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 المقدمة
يف احلياة ايلومية  أساسيا   هاما   حتتل الرتبية الرياضية ماكنة متقدمة ىف حياة الشعوب واالمم  وتلعب دورا    

 عدادهم حلياة سعيدة .إسلحة ادلولة لرتبية ابنائها وأنسان  حىت أصبحت من أقوى لإل
يق نا األن ىف جمتمعنا أن نساهم ىف بناء الشخصية انلاضجة املتاكملة للمواطن عن طرولقد أصبح بوسع  

هداف املرحلية لىك يتمكن من أن يكتسب األللخطط الرياضية املوضوعة ىلع ضوء  أعداده وتنشئته وفقا  
ته تمكنه من تويل مسؤيلات املواطن الصالح، وكذلك إشباع حاجا واليت، ساسية الالزمةألاخلصائص ا

يه القدرة ىلع اخللق الكشف تلنمو دلط الرتوييح وإتاحة فرص اتلجريب والنشاو، األساسية إىل اللعب
 األبداع .و
متعددة ، تريم إىل و، به أنشطة متنوعة مناهجها تبعا  نلظام تربوى معنيوتتمىش خطط الرتبية الرياضية و  

 تكسبه املرونةوالنشئ النشاط واجلرأة ،  يم يفحتقيق اغيات تربوية سامية، فاتلمرينات ابلدنية مثال  تن
 القوة كما تكسبه مهارات حركية هو ىف حاجة هلا . و
حيث حتتل ماكنة مرموقة بني خمتلف األلعاب  لصغرية جزء هام من النشاط املدريسوتشلك األلعاب ا  
انلظام  ىلع عود  اجلماعية ت   دروس الرتبية الرياضية ، واأللعاب شطة الرياضية املتعددة وتشلك حزيا  يفاألنو

وللك من هذه انلفس بذل اجلهد والشعور باملسئويلة  واأللعاب الفردية تبث يف. والطاعة واتلعاون والقيادة
 األنشطة أنواع وألوان متباينة .

ملدرس الرتبية الرياضية ة الرياضية ىف مدارسنا يرجع أوال  وقبل أن خنتم  نود أن نذكر أن جناح الرتبي  
، فاملدرس يف هذه املرحلة جيب أن يتمتع بثقة تالميذه وحبهم  إجناح برام  الرتبية الرياضيةرغبته األكيدة يفو
م وعىن بمظهره وحافظ ىلع نشاطه وحرص ىلع وقتهتحقق ذلك إال إذا شاركهم نشاطهم واحرتامهم إياه، وال يهل 

، يفيدهم ىف حياتهم  إعدادهم إعدادا  سليما  ، وبذلك يسهم ىفحيتدون بهوحيويته وأصبح بينهم مثال  واضحا  
 واخلاصة ، ويؤهلهم بلذل اجلهد ىف خدمة املجتمع .  العامة

نتطلع  األهداف اليتال مساهمة متواضعة تلحقيق إ ال يسعنا اال أن نذكر بأن هذا اجلهد ما هو  ؛ وأخري ا
مني يمثل عالمة مضيئة وصورة معربة من انلاشئني واملتقد يلجيف سبيل خلق و إجياد حتقيقها  إىلدوما  

 جمتمعنا  .   صادقة عن مدى تقدم
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 األهداف العامة ملاد  الرتبية ابلدنية
اليت  وىه للرتبية ومن األهداف العامة بليبياتنبثق أهداف مادة الرتبية ابلد نية من سياسة اتلعليم 

وإماكنياته عن طريق املشاركة  ا تسمو به استعداداته للفرد إىل أقىص م  تهدف إىل انلمو املتاكمل واملزتن
وىه جزء   الفاعلة يف األنشطة اليت تتناسب مع خصائص نمو لك مرحلة وحتت أرشاف قيادات تربوية مؤهلة

  نيةابلد ** عقليةل ا ))  ونمثلها خري تمثيل لشمويلة املادة وطبيعتها تلنمية مجيع اجلوانب  من الرتبية العامة
 اتللميذ  .وبشلك متوازن ومرغوب حلاجات   االجتماعية (( ** سيةانلف **
                                                           -: حيث تتمثل ىف األىت  

 .اتلالميذترسيخ تعايلم ادلين اإلساليم وتنمية األخالق الكريمة والصفات احلميدة يف نفوس  -1
وحاجات لك يف خمتلف املراحل اتلعليمية وفقا للخصائص ابلد نية  للتلميذ إكساب املهارات احلركية -2

 مرحلة.
 . غرس القيم واالجتاهات املرغوب فيها اكلروح الرياضية العايلة -3
 ىلع بعض املفاهيم املياكنيكية والصحية والفسيولوجية هل يف لك مرحلة من مراحل حياته. اتللميذيتعرف  -4
 رفية واذلهنية وأن يتعرف ىلع بعض اجلوانب الفنية والقانونية املهمة ملمارسة األلعابتنمية اخلربات املع -5

 الرياضية وتعزيزها.
 سالمة القوام والعناية بالتشوهات وعالجها. -6
 وذلك باستثمار أوقاتاملدرسة وخارجها عن طريق النشاط نية يف ابلد أهمية الرتبية اتللميذأن يدرك  -7

 لرياضية املفيدة.الفراغ باألنشطة ا
ه ذه نية املرتبطة بالصحة ومن خالل الرتبية ابلد نية يتم تنميةىلع عنارص اللياقة ابلد اتللميذأن يتعرف  -8

 العنارص.
 يومن خالل ذلك يكتسب السلوك املؤد اتلالميذسلوك احرتام الفروق الفردية بني  اتللميذ يكتسب -9

 حتمل املسؤويلة وتنمية القيادة. إىل
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 األهداف اخلاصة بماد  الرتبية ابلدنية
 تنيم جسم اتللميذ وتزيد من قوته وتكسبه الشجاعة. -1

 الرتويح عن اتللميذ من تعب ادلروس واستغالل أوقات فراغه. -2

 الفروق االجتماعية.إلغاء  إدخال الرسور ىلع قلب اتللميذ و  -3

والعمل ىلع عرتاف  حبقوق الغري إلظام وأهميته واتدرب اتللميذ ىلع الفضائل االجتماعية وتعلمه انل  -4

 إسعاده.

إىل  رخاء وتؤدىــو من احلرية واالستــبدافع ذايت ويتم يف جذلك تمكن اتللميذ من اللعب ويكون  -5

 بوقته. انلفسية واتلخلص من طاقاته الزائدة وكذلك حتقق هل فرص االستمتاع إشباع حاجاته

حتقيق  يتمن خالهلا ـــالة يف تربية وتنمية اتللميذ ومـــــائل الفعـم الوسنية من أهإن الرتبية ابلد -6

وتنمية شخصية اتللميذ وتطوير  والعقيلجتمايع واملعريف إلوتنموية للتلميذ اكنلمو احلريك وا إسهامات تربوية

 صحته وتنميه اإلبداع واالبتاكر دليه.

بشلك  لمـــبدايات مفاهيم اخلطأ والصواب كما يتع يتعلم اتللميذ من خالل درس الرتبية ابلد نية   -7

 مبديئ بعض املعايري األخالقية اكلعدل والصدق واألمانة وضبط انلفس والروح الرياضية.

الل تعامله ـخ ومهاراته من اتللميذ عن طريق ادلرس اليشء الكثري عن نفسه كمعرفة قدراته يكتشف -8

 تعلم من مشالكه وكيف يمكنه مواجهتها.نفسه بهم كما أنه ي ةقارنـمع زمالئه وم

 

 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



بية البدنية  الأول من التعليم الأساسيللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

 

- 9 - 

 

األهداف اخلاصة ملاد  الرتبية ابلدنية 
 سنوات 9إىل  6للمرحلة من 

 - األول - 
 ما تسمح به استعداد ته وإماكنياته. تهدف إىل حتقيق انلمو املتاكمل واملزتن للفرد إىل أقىص  -1

رية ـــكون بدافع ذايت ويتم يف جو من احليحيث  استثمار أوقات الفراغ وتمكن اتللميذ من اللعب   -2

فرص حقق هل ــإىل إشباع حاجاته انلفسية واتلخلص من طاقاته الزائدة وكذلك ت يواالسرتخاء وتؤد

 االستمتاع بوقته.

 جتماعية.إلإدخال روح املرح والرسور ىلع قلب اتللميذ وإبعاد الفروق ا  -3

 .واحلجل ( *والقفز * والوثب  * واجلري امليش * ) اتللميذ من ممارسة احلراكت الطبيعية تمكن -4

 اكتساب اللياقة ابلد نية العامة املناسبة.  -5

 . اكتساب اعدات املحافظة ىلع القوام السليم  -6

 إىل تنمية املعلومات واملعارف دلى اتللميذ. يربط النشاط الريايض ببايق املواد األخرى يؤد -7

 ائعة يف األنشطة الرياضية.اتلعرف ىلع املصطلحات الش  -8

 اكتساب العادات الصحية السليمة. -9
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 ممزيات وصفات مراحل انلمو
 يمكنها مساعدتك يف معرفة لم تكون بعض النشاطات اتللميذإن معرفة الكيفية اليت ينمو فيها 

 . جناحاتها قد ال تثبت عمرية معينة  بينما نشاطات أخرى تكون مملة وحمبطة أو يف مرحلة تلالميذ
يف خالل نمو  انه إن تكون مدراك، لكن من املهم اتللميذ مزيات لست حباجة الن تكون خبريا يف

 .خمتلفة يف ما يتعلق بالنشاط اجلسدي  حتياجاتإخصائص و مرحلة هلالك  بمراحل  يمرون   فإنهم اتلالميذ 
، واالجتماعية ، والعاطفية ملختلف املراحل العمرية من اجلسدية ، واللغوية  اتللميذممزيات فيما ييل 
عن املستوى  أو متأخرا   قدما  ــبعضهم قد يكون مت ،ال يتطورون بنفس املعدل اتلالميذاملهم أن نتذكر أن 

 املحدد للك فئة عمرية .

 سنوات 9 - 6
تقوم فيها  لةمستعدين ملرحلة نمو وتعلم ذات رسعة منتظمة، مرح اتلالميذيف هذا العمر يكون 

 درة ىلع الرتكزيـــقيتمزيون باذلين  اتلالميذنشاطات ومهمات احلياة بتخطي املظاهر واخليال ويصبح 
 . ل املشالك واجلدالــواالنتباه لفرتات أطول مستعدين لدلخول يف املشاريع، وح

 

 أوالً/ املمزيات اجلسددة
 . ماهر يف استعمال املقص واألدوات الصغرية .1

 . األسنان ادلائمة  هورظ استمرار .2

 . باختيار قوة عضالته ومهاراته يستمتع .3

 . دليه حس جيد باتلوازن .4

 . األحرف واألرقام و  لشاكيستمتع بنسخ اتلصميم واأل .5

 .  قد يكون مظهره بشعا بأذرعه وأرجله الطويلة .6

 . يستطيع ربط رباط حذائه .7
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 ثانياً/ املمزيات العقلية واللغوية
 . قد يعكس األحرف املطبوعةو ،بلناءيستمتع باتلخطيط وا .1

 . يتضاعف عدد املفردات اليت يستعملها ويسمعها  .2

 . كرب بالقراءةأ هتماما  إقد يظهر  .3

 . تزيد قدرته ىلع حل املشالك .4

 . ويميل لالحتفاظ بذاكرة جيدة  فرتة انتباهه أطول  .5

 . يستمتع بتجميع بعض األشياء .6

 .  يظهر قدرة ىلع تعلم الفرق بني يمني ويسار .7

 . مفهوم الوقت وأيام األسبوعبيمكن إن يبدأ  .8
 

 ثاثلاً/ املمزيات االجتماعية والعاطفية
 . تزتايد دليه أهمية اتلواجد مع األصدقاء  -1

 . بالقوانني والروتني  هتماما  أيظهر  -2

 .يفضل اللعب أكرث مع أصدقاء مشابهني  -3

 .قد يكون دليه صديق مفضل  -4

 . وعمل األشياء بشلك صحيحيظهر رغبة قوية لألداء اجليد  -5

 . حول ذاته ا  يبدأ برؤية األمور من وجهة نظر طفل أخر وبنفس الوقت ال يزال تفكريه متمركز -6

 .يصعب عليه اتلعامل مع انلقد يف حال الفشل  -7

 .من اتلوسطية  رائع وفظيع بقدر ضئيل جدا   أيرى األمور كأسود وأبيض صح وخط -8

 .املجموعة ويف اللعب املنظم وانلوادي  يسىع إىل اإلحساس باألمان ضمن -9

 . يستمتع بشلك اعم باللعب وبالعناية باألطفال األصغر سنا   -10

 .قد يصاب باإلحباط حني يتم جتاهل سلوكه أو عمله يف املدرسة  -11

 . يميل اتللميذ إىل احرتام مدرسيه -12
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 إرشادات للمعلم
 وهم طاقة اعد  ما تفو  طاقة الكبار  لميذفاتل ن جناح أي درس دعتمد فاعلية اتلخطيط هلذا ادلرسإ

  كثريوا أحلركة  فذللك من املهم أن تعد ادلرس حبيث تدغلهم لك الوقت . دملون   برسعة

  ًمن اتلحضري غري الاكيف فليس هناك أسوءا من أن دنتيه ما قمت أن الكثري من اتلحضري خريا 
 نداطات أضافية. فذللك جيب أن تكون دلدك دائما ةمنتصف احلص بتحضريه يف

  لاكفية تلطوير مهاراتهم حىت ال دفدلوا و دصابوا باإلحباطاحباجة ألخذ ألفرص  اتلالميذأن .  
  يف للك أفاكره ليك تساعده  املدرسمن املهم تسجيل . فتقييم ادلرس أمر رضوري وحيوي للنجاح

 فعال. كمدرس براجمه اتلايلة و تلقوية دور   إجناح

 دركز  أن اتللميذالسهل ىلع  فمنيف حتسني مهاراتهم  اتلالميذجعة باستمرار ملساعد  قدم اتلغذدة الرا
بالكر   أكرث تلكون مستعدا لإلمساك اً مامأحاول أن تمد دددك   للتلميذأن تقول  أمر إجيايب  مثالً  ىلع
 يف اإلمساك بالكر  .اً جد تقول كنت بطيئاً  من أن بدالً 
 اذلدن اتلالميذمن أن خترج  اذلدن قاموا باملطلوب بدالً  اتلالميذم بمدح جيابية ، قإلاركز ىلع انلوايح 

 اً إجيابي اً تعليق أجل تليق ذلي أساء اتلرصف سيتوقف فورآعن ترصفه منا اتللميذألن  تلرصفا  أساءوا
         .منك
  ى أثناء حصة الرتبية ابلدنية و مداتلالميذأن دكون ىلع إطالع دائم باندماج  املدرسىلع

