهر قليال.

ֺ  يكون النظر متجه� اأم�م� ع�لي� مع رفع الراأ�ص الأعلى, وانثن�ء الرقبة للخلف قليال.

ֺ يكون الراأ�ص وقدم الرجل املرفوعة على م�صتوى واحد تقريب�.

ֺ تكون رجل االرتك�ز ممتدة ك�مال, والقدم بك�مله� مالم�صة لالأر�ص.

5-  يقدرا قيمة ال�شتئذان اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
 اال�صتئذان من االآداب العظيمة التي ج�ء به� االإ�صالم, وهذا االأدب الرفيع يحفظ للنف�ص الب�صرية ا�صتقالله� 
و�صه�مته وح�صن  الرفيع على حي�ء �ص�حبه  االأدب  يدل هذا  كم�  واالطمئن�ن.  الراحة  له�  ويجلب  وحرمته�, 

تربيته وعفته ونزاهة نف�صه وتكرميه� عن روؤية م� ال يحب.
ولال�صتئذان اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين اأهمية ودور كبري يف منح الط�لب والط�لبة عندم� يكربان ال�صخ�صية 

االجتم�عية املميزة ذات ال�صلوك اجلميل.

6- يعيا حتركات زمالئهما من حولهما اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
اّلتي جتري من حولن�, وذلك عن  الواقع واحلق�ئق  اإدراك  التي يتم من خالله�   يعد الوعي احل�لة العقلّية 
طريق اّت�ص�ل االإن�ص�ن مع املحيط اّلذي يعي�ص فيه, واحتك�كه به مّم� �صي�صهم يف خلق ح�لة من الوعي لديه بكّل 
االأمور التي جتري وحتدث من حوله, وهذا الفهم الوا�صع للوعي املك�ين مبكون�ته يوؤثر اإيج�ب�ً بوعي الط�لب 
والط�لبة بتحرك�ت زمالئهم يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين, مم� ي�صتدعي من املعّلم واملعّلمة على الت�أكيد 

عليه.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الن�شاطات:الن�شاطات:الوحدة.
يوؤدي الط�لب والط�لبة امله�رات احلركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص احلركي, عن طريق تطبيق 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية الت�لية: 
امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية املتمثلة يف:

ֺ  تطبيق اآلية احلجل ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة )اجل�صم, القدم, اليدين(.
امله�رات احلركية االأ�ص��صية غري االنتق�لية, واملتمثلة يف: 

ֺ تطبيق اآلية الدفع ال�صحيح لالأم�م, للخلف.
ֺ تطبيق امليزان االأم�مي من و�صع )الوقوف ن�صف�ً( وثب�ت ب�قي اأجزاء اجل�صم. 

يتم اكت�ص�ب امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:
 املح�ولة واخلط�أ. 

ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
ֺ مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة املرونة. 

براعة  فيه�  تتجلى  واألع�ب �صغرية  م�ص�بق�ت  االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف  امله�رات احلركية  ֺ تثبيت 
الط�لب والط�لبة, مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.

ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات اأداء ومواقف 
املتعّلقة  التوجيه�ت  لبث  االنتب�ه  و�صد  والط�لبة  الط�لب  دافعية  اأي مواقف ال�صتث�رة  وا�صتثم�ر  مق�صودة 

بهم�.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر المرونة ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=oYLQkyeEcvo

https://www.youtube.com/watch?v=r6i_C0sZ3Fo

https://www.youtube.com/watch?v=EbGuAo_-Hws

احلجل ال�صحيح

الدفع ال�صحيح

امليزان االأم�مي ال�صحيح
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در�ص تطبيقي
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امليزان االأم�مي من الثب�ت اخلربة التعليمية الث�لثة الوحدة التعليمية

١-٢ عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري اأ�شلوب التدري�ص املتبع التعّلم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم 
املطبقة

�ص�فرة - منوذج م�صّور للخربة- روابط تعليمية. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم در�ص الرتبية البدنية

نواجت التعلم:

الإجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

عمل الميزان االأم�مي من الثب�ت بطريقة �صحيحة.                                                                املهاري . ١
معرفة الطريقة المثلى لعمل الميزان االأم�مي من الثب�ت.                                                      املعريف. ٢
اإدراك قدراتهم� الفردية اأثن�ء الم�ص�ركة في مه�م هذه الخبرة التعليمية.                          النفعايل . ٣

•  قبل البدء يف االإحم�ء يذكر املعّلم للطالب اأن مه�رة امليزان االأم�مي من الثب�ت من مه�رات احلركة 
االأ�ص��صية لتنمية عن�صر التوافق.

•  م�ص�هدة منوذج حي مله�رة امليزان االأم�مي من الثب�ت مع ذكر النق�ط واملراحل الفنية لتطبيق امله�رة 
مرتبة.

• تطبيق�ت للميزان االأم�مي مع الزميل, ثم ب�صورة انفرادية.

اأن�شطة التعلم:
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اأن�شطة المعّلم والمعّلمة:
• �صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.

• عر�ص منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
• منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.

• ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
• تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
•  لعبة �صغرية: 

االإحم�ء: يقف الطالب يف ٤ ق�طرات وعندم� ين�دي املعّلم ا�صم اإحدى و�ص�ئل املوا�صالت يجري االأربعة االأوائل من 
كل ق�طرة للو�صول اإىل خط النه�ية مع تقليد هذه الو�صيلة يف ال�صوت واحلركة ...... وهكذا الق�طرة التي تنتهي 

اأواًل هي الف�ئزة.
ح واملعرو�ص ووفق توجيه�ت املعّلم. • يوؤدي الط�لب امليزان االأم�مي من الثب�ت وفق النموذج املو�صّ

املعلم يدخل الط�لب / الط�لبة داخل الطوق  اأم�م كل ط�لب طوق وعند �صم�ع �ص�فرة  امللعب  •  انت�ص�ر حر داخل 
وعمل امليزان االأم�مي.

مالحظة الأداء:
• من و�صع الوقوف وا�صتق�مة اجلذع يتم رفع اليدين ج�نب�.

• ميل اجل�صم لالأم�م مع رفع الراأ�ص اأم�م� ع�لي�, ورفع الرجل خلف� ع�لي� ببطء.
الظهر  اأ�صفل  تقو�ص منطقة  االأفقي موازي� لالأر�ص مع  الو�صع  اإىل  اأن ي�صل  اإىل  •  ا�صتمرار ميل اجل�صم لالأم�م 

قليال.
• النظر متجه� لالأم�م ع�لي� مع رفع الراأ�ص الأعلى, مع انثن�ء الرقبة للخلف قليال. 

• يكون الراأ�ص وقدم الرجل املرفوعة على م�صتوى واحد تقريب�.
• تكون رجل االرتك�ز ممتدة ك�مال, والقدم بك�مله� مالم�صة لالأر�ص.

اأن�شطة تح�شين الأداء وتعزيزه:
ميكن حت�صني االأداء وتعزيزه من خالل عمل من�ف�صة بني الطالب اأثن�ء الف�صحة مل�ص�هدة اأف�صل اأداء 

للميزان االأم�مي. 
الن�شاط الختامي:

• مترين اال�صرتخ�ء ب�لتنف�ص العميق, اأخذ ال�صهيق من الوقوف واإخراج الزفري من ميل اجلذع اأم�م�.
• اإخب�ر الطالب اأن هن�ك خربة اأخرى م�ص�بهة خلربة هذا الدر�ص وهي عمل امليزان اجل�نبي من الثب�ت.
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الن�شاط  املنزيل

• مراجعة تطبيق امليزان االأم�مي من الثب�ت من خالل مت�بعة عر�ص الدر�ص املوجود يف 
الفيديو من خالل الرابط املرفق.
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م�شتوى التقديرموؤ�شـــــــــــــــر الأداء
1234

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

اأ/ التقومي امله�ري:

من و�صع الوقوف وا�صتق�مة اجلذع يتم رفع اليدين ج�نب�.
ميل اجل�صم لالأم�م مع رفع الراأ�ص اأم�م� ع�لي�.

ا�صتمرار ميل اجل�صم لالأم�م اإىل اأن ي�صل اإىل الو�صع االأفقي تقريب� موازي�
لالأر�ص مع تقو�ص منطقة اأ�صفل الظهر قليال.

النظر متجه� لالأم�م وع�لي� مع رفع الراأ�ص الأعلى, وانثن�ء الرقبة للخلف قليال

الراأ�ص وقدم الرجل املرفوعة على م�صتوى واحد تقريب�.

رجل االرتك�ز ممتدة ك�مال, و القدم بك�مله� مالم�صة لالأر�ص.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                                    = ٤

متو�صط درجة االأداء                               جمموع التقديرات /

ب/ التقومي املعريف:
�ص/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للميزان االأم�مي؟

ج/ التقومي االنفع�يل:

االإقدام والثقة ب�لنف�ص قبيل االأداء.

اعتزازه بقدراته ور�ص�ه عن اأدائه فور االنته�ء.

 تقومي نواجت التعلم:
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة الرابعة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

١. مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر االتزان اأحد مكون�ت اللي�قة احلركية.
٢. يقفزا قفزات �صليمة متج�وزْيِن ارتف�ع�ت خمتلفة بطريقة �صحيحة واآمنة ب��صتخدام:

ֺ اجل�صم كّله.
ֺ اليدين والرجلني.

٣. يتمكن� من تطبيق القو�ص املعكو�ص ن�صف�ً على احل�ئط.
٤. ميررا الكرة بطريقة �صحيحة بيد واحدة.

5. ي�صتخدم� االأدوات واالأجهزة برفق اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.
6. يتعزز لديهم� اإبراز القدرات الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدين.

موا�شفات نواجت التعّلم:موا�شفات نواجت التعّلم:

1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عن�شر التزان بو�شفه اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية وتقّدم يف هذه الوحدة ن�ص�ط�ته مب� 

ي�صهم يف تطوير عن�صر االتزان من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت االأخرى امل�صتهدف حتقيقه�.
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2- القفز ال�شحيح:
على  اتف�ق�  هن�ك  اأن  اإال  الوثب  اأمن�ط  اأحد  ويعترب  االنتق�لية  االأ�ص��صية  احلركية  امله�رات  من  مه�رة  القفز 
ت�صنيفه مه�رة م�صتقلة لزي�دة درجة �صعوبته عن اأمن�ط الوثب االأخرى. وي�أخذ القفز �صكلني من اأ�صك�ل االأداء:

ֺ القفز ب��صتخدام اأداة م�ص�عدة كق�عدة ارتك�ز للط�لب اأثن�ء اأدائه القفز. 

ويتم ال�صكل االأول ب��صتخدام اأداة مثل الكرة املط�طية الكبرية ذات املقب�صني فيقب�ص الط�لب على مقب�صي 
الكرة بيديه وهي اأم�مه على االأر�ص, ويرتكز عليه� ليقفز اإىل االأم�م. ثم يحّرك الكرة لالأم�م قليال ويع�ود 

االرتك�ز عليه� مرة ث�نية وهكذا.
ֺ القفز الجتي�ز اأ�صي�ء م�صتقرة على االأر�ص وذات ارتف�ع�ت خمتلفة.

 
3- تقو�ص اجل�شم ال�شحيح على احلائط:

انحن�ء اجل�صم يتم بثني اجلذع لالأم�م بينم� يتم التقو�ص ب�نحن�ء اجل�صم اإىل اخللف وي�صمى التقو�ص , وتتم 
احلركة من الظهر ,, يبداأ تقو�ص اجل�صم من و�صع اال�صتلق�ء على الظهر و الذراع�ن مثنيت�ن و الكف�ن على 
القدم�ن م�صتندتني  و  الركبت�ن مثنيتني  وتكون  االر�ص,,  اإىل اجت�ه  االأ�ص�بع  وت�صري  الراأ�ص  بج�نب  احل�ئط 
ب�لك�مل على االأر�ص , تتم حركة التقو�ص من هذا الو�صع ب�الرتك�ز على القدمني وكفي اليدين و رفع املقعدة و 
اجلذع و الراأ�ص لالأم�م بعيدا عن احل�ئط,, مع مد الذراعني و الركبتني يف حركة تدريجية م�صتمرة حتى ي�صل 

اجل�صم لو�صع التقو�ص الك�مل,, يتم الثب�ت يف هذا الو�صع لعدد الثواين ترتاوح من 5 اإىل ٢٠ ث�نية.

ֺ قف على بعد ٣٠- 5٠�صم عن احل�ئط, يحدد ذلك �صهولة اأداء التقو�ص لك.

ֺ امل�ص�فة بني قدميك اأو�صع من امل�ص�فة بني كتفيك.

ֺ ارفع ذراعيك مبح�ذاة اأذنيك.

ֺ اثني ظهرك ببطء ونظرك ب�جت�ه احل�ئط خلفك.

