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

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

تععنا أن نساهم ىف بنا  الشصيية ااناضةة اتمتاكملة للعوانن عن نري  ولقد أصبح بوسعنا األن ىف جم  
أعداده وتنشئته وفقاً للصطط الرياضية اتموضوعة ىلع ضو  األهداف اتمرحلية لىك يتعكن من أن يكتسب 
اخليائص األساسية الالزمة، واليت تعكنه من تويل مسؤيلات اتموانن اليالح، وكذلك إشباع حاجاته 

إىل اللعب، والنشاط الرتوييح وإتاحة فرص اتلةريب والكشف تلنعو دليه القدرة ىلع اخلل  األساسية 
 واألبداع .

وتتعىش خطط الرتبية الرياضية ومناهةها تبعاً انظام تربوى معني، به أنشطة متنوعة ومتعددة ، تريم إىل   
النشاط واجلرأة ، وتكسبه اتمرونة حتقي  اغيات تربوية سامية، فاتلعرينات ابلدنية مثاًل تنيم يف النشئ 

 والقوة كعا تكسبه مهارات حركية هو ىف حاجة هلا . 
وتشلك األلعاب اليغرية جز  هام من النشاط اتمدريس حيث حتتل ماكنة مرموقة بني خمتلف األلعاب   

عود  ىلع اانظام واألنشطة الرياضية اتمتعددة وتشلك حزياً يف دروس الرتبية الرياضية ، واأللعاب اجلعاعية ت  
والطاعة واتلعاون والقيادة. واأللعاب الفردية تبث يف اانفس بذل اجلهد والشعور باتمسئويلة وللك من هذه 

 األنشطة أنواع وألوان متباينة .
وقبل أن خنتم  نود أن نذكر أن جناح الرتبية الرياضية ىف مدارسنا يرجع أواًل تمدرس الرتبية الرياضية   

ة يف إجناح برامج الرتبية الرياضية، فاتمدرس يف هذه اتمرحلة جيب أن يتعتع بثقة تالميذه وحبهم ورغبته األكيد
هل واحرتامهم إياه، وال يتحق  ذلك إال إذا شاركهم نشانهم وحرص ىلع وقتهم وعىن بعظهره وحافظ ىلع نشانه 

داداً سليعاً، يفيدهم ىف حياتهم وحيويته وأصبح بينهم مثاًل واضحاً حيتدون به، وبذلك يسهم ىف إعدادهم إع
 العامة  واخلاصة ، ويؤهلهم بلذل اجلهد ىف خدمة اتمةتعع .

؛ ال يسعنا اال أن نذكر بأن هذا اجلهد ما هو اال مساهعة متواضعة تلحقي  األهداف اليت نتطلع  وأخرًيا
ة مضيئة وصورة معربة دوماً إىل حتقيقها يف سبيل خل  و إجياد جيل من ااناشئني واتمتقدمني يعثل عالم

 صادقة عن مدى تقدم جمتععنا  .  

 املؤلفون
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 األهداف العامة ملادة الرتبية ابلدنية
تنبث  أهداف مادة الرتبية ابلد نية من سياسة اتلعليم بليبيا ومن األهداف العامة للرتبية وىه اليت 

عداداته  وإماكنياته عن نري  اتمشاركة تهدف إىل اانعو اتمتاكمل واتمزتن  للفرد إىل أقىص ما تسعو به است
الفاعلة يف األنشطة اليت تتناسب مع خيائص نعو لك مرحلة وحتت أرشاف قيادات تربوية مؤهلة  وىه جز  

)) ا لعقلية ** ابلدنية    من الرتبية العامة  ونعثلها خري تعثيل لشعويلة اتمادة ونبيعتها تلنعية مجيع اجلوانب
 وبشلك متوازن ومرغوب حلاجات اتللعيذ  .اعية ((  ** اانفسية ** االجتع

                                                           -: حيث تتعثل ىف األىت  

 ترسيخ تعايلم ادلين اإلساليم وتنعية األخالق الكريعة واليفات احلعيدة يف نفوس اتلالميذ. -1
تلف اتمراحل اتلعليعية وفقا للصيائص ابلد نية وحاجات لك إكساب اتمهارات احلركية للتلعيذ يف خم -2

 مرحلة.

 غرس القيم واالجتاهات اتمرغوب فيها اكلروح الرياضية العايلة . -3
 يتعرف اتللعيذ ىلع بعض اتمفاهيم اتمياكنيكية واليحية والفسيولوجية هل يف لك مرحلة من مراحل حياته. -4
وأن يتعرف ىلع بعض اجلوانب الفنية والقانونية اتمهعة تمعارسة األلعاب  تنعية اخلربات اتمعرفية واذلهنية -5

 الرياضية وتعزيزها.
 سالمة القوام والعناية بالتشوهات وعالجها. -6
أن يدرك اتللعيذ أهعية الرتبية ابلدنية يف اتمدرسة وخارجها عن نري  النشاط وذلك باستثعار أوقات  -7

 دة.الفراغ باألنشطة الرياضية اتمفي
أن يتعرف اتللعيذ ىلع عنارص اللياقة ابلدنية اتمرتبطة باليحة ومن خالل الرتبية ابلد نية يتم تنعية هذه  -8

 العنارص.
يكتسب اتللعيذ سلوك احرتام الفروق الفردية بني اتلالميذ ومن خالل ذلك يكتسب السلوك اتمؤدي  -9

 إىل حتعل اتمسؤويلة وتنعية القيادة.
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 صة بمادة الرتبية ابلدنيةاألهداف اخلا
 تنيم جسم اتللعيذ وتزيد من قوته وتكسبه الشةاعة. -1

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

 إدخال الرسور ىلع قلب اتللعيذ و إلغا  الفروق االجتعاعية.  -3

واإلعرتاف  حبقوق الغري والععل ىلع تدرب اتللعيذ ىلع الفضائل االجتعاعية وتعلعه اانظام وأهعيته   -4

 إسعاده.

تعكن اتللعيذ من اللعب ويكون ذلك بدافع ذايت ويتم يف جــو من احلرية واالستــرخا  وتؤدى إىل  -5

 إشباع حاجاته

 اانفسية واتلصلص من ناقاته الزائدة وكذلك حتق  هل فرص االستعتاع بوقته. 

الفعـــــالة يف تربية وتنعية اتللعيذ ومـــن خالهلا يتم حتقي   إن الرتبية ابلد نية من أهم الوسـائل -6

إسهامات تربوية وتنعوية للتلعيذ اكانعو احلريك واإلجتعايع واتمعريف والعقيل وتنعية شصيية اتللعيذ وتطوير 

 صحته وتنعيه اإلبداع واالبتاكر دليه.

اهيم اخلطأ واليواب كعا يتعـــلم بشلك يتعلم اتللعيذ من خالل درس الرتبية ابلد نية بدايات مف   -7

 مبديئ بعض اتمعايري األخالقية اكلعدل واليدق واألمانة وضبط اانفس والروح الرياضية.

يكتشف اتللعيذ عن نري  ادلرس اليش  الكثري عن نفسه كععرفة قدراته ومهاراته من خـالل تعامله  -8

 الكه وكيف يعكنه مواجهتها.مع زمالئه ومـقارنة نفسه بهم كعا أنه يتعلم من مش
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األهداف اخلاصة ملادة الرتبية ابلدنية 
 سنوات 9إىل  6للمرحلة من 

 -اثلالث  - 
 تهدف إىل حتقي  اانعو اتمتاكمل واتمزتن للفرد إىل أقىص ما تسعح به استعداد ته وإماكنياته.  -1

ذايت ويتم يف جو من احلـــرية  استثعار أوقات الفراغ وتعكن اتللعيذ من اللعب  حيث يكون بدافع  -2

واالسرتخا  وتؤدي إىل إشباع حاجاته اانفسية واتلصلص من ناقاته الزائدة وكذلك تــحق  هل فرص 

 االستعتاع بوقته.

 إدخال روح اتمرح والرسور ىلع قلب اتللعيذ وإبعاد الفروق اإلجتعاعية.  -3

 .* واجلري * والوثب  * والقفز* واحلةل () اتميش تعكن اتللعيذ من ممارسة احلراكت الطبيعية  -4

 اكتساب اللياقة ابلد نية العامة اتمناسبة.  -5

 اكتساب اعدات اتمحافظة ىلع القوام السليم .  -6

 ربط النشاط الريايض ببايق اتمواد األخرى يؤدي إىل تنعية اتمعلومات واتمعارف دلى اتللعيذ. -7

 ألنشطة الرياضية.اتلعرف ىلع اتميطلحات الشائعة يف ا  -8

 اكتساب العادات اليحية السليعة. -9
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  ممزيات وصفات مراحل انلمو
إن معرفة الكيفية اليت ينعو فيها اتللعيذ يعكنها مساعدتك يف معرفة لم تكون بعض النشانات 

 تلالميذ يف مرحلة ععرية معينة  بينعا نشانات أخرى تكون مملة وحمبطة أو قد ال تثبت جناحاتها .