 تلعليقاتهم .  اً صاغي دكوناستمتاعهم وأن 
  للعب كفريق و تعليمهم املهارات املهمة تلوةيفها يف حياتهم املستقبلية.  اتلالميذتدجيع 
 وةهره  جلميع  وال دقف يف دائر ا نة رؤيةأن دقوم بتغيري موقعة بإستمرار يلتأكد أن بأماكاملدرس  ىلع 

 ألي منهم .
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 ددرس يف هذه املرحلةنبد  خمترص  ىلع ما
 

   أوالً/ اتلمرينات ابلدنية
قدراته احلركية  ةتلمرينات ابلدنية يه جمموعة حراكت وأوضاع تؤدى بقصد بناء اجلسم وتنميا

 بالشخص إىل أىلع مستوى من األداء الريايض والوظييف يف جماالت احلياة املختلفة واعمل املختلفة للوصول 
باتلمرينات  يض املتاكمل وتساهم يف انلمو املزتن ) وقد اهتمت مجيع دول العالمأسايس يق تكوين الفرد الريا

والرياضات اليت  ملا هلل من فوائد تعود ىلع األفراد وقد أصبحت اتلمرينات عنرصا أساسيا يف تدريب األلعاب
رونة والرشاقة تتطلب مستوى معني ( من اللياقة ابلدنية فيه تنيم القوة والرسعة واجلدل وتكسب اجلسم امل

املرحلة من هذه  أن تكون اتلمرينات يف فنية مرتفعة ويراىع ةكما تؤدي إىل تمكني الفرد من األداء بكفاء
هذه املرحلة ىلع  انلوع السهل البسيط الشامل اذلي يتمزي باتلغيري واتلنويع ادلائم نظرا لعدم قدرة اتللميذ يف

احد فقط مع مرااعة تمزي هذه اتلمرينات بالشمول وابلعد عن أداء عمل معني ملدة طويلة أو ممارسة نشاط و
الشلكية واتلعقيد مع عدم اإلرصار ىلع اتللميذ بدقة األداء أو اختاذ األوضاع وعدم اتلقيد بانلداءات الشلكية 

ال تتطلب هذه اتلمرينات جهدا بدنيا زائدا وال حتتاج إىل اواالصطالحات املعروفة للتمرينات ويرايع 
وبث ت وقدرات خاصة إذ أن غرضها األول هو إشباع اتلعطش الزائد للحركة اليت يتمزي بها اتللميذ مهارا

 روح املرح والرسور املصاحب لألداء احلريك واستخدام قدرة اتللميذ ىلع اتلخيل وحبه للتقليد .
 

 اجلمباز/ ثانياً 
مباز تأثري كبري ىلع أجهزة وللج  رياضة اجلمباز إيل تنمية اتلوازن واتلحمل واملرونة والقوة تعمل 

من تناسق وتأثري ىلع النشاط ابلدين واتلوافق العضيل العصيب وتقدم يلاقة اتللميذ العضلية اجلسم 
انلاحية ابلدنية من حيث القوة واملهارة والرشاقة  بل تتعدى إىل الصفات  تنمية وال تقترص ىلع  واجلسمانية

الشجاعة واذلوق  واتلقدير واختيار املقدرة اذلاتية  ةوحتمل املسؤويلاالجتماعية اكحلماس للعمل واجلرأة 
   .والعزيمة واإلحساس بانلاحية اجلمايلة وانلظام واتلعاون 
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 القصص احلركية واأللعاب/ ثاثلاً 
 األلعاب الصغري :

القيام اليت تدخل الرسور واملرح دلى اتلالميذ وإشباع رغباتهم يف  يه جممواعت متعددة من األلعاب
 قواعدها.  ومرونة  بينهم   املباريات مع اتلنافس فيما  يشبه  بما

وبذلك تساهم يف  تلالميذوالكبار وهلا فوائد جسديه ونفسيه  اتلالميذتعزز اتلواصل بني   كما أنها 
لأللعاب  كما أن هذه األلعاب تعترب اخلطوة األوىل حنو تعليم اتلالميذ املبادئ األساسية صحية  بناء جمتمعات 

 .األخرى  أي العاب تمهيدية  

 القصة احلركية:
 ، يه طريقة لتالميذ لبأنواعها وأشاكهلا  اتلمارين احلركية   الطرق تلقديم أن من أهم وأحدث 

وحتقق  العقلية وابلد نية إماكنياتهنموذج حريك متنوع وبسيط يتناسب مع للتلميذ  القصة احلركية اليت تقدم
األشياء  دراكإفيهم من قدرات اعيلة يف املحااكة و تزرعهباإلضافة إىل ما  ورغباته ميوهلمن  جزء كبري

ملفردات القصة  اتلقليد   قدر كبري من حرية اتلعبري احلريك والعقيل من خالل  لتلميذلوتصورها مما يعطي 
يف  هحسب دور  آلك حماور القصة احلركية  من خالل اللعب اجلمايع داخل اتللميذاحلركية، وتعزز حراكت 

تسهم األهداف السلوكية للقصة   والوطنية اليت  واألخالقية واتلارخيية القصة، ناهيك عن املعلومات الرتبوية
وتطوير  بلدين واذلي يشمل حتسنياالغرض  غراض القصة.فهناك أحتقيقها واليت تقدم من خالل  احلركية يف

ما أوالركض والوثب والريم  اكمليش تلميذ لل ركية األساسيةالصفات ابلد نية باإلضافة إىل تطوير املهارات احل
من خالل العمل مع املجموعة واتلعاون  لتالميذلالغرض االجتمايع فيعمل ىلع تطوير انلض  االجتمايع 

  . مع املريبدق مع الزميل ووالص
بسيطة والاحلركية تمثل وحدة قصصية متاكملة من اتلمرينات واحلراكت غري الشلكية  إن القصة

ثقافاتهم وقصصهم ابليئية  ي منأمن خالل ابليئة اليت حتيط بهم،  اتلالميذما تؤخذ من مصادر يعرفها  اواغبل
اكنت رياض األطفال أو  واءابليئة اتلعليمية س ن هذه القصص تتناسب دائما مع إماكنيةأكما ، الشائعة
 اتيإماكنجهزة أو أدوات كثرية أو كبرية وإنما اعيلة اللكفة أو أ ال حتتاج إىل إماكنيات أال أنها، املدرسة
حمتواها  وجيب إن حتتوي القصة احلركية يف. ابليئة اتلعليمية إن ييف باملطلوبألثاث  بسيطة يمكن  وأدوات

 ،املطلوب من تنفيذ القصة خلدمة الواجب احلريك ىلع حراكت بدنية متنوعة ذات أهداف خمتلفة يضعها املريب
 . إحداث القصة عناتلالميذ بها  واحلراكت ابلد نية اتللقائية اليت يعرب فيه مليئة باخليال
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 كيفية تدريس القصة احلركية:
دقوم املدرس برسد ملخص للقصة بأسلوب بسيط ومدو  يستعمل يف ذلك اللغة العاددة حبيث دطلع  (1

 .اتلالميذ ىلع مضمونها 
بط تلك احلوادث باحلراكت اليت ر مع دقوم املدرس برشح للقصة احلركية مر  أخرى بتسلسل منطيق (2

 .دبدأ بالرشح واتلنفيذ معا  أياختارها هلذه القصة 

يستحسن أن يدرتك املدرس مع اتلالميذ يف عمل حراكت القصة حىت دزداد تصور اتلالميذ لواقعية  (3
 .هذه القصة 
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 : اتلمرينات ابلاب األول
 : احلراكت الطبيعية -1
 اجللوس (، األوضاع األصلية ) الوقوف . 

 ) األوضاع األصلية وضع مدتق ) جلوس االستناد املزتن . 
 . الصعود( ،االنزال ، اجلري، الوثب، الزحف، : ) امليش  حراكت انتقايلة (أ

 . :  ) اثلبات يف أوضاع (  حراكت غري انتقايلة (ب

 .  حراكت باستخدام األدوات (ج
 :  دكيالتتمرينات انلظام والت -2 
 ،إدقاعية ( تمرينات توقيتية، العدددة البسيطة )تمرينات انلظام ( . 
  : الغرضيةاتلمرينات  - 3
   تمرينات وقائية ) محل احلقيبة (  احلركية،)تمرينات املهار. 
 اتلمرينات ابلنائية :  - 4
 ) تمرينات مرونة وإطالة ) االرتعاش الصحيح للجسم (، )تمرينات تنفس . 

 مباز :اجل اب اثلاينابل
  : مجباز األلعاب  - 1
  (امليش ، . ) حراكت رشاقة ) امليش يلع خط مستقيم وامليش يلع أطراف األصابع 
  ،) رشاقة مع اتزان ) اجلري يلع أطراف األصابع (، ) لربط بني الصعوبات. 
 (وثبال، احلجل، ) امليش يلع أطراف األصابع ثم الوثب يلع خط مستقيم ( الزحلقة . 
 : املوانعمجباز  - 2
  (التسلق ،الوثب ، )احلجل. 
 : توازنحراكت  - 3
  ومن احلركة (  (،) من اثلبات (. 
 .مزيان الركبة  – 4
 .الوقوف من مزيان الركبة  – 5
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 .ادلحرجة األمامية املتكور   – 6
 .ادلحرجة اجلانبية  – 7

 القصص احلركية واأللعاب  ابلاب اثلالث:
 كية بسيطة قصص حر - 1
 لعاب بدون أدوات أ - 2

 لعاب تمثلية أ (أ
 حركية ألعاب  (ب

 باستخدام األدوات : ألعاب  – 3
 مسك الكر  بايلددن. 
  امليش بالكر. 
  دحرجة الكر. 
 رلك الكر  من اثلبات. 
  استالم وتسليم الكر. 
  دحرجة الكر  من احلركة. 
 رلك الكر  من احلركة. 
  اجلري بالكر. 
ح للكر  اللقف الصحي. 
  إدقاف الكر. 
 اجلري بالكر  من بني املوانع. 
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 ابلاب األول : اتلمرينات
 :احلراكت الطبيعية -1

 ) الوقوف(
 . من التشوهات تعليم اتللميذ الوضع الصحيح للوقوف وذلك بلناء جسم سليم خايل : السلويك اهلدف 
بسطح الطريقة الصحيحة للوقوف رشح مرش. 
 القدمان مضمومتني مع تباعدالوقوف  يكونأعطاء نموذج حريك للميش ثم الوقوف الصحيح حبيث 

 واذلرااعن جبانب اجلسم دون تصلب مع مواجهة الكفني لدلاخل الكعبنيصق األصابع وتال أطراف
 . ظر لألمامانل و اتلوازنمع حفظ  ومتالصقة األصابع ويكون ثقل اجلسم موزع ىلع القدمني بالتساوي

 صغري  : ةلعب  
وعند سماع  الكعبني ىلع داء امليشأتقوم لك قاطرة ب قاطرات يقسم اتلالميذ إىل

خط ابلداية بنفس  إىل املشطنيبامليش ىلع  ثم العودةمع ادلوران الوقوف  ،الصافرة
كما يف الشلك  ،القاطرة ذات األداء السليموتشجيع  الصحيحوأداء اتلوقف  الرتتيب

 . ( 1)  رقم
 ( 1الدلك رقم )                                                                                                                                    

 ) اجللوس (
 .  تشوهاتال تعليم اتللميذ الوضع الصحيح للجلوس وذلك بلناء جسم سليم خايل من :اهلدف السلويك

وضع الوقوف يقوم بتقاطع الساقني  مع ثين  ن من قبل املدرس وذلك م جلوس الصحيح  لال نموذج عمل 
 . وانلظر لألمامأو تمتد ىلع جانيب اجلسم الركبتني   الكفني ىلع مع وضعاملقعدة  اجللوس تربيع ىلعوالركبتني اكمال

 صغري  :ة لعب
 . هيئة دائرة جمموعة تقف ىلعأربع جممواعت لك  اتلالميذ إىلاملدرس يقسم  -  
 .عند سماع الصافرة يقوم اتلالميذ باجللوس الصحيح  -   
 . ( 2كما يف الشلك رقم ) ، تفوز املجموعة اليت جيلس تالميذها قبل املجمواعت األخرى -   

 
 ( 2الدلك رقم ) 
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 ) جلوس االستناد املزتن ( 
بلناء جسم  دلى اتللميذ وذلك  الصحيح  ن وتنمية اتلوازنأنواع االتزا تعرف اتللميذ ىلع :  اهلدف السلويك

 .سليم خايل من  التشوهات والعيوب 
املزتنلطريقة جلوس االستناد  نمودج  عطاءأ. 

  -اآلىت : مع مرااعة 
  لألرض احلائط  وتالمس األصابع   والسند الظهرىلع املقعدة  االتزان باجللوس ىلع يتم  أن. 
  واالبتعاد عن احلائط   املساعدة بايلديناملقعدة مع  باجللوس ىلع التزانأداء ا يمكنبعد ذلك.          

 صغري : ةلعب
 اجليد مع  واتلعزيز اللفظي لألداء  احلائط وأداء جلوس االستناد ىلع احلائطإيل قاطرات أمام  اتلالميذيقسم

 .السالمة االمن و مع مرااعة اعمل األخطاء.إصالح 
 : للمدرسةلعبة سبا  اذلهاب 

   :ـ فردي1
 إىل جمموعتني وحيدد خط بداية وخط نهاية. اتلالميذ يقسم 
  تقف املجموعة األوىل صفا  واحدا  عند خط ابلداية. 
  برسعة  إفرادهاري جيعند بدء اإلشارة. 
  يكون هو الفائز و املزتن بطريقة صحيحةباالستناد  سجيلس ويقوم بعمل اجللو  يصل أوآلاذلي ،

 . السباق للمجموعة األخرى ويكرر
 : مجايع -2 

   يف هذه احلالة إىل أربع جممواعت يف قاطرات متساوية عند خط ابلداية اتلالميذيقسم. 
   عند اإلشارة جتري الفرق تلنتقل خلف خط انلهاية. 
  ئزةالقاطرة الفا تعتربوتؤدى اجللوس املزتن بطريقة صحيحة  القاطرة اليت تصل أوال  ويه منتظمة،  

 . ( 3كما يف الشلك رقم ) 
                                  

 
 
 ( 3الدلك رقم )                                                         
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 :حراكت انتقايلة –أ 
 ( ) امليش 

أنواع   ىلع يتعرف الطالبأن و  تنمية قدرة اتللميذ ىلع امليش بطريقة صحيحة وسليمة : السلويك اهلدف 
 .تقدير قيمة الصدق و   امليش الصحيح

 اخنفاض  مع ثم بقية القدم  األرض بالكعب أوآل بمالمسةالوضع الرأيس  وذلك  يفهو اتلحرك لألمام امليش
 .اذلراعني للجانب وحركة مرجحة حمدودة هلم 

 بوضع الكعب ىلع األرض أوال  امليشتعليم اتللميذ. 
 ب بدون تصادم مع الزمالءامليش يف أحناء امللعتعليم . 
عدم و( موحدة  عدة )واتلصفيق يفتغيري الرسعة يف اجتاهات خمتلفة مع انلداء  يف مع اتلدرجامليش  تعليمه 

       .  املبالغة يف الرسعة أو بطء امليش 
 افرةاتلوقف السليم عند سماع الص وامليش الصحيح تطبيق . 
 صغري  : ةلعب
متساويتني .عتني جممو  إىلاتلالميذ قسم ي 
 اليت تم تعليمهابالطرق املختلفة  يشبأداء امل تقوم  األوىلاملجموعة . 
املجموعة اثلانية تقوم بأداء منافسة يف امليش الرسيع حىت نهاية امللعب . 
 اتلبديل بني املجموعتني بعد مرور زمن معنييتم   . 