ֺ الم�ص احل�ئط بكفيك, مع تقدمي القدمني خطوة لالأم�م.

ֺ النزول ب�لكفني الأ�صفل مع تقدم القدمني مل�صتوى التقو�ص الن�صفي.
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4- مترير الكرة بيد واحدة:
ֺ توؤدى امله�رة من و�صع الوقوف واالجت�ه اأم�م�ً م�صًك� الكرة ب�ليد ملمررة بعد ت�أمني تو�صيله� ب�ليد احلرة 

للج�نب املراد التمرير منه, وتظل اليد مرتخية وممتدة.
ֺ  اأرجحة اليد الرامية خلف�ً ب�رتخ�ء ثم لالأم�م ب�صرعة حركة البندول.

ֺ  دفع الكرة وتوجيهه� ب�لر�صغ نحو االجت�ه املق�صود.
ֺ يف�صل و�صع القدم الي�صرى اأم�م�ً عند التمرير ب�ليد اليمنى.

  
5-ا�شتخدام الأدوات والأجهزة برفق اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين.

لكل ري��صة اأدواته� واأجهزته�, وت�صمل االأدوات كل م� ُي�صتخدم للعب اأو التدرب اأو مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي, 
وت�صتخدم معدات التدريب والري��صة جلعل مم�ر�صة الري��صة ممكنة, واأن يكون ا�صتخدامه� فقط مل� �صنعت له, 
ومن اجلّيد العّلم ب�أنه وبتغري قواعد اللعب يف ري��صة م�, اأو عند اإن�ص�ء ري��صة جديدة ف�إن هن�ك اأدوات واأجهزة 

جديدة �صوف تظهر تبع�ً لذلك.

6-اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط البدين
بقية  عن  به�  يتمّيز  فردية  قدرات  ط�لبة  اأو  ط�لب  كل  وميتلك  الآخر,  �صخ�ص  من  تختلف  الفردية  القدرات 
اأقرانه, لذا يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي ميتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط 

الري��صي مم� يوؤدي اإىل اأداء امله�رة ب�صكل جّيد.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يوؤدي الط�لب والط�لبة امله�رات احلركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص احلركي, عن طريق تطبيق 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية الت�لية: 

ֺ  امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية املتمثلة يف:

ֺ  تطبيق اآلية القفز ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة )اجل�صم, الرجلني, اليدين(.

ֺ  امله�رات احلركية االأ�ص��صية غري االنتق�لية, واملتمثلة يف: 

ֺ  تطبيق القو�ص املعكو�ص ن�صف�ً على احل�ئط اأو مع الزميل.
ֺ  امله�رات احلركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, واملتمثلة يف:

ֺ  مترير الكرة بيد واحدة.
ֺ  يتم اكت�ص�ب امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:

ֺ  املح�ولة واخلط�أ. 
ֺ  م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ  ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ  اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
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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.

	 مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 
	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر االتزان ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

ֺ  مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة االتزان. 
ֺ  تثبيت امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف م�ص�بق�ت واألع�ب �صغرية تتجلى فيه� براعة 

الط�لب والط�لبة, مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.
ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية 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 املتعّلقة بهم�.

https://youtu.be/GfLVGk-CTrY

https://youtu.be/eellHnt2mzE

https://www.youtube.com/watch?v=iHuBCtIhz8o

https://www.youtube.com/watch?v=xtDrSg60NMg

القفز ال�صحيح

القو�ص املعكو�ص

القو�ص املعكو�ص

مترير الكرة بيد واحدة
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در�ص تطبيقي
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التمرير ال�صحيح للكرة بيد 
واحدة اخلربة التعليمية الرابعة الوحدة التعليمية

١-٢ عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمر اأ�شلوب التدري�ص تعلم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

�ص�فرة - اأطواق - كرات �صغرية. الأدوات امل�شتخدمة

نواجت التعلم:

الجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

التمرير ال�صحيح للكرة بيد واحدة.                              المهاري )بدني( . ١

معرفة موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لتمرير الكرة بيد واحدة.                          المعرفي. ٢
يتعزز لديه اإبراز قدراته الفردية اأثن�ء اأدائه المه�رات الحركية.     النفعالي )�شخ�شي(. ٣

اأن�شطة التعّلم:
ֺ التمرير ال�صحيح للكرة بيد واحدة وفق النموذج وتوجيه�ت املعّلم.

ֺ تطبيق�ت للتمرير بيد واحدة من خالل األع�ب خمت�رة تعتمد على العمل اجلم�عي يف جمموع�ت 
�صغرية.

ֺ مترير الكرة بيد واحدة من خالل اأطواق معّلقة.

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة
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اأن�شطة المعّلم والمعّلمة:
ֺ  �صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.

ֺ  عر�ص منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
ֺ  منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.

ֺ  ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
ֺ  تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ لعبة �صغرية: 

االإحم�ء: يق�صم الطالب/ الط�لب�ت اإىل جمموعتني, كل جمموعة حت�ول مترير الكرة فيم� بينه� ع�صر 
متريرات بينم� حت�ول املجموعة االأخرى قطع الكرة والفريق الذي ي�صتطيع اأن ميرر ع�صر متريرات 

متوا�صلة يعترب ف�ئز.
يطبق الط�لب مه�رة مترير الكرة بيد واحدة كم� يلي: 

ֺ  ميرر الط�لب الكرة بيد ويلقفه� ب�ليدين يف الفراغ ال�صخ�صي.
ֺ  ميرر الط�لب الكرة بيد واحدة ويلقفه� يف م�صتوي�ت خمتلفة )ع�ل ـ متو�صط ـ منخف�ص(

ֺ  ميرر الط�لب الكرة بيد واحدة ويلقفه� ب�لتب�دل مع الزميل.

مالحظات الأداء:
ֺ من و�صع الوقوف اأم�م�ً واأحد القدمني متقدمة عن االأخرى قلياًل واليدان ع�لي�ً واليد املمررة مم�صكة 

ب�لكرة.
ֺ حتريك اليد الرامية وهي مم�صكة ب�لكرة للخلف قلياًل متهيداً لتمريره�.

ֺ  حتريك اليد الرامية وهي مم�صكة ب�لكرة لالأم�م بقوة وب�صرعة لتدفع الكرة لالأم�م.
ֺ  ترتك اليد الكرة يف نه�ية حركته� لالأم�م مع مت�بعة حركة الكرة لالأم�م وحتريك القدم اخللفية 

لالأم�م.

اأن�شطة تح�شين الأداء وتعزيزه:
ֺ ميرر الط�لب الكرة بيد واحدة داخل اأطواق معّلقة للتدريب على الدقة يف الرمي.     

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

ֺ من�ق�صة الطالب حول االألع�ب التي تعتمد على مترير الكرة ب�ليد.
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الن�شاط  املنزيل

•  مراجعة تطبيق مترير الكرة بيد واحدة من خالل مت�بعة عر�ص الدر�ص املوجود يف الفيديو 
من خالل الرابط املرفق )التعّلم عن بعد(.
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موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

م�شتوى التقديرموؤ�شـــــــــــــــر الأداء
1234

اأ/ التقومي امله�ري:

و�صع الوقوف اأم�م�ً اأحد القدمني متقدمة عن االأخرى قلياًل واليدان
 ع�لي�ً واليد املمررة مم�صكة ب�لكرة.

حتريك اليد الرامية وهي مم�صكة ب�لكرة للخلف قلياًل متهيداً لتمريره�.

تحريك اليد الرامية وهي مم�صكة ب�لكرة لالأم�م بقوة وب�صرعة لتدفع الكرة 
لالأم�م.

ترك اليد الكرة يف نه�ية حركته� لالأم�م مع مت�بعته� حلركة الكرة لالأم�م
 وحتريك القدم اخللفية لالأم�م.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١
يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                      = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                  = ٣
مل يحقق الهدف                                                                   = ٤

متو�صط درجة االأداء                                  جمموع التقديرات /٤
ب/ التقومي املعريف:

�ص/ اذكر لعبة تعتمد على رمي الكرة بيد واحدة؟
جـ/ التقومي االنفع�يل:

االإقدام والثقة ب�لنف�ص قبيل االأداء.

ال�صعور ب�حلم��ص عند رمي الكرة.

اعتزازه بقدراته ور�ص�ه عن اأدائه فور االنته�ء.

.

 تقومي نواجت التعلم:
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة اخلام�شة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر التوافق ب�عتب�ره اأحد مكون�ت اللي�قة  .١

 احلركية.
يقفزا قفزات �صليمة متج�وَزيِن ارتف�ع�ت خمتلفة بطريقة �صحيحة واآمنة ب��صتخدام:  .٢

ֺ الرجلني ويد واحدة.
ֺ  اليدين ورجل واحدة.

يرفع� اأثق�ال من��صبة لقدراتهم� بطريقة اآمنة و�صحيحة.  .٣
يركال كرة متحركة ب�لقدم.  .٤

يتع�مال مع زمالئهم� برفق اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.  .5
يقدرا قيمة االأم�نة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.  .6

7.  يدرك� �صرر رفع االأثق�ل الكبرية عليهم� يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.

1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عن�شر الر�شاقة اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ته بم� 

ي�صهم في تطوير عن�صر الر�ص�قة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2- يقفز قفزات �شليمة متجاوزا ارتفاعات خمتلفة بطريقة �شحيحة واآمنة:
اتف�ق� على  اأن هن�ك  اإال  الوثب  اأنم�ط  اأحد  االأ�ص��صية االنتق�لية ويعتبر  الحركية  المه�رات  القفز مه�رة من 
ت�صنيفه مه�رة م�صتقلة لزي�دة درجة �صعوبته عن اأنم�ط الوثب االأخرى, وي�أخذ القفز �صكلين من اأ�صك�ل االأداء:

موا�شفات نواجت التعّلم:موا�شفات نواجت التعّلم:
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ֺ  القفز ب��صتخدام اأداة م�ص�عدة كق�عدة ارتك�ز للط�لب اأثن�ء اأدائه القفز:
 يتم هذ النوع ب��صتخدام اأداة مثل الكرة املط�طية الكبرية ذات املقب�صني فيقب�ص الط�لب على مقب�صي 
الكرة بيديه وهي اأم�مه على االأر�ص, ويرتكز عليه� ليقفز اإىل االأم�م, ثم يحّرك الكرة لالأم�م قليال 

ويع�ود االرتك�ز عليه� مرة ث�نية وهكذا.
ֺ  القفز الجتي�ز اأ�صي�ء م�صتقرة على االأر�ص وذات ارتف�ع�ت خمتلفة:

يتم هذا النوع ب�جتي�ز اأ�صي�ء متدرجة يف االرتف�ع, مثل ح�جز مو�صوع على االأر�ص.

3- الرفع ال�شحيح لالأثقال:
 تحت�ج بع�ص مواقف الحي�ة اإلى رفع االأ�صي�ء. وتتوقف طريقة رفع ال�صيء على حجمه و�صكله. حيث تتم بمواجهة 
الط�لب لل�صيء الذي يريد رفعه. يقف الط�لب في الو�صع اأم�م� بحيث تكون قدم متقدمة على االأخرى لزي�دة 
م�ص�حة ق�عدة االرتك�ز, ويكون ال�صيء المراد رفعه واقع� في منت�صف ج�صم الط�لب, ويراعى عند رفع ال�صيء 
بذراع واحدة اأن تكون الذراع االأخرى مفرودة مع رفعه� قليال للمح�فظة على توازن الج�صم. كم� يجب مراع�ة 

النواحي الت�لية عند رفع االأ�صي�ء:
ֺ االحتف�ظ ب�لقدمني م�صطحتني على االر�ص ب�ت�ص�ع الكتفني.

ֺ االحتف�ظ ب�لظهر م�صتقيم�.
ֺ ثني الركبتني للو�صول لل�صيء املراد رفعه والقب�ص عليه.

ֺ مد الركبتني الأعلى مع رفع ال�صيء من على االر�ص.
ֺ جتنب لف اجل�صم اأثن�ء رفع اأ�صي�ء ثقيلة. 

4- ركل الكرة املتحركة بالقدم:
ֺ ال تبتعد الكرة عن القدم اأو تلم�صه� مع كل خطوة. 

اأن  االأخرى مع مالحظة  ب�لرجل  الكرة  بركل  الط�لب  يقوم  الكرة  املن�ف�ص ال�صتخال�ص  ֺ  عند هجوم 
ي�صع الط�لب ج�صمه بني الكرة واملن�ف�ص والنظر لالإم�م.

