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 املقدمة
واالمم  وتلعب دوراً هاماً أساسياً يف احلياة ايلومية حتتل الرتبية الرياضية ماكنة متقدمة ىف حياة الشعوب   

 لإلنسان  حىت أصبحت من أقوى أسلحة ادلولة لرتبية ابنائها وإعدادهم حلياة سعيدة .

ولقد أصبح بوسعنا األن ىف جمتمعنا أن نساهم ىف بناء الشخصية انلاضجة املتاكملة للمواطن عن طريق   
ضية املوضوعة ىلع ضوء األهداف املرحلية لىك يتمكن من أن يكتسب أعداده وتنشئته وفقاً للخطط الريا

اخلصائص األساسية الالزمة، واليت تمكنه من تويل مسؤيلات املواطن الصالح، وكذلك إشباع حاجاته 
األساسية إىل اللعب، والنشاط الرتوييح وإتاحة فرص اتلجريب والكشف تلنمو دليه القدرة ىلع اخللق 

 واألبداع .
مىش خطط الرتبية الرياضية ومناهجها تبعاً نلظام تربوى معني، به أنشطة متنوعة ومتعددة ، تريم إىل وتت  

حتقيق اغيات تربوية سامية، فاتلمرينات ابلدنية مثاًل تنيم يف النشئ النشاط واجلرأة ، وتكسبه املرونة 
 والقوة كما تكسبه مهارات حركية هو ىف حاجة هلا . 

صغرية جزء هام من النشاط املدريس حيث حتتل ماكنة مرموقة بني خمتلف األلعاب وتشلك األلعاب ال  
واألنشطة الرياضية املتعددة وتشلك حزياً يف دروس الرتبية الرياضية ، واأللعاب اجلماعية تُعوُد ىلع انلظام 

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

وقبل أن خنتم  نود أن نذكر أن جناح الرتبية الرياضية ىف مدارسنا يرجع أواًل ملدرس الرتبية الرياضية   
ورغبته األكيدة يف إجناح برامج الرتبية الرياضية، فاملدرس يف هذه املرحلة جيب أن يتمتع بثقة تالميذه وحبهم 

امهم إياه، وال يتحقق ذلك إال إذا شاركهم نشاطهم وحرص ىلع وقتهم وعىن بمظهره وحافظ ىلع نشاطه هل واحرت
وحيويته وأصبح بينهم مثاًل واضحاً حيتدون به، وبذلك يسهم ىف إعدادهم إعداداً سليماً، يفيدهم ىف حياتهم 

 العامة  واخلاصة ، ويؤهلهم بلذل اجلهد ىف خدمة املجتمع .
يسعنا اال أن نذكر بأن هذا اجلهد ما هو اال مساهمة متواضعة تلحقيق األهداف اليت نتطلع  ؛ ال وأخرًيا

دوماً إىل حتقيقها يف سبيل خلق و إجياد جيل من انلاشئني واملتقدمني يمثل عالمة مضيئة وصورة معربة 
 صادقة عن مدى تقدم جمتمعنا  .  

 املؤلفون
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 يةاألهداف العامة ملادة الرتبية ابلدن
تنبثق أهداف مادة الرتبية ابلد نية من سياسة اتلعليم بليبيا ومن األهداف العامة للرتبية وىه اليت 
تهدف إىل انلمو املتاكمل واملزتن  للفرد إىل أقىص ما تسمو به استعداداته  وإماكنياته عن طريق املشاركة 

اف قيادات تربوية مؤهلة  وىه جزء الفاعلة يف األنشطة اليت تتناسب مع خصائص نمو لك مرحلة وحتت أرش
)) ا لعقلية ** ابلدنية    من الرتبية العامة  ونمثلها خري تمثيل لشمويلة املادة وطبيعتها تلنمية مجيع اجلوانب

 وبشلك متوازن ومرغوب حلاجات اتللميذ  .** انلفسية ** االجتماعية ((  

                                                           -: حيث تتمثل ىف األىت  
 ترسيخ تعايلم ادلين اإلساليم وتنمية األخالق الكريمة والصفات احلميدة يف نفوس اتلالميذ. -1

إكساب املهارات احلركية للتلميذ يف خمتلف املراحل اتلعليمية وفقا للخصائص ابلد نية وحاجات لك  -2
 مرحلة.

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

 الرياضية وتعزيزها.
 لقوام والعناية بالتشوهات وعالجها.سالمة ا -6
أن يدرك اتللميذ أهمية الرتبية ابلدنية يف املدرسة وخارجها عن طريق النشاط وذلك باستثمار أوقات  -7

 الفراغ باألنشطة الرياضية املفيدة.
نمية هذه أن يتعرف اتللميذ ىلع عنارص اللياقة ابلدنية املرتبطة بالصحة ومن خالل الرتبية ابلد نية يتم ت -8

 العنارص.
يكتسب اتللميذ سلوك احرتام الفروق الفردية بني اتلالميذ ومن خالل ذلك يكتسب السلوك املؤدي  -9

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

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

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

تدرب اتللميذ ىلع الفضائل االجتماعية وتعلمه انلظام وأهميته واإلعرتاف  حبقوق الغري والعمل ىلع   -4

 إسعاده.

ــــو من احلرية واالستــــرخاء وتؤدى إىل تمكن اتللميذ من اللعب ويكون ذلك بدافع ذايت ويتم يف ج -5

 إشباع حاجاته

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

إن الرتبية ابلد نية من أهم الوســائل الفعــــــــــالة يف تربية وتنمية اتللميذ ومــــــن خالهلا يتم حتقيق  -6

مو احلريك واإلجتمايع واملعريف والعقيل وتنمية شخصية اتللميذ وتطوير إسهامات تربوية وتنموية للتلميذ اكنل

 صحته وتنميه اإلبداع واالبتاكر دليه.

يتعلم اتللميذ من خالل درس الرتبية ابلد نية بدايات مفاهيم اخلطأ والصواب كما يتعــــــلم بشلك    -7

 فس والروح الرياضية.مبديئ بعض املعايري األخالقية اكلعدل والصدق واألمانة وضبط انل

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

 مع زمالئه ومــقارنة نفسه بهم كما أنه يتعلم من مشالكه وكيف يمكنه مواجهتها.
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األهداف اخلاصة ملادة الرتبية ابلدنية 
 سنوات 9إىل  6للمرحلة من 

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

استثمار أوقات الفراغ وتمكن اتللميذ من اللعب  حيث يكون بدافع ذايت ويتم يف جو من احلــــــرية   -2

وكذلك تــــحقق هل فرص  واالسرتخاء وتؤدي إىل إشباع حاجاته انلفسية واتلخلص من طاقاته الزائدة

 االستمتاع بوقته.

 إدخال روح املرح والرسور ىلع قلب اتللميذ وإبعاد الفروق اإلجتماعية.  -3

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

 اكتساب اللياقة ابلد نية العامة املناسبة.  -5

 دات املحافظة ىلع القوام السليم .اكتساب اع  -6

 ربط النشاط الريايض ببايق املواد األخرى يؤدي إىل تنمية املعلومات واملعارف دلى اتللميذ. -7

 اتلعرف ىلع املصطلحات الشائعة يف األنشطة الرياضية.  -8

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

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

 نهم   يمرون  بمراحل لك مرحلة هلا خصائص وإحتياجات  خمتلفة يف ما يتعلق بالنشاط اجلسدي.اتلالميذ  فإ
فيما ييل ممزيات اتللميذ اجلسدية ، واللغوية ، واالجتماعية ، والعاطفية ملختلف املراحل العمرية من 

و متأخراً عن املستوى املهم أن نتذكر أن اتلالميذ ال يتطورون بنفس املعدل، بعضهم قد يكون متــــقدماً أ
 املحدد للك فئة عمرية .

 سنوات 9 - 6

يف هذا العمر يكون اتلالميذ مستعدين ملرحلة نمو وتعلم ذات رسعة منتظمة، مرحلة تقوم فيها 
نشاطات ومهمات احلياة بتخطي املظاهر واخليال ويصبح اتلالميذ اذلين يتمزيون بقــــــدرة ىلع الرتكزي 

 مستعدين لدلخول يف املشاريع، وحــــل املشالك واجلدال .واالنتباه لفرتات أطول 
 

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

 استمرار ظهور األسنان ادلائمة  . .2

 يستمتع باختيار قوة عضالته ومهاراته . .3

 دليه حس جيد باتلوازن . .4

 ام .يستمتع بنسخ اتلصميم واألشاكل و  األحرف واألرق .5

 قد يكون مظهره بشعا بأذرعه وأرجله الطويلة  . .6

 يستطيع ربط رباط حذائه . .7
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 ثانياً/ املمزيات العقلية واللغوية
 يستمتع باتلخطيط وابلناء، وقد يعكس األحرف املطبوعة . .1
 يتضاعف عدد املفردات اليت يستعملها ويسمعها  . .2

 قد يظهر إهتماماً أكرب بالقراءة . .3

 ل املشالك .تزيد قدرته ىلع ح .4

 فرتة انتباهه أطول  ويميل لالحتفاظ بذاكرة جيدة  . .5

 يستمتع بتجميع بعض األشياء . .6

 يظهر قدرة ىلع تعلم الفرق بني يمني ويسار  . .7

 يمكن إن يبدأ بمفهوم الوقت وأيام األسبوع . .8
 

 ثاثلاً/ املمزيات االجتماعية والعاطفية
 تزتايد دليه أهمية اتلواجد مع األصدقاء  . -1
 ظهر أهتماما بالقوانني والروتني  .ي  -2

 يفضل اللعب أكرث مع أصدقاء مشابهني .  -3

 قد يكون دليه صديق مفضل .  -4

 يظهر رغبة قوية لألداء اجليد وعمل األشياء بشلك صحيح .  -5

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

 مع انلقد يف حال الفشل . يصعب عليه اتلعامل  -7

 يرى األمور كأسود وأبيض صح وخطأ رائع وفظيع بقدر ضئيل جداً من اتلوسطية .  -8

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

 يستمتع بشلك اعم باللعب وبالعناية باألطفال األصغر سناً .  -10

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

 يميل اتللميذ إىل احرتام مدرسيه .  -12
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 إرشادات للمعلم
   إن جناح أي درس يعتمد فاعلية اتلخطيط هلذا ادلرس فاتللميذ طاقة اعدة ما تفوق طاقة الكبار

  وهم يملون   برسعة كثريوا أحلركة  فذللك من املهم أن تعد ادلرس حبيث تشغلهم لك الوقت .

  من اتلحيري خرياً من اتلحيري يري الفايف فلي  هنا  أسواا من أن يتت ي ما قمت أن الكثري 
 بتحيريه يف منتصف احلصة فذللك جيب أن تكون دليك دائما نشاطات أضافية.

  . أن اتلالميذ حباجة ألخذ ألفرص الفافية تلطوير مهاراتهم حىت ال يفشلوا و يصابوا باإلحباط  

  حيوي للنجاح . فمن املهم تسجيل املدرس للك أففاره ليك تساعده يف تقييم ادلرس أمر رضوري و
 إجناح براجمه اتلايلة و تلقوية دورة كمدرس فعال. 

   قدم اتلغذية الراجعة باستمرار ملساعدة اتلالميذ يف حتسني مهاراتهم فمن السهل ىلع اتللميذ أن يركز
يديك أماماً أكرث تلكون مستعدا لإلمسا  بالكرة ىلع أمر إجيايب  مثالً أن تقول للتلميذ  حاول أن تمد 
 بدالً من أن تقول كنت بطيئاً جداً يف اإلمسا  بالكرة .