ت حباجة الن تكون خبريا يف مزيات اتللعيذ، لكن من اتمهم إن تكون مدراك انه يف خالل نعو لس
 اتلالميذ  فإنهم   يعرون  بعراحل لك مرحلة هلا خيائص وإحتياجات  خمتلفة يف ما يتعل  بالنشاط اجلسدي.

اتمراحل الععرية من  فيعا ييل ممزيات اتللعيذ اجلسدية ، واللغوية ، واالجتعاعية ، والعانفية تمصتلف
اتمهم أن نتذكر أن اتلالميذ ال يتطورون بنفس اتمعدل، بعضهم قد يكون متــقدماً أو متأخراً عن اتمستوى 

 اتمحدد للك فئة ععرية .

 سنوات 9 - 6

يف هذا الععر يكون اتلالميذ مستعدين تمرحلة نعو وتعلم ذات رسعة منتظعة، مرحلة تقوم فيها 
ة بتصطي اتمظاهر واخليال وييبح اتلالميذ اذلين يتعزيون بقـــدرة ىلع الرتكزي نشانات ومهعات احليا

 واالنتباه لفرتات أنول مستعدين لدلخول يف اتمشاريع، وحــل اتمشالك واجلدال .
 

 أوالً/ املمزيات اجلسدية
 ماهر يف استععال اتمقص واألدوات اليغرية . .1
 استعرار ظهور األسنان ادلائعة  . .2

 ختيار قوة عضالته ومهاراته .يستعتع با .3

 دليه حس جيد باتلوازن . .4

 يستعتع بنسخ اتليعيم واألشاكل و  األحرف واألرقام . .5

 قد يكون مظهره بشعا بأذرعه وأرجله الطويلة  . .6

 يستطيع ربط رباط حذائه . .7
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 ثانياً/ املمزيات العقلية واللغوية
 .يستعتع باتلصطيط وابلنا ، وقد يعكس األحرف اتمطبوعة  .1

 يتضاعف عدد اتمفردات اليت يستععلها ويسععها  . .2
 قد يظهر إهتعاماً أكرب بالقرا ة . .3

 تزيد قدرته ىلع حل اتمشالك . .4

 فرتة انتباهه أنول  ويعيل لالحتفاظ بذاكرة جيدة  . .5

 يستعتع بتةعيع بعض األشيا  . .6

 يظهر قدرة ىلع تعلم الفرق بني يعني ويسار  . .7

 يام األسبوع .يعكن إن يبدأ بعفهوم الوقت وأ .8
 

 ثاثلاً/ املمزيات االجتماعية والعاطفية
 تزتايد دليه أهعية اتلواجد مع األصدقا   . -1

 يظهر أهتعاما بالقوانني والروتني  .  -2
 يفضل اللعب أكرث مع أصدقا  مشابهني .  -3

 قد يكون دليه صدي  مفضل .  -4

 يظهر رغبة قوية لألدا  اجليد وععل األشيا  بشلك صحيح .  -5

 ية األمور من وجهة نظر نفل أخر وبنفس الوقت ال يزال تفكريه متعركزاً حول ذاته  .يبدأ برؤ  -6

 ييعب عليه اتلعامل مع اانقد يف حال الفشل .  -7

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

 ي .يسىع إىل اإلحساس باألمان ضعن اتمةعوعة ويف اللعب اتمنظم واانواد  -9

 يستعتع بشلك اعم باللعب وبالعناية باألنفال األصغر سناً .  -10

 قد يياب باإلحباط حني يتم جتاهل سلوكه أو ععله يف اتمدرسة .  -11

 يعيل اتللعيذ 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 .

   أن الكثري من اتلحضري خرياً من اتلحضري غري الاكيف فليس هناك أسوءا من أن ينتيه ما قمت
 بتحضريه يف منتصف احلصة فذللك جيب أن تكون دليك دائما نشاطات أضافية.

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

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

  س ن مهاراتهم فمن السهل ىلع اتللميذ أن يركز قدم اتلغذية الراجعة باستمرار ملساعدة اتلالميذ يف حت
ىلع أمر إجيايب  مثالً أن تقول للتلميذ  حاول أن تمد يديك أماماً أكرث تلكون مستعدا لإلمساك بالكرة 

 بدالً من أن تقول كنت بطيئاً جداً يف اإلمساك بالكرة .

 وب بدالً من أن خترج اتلالميذ اذلين ركز ىلع انلوايح اإلجيابية ، قم بمدح اتلالميذ اذلين قاموا باملطل
أساءوا  اتلرصف ألن اتللميذ اذلي أساء اتلرصف سيتوقف فورآعن ترصفه من أجل تليق تعليقاً إجيابياً 

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

 اتهم . استمتاعهم وأن يكون صاغياً تلعليق
   .تشجيع اتلالميذ للعب كفريق و تعليمهم املهارات املهمة تلوظيفها يف حياتهم املستقبلية 
    ىلع املدرس أن يقوم بتغيري موقعة بإستمرار يلتأكد أن بأماكنة رؤية اجلميع  وال يقف يف دائرة

 وظهره ألي منهم .
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 نبدة خمترصة ىلع مايدرس يف هذه املرحلة
 

 نات ابلدنية  أوالً/ اتلمري
اتلعرينات ابلدنية يه جمعوعة حراكت وأوضاع تؤدى بقيد بنا  اجلسم وتنعية قدراته احلركية 
اتمصتلفة للوصول  بالشصص إىل أىلع مستوى من األدا  الريايض والوظييف يف جماالت احلياة اتمصتلفة واعمل 

) وقد اهتعت مجيع دول العالم باتلعرينات  أسايس يق تكوين الفرد الريايض اتمتاكمل وتساهم يف اانعو اتمزتن
تما هلل من فوائد تعود ىلع األفراد وقد أصبحت اتلعرينات عنرصا أساسيا يف تدريب األلعاب والرياضات اليت 
تتطلب مستوى معني ( من اللياقة ابلدنية فيه تنيم القوة والرسعة واجلدل وتكسب اجلسم اتمرونة والرشاقة 

لفرد من األدا  بكفا ة فنية مرتفعة ويراىع أن تكون اتلعرينات يف هذه اتمرحلة من كعا تؤدي إىل تعكني ا
اانوع السهل البسيط الشامل اذلي يتعزي باتلغيري واتلنويع ادلائم نظرا لعدم قدرة اتللعيذ يف هذه اتمرحلة ىلع 

ات بالشعول وابلعد عن أدا  ععل معني تمدة نويلة أو ممارسة نشاط واحد فقط مع مرااعة تعزي هذه اتلعرين
الشلكية واتلعقيد مع عدم اإلرصار ىلع اتللعيذ بدقة األدا  أو اختاذ األوضاع وعدم اتلقيد بااندا ات الشلكية 
واالصطالحات اتمعروفة للتعرينات ويرايع اال تتطلب هذه اتلعرينات جهدا بدنيا زائدا وال حتتاج إىل 

إشباع اتلعطش الزائد للحركة اليت يتعزي بها اتللعيذ وبث  مهارات وقدرات خاصة إذ أن غرضها األول هو
 روح اتمرح والرسور اتمياحب لألدا  احلريك واستصدام قدرة اتللعيذ ىلع اتلصيل وحبه للتقليد .