اأو  الداخلي  القدم  بوجه  ب�لتب�دل  ب�لقدمني  الكرة  ركل  ي�صتح�صن  اأم�م�  ب�لكرة  اجلري  عند   ֺ
اخل�رجي. 
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5- التعامل مع الزميل برفق اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
يق�صي الط�لب والط�لبة الكثير من وقتهم� مع زمالئهم� في المدر�صة, وغ�لب�ً م� يكون اأكثر مم� قد يق�صي�نه 
التوا�صل بين  اأ�صرتهم� واأ�صدق�ئهم�, وقد ينتج عن ذلك بن�ء عالق�ٍت مع زمالئهم�, وحتى تكون عملية  مع 
اآداٍب خ��صة في التع�مل معهم, وااللتزام ب�لقوانين والقواعد  اّتب�ع  اإيج�بيًة و�صل�صة, يجب  الط�لب وزمالئه 
الخ��صة ب�لمدر�صة. االحترام المتب�دل بين الزمالء من االأ�ص��صي�ت التي يجب توافره� لخلق بيئة تعليمية 
�صحية, فهو يعمل على تنمية وتعزيز روح الفريق, كم� ينتج عنه زي�دة في الكف�ءة واالإنت�جية لديهم, واالحترام 

يجب اأن يكون لجميع الزمالء بدون اأّي ا�صتثن�ء.

6- تقدير قيمة الأمانة اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
االإ�صالم  في  االأم�نة  وت�صمل  عليه,  والثب�ت  ب�لعهد,  والوف�ء  ال�صيء,  فعل  في  واالإخال�ص  ال�صدق  به�  ُيق�صد 
وت�صمل  والزك�ة,  وال�صي�م  ك�ل�صالة  وت�صريع�ٍت؛  اأوامٍر  �صرعه من  وم�  االإ�صالمي  الدين  عليه  ن�ّص  م�  جميع 
االأم�نة اأي�ص�ً حفظ االأ�صرار وكتم�نه�, كم� ُيق�صد ب�الأم�نة م� يثبت في نف�ص االإن�ص�ن من اأخالٍق كريمٍة تمنعه 
من اأخذ م� ال حّق له فيه اأو التعّدي عليه, وي�صمل م�صطلح االأم�نة ثالثة فروٍع هي: االأول: عف�ف االأمين عم� 
لي�ص له وال حّق له فيه, والث�ني: اأداء االأمين كّل م� يجب عليه من حقوٍق لغيره, والث�لث: حر�ص االأمين على 

كتم�ن وحفظ كل م� اوؤتمن عليه, مع �صرورة ا�صت�صع�ر اأهمية االأمر وعدم الت�ص�هل فيه.

وجميع م� ذكر من االأهمية بمك�ن ليكون وا�صح� اأثن�ء الم�ص�ركة في اأية ن�ص�ط من االأن�صطة البدنية المم�ر�صة 
داخل المدر�صة وخ�رجه�.

7- اإدراك �شرر رفع الأثقال الكبرية اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
يوؤدي حمل اأوزان ثقيلة دون ج�هزية اجل�صم حلمل هذه االأوزان اإىل اأ�صرار عديدة, ت�صمل: 

ֺ  متزق االأربطة واالأوت�ر, وو�صع حمل زائد على مف��صل واأن�صجة اجل�صم ب�صكل ع�م.
ֺ �صرر على العظ�م والعمود الفقري.

ֺ انزالق يف اأحد غ�ص�ريف الفقرات اأو حتى حدوث فتق.
ֺ متزق يف ال�صرايني الرئي�صية يف القلب م� قد يوؤدي للموت.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

يوؤدي الط�لب والط�لبة امله�رات احلركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص احلركي, عن طريق 
تطبيق امله�رات احلركية االأ�ص��صية الت�لية: 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية المتمثلة في:
ֺ تطبيق اآلية القفز ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة )اجل�صم, الرجلني, اليدين(.

المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية, والمتمثلة في: 
ֺ اآلية الرفع ال�صحيح من حيث و�صع وحركة )الرجلني, اجلذع, اليدين(.

المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, والمتمثلة في:
ֺ ركل الكرة املتدحرجة والق�دمة من االأم�م, من اجل�نب.

يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:
ֺ املح�ولة واخلط�أ. 

ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية.

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر التوافق ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

ֺ  مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة 
التوافق. 

ֺ  تثبيت امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف م�ص�بق�ت واألع�ب �صغرية تتجلى فيه� براعة 
الط�لب والط�لبة, مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.

اأداء  ֺ  يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات 
ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر املواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 

املتعّلقة بهم�.

https://youtu.be/GfLVGk-CTrY

https://youtu.be/nNrnO2vtbqo

https://www.youtube.com/watch?v=aYuK0ESm_kk

القفزات من ارتف�ع�ت خمتلفة

رفع االأثق�ل

ركل الكرة املتحركة
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در�ص تطبيقي
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الركل ال�صحيح للكرة 
املتحركة ب�لقدم اخلربة التعليمية اخل�م�صة الوحدة التعليمية

ح�صة واحدة عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

التدريبي اأ�شلوب التدري�ص االكت�ص�ف املوّجه ا�شرتاتيجية التعليم

�ص�فرة - اأقم�ع - اطواق - كرات خمتلفة االأحج�م. الأدوات امل�شتخدمة

نواجت التعلم:

الجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

١- الركل ال�صحيح للكرة املتحركة ب�لقدم.                                            المهاري

٢- معرفة موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لركل الكرة املتحركة ب�لقدم.                                           المعرفي
٣- تعزيز اإبراز القدرات الفردية.                                                     النفعالي

اأن�شطة التعّلم:
ֺ األع�ب �صغرية يف ركل الكرة املتحركة ب�لقدم. 

ֺ ركل كرة تن�ص اأر�صي �صغرية متدحرجة.
ֺ ركل كرة بال�صتيكية خفيفة �ص�قطة من اأعلى.    

ֺ ركل كرة قدم )قليلة االمتالء ب�لهواء( متدحرجة.  

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة
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اأن�شطة المعّلم والمعّلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
ֺ منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ لعبة �صغرية:

 االإحم�ء: اجلري حول امللعب وتر�صم داخل امللعب دوائر. وعند االإ�ص�رة يح�ول كل ط�لب وط�لبة �صرعة 
احل�صول على مك�ن داخل الدائرة. والذي ال يتمكن من احل�صول على مك�ن له يف الدائرة تخ�صم منه 

نقطة ........ وهكذا مع حتديد عدد الطالب والط�لب�ت الذين ي�صغلون الدائرة.
ֺ  يق�صم الف�صل اإىل جمموع�ت كل ق�طرتني متق�بلتني. يقوم اأول الق�طرة بركل الكرة للزميل املق�بل 

بطريقة �صحيحة.
ֺ يركل الط�لب الكرة املرتدة اإليه من احل�ئط ب�صورة م�صتمرة.

 ֺ يركل الط�لب الكرة ال�ص�قطة عليه من اأعلى بعد رميه� ب�ليد لالأعلى ب�لطريقة ال�صحيحة.
مالحظات الأداء:

الت�أكد من توفر االأداء الفني كم� يلي:
قليال  الراكلة يف اخللف مثنية  القدم  وتكون  قليال  انثن�ئه�  االأم�مية مع  القدم  االرتك�ز على  ֺ يكون 

ومرتخية.
ֺ تبداأ حركة القدم الراكلة من مف�صل الفخذ من اخللف لالأم�م ملق�بلة الكرة.

ֺ ت�أرجح القدم الراكلة لالأم�م اأثن�ء حركة الركل.

اأن�شطة تح�شين الأداء وتعزيزه:
ֺ ركل الكرة للزميل مع زي�دة امل�ص�فة بينهم�.

الن�شاط الختامي:
ֺ مترين�ت اط�لة ث�بتة/ تهدئة وا�صرتخ�ء.

ֺ من�ق�صة الطالب حول االألع�ب التي تعتمد على ركل الكرة ب�لقدم.
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الن�شاط  املنزيل

•  مراجعة تطبيق مه�رة ركل الكرة املتحركة ب�لقدم من خالل مت�بعة عر�ص الدر�ص املوجود 
يف الفيديو من خالل الرابط املرفق )التعّلم عن بعد(.
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موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
م�شتوى التقدير

1234

 تقومي نواجت التعلم:

اأ/ التقومي امله�ري

يكون االرتك�ز على القدم االأم�مية مع انثن�ئه� قليال وتكون القدم الراكلة
 يف اخللف مثنية قليال ومرتخية.

تبداأ حركة القدم الراكلة من مف�صل الفخذ من اخللف لالأم�م ملق�بلة الكرة.

ت�أرجح القدم الراكلة لالأم�م اأثن�ء حركة الركل.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                                    = ٤

متو�صط درجة االأداء                                  جمموع التقديرات /٤

ب/ التقومي املعريف:
�ص/ عدد موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لركل الكرة ب�لقدم؟  

جـ/ التقومي االنفع�يل:

االإقدام والثقة ب�لنف�ص قبيل االأداء

ال�صعور ب�حلم��ص عند ركل الكرة
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة ال�شاد�شة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

١. مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر الر�ص�قة اأحد مكون�ت اللي�قة احلركية.
٢.الهبوط ال�صحيح على قدم واحدة.

٣. يوؤدي� الدوران حول املحور العر�صي للج�صم.
٤. يثّبت� كرة القدم بطريقة �صحيحة بوجه القدم.

5. يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدين.
6. يبدي� ا�صتعداداً الإ�صراك الزميل اأو الزميلة معهم� يف ا�صتخدام االأدوات املخ�ص�صة

 لهم� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين. 

موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:

1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عن�شر الر�شاقة اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية وتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ته بم� 

ي�صهم في تطوير عن�صر الر�ص�قة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2- الهبوط ال�شحيح على قدم واحدة:
يتم الهبوط من ارتف�ع�ت منخف�صة على االأر�ص ب��صتخدام اإحدى القدمين تتبعه� االأخرى, حيث يعد الهبوط 
بقدم واحدة اأحد المه�رات الحركية االأ�ص��صية. وفيه يهبط الج�صم لالأ�صفل على االأر�ص بقدم واحدة من فوق 
�صيء مرتفع قليال عن م�صتوى االأر�ص لم�ص�فة تتراوح بين ٢٠ـ٣٠ �صم, حيث ينتقل الج�صم لالأ�صفل ولالإم�م. 
ويهبط على االأر�ص ب�إحدى القدمين ثم تتبعه� االأخرى بنف�ص الطريقة. وت�صتمل موا�صف�ت االأداء ال�صحيح 

لمه�رة الهبوط لالأ�صفل على م� يلي:   
ֺ  و�صع الوقوف على �صيء مرتفع عن االأر�ص, وتكون القدم�ن بج�نب بع�صهم� ومتجهت�ن لالأم�م.

ֺ مييل اجلذع قليال لالأم�م مع حتريك اإحدى القدمني لالأم�م ولالأ�صفل حتى تالم�ص االأر�ص.
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ֺ تتبعه� القدم االأخرى ب�حلركة لالأم�م ولالأ�صفل حتى تالم�ص االأر�ص بج�نب القدم االأوىل.

ֺ ترتفع اليدان للج�نب قليال للم�ص�عدة على حفظ توازن اجل�صم.

ֺ يح�فظ على النظر لالأم�م ولالأ�صفل يف اجت�ه مو�صع الهبوط.

ֺ ي�صتقيم اجلذع الأعلى بعد الهبوط وتكون اليدان بج�نب اجل�صم. 

3- الدوران حول املحور العر�شي للج�شم:
الدوران هو حركة يتم فيه� تدوير الج�صم حول محوره العر�صي, الذي يمثل خط و�صط الج�صم, ويمكن اأداء 
اأربع,  على  والجلو�ص  التعّلق,  مثل  ابتدائية مختلفة,  اأو�ص�ع  العر�صي من  الج�صم حول محوره  دوران  حركة 
وب�الإمك�ن كذلك عمل ربع اأو ن�صف اأو ثالث اأرب�ع اأو دورة ك�ملة من الثب�ت اأو الحركة حول المحور العر�صي 

للج�صم.
ֺ الأداء حركة دوران اجل�صم يحدث حتدب يف العمود الفقري, والرقبة, واالأكت�ف, واجلذع, واحلو�ص.

ֺ تبداأ بو�صع اليدين على االأر�ص.

ֺ ت�صتخدم غ�لبية حرك�ت الدوران يف امله�رات احلركية لري��صة اجلمب�ز. 

4- يثبتا كرة القدم بطريقة �شحيحة بوجه القدم:
تثبيت الكرة وال�صيطرة عليه� ب�لقدم اأو ب�أجزاء مختلفة من الرجل هي نمط حركي يوؤدي الإيق�ف حركة كرة 

ق�دمة في اتج�ه الط�لب. ومن اأ�صك�له تثبيت الكرة بوجه القدم, والذي يتم وفق� لم� يلي:
ֺ ي�صري قدم الرجل الث�بتة اإىل االجت�ه الق�دم منه الكرة مع ثني مف�صل القدم قليال.