 ) الزحف ( 
  .اء احلراكت االنتقايلة وزيادة املهارة احلركيةأد تنمية قدرة اتللميذ ىلع :اهلدف السلويك 

 رشح مبسط للمهارة مع عمل نموذج حريك هلا . 
 ( 4كما يف الشلك رقم )  ،األمام األرض اتلقدم بالزحف اىل  نبطاح ىلعالا من وضع . 

 ( 4الدلك رقم ) 
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 صغري  : ةلعب
 حواجز أمام لك  مع وضعوضع اجلثو  د اتلالميذ يتخ قاطرة يفمنها  آأربع جممواعت  لك إىل اتلالميذيتم تقسيم

   أوال .والفائز من ينيه السباق م اتلالميذ بسباق الزحف أسفل احلواجز ووعند سماع الصافرة يق قاطرة 
 صغري  : ةلعب
 ىلع ابلطن ثىن املرفقني اتلحرك أماما باستخدام اذلراعني جبانب اجلسم والقدمني يشريان االنبطاح 

 . للخارج 

 تقليد الزحف مثل اتلمساح ( ) 
 (الزحف الصحيح ىلع األرض) 

اتلعاون  روح احلركية وزرعتنمية قدرة اتللميذ ىلع أداء احلراكت االنتقايلة وزيادة املهارة : اهلدف السلويك 
 . مع تعرف اتللميذ ىلع الزحف الصحيح وتقدير قيمة الصدق أثناء األداء بني اتلالميذ

اجلرس الزحف بصورة انفرادية أو مع زميل أو باستخدام أجهزة مثل الزحف حتت ألعاب حركية من ممارسة. 
 : إلنقاذتتابع ا لعبه 
األمانأحدهما خط ابلدء واثلاين خط ا   مرت10-5املسافة بينهما من  حطيفرق ويرسم  4إىل  اتلالميذيقسم ا.  
لك قائديزحف بلدء.عند اإلشارة ويقف قائد لك فريق خلف خط األمان مواجها  لفريقه الواقف خلف خط ا 

 من فريقه ويمسكه من رسغه ويعود به حىت خط األمان.  ذيتلمحنو أول 
 وهكذا  األمانخط  إىلاثلاين ويعود به  اتللميذثانية حنو خط ابلدء يلأخذ برسغ  إنقاذهاذلي تم  اتللميذويعود
 . ( 5كما يف الشلك رقم ) ، اتلالميذينجو لك  حىت
 

                                                            
 
 
  
 

 ( 5الدلك رقم ) 
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                   مرت 20

                   مرت 10

 :الزحف  لعبه
 فريقان    :اتلالميذعدد 

عرشة  وعرضه عرشة أمتار ويرسم خط للبدء يبعد عن خط انلهاية مستطيل طوهل عرشون مرتا    املعلب:
 . ( 6كما يف الشلك رقم )  ،  أمتار

  

 مرت10 
 
 
 ( 6لدلك رقم ) ا 

 طريقة اللعب : 
 األول من لك فريق وضع االنبطاح  اتللميذقاطرتني وراء خط ابلدء ويتخذ  اتلالميذيقف. 
وضع االنبطاح  بأختاد اآلخران اتللميذان أ انلهاية ويتهي  خط بالزحف باجتاه  اتللميذاناإلشارة يبدأ   عند. 
 االنبطاح  للمس زمالئهم اذلين اختذوا وضع عدوآ ن ويعودا انيقفخط انلهاية  اتللميذانعند وصول. 
 برسعة يعترب فائزا والفريق اذلي ينيه اللعبة تلميذثم الوقوف يف أخر القاطرة وهكذا تستمر اللعبة حىت أخر . 

 ) الوثب (
مع  جتاهاتإلأن يتعلم طريقة أداء الوثب الصحيح يف مجيع اتنمية قدرة اتللميذ ىلع :  اهلدف السلويك

 وأن يربز اتللميذ قدراته الفردية أثناء النشاطهلبوط الصحيح منعا حلدوث إصابات ا
 يقدر اتللميذ قيمة انلظام . ابلدين وأن

  معا هو اندفاع اجلسم يف اهلواء بواسطة دفع إحدى الرجلني أو الرجلني معا ثم اهلبوط ىلع إحدى القدمني
كما يف ، وجانبا   واعيلا   ح مع إعطاء نموذج حريك أماما  رشح مبسط لطريقة أداء الوثب الصحيمع  القيام ب
 . ( 7الشلك رقم ) 

 
 
 

 ( 7الدلك رقم )           

       

 
 خط انلهادة                   خط ابلدادة
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  (وقوف ) ثم   مستوىأىلع  وصول إىلللعند  عمع رفع اذلراعني اعيلا ضم األصاب اجلري أماما  ثم الوثب
 .اهلبوط

 ( اثلمار  قطف قليد عملية ت  ) 
  (وقوف ) األمام  ىلإأماما ثم عند سماع الصافرة الوثب  اجلري. 

 )تقليد الوثب من فو  الربكة ( 
 للتالميذ .مع مرااعة اعمل األمن والسالمة  املجموعة ذات األداء األفضل املدرسحيدد 

 (وثبة األرنب  ) تقليد  :صغري  ةلعب  
  اذلرااعن مالمسان لألرض بني الرجلني ووقوف ثين الركبتني اكمال. 
 وانلظر متجه لألمام .امليش أماما عن طريق قذف ايلدين معا لألمام ثم يلحق بهما القدمني 
 (8، كما يف الشلك رقم )ا  املقعدة اعيليمكن تأدية احلركة والقدمان متالصقتان  مع زيادة دفع األرض ورفع . 

             
 ( 8الدلك رقم ) 
) تقليد  وثبة 

            األرنب (
 
 

          

  (  ا) تقليد وثبة العص                                   :لعبة صغري 
مثل  أجزاء جسمه اتللميذ أن جسمه عصا ويعمد ىلع تصلب يتخيل

اكن  الصدر كما لو القدمني وايلدان أمام العصا يثب إىل أىلع ىلع أصابع
مع ادلوران  الوثب، والركبة وتصلبه  ويرايع عدم ثين مفصليمسك بعصا 
 . ( 9كما يف الشلك رقم ) ، مع تغري األجتاه 

 
 ) تقليد وثبة العصا  ( ( 9الدلك رقم )                                                    
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 ) اجلري (
 اتللميذ يتعرف وأن  ،م15الصحيح ملسافة اتللميذ اجلري يؤدي أن تنمية قدرة اتللميذ ىلع  اهلدف السلويك:

ممارسة  ثناءأباملرح والرسور اتللميذ القدرات اجلري وأن يربز  اجتاهات  أهميةىلع
 النشاط.

 قدم آلخري وىلع  ويه اتلحرك أماما يف صورة وثبات متتايلة من الصحيحةإعطاء نموذج حريك لطريقة اجلري
 . األصابع مع ميل اجلذع قليال لألمام  أطراف 
  ) اجلري يف املاكن ) وقوف. 
 جتاه إليف منطقة حمددة مع تغيري ااخلفيف اجلري. 

 خبطوات قصرية اجلري ىلع خطوط مستقيمة. 

 الخ (  –كور طبية  –) أعالم ىلع خطوط متعرجة ثم اجلري من بني املوانع اجلري. 

ثبات الوسط (  –جانبا  –مع تنوع وضع اذلراعني ) اعيلا  اجلري. 
 لعبة صغري :

بذلك دائرة كبرية  ني صفوف أو قاطرات مكوناتلتابع ادلائري يقف اتلالميذ يف . 
عند سماع إشارة املدرس يقوم اتللميذ اذلي يقف يف مقدمة لك جمموعة باجلري يف االجتاه املحدد حول ادلائرة 

مع مالحظة عدم قيام أي تلميذ  ونظرا  ألن اجلميع يقومون باجلري ىلع حميط ادلائرة ذلا يسمح بتخطي املنافس األمايم
 قة منافسه . بإاع
( 10كما يف الشلك رقم )   ،ويمكن أداء اتلتابع ادلائري من الوقوف يف مربع مع حتديد األراكن بقوائم . 

 
                                                         

    
   

    
   
  

 ( 10الدلك رقم ) 
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 (امليش االنزال  الصحيح من) 
صحيحة  إىل األمام بصورة  يؤدي االنزالق الصحيح من امليشتنمية قدرة اتللميذ ىلع أن   :اهلدف السلويك 

 .وأن يقدر الطالب قيمة الصدق الصحيح االنزالقىلع مهارة اتللميذ يتعرف وأن 
 االداء مبسط لطريقة رشح  معالصحيح  ج حريك  لالنزالقذنمو أعطاء. 

 لعبة صغري :
(نزالقاال )تشلك دائرة يتماسك فيها اتلالميذ باأليدي  ويؤدي االنزالق اجلانيب يف اجتاه ادلائرة . 
 بدون تشابك تشابك األيدي ثم اتلوقف ملواجهه ادلاخل  وأداء االنزالق أماما مع امليش مع عند سماع الصافرة . 

 :لعبة االنزال  
 نتشار داخل امللعب ايقف اتلالميذ. 
بالونة بالقدم  يربط لك تلميذ. 

 قدام بايق اتلالميذأب املربوطةعند سماع صافرة ابلداية حياول لك تلميذ فرقعة ابلالونات. 

 ) الصعود (
أن و انلظام. أن يقدر اتللميذ قيمة و  أن يتعرف اتللميذ يلع طريقة أداء الصعود الصحيح للسلم  :اهلدف السلويك 

 . ز اتللميذ قدراته الشخصية أثناء النشاط ابلدينأن يربو يصعد اتللميذ السلم بطريقة صحيحة
لسلمالصعود الصحيح  موذج انلعطاء إ . 
أخري بإيقاع منتظم اتلدرج يف الصعود من درجة إىل  . 

املشطني والكعبنيل والقدم بالاكم أداء الصعود ىلع  . 

انلظر ألىلعواحلائط يف بداية اتلعلم  السند ىلع يمكن كما ،
                                    .( 11رقم )  كما يف الشلك

 (   11الدلك رقم )                                                                     
 لعبة صغري :    
 ثم الزنول .  نهايته حىت جمموعة تقوم بصعود السلم   لك  إيل أربع جممواعت املدرس اتلالميذيقسم 
 جمموعة  لك استغرقتهلزمن اذلي ا املدرسحيسب . 
 مع مرااعة اعمل األمن والسالمة تؤدى الصعود بطريقة رسيعة وصحيحة، املجموعة الىت تفوز. 
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 حراكت غري انتقايلة –ب 
 ) اثلبات يف أوضاع ( 

تعويد اتلالميذ ىلع االتزان والسيطرة ىلع اجلسم يف أوضاع خمتلفة بطريقة صحيحة اهلدف السلويك : 
 . يمة مع مرااعة اعمل األمن والسالمة وسل

أعطاء نموذج  مع، وموجز آ مبسط آرشح وضع اثلبات يف أوضاع رشح . 
 .(  اتللميذ) اجلسم دكون يف ابلدادة متحرك ثم دثبت يف أي وضع خيتاره    مثال :
رجل ىلع برجل واحدة حيث يميل اجلسم أماما   خذ وضع االتزانأالوقوف و؛ امليش عند سماع الصافرة 

 . واحدة واآلخرة خلفا واذلراعني جانبا  

 لعبة صغري :  
 مع  ) : ( مواجه( -هيئة صف )وقوف جمموعتني متساويتني تقف لك جمموعة ىلع إىل اتلالميذيقسم

 . املجموعة األخرى 
مع أداء الوقوف واثلبات يف أي وضع  خيتاره    وعند اإلشارة بالصافرة يتم تبديل أماكن املجموعتني

 اتللميذ .
(   12كما يف الشلك رقم )  ،اليت تنيه السباق بطريقة صحيحة ورسيعة الفائزة املجموعة. 
 
                

        
                  

 
 
 

 ( 12الدلك رقم ) 
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 حراكت باستخدام األدوات –ج 
واكتساب اثلقة  باألداء  ومرونة العضالت واكتساب الرشاقة واتلوازن ةهو تنمية قو: اهلدف السلويك 

 .وتعلم مهارات حركية مركبة
عليها  مكعبات خشبية، أعالم ،حبال ،عيص خشبية، بأكياس الرمل، بالطوق، تنس ومرضب بكرة

  .(  13كما يف الشلك رقم ) ،كور ،ساللاحلروف األجبدية واألرقام، 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (   13الدلك رقم )  
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 ) كر  تنس ومرضب ( 
 الفائز اذلي يستمر إىل حني ،  مسك املرضب وتنطيط الكرة إىل مستويات خمتلفة

 .إعالن الصافرة 
 )الطو  ( 

وضع أطواق يف األرض يلع مسافات متباعدة والوثب داخلها بالرجلني ثم تغيري بالوثب ىلع قدم واحدة . 
 :(سبا  أحسن ماكينةصغري  ) لعبة
 إىل أربع قاطرات تقف خلف خط ابلداية اذلي يقسم اتلالميذ

  . مرت ومع ديلل لك قاطرة طوق10-8يبعد عن خط انلهاية من 
جيري ديلل لك قاطرة مدحرجا  الطوق أمامه  رةفاعند سماع الص

حىت خط انلهاية ثم يدور ويعود إىل خط ابلداية لتسليم الطوق 
 . اذلي يليه لتلميذل
السباقاثلاين  اتللميذيكرر ، ي يصل أوال  لفريق اتللميذ اذل نقطة  تسبحت. 
يمكن أداء هذا السباق باتلتابع املستمر تلحديد القاطرة الفائزة . 

 )أكياس الرمل ( 
ريم أكياس الرمل إىل مسافات متباعدة واحتساب نتيجة أحسن مسافة . 

 (:مطارد  أكياس احلب ) لعبة صغري 
 الغريب واثلاين املطارد بكل جمموعة تلميذ يسىم نيكو ن أ ىلعإىل جممواعت  اتلالميذيقسم . 
يقوم الغريب حبمل أكياس احلب واجلري يف اجتاه خمتلف  بأن  اللعب عند سماع الصافرة يبدأ. 
وهل املسك به وإذا تمكن من مسكه يأخذ منه كيس احلب ويصبح هو الغريب ايقوم اتللميذ املطارد بمح

 .ويقوم اثلاين بمطاردته 
 (: فو  اخلطري  )لعبة صغ
 .تلميذ بكل جمموعة  10 - 8من  تلالميذ :اعدد 

 . تلميذكيس حب للك  االدوات :
 طريقة اللعب : 

 ر ويطلق عليه )) صندوق الريم (( امتايرسم ىلع األرض مربع طول ضلعه ثالثة. 
ر امتاايل ثمانية  مخسة من يرسم خط طوهل عرشة امتار ويبعد عن الصندوق بمقدار . 