 

 ثانياً/ اجلمباز
تععل رياضة اجلعباز إيل تنعية اتلوازن واتلحعل واتمرونة والقوة   وللةعباز تأثري كبري ىلع  

سم من تناس  وتأثري ىلع النشاط ابلد ي واتلواف  العضيل العي ي وتقدم يلاقة اتللعيذ العضلية أجهزة اجل
واجلسعانية وال تقترص ىلع  تنعية ااناحية ابلدنية من حيث القوة واتمهارة والرشاقة  بل تتعدى إىل اليفات 

تمقدرة اذلاتية  الشةاعة واذلوق االجتعاعية اكحلعاس للععل واجلرأة وحتعل اتمسؤويلة واتلقدير واختيار ا
 والعزيعة واإلحساس بااناحية اجلعايلة واانظام واتلعاون .  
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 ثاثلاً/ القصص احلركية واأللعاب
 األلعاب الصغرية:

يه جمعواعت متعددة من األلعاب اليت تدخل الرسور واتمرح دلى اتلالميذ وإشباع رغباتهم يف القيام 
 نافس فيعا  بينهم  ومرونة  قواعدها. بعا  يشبه  اتمباريات مع اتل

كعا أنها  تعزز اتلواصل بني اتلالميذ والكبار وهلا فوائد جسديه ونفسيه تلالميذ وبذلك تساهم يف  
بنا  جمتععات   صحية كعا أن هذه األلعاب تعترب اخلطوة األوىل حنو تعليم اتلالميذ اتمبادئ األساسية لأللعاب 

 . األخرى  أي العاب تعهيدية 

 القصة احلركية:
اتلعارين احلركية  بأنواعها وأشاكهلا للتالميذ ، يه نريقة    أن من أهم وأحدث  الطرق تلقديم

القية احلركية اليت تقدم للتلعيذ نعوذج حريك متنوع وبسيط يتناسب مع إماكنياته العقلية وابلد نية وحتق  
األشيا   م من قدرات اعيلة يف اتمحااكة وإدراكمن ميوهل ورغباته باإلضافة إىل ما تزرعه فيه جز  كبري

اتلقليد  تمفردات القية   وتيورها مما يعطي للتلعيذ  قدر كبري من حرية اتلعبري احلريك والعقيل من خالل
حماور القية احلركية  لكآ  حسب دوره يف  احلركية، وتعزز حراكت اتللعيذ من خالل اللعب اجلعايع داخل

واألخالقية واتلارخيية  والوننية اليت  تسهم األهداف السلوكية للقية  لومات الرتبويةالقية، ناهيك عن اتمع
وتطوير  حتقيقها واليت تقدم من خالل أغراض القية.فهناك  الغرض ابلد ي واذلي يشعل حتسني احلركية يف

كض والوثب والريم أما والر اليفات ابلد نية باإلضافة إىل تطوير اتمهارات احلركية األساسية للتلعيذ  اكتميش
من خالل الععل مع اتمةعوعة واتلعاون  الغرض االجتعايع فيععل ىلع تطوير اانضج االجتعايع للتالميذ

  .واليدق مع الزميل ومع اتمريب 
احلركية تعثل وحدة قييية متاكملة من اتلعرينات واحلراكت غري الشلكية والبسيطة  إن القية

ثقافاتهم وقييهم ابليئية  ها اتلالميذ من خالل ابليئة اليت حتيط بهم، أي منواغبلا ما تؤخذ من ميادر يعرف
ابليئة اتلعليعية سوا  اكنت رياض األنفال أو  الشائعة، كعا أن هذه القيص تتناسب دائعا مع إماكنية

إماكنيات  اعيلة اللكفة أو أجهزة أو أدوات كثرية أو كبرية وإنعا اتمدرسة، أال أنها ال حتتاج إىل إماكنيات
حمتواها  وجيب إن حتتوي القية احلركية يف. وأدوات بسيطة يعكن  ألثاث ابليئة اتلعليعية إن ييف باتمطلوب

اتمطلوب من تنفيذ القية،  خلدمة الواجب احلريك ىلع حراكت بدنية متنوعة ذات أهداف خمتلفة يضعها اتمريب
 . إحداث القية بها اتلالميذ عن يعربفيه مليئة باخليال واحلراكت ابلد نية اتللقائية اليت 
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 كيفية تدريس القصة احلركية:
يقوم املدرس برسد ملخص للقصة بأسلوب بسيط ومشوق يستعمل يف ذلك اللغة العادية حبيث   (1

 يطلع اتلالميذ ىلع مضمونها .
يقوم املدرس برشح للقصة احلركية مرة أخرى بتسلسل منطيق مع ربط تلك احلوادث باحلراكت   (2

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

 هذه القصة .
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مــفـردات 

 الـصـف الثالث
 

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



بية البدنية  من التعليم الأساسي الثالثللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

- 18 - 
 

 

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



بية البدنية  من التعليم الأساسي الثالثللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

- 19 - 
 

 ابلاب األول : اتلمرينات 
 :أوأل : احلراكت الطبيعية

                                                          حراكت انتقايلة  :                                .1
 امليش ىلع املشط والقدم 
 امليش املتعرج 
 احلجل لألمام واخللف 

 الزحلقة 

 اتلعلق 

 حراكت غري انتقايلة : .2
 اجلثو 
 االتلفاف وادلوران 
 الشد واالرختاء 

 ثانيا  : اتلمرينات

 تمرينات انلظام والتشكيالت .1
 التشكيالت 
 ظامتمرينات انل 
 التشكيالت العددية 
 تمرينات انلظام اإليقاعية 

 اتلمرينات الغرضية .2
 تمرينات قوة لذلراع ن 
 تمرينات قوة للرجل ن 
 تمرينات قوة للجذع 
 تمرينات املهارة احلركية 
 تمرينات باستخدام األدوات 
 اتلمرينات ابلنائية 
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 ابلاب اثلاين:اجلمباز 
 مجباز املوانع واحلراكت األرضية

 قايع فوق مقعد سويديامليش اإلي 
 جلوس الركوب فوق مقعد سويدي 
 امليش للخلف فوق مقعد سويدي 

 حراكت توازن ىلع املقعد السويدي 

 القفز من ىلع مقعد سويدي 

 حراكت ارتداد للرجل ن 

 ادلحرجة األمامية من الفتح 

 ادلحرجة األمامية من القرفصاء 

 الشقلبة اجلانبية ىلع ايلدين 

 (تقاطع ) جرند اكراجللوس الطويل للفتح امل 

 االرتكاز ىلع قدم وتغيري االجتاه 

 حراكت تموج لذلراع ن 

 اجلري اإليقايع 

 الطعن األمايم 
 

 ابلاب اثلالث : العاب القوى
 

 اجلري والعدو 

 الريم وادلفع 
 الريم احلر من احلركة 

 الوثب والقفز 

 سباقات وتتابعات 

 ابلاب الرابع  : األلعاب
 العاب باستخدام األدوات 

 ر الكرة بايلدينتمري 

 اجلري بالكرة مع تغيري االجتاه  

 القصص احلركية 
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 ابلاب األول : اتلمرينات 
 :أوأل : احلراكت الطبيعية

 حراكت انتقايلة  :                                                                                         .1
 امليش ىلع املشط والقدم 
 يش املتعرجامل 
 احلجل لألمام واخللف 

 الزحلقة 

 اتلعلق 

 حراكت غري انتقايلة : .2
 اجلثو 
 االتلفاف وادلوران 
 الشد واالرختاء 

 ثانيا  : اتلمرينات

 تمرينات انلظام والتشكيالت .3
 التشكيالت 
 تمرينات انلظام 
 التشكيالت العددية 
 تمرينات انلظام اإليقاعية 

 اتلمرينات الغرضية .4
 تمرينات قوة لذلراع ن 
 تمرينات قوة للرجل ن 
 تمرينات قوة للجذع 
 تمرينات املهارة احلركية 
 اتلمرينات ابلنائية 
 تمرينات باستخدام األدوات 

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



بية البدنية  من التعليم الأساسي الثالثللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

- 24 - 
 

 ابلاب األول : اتلمرينات 
 :أوأل : احلراكت الطبيعية

        حراكت انتقايلة  :                                                                                  .1
 امليش ىلع املشط والقدم

 . تنعية القدرة ىلع اتميش واألدا  بطريقة صحيحة: اهلدف السلويك 
  (يف وضع االنتشار . كعا يف الشلك ) ( 1)  الوقوف 
   لألمام وعند سعاع اليافرة اتلبديل للعيش ىلع األمشاط  . اتميش  

 (صفني متقابلني اتمسافة بينهعا الوقوف )(2الشلك )كعا يف  مرت 8.                                                                                                                                

 ( 1شلك ) ال                                                                                                                    
 عدات  4اتمشطني مع اتليفي  يف  اتلقدم لألمام باتميش ىلع.                                                                                        
   عدات  . 4ثم اتلبديل للعيش ىلع العقبني مع نرقعه األصابع يف 
 ثم ادلوران للصلف والرجوع.   