ֺ ثني مف�صل ركبة الرجل التي �صتالم�ص الكرة يف الوقت الذي ي�صري فيه م�صط القدم اإىل االأ�صفل بحيث 

الكرة بني  فيه�  ت�صتقر  الكرة وعلى م�ص�فة  وتو�صع على  واالأعلى  االأ�صفل  القدم م�ئلة بني االجت�ه  تكون 
القدم واالر�ص.

ֺ مبجرد مل�ص الكرة للقدم يثنى مف�صل الركبة للتحكم يف الكرة.
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5- اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط البدين:
بقية  عن  به�  يتمّيز  فردية  قدرات  ط�لبة  اأو  ط�لب  كل  ويمتلك  الآخر,  �صخ�ص  من  تختلف  الفردية  القدرات 
اأقرانه, لذا يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط 

الري��صي مم� يوؤدي اإلى اأداء المه�رة ب�صكل جّيد.

6- اإ�شراك الزميل يف ا�شتخدام الأدوات املخ�ش�شة لهما اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين: 
لكل ري��صة اأدواته� واأجهزته�, وهن�ك ري��ص�ت وم�ص�بق�ت تتطلب توفر اأدوات اأو اأجهزة مخ�ص�صة لكل ط�لب 
مم�ر�صة  لجعل  والري��صة  التدريب  معدات  وت�صتخدم  الري��صي,  الن�ص�ط  مم�ر�صة  اأو  التدرب  عند  ط�لبة  اأو 
الري��صة ممكنة, وينبغي على الط�لب اأو الط�لبة م�ص�ركة زمالئهم� في ا�صتخدام االأدوات اأو االأجهزة الخ��صة 

بهم� عند عدم توفر العدد الك�في للجميع.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يوؤدي الط�لب والط�لبة المه�رات الحركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص الحركي, عن طريق تطبيق المه�رات 

الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في:
ֺ تطبيق اآلية الهبوط ال�صحيح عن طريق و�صع وحركة )الرجلني, اليدين(.

ֺ تطبيق الدوران حول املحور العر�صي للج�صم, عن طريق اأداء الدحرج�ت على االأر�ص اأو ال�صقلب�ت على اليدين.
المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتع�مل و التحكم, والمتمثلة في:

ֺ تثبيت الكرة بطريقة �صحيحة بوجه القدم.
يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:

ֺ املح�ولة واخلط�أ. 
ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
ֺ مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وال�صيم� الر�ص�قة. 

ֺ تثبيت امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف م�ص�بق�ت واألع�ب �صغرية تتجلى فيه� براعة الط�لب/ـــة, مع 
جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.

ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة 
وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت املتعّلقة بهم�.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر الر�ص�قة ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=PyddaN5-yK4

https://www.youtube.com/watch?v=BqPgIprGQII

https://www.youtube.com/watch?v=fx8Y2-I6OOQ

https://youtu.be/Hz5gS6IawNg

الهبوط بقدم واحدة

مه�رة الهبوط ال�صحيح ب�لقدمني

الدوران حول املحور العر�صي للج�صم

تثبيت الكرة ب�لقدم
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در�ص تطبيقي
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الر�ص�قة اخلربة التعليمية ال�ص�د�صة الوحدة التعليمية

ح�صة واحدة عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

التدريبي اأ�شلوب التدري�ص االكت�ص�ف املوّجه ا�شرتاتيجية التعليم

�ص�فرة - اأقم�ع - اأطواق - مق�عد �صويدية. الأدوات امل�شتخدمة

نواجت التعلم:

الجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

الهبوط من ارتف�ع�ت مختلفة بطريقة اآمنة ب��صتخدام اليدين والرجلين.                     المهاري . ١

المعرفي. ٢ الوعي ب�لبيئة المحيطة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.                                                     
تنمية �صمة التن�ف�ص المحمود في اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.                     النفعالي. ٣

اأن�شطة التعّلم:
ֺ الهبوط من ارتف�ع منخف�ص بطريقة اآمنة ب��صتخدام اليدين والرجلني.

ֺ تق�صيم الطالب اإىل جمموع�ت مت�ص�وية كل جمموعة يو�صع اأم�مه� عدد ٤ مكعب�ت بني كل منه� ٢م.
ֺ عند �صم�ع االإ�ص�رة التحرك ب�مل�صي ب�جت�ه املكعب�ت ثم ب�جلري اخلفيف.

ֺ القفز فوق املكعب ١ ثم الهبوط وفق االأداء ال�صحيح, ثم الت�يل وهكذا حتى النه�ية والعودة يف موؤخرة 
جمموعته.

ֺ ي�صتمر االأداء حتى اكتم�ل جميع اأفراد كل جمموعة.

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة
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اأداءهـم  ويالحـظ  الطـالب  وي�صـجع  لالأمـ�م,  مكعـب  فـوق  الوثـب  الأداء  زمنيـه  فـرتة  الطـالب  اإعطـ�ء   ֺ
ويوجههـم.

ֺ الت�أكيد على الطالب اأن الحرك�ت التي ق�موا به� ب��صتخدام الرجلين وال�ص�قين والقدمين واليدين 
في الوثب لالأم�م اأو الأعلى هي التي اأنتجت القوة من خالل العمل الع�صلي. 

اأن�شطة املعّلم واملعّلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
ֺ منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية. 

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ لعبة �صغرية:

يف االإحم�ء: يقوم الط�لب بدور )الالم�ص( ويح�ول جميع الطالب الهرب منه, عندم� ينجح يف مل�ص اأحدهم يقوم 
هذا االأخري بدور )الالم�ص( ... وهكذا. 

ֺ يراعي عدم مغ�درة حدود امللعب. وميكن حتديد اأكرث من )الم�ص(.
ֺ  يتحرك الط�لب يف جمموعته التي و�صعه املعّلم فيه� عند �صم�ع االإ�ص�رة ب�مل�صي ثم ب�جلري اخلفيف.   

ֺ يتحرك الط�لب يف جمموعته التي و�صعه املعّلم فيه� عند روؤية االإ�ص�رة بتغري �صرعة التحرك من امل�صي اخلفيف 
اإىل اجلري.

ֺ يجري الط�لب يف الفراغ داخل �ص�حة الن�ص�ط مع تغيري االجت�ه ب�صرعة عند روؤية االإ�ص�رة من املعّلم والنداء على 
االجت�ه املطلوب.

ֺ  يجري الط�لب يف جمموعته جري متعرج بني االقم�ع ويغرّي االجت�ه ب�صرعة.
ֺ يثب الط�لب لالأم�م يف جمموعته يف الفراغ وداخل االأطواق.

ֺ يجري الط�لب لالأم�م ب�جت�ه املكعب رقم ١ للقفز فوق املكعب ثم الهبوط وفق موا�صف�ت االأداء ال�صحيح.
ֺ يف جمموعته يف الفراغ وداخل االأطواق.
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مالحظات الأداء:
ֺ مييل اجلذع قليال لالأم�م مع حتريك اإحدى القدمني لالأم�م ولالأ�صفل حتى تالم�ص االأر�ص.

ֺ تتبعه� القدم االأخرى ب�حلركة لالأم�م ولالأ�صفل حتى تالم�ص االأر�ص بج�نب القدم االأوىل.

ֺ ترتفع اليدان للج�نب قليال للم�ص�عدة على حفظ توازن اجل�صم.

ֺ يح�فظ على النظر لالأم�م ولالأ�صفل يف اجت�ه مو�صع الهبوط.

ֺ ي�صتقيم اجلذع الأعلى بعد الهبوط وتكون اليدان بج�نب اجل�صم.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه:
عمل م�ص�بقة م�صغرة بني الطلبة يف  الهبوط من ارتف�ع منخف�ص بطريقة اآمنة ب��صتخدام اليدين 

والرجلني.

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

ֺ من�ق�صة الطالب حول الهبوط من مرتفع�ت خمتلفة مرتفعة يف االألع�ب ومواقف احلي�ة املختلفة.
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الن�شاط  املنزيل

•  مراجعة تطبيق اأو�ص�ع الر�ص�قة من خالل مت�بعة عر�ص الدر�ص املوجود يف الفيديو يف 
الرابط املرفق )التعّلم عن بعد(.
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م�شتوى التقدير
مل يتحققحتقق

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء

اأ/ التقومي امله�ري

الهبوط من ارتف�ع منخف�ص بطريقة �صحيحة.

الهبوط من ارتف�ع اعلى بطريقة �صحيحة.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                                    = ٤

متو�صط درجة االأداء                                  جمموع التقديرات /٤

ب/ التقومي املعريف:
م� االألع�ب التي ت�ص�عد على التدريب لتنمية عن�صر الر�ص�قة؟

ج/ التقومي االنفع�يل:

االإقدام والثقة ب�لنف�ص قبيل االأداء.

ال�صعور ب�حلم��ص عند اأداء حرك�ت الر�ص�قة.

 تقومي نواجت التعلم:

م�شتوى التقدير
1234
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة ال�شابعة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

١. مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر املرونة اأحد مكون�ت اللي�قة احلركية.

٢. يهبط� من ارتف�ع�ت خمتلفة بطريقة اآمنة ب��صتخدام اليدين والرجلني.

٣. يحمال اأثق�ال خفيفة بطريقة اآمنة و�صليمة.

٤. يثبت� كرة القدم بطريقة �صحيحة ب�أ�صفل القدم.

5. يظهرا ا�صتعداداً للتن�ف�ص املحمود مع زمالئهم� يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.

6. يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية يف اأثن�ء الن�ص�ط البدين.

موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:
1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عن�شر املرونة اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:

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

2- الهبوط ال�شحيح با�شتخدام اليدين والرجلني:
بقدم  الهبوط  يعد  حيث  االأخرى,  تتبعه�  القدمين  اإحدى  ب��صتخدام  االأر�ص  على  منخف�صة  ارتف�ع�ت  من  يهبط 
واحدة اإحدى المه�رات الحركية االأ�ص��صية. وت�صتمل موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لمه�رة الهبوط لالأ�صفل على م� يلي:    

ֺ  و�صع الوقوف على �صيء مرتفع عن االأر�ص, وتكون القدم�ن بج�نب بع�صهم� ومتجهت�ن لالإم�م.
ֺ  مييل اجلذع قليال لالأم�م مع حتريك اإحدى القدمني لالأم�م ولالأ�صفل حتى تالم�ص االأر�ص.

ֺ  تتبعه� القدم االأخرى ب�حلركة لالأم�م ولالأ�صفل حتى تالم�ص االأر�ص بج�نب القدم االأوىل.
ֺ ترتفع اليدان للج�نب قليال للم�ص�عدة يف حفظ توازن اجل�صم.

ֺ  يح�فظ على النظر لالأم�م ولالأ�صفل يف اجت�ه مو�صع الهبوط.
ֺ  ي�صتقيم اجلذع الأعلى بعد الهبوط وتكون اليدان بج�نب اجل�صم. 
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3- حمل الأثقال بطريقة �شحيحة:
تحت�ج بع�ص مواقف الحي�ة اإلى رفع االأ�صي�ء. وتتوقف طريقة رفع ال�صيء على حجمه و�صكله. حيث تتم بمواجهة الط�لب 

لل�صيء الذي يريد رفعه. كم� يجب مراع�ة النواحي الت�لية عند رفع االأ�صي�ء:
ֺ االحتف�ظ ب�لقدمني م�صطحتني على االأر�ص ب�ت�ص�ع الكتفني.

ֺ االحتف�ظ ب�لظهر م�صتقيم�. 
ֺ ثني الركبتني للو�صول لل�صيء املراد رفعه والقب�ص عليه.

ֺ مد الركبتني الأعلى مع رفع ال�صيء من على االأر�ص. 
ֺ جتنب لف اجل�صم يف اأثن�ء رفع اأ�صي�ء ثقيلة.  

4- تثبيت كرة القدم بطريقة �شحيحة باأ�شفل القدم:
ֺ ت�صير قدم الرجل الث�بتة اإلى االتج�ه الق�دمة منه الكرة وتثنى قدم الرجل قلياًل.

ֺ  تثنى ركبة الرجل التي �صت�صتقبل الكرة, وي�صير م�صط القدم اإلى اأعلى بحيث تكون هن�ك زاوية م�ئلة بين اأ�صفل القدم 
واالأر�ص وتوجد م�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 تحت الرجل.