تلميذ خلف اخلط   . يقف 
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أبعد ما يمكن فوق اخلط خيطو لك تلميذ يف دوره داخل الصندوق ويقوم بريم كيس احلب اىل.  
كياس اليت ال تعرب اخلط ))ميتة (( .ألتعترب ا 

. حياول اتللميذ اذلي يقف خلف اخلط لقف  أكياس  احلب قبل هبوطها يلع األرض 

 ((  تعترب االكياس اليت ينجح يف لقفها. )) ميتة 

(( ماكن اتللميذ اذليعد ما يمكن دون أن يصري )) ميتا  يأخذ اتللميذ اذلي ينجح يف ريم كيس احلب أب 
 يقف  خلف اخلط  . 

نه يستمر يف ممارسة دوره وتستأنف إاذا أستطاع اتللميذ اذلي يقف خلف اخلط لقف مجيع أكياس احلب ف 
 (   14كما يف الشلك رقم ) اللعبة مرة ثانية   . 

 
   

  
                          

  
 

 
 ( 14الدلك رقم ) 

 )عيص خدبية (
كرماح واستخدامها كمركوب ىلع ظهر احلصان استعمال العىص . 

 (:الوثب من فو  العصا لعبة صغري  )
 يف قاطرات العدد  ةتساويميقسم اتلالميذ ايل جممواعت . 
رافع  أمام قاطرته و وضع نصف جث قاطرةميذ من لك الاتلأحد   يتخد
  .مستوي منخفض قليآل يف وأماما مع األرض  آأفقي  اصالع
من فوق ىلع  اتلوايل   عند سماع صافرة ابلداية يثب افراد املجموعة

 .  االعص
 جمموعة أنىه  أفرادها الوثب  و أصطفوا ىف قاطرتهم رسعألحتتسب نتيجة السباق. 
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 ) حبال (  
والتسلق الشد والوثب والقفز واتلعلق استخدام احلبال يف حراكت 

 .بعد تثبيتها يف ارتفاع مناسب
 (:احلجل باحلبللعبة صغري  )

مع األول من لك جمموعة و طراتامتساوية ويقفون يف ق يقسم اتلالميذ ايل جممواعت
 . حبل  
 احلبل للتلميذ  لتسليمجلري با ةلسباق  والعودلاملحدد ط اخل اىل باحلجل باحلبل األول يقومعند األشارة

 يليه.اذلي 
. حتتسب انلتيجة للمجموعة اليت تكمل السباق بطريقة صحيحة ورسيعة 

 ) أعالم (
 (:احلصول ىلع العلملعبة صغري  )

 إىل جموعتني أو أكرث وتقف يف  اتلالميذيقسم
قاطرات خلف خط مرسوم ويوضع علم أمام لك 

 .مرتا  15 -10 من  وىلع بعد مناسب قاطرة 
جيري ديلل لك قاطرة  افرةاع الصعند سم

 . إلحضار العلم 
 اتلايل اذلي جيري لوضع العلم يف ماكنه األول والعودة برسعة. لتلميذلثم العودة لتسليمه 
 فوز بالسباق القاطرة اليت تنيه السباق أوال .تهكذا 

 (:العلم محادة لعبة صغري  )
 علم ىلع لك من خطي انلهاية ويرسم يرسم مستطيل مساحته مناسبة ويقسم إىل ملعبني ويوضع

 (( يف نهاية لك ملعب .))منطقةمربع
 يقسم اتلالميذ إىل فريقني متساويني يقف لك منهما يف أحد امللعبني. 
الفريق  ميذعندما يصدر املدرس  إشارة ابلدء حياول لك فريق خطف علم الفريق اآلخر فإذا جنح أحد تال
وإذا سجل نقطة لفريقه ت ملعبه دون أن يمسكه أحد من الفريق املنافس احلصول ىلع العلم والعودة به إىليف 

 تم مسك اتللميذ  يف ملعب الفريق املنافس يذهب إىل منطقة الفريق املنافس .
 وإذامن منطقة الفريق املنافس والعودة به ايل ملعبه ممسك بيده  نقذه يليمكن ألحد زمالئه أن يذهب 

 . منطقة الفريق املنافس قبل وصوهلما إىل ملعبهما يعود االثنان معا إىل بهم س مسك أحد أفراد الفريق املناف
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 ال يسمح للمنقذ باحلصول ىلع العلم أثناء قيامه بعملية  وواحد يف لك مرة  زميل ال يسمح بإنقاذ أكرث من
 (   15كما يف الشلك رقم )  . اإلنقاذ

  
  علم              

 
 علم                                                                                                                          

 
 
  

 (   15الدلك رقم )                                                                       
 ) سالل (

  (:ة السلتتابع اجلري وادلوران حول لعبة صغري  ) 
 وتقف لك جمموعة يف قاطرة إىل جمموعتني أو أكرثاتلالميذ يقسم. 
 سلة آ مرت20توضع أمام لك قاطرة وىلع بعد. 
لك قاطرة ويدور حول السلة ويعود (  من 1رقم  ) جيري افرةعند سماع الص

 وهكذا...بنفس العمل. يقوم اذلي ( 2 رقم ) يللمس
 يه الفائزة فرادها السباق أوال  أ يكملالقاطرة اليت . 

 (:إصابة السلةلعبة صغري  )

يقف يف  واحدتلميذ دائرة عدا حول قف لك جمموعة من اتلالميذ ت
حياول لك تلميذ يف دوره ريم الكرة يف السلة و منتصف ادلائرة وجبواره سلة 

 .من ماكنه خارج ادلائرة 
 إذا جنح اتللميذ يف ذلك يفوز بنقطة. 
ادلائرة بإاعدة الكرة إىل من عليه ادلور من  مركز يقوم اتللميذ اذلي يف

 .ادلائرة   خارج املوجودين   اتلالميذ
ط ايمنح اتلالميذ عدد متساويا من الرميات ويفوز اتللميذ اذلي يسجل أكرب عدد من انلق . 

منطقة 
 

منطقة 
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ة ط يف نهاية الزمن املحدد وينبيغ يف تنفيذ اللعبة بهذه الكيفيايفوز الفريق اذلي يسجل عدد من انلق
كما إاعدة الكرات إىل من عليه ادلور من اتلالميذ ويبدأ وينتيه اللعب بإشارة موحدة للفرق مجيعا  . رسعة

 (   16يف الشلك رقم ) 
 

 
         
 
 
 

 ( 16الدلك رقم ) 
 

 ) كور (
 (:نقل الكراتلعبة صغري  )

10إىل  8سافة بينهما منيقف اتلالميذ يف أربع قاطرات خلف خط ابلداية وأمام لك قاطرة دائرتان امل 
 . وضع يف ادلوائر األوىل كرة صغرية أو مكعب خشيب ت رامتأ
  يلقوم بنقل الكرة من ادلائرة  قاطرة ىلع أطراف األصابع اتللميذ األول يف لك  اإلشارة يميش إعطاءعند

 . يلقف خلف قاطرتهعدوا  األوىل إىل اثلانية ويرجع 
 لك قاطرة.  هكذا حىت ينتيه مجيع اتلالميذ يفادلائرة اثلانية إىل األوىل و اذلي يليه نلقل الكرة من يميشثم 
القاطرة اليت تنتيه أوال  يه الفائزة . 

 مكعبات خدبية عليها احلروف األجبددة واألرقام  ()  
 سب مع ما درس يف ااستخدامها يف تكوين اللكمات البسيطة اليت تتن

 .عبلقام وحفظ احلروف عن طريق الاملواد األخرى وكذلك يف ترتيب األر
 (:سبا  عملية الطرحلعبة صغري  ) 
 م من خط ابلداية15إىل جممواعت توضع املكعبات ىلع بعد  يذاتلالميقسم . 

  (  = فراغ2 -6)  للك مجاعة مجلة رياضية مثلاملدرس حيدد. 

 وحاصل الرضب. عند اإلشارة جيري مجيع أفراد اجلماعة إلحضاراألعداد واإلشارات الرياضية 

  واألشاراتلرياضية اأالعداد اجلماعة اليت تنتيه أوال  يه الفائزة مع تصحيح األخطاء وتغيري. 
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 (:سبا  مراجعة حروف اهلجاءلعبة صغري  )
  اتلالميذمن  املدرسيطلب  توجد مكعبات بها أحرف.تارما 10يف صف واحد وىلع بعداتلالميذ يقف 

 . مثال   ( ظ ) إحضار احلرف
حتسب هل  اذلي حيرض احلرف الصحيح اتللميذ  ،باالنزالق من اجلري إلحضار احلرف اتلالميذطلق ين

 .ويمكن أن يطلب املدرس من اتلالميذ تكوين لكمة أو اسم من احلروف
 واللكمات احلروف ريوهكذا مع تصحيح األخطاء وتغي   . 

 تمرينات انلظام والتدكيالت
واملحافظة ىلع  واتلعاون ىلع اتلمرينات انلظامية والعمل اجلمايع املنظم تعويد اتلالميذ :اهلدف السلويك 

 .األدوات
  وتكوين التشكيالت للقيام باتلمرينات، ماكنهمأل أخذهماتلمرينات يف ترتيب اتلالميذ و تستخدم هذه 

تعليمهم وكذلك   ،الىت تكون ىلع شلك  صفوف أو قاطرات أو دوائر أو تشكيل مفتوح أي انتشار املختلفة
 املحاذاة  واللف وادلوران .  

 نها ال تتطلب أثناء أدائها جمهودا  عقليا  أو عصبيا  أل ،ت قيمة تذكر من انلاحية العضليةليس هلذه اتلمرينا
.  إما عن فائدة هذه اتلمرينات، فرتجع إىل تعويد اتلالميذ انلظام كما تدربهم ىلع رسعة اتللبية والعمل  كبريا  

املطلوب  اكن املناسب يلقوم بالنشاط احلريكىلع وضع  لك تلميذ  يف امل جلماعة، كذلك  فيه تعملبدقة مع  ا
 (   17كما يف الشلك رقم )  أفضل ما يمكن.

               
 
 
 
 
 
 
 

 (   17الدلك رقم )                                  
 التدكيالت تمرينات انلظام                         
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 تمرينات انلظام   
 .تعويد اتللميذ ىلع العمل اجلمايع املنظم وتقدير قيمة انلظام  :اهلدف السلويك

 باتلبادل  رتداء ابلنطلون ثم قذف اذلراعني جانباأل باتلبادل ) وقوف ( ثين الركبتني نصفا. 
 دي يف الطابور () اجلنتقليد(، يمني   -شمال  ) ) وقوف ( امليش أماما مع حتريك اذلراعني والرجلني. 
 وضم   مع فتح مع مد اذلراعني اعيلا لك أربع خطوات  ملس الرقبة ( امليش أماما   -) وقوف ىلع املشطني

 .تقليد ) حماولة قطف اثلمار (  األصابع
 (دة بسيطةدتمرينات عد) 

ثنان )ادرس فرة مسك األيدي  تلكوين دوائر حسب العدد املطلوب من قبل املاوعند سماع الص،  اجلري احلر
 ... وهكذا ( أو حسب االرقام اليت يذكرها املدرس . أو ثالثة أو مخسة
 األعداد(:فر  اصلعبة صغري  )

حسب عدات الصافرةة يقف اتلالميذ  افرةعند سماع الص، ر يف امللعب احل نتشاراإل . 
  الخ (. ) صافرة واحدة تلميذ واحد  * صافرتان تلميذان... 

 () إدقاعية (تمرينات توقيتية ) 
أسفل  أماما   اعيلا   امليش األمايم مع اتلصفيق أماما  امليش املنتظم يف املحل ثم اتلغيري إىل. 
امليش الرسيع ثم الوقوف واتلصفيق أربع عدات . 
بني إيقااعت الكعبني  عتلنوي ا رضب األرض بالكعبني بإيقااعت خمتلفة مع. 

 غرضيةالمرينات اتل
 .من مستوى األداء دلى اتللميذ وتطوير املهارة احلركية للرفع  :اهلدف السلويك

 (السند بأصابع ايلدين الوثب اعيلا أماما وثبات قصرية يف اهلواء للهبوط ىلع أربع قعاءألا )   للوصول للوضع
كما يف  تقليد ) وثب الضفدع ( .( يالحظ أن حياول اتللميذ مد الرجلني واذلراعني يف اهلواء  ) ، االبتدايئ

 (   18الشلك رقم ) 
 
 
 

   ( 18الدلك رقم )                                                                                                              
  (رفع اذلراعني جانبا واتلحرك مع ثين اجلذع يمينا ويسارا وقوف ) . ) تقليد ) الطائرة 
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 (()تمرينات غرضية )وقائية 
 .الرفع من مستوى األداء دلى اتلالميذ وتطوير املهارة احلركية :اهلدف السلويك 

 اعيلا   ورفع  الرأساجلذع  مدثم مع خفض اذلراعني والرأس  ( ثين اجلذع أسفل جانبا   اذلرااعن  - )جثو 
 .تقليد ) اتلقاط الطيور للحبوب ( ،جانبا   ا  مع حتريك اذلراعني أمام

  ( اتلنفس) تمرينات  
  تعويد اتللميذ ىلع القيام بعملية اتلنفس بالطريقة الصحيحة والسليمة لزيادة كفاءة :اهلدف السلويك 

 . دلى اتللميذ اجلهاز اتلنفيس
إلخراج الزفري  ثين اجلذع أماما  أسفلثم  مع أخد شهيقآ عميق  رفع اذلراعني أماما  اعيلا  (   )وقوف فتحا. 
  الركبتنيضم  ثم مد اجلذع اعيلا مع رفع اذلراعني مائل اعيلا  واخذ شهيق عميق ( ) جلوس القرفصاء  

 .تقليد ) عملية تفتح الورود ( باذلراعني  ووضع الرأس يلع الركبتني الخراج الزفري 
 االنتفاخ اكبلالون  وذلك ) بكتم انلفس بأخذ شهيق عميق ( ثم معاودة اتلنفس بإخراج الزفري. 