  ( 2الشلك )                                                                                                                   
 امليش املتعرج

 .اتلقدم يف اتميش وتنعية وتطوير القدرة ىلع األدا  اليحيح   :اهلدف السلويك 

 ) الوقوف يف قاطرات (
 موانع بني  اتميش يف قانرات أمام لك قانرة عدة

 مرت  . 2لك مانع وأخر حوايل 
   اتلقدم للعيش اتمتعرج بني اتموانع مع اتليفي

 اعيلا فوق الرأس   .
 ( 3الشلك )                                                  .وضع جمعوعة أدوات قرب لك قانرة 
 يف األماكن اتمصيية  .ونقل األدوات ووضعها  يتقدم اتلالميذ باتميش اتمتعرج بني اتموانع 
 ( 3كعا يف الشلك ) ة، اتمىش مع رفع الركبة زاوية قائع. 
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 احلجل
 ة عضالت قوس القدم وسعانة الساق .تنعية اتمهارة احلركية وتقوي: اهلدف السلويك 

  ( 4كعا يف الشلك )ل لألمام يف خطوط مستقيعة  احلة.                                                                 

  ( 5احلةل لألمام يف دوائر كعا يف الشلك . )                                              ( 4الشلك ) 

 
 ( 5الشلك )                                                  

 ( 6كعا يف الشلك )  احلةل  تلبادل األماكن مع الزميل.                     
           

                                                                                  
 ( 6الشلك )             .مام واخللف  ) تقليد احلعام يف أنعام  فراخه (احلةل لأل 

 
 ) الوقوف يف صفوف (

 .  الكور ىلع األرض أمام اجلسم 
   اتلقاط الكرة واحلةل لألمام لوضع  
 رة يف الواع  اتمصيص ) السلة (  .الك 
 ومتابعة  ثم احلةل للصلف ألخذ الكرة األخرى 

 ( 7الشلك )                                       (.7اتلعرين حىت أنتها  الكور  .كعا يف الشلك )
 ) يمكن استعمال بديل للكرة مثل أكياس الرمل أو علب فارغة أو أحجار صغرية (

 ( 8كعا يف الشلك )  يف خطوط متعرجة خللفاحلةل لألمام وا . 
 

 ( 8الشلك )        صغرية : لعبة
  (5احلةل اتمتعرج باحلبل بني  ) أعالم. 
 ( 4م ( وبني لك علم وأخر)  4اتمسافة  بني خط ابلداية وأول علم .  ) م 
  .  احلةل ذهابا و أيابآ باحلبل يف أقل زمن 
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 الزحلقة
 .ة ىلع أدا  احلراكت االنتقايلة  بتواف   ورشاقة تنعية القدر :اهلدف السلويك 

 ) جانبا  يؤدى الزحف للةانب وهو يؤدى حبركة واحدة حيث تنتقل القدم ) القريبة من اجتاه احلركة
 وللصارج وتتبعها فورا القدم األخرى ىلع وجه الرسعة  .

 معا واحلركة جيب  عارس يف االجتاهنيالقدم ذاتها يه اليت  تقود سلسلة احلركة يف اجتاهها دائعا ،  جيب أن ت
 أن تؤدي ىلع اجلز  السفيل لقاعدة إبهام القدم   .

  ينتقل ثقل اجلسم من القدم اتمتحركة إىل القدم اتمرتكزة وجيب تقليل ميل اجلسم ناحية اجتاه األدا.  
 . الزحلقة اجلانبية فوق خط مستقيم 
 .  الزحلقة اجلانبية يف دائرة 
 و تضييقها . يعكن توسيع اخلطوة 

 اتلعلق
 .تنعية اللياقة ابلدنية واحلركية   :اهلدف السلويك  
 وضع  اتلعل  الظهر مواجه سلم احلائط ،  اهلبوط بالقدمني معا مع وضع اذلراعني ىلع األرض  ألخذ

 .اجللوس ىلع أربع  .  ) تقليد حركة القرد يف الغابة (

 وخلفية .) تقليد حركة العةلة ( ) تعل  ظهر مواجه ( ععل دوائر بالقدمني أمامية. 
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 :حراكت غري إنتقايلة .2
 اجلثو 

 اجلثو األفيق
 ا ة يف أدا  الوضع بطريقة صحيحة.الرفع من مستوى الكف :اهلدف السلويك 

 .  جثو أفيق مواجه . اذلرااعن اعيلا ىلع مقعد سويدي ( تبادل مد الرجلني اعيلا خلفا مفرودة ( 
 ام اجلسم ىلع األرض  دحرجة الكرة للزميل بايلد.) جثو أفيق مواجه ( الكرة أم 
 )  اعيلا  . تبادل رفع الرجل واذلراع اتمقابلة ) جثو أفيق 

 االتلفاف وادلوران
 اجلسم وكيفية االتلفاف حويلهعا . يتعرف اتللعيذ ىلع حموري: اهلدف السلويك 

 ادلوران حول اتمحور الرايس يف اهلوا  من ايلعني إىل اليسار. 
 لوثب وادلوران :لعبة ا
  ادلوران من خالل الوثب يدعم إدراك اتللعيذ لالجتاهات ويعكن ابلد  بععل ربع لفـة

 ) ربع دورة (  .   
  ثم نيف لفة ثم   لفة اكملة من خالل الوثـب اعيلـا مـع مـرااعة أن تكـون اذلراعـني

 جبانب
 .  اجلسم واهلبوط ىلع األرض بانسيابية 
 يسار () يعني / جتاه إلويعكن تغيري ا. 
  ادلوران حول اتمحور األفيق. 
 
 
 
 
 

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



بية البدنية  من التعليم الأساسي الثالثللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

- 28 - 
 

 :لعبة طحن النب 
 من وضع االنبطاح اتمائل اجلان ي   .

 يرفع اتللعيذ أحد اذلراعني اعيلا مع بقا 
 .ذلراع األخرى والقدمني ممتدتنيا

يتحرك اتللعيذ بقدميه يف دائرة مع بقا  ايلد 
باستقامة  مرتكزة ىلع األرض مع االحتفاظ

 (  9ا يف الشلك ) اجلذع . كع
    جلوس القرفيا  (  ضم القدمني  (

باذلراعني ىلع اليدر واالرتكاز ىلع 
 اتمقعدة

     .  ( 9الشلك )                                            ادلوران حول مركز االرتكاز 
  حلةب  . بهةسار مع وضع أحد ايلدين ىلع اجل) الوقوف ثبات الوسط ( اتلفاف الرأس لليعني والي ((

  الشعس ،  تقليد حركة اتمستكشفني ((
 الشد واالرختاء

يتعزز دلى اتللعيذ االستعداد تلةاوز اليعوبات أثنا  النشاط وتهدئة احلالة الوظيفية  :اهلدف السلويك
 .ألجهزة اجلسم

 تساع إتطلبه من تما ت تعترب هذه احلراكت من احلراكت اليت حتتاج لقدرة كبرية ىلع اتلواف  العضيل العي ي
ثم ترتيخ ثانية لتستعيد قدرتها ىلع  كبري يف مدى احلركة واليت تععل فيها عضالت اجلسم ألقيص مدي

 . أدا  احلركة يف أمجل صورة مرة أخري
  احلراكت  ويعكن أدا  احلراكت من أوضاع كثرية ال حرص هلا ومن حراكت متعددة اتمستويات وحتتاج هذه

 .االرختا  جبسعه اكمال أو بأجزا  منه لك ىلع حدة أن يتعلم اتللعيذ كيفية

 ارختاء اجلسم لكه
  ثم اجلسم اكمال  ع) وقوف سند الرجل خلفا . اذلرااعن اعيلا ( ارختا  اذلراعني والركبتني ثم ارختا  اجلذ

 .  واتلكور ألسفل ثم ارختا  الرجلني والرقود
  ني وأخذ شهي  ثم خفض اذلراعني مع ثين الركبتني ) الوقوف ( مد اذلراعني اعيلا مع الوقوف ىلع اتمشط

 .) تقليد وضع اتلعل  يف غين شةرة ثم اهلبوط منها (. للوصول لوضع القرفيا  مع الزفري
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 :اتلمريناتثانياً/ 
 :تمرينات انلظام والتشكيالت .3

 ية والععل اجلعايع اتمنظم .اتلعود ىلع اتلرصفات اانظام :اهلدف السلويك 

  :التشكيالت -أ
 (  10دوائر. كعا يف الشلك )  تكوين. 

                                                                    
 

 (  10الشلك )                     
 
 
 (  11قانرات .  كعا يف الشلك )  تكوين.         

 
  ) 11الشلك )      

 
 
 ( 12صفوف . كعا يف الشلك )  تكوين. 
 