5- التناف�ص املحمود اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
يعتبر الن�ص�ط البدني داخل المدر�صة من المن�هج الدرا�صية التي تهدف اإلى تنمية مه�رات الطالب والط�لب�ت. وذلك من 
خالل التدريب اأو المن�ف�صة بطريقة منظمة بين اأفراد الف�صل الواحد اأو بين ال�صفوف الدرا�صية ويجب اأن تت�ح الفر�صة 
للجميع للم�ص�ركة. ف�لعالق�ت التي تن�ص� بين االأفراد م� هي اإال تف�عالت اجتم�عية تتم بطرائق وعملي�ت تتجلي في اأنم�ط 
�صلوكية متكررة من �ص�أنه� المح�فظة على تم��صك الجم�عة ومن بين هذه العملي�ت نجد التع�ون والتن�ف�ص من المكون�ت 
االأ�ص��صية للتف�عل االجتم�عي. ونظرا للت�أثير الكبير الذي تلعبه ح�ص�ص التربية البدنية والن�ص�ط الري��صي الداخلي في 
مختلف ال�صفوف الدرا�صية ولمختلف المراحل التعليمية, يت�صح ت�أثيره� على تفعيل عمليتي التع�ون والتن�ف�ص المحمود 

بين الجميع.

6- اإبراز القدرات الفردية اأثناء الن�شاط البدين:
القدرات الفردية تختلف من �صخ�ص الآخر, ويمتلك كل ط�لب اأو ط�لبة قدرات فردية يتمّيز به� عن بقية اأقرانه, لذا يجب 
اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� في اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط الري��صي مم� يوؤدي اإلى اأداء 

المه�رة ب�صكل جّيد.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
يوؤدي الط�لب والط�لبة المه�رات الحركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص الحركي, عن طريق تطبيق المه�رات 

الحركية االأ�ص��صية الت�لية: 

المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية, المتمثلة في:
ֺ تطبيق اآلية الهبوط ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة )الرجلني, اليدين(.

المه�رات الحركية االأ�ص��صية غير االنتق�لية, والمتمثلة في: 
ֺ اآلية الرفع ال�صحيح من حيث و�صع وحركة )الرجلني, اجلذع, اليدين(.

المه�رات الحركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, والمتمثلة في:
ֺ تثبيت الكرة برجل واحدة.

يتم اكت�ص�ب المه�رات الحركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:
ֺ املح�ولة واخلط�أ. 

ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
ֺ مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة املرونة. 

ֺ تثبيت امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف م�ص�بق�ت واألع�ب �صغرية تتجلى فيه� براعة الط�لب والط�لبة, 
مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.

ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة 
وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت املتعلقة بهم�.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر المرونة ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=BqPgIprGQII

https://www.youtube.com/watch?v=EFUEUMmg_bY

https://youtu.be/Hz5gS6IawNg

الهبوط من ارتف�ع�ت خمتلفة 

حمل االأثق�ل اخلفيفة.

تثبيت الكرة ب�أ�صفل القدم.
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در�ص تطبيقي
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يثبت الكرة بطريقة 
�صحيحة اخلربة التعليمية ال�ص�بعة الوحدة التعليمية

ح�صة واحدة عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

التدريبي اأ�شلوب التدري�ص املتبع االكت�ص�ف املوّجه اإ�شرتاتيجية التعّلم 
املطبقة

�ص�فرة - اأقم�ع - كرات �صغرية. الأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

تثبيت كرة القدم بطريقة �صحيحة ب�أ�صفل القدم.                                                   المهاري . ١
 تثبيت الكرة ب�أ�صفل القدم بطريقة �صحيحة من مه�رات ال�صيطرة على الكرة . ٢

التي ت�صتخدم كثيرا.                              المعرفي

تنمية �صمة التن�ف�ص المحمود.                                                                                  النفعالي. ٣

اأن�شطة التعّلم:
ֺ عمل منوذج لتثبيت الكرة ب�أكرث من جزء من اجل�صم.

ֺ األع�ب مب�صطة, مي�ر�ص فيه� الط�لب مه�رة تثبيت الكرة ب�لقدم بطريقة �صحيحة ب�أجزاء خمتلفة من 
اجل�صم: ب�ص�ق واحدة, اأو ب�ل�ص�قني, اأو ب�أ�صفل القدم.

ֺ ت�صجيع الطالب على عمل بع�ص االأن�صطة ثم ُتطرح بع�ص االأ�صئلة عليهم مثل: 
هل ب�إمك�نك اأن تثبت وت�صيطر على كرة مرتفعة: ق�دمة نحوك؟ اأو تبتعد عنك؟ اأو تتحرك اأم�مك؟ 

اأو تتحرك بج�نبك؟ 
اأو  عنك؟  تبتعد  اأو  نحوك؟  ق�دمة  االأر�ص:  على  تتدحرج  كرة  على  وت�صيطر  تثّبت  اأن  ب�إمك�نك  ֺ هل 

تتحرك اأم�مك؟ اأو تتحرك بج�نبك.

الجراءات التدري�شية:
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اأن�شطة املعّلم واملعّلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت نواجت التعّلم املطلوب تطبيقه�.

ֺ عر�ص منوذج لنواجت التعّلم بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
ֺ منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعّلم.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية. 

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ   يف االإحم�ء:  

يقوم الطالب ب�لم�صي اأو الجري اأو الحجل حول ملعب �صغير مع و�صع الكرات اأو بع�ص االأدوات التي 
تقل عن عدد الطالب في اأم�كن متفرقة وعند �صم�ع ال�ص�فرة ي�صرع كل ط�لب ب�لجري للح�صول على 

اإحدى الكرات, والذي يح�صل على كرة تح�صب له نقطة.
ֺ يثّبت الط�لب الكرة التي ميرره� له املعّلم من خالل وقوفه يف مركز دائرة كبرية يكّونه� الط�لب حوله 

مع ال�صرح والتعليق.
ֺ من خالل عمل جمموع�ت على �صكل دوائر عمل النموذج ال�ص�بق.

ֺ تثبيت الكرة املرتدة اإليه من احل�ئط بطريقة �صحيحة.
ֺ تثبيت الط�لب الكرة ال�ص�قطة من اأعلى يف الفراغ ال�صخ�صي بطريقة �صحيحة.

مالحظات الأداء:
ֺ ت�صري قدم الرجل الث�بتة اإىل االجت�ه الق�دمة منه الكرة مع ثني مف�صل القدم قلياًل.

ֺ ثني مف�صل ركبة الرجل التي �صتالم�ص الكرة يف الوقت الذي ي�صري فيه م�صط القدم اإىل اأعلى بحيث 
تكون القدم م�ئلة بني االجت�ه االأ�صفل واالأعلى.

ֺ تو�صع الكرة على م�ص�فة ت�صتقر فيه� الكرة بني القدم واالأر�ص.
ֺ مبجرد مل�ص الكرة للقدم يثنى مف�صل ركبة الرجل للتحكم يف الكرة حتى ال ترتد وت�صتقر حتت القدم.

اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه:
ֺ هل ب�إمك�نك اأن تثّبت كرة متحركة ب�لقدم, مع توجيهه� للج�نب؟

ֺ هل ب�إمك�نك ان تثّبت كرة �ص�قطة من االأعلى.
ֺ  هل ب�إمك�نك اأن تثّبت كرة متحركة ق�دمة نحوك ب�أق�صى قوة ممكنة, ومرة اأخرى ب�أقل قوة.

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

•  مراجعة تطبيق مه�رة تثبيت الكرة من خالل مت�بعة عر�ص الدر�ص املوجود يف الفيديو من 
خالل الرابط املرفق )التعّلم عن بعد(.
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موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء

اأ/ التقومي امله�ري

ت�صري قدم الرجل الث�بتة اإىل االجت�ه الق�دمة منه الكرة مع ثني مف�صل 
القدم قلياًل.

ثني مف�صل ركبة الرجل التي �صتالم�ص الكرة يف الوقت الذي ي�صري فيه
 م�صط القدم اإىل اأعلى بحيث تكون القدم م�ئلة بني االجت�ه االأ�صفل واالأعلى.

تو�صع الكرة على م�ص�فة ت�صتقر فيه� الكرة بني القدم واالأر�ص.

عند مل�ص الكرة للقدم يثنى مف�صل ركبة الرجل للتحكم يف الكرة حتى ال
 ترتد وت�صتقر حتت القدم.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                                    = ٤

متو�صط درجة االأداء                                  جمموع التقديرات /٤

ب/ التقومي املعريف:
�ص/ عّدد اأنواع/ �صور تثبيت الكرة ب�لقدم؟

ج/ التقومي االنفع�يل:

االإقدام والثقة ب�لنف�ص قبيل االأداء.

ال�صعور ب�حلم��ص عند تثبيت الكرة.

 تقومي نواجت التعلم:

م�شتوى التقدير
1234
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة الثامنة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر االتزان ك�أحد مكون�ت اللي�قة احلركية.  .١

يقف� على الكتفني بطريقة �صحيحة.  .٢
ير�صال الكرة ب�ليد بطريقة �صحيحة.  .٣

ينّمي� �صمة البذل والعط�ء يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.  .٤

يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدين.  .5

موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:
1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عن�شر التزان اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم يف هذه الوحدة ن�ص�ط�ته مب� 
ي�صهم يف تطوير عن�صر االتزان من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت االأخرى امل�صتهدف حتقيقه�.

2- الوقوف على الكتفني:
مه�رة الوقوف على الكتفني من مه�رات الثب�ت واالتزان وهي تعترب �صمن امله�رات احلركية االأ�ص��صية, وفيه� 

تعمل الكتف�ن كق�عدة ارتك�ز من��صبة, ويتم اتخ�ذ و�صع الوقوف على الكتفني ب�تب�ع اخلطوات الت�لية:
ֺ الو�صع االبتدائي من الرقود والذراع�ن بج�نب اجل�صم والكف�ن على االأر�ص, واجلذع م�ئل قليال لالأم�م.

ֺ الراأ�ص على ا�صتق�مة اجلذع.

ֺ ترفع الرجالن واملقعدة واجلذع لالأعلى مع دفع اجل�صم للخلف حتى ي�صل الكتف�ن لالأر�ص.

ֺ مق�بلة االأر�ص وبق�ء الراأ�ص مالم�ص لالأر�ص.

ֺ مد مف�صلي الفخذين والركبتني والقدمني ع�لي� وعلى ا�صتق�مة واحدة.

ֺ مد اجلذع الأعلى مع �صنده ب�لكفني ويبقى الع�صدين مالم�صني لالأر�ص للو�صول لو�صع ا�صتق�مة اجلذع 

والرجلني والقدمني, والوقوف على الكتفني.
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ֺ يكون اجل�صم يف الو�صع النه�ئي م�صتقيم� وا�ص�بع القدم�ن ت�صريان لالأعلى يف و�صع راأ�صي مع اال�صتن�د على 

الذراعني والكفني.

3- الإر�شال ال�شحيح للكرة باليد:
قبل  من  الكرة  على  و�صيطرة  حتكم  تتطلب  التي  االأ�ص��صية  احلركية  امله�رات  من  ب�ليد  الكرة  اإر�ص�ل  مه�رة 

الط�لب الذي يعطي قوة للكرة. ويتم اإر�ص�ل الكرة ب�ليد من اأ�صفل ك�لت�يل:
ֺ يقف الط�لب وال�صدر مواجه لالأم�م مع و�صع اإحدى القدمني لالأم�م واالأخرى للخلف.

ֺ تكون الكرة على راحة اليد غري ال�ص�ربة يف منت�صف اجل�صم ويف م�صتوى اأعلى من و�صط اجل�صم.
ֺ يوؤرجح الط�لب اليد ال�ص�ربة للخلف مع ميل اجل�صم لالأم�م قليال و�صرب الكرة ب�ليد.

ֺ اليد مفرودة اأو م�صمومة, وتواجه اليد الكرة من اأ�صفل.
ֺ يجب مت�بعة اليد ال�ص�ربة ب�أرجحته� اإىل االأم�م بعد اأداء االإر�ص�ل. 

ֺ امتداد مف��صل اجل�صم جميعه� ملت�بعة احلركة. 

4- �شمة البذل والعطاء اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين.
اأّنه اأحد الف�ص�ئل االإن�ص�نية التي تعني الَبذل والت�صحية, ويكون ذلك بعدم التقّيد بحب  يعرف العط�ء على 
الذات فقط, واإّنم� ُحب االآخرين اأي�ص�ً, كم� يعني التجّرد من االأن�نّية والتمّلك, وتف�صيل البذل على االحتك�ر, 

وتوجد للعط�ء اآث�ٌر اإيج�بّية كثيرة تعود ب�لنفع على �ص�حبه, والُمجتمع ب�صكل ع�م, ومن هذه االآث�ر م� ي�أتي:
ֺ يزيد من ط�ق�ت الفرد واالأمة, وي�صحذ الِهمم. 

ֺ ي�ص�عد على ك�صب املحّبة, واالحرتام, والثقة من ِقبل الن��ص, والع�ئلة, واملجتمع, وال�صعور ب�لر�صى الذاتي, 
ب�الإ�ص�فة اإىل ك�صب ر�صى اهلل تع�ىل, ونيل االأجر. 