  ركز ىلع انلوايح اإلجيابية ، قم بمدح اتلالميذ اذلين قاموا باملطلوب بدالً من أن خترج اتلالميذ اذلين
فه من أجل تل ي تعليقاً إجيابياً أسااوا  اتلرصف ألن اتللميذ اذلي أساا اتلرصف سيتوقف فورآعن ترص

        منك. 
   ىلع املدرس أن يكون ىلع إطالع دائم باندماج اتلالميذأثناا حصة الرتبية ابلدنية و مدى

 استمتاعهم وأن يكون صايياً تلعليقاتهم . 
   .تشجيع اتلالميذ للعب كفريق و تعليمهم املهارات املهمة تلوظيفها يف حياتهم املستقبلية 
  املدرس أن يقوم بتغيري موقعة بتستمرار يلتأكد أن بأمفانة رةية اجلميع  وال يقف يف دائرة  ىلع 

 وظهره ألي منهم .
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 نبدة خمترصة ىلع مايدرس يف هذه املرحلة
 

   أوالً/ اتلمرينات ابلدنية
كية اتلمرينات ابلدنية يه جمموعة حراكت وأوضاع تؤدى بقصد بناء اجلسم وتنمية قدراته احلر

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

عنرصا أساسيا يف تدريب األلعاب والرياضات اليت ملا هلل من فوائد تعود ىلع األفراد وقد أصبحت اتلمرينات 
تتطلب مستوى معني ( من اللياقة ابلدنية فيه تنيم القوة والرسعة واجلدل وتكسب اجلسم املرونة والرشاقة 
كما تؤدي إىل تمكني الفرد من األداء بكفاءة فنية مرتفعة ويراىع أن تكون اتلمرينات يف هذه املرحلة من 

ط الشامل اذلي يتمزي باتلغيري واتلنويع ادلائم نظرا لعدم قدرة اتللميذ يف هذه املرحلة ىلع انلوع السهل البسي
أداء عمل معني ملدة طويلة أو ممارسة نشاط واحد فقط مع مرااعة تمزي هذه اتلمرينات بالشمول وابلعد عن 

وعدم اتلقيد بانلداءات الشلكية الشلكية واتلعقيد مع عدم اإلرصار ىلع اتللميذ بدقة األداء أو اختاذ األوضاع 
واالصطالحات املعروفة للتمرينات ويرايع اال تتطلب هذه اتلمرينات جهدا بدنيا زائدا وال حتتاج إىل 
مهارات وقدرات خاصة إذ أن غرضها األول هو إشباع اتلعطش الزائد للحركة اليت يتمزي بها اتللميذ وبث 

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

 ثانياً/ اجلمباز
تعمل رياضة اجلمباز إيل تنمية اتلوازن واتلحمل واملرونة والقوة   وللجمباز تأثري كبري ىلع  

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

االجتماعية اكحلماس للعمل واجلرأة وحتمل املسؤويلة واتلقدير واختيار املقدرة اذلاتية  الشجاعة واذلوق 
 والعزيمة واإلحساس بانلاحية اجلمايلة وانلظام واتلعاون .  
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 اً/ القصص احلركية واأللعابثاثل
 األلعاب الصغرية:

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

ديه ونفسيه تلالميذ وبذلك تساهم يف كما أنها  تعزز اتلواصل بني اتلالميذ والكبار وهلا فوائد جس 
بناء جمتمعات   صحية كما أن هذه األلعاب تعترب اخلطوة األوىل حنو تعليم اتلالميذ املبادئ األساسية لأللعاب 

 األخرى  أي العاب تمهيدية  .

 القصة احلركية:
، يه طريقة  اتلمارين احلركية  بأنواعها وأشاكهلا للتالميذ   أن من أهم وأحدث  الطرق تلقديم

القصة احلركية اليت تقدم للتلميذ نموذج حريك متنوع وبسيط يتناسب مع إماكنياته العقلية وابلد نية وحتقق 
األشياء  من ميوهل ورغباته باإلضافة إىل ما تزرعه فيهم من قدرات اعيلة يف املحااكة وإدراك جزء كبري

اتلقليد  ملفردات القصة   احلريك والعقيل من خالل وتصورها مما يعطي للتلميذ  قدر كبري من حرية اتلعبري
حماور القصة احلركية  لكآ  حسب دوره يف  احلركية، وتعزز حراكت اتللميذ من خالل اللعب اجلمايع داخل

واألخالقية واتلارخيية  والوطنية اليت  تسهم األهداف السلوكية للقصة  القصة، ناهيك عن املعلومات الرتبوية
وتطوير  قيقها واليت تقدم من خالل أغراض القصة.فهناك  الغرض ابلدين واذلي يشمل حتسنيحت احلركية يف

والركض والوثب والريم أما  الصفات ابلد نية باإلضافة إىل تطوير املهارات احلركية األساسية للتلميذ  اكمليش
املجموعة واتلعاون  من خالل العمل مع الغرض االجتمايع فيعمل ىلع تطوير انلضج االجتمايع للتالميذ

  .والصدق مع الزميل ومع املريب 
احلركية تمثل وحدة قصصية متاكملة من اتلمرينات واحلراكت غري الشلكية والبسيطة  إن القصة

ثقافاتهم وقصصهم ابليئية  واغبلا ما تؤخذ من مصادر يعرفها اتلالميذ من خالل ابليئة اليت حتيط بهم، أي من
ابليئة اتلعليمية سواء اكنت رياض األطفال أو  قصص تتناسب دائما مع إماكنيةالشائعة، كما أن هذه ال

اعيلة اللكفة أو أجهزة أو أدوات كثرية أو كبرية وإنما إماكنيات  املدرسة، أال أنها ال حتتاج إىل إماكنيات
حمتواها  ية يفوجيب إن حتتوي القصة احلرك. وأدوات بسيطة يمكن  ألثاث ابليئة اتلعليمية إن ييف باملطلوب

املطلوب من تنفيذ القصة،  خلدمة الواجب احلريك ىلع حراكت بدنية متنوعة ذات أهداف خمتلفة يضعها املريب
 . إحداث القصة بها اتلالميذ عن فيه مليئة باخليال واحلراكت ابلد نية اتللقائية اليت يعرب
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 كيفية تدري  القصة احلركية:
لوب بسيط ومشوق يستعمل يف ذلك اللغة العادية حبيث يقوم املدرس برسد ملخص للقصة بأس  (1

 يطلع اتلالميذ ىلع ميمونها .
يقوم املدرس برشح للقصة احلركية مرة أخرى بتسلسل منط ي مع ربط تلك احلوادث باحلراكت   (2

 اليت اختارها هلذه القصة أي يبدأ بالرشح واتلنفيذ معا .
راكت القصة حىت يزداد تصور اتلالميذ لواقعية يستحسن أن يشرت  املدرس مع اتلالميذ يف عمل ح  (3

 هذه القصة .
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مــفـردات 

 الـصـف الثاني
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 : اتلمرينات ابلاب األول
 احلراكت الطبيعية : -1

 . املىش 
 . التسلق العمودى 
 .  أالنزالق 
 . اجلثو 
 . الرقود 
 . اجللوس 
 . ااجلثو نصفآ 
 . القرفصاا 
 . اتلمايل و ادلوران 
 . الشد و االرختاا 

 تمرينات انلظام والتشكيالت : -2
 . التشكيالت 
 . تمرينات  انلظام 
 تمرينات توقيتية ايقاعية 

 اتلمرينات ابلنائية : -3
  . تمرينات مرونة و إطالة 
 .   تمرينات بنائية 
 .  تمرينات بأدوات 

 اجلمباز  :ابلاب اثلاين
  . ادلحرجة اجلانبية املستقيمة 
 يل .ادلحرجة األمامية من املزيان العا 
 . ادلحرجة اخللفية املتكورة 
 . املزيان اجلانيب 
 . املزيان العايل األمايم 
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 . املزيان اخلليف 
 . الوقوف يلع الكتفني 
 القوس املعكوس . 
 . الطعن اجلانيب 
 . اتلعلق 
 . احلجل الصحيح 
 . احلجل باحلبل 
 . امليش يلع مقعد سويدي مقلوب 
 . امليش اجلانيب يلع مقعد سويدي 
  ىلع املقعد السويدي .حراكت اتزان 
  . حراكت رشاقة 

 القصص احلركية واأللعاب : ابلاب اثلالث
 األلعاب .  1
 بالكرة ألعاب /  أوالً 

   مسك الكرة بايلدين 

  تمرير الكرة بايلدين 
  رميها و لكرة اإتلقاط 
 مسك مرضب كرة تت  الطاولة مع تنطيط الكرة 
 / ألعاب تمهيدية أللعاب القوى اً ثاني

 وانع ) تمهيد للحواجز (العاب امل 
 العاب  تمهيدية للوثب العاىل 
 لسباقات اتلتابع ( اً العاب نتستخدام العصا ) تمهيد 
 ) العاب بتستخدام  ) آكياس الرمل 
 صغريةألعاب /    اً ثاثل
 يليةثمتألعاب /  اً رابع
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 : اتلمرينات ابلاب األول
 احلراكت الطبيعية : -1

 . املىش 
  العمودى .التسلق 
 .  أالنزالق 
 . اجلثو 
 . الرقود 
 . اجللوس 
 اً اجلثو نصف . 
 . القرفصاا 
 . اتلمايل و ادلوران 
 . الشد و االرختاا 

 تمرينات انلظام والتشكيالت : -2
 . التشكيالت 
 . تمرينات  انلظام 
 تمرينات توقيتية ايقاعية 

 اتلمرينات ابلنائية : -3
  . تمرينات مرونة و إطالة 
 ئية   .تمرينات بنا 
 .  تمرينات بأدوات 
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 : اتلمرينات ابلاب األول
 احلراكت الطبيعية : -1

 ( امليش ) 
 .التزان عند األداء لفرتة طويلة تعلم امليش بطرقة صحيحة وتنمية القدرة يلع ا :اهلدف السلويك

 راعني احلر مع مرجحة اذل املىش. 

  املىش بطريقة صحيحة ىلع خطوط مرسومة ىلع االرض. 

 املوانع  بنياملتعرج  يشامل. 

 ( يالتسلق العمود ) 
 بواسطة أدوات بطريقة صحيحة وأمنةتعلم الوضع الصحيح للتعلق أداء اتللميذ التسلق  :اهلدف السلويك

 .وتنمية املهارة احلركية 
  تسلق ساللم خشبية.    

 ستخدام حبال التسلق إتسلق ب.  
 ( 1 كما يف الشلك  رقم ) .مائل  يتسلق مقعد سويد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1الشلك  رقم )                                                      
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 تنويعات ألنماط التسلق
 ( نزالقإلا ) 

 .راكت األنتقايلة بتوافق ورشاقة تنمية القدرة ىلع أداء احل: اهلدف السلويك
 صفيقىف دائرة كبرية و خيطون خطوات انزالق جانبية مع اتل ذيقف اتلالمي . 

  خطوات انزالق ىف خطوط متعرجة.    

  مرت 3-2الوقوف ىف قاطرتني املسافة بينهما  .  
 ( 2كما يف الشلك  رقم )  .انزالق جانبية بالقاطرتني خبطوات   ذماكن اتلالميأيل دتب 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النزالق (ا)                  ( 2الشلك  رقم )                            
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 احلراكت الغري انتقايلة 
  )اجلثو  (

 .الرفع من مستوى الكفاءة يف أداء الوضع بطريقة صحيحة  :اهلدف السلويك 
 وضع اجلثو . ذاتلقدم باملىش احلر وعند سماع الصافرة اختا 

 ة .دة ىلع االرض  أو وضع اطواق ىلع مسافات متباعدر متباعئرسم دوا 
 مرت 8-5ىف صف ىلع بعد ذ يقف اتلالمي. 