 ( 12الشلك )                                                                     
 
 ( 13مربعات كعا يف الشلك )   تكوين 

 
   

 ( 13الشلك )    
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 :تمرينات انلظام -ب
   يف دائرة  (اتلبديل للةري اخلفيف أو احلةل..) الوقوف ( اتميش ثم ( . 
 قانرة () الوقوف ( الوثب تلغيري االجتاه... ) يف  
 ) الوقوف ( احلةل تلبديل األماكن... ) يف صفني متواجهيني ( 

 :التشكيالت العددية البسيطة -ج
تنعية الععل اجلعايع اتمنظم وأدا  اتلعرينات يف تشكيالت خمتلفة تزيدمن اإلحساس  :اهلدف السلويك

 .باألدا  اجليد 
  عدات 8اتلبديل من صفوف دلوائر يف 
 عدات 8يفوف يف اتلبديل من مربعات ل 

 :تمرينات انلظام  اإليقاعية-د

 .تنعية اإلحساس باألدا     :اهلدف السلويك 
  ( مع الرضب ىلع الفصذين )  عدات (   4) اتميش يف اتمحل 
   ( 4ثم لف الرأس ىلع اجلانبني مع نرقعه األصابع ) عدات 
  ( مع اتليفي  يف ) عدات (    4) احلةل ىف  دائرة 
 عدات ( ) تقليد صوت اتمطر ( 4ب ىلع الفصذين ) ثم الوقوف للرض 

  اتلمرينات الغرضية: .4
 .تنعية وتطوير اتمهارة احلركية    :اهلدف السلويك 

 أوال : تمرينات القوة
 ابلدنية .تنعية قوة عضالت اذلراعني والرجلني واجلذع والرفع من مستوى اللياقة  :اهلدف السلويك 

 تمرينات قوة لذلراع ن –أ   
 قوف فتحا ( الكرة أمام اجلسم ... رفع اذلراعني أماما اعيلا) و 
  (قليد حركة احلعالني يف   اتمينا ) وقوف ( كيس رمل أو كرة فوق الرأس.. تبادل ثين اذلراعني جانبا ) ت. 
   جلوس تربيع. مواجه مع الزميل. تشبيك ايلدين( تبادل ثين وفرد اذلراعني (. 
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 تمرينات قوة للرجل ن -ب 
  . تقليد حركة الضفدعة ( ) أقعا  ( الوثب للتقدم لألمام ( 
  للعس   أماماً  ني اعيلاً زاوية مع خفض اذلراعني) وقوف. الكرة اعيلا فوق الرأس ( تبادل ثين الركبت

 الركبة بالكرة  .
 تمرينات قوة للجذع -ج   
  . التلقاط ماما أسفل  اجلذع أثين ) وقوف فتحا. ظهر لظهر مع الزميل ( الكرة ىلع األرض أمام اجلسم

الكرة وتعريرها  للزميل ما بني الساقني يللتقطها الزميل ويعررها بدوره من فوق الرأس . ) تقليد حركة 
 ناحونة اهلوا  أو اتمروحة (

  . تقليد حركة الشةرة يف الريح ( ) الوقوف فتحا. ثبات الوسط ( لف اجلذع ىلع اجلانبني ( 
 ركيةتمرينات املهارة احل  -د

 .تساعد اتللعيذ ىلع تهيئه اجلسم ألدا  اتمهارة احلركية القادمة :اهلدف السلويك 
  ل سقونها ىلع األرضب) وقوف. الكرة أمام اجلسم ( قذف الكرة اعيلا ثم ععل نيف لفه للقفها ق  . 
  وقوف. مسك احلبل خلفا ( الوثب يف اتماكن مع دوران احلبل من اخللف لألمام (  . 

 رينات ابلنائيةاتلم -ه
 تمرينات املرونة واإلطالةثانياً: 

 .اكتساب اتمرونة واإلنالة للعضالت واألربطة وتنعية اللياقة ابلدنية اتمرتبطة باليحة :اهلدف السلويك
   تقليد العيفور يف  . ) وقوف ( الطعن الععي  أماما مع ثين اجلذع أماما أسفل تمس األرض باذلقن (

 .( اتلقاط احلب من األرض
   يعكن ععل اتلعرين مع استصدام .  ) وقوف فتحا. اذلرااعن اعيلا ( تبادل ثين اجلذع للعس األرض ( 

 .كرة (
   جلوس نويل فتحا. اذلرااعن اعيلا ( ضم الركبتني ىلع اليدر مع خفض اذلراعني ىلع الركبتني وأخذ (

 . ا ويكرروضع القرفيا  ثم مد الرجلني ىلع األرض فتحا مع مد اذلراعني اعيل
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 تمرينات باستخدام األدوات -و
تنعية القوة العضلية واتلحعل العضيل واكتساب اتلواف  العضيل العي ي تعود  اتللعيذ ىلع : اهلدف السلويك

 .األدوات وتنعية صفة اتلعاون ورسعة اتللبية اتمحافظة ىلع
 :اتمرينات زوجية  باستخدام العص ( 1
 مسك  واجلري أماما تمحاولة  ايه ىلع األرض بيد واحده ( ترك العيرأس ا) وقوف مواجه. مسك العي

 .الزميل قبل سقونها  اعي
 بني ايلدين يللقفها الزميل قبل وصوهلا األرض  اأفقية أماما ( ترك العي ا) وقوف مواجه. العي. 
 :تمرينات باستخدام الكرة (2
  رمل ولقفها بايلد اثلانية و كيسأريم كرة تنس 
 جتاه إليغري اتلالميذ ا ، ثم  ذ يف قانرة تعرير الكرة خلفا بني الساقني حىت تيل أخر القانرةيقف اتلالمي

 .للةانب تليبح القانرة صفا وتعرر الكرة بايلدين حىت تيل إىل بداية القانرة ويكرر اتلعرين
 

 تمرينات باستخدام األطواق ( 3

  ) دحرجة  ) وقوف مواجه الزميل
عا يف الشلك ، كاألنواق فيعا بينهعا

(14). 
 
 

 ( 14الشلك )                                                                  
 

  ) محل الطوق مع حماولة لف  ) وقوف داخل الطوق
واالحتفاظ بالطوق يف حالة دوران  الطوق حول اجلسم

 .( 15كعا يف الشلك ) ، أكرث مدة ممكنة ) اهليالهوب (
 

 ( 15الشلك )                                                                        
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 ابلاب اثلاين:اجلمباز 
 مجباز املوانع واحلراكت األرضية

 امليش اإليقايع فوق مقعد سويدي 
 جلوس الركوب فوق مقعد سويدي 
 امليش للخلف فوق مقعد سويدي 

 حراكت توازن ىلع املقعد السويدي 

 د سويديالقفز من ىلع مقع 

 حراكت ارتداد للرجل ن 

 ادلحرجة األمامية من الفتح 

 ادلحرجة األمامية من القرفصاء 

 الشقلبة اجلانبية ىلع ايلدين 

 (تقاطع ) جرند اكراجللوس الطويل للفتح امل 

 االرتكاز ىلع قدم وتغيري االجتاه 

 حراكت تموج لذلراع ن 

 اجلري اإليقايع 

 الطعن األمايم 
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 واحلراكت األرضية مجباز املوانع
  (امليش اإليقايع فوق مقعد سويدي)

 .تنعية اتلوازن واإلحساس جبعال احلركة تعهيدآ  للعيش ىلع اعرضة اتلوازن :اهلدف السلويك 
  اتميش مع فرد اذلراعني جانبا وفرقعة

  األصابع .
  اتميش مع تبادل مرجحة الرجلني جبانب

اتمقعد السويدي مع اتليفي  عند لك 
 ( 16مرجحة .كعا يف الشلك ) 

 
    ( 16الشلك )                                 (جلوس الركوب فوق مقعد سويدي) 

 زة .لليعود يلع األجه  تعهيداً : اهلدف السلويك 

 دوج ألخذ وضع جلوس الركوب ىلع اتمقعد السويدي .اتلقدم باتميش ثم الوثب باالرتقا  اتمز 
 (امليش للخلف فوق مقعد سويدي)

ضبط اانفس واتلحكم يف االنفعاالت أثنا  أدا  اتمهارة مع تنعية صفة  اتلوازن والرفع : اهلدف السلويك 
 اقة .من مستوي الرش

 .  ًاتميش للصلف فوق مقعد سويدي مع رفع اذلراعني جانبا 
 وق مقعد سويدي ثم االرتكاز ىلع قدم ورفع القدم األخرى مفرودة جانبا اتميش للصلف ف

 وتغيري االجتاه  .
 صغرية : لعبة

 يقسم  الفيل إيل ثالث جمعواعت.   