ֺ تو�صيع اآف�ق االأّمة لبن�ء وتنمية جمتمع متم��صك, وَخلق نوع من الثقة, واحلب, والرتابط بني اأفراده. 
يقي  الذي  االأمر  العط�ء,  بلّذة  وال�صعور  املُ�صَت�صعفني,  وُم�ص�عدة  والت�صحية,  اخلري,  عمل  يف  االنغم��ص   ֺ

�ص�حبه من هموم كثرية تقف ع�ئق�ً يف حي�ته. 
ֺ معرفة ال�صخ�ص بعط�ئه وم� يقّدمه من اأعم�ل خرّية متوا�صلة.
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6- يتعزز لديهما اإبراز قدراتهما الفردية اأثناء الن�شاط البدين.
بقية  عن  به�  يتمّيز  فردية  قدرات  ط�لبة  اأو  ط�لب  كل  ويمتلك  الآخر,  �صخ�ص  من  تختلف  الفردية  القدرات 
اأقرانه, لذا يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط 

الري��صي مم� يوؤدي اإلى اأداء المه�رة ب�صكل جّيد.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الن�شاطات:الن�شاطات:الوحدة.
امله�رات  تطبيق  طريق  عن  احلركي,  االإح�ص��ص  لتنمية  فردي  ب�صكل  االأ�ص��صية  احلركية  امله�رات  والط�لبة  الط�لب  يوؤدي 

احلركية االأ�ص��صية الت�لية: 
امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية, املتمثلة يف:

ֺ تطبيق اآلية الهبوط ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة )الرجلني, اليدين(.
امله�رات احلركية االأ�ص��صية غري االنتق�لية, واملتمثلة يف: 

ֺ اآلية الرفع ال�صحيح من حيث و�صع وحركة )الرجلني, اجلذع, اليدين(.
امله�رات احلركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, واملتمثلة يف:
ֺ تثبيت الكرة الزاحفة )ب�لرجلني مع�, برجل واحدة(.
يتم اكت�ص�ب امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:

ֺ  املح�ولة واخلط�أ. 
ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
ֺ مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة االتزان. 

ֺ تثبيت امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف م�ص�بق�ت واألع�ب �صغرية تتجلى فيه� براعة الط�لب والط�لبة, 
مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.

ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة 
وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت املتعلقة بهم�.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر االتزان ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=8HhUEdhUIiI

https://www.youtube.com/watch?v=e-Cs-a8iC2E

الوقوف على الكتفني

ار�ص�ل الكرة ب�ليد
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در�ص تطبيقي
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الوقوف على الكتفني اخلربة التعليمية الث�منة الوحدة التعليمية

ح�صت�ن عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري اأ�شلوب التدري�ص املتبع تب�دل االأدوار اإ�شرتاتيجية التعّلم 
املطبقة

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

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة

نواجت التعلم:

الجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

 يوؤدي� الوقوف على الكتفين بطريقة �صحيحة.                                                   المهاري . ١
 يذكرا موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للوقوف على الكتفين.                  المعرفي. ٢
يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.                  النفعالي. ٣

اأن�شطة التعّلم:
ֺ الت�أكد من توفر املتطلب ال�ص�بق لهذه اخلربة: يوؤدي�ن الوقوف على الكتفني مع اال�صتن�د على احل�ئط.

ֺ توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من تطبيق الطالب له�. 
ֺ تطبيق�ت موجهة مله�رة الوقوف على الكتفني يف مواجهة احل�ئط وب�لتع�ون مع زميل/ـة ب�ل�صند.

 اأن�شطة املعّلم واملعّلمة: 
ֺ �صرح موا�صف�ت االأداء املطلوب.

ֺ عر�ص منوذج بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
ֺ منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.



١١٥

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.  

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ )وقوف( اجلري احلر يف امللعب, وعند �صم�ع ال�ص�فرة التبديل اإىل امل�صي.

ֺ )رقود( رفع الرجلني ع�لي� مع ميل اجلذع لالأم�م للم�ص الركبتني.
ֺ )وقوف- ثب�ت الو�صط( تب�دل ثني اجلذع على اجل�نبني.

ֺ )جلو�ص طويل- فتح�( ثني اجلذع اأم�م� لالأ�صفل مل�صك م�صطي القدمني.
ֺ يتم تعليم اخلربة من خالل التدّرج بتنفيذ االأن�صطة التعليمية الت�لية:  

ֺ و�صع اجللو�ص الطويل الدحرجة اخللفية لالرتك�ز على منطقة الكتفني اخللفية و�صند الكفني جل�نبي اجلذع.
ֺ مد الركبتني ع�لي� مع االحتف�ظ ب��صتق�متهم والراأ�ص على ال�صدر.

ֺ مم�ر�صة فردية مله�رة الوقوف على الكتفني من قبل الط�لب/ــة ال�صتك�ص�ف قدراته.
ֺ تقدمي التغذية الراجعة املب��صرة له. 

 
مالحظة الأداء: 

ֺ الوقوف واال�صتن�د يكون على الكتفني, و�صند اجل�صم ب�لكفني يف حم�ذاة الو�صط.
ֺ اجل�صم ممتد والرجالن والقدم�ن يف و�صع راأ�صي فوق ق�عدة االرتك�ز.

ֺ الع�صدان مرتكزان على االأر�ص وامل�ص�فة بينهم� ب�ت�ص�ع الكتفني.

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

يق�صم الف�صل اإىل ثالث جمموع�ت, االأوىل تقوم مبم�ر�صة فردية للوقوف على الكتفني, والث�نية تقوم ب�الأداء على 
احل�ئط, والث�لثة ب�لتع�ون مع الزميل ب�ل�صند, ثم التبديل بني املجموع�ت, ويحدد املعّلم االأف�صل.

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

تنفيذ مه�رة الوقوف على الكتفني يف املنزل خم�ص مرات بطريقة �صحيحة واآمنة حتت رع�ية االأب.  
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موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء

 تقومي نواجت التعلم:

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                                    = ٤

متو�صط درجة االأداء                                  جمموع التقديرات /٤

ب/ التقومي املعريف: 
�ص/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للوقوف على الكتفني. مع ذكر الت�صور الذهني للحركة؟

ج/ التقومي االنفع�يل:

اإبراز قدراته الفردية يف اأثن�ء الن�ص�ط البدين.

م�شتوى التقدير

اأ/ التقومي امله�ري)بدين(:

الوقوف واال�صتن�د يكون على الكتفني.

�صند اجل�صم ب�لكفني يف حم�ذاة الو�صط.

اجل�صم ممتد والرجالن والقدم�ن يف و�صع راأ�صي فوق ق�عدة االرتك�ز.

الع�صدان مرتكزان على االأر�ص وامل�ص�فة بينهم� ب�ت�ص�ع الكتفني.

الراأ�ص قريبة من ال�صدر بقدر االإمك�ن.

1234
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة التا�شعة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر التوافق اأحد مكون�ت اللي�قة احلركية.  .١
يت�صّلق� )حبال اأو ق�ئم�( ت�صلق�ً ع�مودي�ً بطريقة �صحيحة.  .٢

يتمكن� من االتزان ن�صف�ً على الركبة.  .٣
ير�صال الكرة ب�لقدم بطريقة �صحيحة.  .٤

ينّمي� �صمة التن�ف�ص املحمود مع زمالئهم� يف اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.  .5
يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية يف اأثن�ء الن�ص�ط البدين.  .6

موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:

1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عن�شر التوافق اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ته بم� 

ي�صهم في تطوير عن�صر التوافق من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2- الت�شّلق بطريقة �شحيحة واآمنة.
الت�صّلق  ويتطلب  والرجلين.  اليدين  الأداء  منتظم  بتت�بع  تتم  التي  االأ�ص��صية  الحركية  المه�رات  الت�صّلق من 
تنمية  الت�صّلق في  وي�ص�عد  وال�صيطرة عليه� �صعودا ونزوال.  الج�صم  المتحركة من  االأجزاء  اأداء  التحكم في 
القدرات البدنية لدى الط�لب. ويمكن اأن يتم الت�صّلق ب��صتخدام حب�ل معّلقة.  وفيم� يلي و�صف الأداء مه�رة 

الت�صّلق:
ֺ تبداأ امله�رة من و�صع الوقوف املواجه للحب�ل املعّلقة. 

ֺ يقب�ص الط�لب ب�ليدين على احلبل املعّلق الذي يكون يف م�صتوى �صدره. 

ֺ تكون القدم�ن على االأر�ص بج�نب بع�صهم�, وامل�صط�ن ي�صريان لالأم�م. 

ֺ تبداأ حركة ال�صعود لالأعلى مب�صك احلبل ب�ليدين.  
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3- التزان ن�شفا على الركبة
يتم االتزان من و�صع الجثو االأفقي برفع اإحدى القدمين عن االأر�ص ومد مف�صل ركبة الرجل للخلف لت�صبح 
م�صتقيمة وفي م�صتوى منخف�ص قليال عن م�صتوى الج�صم, ويكون الجذع والراأ�ص مرتفعين الأعلى, والنظر 
متجه لالأم�م والأعلى, وتكون الذراع�ن ممدودتين ومرفوعتين للج�نبين لحفظ التوازن. ويراعى في و�صع 

االتزان م� يلي:
ֺ تكون الذراع�ن ممدودتني ك�مال للج�نبني.

ֺ يتجه النظر لالأم�م مع اجت�ه الراأ�ص للخلف قليال.

ֺ يكون وجه قدم االرتك�ز مالم�ص لالأر�ص واالأ�ص�بع متجهة للخلف, و�ص�ق الرجل مالم�ص لالأر�ص, والركبة 

مرتكزة على االأر�ص.
ֺ تكون الرجل احلرة على ك�مل امتداده� ومرفوعة ع�لي� ومتجهة للخلف مع امتداد م�صط القدم.

ֺ يكون الظهر يف و�صع م�صتقيم اأو تقو�ص الأ�صفل. 

4- اإر�شال الكرة بالقدم بطريقة �شحيحة:
ֺ يقف الط�لب خلف الكرة املو�صوعة على االأر�ص بحيث تكون الرجل الراكلة للخلف قليال وعلى ا�صتق�مة 

الكرة, وتكون قدم الرجل الث�نية بج�نب الكرة وحم�ذية له�.
لالأم�م  والنظر  قليال,  لالأم�م  اجلذع  وميل  الث�بتة  الرجل  ركبة  ثني  مع  للخلف  الراكلة  الرجل  ت�أرجح   ֺ

للمك�ن الذي �صتمرر اإليه الكرة.
ֺ ت�أرجح الرجل الراكلة لالأم�م ليق�بل م�صط القدم منت�صف الكرة,وميرر الكرة لالأم�م, ويوجهه� اإىل املك�ن 

املرغوب حتريكه� اإليه.
ֺ تت�بع الرجل الراكلة حركة االأرجحة لالأم�م, كم� يت�بع النظر حركة الكرة لالأم�م حتى و�صوله� اإىل املك�ن 

املرغوب حتريكه� اإليه.
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5- التناف�ص املحمود يف اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين.
يعتبر الن�ص�ط البدني داخل المدر�صة من المن�هج الدرا�صية التي تهدف اإلى تنمية مه�رات الطالب والط�لب�ت. 
وذلك من خالل التدريب اأو المن�ف�صة بطريقة منظمة بين اأفراد الف�صل الواحد اأو بين ال�صفوف الدرا�صية 
ويجب اأن تت�ح الفر�صة للجميع للم�ص�ركة. ف�لعالق�ت التي تن�ص� بين االأفراد م� هي اإال تف�عالت اجتم�عية 
تتم بطرائق وعملي�ت تتجلي في اأنم�ط �صلوكية متكررة من �ص�أنه� المح�فظة على تم��صك الجم�عة ومن بين 
هذه العملي�ت نجد التع�ون والتن�ف�ص من المكون�ت االأ�ص��صية للتف�عل االجتم�عي. ونظرا للت�أثير الكبير الذي 
تلعبه ح�ص�ص التربية البدنية والن�ص�ط الري��صي الداخلي في مختلف ال�صفوف الدرا�صية ولمختلف المراحل 

التعليمية, يت�صح ت�أثيره� على تفعيل عمليتي التع�ون والتن�ف�ص المحمود بين الجميع.

6- يتعزز لديهما اإبراز قدراتهما الفردية يف اأثناء الن�شاط البدين.
بقية  عن  به�  يتمّيز  فردية  قدرات  ط�لبة  اأو  ط�لب  كل  ويمتلك  الآخر,  �صخ�ص  من  تختلف  الفردية  القدرات 
اأقرانه, لذا يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط 

الري��صي مم� يوؤدي اإلى اأداء المه�رة ب�صكل جّيد.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الن�شاطات:الن�شاطات:الوحدة.
يوؤدي الط�لب والط�لبة امله�رات احلركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص احلركي, عن طريق تطبيق 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية الت�لية: 
امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية, املتمثلة يف:

ֺ تطبيق اآلية الت�صّلق ال�صحيح, عن طريق و�صع وحركة )اجل�صم, واليدين, والراحتني, والرجلني(.
ֺ االتزان )الغط�ص( ن�صف�ً على الركبة مع الثب�ت واالتزان. 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, واملتمثلة يف:
ֺ اإر�ص�ل الكرة ب�لقدم بطريقة �صحيحة.