 عدوا ألخد وضع اجلثو داخل ادلائرة أو الطوق . ذعند سماع االشارة ينطلق اتلالمي 
 ذىف لك مرة يتم انقاص احد ادلوائر او االطواق  للتنافس بني اتلالمي . 

 ال يطبق وضع اجلثو الصحيح  ياذل ذال حيصل ىلع دائرة و اتللمي ياذل ذيتم استبعاد اتللمي. 

 )الرقود  (
 تعلم وضع الرقود بطريقة صحيحة . :اهلدف السلويك 

 يقداخل ادلائرة مع اتلصف نياجللوس الطويل ىف دائرة القدم. 

  اجلسم ىلع  رااعن  مفرودة جبانب اذللرقود. وضع ا ذع للخلف ألختاذميل اجلعند سماع إشارة املدرس 
 االرض  .

 ةىف صفني  مواجهني املسافة بينهما مناسبذ يقف اتلالمي . 
 وضع الرقود  الصف اثلاين ذتالمي ذأحد الصفني وضع اجللوس الطويل بينما يتخىف   ذيتخد اتلالمي 
 أو باتلصفيق ذيل الوضع بني الصفني ) ىف وضع اجللوس الطويل يقوم اتلالميدعند سماع أالشارة يتم تب 

 طرقعة  االصابع ( .

 (اجللوس  ) 
 .ء اجللوس ثناأالوضع السليم  دىلع أخ اتلالميذ دتعوي :اهلدف السلويك 

 تشوهات  ئة مناطالعادات اخل هىف الوضع الصحيح  للجلوس وما تسبب  ذيقوم املدرس بمحاورة اتلالمي 
اجللوس تربيع او  ومقرتحاتهم للجلوس الصحيح ىف وضع أرائهم  عن للتعبري ذللتالمي الويرتك املج

 اجللوس ىلع املقعد .
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  جلوس تربيع *  خيتارة   يوضع اجللوس اذل ذيتخ ذعند سماع الصافرة لك تلمي. االنتشار ىف امللعب(
 ديقوم املدرس باتلأكي ) ، قة صحيحة (يطويل *جلوس ىلع املقعد او الكرىس ىلع ان يكون بطرجلوس 

  .  ( ىلع الوضع الصحيح للجلوس
        لعبة اجللوس ىف الرس  :

 . العوائقمن  مراتب ملعب أو فناء خايل -جمموعة كراىس أو مقاعد   :االدوات
 . اجللوس تربيع  ىف دائرة او صفني مواجهني 
  شارة املدرس لف الرأس لليمني ملراقبة ادلاخلني حللبة السريك مع اتلصفيق و التشجيع ثم إعند

 قفاص احليوانات .أمام ثم لف الرأس لليسار ملراقبة ألل انلظر

 ح .ا تتكرر حركة لف الراس  مع اتلأكيد  ىلع  وضع اجللوس الصحيذوهك 
 الكراىس املوسيقية : لعبة
 ىل جمموعتني إ ذيقسم  اتلالمي
وىل تقف خارج دائرة كبرية ألا

 .الرضامرسومة ىلع 
 انية تقف ىف دائرة املجموعة اثل

ة من الكراىس عبداخلها جممو
 . ذمواجهة للتالمي

 باحلجل ىف ادلائرتني . ذعند سماع املوسيىق يقوم اتلالمي 

 الصحيح  انية  وضع اجللوس وضع اجللوس تربيع واثل األويلادلائرة  ذتالمي ذعند توقف املوسيىق  يتخ 
 . ىلع الكرىس

 وضع اجللوس  بطريقة صحيحة . يال يؤد ياذل ذيستبعد من اللعب اتللمي  

 (اً اجلثو نصف)  
 لوس نصفا وأداءه بطريقة صحيحة .تعلم وضع اجل :اهلدف السلويك

  ماما أراعني وضع اجلثو نصفآ مع مد اذل ذخأشارة   عند سماع اإلنتشار اتلقدم باملىشاالالوقوف ىف وضع
 ىف املعركة ( ي) تقليد اجلند    االهزتاز .و األصابع تشبيك 

 مواجهة اً وضع اجلثو نصفذ الميتليتخد العدة جممواع ت  لك جمموعة تكون دائرة  ذيقسم اتلالمي 
 .دلاخل ادلائرة

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



بية البدنية  الثاني من التعليم الأساسيللصف  دليل المعلم لمادة التر

- 28 - 

 

 جة الكرة للزميل من حتت الركبة .بدحر لميذعند سماع الصا فرة يبدأ اتل 
 يسيطر ىلع الكرة . يحتتسب نقطة للفريق اذل 
 اً الوضع الصحيح لوضع اجلثو نصف ذختاإل هيقوم املدرس باتلنبي . 

 (القرفصاا  )
 وضع القرفصاء بالطريقة الصحيحة .تعلم  اهلدف السلويك:

  جيلس  املسافة بينهم مناسبة تكون  ذطواق ىلع االرض بعدد اتلالميأترسم دوائر أو مربعا ت أو توضع
ومد   اً ع خلفذاجل راعني مع ميل( ثىن اذل أماما ذلرااعنبدائرة ) جلوس القرفصاء  *  ا ذتلمي  لك 

يف ىف ذ) تقليد حركة اتلج   .الرجلني ع أمامآ و ثينذاجل راعني امامآ مع ثينالرجلني أماما ثم مد اذل
 .القارب (

 ابلني يف وضع القرفصاء جيلس اتلالميذ يف صفني متق. 
 الصدر باذلراعني  شارة املدرس بانلداء ) كريس هزاز ( يقوم اتلالميذ بضم الركبتني ىلعإ عند سماع

 .. ) تقليد الكريس اهلزاز (هزتاز ايل االمام واخللف إلاألرض وا ورفع القدمني قليال من ىلع

 (اتلمايل و ادلوران  ) 
 داء اجليد.ميذ استعداد لألهارة احلركية وأظهار اتلالتطوير وتنمية امل: اهلدف السلويك 

  ( تمايل اجل اً رااعن جانباذل -  اً الوقوف  فتح )ع لليمني و اليسار  ذ. 
 تقليد حركة الطائرة ( أو بالعدو ابلطىء ىف خطوط متعرجة . اتلقدم باتلمرين بامليش ( 

 (الشد و االرختاا  )
جاوز الصعوبات أثناء النشاط وتهدئة احلالة الوظيفية ألجهزة تلذ اتللمي ستعدادإ زيتعز :اهلدف السلويك

 .اجلسم 
  ضم الركبتني مع لف اذلراعني ىلع الركبتني  رااعن جبانب اجلسم ىلع األرض () اجللوس الطويل * اذل 

 .) تقليد حركة اتلكور (  . للوصول لوضع القرفصاء ثم فرد الرجلني والرجوع للوضع األصيل
  راعنيالشهيق ثم خفض اذل ذاعيلآ ألخاذلراعني ( رفع  اً رااعن اماماذل الرجل خلفآ * ) وقوف وضع 

اهلبوط ) تقليد اتلعلق ىف جذع الشجرة و .الركبتني للوصول لوضع القرفصاء مع طرد الزفري  ألسفل  وثين
 منها ( .
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 :تمرينات انلظام و التشكيالت  -2
 .املنظم  تساب صفة العمل اجلماىعاك :اهلدف السلويك 

 : التشكيالت – 1
 (تكوين ا لقاطرات )

 خطوط مستقيمة مع يف اتلقدم بامليشو  راعني خلف الزميل لف اذل .  خلف أالخر ذوقوف لك تلمي 
 .(  تقليد صوت  القطار)
 تلكوين قاطرات . يلصافرة اجلراعند سماع  نتشار الا 

 (تكوين الصفوف )
 مرت 5 -4  الوقوف ىف صفني مواجهني املسافة بينهما. 
  هلما يمواز يرسم ىلع األرض ىف املنتصف خط. 
 ادلوران و اتلقدم  باحلجل للرجوع خلط ابلداية .ثم ، مع اتلصفيق إىل خط املنتصف اتلقدم بامليش 
 تلكوين صف ) تقليد شلك احلائط  (  . ياجلر.. عند سماع الصافرة . النتشار احلر ىف امللعب  ا 

 (تكوين دوائر )
 تقليد صوت  )   .واحد مع الغناء  هجتاإخبطوات  جانبية ىف   راعني امليشتشبيك اذل مع ئرتكوين دوا

                         .(  تكك يك تك تيالساعة ) ت
  يكون ادلائرة بطريقة  ياذل تلكوين دوائر  الفريق ا لفائز يشارة اجلرإلعند سماع ا.الوقوف ىف قاطرات

 رسع وقت .أصحيحة وىف 
 ينات  انلظام :تمر -2

 .يتعود ىلع اتلرصفات انلظامية والعمل اجلمايع املنظم :اهلدف السلويك
 عدات ( .8راعني جانبآ و خفضهما )الوقوف ىف صفوف مع رفع اذل 

 عدات  4املاكن  يف الوقوف ىف قاطرات  امليش. 
 عدات4واتلصفيق  جتاهإلري ايثم اللف لليمني تلغ. 
 عدات  4عدات ثم اللف لليمني واتلصفيق 4 اللف لليمني و املىش ىف املاكن. 
 و الرتكزي ( . هنتباإلخر اتلصفيق  تلنمية األاجتاه إلا و يف امليش هجتاإ يف ذاتللمي يا  ) يؤدذهكو 
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 فالت يد الزميل إ عدات ثم 4راعني  ىف رفع وخفض اذل، الوقوف ىف دائرة  تشبيك ايلدين مع الزميل
 ) تقليد حركة هبوط املظلة ( .   ،تعدا4والوثب ىف املاكن مع اتلصفيق 

 ( يقاعيةإتمرينات توقيتية  )
 ايئدعدات (  الرجوع للوضع االبت4راعني أمامآ واتلصفيق ) مع  رفع اذل مايمألالوقوف ىف دائرة  الطعن ا 

 .عدات(4والطرقعة باألصابع ) اً راعني جانبمع مد اذل

  هجتاإلعدات( ادلوران  تلغيري ا4ماكن )ألتلبادل الألمام مع اتلصفيق  ( امليش  ه) الوقوف صفني مواج 
مع  عدات( اتلقدم بامليش4ين )ذاملاكن مع الرضب ىلع الفخ يف عدات( ثم امليش4صابع )ألمع طرقعة ا

 . عدات(4اتلصفيق للرجوع  )
  عدات ( 4عدات ( ثم الوثب ىف املحل مع اتلصفيق )4( تبادل وضع القدم امامآ ) ) الوقوف ثبات الوسط

 هات  .اكرر ىف مجيع األجتي
 اتلمرينات ابلنائية -3

 (تمرينات مرونة و إطالة )
  .طالة لألربطة والعضالتاكتساب املرونة واإل :اهلدف السلويك

   ( مواجه  .جلوس طويل فتحآ) أحد ايلدين تشبيك ميل 
 يقرتب الصدر من األرض   للخلف واألخر لألمام حىت  ذاتلالمي

لصوت املوج لزيادة  ذمع تقليد اتلالمي ) تقليد موج ابلحر (
                                                                         . ثناء تأدية اتلمرين أاملتعة و الرسور 