 صافرة ابلداية ىلع أن يقوم األول ويوضع أمام  لك جمعوعة مقعد سويدي ويطل  اتمدرس 
وادلوران يعيناً ثم يساراً.ثم  من اتمةعوعة باليعود ىلع اتمقعد مع أخذ وضع االرتكاز

 اهلبوط ثم ييعد اتللعيذ اذلي يليه اتمةعوعة اليت تنيه  أواًل تكون الفائزة .
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 (حراكت توازن ىلع املقعد السويدي)
 ازن تعهيدآ  لليعود ىلع األجهزة .تنعية اتلو  :اهلدف السلويك 

   اذلراعني جانبا مع  ) وقوف ( رفع القدم زاوية قائعة لالرتكاز بقدم واحدة مع رفع
 الوضع ثم اتلبديل بالقدم األخرى مع اتلقدم لألمام . اثلبات يف

  .  االقعا  نيفا ( ىلع مقعد سويدي ( 
 (القفز من ىلع مقعد سويدي)

 .تعهيد للنهايات ىلع األجهزة :اهلدف السلويك 
  ىلع  فوق مقعد سويدي( القفز بالقدمني -) وقوف

 األرض .
  ويدي( القفز من ىلع اتمقعد فوق مقعد س -)وقوف

كعا يف الشلك  مع دوران اجلسم حول اتمحور الطويل .
(17). 
 ( 17الشلك )                              )حراكت أرتداد للرجل ن(                        

 .لليعود ىلع األجهزة لقدرة ىلع االرتقا  اليحيح تعهيداً تنعية ا  :اهلدف السلويك 

  اتماكن بالقدمني مع تغيري االجتاهات .الوثب يف 
 .  الوثب بالقدمني ىلع اتمنط 

 :لعبة صغرية )  تنطيط الكرة (
 حد اتلالميذ يف وضع أ وقوف مواجه الزميل

ىلع أربع يتصيل اتللعيذ زميله كرة  اجللوس
بدفعها ألسفل بينعا اتللعيذ  ويععل ىلع تنطيطها

قاومة  ألىلع  تم ) الكرة(  يععل ىلع مد الركبتني
 .( 18كعا يف  الشلك ) ثم  اتلبديل، ادلفع 

 ( 18الشلك )                                                            
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 (ادلحرجة األمامية من الفتح)
 ادلحرجة من الفتح بإتقان واتزان .أدا  مراحل  :اهلدف السلويك 

   ًاذلراعني اعيلاً  . -من وضع الوقوف فتحا 

 لركبتني مع  ثين الرأس ىلع اليدر .ثين ا 
 مفتوحة دون وضع ايلدين ىلع األرض أماما باتساع الكتفني واألصابع متةهة إىل األمام و

 .تيلب
 .  تكور اجلسم تعاًما واحننا  الععود الفقري 
 دفع األرض بالقدمني معا مع دوران اجلسم حول اتمحور العريض  مع عدم مالمسة الرأس 

 رجة .لألرض أثنا  ادلح
 (ادلحرجة األمامية من القرفصاء)

 .أدا  مراحل ادلحرجة من القرفيا   بإتقان واتزان :اهلدف السلويك 
 جيب استععال مستوى مائل تلعليم ادلحرجة يف ابلداية. 
 .ًمن وضع جلوس القرفيا  يتم ادلفع بالقدمني لرفع اتمقعدة اعيلا مع ميل اجلذع أماما 

 راعني ، لوضع اتمنطقة أسفل العن  و أىلع اللوحني ىلع األرض .ثين الرقبة أسفل مع ثىن اذل 
  وضع اتمنطقة الظهرية ثم اتمقعدة ثم دفع األرض بايلدين واالستعرار يف ادلحرجة أماما مع 
  مسك أسفل  القدمني بايلدين و االحتفاظ باحتضان الركبتني باذلراعني ومالصقتهعا

 للوصول لوضع القرفيا  .لليدر 
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 (قلبة اجلانبية ىلع ايلدينالش)
الفردية وتنعية   يتعرف اتللعيذ ىلع مهارة الشقلبة اجلانبية ىلع ايلدين مع إبراز قدراته :اهلدف السلويك 

 .اتمهارة احلركية  
 .  أعطا  نعوذج حريك تمهارة الشقلبة اجلانبية 
  يلع األرض مرة  الرجل ايلعىن ثم يضعهاوقوف فتحا اذلراعني جانباً اعيلاً يرفع اتللعيذ

 أخرى  .

  ثين اجلذع ناحية ايلعني مع
 مرجحة خفيفة  .

  ثم وضع ايلدايلعىن واألصابع
 واذلراع ممدودة  . متهةة للصلف

  ترتك الرجل اليرسى األرض
ويرفع الرأس  بعرجحة كبرية

    (                                   19.كعا يف الشلك )  للصلف

 ( 19الشلك )                                                                                        

 )  يتم  اتلدريب ىلع  الشقلبة أوال جبانب احلائط أى أن يكون الظهر مواجه للحائط ( 

 طرقة السند :

  يقف اتمدرس خلف اتللعيذ أى مواجه لظهر اتللعيذ واذلراعني متقانعتني واحدة أىلع من
ثم اتمسك من وسط اتللعيذ من اجلانبني أىلع احلوض عند أدا  اتللعيذ للحركة  األخرى

نبا ومتابعته حيت يتحرك اتمدرس يف إجتاه احلركة مع رفع اتللعيذ تمساعدته ىلع الشقلبة جا
 .نهاية احلركة 
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 (اجللوس الطويل للفتح املتقاطع ) جرند اكر()
قانع من اجللوس الطويل مع إدراك أهعية أوضاع اجلسم أثنا  الوضع اليحيح للفتح اتمت :اهلدف السلويك 

 ية مع إكسابه اتمرونة والرشاقة  .احلراكت األرض
  ًمن الوقوف فتح الرجلني واحدة أماما

 واألخري خلفاً ألقيص ما يعكن . 
 متةهة  والكتفني متقانعان معهعا واتمقعدة

ومتةهة لألمام  لألمام ومستندة ىلع األرض 
 ( 20كعا يف الشلك )  .اكألكتاف 

 من الوقوف  يعكن تعليم الفتح كعا يأيت
 ( 20الشلك )                                 فتحا ألقىص ما يعكن السند بايلدين 

  أماما وحماولة تقريب اليدر لألرض والضغط  .
 طريقة السند :

 ه بايلد األخرى ويعكن أن يساعد اتمدرس اتللعيذ بعسك أىلع اذلراعني بيد وتسليم علي
وحياول اإلهزتاز وفتح الرجلني ألقىص ما يعكن توسيع مدى احلركة تمرونة مفييل 

 الفصذين  .
 (االرتكاز ىلع قدم وتغيري االجتاه)

 ام قدم االرتكاز  بتوازن ورشاقة .تنعية لقدرة ىلع تغيري االجتاه باستصد: اهلدف السلويك 

 ععل نعوذج حريك للعهارة . 
 جتاه إيل ايلعني واخللف يكون االرتكاز ىلع قدم ايلعين ومشط اليرسي .عند تغيري اإل 
 .  عند تغيري اإلجتاه إيل اليسار  يكون االرتكاز ىلع قدم اليرسي ومشط ايلعين 

 .اجلري احلر وعند سعاع اليافرة الوقوف واالرتكاز ىلع قدم وتغيري اإلجتاه 
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 :(نقل الكرة) صغرية لعبة

 يقف الطالب يف قانرتني. 
    .يف بداية لك قانرة سلة وبها كرات ويف اانهاية سلة فارغة 
 .عند اليافرة حياول اتلالميذ نقل الكرات من السلة اتمعتلئة إىل السلة الفارغة 
  أخذ الكرة وتسليعها للتلعيذ من اخللف باالرتكاز ىلع القدم وتغيري اإلجتاه من األمام إىل

 الورا .