 احلقيبة () تمرينات محل  
 .تعويد اتللميذ ىلع القيام حبمل احلقيبة بالطريقة الصحيحة ودون اتلعرض للتشوهات  :اهلدف السلويك 

 .الكف ألسفل أماما ومفرودتان واالنبطاح اذلراعني   الوضع:
 . الرأس واذلراعني اعيلا بشلك مبالغ فيه واثلبات عدتان ثم يكرر عدة مرات رفع أىلع الظهر احلركة:
 (   19يف الشلك رقم )  كما

 ( 19الدلك رقم )  
 . املرفقان للخارج  تشبيك اذلراعني خلف الرقبة  . اجللوس تربيع اجلذع منتصب  الوضع:
ثم  عدات  حتريك الرأس واملرفقني للخلف ببطء يف مقابل ضغط اذلراعني لألمام واثلبات أربع احلركة:
  .يكرر

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



بية البدنية  الأول من التعليم الأساسيللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

 

- 41 - 

 

باسرتخاء  سند الظهر ىلع احلائط واذلراعني موضوعتان ىلع الفخذ   اجللوس تربيع اجلذع منتصب مع الوضع:
 .الظهر متسطح تماما ىلع احلائط 

 . عدات ( 4)  ثبات  عدات ( ثم اعيلا 4) ثبات  رفع اذلراعني أماما   احلركة:
 . عدات ( 4ثم جانبا للمس احلائط ثبات )  عدات ( 4) ثبات رفع اذلراعني أماما     
 . عدات ( 4ثبات  )  اعني ببطء جانبا اعيلا رفع اذلر    
 . مالمسة اذلراعني للحائط طول احلركة والكفان ألىلع  ةمع مالحظ              
 .اجلثو األفيق ارختاء الظهر   الوضع:

ستدارة بأقىص ما يمكن مع انقباض عضالت ابلطن واثلبات يف إعمل تقوس يف الظهر إلحداث  احلركة:  
 (   20كما يف الشلك رقم )  كرر عدة مرات  .عدتان ( ثم ي)

 
 ( 20الدلك رقم ) 

 ( االرتعاش الصحيح للجسم)  
اتللميذ وأن يربز  املختلفةهو أن يتعلم اتللميذ الطريقة السليمة الرتعاش اجلسم وأجزاءه  : اهلدف السلويك

 أجزاء جسمه يؤدى اتللميذ االرتعاش بلعض  وأن قدراته الفردية أثناء النشاط ابلدين
 صحيحة. بصورة

 ممارسة حراكت متمثلة يف عمل ارتعاش )اهزتاز( بلعض أجزاء اجلسم بهدف زيادة اتلحكم يف           
 .العضالت ادلقيقة 

 باتلوافق مع اتلعزيز اللفظي لألداء املتصفهزتاز بصورة فردية أحراكت  البتاكرفرصة اتللميذ يعطي 
 . واتلحكم

 هزتاز(ألعمل نموذج حريك لالرتعاش )امع  اجلسم من ة ارتعاش أجزاءرشح مبسط لطريقأعطاء      
 . بالصورة اتلايلة
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 قليالارتعاش اذلراعني حبركة الرسغني مع ثين املرفقني . 
 للخرص. ثم ارتعاش الرأس واجلذع باحلركة الرسيعة  قليالثم ارتعاش الرجلني حبركة الركبتني املنثنيتني 
 :لعبة صغري  )اهلزاز( 
ا  حر  ا  ينترش اتلالميذ يف الفناء انتشار . 
الرأس  فرات يرتعشاث صفرتني يرتعش الرجلني وثالافرة واحدة يرتعش اذلرااعن وصاعند سماع ص

 . ويفوز اتللميذ املجيد لألداء واجلذع 
 (:صفار  صفارتنيلعبة صغري  )

سماع الصافرة اثلانية يقف وعند اتلالميذاألول جيري  افرةنتشار حر يف امللعب وعند سماع الصا            
 . ويرتعشون اتلالميذ
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 ابلاب اثلاين :اجلمباز  
 مجباز األلعاب :   - 1
  . ) امليش.. حراكت رشاقة ) امليش يلع خط مستقيم وامليش يلع أطراف األصابع ( 
 صعوبات ( ... رشاقة مع اتزان .) اجلري يلع أطراف األصابع (   .. ) لربط بني ال 
 )...امليش يلع أطراف األصابع ثم الوثب يلع خط مستقيم ( .الزحلقة ...احلجل...الوثب (  . 
 مجباز املوانع : - 2
 . )   الوثب... التسلق... احلجل ( 
 حراكت توازن : - 3
 . ) من اثلبات (..) ومن احلركة ( 
 مزيان الركبة . – 4
 ان الركبة .الوقوف من مزي – 5
 ادلحرجة األمامية املتكور  . – 6
 ادلحرجة اجلانبية . – 7
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 باز األلعابمجابلاب اثلاين : 
 

 ( حراكت توازن من اثلبات  )
 . تنمية مهارة االتزان الصحيح دلى اتلالميذ   :اهلدف السلويك 

تزان بشلك حىس مبارشألمفهوم ا هجيب عند تعليم هذا انلوع من املهارة احلركية أن نبدأ بتعليم  . 
حمددة مع   جيب تثبيت وضع اجلسم لفرتة زمنية ، جتنب استخدام اتلعبريات الصعبة يف هذه املرحلة العمرية

 ( ثوان  يمكن تأدية اتلوازن والعني مغلقة حىث 5- 3عدم اإلخالل بالواجب احلريك والزمن املقرتح من ) 
 ( 21لشلك رقم ) كما يف ا تزان  .ألم إحساس اتللميذ باتي

 لعبة صغري  )ملس الرأس(:
 شريان للخلف اذلرااعن ممتدان خلفا لالتزان تاجلثو ىلع الركبتني القدمان. 
اذلراعني  ناء أماما ببطء للمس املرتبة  جببهة الرأس ثم العودة للوضع األصيل مع تنويع وضعحنا. 

 ( لعبه ملس الرأس)  (  21الدلك رقم )          
 ري  :صغ لعبة
 أربع قاطرات إىل اتلالميذيقسم . 
 ع اذلراعني جانبا  مع رفأماما  امليش املقعد  ىلع من وضع الوقوف مقعد سويديتقف لك قاطرة أمام

 .األرض ( لألتزان ) ويمكن استبدال املقعد خبط مرسوم ىلع
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 ((تزان ىلع قدم واحد  ) حراكت توازن من اثلبات مع تقليل القاعد  ) اإل
عند الوقوف ىلع قدم األتزان يتعرف اتللميذ ىلع كيفية اتزان اجلسم أثناء اثلبات أي  :السلويك اهلدف

 . واحدة ويكتسب صفة االتزان والشجاعة واثلبات
أو   مع رفع القدم احلرة أمام أو خلفا   عطاء نموذج حلراكت اتلوازن من اثلبات من وضع الوقوف نصفا إ

  . جانبا أو ممتدة أو منثية
 عبة صغري  :ل

. يقسم اتلالميذ إيل جمموعتني متساويتني 
مواجه ( مع املجموعة األخرى  . -تقف لك جمموعة يلع هيئة صف ) وقوف 
. عند اإلشارة بالصافرة يتم تبديل أماكن املجموعتني 
. واختاد وضع  الوقوف نصفا  وحيدد املدرس املجموعة الفائزة اليت تؤدي الوضع بالطريقة الصحيحة 

 
 ثناء احلركة (أ) حراكت توازن اجلسم  

  .الصحيحة األتزانأثناء احلركة وتعريفه ىلع مراحل أداء األتزان إكساب اتللميذ صفة : اهلدف السلويك
 تزان.لإلرفع اذلراعني جانبا  وعمل نموذج حريك للمهارة مع مرااعة امليش 
األرض مع رفع اذلراعني جانبا  . خط  مرسوم ىلع يلع امليش 
سويديمقعد مليش ىلع ا  . 
 مقلوب . سويديمقعد امليش ىلع  

 (:مقعد سويدي مقلوبلعبة صغري  )
   مقعد سويدي أمام يقف اتلالميذ ىف قاطرة . 
و عند سماعهفوق مقعد سويدي  ا  مامأ  ميشاألول لل اتللميذ يتقدم  واحدة  فرة اعند سماع ص ، 

 خلفا  .يش امليقوم بفرتني اص
اتلالميذميع  جلاألداء  ريستم  . 
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 )الوقوف من اجللوس تربيع (
يلة الوقوف من آتعويد اتلالميذ ىلع أداء املهارة بالطريقة الصحيحة وتعويدهم ىلع  :اهلدف السلويك

  .لرفع من مستوى األداء احلريكلاجللوس بطريقة صحيحة ومتقنة 
ذلرااعن ىلع الصدر واالرتبيع  من اجللوس نموذج واضح لطريقه الوقوف الصحيح عطاء إ. 
 بايلدين دفع األرض ب عند سماع الصافرة الوقوف. ىلع أربع  اتلالميذجلوس. 
 بالوقوف الصحيحتلميذ لصافرة يقوم لك اعند سماعهم  . ىلع األرض اتلالميذجلوس . 
الوقوف من اجللوس تربيعتطبيقات للوقوف من وضع ) جلوس الرتبيع / اذلرااعن ثبات الوسط (  ىتؤد( ) 

 ( 22كما يف الشلك رقم )  األخطاء . مع تصحيح
 
 
 

 ( 22الدلك رقم )                               
 
 

 
 ( ىلع أطراف األصابع  امليش ىلع خط مستقيم)  

 . ةتزان دلى اتلالميذ واكتساب الرشاقة واإلحساس جبمال احلركإلتنمية صفة ا : اهلدف السلويك
 تتابعات ومسابقاتمستقيم يف صورة ألعاب حركية للميش ىلع خط . 
امليش ابلطيء ثم الرسيع واملشطني امليش ىلع الكعبني . 

امليش خبطوات واسعة امليش بالطوق دون جتاوز اخلط املرسوم . 
 مع حفظ اتلوازن األرض ىلع ممدودحبل امليش فوق . 

 ( 23كما يف الشلك رقم ) 
 
 

 
 ( 23الدلك رقم )                                                                                    
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 ثم الوثب  (   ىلع خط مستقيمىلع أطراف األصابع امليش )   
تنمية صفة اتلوافق العضيل العصيب دلى اتللميذ وزيادة اتلقدم باملهارة احلركية وتنمية  :اهلدف السلويك

 .هزة ( الستعمال األج آ) وذلك تمهيداإلتزان صفة 
أطراف األصابع ىلع خط مستقيم ثم   رشح مبسط لطريقة امليش الصحيح ىلع و  إعطاء نموذج حريك

 . الوثب
ىلع مقعد سويدي وتطبيقهاثم الصعود  ،  أوال   األرضىلع برسم خط  وذلك  املهارة  تطبيق . 

 لعبة صغري :
أمام لك جمموعة مقعد سويدي  نيتقسيم اتلالميذ إيل جمموعت . 
ثم الوثب من يلع املقعد السويدي باجلري ىلع أطراف األصابع اتللميذ األول من لك جمموعة  سابق تي

 فوق املقعد ثم اجلري للمس اتللميذ اذلي يليه تلكمله السباق  والوقوف يف أخر املجموعة .
 ( مع مرااعة اعمل األمن والسالمة للتالميذ ) اليت تنيه السباق أوالالفائزة  املجموعة. 

 
 أطراف األصابع  ( )  اجلري ىلع 

ثناء تأدية احلراكت االنتقايلة واإلحساس جبمال األداء إاكتساب الرشاقة واللياقة ابلدنية  :اهلدف السلويك
 .احلريك 

أطراف األصابع. طريقة اجلري الصحيح ىلعإعطاء نموذج حريك ل 
 احلركة اتلباديلة بني ايلدين والقدمني   توضيح مع. 

  :لعبة صغري
أربع جممواعت متجانسة .  تقسيم اتلالميذ إىل 
شلك تتابع بني املجمواعت باجلري ىلع أطراف األصابع  . ىلع يؤدى   سابقالت 
 اليت تنيه السباق أوال  الفائزة  املجموعة . 
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 ) الزحلقة (
 .الرفع من مستوى املهارة احلركية يف احلراكت االنتقايلة   :اهلدف السلويك

لكيفية الزتحلق الصحيح. ج ذموعطاء نإ  
.  اجلري أمام ثم الزتحلق لألمام 
ثم يف دائرة   أوآل. فوق خط مستقيم  يكون  أداؤها. 
 . الزتحلق من فوق مقعد سويدى مائل . مع مرااعة اعمل األمن و السالمة للتالميذ 

                                  
 ) احلجل (  

 .لربط بني املهارات ان مستوى املهارة احلركية يف احلراكت االنتقايلة والرفع م :اهلدف السلويك
  األرض عن وابلعد  الطريانبها يعىن أساسيةاحلجل حركة  إن واحدة أيهو انلط ىلع قدم   :احلجل

 .اهلبوط بقدم ىلع أن تكون األخرى خلف اتللميذ و
 ( 24كما يف الشلك رقم ) 

 حيحنموذج لطريقه احلجل الص أعطاء . 
بتطبيقات انتقايله ألداء الوضع اتلالميذ  يقوم

 من اثلبات واحلركة  .الصحيح للحجل 
رفع احلجل يف املاكن مع تبديل ويقرتح أن يكون 

 .القدم واملحافظة ىلع اتلوازن 
رتقاء يف املاكن احلجل مع زيادة مسافة اإل . 
رتقاءاحلجل إىل اإلمام مع العد وزيادة مسافة اإل . 
 صغري :        لعبة
  يف  وضع انتشار مع رفع الرجل   اتلالميذيقف

 ( 24الدلك رقم )                                                                                   ايلمين.
يف اجلري احلر  . اتلالميذ عند سماع الصافرة  االوىل يبدأ 
يذ مع اتلغيري لرفع الرجل اليرسى وهكذا تستمر اللعبة  .عند سماع الصافرة اثلانية  يقف اتلالم 
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 الصحيح ( ) الوثب
تنمية القدرة العضلية وإبراز قدرات اتللميذ إثناء النشاط ابلدين وتنمية املهارات احلركية  :اهلدف السلويك

 .لرشاقة بطريقة صحيحة لسية األسا
 ( 25كما يف الشلك رقم )  .وجانبا أواعيلا أأماما للوثب  إعطاء نموذج حريك 

 
 
 
 
 

 ( 25الدلك رقم ) 
 

 لعبة صغري :       
 مع رسم خط  متعرج  ودائرة  وخطان متوازيان . الثة قاطراتث إيلاتلالميذ يقسم 
 يلع اخلط املتعرج  لألمام الصحيح  األويل تقوم بأداء الوثب القاطرة 
 خارج ادلائرةو داخل  بني  اثلانية تقوم بأداء الوثب الصحيح ألىلعالقاطرة. 
 توازياناملاخلطان  ىلع اثلاثلة تقوم بأداء الوثب الصحيح للجانبني يمني ويسارالقاطرة. 
  تبديل عمل املجمواعت واهلبوط الصحيح منعا لإلصابات  . 
ذات األداء األفضلاملجموعة  املدرس حيدد  . 

 لعبة صغري :       
 يقف اتلالميذ يف دائرة. 
 ميذ داخل ادلائرة ويسيم الضفدع جيلس أحد اتلال. 
 جيري اتلالميذ داخل ادلائرة لالقرتاب من الضفدعة  ةاللعب أعند بد. 
  )) يصيحون )) أيتها الضفدعة هل تستطيعني مسكنا. 
 ىت حميط ادلائرة تقوم الضفدعة بمطاردة اتلالميذ ح. 
  من يمسك من اتلالميذ ينضم إىل الضفدعة وجيلس يف وسط ادلائرة ليساعد الضفدعة يف مطاردة اتلالميذ. 