يتم اكت�ص�ب امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:
ֺ املح�ولة واخلط�أ. 

ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
ֺ مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة التوافق. 

براعة  فيه�  تتجلى  واألع�ب �صغرية  م�ص�بق�ت  االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف  امله�رات احلركية  ֺ تثبيت 
الط�لب والط�لبة, مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.

ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات اأداء ومواقف 
املتعّلقة  التوجيه�ت  لبث  االنتب�ه  و�صد  والط�لبة  الط�لب  دافعية  اأي مواقف ال�صتث�رة  وا�صتثم�ر  مق�صودة 

بهم�.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن��صر اللي�قة الحركية: )الر�ص�قة, التوازن, التوافق, المرونة(.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=NrxGZm67YXg

https://www.youtube.com/watch?v=dbzCTQfq-KQ

https://www.youtube.com/watch?v=aYuK0ESm_kk

الت�صلق )حبال اأو ق�ئم�( ت�صلق�ً ع�مودي�ً 

االتزان ن�صف�ً على الركبة.

ار�ص�ل الكرة ب�لقدم 
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در�ص تطبيقي
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االتزان ن�صف� على الركبة اخلربة التعليمية الت��صعة الوحدة التعليمية

ح�صت�ن عدد احل�ش�ص الث�ين ابتدائي ال�شف الدرا�شي

االكت�ص�ف املوّجه اأ�شلوب التدري�ص املتبع لعب االأدوار اإ�شرتاتيجية التعّلم 
املطبقة

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

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة

نواجت التعلم:

الجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

 يوؤدي� االتزان ن�صف� على الركبة بطريقة �صحيحة.                                                   المهاري . ١
يعرف� موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالتزان ن�صف� على الركبة.        المعرفي. ٢
 يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.                       النفعالي. ٣

اأن�شطة التعّلم:
ֺ تطبيق�ت على االتزان ن�صف� على الركبة مع الثب�ت.

ֺ التدرج يف ت�صعيب امله�رة لتتحدى قدرات الطلبة.

ֺ الت�أكد من توفر املتطلب ال�ص�بق لهذه اخلربة: االتزان من الوقوف. 

ֺ توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح والت�أكد من تطبيق الطالب له�.
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اأن�شطة املعّلم واملعّلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت االأداء املطلوب.

ֺ عر�ص منوذج بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
ֺ منح الطلبة فر�صة من��صبة لتجريب االأداء.

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة
لعبة �صغرية: 

انت�ص�ر حر داخل امللعب وقوف اجلري اخلفيف وعند �صم�ع ال�ص�فرة جميع الطلبة يف و�صع اجلثو االأفقي, ثم رفع 
اإحدى القدمني عن االأر�ص ومد مف�صل ركبة الرجل للخلف لت�صبح م�صتقيمة ويف م�صتوى منخف�ص قليال عن 
م�صتوى اجل�صم, ويكون اجلذع والراأ�ص مرتفع�ن الأعلى, والنظر متجه لالأم�م ولالأعلى, وتكون اليدان ممدودتني 

ومرفوعتني للج�نبني حلفظ التوازن, ثم ت�صحيح االأخط�ء وت�صجيع اأف�صل اأداء مع تكرر اللعبة.

مالحظة الأداء: 
ֺ تكون اليدان ممدودتني ك�مال للج�نبني.

ֺ يكون وجه قدم االرتك�ز مالم�ص لالأر�ص واالأ�ص�بع متجهة للخلف.
ֺ  �ص�ق الرجل مالم�ص لالأر�ص, والركبة مرتكزة على االأر�ص.

ֺ  يكون الظهر م�صتقيم اأو تقو�ص الأ�صفل.

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

اأربع جمموع�ت على �صكل دوائر مت�ص�وية, وعند �صم�ع ال�ص�فرة يبداأ الطلبة الدوران ب�جلري حول  يق�صم الطلبة اإىل 
الدائرة وعند �صم�ع ال�ص�فرة يوؤدي الطلبة االتزان ن�صف� والثب�ت, ويفوز الط�لب الذي يتزن اأطول زمن ممكن. 

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

يوؤدي الط�لب االتزان ن�صف� على الركبة بطريقة �صحيحة. يف املنزل خم�ص مرات على االأقل مع اأخذ 
�صورة اإن اأمكن؟
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موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء

 تقومي نواجت التعلم:

ب/ التقومي املعريف:
�ص/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالتزان ن�صف� على الركبة. مع ذكر الت�صّور الذهني للحركة؟

ج/ التقومي االنفع�يل:

اإبراز قدراته الفردية يف اأثن�ء الن�ص�ط البدين.

م�شتوى التقدير
اأ/ التقومي امله�ري)بدين(:

تكون اليدان ممدودتني ك�مال للج�نبني.

يتجه النظر لالأم�م مع اجت�ه الراأ�ص للخلف قليال.

يكون وجه قدم االرتك�ز مالم�ص لالأر�ص واالأ�ص�بع متجهة للخلف, والركبة
مرتكزة على االأر�ص.

تكون الرجل احلرة على ك�مل امتداده� ومرفوعة ع�لي� ومتجهة للخلف مع
امتداد م�صط القدم.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                                    = ٤
املتو�صط                                               = جمموع التقديرات /٤

1234
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عددعدد
6احل�ص�صاحل�ص�ص

الوحـدة العا�شرة
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نواجت التعّلم:نواجت التعّلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

١. مي�ر�ص� امله�رات احلركية االأ�ص��صية لتنمية عن�صر الر�ص�قة اأحد مكون�ت اللي�قة احلركية.
٢. يهبط� من )ارتف�ع�ت خمتلفة( بطريقة اآمنة و�صليمة ب��صتخدام اأداة م�ص�عدة.

٣. يقف� على الراأ�ص ن�صف�ً.
٤. يح�صن� الكرة بطريقة �صحيحة.

5. ينّمي� �صمة الرفق عند التع�مل مع الزمالء اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.
6. يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدين.

موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:موا�شفات الأداء لنواجت التعّلم:
1- ممار�شة ن�شاط بدين ينّمي عن�شر الر�شاقة اأحد عنا�شر اللياقة احلركية:

ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, وُتقّدم في هذه الوحدة ن�ص�ط�ته بم� 
ي�صهم في تطوير عن�صر الر�ص�قة من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج االأخرى الم�صتهدف تحقيقه�.

2- الهبوط ال�شحيح من ارتفاعات منخف�شة:
اأحد مه�رات الوثب والذي يعرف ب�لوثب الأ�صفل وهي مه�رة من المه�رات الحركية  يعد الهبوط ب�لقدمين 

االأ�ص��صية. وت�صتمل موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لمه�رة الوثب الأ�صفل م� يلي:
ֺ يكون االرتق�ء ب�لقدمني مع� واأ�ص�بع القدمني متجهة لالأم�م من و�صع الوقوف على �صطح مرتفع.

ֺ مييل اجلذع لالأم�م قليال مع ثني الركبتني ن�صف�.

ֺ تدفع القدمني مع� ال�صطح الواقف عليه للتحرك لالأم�م واالأعلى, وتكون مقدمة القدمني )امل�صطني( 

اآخر من يرتك �صطح الوقوف.
ֺ تثني الركبتني قليال المت�ص��ص �صدمة مق�بلة االأر�ص له�, مع ميل اجلذع لالأم�م قليال.

ֺ بعد اكتم�ل الهبوط يتم مد الركبتني واجلذع الأعلى للو�صول لو�صع الوقوف.



١٣٣

ֺ تتحرك اليدان بج�نب اجل�صم ب�لتوافق مع حركة الهبوط للمح�فظة على توازن اجل�صم.
ֺ  يح�فظ على النظر لالأم�م والأ�صفل يف اجت�ه مو�صع الهبوط.

ֺ ال بد من التدّرج بتخفيف القوة ب��صتخدام اأجزاء كبرية من اجل�صم )الرجلني(. 
ֺ ينبغي ثني مف�صلي الفخذين والركبتني والقدمني, وخف�ص مركز ثقل اجل�صم الأ�صفل فوق ق�عدة 

االرتك�ز.

3- الوقوف على الراأ�ص ن�شفا:
الوقوف على الراأ�ص ن�صف� هو حركة متهيدية مله�رة الوقوف على الراأ�ص التي تعد من مه�رات الثب�ت واالتزان 
ن�صف� وفق اخلطوات  الراأ�ص  الوقوف على  اأداء مه�رة  ويتم  االأ�ص��صية,  امله�رات احلركية  ت�صنف �صمن  والتي 

الت�لية:
ֺ من و�صع االإقع�ء واليدين على االأر�ص ب�ت�ص�ع ال�صدر واالأ�ص�بع ت�صري اإىل االأم�م.

ֺ و�صع مقدمة الراأ�ص على االأر�ص بحيث ت�صكل مع اليدين مثلث مت�ص�وي ال�ص�قني قمته الراأ�ص وق�عدته 
اليدين.

ֺ دفع االأر�ص ب�لقدمني مع� ورفع احلو�ص واجلذع فوق اليدين, ثم مد اجل�صم ع�لي� ببطء, مع بق�ء مف�صلي 
الركبتني مثنيتني. 

4-الحت�شان ال�شحيح للكرة:
مه�رة احت�ص�ن الكرة من امله�رات التي ت�أتي بعد ا�صتقب�ل الكرة بطريقة �صحيحة, وتتطلب حتكم و�صيطرة على 

الكرة. ويتم اأدائه� بعد ا�صتقب�له� بطريقة �صحيحة وفق اخلطوات الت�لية:
ֺ الوقوف فتح�, والقدم�ن ب�ت�ص�ع احلو�ص, وتقّدم اإحدى القدمني لالأم�م قليال.

ֺ مد اليدين لالأم�م, راحتي اليدين مواجهت�ن الأعلى ومتب�عدان م�ص�فة من��صبة.  
ֺ ثني مف�صلي املرفقني قليال والنظر يف اجت�ه الكرة ملت�بعته� عند اقرتابه� من اجل�صم مع التحرك اأم�م� 

اأو خلف�.
ֺ مواجهة اجل�صم للكرة ال�صتقب�له� وت�صكل الذراع�ن م� ي�صبه ال�صّلة ال�صتقب�ل الكرة فيه�.

ֺ ميكن امت�ص��ص �صدة ا�صطدام الكرة ب�ليدين ب�أخذ خطوة ق�صرية للخلف, اأو بثني اجلذع والركبتني قليال 
الأ�صفل.

ֺ بعد ا�صتقب�ل الكرة يتم ثني املرفقني لتقريب الكرة من ال�صدر واحت�ص�نه� ب�ليدين.
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5- التعامل مع الزميل برفق يف اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
يق�صي الط�لب والط�لبة الكثير من وقته� مع زمالئه في المدر�صة, وغ�لب�ً م� يكون اأكثر مم� قد يق�صي�نه مع 
اأ�صرتهم� واأ�صدق�ئهم�, وقد ينتج عن ذلك بن�ء عالق�ٍت مع زمالئهم�, وحتى تكون عملية التوا�صل بين الط�لب 
وزمالئه اإيج�بيًة و�صل�صة, يجب اّتب�ع اآداٍب خ��صة في التع�مل معهم, وااللتزام ب�لقوانين والقواعد الخ��صة 
ب�لمدر�صة. االحترام المتب�دل بين الزمالء من االأ�ص��صي�ت التي يجب توافره� لخلق بيئة تعليمية �صحية, فهو 
يعمل على تنمية وتعزيز روح الفريق, كم� ينتج عنه زي�دة في الكف�ءة واالإنت�جية لديهم, واالحترام يجب اأن 

يكون لجميع الزمالء بدون اأّي ا�صتثن�ء.

6- يتعزز لديهما اإبراز قدراتهما الفردية اأثناء الن�شاط البدين.
بقية  عن  به�  يتمّيز  فردية  قدرات  ط�لبة  اأو  ط�لب  كل  ويمتلك  الآخر,  �صخ�ص  من  تختلف  الفردية  القدرات 
اأقرانه, لذا يجب اأن يعمل الط�لب اأو الط�لبة على اإبراز القدرات الفردية التي يمتلكه� اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط 

الري��صي مم� يوؤدي اإلى اأداء المه�رة ب�صكل جّيد.
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ميكن للمعّلم واملعّلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري 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 مدمجة تحتوي على مق�طع فيديو الأداء المه�رات المتعّلمة الواردة في هذه 

الن�شاطات:الن�شاطات:الوحدة.
يوؤدي الط�لب والط�لبة امله�رات احلركية االأ�ص��صية ب�صكل فردي لتنمية االإح�ص��ص احلركي, عن طريق تطبيق 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية الت�لية: 
امله�رات احلركية االأ�ص��صية االنتق�لية, املتمثلة يف:

ֺ تطبيق اآلية الهبوط ال�صحيح ب��صتخدام اأداة, عن طريق و�صع وحركة )اجل�صم, الرجلني, واليدين(.
ֺ الوقوف على الراأ�ص مع ثني الرجلني من مف�صل الفخذ والثب�ت املتزن. 