 .من ينتيه أواًل هو الفائز 

 صغرية : عبةل
 ( 3  -1يقسم الفيل إيل ثالث جمعواعت وتأخذ لك جمعوعة رقم من). 
  ث.أي رقم من اثلال ىلعاتمدرس ينادي 
 . تقوم اتمةعوعة صاحبة الرقم باالرتكاز وادلوران يعينا ثم يسارا ثم خلفا بالرتتيب 

 (حراكت تموج لذلراع ن)
الرفع من رص اللياقة ابلدنية اتمرتبطة باليحة مع الويع بتحراكت اذلراعني وتنعية عنااهلدف السلويك: 

 مستوى اتمهارة احلركية.
  تتعزي حراكت اتلعوج بانسياب احلركة وسالستها مما يضيف عليها شالك مجايلا مع اهلدف

للعضو وتتايل ثين وفرد اتمفاصل اتمكونة اجلعايل للتعرين وتعتعد حراكت اتلعوج ىلع استعرار 
 ععل العضالت اتمرتبطة بهذه اتمفاصل  .اتمتحرك بواسطة توايل 

 ) حتريكهعا معا جانبا مع لف رفع اذلراعني أماما تشبيك األصابع و ) الوقوف فتحا
 .تمطايف (ا ) تقليد حركة رجل.اجلذع

  ) تقليد حركة رشيط اتمرور (تبادل مد اذلراعني أماما اعيلا أماماً جانباً .  ) الوقوف (. 
  ) أماما أسفل تشبيك ايلدين معا ىلع شلك خرنوم الفيل اتميش  ثين اجلذع ) وقوف فتحا

 ببط  وعظعة مع االحتفاظ باستقامة الرجلني ومرجحة ) اخلرنوم ( قريبا من األرض من
 جانب ألخر.
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 (اجلري اإليقايع)
 حلريك مع أبراز القدرات الفردية.تنعية األحساس بااليقاع ا: اهلدف السلويك  
 يع اإلجتاهات وعند سعاع اليافرة الوقوف والطرقعه باألصابع .اجلري مع اتليفي  يف مج 
  عدات ) باتموسييق (  . 8عدات ثم تغيري االجتاه واجلري  8اجلري يف دائرة 

 (الطعن األمايم)
 تنعية القوة واتمهارة احلركية.اهلدف السلويك: 

 . يكون اجلذع والفصذ األمايم والساق األمامية زاوية قائعة 
 ني ممدودتني مالصقتني للةسم والرأس واجلذع ىلع استقامة واحدة واانظر تكون اذلراع

 لألمام .
 .والرجل اخللفية ممدودة واتمشط ىلع استقامتها بدون توتر 
 . ًتقليد حركة اجلندي يف اتمعركة ( الطعن األمايم مع رفع اذلراعني أماما ( 
 .  الطعن األمايم مع مد اذلراعني اعيلاً واتليفي 
 مايم مع مسك الكرة باذلراعني مفرودتني أمام اجلسم ىلع األرض  .الطعن األ 
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 ابلاب اثلالث : العاب القوى
 

 اجلري والعدو 

 الريم وادلفع 
 الريم احلر من احلركة 

 الوثب والقفز 

 سباقات وتتابعات 
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 لعاب القوىأ
 (اجلري والعدو)

 الرسعة وذلك تعهيد للةري والعدو . يتعلم اتللعيذ مراحل اجلري مع تغيري :اهلدف السلويك 
  . وقوف ( اجلري يف اتماكن ( 

  مرتاً  30باتلدريج تمسافة  ) وقوف ( اجلري ابلطي.... ثم تزايد الرسعة .  
   ورسيعة .) وقوف ( اجلري خبطي قيرية 

   وقوف ( اجلري مع رضب (
 .اتمقعدة بالعقابني

  اجلري مع ثين اجلذع أماما
 أسفل .

  ثم اجلري اجلري للةانب
 للصلف.  

  ( 21كعا يف الشلك )                         .                        ( 21الشلك )                                        
 لعبة صغرية:

 خطوط مرسومة ىلع األرض اتمسافة بني  يقف اتلالميذ يف أربع صفوف مواجهني ألربع
 مرت . 7مرت وبني اثلالث والرابع  5ا ي واثلالث مرت وبني اثل 3اخلط األول واثلا ي 

  جيري اليف األول إىل اخلط األول جري بطي. 
 . تزداد الرسعة تدرجييا إىل اخلط اثلا ي ثم أرسع إىل اخلط اثلالث وهكذا إىل الرابع 
 كعا يف  اليف اثلا ي يف األنطالق وهكذا . عند وصول اليف األول إىل اخلط اثلا ي يبدأ

 ( 22الشلك ) 
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 ( 22الشلك ) 

 
  ( دفع ثقل ملسافة معينةالريم وادلفع)

 اجللة . عتعهيد دلف :اهلدف السلويك 

  يقف اتلالميذ يف عدة قانرات. 
  توضع أمام لك قانرة كيس من الرمل أو كرة . 
  مرت 2ترسم أمام لك قانرة دائرة أو خط ىلع بعد. 
  يف ادلائرةحياول لك تلعيذ دفع الكيس أو الكرة  . 
 (23. كعا يف الشلك ) حتتسب اانقاط للعحاوالت اليحيحة ويعكن زيادة اتمسافة 
 
 
 
 

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



بية البدنية  من التعليم الأساسي الثالثللصف  دليل المعلم لمادة التر
 

- 44 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  23الشلك ) 
 

 (الريم احلر من احلركة)
 تعهيد لريم الرمح .: اهلدف السلويك 

 جمعواع ت يقسم اتلالميذ اىل. 
 تعطي لك جمعوعة عيا واالفضل من ابلالستيك أو اتمطاط. 

 م اتللعيذ االول من لك جمعوعة باتميش تمساقة حمددة ثم الريم بطريقة حرةيتقد. 

 تسب اانقاط البعد مسافةحت. 
 ب مرااعة جانب االمن والسالمة وذلك بعدم وقوف اتلالميذ يف اجتاه الريمجي. 
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 (الوثب والقفز)
 رفع من مستوى الكفا ة للعهارة .تعهيد للوثب العايل وال :اهلدف السلويك 

 خطوات  3ري ثم الوثب اليلع لك اجل  . 
  اجلري ثم الوثب تلصطي اعرضة

 .  منصفضة أو حبل
  اجلري ثم الوثب تمالمسة أداه معلقة. 

 (  24كعا يف الشلك ) 
 ( 24الشلك )                                                                                                  

 (بعات سباقات وتتا)
 وزرع روح اتلعاون بني اتلالميذ . تعهيد لسباق اتلتابع :اهلدف 
 .  يقف اتلالميذ يف جمعوعتني أمام لك جمعوعة عدة عىص أو كور أو مكعبات 
  مرتآ أمام لك جمعوعة  . 10توضع سلة ىلع بعد 
 يقف يف اتمسافة ما بني اتلالميذ والسلة تلعيذين من لك جمعوعة حبيث تكون اتمسافة 
 بينهعا وبني السلة  . ساويةتم
  ينطل  اتللعيذ األول من لك جمعوعة حا مال معه االداة  ليسلعها للتلعيذ األول ويقف

 .ماكنه
 ل اتللعيذ االخري ويضع االداة ينطل  بدوره ويسلعها للتلعيذ اذلى   يليه ويقف بدهل يلكع

 السلة ويلتح  بعةعوعته .يف 
 .  حتتسب اانقاط للعةعوعة الفائزة 
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 ابلاب الرابع  : األلعاب
 العاب باستخدام األدوات 

 تمرير الكرة بايلدين 

 اجلري بالكرة مع تغيري االجتاه 

 القصص احلركية 
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 لية أوالً : ألعاب تمث  
 اانفس وىلع تعلم اتمهارات اليعبة وتقليد بعض اانعاذج.القدرة ىلع اتلحعل واثلقة ب اهلدف السلويك: 

 (ليد مروحة الطائرة)وتق ي اخلفيف مع دوران اذلراعني  .اجلر 
 .ًختطي بركة اتمياه اجلري أماماً وعند سعاع اليافرة الوثب أماما() 
  (اجلري اماما مع رفع الركبة اعيلا .االوقوف اذلرااعن أمام )(نهتقليد الفارس ممتطياً حيا.) 

 ثانياً : ألعاب صغرية
 (1لعبة )

 مهارة اتلعاون بني اتلالميذ.وير تطاهلدف السلويك: 
 ( كور أو صوجلانات أو مكعبات اتمسافة 5إيل قانرات أمام لك قانرة عدد ) يقسم اتلالميذ

 مرت توضع سلة  . 10بني لك أداه وأخرى مرت واحد ويلع بعد 
 ة حاماًل معه علم جرياً متعرجاً بني عند سعاع اليافرة ينطل  اتللعيذ األول من لك قانر

 خط مستقيم يللعس اتلالميذ اذلي أو الكور يضع العلم يف السلة ثم جيري يف اليوجلانات
 .(الفائز من ينتيه اوالً العلم وهكذا ) يليه ينطل  بنفس الطريقة إلحضار

 (2لعبة )
 ر ى والرفع من اللياقة ابلدنية.تطوير مهارة التسل  احل: اهلدف السلويك 
  مرت  . 10حمطات تبعد عن  بعضها  4توضع 

 حطة األويل / عقل حائط  .اتم 

 .  اتمحطة اثلانية / حبال معلقة 

 .  اتمحطة اثلاثة / سلم ععودي 

 .  اتمحطة الرابعة / قائم شبكة الطائرة 

  بني اتمةعواعت  . جمعواعت لك جمعوعة تؤدي مهارة التسل  بعحطة ثم اتلبديل 4يقسم الفيل 

 ة مثال قائم كرة نائرة وسلم  ععودي   .يعكن استصدام حمطتني فقط وذلك حسب ما يتوفر باتمدرس 
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 (3لعبة )
 تسديد الكرة يلع هدف مع ن  

 تعهيد للعبة كرة القدم .: اهلدف السلويك 
  وأمام  مرتا   14جمعوعتني تقفان يف قانرتني مواحهتني اتمسافة بينهعا  إيليقسم اتلالميذ

 . لك قانرة كرة
  مرت 2القائعيني يوضع يف منتيف اتمسافة قائعيني اتمسافة بني. 