 يتم مسك جمموعة من اتلالميذ حينئذ تقوم الضفدعة باختيار ضفدعة جديدة من  يستمر اللعب حىت
 .بني من لم يمسك من اتلالميذ 
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 الصحيح (التسلق العمودي )
 .تنمية احلراكت الطبيعية دلى اتللميذ  :دف السلويك اهل
طريقة مسك احلبل أو العمود  لتالميذل عمل نمودج يوضح

كما يف وكيفية االستعانة بالركبتني والقدمني عند التسلق. 
 ( 26الشلك رقم ) 

 تطبيقات ىلع التسلق اآلمن عموديا  مع تصحيح عمل
حبال معلقة أو االشجار أو  ) يمكن استخدام  ،األخطاء

 .أعمدة ثابثة (
  

 ( 26الدلك رقم )                                                             
          
 

 ) مزيان الركبة (
املهارة احلركية واإلحساس جبمال األداء  مراحل املزيان الفنية وتنيم دليه يتعلم اتللميذ: اهلدف السلويك 

 .احلريك
و  وضع ايلدين أماما ىلع األرض  واذلرااعن من وضع اجلث

 مفرودتان  تماما .
 . رفع أحد الرجلني خلفا  اعيلا مفرودة تماما 
 كما يف الشلك  . اعيلا   فرد املشط ورفع الرأس أماما   مع

                         ( 27رقم ) 
 ( 72الدلك رقم )                                      طريقة السند :

وضع نصف جثو يلع أحد جانيب املدرس يكون ىف )
 .لرجل املرتفعة وايلد االمامية   أسفل اذلقن لرفع الرأس (لوضع ايلد اخللفية حتت الركبة  مع، اتللميذ
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 ) الوقوف من مزيان الركبة (
  .داءلرفع من مستوى اتللميذ عند األلاتلدرج باملهارة واتلقدم باألداء احلريك  :اهلدف السلويك

  املشط.ىلع  و مرجحة الرجل اخللفية ووضعها أماما   من وضع مزيان الركبة رفع اذلراعني مفرودتان  أماما 

  أسفل ثم رفع اذلراعني اعيلا   خلفا   مع عمل دوران باذلراعني أماما   للوقوف الوثب اعيلا. 
 

 األمامية املتكور  (ادلحرجة ) 
 وإتقان واكتساب صفة الشجاعة . زانبإتأداء مراحل ادلحرجة  :اهلدف السلويك

الكتفني تكور اجلسم تماما بثين الرأس تساع  إب أماما  األرض  يلع ايلدين  وضع  من وضع ثين الركبتني
املرتبة و ثين الكوعني ثم  اللوحني ىلع ثم دخول الرأس لدلاخل مع وضع منطقة أسفل الرقبة وأىلعيلع الصدر 

 ( 28رقم )  . كما يف الشلكادلفع بالقدمني 
 .مستوى أفيق  مستوى مائل ثم ىلع عطاء الكريس اهلزاز يف بداية اتلعليم ثم ىلعأ :مالحظة

 طريقة السند:
املسافة بني  أحد جانيب اتللميذ مع وضع ايلد ابلعيدة يلع املقعدة وايلد القريبة ىلع )يقف املدرس ىلع

 .(اللوحني

 األمامية املتكور ادلحرجة     ( 28لك رقم ) الد                                      
 (ادلحرجة اجلانبية ) 

 .  ادلحرجة اجلانبية بإتقان واكتساب عنرص الشجاعة لتعلم أداء مراح :اهلدف السلويك
للساقني أسفل الركبتني حيت تسهل حركة  يبدأ اتللميذ احلركة من وضع تكوراجلسم ومسك اذلراعني

 . ادلحرجة
( 29كما يف الشلك رقم )  .جتاه احركة مع استمرار ادلحرجة إة نقل ثقل اجلسم جه 
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 ) يأخد اتللميذ احلركة يف ابلداية يلع مستوى مائل ثم ىلعضع اتلكور من الرقود يف ابلداية تعليم و : مالحظة
 .مستوى أفيق (

 
 

 ( 29الدلك رقم )                                            
  
 

 لربط بني الصعوبات (لحراكت رشاقة ) 
الرفع من كفاءة اتللميذ ابلدنية وتعويده ىلع استيعاب املهارات واحلراكت والربط فيما  :اهلدف السلويك

 .بينها حبراكت مجيلة 
 ،عبارة عن مقدرة اتللميذ ىلع اتللبية الرسيعة واتلحكم يف احلراكت ادلقيقة مع االقتصاد يف املجهود :الرشاقة

والرشاقة تعترب جتاهه، إكذلك تغيري و  ،ىلع الوثب أو القفز مع تغيري أوضاع اجلسم يف اهلواء مقدرة الفرد  أى
لفرد اذلي يستطيع إن يغري اف، يف الرشاقة هاما   عنرص مشرتك يف معظم املهارات الرياضية وتعترب الرسعة اعمال  

 .رشاقةفانه حيقق درجة اعيلة من الأوضاع جسمه أو اجتاهه بأقىص رسعة وتوافق 
اتلغيري للوقوف لوسمن وضع اجل. 
امليش العادي مع رفع اذلراعني اعيلا . 
 امليش ىلع أطراف األصابع لألمام وللخلف. 
  اجلري خبطوات قصرية ثم اجلري لألمام ىلع أطراف األصابع. 
جتاه  ألمع تغيري ا الوثب يف املاكن. 
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 ابلاب اثلالث: القصص احلركية واأللعاب 
 صص حركية بسيطة:ق - 1
 ألعاب بدون أدوات: - 2
 ألعاب تمثلية  -أ                  

 ألعاب حركية   -ب                               
 ألعاب باستخدام األدوات :  – 3

. مسك الكرة بايلدين 
. امليش بالكرة 
. دحرجة الكرة 
. رلك الكرة من اثلبات 
. استالم وتسليم الكرة 
 من احلركة  .دحرجة الكرة 
. رلك الكرة من احلركة
. اجلري بالكرة 
. اللقف الصحيح للكرة 
. إيقاف الكرة 
. اجلري بالكرة من بني املوانع 

 
 
 
 

                             

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



بية البدنية  الأول من التعليم الأساسيللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

 

- 54 - 

 

 لعابألابلاب اثلالث : القصص احلركية وا
 

 (لية يلعاب تمثأ) : أوالً 
 .شارات املرور إه وتعليم احرتام زيادة مهارة الرتكزي واالنتبا :اهلدف السلويك

  رشيط املرور يسري إىل تقليد . يمني  –شمال  –)وقوف ( امليش أماما مع حتريك اذلراعني والرجلني ( 
 .ماكن العمل (

  حركة رشيط املرور ( تقليد. جتاهات خمتلفة إ) وقوف ( رفع اذلراعني جانبا وحتريكهما يف (. 
) يمني ماأماما مفرودة وحتريكه يلمىنانبا مفرودة مع وضع اذلراع جاى ليرسارفع اذلراع  ) وقوف-   
 .تقليد ) حركة رشيط املرور يف تسيري ممر املشاة (ر ايس
 

 لية (يلعاب تمثأ)  
 . تطوير اتلنسيق احلريك واتلوازن ىلع األعضاء املختلفة من اجلسم :اهلدف السلويك 

 تقليد ) حراكت أجنحة الطيور (. سفل جانبا فجانبا أ )جلوس جثو ( حتريك اذلراعني. 
 تقليد )حركة العجان (. ميل ( لف اجلذع جانبا مع مد اذلراع بقوة   -) وقوف فتحا. انثناء. 
 خلفا  إدارة املرفقني للخارج ( ثين اجلذع أماما واعيلا مع ثين الرأس  –سند ايلدين ىلع الركبتني  - ) اقعاء

 .تقليد ) الكتاكيت تلتقط احلبوب (
 

 لعاب حركية (أ) ثانيا" :
 .خلف ( ،أمام ، يسار  ،زيادة مهارة الرتكزي ومعرفة اتلالميذ لالجتاهات الصحيحة ) يمني :اهلدف السلويك

 :       (اجلري عكس اإلشار ) لعبة صغري 
 انتشار داخل امللعب. 
عند سماع الصافرة اجلري عكس اجتاه إشارة املدرس . 
ت خمتلفة  جتاهاإكرر عدة مرات يف ت. 
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 :       (لعبة اإلجتاهات) لعبة صغري 
 .خلف ( ، يسار ، أمام ،) يمني اإلجاهات لوحات تكتب عليها  األدوات املستخدمة : 
 . جاهات الصحيحة إلا ومعرفة  تطوير اذلاكرةاهلدف من اللعبة : 

 طريقة اللعب :
انتشار اتلالميذ داخل امللعب. 
اللوحة . جاه املوجود ىلعإلوحة يقوم اتللميذ بالوثب  يف نفس اللعند سماع الصافرة ورفع ا 
 يتم حتديد الفائز .  خيرج من الللعبة وهكذا تستمر اللعبة حىت ثناء اتلطبيقإخيطي اتللميذ اذلى  

 :       (االنتقال من املواقع) لعبة صغري 
 .رسعة االستجابة ورسعة االنتقال :  اهلدف من اللعبة

 .أربعة فرق يقسم اتلالميذ اىل :اتلالميذ عدد 
 .ويرسم يف لك زاوية مربع طول ضلعه مرتان  مربع الشلك  امللعب امللعب: 

 طريقة اللعب : 
جيلس لك فريق يف أحدى املربعات. 
 امللعب يقف املدرس يف وسط . 

 عكس عقرب الساعة لالنتقال إىل املربع األخراتلالميذ عند اإلشارة ينطلق. 
 يمنح نقطة . األخرى  يصل قبل بقية الفرقاذلي  الفريق 
 تستمر اللعبة حىت يعود لك فريق إىل املربع األول. 
 من انلقاط يعترب فائزا   كرب عددأالفريق اذلي حيقق. 
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 ألعاب باستخدام األدوات :ثاثلاً 
 

 ( بايلددن مسك الكر ) 
 .واتلحكم بها  تنمية وتطوير قدرة اتلالميذ ىلع مسك الكرة :اهلدف السلويك

 من قبل املدرسإعطاء نموذج حريك لطريقة مسك الكرة بايلدين. 
األرض للكرة عند رميها ولقفها قبل سقوطها ىلع مع انلظربأطراف األصابع بدون تصلب الكرة  تمسك  .  

 ( استخدام كرات خفيفة من املطاط)  
 لعبة صغري :       

 ة.متساويإيل جمموعة دوائر  اتلالميذيقسم                     
 لك دائرة كرة  مع. 
ىل إ  من اتللميذ األولمرر الكرة تفرة اعند سماع الص

إىل اتللميذ أن تصل  ىلاتللميذ اذلي يليه وهكذا إ
بطريقة وادلائرة الفائزة اليت تنجح يف األداء االول 

 ( 30كما يف الشلك رقم ) .صحيحة 
 ( 30الدلك رقم )                                                                   : (خطف الكر ) لعبة صغري 

 رسعة االستجابة واالنطالق .  : اهلدف من اللعبة
 . نمتقابال لك فريقانربع فرق أ :اتلالميذ عدد 

 .ثالثة خطوط متوازية للك فريقني وبني لك خط وأخر مخسة أمتار امللعب:
 طريقة اللعب: 

خط الوسط امواجهان ويفصل بينهم يقف لك تلميذان 
 متواجهني  نديتلميلك  ة  ىلع خط املنتصف بنيكر مع وضع. 
جتاه الكرة خلطفها والعودة الجتياز اخلط اذلي اكنوا يقفون وراءه إالفريقان ب تالميذ  عند اإلشارة ينطلق. 
 سه قبل إن جيتاز اخلطومل الكرةاذلين لم يتمكنوا من خطف الكرة يه مطاردة خاطف  اتلالميذ  مهمة.  
اذلي  لتلميذ لينجح خبطف الكرة والعودة دون إن يلمس كما تمنح نقطة  ياذللتلميذ ل يمنح نقطة

 .يلمس خصمه 
 نلقاط ايعترب الفريق فائزا إذا مجع اكرب عدد من. 
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 ( بالكر   امليش ) 
 . ةتنمية قدرة اتللميذ يف السيطرة يلع الكرة اثناء احلرك : اهلدف السلويك

 واملحافظة الكرة ب الصحيح لطريقة امليشإعطاء نموذج حريك
 .عليها
 يف صورة تتابعات  ومسابقاتبالكرة ألعاب حركية للميش . 
بالكرة  إىل اإلمام أو اجلانب أو اخللف . امليش 
كما يف الشلك .  امليش خبطوات واسعة . امليش ابلطيء ثم الرسيع

 ( 31رقم ) 
 :(تنقل الكرا) لعبة صغري 

 وترسم يقف اتلالميذ يف أربع قاطرات خلف خط ابلداية
 .رامتا 8إىل  5أمام لك قاطرة املسافة بينهما من  دائرتان

( 31الدلك رقم )  .                                            داخل أحد ادلائرتان كرة صغرية وضعت 
 إىل اثلانية  يلقوم بنقل الكرة من ادلائرة األوىل  اتللميذ األول يف لك قاطرةيميش  ،  اإلشارة إعطاءعند

 . ويرجع يلقف خلف قاطرته
نلقل الكرة من ادلائرة اثلانية إىل األوىل يميش اثلاىن  اتللميذ. 
هكذا حىت ينتيه مجيع اتلالميذ يف لك قاطرة  . 
القاطرة اليت تنتيه أوال  يه الفائزة . 

 ( دحرجة الكر  من اثلبات)  
يتعلم اتللميذ كيفية دحرجة الكرة من اثلبات بطريقة صحيحة وتنمو دليه عنارص اللياقة  :يكاهلدف السلو

 .دخال روح املرح بني اتلالميذ إابلدنية و
 إعطاء نموذج حريك ملهارة دحرجة الكرة

مسك الكرة بايلد  ) يوضح فيه : من اثلبات
كما يف  (ودحرجتها يلع األرض  هاوضعو

 .( 32الشلك رقم ) 
 
 ( 32الدلك رقم )                    
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 لعبة صغري :
ىلع األرض  وضع عرشة صوجلانات متجاورةت . 
 لك تلميذ بكرة يف يده. صوجلانات ممسكال من رت م3بعد  ىلع صف  اتلالميذ يفيقف 
 الصوجلاناتيقوم لك تلميذ بدحرجة الكرة من اثلبات يف اجتاه أحد. 
أمامه.ذلي يفوز اتللميذ اذلي يصيب الصوجلان ا 

 لعبة صغري :
 يقف اتلالميذ يف صفني متقابلني . 
اتللمبذ  إىلشارة يقوم لك تلميذ بدحرجة الكرة إلأمام لك تلميذ من الصف األول كرة عند سماع ا

 .مع اتلكرار  املواجه،الصف يف اذلي يقابله 
 ( رلك الكر  اثلابتة ) 

 .كرة القدم ( ةللعب ا  طريقة الصحيحة )تمهيدتعلم اتللميذ كيفية رلك الكرة بال :اهلدف السلويك
 ( 33كما يف الشلك رقم )  ،هارة رلك الكرة اثلابتةمل نموذجعمل. 