متقاربني ىف احلجم وأن تكون  ذأن يكون اتلالمي ) /   مالحظةمع 
 .( ممتدة طوال اتلمرين انمدالق

  (  اعيلآ مع ميل الكفني لألمام راعن اذل .وقوف) ىلع  امليش
)تلقليد حركة منحنية أو متعرجة   صابع ىف خطوطاألآطراف 

 ( 3كما يف الشلك  رقم )  لزرافة ( .ا
 

 ( 3الشلك  رقم )                                                                                                    
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 كتساب املرونة و اتلوافق ( الائية  ) تمرينات بن
 .صالح عيوب القوامإاكتساب املرونة واتلوافق و :اهلدف السلويك

   (اتلقدم بايلاالركبتان متب .القعاء  ا ) اً مع منيدالق ن لألمام ثم حتريكديعدتان والكفان ىلع أالرض 
 . ( 4كما يف الشلك  رقم )  ،) تقليد قفزة أألرنب (لألمام  

 ( 4الشلك  رقم )            
  ( رفع  اذل ) يل دألخرى ثم اتلبا واذلراع ألتزان ىلع الركبةاألرض والعكسية من ا القدمو راع جثو أفىق 

 لقط ( .ا) تقليد حركة 

 (حبال  -تمرينات بأدوات  )
 . تنمية القوة العضلية و اتلحمل العضيل: اهلدف السلويك

  احلبل ىف خط مستقيم ىلع وضع
 .األرض 

   (مواجه احلبل  .الوقوف)  اً مامأالوثب 
 . مع اتلصفيقاً خلف و

 م دالوثب من جانب ألخر مع اتلق
  ( 5كما يف الشلك  رقم )  . لألمام

 
 
 

 ( 5الشلك  رقم )                                                           
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 اجلمباز  ابلاب اثلاين:
  . ادلحرجة اجلانبية املستقيمة 
 دلحرجة األمامية من املزيان العايل .ا 
 . ادلحرجة اخللفية املتكورة 
 . املزيان اجلانيب 
 . املزيان العايل األمايم 
 . املزيان اخلليف 
 . الوقوف يلع الكتفني 
 القوس املعكوس . 
 . الطعن اجلانيب 
 . اتلعلق 
 . احلجل الصحيح 
 . احلجل باحلبل 
 . امليش يلع مقعد سويدي مقلوب 
 يلع مقعد سويدي .امليش اجلانيب  
 . حراكت اتزان ىلع املقعد السويدي 
  . حراكت رشاقة 
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 مبازاجل : اثلاينابلاب 
 ) ادلحرجة اجلانبية املستقيمة (

 . تقان وبطريقة صحيحةإ أداء مراحل ادلحرجة اجلانبية املستقيمة ب :اهلدف السلويك 
 ين مفرودتان أليلع وملتصقتني   باألذننيمن وضع الرقود يلع األرض اجلسم مفرود تماما ايلد 
 اجلسم ربع دائرة أي رقود جانيب مع دوران  الضغط بالقدم اليرسى وايلد اليرسى ىلع األرض     
 يكتيف يف هذه احلركة تعليمها يلع مستوى مائل  ،نبطاح ىلع ابلطن إلربع دائرة أخرى لوضع ا يدور ثم (

 ( 6  رقم ) كما يف الشلك أفيق ( يعد ذلك يلع مستوى

                   
 ) ادلحرجة اجلانبية املستقيمة (  ( 6الشلك  رقم )          

 ) ادلحرجة األمامية من املزيان العايل ( 
 .تنمية وتطوير قدرة اتللميذ ىلع ربط مهارة املزيان بادلحرجة األمامية بإتقان : اهلدف السلويك

 األرض واألصابع تشري لألمام  من وضع املزيان العايل وضع ايلدين ىلع . 
 رتكاز إلثين الرقبة جتاه الصدر مع دفع األرض برجل ا. 
 تكون الرجلني يف اهلواء أثناء وضع ايلدين ىلع  يدحرج اجلسم لألمام حول املحور العريض ىلع أن

 . األرض 
 يلع لوحيت ييذ أاتللممامية خلف رقبة أل)يقف املدرس جانب اتللميذ  مع وضع ايلد ا  طريقة السند :

 .(لرجل املرفوعة لرفعها اعيلا وادلفع بها تلكملة ادلحرجة افخذ  الكتف وايلد االخرة أسفل
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 ) ادلحرجة اخللفية املتكورة (
 .أداء مراحل ادلحرجة اخللفية بإتقان دون أخطاء :اهلدف السلويك

 ضع اجللوس الطويل اذلراعني اعيلاً.من و 
 اذلراعني برسعة خلفا جبانب الرأس  الضغط باجلذع أماما وحتريك. 
 ( 7كما يف الشلك  رقم )  اتلكور وادلحرجة خلفاً،األذنني، و بهامني جبانبإلتتجه األصابع للكتفني وا .     

 .(أف ي مستوى ىلع مستوى مائل ومن ثم عمل الكريس اهلزاز بعد ذلك تؤدي ادلحرجة ىلع  :يف بداية اتلعليم )
 ة اتللمبذ ىلعداملقعدة ملساع أحدى جانيب اتللميذ وضع ايلد القريبة ىلع ملدرس ىلع)يقف ا طريقة السند : 

 . ني ودفع األرض(عها وايلد ابلعيدة من حتت الكتفني ملساعدة اتللميذ يلع فرد اذلراعرف

 ) ادلحرجة اخللفية املتكورة ((      7الشلك  رقم ) 

 )   املزيان اجلانيب (
 .ارة االتزانتنمية مه :اهلدف السلويك

  ثقل مع نقل جا نبا يرفع اتللميذ اذلراعني من  وضع الوقوف
 .) رجل الوقوف ( اجلسم ىلع رجل االرتكاز 

 رتكاز وذلك يف حركة إلبثين مفصل الفخذ لرجل ا  القيام 
  مع امتداد مفصل الفخذ للرجل احلرة تمامامستمرة. 
  ة يف حركة مستمر االرتكازتتحرك اذلراع العكسية لرجل

كما يف ، ضع اذلراع األخرى ممتدة جبانب الرأسوو للجانب 
 (8الشلك  رقم )                                                                             .( 8الشلك  رقم ) 

اعيلاً  بة ىلع الرجل احلرة لرفعهاخلف اتللميذ بوضع يده القري املدرسعند السند يكون وضع  )طريقة السند: 
 .(وضع ايلد األخرى ىلع اجلذع تلثبيت الصدر يف وضع اعيلوألقيص مدى ممكن لتساعد ىلع عدم ثتيها 
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 ) الطعن اجلانيب ( 
 .تنمية املهارة احلركية واتلقدم بها :اهلدف السلويك

  من وضع الوقوف يأخذ اتللميذ خطوة بأحدي القدمني جانبا. 
 مسندة ىلع املشط للوصول لوضع الطعن اجلانيب  ىه  و األخرى جانبا  يقوم بثين الركبة وفرد 
  رفع اذلراعني جانبا وشد اجلسم واالتزان يف الوضع . 

 ) املزيان العايل األمايم ( 
 .تنمية قدرة اتللميذ ىلع اتلحكم والسيطرة ىلع أعضاء جسمه :اهلدف السلويك

 ف الوضع  أماما  مواجه احلائط أو من وقو
 احلائط أو أي جهاز  اعرضة توازن أو سلم

 .يكون يف مستوى طول اتللميذ 
  مع حدى الرجلني خلفاً إاذلراعني اعيلا ورفع

 . الرجل األخرى نقل ثقل اجلسم ىلع
  ًرفع الصدر والرأس مع ميل اجلذع أماما  

وألىلع   واالستمرار يف رفع الرجل اخللفية خلفاً 
  .(9كما يف الشلك  رقم ) ،واذلراعني جانباً 

 (9الشلك  رقم )                                                                     
مع  اعيلاً  العارضة أو سلم احلائط ومرجحة الرجل ابلعيدة عنه خلفاً  ) يكون اتلعليم يف ابلداية  بالسند ىلع  

 . ثبات اجلزا العلوي من اجلسم تبديل مرجحة الرجلني (
وايلد د األمامية حتت الصدر بيع ايل.  هة الرجل املرفوعة ججانب اتللميذ  ىلع )يقف املدرسطريقة السند : 

 أىلع مسافة ( يلع رفع الرجل اىل تهاخللفية حتت الفخذ ملساعد
 :لعبة صغرية

 (  مواجه وقوف ) اذلراعني مائال اعيلا مع نقل ثقل  األول بلعض يرفع اتللميذ مواجهني لك تلميذين
 اعيلاً. يميل باجلذع لألمام مع رفع الرجل احلرة خلفاً  ،مية اجلسم ىلع القدم األما

 وعمل تقوس بسيط يف الظهر واستمرار رفعها حىت يصل اجلسم إىل الوضع األفيق مع وضع ايلدين ىلع 
 . اذلراعني أماما ملساعدة اتللميذ األول اذلى يقوم بمد كيف اتللميذ اثلاين

 

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



بية البدنية  الثاني من التعليم الأساسيللصف  دليل المعلم لمادة التر

- 36 - 

 

 ) املزيان اخلليف (
 ن واتلحكم والسيطرة ىلع محل جسمه.تزاإلية قدرة اتللميذ ىلع اتنم: اهلدف السلويك

 بتدايئ للمهارة وضع الوقوفإلالوضع ا . 

  ىلع أن يكون خلفامرجحة الرجل احلرة خلفا أماما مع ثين اجلذع للخلف واذلراعني جانبا والرأس
  القدمني تكونا بشلك مستقيم وقدم االرتكازىلع اكمل استقامتها .انلظر ألىلع، و

يع ايلد اخللفية حتت الفخذ ي . ) يقف املدرس جبانب اتللميذ من ناحية الرجل املرفوعة ند : طريقة الس
 .للمساعدة يف رفع الرجل آلىلع وايلد األمامية خلف الظهر (

 الكتفني ( ) الوقوف ىلع 
 .تزان اجلسمإتنمية املهارة احلركية و: اهلدف السلويك

 ي .من وضع الرقود رفع اجلسم لكه ألىلع يف شلك عمود   
 مع وضع ايلدين يلع جانيب القفص الصدري  الكتفني األستناد ىلع

 (10.كما يف الشلك  رقم )  بسهولة امتداد اجلسم ألىلع يلعمل ىلع
من وضع الرقود  تعليم املهارة يكون باستخدام سلم احلائط وذلك  أ ) بد

ورفع اجلسم لكه ألىلع حيت يصل السلم بايلدين مسك  .  سلملوالظهر ل
 اتللميذ اىل الوضع الصحيح (

) ويكون سند املدرس من أسفل الساقني وشد اجلسم  طريقة السند :
 (10الشلك  رقم ) .                                                                                                      ( ألىلع
 صغرية : لعبة 

  الكتفني  تقوم بممارسة فردية للوقوف ىلع ثالث جممواعت األوىل إىل اتلالميذيقسم. 
 احلائط    واثلانية تقوم باألداء ىلع. 
   واثلاثلة باتلعاون مع الزميل بالسند. 
 األفضل  املدرسدد حياتلبديل بني املجمواعت و. 
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 ( القوس املعكوس)  
 ة وتطبيق القوس بالطريقة الصحيحة.ملهارة احلركيتنمية ا :اهلدف السلويك

 ( القوس املعكوس ) أداء نموذج حريك للمهارة. 
 ريب األول :داتل

  ًمن وضع الوقوف اذلراعني اعيلا تقوس اجلذع خلفا . 
 ( القوس املعكوس )وضع القبة  األرض  للوصول إىل الوصول بايلدين ىلع . 
 ريب اثلاين:داتل