امله�رات احلركية االأ�ص��صية للتع�مل والتحكم, واملتمثلة يف:
ֺ احت�ص�ن الكرة ب�ليدين وال�صدر.

يتم اكت�ص�ب امله�رات احلركية االأ�ص��صية عن طريق االآتي:
ֺ املح�ولة واخلط�أ. 

ֺ م�ص�هدة اأداء من�ذج حّية. 
ֺ ر�صوم و�صور تو�صيحية. 

ֺ اال�صتمرار يف املم�ر�صة.
ֺ مي�ر�ص الط�لب والط�لبة اأداء امله�رات احلركية االأ�ص��صية لرفع معدل اللي�قة احلركية وخ��صة الر�ص�قة. 
براعة  واألع�ب �صغرية تتجلى فيه�  االأ�ص��صية عن طريق مم�ر�صته� يف م�ص�بق�ت  امله�رات احلركية  ֺ تثبيت 

الط�لب والط�لبة, مع جتنب امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت قوية.
ֺ يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية واملعرفية ب�صكل غري مب��صر عرب موؤ�صرات اأداء ومواقف 
املتعّلقة  التوجيه�ت  االنتب�ه لبث  والط�لبة و�صد  الط�لب  دافعية  اأي مواقف ال�صتث�رة  وا�صتثم�ر  مق�صودة 

بهم�.
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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.

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

	 اختب�رات قي��ص م�صتوى عن�صر الر�ص�قة اأحد عن��صر اللي�قة الحركية.

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

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://www.youtube.com/watch?v=BqPgIprGQII

https://www.youtube.com/watch?v=wxUkTlG8dls

https://www.youtube.com/watch?v=jtd4EsD7hm4

الهبوط من ارتف�ع�ت خمتلفة 

الوقوف على الراأ�ص ن�صف�ً

احت�ص�ن الكرة 
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در�ص تطبيقي
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الوقوف على الراأ�ص ن�صف� اخلربة التعليمية الع��صرة الوحدة التعليمية

ح�صت�ن عدد احل�ش�ص الث�ين االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االكت�ص�ف املوّجه اأ�شلوب التدري�ص املتبع لعب االأدوار اإ�شرتاتيجية التعّلم 
املطبقة

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

ت�شميم لدر�ص تطبيقي من درو�ص الوحدة

نواجت التعلم:

الجراءات التدري�شية:

نتيجة لتعّلم هذه اخلربة التعليمية ي�شتطيع الطالب والطالبة اأن يطورا قدراتهما على الآتي:

 يوؤدي� الوقوف على الراأ�ص ن�صف� بطريقة �صحيحة اآمنة.                                                   المهاري . ١
المعرفي. ٢ يعرف موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للوقوف على الراأ�ص ن�صف�.        
النفعالي. ٣  يتعزز لديهم� اإبراز قدراتهم� الفردية اأثن�ء الن�ص�ط البدني.                       

اأن�شطة التعّلم:
ֺ تق�صيم الطلبة اإىل ق�طرات مت�ص�وية العدد,

ֺ  اأم�م كل ق�طرة مرتبة جمب�ز وق�ئد للمجموعة مل�ص�ندة الزميل عند احل�جة. 
ֺ عند �صم�ع ال�ص�فرة يبداأ اأول املجموعة ب�لوقوف على الراأ�ص ن�صف� مب�ص�عدة الزميل/ــة الت�يل, ثم 

العودة اإىل اآخر الق�طرة.
ֺ الت�أكد من توفر املتطلب ال�ص�بق لهذه اخلربة مع توجيه بع�ص االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح: 

الوقوف على الراأ�ص ن�صف� مع اال�صتن�د على احل�ئط.
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اأن�شطة املعّلم واملعّلمة:
ֺ �صرح موا�صف�ت االأداء املطلوب. 

ֺ  عر�ص منوذج بو�ص�ئل العر�ص املن��صبة.
ֺ منح الطلبة فر�صة من��صبة لتجريب االأداء. 

ֺ ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
ֺ تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
ֺ )وقوف( اجلري مع رفع الركبتني ع�لي�.

ֺ )وقوف( الوثب مع الت�صفيق ع�لي� )١- ٤( والت�صفيق على الفخذين )5- 8(.
ֺ اأداء منوذج حركي للمه�رة يو�صح فيه م� يلي:

ֺ و�صع اليدين على ق�عدة املثلث, والراأ�ص على راأ�ص املثلث.
ֺ دفع االأر�ص ب�لقدمني العمودية على اجلذع, وامل�صط�ن ي�صريان الأعلى.

ֺ )وقوف- مواجه( بني كل ط�لبني, وعند �صم�ع ال�ص�فرة يقوم الط�لب/ــة: 
)اأ( برفع اليدين ع�لي� وو�صع اأحد القدمني اأم�م�, ثم ثنى اجلذع اأم�م� الأ�صفل الأداء امله�رة وال�صند من الط�لب/

الط�لبة. 
 )ب( التبديل بينهم� وحتديد االأداء االأف�صل.

مالحظة الأداء: 
ֺ و�صع االإقع�ء واليدين على االأر�ص ب�ت�ص�ع ال�صدر واالأ�ص�بع ت�صري اإىل االأم�م.

ֺ و�صع مقدمة الراأ�ص على االأر�ص بحيث ت�صكل مع اليدين مثلث مت�ص�وي ال�ص�قني قمته الراأ�ص وق�عدته اليدين.
مف�صلي  بق�ء  مع  ببطء  ع�لي�  اجل�صم  مد  ثم  اليدين,  فوق  واجلذع  احلو�ص  ورفع  مع�,  ب�لقدمني  االأر�ص  دفع   ֺ

الركبتني مثنيني.
اأن�شطة حت�شني الأداء وتعزيزه: 

    لعبة �صغرية:
ֺ يق�صم الطلبة اإىل ثالث جمموع�ت اأم�م كل جمموعة مرتبة جمب�ز. 

ֺ عند �صم�ع ال�ص�فرة يبداأ الطلبة ب�لتقدم نحو مرتبة جمب�ز, ثم عمل مه�رة الوقوف على الراأ�ص ن�صف�, ثم الهبوط 
مع مراع�ة ع�مل االأمن وال�صالمة والعودة ب�صرعة اإىل اآخر املجموعة واملجموعة التي تنتهي اأوال تعترب ف�ئزة.

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

توؤدى مه�رة الوقوف على الراأ�ص ن�صف� يف املنزل خم�ص مرات مبت�بعة االأب, ومراع�ة ع�مل االأمن 
وال�صالمة, واأخذ �صورة اإن اأمكن؟   
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موؤ�شـــــــــــــــر الأداء
مل يتحققحتقق

م�شتوى التقدير

موؤ�شـــــــــــــــر الأداء

 تقومي نواجت التعلم:

م�شتوى التقدير
1234

اأ/ التقومي امله�ري)بدين(:

 
االإقع�ء واليدين على االأر�ص ب�ت�ص�ع ال�صدر واالأ�ص�بع ت�صري اإىل االأم�م.

مقدمة الراأ�ص على االأر�ص بحيث ت�صكل مع اليدين مثلث مت�ص�وي ال�ص�قني 
قمته الراأ�ص وق�عدته اليدين.

دفع االأر�ص ب�لقدمني مع� ورفع احلو�ص واجلذع فوق اليدين, ثم مد اجل�صم 
ع�لي� ببطء, مع بق�ء مف�صلي الركبتني مثنيني.

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية:
حقق الهدف                                                                           = ١

يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف                                         = ٢
يحت�ج وقًت� لتحقيق الهدف                                                    = ٣
مل يحقق الهدف                                                                    = ٤
املتو�صط                                               = جمموع التقديرات /٤

ب/ التقومي املعريف: 
�ص/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للوقوف على الراأ�ص ن�صف�, مع ذكر الت�صّور الذهني للحركة؟

ج/ التقومي االنفع�يل:

اإبراز قدراته الفردية يف اأثن�ء الن�ص�ط البدين.
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الحراملة, اأحمد بن عبد الرحمن. وجب�ري, علي بن محمد. )٢٠١7(. ال�صحة واللي�قة البدنية. مكتبة المتنبي. الدم�م. ط١.

ح�ص�نين, محمد �صبحي . )٢٠٠١( . القي��ص والتقويم في التربية البدنية والري��صة. الجزء ١ . دار الفكر العربي.  الق�هرة. ط٤.

- اأمين الخولي, اأ�ص�مة راتب: نظري�ت وبرامج التربية الحركية لالأطف�ل, الطبعة االأولى, دار الفكر العربي, الق�هرة ٢٠٠7

الث�نية, دار  التربية المع��صرة, الطبعة  البدنية والري��صة: من�هج  التربية  ال�ص�فعي: �صل�صلة المراجع في  اأنور الخولي, جم�ل الدين  -  اأمين 

الفكر العربي, الق�هرة ٢٠٠5

-  اأمين اأنور الخولي, محمود عبد الفت�ح عن�ن, عدن�ن دروي�ص جلون: التربية الري��صية المدر�صية: دليل معلم الف�صل وط�لب التربية العملية, 

الطبعة الث�لثة, دار الفكر العربي, الق�هرة ١99٤

- وثيقة منهج التربية البدنية, االإدارة الع�مة للمن�هج, )٢٠٠6(, وك�لة الوزارة للتطوير, وزارة التعليم, المملكة العربية ال�صعودية.

-  الميث�ق الدولي للتربية البدنية والن�ص�ط البدني والري��صة, )١978(, المنظمة الدولية للتربية والعلوم )اليون�صكو( وتم تعديله ومراجعته 

ع�م ٢٠١5م. 

- االإط�ر الوطني لمع�يير من�هج التعليم الع�م, (٢٠١8), هيئة تقويم التعليم والتدريب, المملكة العربية ال�صعودية.

- مع�يير مج�ل تعلم التربية ال�صحية والبدنية, )٢٠١9(, هيئة تقويم التعليم والتدريب, المملكة العربية ال�صعودية.

- االإط�ر التخ�ص�صي لمج�ل تعلم التربية ال�صحية والبدنية, )٢٠١9(, هيئة تقويم التعليم والتدريب, المملكة العربية ال�صعودية.

-  ثوم��ص ارم�صترونغ. ) ٢٠٠٠م( . الذك�ءات المتعددة في غرفة ال�صف.  ترجمة دار الكت�ب التربوي للن�صر والتوزيع, مدار�ص الظهران االأهلية: 

الدم�م, ٢٠٠6م , ط١.

-  جون�صون, ديفيد وجون�صون, روجر وهولبك, اإديث جون�صون. )١995(. التعلم التع�وني. ترجمة مدار�ص الظهران االأهلية. الظهران, ال�صعودية: 

موؤ�ص�صة التركي للن�صر والتوزيع.

-  جون�صون, ديفيد وجون�صون, روجر. )١998(. التعلم الجم�عي والفردي: التع�ون والتن�ف�ص والفردية. )ترجمة( رفعت محمود بهجت. الق�هرة, 

م�صر: ع�لم الكتب.

-  زيتون, كم�ل عبد الحميد)١٤١9هـ(. التدري�ص نم�ذجه ومه�راته. المكتب العلمي للن�صر والتوزيع, االإ�صكندرية.

-  كوجك, كوثر ح�صين واآخرون )٢٠٠8(.  تنويع التدري�ص في الف�صل دليل المعلم لتح�صين طرق التعليم والتعلم في مدار�ص الوطن العربي. 

مكتب اليون�صكو االإقليمي للتربية في الدول العربية, بيروت.

املراجــعاملراجــع

املراجع العربية:املراجع العربية:
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-  ه�رفي  ف. �صيلفر وريت�ص�رد و. �صترونق وم�ثيو ج. بريني . ) ٢٠٠٠م( . لكي يتعلم الجميع دمج اأ�ص�ليب التعلم ب�لذك�ءات المتعددة.  ترجمة دار 

الكت�ب التربوي للن�صر والتوزيع, مدار�ص الظهران االأهلية: الدم�م, ٢٠٠6م, ط١.

- الهيئة الع�مة للغذاء والدواء. دليل الغذاء ال�صحي لطالب وط�لب�ت المدار�ص. المملكة العربية ال�صعودية.  ٢٠١8م
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