 ( 33الدلك رقم )                                                                
 لعبة صغري :

مع تسجيل مسافة      كرة اثلابتة إيل أربع جممواعت لك جمموعة تقوم بثالث رالكت لل تلالميذيقسم ا
 .الرالكت

 أو هلدف حمدد . ستطيع أفرادها رلك الكرة بصورة صحيحة ألبعد مسافة يتفوز املجموعة اليت 
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 ( استالم وتسليم الكر ) 
   .م للكرة بالطريقة الصحيحةيوالتسلاالستالم يدرك اتللميذ األداء املهارى لعملية  :اهلدف السلويك

ج حريك للمهارة عطاء نموذإ. 
الكرة بايلدين ستالما . 
بإاعدة دفع الكرة للزميل يف خط مستقيم التسليم . 
 ( 34يف الشلك رقم )  كما

 لعبة صغري :
 قف تأربع جممواعت متساوية  إىل اتلالميذيقسم

مرت  إىلمرت بعد  جمموعتني متقابلتني ىلع لك
 ونصف .

( 34الدلك رقم )          .حدا   جمموعتني ىلعتتابع أداء التسليم واالستالم للزميل يف لك 
 هما الفائزتني  املنتهيتني من األداء أوالاملجموعتني . 

 ( دحرجة الكر  من احلركة)  
يتعلم اتللميذ طريقة دحرجة الكرة من احلركة ويدرك معها مسار حركة اجلسم مع اتلحرك  :اهلدف السلويك

 . خلفها يف مجيع االجتاهات
حرجة الكرة مع احلركةدلحريك  عمل نموذج. 
 قليال  مع ثين الركبتني وميل اجلذع  بايلدمسك الكرة . 
 األرض ودحرجة الكرة ىلع مد اذلراع املمسك بالكرة. 

  ادلحرجةمتابعة األداء باجلري يف اجتاه . 
 لعبة صغري :

 هيئة دائرة  أربع جممواعت لك جمموعة تقف ىلع إىل اتلالميذيقسم. 
 شلك مثلث  دائرة يوضع ثالث صوجلانات ىلعيف وسط لك. 
حميط ادلائرة بدحرجة الكرة حنو الصوجلانات  فيقوم لك تلميذ ىلع . 
باجلري يف اجتاهها وتعديل وضع الصوجلان اذلي سقط حىت يؤدي الزميل  كرتة و ذلك يتابع اتللميذ

 . دحرجة الكرة اتلايل
  تعترب فائزة  ادلائرة اليت تنيه أوال . 
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 :(اجتاه الكر ) صغري لعبة 
 .ادلحرجة دون انلظر إىل الكرة  : اهلدف من اللعبة

 .للك جمموعة ميذ تال عرشة : اتلالميذ عدد
 .مربع  : امللعب

 طريقة اللعب :
 كرة  تلميذ يف امللعب مواجهني للمدرس وبسلم للك  اتلالميذينترش . 
 بدحرجة الكرة  اتلالميذعند اإلشارة يبدأ. 
اجتاه ادلحرجة باجتاه اإلشارة اتلالميذ ملدرس إحدى يديه يغري عندما يرفع ا 
تغيري االجتاه خيرج من اللعب  يف ىءاذلي خترج الكرة من سيطرته أو خيط اتللميذ. 
 الفائزيعترب  و  واحد تلميذتستمر اللعبة حىت يبيق . 
دده املدرس يتجه يمكن إن تلعب اللعبة بطريقة أخرى وهو عكس اإلشارة أي إن االجتاه اذلي حي

 . وتطبق نفس أحاكم اللعبة السابقة اتلالميذ عكسه 
 

 ( من احلركةرلك الكر  ) 
  ة.تقدم اتللميذ بمهارة رلك الكرة واكتساب صفة الشجاع :اهلدف السلويك

عمل نموذج حريك للمهارة. 
اجتاه هدف يف  رلك الكرات . 
الرلك   أن يكون استخدام كرات أسفنجية خفيفة والرتكزي ىلع

 .(35. كما يف الشلك رقم )احلركةمن  بالقدم 
 :(الوقوف يف صفني مواجهني) لعبة صغري 

يفصل بينهم خط الوسط(  ب –) أ  الوقوف يف صفني متقابلني. 
 باتلحرك بالكرة ايل خط الوسط ثم ) أ ( الصف  يفاتللميذ يقوم

                                                        .والرجوع ايل ماكنه إىل اتللميذ يف الصف )ب(رلكها 

  ( 35الدلك رقم )                            إىلاتلحرك بها يقوم اتللميذ) ب (  بإيقاف الكرة ثم 

 ها اىل تلميذ الصف ) أ (  والرجوع إىل ماكنه ثم االستمرار يف اللعبة  .رلكالوسط وااعدة   خط            
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 (اجلري بالكر  )  
 .ثناء احلركة أتنمية قدرة اتللميذ يف السيطرة ىلع الكرة : اهلدف السلويك 

 أي جزء من  يتم لعب الكرة ىلعأن مع مرااعة  حريك للمهارة  نموذجعمل
 .(36كما يف الشلك رقم ) .دمأجزاء الق

 :(اجلري املتعرج بالكر ) لعبة صغري 
ق متساويةريقسم اتلالميذ ايل أربع ف.   
 وأمام لك  قاطرة كرة  يقف اتلالميذ يف أربع قاطرات يلع خط واحد

  .وحيمل لك تلميذ رقم متسلسل مع قاطرتة  
اتلالميذ ( مثال فينطلق  4رقم )  تبدأ اللعبة بأن ينادى املدرس ىلع

( بطريقة اجلري املتعرج واملرور من بني  4اذلين حيملون رقم ) 
 ( 36الدلك رقم )          من جهة اليسار وعندما يصل  آاتلالميذ باجتاه مقدمة القاطرة مبتد

خط مستقيم ثم يبدأ باجلري ىف جتاه مؤخرة القاطرة بإ بالكرة  مقدمة القاطرة يعود اتللميذ اىل
 ىلدة  إالعووانلقطة   الىت اخدها منها لرتكها  بالكرة إىلور بني اتلالميذ حيت يصل املتعرج واملر

 .مجيع االرقام  ادي املدرس ىلعني اليت انطلق منها وتستمر اللعبة حىتقطة انل
  نقطة ويفوز الفريق اذلي جيمع أكرث نقاط  وآلايمنح اتللميذ اذلي يصل. 

 
 ( اللقف الصحيح للكر )  

 .يتعلم اتللميذ الطريقة الصحيحة للقف الكرة ) تمهيد لكرة ايلد (: ويكاهلدف السل
ونات والكرات الصغرية والكبرية .وابلالأبأكياس احلبوب  -الصحيح للكرة  أعطاء نموذج ملهارة اللقف 

 لعبة صغري :
 يكونون أربع دوائر . ربع جممواعتأ  اتلالميذ اىلاملدرس يقسم 
زمالءه مع  لقف الكرة و  قوم بريمة يلادلائر يقف تلميذ يف منتصف 
 ستطيع أفرادها ريم ولقف الكرة دون السقوط قبل اآلخرينيتنجح املجموعة اليت . 
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 :(اللقف واإلصابة) لعبة صغري 
 . رسعة اإلدراك واالستجابة ودقة اتلصويب اللعبة:اهلدف من 
 .انية عرشة أمتار دائرتان متداخلتان قطر األوىل أربعة أمتار وقطر اثل امللعب: 

 طريقة اللعب :
 ويقف املدرس يف مركز  حبسب عدد اتلالميدلك تلميذ رقم  ىيعط حول ادلائرة الصغريةاتلالميذ يقف

 .ادلائرة حامال كرة 
 (  5رقم مثال )  إطالقتبدأ اللعبة بريم الكرة من قبل املدرس اعيلا مع  . 
( للقف الكرة   5رقم ) اتللميذ  ينطلق. 
 ل بقية اتلالميذ اخلروج من ادلائرة الكبرية حياو  
 بالكرة قبل خروجه من ادلائرة اتلالميذ احد  إصابة حياول ( 5رقم ) اتللميذ. 
(  5رقم ) اتللميذ فشل خيرج  وإذااملصاب اتللميذ جنح بذلك خيرج  إذا. 
 تلميذ أخر يبىق حىتتستمر اللعبة . 
 ملنادي عليه خيرج من اللعبااتللميذ إذا سقطت الكرة قبل إن يمسكها . 

 ( إدقاف الكر ) 
  .تنمية مهارة اتللميذ يف السيطرة ىلع حركة الكرة وإيقافها بالطريقة الصحيحة: اهلدف السلويك

اجللوس، الوقوف،  ) ، استخدام مبدأ السهولة يف تعليم مهارة إيقاف الكرة بأجزاء اجلسم من أوضاع خمتلفة
 .( اتلحرك
الساقطة من أيلع ألسفل األرض و املتدحرجة يلع يقاف الكرة إ  هارةعمل نموذج حريك مل. 

 لعبة صغري :
 إيل أربع دوائر  اتلالميذ يقسم. 
األرض ويف مستوي الصدر  لك دائرة تلميذ يمرر الكرة ىلع منتصف يقف يف. 
لك تلميذ يف ادلائرة حماولة إيقافها  ىلع. 
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 من بني املوانع ( اجلري بالكر )
ن أإن بظهر قدرته ىلع اتلغلب ىلع املعوقات انلفسية إثناء األداء ب يتعود اتللميذ ىلع :السلويك اهلدف

 .يتمكن من اجلري املتعرج الصحيح بالكرة دون خوف ) تمهيد لكرة القدم (
 لالستمتاع بنشاط حر. اتلالميذتوزيع كرات خفيفة ىلع 
 جمموعة أسئلة ىلع الطالب املدرسيطرح  . 
  : الخ ارين كيف تميش بالكرة أو كيف جتري بالكرة يف دائرة مثال... . 

 لعبة صغري :
م2) بني لك علم وأخرو م( 3املسافة بني خط ابلداية وأول علم )أعالم(  5) اجلري املتعرج بالكرة بني 

).   
 عودة بالكرةثم ال اجلري ذهابا . 
 يعطي اتللميذ حماوتلني. 

 :(ماجلري من بني األعال) لعبة صغري 
 .تطوير الرشاقة واملرونة مع السيطرة ىلع الكرة أثناء اجلري  اهلدف من اللعبة: 

 .للك فريق تالميذ ستة  :اتلالميذ عدد
 .ة وخط انلهايمسافات خمتلفة  وبطريقة متعرجة مع رسم خط ابلدء  توضع أعالم ىلع امللعب: 

 طريقة اللعب : 
من لك قاطرة حامل شارة ينطلق اتللميذ األول إلا يقف اتلالميذ يف القاطرة خلف خط ابلدء وعند

 . انلهايةخط  إىل للمرور من بني اإلعالمالكرة 
باجلري حامال   زميله يلنطلق والوقوف يف نهاية القاطرة لزميله  تسليم الكرةلالعودة إىل جمموعته  ثم 

 . أخر تلميذ ريف اللعبة اىلاستمراألوالكرة 
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  : القصص احلركية رابعاً 
 

 ) قصة حركية بسيطة ( 
 .اتلعاون للمحافظة عليها كيفية  و ةه الصحيئاتلالميذ بابلي تعريف: اهلدف السلويك 

 )حددقة املزنل(القصة 
 .اتلحاور مع اتلالميذ ىلع أهمية املحافظة ىلع حديقة املزنل واتلعاون مع افراد األرسة لألهتمام بها  :الرشح 

 :اتلطبيق العميل 
 إىلتقليد )حركة اذلهاب قة بيتنا(( يمع اتلصفيق والطرقعة والغناء ))هيا بنا اىل حد يش)وقوف( امل  .1

 .احلديقة (

(. ويكرر اذلراعني اعيلا مع ثين اجلذع  االنتشار ثين اجلذع أماما" أسفل مع فرد اذلراعني ثم مد )  .2
 .يف سلة القمامة(رغة واالحجار املبعرثة اللقائها ا)حركة  أتلقاط األوراق والعلب الفتقليد 

تقليد  .أسفل  ) وقوف  الوضع أماما . ميل ( ثين اجلذع أماما" أسفل مع ثين اذلراعني ومدهما أماما    .3
 .حركة مسك اجلاروف وعمل أحواض لزراعة األزهار ( )

تقليد )عمل حفر صغرية لزراعة وتنيهما باتلبادل مع انلظر السفل،  ) األقعاء ( مد اذلراعني أماما    .4
 .هار باالحواض ( األز

تقليد ) عملية  .أسفل ( تمايل اذلراعني لليمني واليسار  أماما   اذلراعني تشبيك مائال   ) وقوف فتحا    .5
 .حتريك  خرطوم املاء لري األزهار بعد زراعتها (

الركبتني   ) جلوس اجلثو ( وضع اذلراعني ىلع الفخدين مع ثين الرقبة أماما" أسفل ثم رفع الرأس مع مد   .6
 .تقليد ) نمو األزهار وتفتحها (مائال اعيلا" للوصول لوضع اجلثو ، ورفع اذلراعني 

 العمل والشعور بالرسور واملتعة(.جنازبإ الفرحة تقليد ) ،) وقوف ( احلجل مع اتلصفيق والطرقعة والغناء  .7
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 ) قصة حركية بسيطة (
 .تطوير مهارة اتلعاون والعمل اجلمايع املنظم :اهلدف السلويك

 (تنظيم األدوات واالجهز  الرياضية ) القصة
جناز األعمال وأهمية تنظيم األشياء الىت ختصنا رس اتلالميذ ىلع أهمية اتلعاون إلحياور املد الرشح : 

 طول زمن ممكن .أأن املحافظة عليها تطيل من عمرها و نستفيد منها ونستفيد منها وكيف 
 اتلطبيق العميل : 

 .دوات واالجهزة الرياضية وختزينها بالصالة الرياضية باملدرسة اتلعاون يف تنظيم األ .1

 .الصالة أو الساحة  توضع االدوات واالجهزة بطريقة مبعرثة يف .2

 .اعدة ترتيبها وتنظيمها إ يطلب من اتلالميذ اتلعاون يف .3

عن أهمية املحافظة ىلع االدوات وختزينها بطريقة منظمة يسهل  لتالميذارشاد املدرس ل .4
 .اهلا  واالستفادة منها استعم

 
 ) قصة حركية بسيطة ( 

 . تثقيف اتلالميذ بأهمية انلظافة الشخصية: اهلدف السلويك 
 ( كيف أكون نظيفاً )القصة 

حسب  ال  عنها لك بريحياور املدرس  اتلالميذ عن مفهوم انلظافة الشخصية ويرتك هلم املجال للتعب الرشح : 
 .تصورة ومفهومه  
 : اتلطبيق العميل

فوق الرأس مع   أماما  اعيلا  ني( اتلبديل للجلوس الطويل مع تشبيك األصابع ومد اذلراعرقود) .1
 .تقليد ) االستيقاظ  والقيام من انلوم ( مع تكرار نداء )) أصبحنا وأصبح امللك هلل (( ،شدهما 