  مواجه د مسافة بسيطةىلع بعمن وضع الوقوف  
 مسة الكفان ومال بالظهر للحائط

 . للحائط
  يتقوس الظهر باتلدريج مع ثبات

حترك اذلرااعن ألسفل و  القدمني
 . للوصول إىل األرض

 وس املعكوس يف بادي األمر قأعطاء ال
 (11 الشلك  رقم )                                          يف الشلك  كما  . من وضع الرقود

 .(11رقم )            
 صغرية : لعبة
  ينترش اتلالميذ انتشار حر يف امللعب . 
   يقوم اتلالميذ بالوثب والعدو يف املاكن. 
   عند سماع الصافرة  يقف اتلالميذ والظهر للحائط واذلراعني اعيلا. 
 احلائط ألداء القوس املعكوس اتلقوس خلفا وامليش بايلدين ىلع . 
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 ( ) اتلعلق
 واكتساب القوة واإلطالة للعضالت. تطوير املهارة احلركية :اهلدف السلويك

 اتلعلق الصحيح لوضع نموذج أعطاء.  
  توضيح ماذا حيدث للقلب إثناء ممارسة

 .النشاط ابلدين
  االستعانة حببال اتلعلق أو بدائلها أو أعمدة

للتسلق أو العقل خمتلفة  خمصصة
 . االرتفااعت

  من مع اتلعلق واهلبوط اآل ملهارةتطبيقات
كما يف  .والسند الصحيح  األخطاء تصحيح 

 .(12الشلك  رقم ) 
  

 
 (12الشلك  رقم )          أنماط للتعلق ()                                                                  

 ) احلجل الصحيح (  
  .العضيل العصيبتنمية املهارة احلركية واتلوافق  :اهلدف السلويك 

 ثقل اجلسم ىلع الرجلني باتلبادل  الوقوف مع نقل
 . يف الوسط جانبا  وايلدين

 اجلري يف املاكن ثم اثلبات . 
 تبادل الوثب ىلع القدمني وايلدين يف الوسط .  
  اجلري أماما واحلجل للمروق من فوق أداة. 
  اجلري  إىل احلجل إىلامليش   مناتلبديل. 
  حدى الرجلني ممتدة أماماإرفع احلجل لألمام مع 

 . واذلراعني جانبا
 احلجل الصحيح (   (13الشلك  رقم )                 .احلجل بني القدمني بتنوع العدات  تبديل ( 
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  احلجل لألمام وللخلف وللجانب. 
  (13كما يف الشلك  رقم ) احلجل مع ادلوران يف نفس املاكن. 

 لعبة صغرية )احلجل مع الزميل(:
 خرألمنهما ا ف الزميلني يواجه لكً وقو. 
 حيمل لك منهما الرجل اليرسى لآلخر من الساق ثم احلجل يف املاكن . 
 شارة املدرسإجتاه لليمني أو الشمال أو اخللف معا حسب إليمكن ا . 

 ) احلجل باحلبل (  
 ة.واإلحساس بالقيم اجلمايلة للحركتنمية املهارة ابلدنية واحلركية  :اهلدف السلويك

  جلسم امسك احلبل يف يد واحدة جبنب. 
      بدون حجل  مع مرجحة اذلراعني  احلبل بيد واحدة مسك 
 ) احلجل أماما ىلع قدم واحدة مع دوران احلبل أماما  ) وقوف.مسك احلبل. 
 ) احلجل يف املاكن ىلع قدم االرتكاز  ) نصف وقوف.  
 ) دل عدتني للك قدم احلجل يف املاكن ىلع القدمني باتلبا ) نصف وقوف. 

 لعبة صغرية:
  مرت . 5يقف اتلالميذ يف قاطرات متساوية ويوضع أمام لك قاطرة حبل ىلع بعد 
  جيري من حيمل هذا الرقم يف لك قاطرة ويمسك باحلبل   ( 3 )عند انلداء ىلع رقم. 
  مرات  مخس ثم يقوم باحلجل. 
  نتهاء اتلمرين إىل ماكنهأرسع ما يمكن بعد اذلي يعود أ لتلميذ لثم يعود إىل ماكنه وحتتسب انلقط . 

 ) حراكت إتزان ىلع املقعد السويدي (
 مهارة اإلتزان واتلمهيد لألجهزة .تنمية  :اهلدف السلويك 

 . جيب عند تعليم هذا انلوع نبدأ بتعلم مفهوم الإلتزان بشلك حيس مبارش 
 . جتنب استخدام اتلعبريات الصعبة يف هذه املرحلة العمرية 
  ( 14)  رقم . كما يف الشلكجيب وضع اجلسم لفرتة زمنية حمددة مع عدم اإلخالل باحلركة 
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 ( 14)  رقم الشلك 
 ) امليش ىلع مقعد سويدي مقلوب ( 

 دنية وللتمهيد الستعمال األجهزة.تنمية صفة اتلوازن واللياقة ابل  :اهلدف السلويك 
 حلافة املقعد   ملسهامليش أماما مع فرد مشط القدم لألمام و. 
  ًخلفاً  امليش مع تبادل مرجحة الرجلني أماما 
  ًامليش لألمام مع تبادل الطعن ورفع اذلراعني جانبا . 
 (15كما يف الشلك رقم  ). امليش خطوتني ثم اثلبات ىلع قدم واحدة مع رفع  اذلراعني جانبا 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( امليش ىلع مقعد سويدي مقلوب)   ( 15الشلك )                                       
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 ) امليش اجلانيب ىلع مقعد سويدي ( 
 ية واستعداد للصعود ىلع األجهزة.تنمية  اتلوازن واللياقة ابلدن: اهلدف السلويك

 ذلراعني الوقوف ىلع املقعد السويدي مع رفع ا
 . جانبا ألخذ وضع اإلتزان الصحيح 

  امليش جانبا وذلك بأخد خطوة  جانبية بالرجل
رفع الرجل  األوىل  .. ثم اإلرتكاز عليها  مع
  . اآلخرى و تكملة اخلطوة ىلع القدم 

  .  اتلغيري للميش ىلع أطراف األصابع  
 كما يف اً، امليش جانبا مع تقاطع الساقني أمام

 .( 16الشلك رقم  ) 
 

  
 ( 16الشلك رقم  )                                                                                                 

 
 (:اتزان رفع الركبةصغرية ) لعبة
  وضع مكعب أو شنطه خفيفة ىلع الرأس ثم امليش

 .  أماماً 
   وحماولة الوقوف اللف نصف لفة ثم اجللوس. 
 مرااعة اتزان اليشء املوضوع ىلع الرأس  حماولة. 
  يمكن حتريك اذلراعني جانبا للمساعدة يف

 . اتلوازن 
 أمام  ا يمكن تغيري وضع اذلراعني كتشبيكه

كما يف ، أو خلف الظهر أو خلف الرقبة الصدر
 .( 17الشلك رقم  ) 

 اتزان رفع الركبة   ( 17الشلك رقم  )                                                                                                
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 )اتزان الرأس(: لعبة صغرية
  إىل جممواعت  اتلالميذتقسيم . 
  مام لك جمموعة مقعد سويدي أيوضع.  
  وضع كيس حبوب ىلع ،  اجللوس ىلع مقعد سويدي

 .الرأس
  الوقوف من اجللوس بدون سقوط كيس احلبوب

  . رأس مع اثلبات واتلوازنىلع ال املوضوع
 مع  اً ادلوران يف املاكن واألداة فوق الرأس  امليش أمام

 .الرجل لألمام واألداة ىلع الرأس  فرد
  (   اتزان الرأس 18الشلك رقم  )                 . ثم الوقوفامليش ثم اتلوقف ثم ادلوران ثم اجللوس 
  واملحافظة ىلع اتلوازن وعدم سقوط األداة من  للجسماالستمرار باتلحكم والسيطرة ىلع اجلزء العلوي

 فوق الرأس .
  ( 18الشلك رقم  )  كما يف ،اذلي ينىه دون سقوط األداء هو  الفريق الفائز . 

 ) حراكت رشاقة ( 
للجسم يف حراكت تنمية اتلوافق العضيل العصيب واإلحساس جبمال األوضاع املختلفة : اهلدف السلويك

 الرشاقة.
 لعادي مع رفع اذلراعني اعيلا امليش ا. 
  امليش ىلع أطراف األصابع لألمام وللخلف. 
  الوثب لألمام مع تغيري االجتاه. 
  الوثب ىلع أحد الرجلني مع رفع األخرى خلفا. 
 تبادل حتريك ثقل اجلسم ىلع القدمني لألمام وللخلف من وضع الوقوف . 
 ثم ادلوران للخلف يف أربع عدات ثمان عداتتلصفيق جتاه امليش لألمام مع اإلاحلجل لألمام مع تغيري ا. 
 (:دحرجة ابليضلعبة صغرية ) 

 الكعبان متالمسان وأصابع القدمني متجهتان للخارج الكفان تشبيك أمام الساقني أو ملس  .  اجللوس
 (.19الشلك رقم  )كما يف :وجه القدمني ادلحرجة اجلانبية ىلع الظهر من جانب آلخر 
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 لعبة دحرجة ابليض (    19الشلك رقم  )                                            

 
 

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



بية البدنية  الثاني من التعليم الأساسيللصف  دليل المعلم لمادة التر

- 44 - 

 

 القصص احلركية واأللعاب : ابلاب اثلالث
 األلعاب .  1
 / ألعاب بالكرة  أوالً 

   مسك الكرة بايلدين 

  تمرير الكرة بايلدين 
  لكرة  ورميها اإتلقاط 
 مسك مرضب كرة تت  الطاولة مع تنطيط الكرة 
 / ألعاب تمهيدية أللعاب القوى اً ثاني

 ) العاب املوانع ) تمهيد للحواجز 
 العاب  تمهيدية للوثب العاىل 
 لسباقات اتلتابع ( اً العاب نتستخدام العصا ) تمهيد 
 ) العاب بتستخدام  ) آكياس الرمل 
 /  ألعاب صغرية  اً ثاثل
 يليةثمت/ ألعاب  اً رابع
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 واأللعاب القصص احلركيةابلاب اثلالث :
 :األلعاب  -1
 :لعاب بالكرةأالً: أو

 (مسك الكرة بايلدين )
 .سك الكرة بايلدين و اتلحكم فيهانمية مهارة مت: اهلدف السلويك

 إىل جممواعت ذيقسم اتلالمي. 

  من لك قاطرة الكرة بايلدين  ذتقف لك جمموعة ىف قاطرة يمسك أول تلمي. 
  علم  أو مكعب أو سلة  ( رامتا 8) يوضع أمام لك قاطرة وىلع بعد. 

 األول من لك قاطرة عدوآ ممسكآ بالكرة بكلتا يدية يلدور  حول العلم  ذعند اإلشارة ينطلق اتللمي 
 .يلية تلكملة السباق ويقف ىف آخر القاطرة  يويعود لتسليم الكرة للزميل اذل

 ىلع رضورة مسك الكرة  بيهت) اتل،  من تكمل السباق أوال دون إضاعة الكرة ىه  املجموعة الفائزة
 .ثناا السباق (أ بايلدين

  اتلالميد إىل فريقنييقسم . 
  ب ( و لك جمموعة تقف ىف قاطرة مواجة املجموعة االخرى من  -لك فريق  يقسم إىل جمموعتني ) أ

 . م 10 – 7الفريق  بينهما من 
 أالول   ذيه  بينما يمسك اتللميول  ىف القاطرة ) أ ( من  الفريق أالول الكرة بكلتا يدألا ذيمسك اتللمي

 . اً أيض هالفريق اثلاىن الكرة  بكلتا يدي ىف  القاطرة  )ب ( من
 لك قاطرة ذترسم عالمة أمام لك قاطرة يقف  خلفها تالمي . 

 من  ذ أألولالكرة عدوآ أو حجآل ليسلم الكرة للتلمي هبيدي ياذل ذعند سماع أالشارة ينطلق اتللمي
 . و راجعآ  يلقف ىف آخر القاطرةالقاطرة املواجهة ويعد

 هأالول إىل ماكن ذحىت يصل اتللمب اثلاين ذال ينطلق اتللمي . 
 ىلع مسك الكرة بايلدين . هالفائز من يكمل السباق اوال و حيافظ افراد فريق 
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 ( تمرير الكرة بايلدين  ) 
 أللعاب امليدان. آتنمية مهارات اتلمرير تمهيد :اهلدف السلويك

 ىف وضع  ) الوقوف  ىف أربع قاطرات ذالمييقف اتل- 
 . فتحآ ( أمام لك قاطرة كرة

  من بني  الكرةبتمرير  األول ذاتللمي أالشارة يبداعند
 . هيلي ياذل ذللتلمي الساقني

       لكرة إىل آخر القاطرة تمرر عند وصول ا اذوهك
بالقاطرة  ذمن آخر تلمي الرأسمن فوق  بايلدين الكرة
 ذا إىل أن تصل الكرة للتلميذهكوه، أمام يذلا ذللتلمي
 (. 20الشلك رقم  )  كما يف ، بالقاطرة األول

 ( 20الشلك رقم  )                                                                                                                  
 ىلع رضورة تسليم الكرة بايلدين ( تبيه) اتل،  وآلاألول القاطرة  هالفائز من تصل كرت . 
 و آخر مناسبة ذ تلمينيظهر لظهر  تكون املسافة ب ىف صفني ذيقف اتلالمي . 
 اىل أن تصل إىل آخر الصف تلمرر للصف  هيلي ياذل ذللتلميه الكرة بكلتا يدي األول ذيمرر اتللمي

 . االخر
   (ىلع  رضورة تمرير الكرة بايلدين بيه اتلن)، قنقطة االنطال إيلو يستمر اتلمرير إىل أن تصل الكرة. 
 إىل  أكرث من جمموعة للتنافس  ذيمكن تقسيم اتلالمي. 

 (لكرة و رميها اإتلقاط  ) 
 .أللعاب امليدان اً و رميها تمهيد ىلع مهارة اتلقاط الكرةذتنمية قدرة اتلالمي: اهلدف السلويك 

 فريقني ذيكون اتلالمي. 
 م9 هو عرض م18حواىل يبلغ طوهل يلعب اذليقف لك فريق ىف نصف امل . 
 قاعد سويدية أو حبلميقسم امللعب ب . 
 ن يريمااالخر ىلع  الفريق هوآل الكرة بإجتاااللعب  أيبد يأحد أفراد الفريق اذل ن يريمأاللعب ب أيبد 

 . أوآل هأالرض ىف ملعب هالكرة بإجتا اتللميذ
 يمكن ، اد الفريق االخر و يقوم برميها بنفس الطريقةاخلصم يللتقطها أحد أفر ثم تعرب الكرة مللعب (

 . أستعمال أكرث من كرة (
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 صف أو دائرةذ يكون اتلالمي. 
 أمام الصف أو ىف مركز ادلائرة و يسىم الرايم ذيقف أحد اتلالمي . 
 الكرة اعيلآ و يريم ذأسم أحد اتلالمي كر الرايمذي .  
 رة  ىف اهلواء وحياول لقف الكاملنادى عليه   ذاتللمي يجير . 
 ىيمع الرام هيغري ماكن ا جنحذفإ . 
 ه ا فشل حتتسب نقطة ضدذوإ . 
 اذآخر وهك ذاللعب بمناداة أسم تلمي ثم يعاود الرايم . 

 (:الكرة الساخنةلعبة صغرية )
 ىف ادلائرة و معهم كرة ذيقف اتلالمي . 
 الكرة و لقفها برسعة   يتبادلون ريم. 
 من امللعب. خيرج رضاألىلع  همن تقع كرت 
 ين  ذبني تلمي ) مساك ( ىف الوسط يلحاول ملس الكرة عندما تمرر ذيمكن وضع تلمي. 
 لم يستطع لقف الكرة .ي اذل ذجنح يأخد ماكن اتللمي ذافإ 

 ( مسك مرضب كرة تت  الطاولة مع تنطيط الكرة) 
 .املرضبتنمية القدرة  ىلع مسك الكرة و اتلحكم و السيطرة من خالل : اهلدف السلويك 

   يقسم اتلالميد إىل جممواعت بعدد امليارب. 
  م ( 5 –3 )املسافة بينهما  ( ب  -أ ) تقف لك جمموعة ىف قاطرتني مواجهتني  . 
 و   أمام الصدر األرضمع  املرضب حبيث يكون املرضب ىف وضع أفىق ( ) أىف القاطرة  ذيمسك اتللمي

 . توضع كرة صغرية فوق املرضب
 من  االول يذأن يصل للتلم السيطرة ىلع الكرة حىت ال تقع إىل حماوالباملىش  ذدم اتللميشارة يتقإلعند ا

 . القاطرة املرضب و يقف ىف آخر هلتسليمب (  )القاطرة  
 من لك جمموعة  ( ب )ول من القاطرة ألا ذيستعد اتللمي. 
 ينطلق تلكملة السباق   شارةإلعند ا. 
 نه  ماكا إىل أن يرجع لك تلميد إىل ذو هك. 
 من االفيل ،  يتحكم ىف املرضب و يسيطر ىلع الكرة ياذل ذتسجل نقطة لصالح جمموعة اتللمي (

 .أستعمال ميارب خفيفة  و كرات صغرية من املطاط  ( 
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 (:تنطيط الكرةلعبة صغرية )
 ىف دائرة أو صف ذيقف اتلالمي. 
 الكرةىف وسط ادلائرة أو أمام الصف ممسكآ باملرضب و  ذيقف أحد اتلالمي . 
 ىف تنطيط الكرة ىلع املرضب أعند سماع الصافرة يبد . 
 لكذو  (  واحد ، إثنان الخ  ون ىف اتلصفيق والعد مع لك تنطيطة للكرة )أىف ادلائرة يبد ذباىق اتلالمي 

 ذ .للتلمي  انلقط  الحتساب
  ىل جمموعتني إ ذ) يمكن تقسيم اتلالمي ، للكرة دون أن تقعه بعدد تنطيط ذانلقط للك تلميحتسب

 .أو أكرث  حىت تعطى فرصة اكرب للمشاركة ىف اللعب ( 
 :/ ألعاب تمهيدية أللعاب القوى  اً ثاني   

 العاب املوانع ) تمهيد للحواجز (
 تلخطي احلواجز. تمهيد  :اهلدف السلويك

 إىل فريقني ذيقسم اتلالمي. 
  م ( 15) لك فريق يقف ىف قاطرتني مواجهتني املسافة بينهما  . 
 مكعبات أو عىص أو حبال ، توضع عدة حواجز منخفضة االرتفاع ىف املسافة الفاصلة بني لك قاطرتني  (

 .أو زجاجات خشبية أو كور طبية (
 الوقوف ىف آخر و ول من لك فريق عدوآ تلخطى احلواجز و ملس الزميلألا ذعند االشارة ينطلق اتللمي

 .القاطرة
 احلواجز ختطى السباق وملتابعة  هتم ملس ياذلذينطلق اتللمي  . 
 هماكن إىل ذا إىل ان يعود لك تلميذوهك .  
 جيب مرااعة اعمل االمن و السالمة ىف لك السباقات (، يكمل أوالً  يالفائز الفريق اذل (. 
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 ( للوثب العاىل)  لعاب  تمهيديةأ
 .للوثب العاىل تمهيد :اهلدف السلويك

 (:قفزة الكنغر) صغرية لعبة
 ىف فريقني خلف خط ابلداية ذيقف  اتلالمي  . 
  2) مناسبة  بينهما مسافة وى منخفضتو ىف مس األرضعىص أفقية ىلع  4أو  3تثبت أمام لك فريق-

 .ملسك العصا  ىف وضع اجلثو ذيمكن أن جيلس بعض اتلالمي ( م 3
  ول من لك جمموعة للوثب من فوق العىص ألا ذشارة ينطلق اتللمياإلعند . 
 يلكمل السباق و يقف هو ىف آخر القاطرة  هيلي ياذل ذلمس اتللمييل اً الرجوع عدو ثم. 
 ىلع رضورة الوثب من فوق  ثناا السباقه ا) اتلتبي، لفريق الفائز من يكمل أوآل دون أخطاءا

 .احلاجز(

 

 لسباقات اتلتابع ( آ) تمهيد اتستخدام العصبلعاب أ
 .تمهيد لسباقات اتلتابع: اهلدف السلويك 

 تالميذ  6إىل  4ملجموعة فرق لك فريق يتكون من  ذيقسم اتلالمي 
  و آخر من نفس الفريق  ذبني لك تلمي  مرتآ 8إىل  5من يقف لك فريق ىلع خط واحد تفصلهم مسافة. 
  ىف الفريق ذمن آخرتلمي  مرت 10يرسم خط نهاية السباق ىلع بعد . 
 يمكن أختاد  وضع الوقوف (وضع نصف اجلثو  ذيتخد لك تلمي( . 
 ذ مل السباق و يأخيلك ينطلق ياذل  هيلي يليسلمها للزميل اذل اول حامآل العصألأ ذق اتللميينطل

 .ول ماكن اثلاىن ألا ذاتللمي
 آخر العب خلط انلهاية  ا  إىل أن يصلذو هك . 
 يمكن استخدام كي  رمل أو كرة صغرية أو علم (، الً السباق او الفريق الفائز من ينيه( . 
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 كياس الرمل (أ)   ستخدامبالعاب أ 
 .تنمية روح اتلعاون و العمل اجلماىع و املثابرة واالحساس بالفرح و الرسور : اهلدف السلويك

 املدرس .ىف عدة صفوف أو انصاف دوائر أو اى تشكيل حيدده  ذيقف اتلالمي 
 و آخر مرت إىل مرت ونصف ذتكون املسافة بني لك تلمي . 
  ذجبانب آخر تلمي األرضىلع  وتوضع سلة  ذنب أول تلميكياس الرمل ىلع أالرض إىل جاأتوضع. 
  هيلي ياذل ذول برىم كيس الرمل للتلمياأل ذاتللميأ شارة يبداإلعند   . 
 ىف السلة  هيضع يآخر تلميد  ادل اىلإىل أن يصل الكيس  اذوهك. 
 ول برىم الكيس اثلاينألا ذاتللمي أيبد   . 
 سلةإىل ان تصبح مجيع االكياس ىف ال ذا وهك . 
  يمكن تمرير الكيس بدآل من الريم، اكياس الرمل ىف السلة أوالً الفريق الفائز من يكمل وضع ( ) . 
 أو ىف ملعب كرة السة أو ملعب الكرة الطائرة ىف مساحة واسعة و حمددة بالطباشريذ ينترش اتلالمي . 
 هكيس الرمل أو احلبوب فوق راس ذيضع لك تلمي . 
 املنطقة املحددة حماولني أالحتفاظ بالكيس فوق رؤسهم دون ملسهىف باتلحرك ذاتلالمي أيبد   . 
 بإتلقاط الكيس  ذأحد اتلالمي هأن يبىق ىف حالة جتمد إىل أن يساعد ذىلع اتللمي ، عند سقوط الكيس 