مع ترديد بسم  تقليد ) لبس احلذاء (ثم اتلبديل بالرجل األخرى،  ( ثين الرجل ايلمىن أماما  )وقوف .2
 .اهلل وتولكنا ىلع اهلل 

أخد املنشفة لوضعها ىلع تقليد ) حركة ثم ثنيها ىلع الكتف،  اعيلا   ( مد اذلراع ايلمىن أماما  )وقوف .3
 .)) أخد فرشاة األسنان واملعجون (( تقليد أسفل، أماما  ( ثم مد اذلراع اليرسى الكتف

 .( املىش ابلطىء ذلهاب للغسل والوضوء)وقوف .4
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 .تقليد ) اتلقاط الصابون (  ، وقوف ( ىف دائرة مد اذلراع ايلمىن أماما" مع ضم األصابع  ) .5
مىن مع دوران الكفني من رسغ ايلد، تقليد ثم مد اذلراع اليرسى مع وضع االصابع ىلع ايلد ايل .6

 .فرك ايلدين بالصابون ()
 .تقليد ) غسل الوجه واألذنني(ه مع ادلوران، وضع ايلدين ىلع الوج .7
) وقوف ( أخد خطوات انزالق لليمني ثم ثىن اجلذع أماما" أسفل مع حتريك ايلدين ىلع أصابع  .8

 .تقليد ) غسل القدم ايلمىن مع فرك ما بني األصابع (يكرر للجهة اليرسى، القدم 
تقليد  ،) وقوف ( مد اذلراع ايلمىن تقليد ) اتلقاط فرشاة األسنان ( ثم مد اذلراع اليرسى أماما   .9

 .مع عدم املبالغة ىف وضع املعجون قليد وضع املعجون ىلع الفرشاة  (، اط معجون االسنان وتاتلق)
  أسفل أمام الوجه، ا  مع ضم االصابع وحتريك اذلراع اعيلآ ) وقوف ( اذلراع ايلمىن انثناء عرض .10

 .تقليد )حركة فرك األسنان ( ثم اتلبديل باذلراع اليرسى 
 .((األصحاء ن ا أليمان ..انلظافة عنواديد )) انلظافة من ) وقوف ( امليش مع اتلصفيق وتر .11
 .(( العودة اىل الفصل  )) .12
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 وذج  دلرس الصـف األولنم
 خ بدادة ادلرس ....................................يتار        رقم ادلرس ..........................                           

 عدد اتلالميذ ..........................................        ........................                            الصف .......
 نوع النداط الزمن املخصص أجزاء ادلرس

 دقائق 5 املقدمة 

 .ألمحاء ا - -
عند سماع الصافرةاألوىل يقوم لك تلميذ بأخذ وضع  جلوس  ؛اجلري احلر - -

مع وضع الرأس ىلع الركبتني وعند سماع الصافرة اثلانية القيام برسعة  القرفصاء
 .املدرس  إيلهاذلي يشري  هااألجتىف واجلري 

احلراكت 
واملهارات 

ة يابلدن
للتمرينات 
 اتلمثلية 

 دقيقة 15
 

 تقليد الفالح وموسم احلرث واحلصاد  تمرينات تمثلية :
 تقليد الفخذين ع الرضب بايلدين ىلعع ما يمكن م)وقوف( اجلري يف املاكن بأرس -

 .)صوت املطر(
)حرث تقليد  أسفل مع اتلكرار ماما  أ( ثىن اجلدع اذلرااعن اعيلا   )وقوف فتحا   -

 .األرض(
 .()بدر احلبوب تقليد اذلراع نصف ثبات الوسط( لف اجلدع مع أرجحة )وقوف فتحا   -
)نمو  تقليد  طراف األصابع.أ  )وقوف( اتلبديل بني اجللوس ىلع أربع والوقوف ىلع -
 .رة(اذل
مع  األخرى جانبا" وثين اجلذع أماما  جانبا  ( رفع ذراع أماما مع اذلراع )وقوف فتحا   -
 .تقليد احلصاد   رجحة اذلراعني ثم مد اجلذع مع خفض اذلراعني أسفلأ
يلا  خلفا ، اذلرااعن أماما  ( ثين اجلذع أماما  مع حتريك اذلراعني معا  اع  ) وقوف فتحا   -

 (.احلصاد تقليد )تذرية احلبوب بعد 
ألعاب 

 القصة  )تنظيم األدوات واالجهزة الرياضية(لعبة :  دقيقة 15 ومسابقات 
 ( رلك الكرة اثلابتة)  : مسابقة

النداط 
 اخلتايم 

امليش يف املاكن مع تبادل رفع الركبتني ، واذلرااعن ثبات الوسط( )وقوف - دقائق 5
 .صفوف ثم اتلصفيق أربع عداتللمحاذاة لل

 .الغائبون........... ………………احلارضون  .……………………الوحد   …………………………تاريخ نهادة ادلرس 

 .…………....................................................................................................................…………اهلدف السلويك 
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 التدكيالت األدوات ريقة اتلنفيذرشح ط
طالق بإثم يقوم ، شارة اجلري للتالميذإنتشار يعطي من اإل -

ع جلوس القرفصاء ثم الصافرة األوىل يلقوم اتلالميذ بأخذ وض
م بانلداء لألجتاه املراد الصافرة اثلانية ويقوبإطالق يقوم املدرس 

 .يله اجلرى إ

 صافر 

 

فصل  نساحة املدرسة ويرشح هلم ع يأخذ املدرس اتلالميذ اىل -
زراعة وكيف يقوم الفالح لالشتاء وما يستفيد منه االنسان ىف ا

كيف تنمو ابلدور وتكرب ومىت يقوم وور ذباحلرث وبدر ابل
يقوم املدرس بتقليد االصوات وحراكت  كما  الفالح باحلصاد

  .بتقليد احلركة ذيقوم اتلالمي ثم الفالح ومن

 بدون أدوات

  

جناز األعمال حياور املدرس اتلالميذ ىلع أهمية اتلعاون إل -
كيف أن شياء الىت ختصنا ونستفيد منها ووأهمية تنظيم األ

اطول زمن ممكن نستفيد منها و املحافظة عليها تطيل من عمرها 
يرشح تلالميذ ما الفائدة من اتلعاون وكيفية ترتيب األدوات 

م عن أهمية املحافظة ىلع ملدرس هلواألجهزة اخلاصة بهم ارشاد ا
 .واالستفادة منهاا بطريقة منظمة يسهل استعماهلا دوات وختزينهاأل

توضع االدوات 
واالجهز  بطريقة 
مبعرث  يف الصالة 

 أو الساحة
 

          
 

تقوم  لك جمموعة، إيل أربع جممواعت تلالميذااملدرس  يقسم   -
جيل مسافة  تسبيقوم املدرس  ،بثالث رالكت للكرة اثلابتة

ستطيع أفرادها رلك الكرة بصورة يتفوز املجموعة اليت  ،الرالكت
 .صحيحة ألبعد مسافة

 أربع كور

 

 بدون أدوات 
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 بعض اتلمرينات العالجية بلعض التدوهاتبع : ابلاب الرا
 بعض اتلمرينات العالجية بلعض التدوهات

 تمرينات سقوط الرأس:
 يف دوائر أفقية . ( دوران الرأس ثبات الوسط ،) وقوف فتحا   .1

 اتلمرين :

 يقف اتللميذ القدمني متباعدتني وايلدين يف الوسط تثين الرأس
 لألمام ثم جانبا  ثم خلفا  ثم أماما  يف شلك دائرة موازية للكتفني .

            كما يف الشلك ) أ (    

 ) جثو أفيق  ( تقوس وتقعر الظهر مع رفع وخفض الرأس . .2
 مرين :تلا

 ثم رفع الظهر  يقف اتللميذ ىلع ركبتيه مع استقامة الظهر خفض
 .كما يف الشلك ) ب ( ،ألىلع مع خفض الرأس ألسفل

 الدلك ) أ (                                                                                                        
 
 

 الدلك ) ب (                                                                               
   

                                                        :تمرينات ألستدار  الكتفني
) وقوف ( تبادل مرجحة اذلراعني أماما  وخلفا  ثم  . 1 

 دورانهما اعيلا  .
  اتلمرين :
اع اليرسى من وضع الوقوف مرجحة اذلر

وايلمىن خلفا  مرة ثم دورانهما معا  اعيلا   أماما  
                                                                  .فوق الرأس . كما يف الشلك ) ج ( 

 الدلك ) ج (                                                    
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 ا  اعيلا  . ) وقوف تقاطع اذلاعني ( مرجحة اذلرعني جانب .2
 اتلمرين : 
 من وضع الوقوف اذلراعني تقاطع أمام اجلسم 
 مرجحة اذلراعني جانبا  فعايلا  فجانبا  فأسفل 
 (  دفتقاطع . كما يف الشلك )  

 
 
 

 
 ( دالدلك ) 

 :تمرينات اإلحنناء الظهري
اذلرااعن خلف الرأس ( ثين  -)جثو   .1

لفا  اجلذع أماما  للسجود رفع اجلذع اعيلا  خ
  .( ـهتقوس .كما يف الشلك )  لعمل

 اتلمرين : 
  من وضع الوقوف ىلع الركبتني

واذلراعني  متشابكتني خلف الرأس ثين 
 ( ـهالدلك )                                     اجلذع أماما  أسفل  لالرض ثم رفع 

ثم الرجوع للوضع   قليل  خلفا  األول ثم عمل تقوس بالظهر مع امليل اجلذع اعيلا  للوصول للوضع 
 . األول

اذلرااعن جانبا  (  - ) جلوس طويل فتحا   .2
أماما  أسفل بني الرجلني مع رفع  ثين اجلذع

اذلراعني اعيلا  والضغط أسفل ثم العودة 
 .(  وللوضع األول .كما يف الشلك ) 

 
 ( والدلك )                                          
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 :عالج قوس القدمتمرينات ل 
  .) وقوف ( رفع الكعبني .1

 اتلمرين : 
 . من وضع الوقوف رفع الكعبني عن األرض للوقوف ىلع املشطني

 .(  زكما يف الشلك ) 
 

 ( زالدلك )                                                                                       
 

  (  حالشلك ) امليش يف املحل . كما يف  . 2
 
 

         
                                                            ( حالدلك ) 

 
 
 
 
 

 ) جلوس ىلع أربع ( الوثب اعيلا  بادلفع باملشطني .  . 3
 اتلمرين : 

  من وضع اجللوس ىلع املشطني وثين الركبتني اكمال  دفع األرض
 .( طكبتني . كما يف الشلك ) باملشطني للوثب اعيلا  ومد الر

 
  
 

 ( طالدلك )                                                                                                      
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 بعض األسعافات األويلة 
ىلع  نية وهلذا وجبدائما  يصاب اتلالميذ ببعض األصابات اليت لم يتوقعوها خالل حصة الرتبية ابلد            

املدرس أن يكون ملما  بالوسائل الفعالة ملبارشة األسعافات األويلة الرسيعة حلني وصول الطبيب أو املختص 
للعالج ، وهلذا علينا أن نوضح بعض األسعافات األويلة عن هذه األصابات اليت يستعني بها املدرس اىل أن 

 األمر ألجراء عالج هلا .يصل اتللميذ إيل الطبيب أذا اكن ذلك يستديع 
 الرضوض :  /أوالً 
 ويقصد بالرضة الصدمة اليت يتلقها اجلسم عندما يصطدم جبسم آخر أو باألرض ، أثر وقوع اتللميذ أثناء

 اللعب أو خالفه ، وقد حيدث أو ال حيدث جروح .
 أعراضها :

 وقد تصحبها سخونة .بقعة زرقاء ،نشاهدها يف مثل هذه احلاالتتحدث بعد اصطدام اجلسم مبارشة 
 عالجها : 

يوضع اثلل  أو املاء ابلارد جدا  فوق حمل االصابة ويرفع العضو املصاب ىلع سطح أفيق ، أما اذا اكن اجلدل 
قد تمزق أيضا  بفعل الرض فال بد من دهنه بصبغة ايلود املخففة أو رش ىشء من ذرات حامض ابلوريك فوقه 

 ولفه برباط نظيف .
 ح :ثانياً : اجلرو

 ) اجلرح هو حدوث تهتك أو تقطع يف السطوح اخلارجية للجسم ) النسي  اجلدلي أو األنسجة املخاطية
 واجلروح تعترب من أكرث األصابات اليت يتعرض هلا اتلالميذ داخل الساحات .

 أنواعها : 
 السحاجات : -1

لية ويتعرض اتللميذ حتدث بسب السقوط داخل الساحات غري املمهدة أو اخلشنة مثل الساحات الرم
 باالصابة بهذا انلوع من اجلروح يف أي ماكن من اجلسم يلمس األرض أثناء السقوط أو االحتاكك .

 جرح قطيع :  - 2
  حيدث من حافة حادة مثل  حذاء كرة القدم  وهذه اجلروح تصيب أي جزء من اجلسم وأكرث االجزاء

أغلب األوقات اجلرح القطيع  يكون عميقا  ومصحوبا   هلا احلاجبني والفم والركبة والقصبة ويف  تعرضا  
 بزنيف شديد بسبب رسعة ادلورة ادلموية .

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



بية البدنية  الأول من التعليم الأساسيللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

 

- 73 - 

 

 -وهناك أنواع أخرى من اجلروح وأوىل واجبات املدرس يف حالة حدوث جرح  ما ديل : 
 اتلأكد من عدم وجود أية اصابات أخرى سوى اجلرح ...اكلكسور أو اخللع .  - 1
 لزنيف ومرااعة احلالة انلفسية تللميذ وعالج الصدمة بالنسبة لألصابة .العمل ىلع ايقاف ا - 2
 معقم مع مالحظة عدم وضع القطن ىلعغسل وتضميد اجلرح .. ثم وضع شاش معقم ثم قطن  - 3

 اجلرح مبارشة .
 تنظيف اجلرح  بمطهر مثل امليكركروم يف كحول أو خمفف بماء .  - 4
طهري ويستحسن نقل اتللميذ اىل أقرب مستش ى اذا رأى املدرس عدم استخدام صبغة ايلود يف اتل - 5

 أن األصابة حتتاج ذللك .
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 املراجع 

 
 املؤلف اسم املرجع

 د  . عفاف عبد الكريم الربام  احلركية واتلدريس للصغار          

 د. أمني  أنور اخلوىل الرتبية احلركية
 أسامة اكمل راتب .د  و

 أ .   اكمل عبد املنعم لعاب الصغريةاأل
 و أ . وديع ياسني حممد

 أ . حممد حامد األفندى ألعاب املرحلة األوىل

 أ . ابراهيم رحومة زايد و أ . حممد مصباح املرغين  كتاب ديلل املعلم
 و أ  . بشري حممد خلف و أ . ىلع أمحد شناك

 أ . حممد ىلع حافظ الرتبية الرياضية للمرحلة األوىل اتلعليمية    

 حممود حممد عباس و األستاذة حكمت حسني وهات القوام وعالجهاشت
 فؤاد عبد الوهاب و
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