 .مرة آخرى  هرأس فوق    هرجاعإو

 :لعاب صغريةأ/ اً ثاثل
 .زن ىلع أعضاء خمتلفة من اجلسمتنمية اتلواوتطوير اتلنسيق احلرىك : اهلدف السلويك
 ة:لعبة صغري

 ىف امللعب ذينترش اتلالمي .  
 بعضهم ببعض ذآخر مناسبة حىت ال يصطدم اتلالميذ وتكون املسافة بني لك تلمي . 
 عليها ذعضاء اجلسم جيب أن يتوازن اتلالميأتشكيالت خمتلفة من  املدرس كر ذي .  
                                                     .قدمني                             . ركبتني  ويدين                   .يدان و قدم واحدة      :مثال

 . ألخ   ...يد واحدة و قدم واحدة                     كوع واحد و ركبتني            

 ذو يقدله باىق اتلالمي هيعرض اتلوازن اخلاص ب ذطلب من لك تلميأ. 
 .دخال ااملرح والرسورإ: اهلدف السلويك
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 (:تلطوير  املرونة و ادلقة) لعبة صغرية
 .  حبل طولة مرت و نصف للك فريق :دوات ألا

 ىف  قاطرات  ذيقف  اتلالمي  . 
 يلكون ىلع شلك دائرة   هيعقد احلبل من طرفي. 
 يسلم  ألول  تلميد من لك قاطرة  . 
 أسفل ( و خلعه منه لبس جسمه )  ىلعأ بإدخاهل من ذاتللميأعند األشارة يبد . 
 يليه  يثم تسليمه لالعب اذل. 
  إىل  آخر القاطرة يستمرأنتقال احلبل  . 
 . الفريق ادلى ينىه اللعبة  اوآل يعترب فائزآ 

 : لعبة صغرية
 .و الرتكزي هتلعزيز مهارات االنتبا :اهلدف السلويك 

 ألخ....  ، 1،2،3لف  رقم خمت ذدائرة و يكون للك تلمي ذيشلك اتلالمي . 
 بالكرة  بمنتصف ادلائرة ممساكً  ذيقف تلمي. 
 رقامألاأحد اً اكرذ اً يرىم الكرة ىف اهلواء اعيل  . 
 الكرة جيب أن يركض ألتلقاط ألكرة ويقف ىف املنتصف لريم هكر رقمذي ياذل ذاتللمي . 
 ىف أدلائرة  هول ألخد ماكنألأ ذيرجع اتللمي  . 
 إىل أكرث من دائرة ( ذيمكن تقسيم اتلالمي) ، ماء بدل أالرقامساألكر ذيمكن  اذهكو . 
 . اتلقاطها ورميها ذجيب أستعمال كرات خفيفة و طرية حىت يسهل ىلع اتلالمي مالحظة /
 : لعبة صغرية

 .هميدلالبداىع انفسهم و تطوير احلس ألتشجيع اتلالميد للتعبري عن : اهلدف السلويك 
 إىل فرق ذيقسم اتلالمي . 
  مرت 5ىلع بعد  األرضيقف لك فريق ىف قاطرة  أمام لك قاطرة مكعب أو خمروط أو خط مرسوم ىلع . 
 كرة ه ول من لك قاطرة معاأل ذاتللمي. 
 حرجة ، أو باتلنطيط  ..  )بالرلك ، بادل ،اخلط هاإجتب باً و أيااً هابذتلحريك ألكرة  أن يبتدع طريقة هعلي

 .(الخ
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  هيلي ياذل ذلكرة للتلمياثم تعطى . 
  ىف طرح بعض املقرتحات تلحريك الكرة   ذان يساعد اتلالمي  املدرسىلع . 
  ًىف أجتاهات خمتلفة  أو أعضاء خمتلفة من اجلسم   : مثال . 
  ًبايلدين أو الرجلني  او بادلحرجة أو باتلنطيط : مثال . 
 يليةثمت/ العاب  اً رابع

 إشارات املرور لعبة   
 .(إشارات املرور  النتباه و الرتكزي ) تعلم احرتاملزيادة ا   :اهلدف السلويك

 ملعب كرة يد أو سلة مثآل (املسموح هلم باتلحرك فيها  ىف املنطقة املحددة  ذينترش  اتلالمي ( . 
 بشلك حر داخل املساحة املحددة ذيتحرك اتلالمي. 
  ت تكتب عليها عالم ملونة أو لوحا) يمكن إستعمال  أ ،بألوان إشارات املرور  املدرسينادى
 . ( لوان  خبط  واضحألا

بأالخرين  مع  دون أالصطدام ، وثب ، قفز ، و حجل ( )مىشحبرية ىف امللعب   ذيتحرك اتلالمي خرض /األ
  .  إصدار أصوات السيارات

 . (يمكن للمدرس أن يوضح أجزاا اجلسم ألىت تستخدم ىف أوضاع اتلوازن)، اتلوقف جبمود ىف وضعية توازن محر /األ
 . ) إصدار صوت السيارات ىف وضع االستعداد للتحر   أو اتلصفيق (، ىف املاكن  مليشا الربتقاىل /

 لعبة  القائد
 .وعة تنتعزيز احلس أالبداىع بإستخدام مهارات حركية م :اهلدف السلويك 

 ه ملدى املسموح  هلم باتلحرك فياذحتدد  منطقة حمددة للعب حىت يعرف اتلالمي. 
 ذ تالمي (5إىل  4ن م)جممواعت  ذمييشلك اتلال. 
 يتم تغيري القائد بعد لك فرتة، خرين باتلابعني هل األمن لك جمموعة بدور القائد و  ذيقوم أحد اتلالمي(). 
  باملىش و العدو واحلجل و الوثب و املشية العسكرية )جتاهات األيقوم القائد باتلحرك ىف خمتلف 
 . حراكت القائدىلع اتلابعني هل تقليد و  ( الزحفو
  ىلع ، و بني القائد هعن اتلابعني و ىلع اتلابع أن يرتك مسافة مناسبة بين اً اليبتعد كثرياىلع القائد (

 . (ألخ    ...منحىن أو متعرجواتلحر  بشلك مستقيم أو قائدىلع استعمال خمتلف احلراكتتشجيع ال املدرس
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  لعبة حركية  ) القراصنة (
 ذ.عند اتلالمي األملروح السعادة و املتعة وتعزيز   :اهلدف السلويك

 :دوات األ
  ل اجلزر (ثمت)أطواق أو دوائر مرسومة باجلري أو الطباشري  .   
  داخلها ذطواق ىف امللعب أو ترسم دوائر بالطباشري يقف اتلالمياألتوزع . 
 لقرصان  ويبىق ىف منطقة خمصصة لسفينة القرصانايلمثل دور ذ خيتار أحد اتلالمي . 
 القفز من جزيرة ألخرى دون الوقوع ىف  املاء ذىلع اتلالمي  . 
 هب للسفينةذيلمسة القرصان أن ي يادل ذىلع اتللمي. 
 من السفيته ذا سقط القرصان ىف املاء يتحرر اتلالميذأ . 
 ختيار أكرثإيمكن  اً كبري ذا اكن عدد اتلالميذ) إ، هاب للسفينةاذل هىف املاء علي ذا سقط احد اتلالميذأ 

 . من قرصان (

 :  لعبة شد احلبل 
 .و الرفع من املقدرة العضلية ذميتنمية روح اتلعاون بني اتلال: اهلدف السلويك 

   ( ثالثةترسم  )  مرت(   3-2 )خطوط متوازية املسافة بني لك خط و آخر   . 
  الخر الك فريق ىف قاطرة مواجة الفريق  يقف . 
 يكون أالول من لك قاطرة خلف اخلط . 
 حد أطراف احلبلأيمسك لك فريق ب .  
  الخر خلط  املنتصفاب الفريق ذشارة حياول لك فريق شد احلبل جلالاعند  . 
 و تسجل نقطة للفريق األخر .  .اً ول خلط املنتصف يعترب خارسألعب االلا فيه  يصل يالفريق اذل 
 طاتكرر عدة مرات لتسجيل انلق  . 

 
. 

 
                               . 
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 /  القصص احلركيةخامساً 
 .لطرقاىلع بالسالمة  لويعاىلع العناية بأنفسهم و زيادة  ذتعزيز قدرة اتلالمي  :اهلدف السلويك

 زته (املن إيلاذلهاب )القصة 
 . املنزته إيلأ ثناء اذلهاب  حماورة اتلالميذ ىلع كيفية اتلعامل والعناية بأنفسهم ىف الطريق       الرشح : 
 :  العميل اتلطبيق

 .ىلع الرصيف ( تقليد ) امليش،  ىف خطوط مستقيمة اذلراعني جانباً مع مرجحة  ) وقوف ( املىش أماماً  .1
 اا (تقليد ) مصافحة األصدق، ) وقوف مواجه ( مد اذلراع ايلمىن أماما" مع تشبيك ايلدين مع الزميل .2

 . أن يكون ذلك ىلع أرضية الرصيفىلع  احلرص 
ة املارة أثناا عدم عرقلتقليد ) ، أخذ خطوات انزالق جانبية لليمني ك ايلدين ( ) وقوف مواجه .تشبي .3

 .اتلوقف للمصافحة ( 
 .ذلهاب للمنزته (لتقليد ) مواصلة السري ، مع مرجحة اذلراعني) وقوف ( املىش أماماً  .4
مع لف   اً ساريمينا ويالسبابة وتمايلها  د) وقوف ( مع رفع ايلد ايلمىن أمام الوجه وضم األصابع وفر .5

 .شارة انلىه  لزميل بعدم رشاا املأكوالت املكشوفة (إتقليد ) ،  الرأس يميناً 
) وقوف ( املىش أماما" مع مرجحة اذلراعني  اكوالت املكشوفة حىت ال تمرض ((امل يوترديد )) التشرت .6

، مع اتلكرارراعني. أسفل مع فرد اذلراعني ثم مد اجلذع اعيلا" مع ثين اذل ثين اجلذع أماماً  اتلوقفثم 
ثم  تقليد )حركة  أتلقاط األوراق والعلب الفارية امللقااه ىف الطريق والقائها يف سلة املهمالت  (

 .مواصلة السري 
 .(تقليد ) بفرحة الوصول للمنزته ولقاا األصدقاا ، ) االنتشار ( احلجل مع اتلصفيق والغناء .7
تقليد ، بعاده ثم يكرر مرة ثانية إل امه ثم مدهم) وقوف . مواجه (  لف اذلراعني حول الزميل وض .8

 .اللقاا ( حرارة لتعبري بفرحة  لحين لك زميل زميله )
 .لعاب ىف الساحات ألتقليد ممارسة ا، ها بايلدين ر) وقوف ( االنتشار اجلرى مع رلك الكرة بالقدم وتمري .9
 .ن الفرحة بقياا يوم ممتع وسعيد () اتلعبري ع تقليد ، ) وقوف ( احلجل مع اتلصفيق وادلبدبه والغناء .10
 . (عودة للمزنل بفرح ورسورعند الىلع الرصيف تقليد ) امليش ، ىف خطوط مستقيمة ) وقوف ( امليش .11

لتأكد من خلو الطريق من وسائل ل ويساراً  )وقوف ( تماسك ايلدين مع الزميل مع لف الرأس يميناً  .12
 .تقليد )عبور للرصبف املقابل (، انلقل

 .(املزنل بفرح  ورسور  إيلعند العودة  ىلع الرصيف تقليد ) امليش، النشيد والغناء واتلصفيقمع  امليش .13
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 نموذج  دلرس الصـف اثلاين
 ............................خ بداية ادلرس ....يتار.....                                 ..........رقم ادلرس .................

 عدد اتلالميذ ............................................                                        ..............الصف .............
 نوع التشاط الزمن املخصص أجزاا ادلرس

 األمحاء . - - دقائق 5 املقدمة 
 اجلري حول امللعب مع رفع اذلراعني أماماً اعيلاً جانباً . - -

احلراكت واملهارات 
بلدنية للتمرينات ا

 اتلمثلية 

 دقيقة 15
 

 قصة حركية )اذلهاب إىل املنزته(:
 تقليد ) املىش ىلع الرصيف (  ) وقوف ( املىش أماماً مع مرجحة اذلراعني جانباً ىف خطوط مستقيمة. -
) وقوف مواجه ( مد اذلراع ايلمىن أماماً مع تشبيك ايلدين مع الزميل، تقليد )مصافحة  -

 احلرص  ىلع أن يكون ذلك ىلع أرضية الرصيف .األصدفاء ( 
) وقوف مواجه .تشبيك ايلدين (  أخذ خطوات انزالق جانبية لليمني، تقليد )عدم  -

 عرقلة املارة أثناء اتلوقف للمصافحة (.
 (.يد )مواصلة السري ذلهاب للمنزتهمع مرجحة اذلراعني، تقل املىش أماماً  ()وقوف -
يلمىن أمام الوجه وضم األصابع وفر السبابة تمايلها يميناً ويساراً ) وقوف ( مع رفع ايلد ا -

 مع لف  الرأس يميناً، تقليد ) اشارة انلىه  لزميل بعدم رشاء املأكوالت املكشوفة (.
وترديد )التشرتي املاكوالت املكشوفة حىت ال تمرض(، ) وقوف ( املىش أماماً مع مرجحة  -

ماما" أسفل مع فرد اذلراعني ثم مد اجلذع اعيلاً مع ثين اذلراعني ثم اتلوقف ثين اجلذع أ
الطريق  األوراق والعلب الفارغة امللقاء يفاذلراعني ويكرر (، تقليد )حركة أتلقاط 
 والقائها يف سلة املهمالت  (، ثم مواصلة السري.

 (.قاءة الوصول للمنزته ولقاء األصدبفرحتقليد )االنتشار ( احلجل مع اتلصفيق والغناء، ) -
) وقوف . مواجه (  لف اذلراعني حول الزميل وضمه ثم مدهما البعاده ثم يكرر مرة  -

 ثانية، تقليد ) حضن لك زميل زميله تلعبري بفرحة  وحرارة اللقاء ( .
) وقوف ( االنتشار اجلرى مع رلك الكرة بالقدم وتمريها بايلدين، تقليد ممارسة االلعاب ىف  -

 الساحات .
 احلجل مع اتلصفيق وادلبدبه والغناء. ) وقوف (  -

  . لعبة شد احلبللعبة صغرية :  دقيقة 15 ألعاب ومسابقات 
 .ورميهاكرة الإتلقاط :   لعاب: أ

 .( 4 - 1( ثم اتلصفيق أمام الصدر )  4- 1)وقوف (رفع الكعبني باتلبادل ) - دقائق 5 التشاط اخلتايم 

 الغائبون............ ………………. احلارضون ……………………حدة الو …………………………تاريخ نهاية ادلرس 
 .…………....................................................................................................................…………اهلدف السلويك 
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 التشكيالت األدوات رشح طريقة اتلنفيذ

مع أداء بعض اتلمرينات خلل جيري اتلالميذ حول امللعب  -
اجلري وذلك برفع اذلراعني أماما واجلري ثم رفعهم اعيلا واجلري 

 .ثم جانبا مع اجلري اىل حني سماع صافرة املدرس
 بدون أدوات

 

حياوراملدرس اتلالميذ ىلع كيفية اتلعامل والعناية بأنفسهم ىف  -
الميد ىلع تعزيز قدرة اتل ولطريق أ ثناء اذلهاب إىل املنزته، ا

ثم يقوم ، لطرقابالسالمة ىف  العناية بأنفسهم و زيادة ألويع
  قليد ما حتوية القصص مع اتلالميذ.املدرس بت

 بدون أدوات

 

آخر طوط متوازية املسافة بني لك خط وخ (3رسم املدرس )ي -
  األخر لك فريق ىف قاطرة مواجة الفريق مرت يقف( 2-3)

يمسك لك فريق بإحد ، خلطول من لك قاطرة خلف األايكون 
شد احلبل جلدب  لك فريق، شارة حياولاإلعند  أطراف احلبل

ول ألا الالعبيصل  يالفريق اذل، الفريق أالخر خلط  املنتصف
ر األختسجل نقطة للفريق و  اً خلط املنتصف يعترب خارس هفي

 . مرات لتسجيل انلقط تكرر عدة

 حبل

 

يقف لك فريق ىف  ديةيرسم املدرس ملعب ويقسم بمقاعد سوي -
يقسم   م9 هم و عرض18حواىل يبلغ طوهل ينصف امللعب اذل

يبداء اللعب بإن يرىم أحد  قاعد سويدية أو حبلمامللعب ب
الفريق االخر  هاللعب أوآل الكرة بإجتا أيبد يأفراد الفريق اذل

تعرب  ثم أالرض ىف ملعبة أوالً  هالكرة بإجتا اتللميذ يرىم ىلع أن
اخلصم يللتقطها أحد أفراد الفريق االخر و يقوم  الكرة مللعب

 .) يمكن أستعمال أكرث من كرة (، برميها بنفس الطريقة

مقاعد سويدية أو 
 حبل كورة

 

  
 

 بدون أدوات 
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 بعض اتلمرينات العالجية بلعض التشوهاتابلاب الرابع : 
 بعض اتلمرينات العالجية بلعض التشوهات

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

 اتلمرين :
  يقف اتللميذ القدمني متباعدتني وايلدين يف الوسط تثين الرأس

لألمام ثم جانباً ثم خلفاً ثم أماماً يف شلك دائرة موازية للكتفني . كما 
            يف الشلك ) أ (    

 مع رفع وخفض الرأس . ) جثو أفيق  ( تقوس وتقعر الظهر  .2
 تلمرين :ا

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

 الشلك ) أ (                                                                                                        
 
 

 الشلك ) ب (                                                                                   
   

                                                        تمرينات ألستدارة الكتفني:
) وقوف ( تبادل مرجحة اذلراعني أماماً وخلفاً ثم  . 1 

 دورانهما اعيلاً .
   :اتلمرين 
  من وضع الوقوف مرجحة اذلراع اليرسى

وايلمىن خلفاً مرة ثم دورانهما معاً  أماماً 
                                                                  .اعيلاً فوق الرأس . كما يف الشلك ) ج ( 

 الشلك ) ج (                                                    
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 اذلاعني ( مرجحة اذلرعني جانباً اعيلاً . ) وقوف تقاطع  .2
  اتلمرين : 
  من وضع الوقوف اذلراعني تقاطع أمام اجلسم 

 مرجحة اذلراعني جانباً فعايلاً فجانباً فأسفل
 فتقاطع . كما يف الشلك ) د ( 

 
 
 

 
 ( دالشلك ) 

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

للسجود رفع اجلذع اعيلاً خلفاً  اجلذع أماماً 
  .( ـهتقوس .كما يف الشلك )  لعمل

 اتلمرين : 
  من وضع الوقوف ىلع الركبتني

واذلراعني  متشابكتني خلف الرأس 
 ( ـهالشلك )                                     ثين اجلذع أماماً أسفل  لالرض ثم رفع 

ثم الرجوع للوضع   مل تقوس بالظهر مع امليل قليًل خلفاً األول ثم عاجلذع اعيلاً للوصول للوضع 
 . األول

اذلرااعن جانباً (  - جلوس طويل فتحاً )  .2
ثين اجلذع أماماً أسفل بني الرجلني مع رفع 
اذلراعني اعيلاً والضغط أسفل ثم العودة 

 .(  وللوضع األول .كما يف الشلك ) 
 

 ( ولشلك ) ا                                         
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 تمرينات لعالج قوس القدم: 
   .) وقوف ( رفع الكعبني .1

 اتلمرين : 
  من وضع الوقوف رفع الكعبني عن األرض للوقوف ىلع

 .(  زاملشطني . كما يف الشلك ) 
 

 ( زالشلك )                                                                                       
 

  (  حمليش يف املحل . كما يف الشلك ) ا . 2
 
 

         
                                                            ( حالشلك ) 

 
 
 
 
 
  ) جلوس ىلع أربع ( الوثب اعيلاً بادلفع باملشطني .  . 3

 اتلمرين : 
   من وضع اجللوس ىلع املشطني وثين الركبتني اكماًل دفع األرض

 .( طني للوثب اعيلاً ومد الركبتني . كما يف الشلك ) باملشط
 

  
 

 ( طالشلك )                                                                                                      
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 بعض األسعافات األويلة 
ىلع  ل حصة الرتبية ابلدنية وهلذا وجبدائماً يصاب اتلالميذ ببعض األصابات اليت لم يتوقعوها خال          

املدرس أن يكون ملماً 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 

 أذا اكن ذلك يستديع األمر ألجراء عالج هلا .يصل اتللميذ إيل الطبيب 
 أوالً/ الرضوض : 

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

 عالجها : 
  يوضع اثللج أو املاء ابلارد جداً فوق حمل االصابة ويرفع العضو املصاب ىلع سطح أفيق ، أما اذا اكن

قد تمزق أيضاً بفعل الرض فال بد من دهنه بصبغة ايلود املخففة أو رش ىشء من ذرات حامض  اجلدل
 يف .ابلوريك فوقه ولفه برباط نظ

 ثانياً : اجلروح :
  اجلرح هو حدوث تهتك أو تقطع يف السطوح اخلارجية للجسم ) النسيج اجلدلي أو األنسجة املخاطية

 ( واجلروح تعترب من أكرث األصابات اليت يتعرض هلا اتلالميذ داخل الساحات .
 أنواعها : 

 السحاجات : -1
 نة مثل الساحات الرملية ويتعرض اتللميذ حتدث بسب السقوط داخل الساحات غري املمهدة أو اخلش

 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
والركبة والقصبة ويف أغلب األوقات اجلرح القطيع  يكون عميقاً ومصحوباً هلا احلاجبني والفم   تعرضاً 

 بزنيف شديد بسبب رسعة ادلورة ادلموية .
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 -وهنا  أنواع أخرى من اجلروح وأوىل واجبات املدرس يف حالة حدوث جرح  ما ييل : 
 اتلأكد من عدم وجود أية اصابات أخرى سوى اجلرح ...اكلكسور أو اخللع .  - 1
 العمل ىلع ايقاف الزنيف ومرااعة احلالة انلفسية تللميذ وعالج الصدمة بالنسبة لألصابة . - 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
دام صبغة ايلود يف اتلطهري ويستحسن نقل اتللميذ اىل أقرب مستشىف اذا رأى املدرس عدم استخ - 5

 أن األصابة حتتاج ذللك .
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 املراجع 

 
 املؤلف اسم املرجع

 د  . عفاف عبد الكريم الربامج احلركية واتلدريس للصغار          

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

 أ .   اكمل عبد املنعم األلعاب الصغرية
 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 األوىل اتلعليمية    الرتبية الرياضية للمرحلة 

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