  ول من لك قانرة بتسديد الكرة بني القائعينياأليقوم اتللعيذ . 

  حد تالميذها يف اتمحاوهلأحتتسب نقطة ليالح القانرة اليت ينةح . 

 : (صيد الصوجلانصغرية )لعبة 
  مرت.7 يف قانرتني مواجهني اتمسافة بني القانرتني اتلالميذ يقف  
  الكرة  تعرير -أ-من القانرة اتللعيذ  صوجلان.حياول متواجهنيتلعيذين يوضع بني لك

 .وإصابة اليوجلان
 .من يييب اليوجلان حييل ىلع نقطة وينتقل ادلور إىل الفري  اتمواجه وهكذا 

 لعاب امليدانألتمهيد  دوات  )الكرة (أللعاب باستخدام اأ
 لعاب امليدان  أ لعبة اتلعرف ىلع

 واتمرح بني اتلالميذ. من التشوي  خل  جو اهلدف السلويك: 
  قدم  سلة يد جمعواعت وتعطي لك جمعوعة كرة ألحد العاب اتميدان   إيليقسم الفيل (

 .يلع أن ينبة اتمدرس يلع كيفية تعرير الكرة بايلد أو بالقدم  أوالكرة الطائرة (
 : تمهيدية لكرة القدملعبة 
  وفري )ب(تالميذ  4ن ( مكون م أ ( فري  ) ب ( و) أ إىل فريقني ) اتللعيذيقسم 

 . اتلالميذمن بايق مكون 
  ( حتت  ب من الفري )تلعيد ( الكرة بالقدم حماولة إصابة أي  أ الفري ) تالميذ يعرر

 ...وهكذا. ( أ بالكرة انضم إىل الفري  )تلعيذ لكعا أصيب  الركبة
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 :تمهيدية لكرة الطائرةلعبة 
 إىل جمعوعتني.  الميديقسم اتل 
 اتملعب حد نيىفتل لك منهعا أحت.  
   يبدأ اللعب بوضع أحد الفريقني الكرة يف حالة اللعب برميها انيف ملعب الفري

 اذلي حياول إرجاع الكرة.اتمنافس 
 حتسب اانقاط ىلع الفري  يف حالة:  

 عدم القدرة ىلع إرجاع الكرة قبل مالمستها لألرض. -أ
 تعرير الكرة أسفل احلبل أو الشبكة. -ب
 الفري  اتمنافس. سقوط الكرة خارج ملعب -ج

 لعبة تمهيدية لكرة السلة

 : إصابة السلة  لعبة
  يقف ىلع حميط دائرة ومعه تالميذ ثعانية  مكون من  يقسم الفيل إىل فريقني لك فري

  كرة تنس أو قطعة إسفنج توضع داخل لك دائرة سلة.
  يف دوره ريم الكرة إلصابة السلة من ماكنه ىلع حميط ادلائرة تلعيذحياول لك.  
  يف ذلك يفوز بنقطة. اتللعيذإذا جنح  
  اذلي يسةل أكرب عدد من اانقاط. اتللعيذعدداً متساوياً من الرميات ويفوز  اتلالميذا يعنح  
 .يف حالة تعذر وجود سالل ترسم دائرة صغرية يتم اتليويب داخلها  

 لعبة تمهيدية لكرة ايلد
 لعبة مراوغة الكرة  ) كرة خفيفة من املطاط ( 

 و ىف منتيف اتمسافة يرسم مربع نول  متارأ 6سم خطان متوازيان  يتباعدان بنحو ير
 .و يقف بداخله تلعيذ  مرت و نيفضلعه 

  يقف نيف اتلالميذ ىلع خط و اانيف األخر ىلع اخلط اثلاىن 
  سفل  ألحياول اتلالميذ إصابة اتللعيذ ىف اتمربع ىلع أن يكون رىم الكرة من ابلطن. 
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 صابته الكرة يغري ماكنه مع أذا إجتنب الكرة باتلحرك داخل اتمربع،  لوسطحياول تلعيذ ا
 اصابه . ياتللعيذ اذل

 . يعكن رسم مربعني لزيادة اتمرح و التشوي 
 تنظيم األدواتلعبة 

 ى اتلالميذ.ات و نرق تنظيعها  دلتنعية صفة اتمحافظة يلع أالدو: اهلدف السلويك 
 يقسم اتمدرس اتلالميذ اىل جمعواعت 
 سلوب غري منظم وىلع لك جمعوعة أجهزه يف اتملعب بألدوات واأليقوم اتمدرس  بوضع بعض ا

 . تنظيم جز  منها داخل اتملعب أو اليالة
  وارشادهم وتوعيتهم بكيفية األدوات يقوم اتمدرس باتلحدث مع اتلالميذ عن أهعية اتمحافظة ىلع

 . لريايض وعدم العبت بها حيت ال تتلفاثنا  ممارسه النشاط ااألدوات واألجهزه اتلعامل مع 
  سلوب معني تلنظيعها واتمحفاظ عليهاأيرتك اتمةال تلالميذ القرتاح . 

 تمرير الكرة با يلد ين
 األرض. ينيم اتللعيذ كيفية تعرير الكرة بايلدين دون السقوط ىلع :اهلدف السلويك

  أمام أسفل ()  وقوف فتحا . ميل اجلذع يقف اتلالميذ يف قانرات يف الوضع. 
 صلف حيت تيل اىل أخر تلعيذ  تعرير الكرة بايلدين من بني الساقني أول القانرة لل

 .ي بها ألول القانرةيلةر
  ويكرر اتلعرير حيت يرجع لك تلعيذ لرتتيبه االول يف القانرة مع اتلأكيد ىلع رضورة

 .اتلعرير بايلدين معا
 جتاهإلاجلري بالكرة مع تغيري ا

 دراك (إل ()تمهيد لكرة القدم وتنمية عرعة اتللبية وا) اهلدف السلويك
 جز  من القدم وعند سعاع اليافرة اتلوقف تلغيري اجتاه اجلري بالكرة ياجلري بالكرة بأ. 
  جز  من القدم ىلع حدود ملعب كرة السلة أو كرة الطائرةبأي اجلري بالكرة. 
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 القصص احلركية
 وي  بني اتلالميذ .من اتمرح والتشخل  جو : اهلدف السلويك 

 القصة )يوم ممطر ( 
يدور احلوار بني اتمدرس واتلالميذ حول أهعية اتمطر ىف حياتنا وكيفية اتلعامل معها  الرشح : 

 .واحلفاظ ىلع أنفسنا  منها 
 اتلطبيق العمىل : 

   االنتشار ىف اتماكن بتوقيت رسيع مع ثىن اجلذع أماما" والرضب ىلع الفصذين بدبدبات
 .تقليد ) صوت اتمطر (  رسيعة

  صدار صوت إاذلراعني  أمام اليدر  وضعهعا بقوة  واالرتعاش و ) وقوف ىف دائرة ( ثين
 .تقليد ) اتلعبري عن شدة الربد ( األسنان اككطاص
 تقليد ) األحتعا  من اتمطر ( جتاهات إلاجلرى ىف خمتلف ا. 
 بالقدمني معا" ومرة بقدم شارة الوثب مرة إل) وقوف ( ىف صفوف اتمىش الرسيع وعند ا

 .(  تقليد ) ختطى برك اتمياهواحدة 
  تقليد ) االحتعا  بعحادة احلائط  ا ة احلائط اذلراعني أمام اليدر واتميش) وقوف ( حماد

 .من اتمطر باحلائط ( 
   تقليد ) االحتعا  من ) وقوف ( االنتشار باحلةل واجلرى مع وضع ايلدين ىلع الرأس

 ( اتمطر
  ب حتت اتمطر والفرحة بها(.اللعتقليد )ىلع مع اتليفي  والغنا  أل دائرة الوثب ( ىف)وقوف 
 حساس باتلعب إلتقليد ) اصدار صوت العطس إ) وقوف ( اتمىش بتثاقل مع جر القدمني و

 .واتمرض من جرا  العبث باتمياه ( 
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 ( 2)  القصة
 ها .ة اليحية واألهتعام بئابليبتثقيف اتلالميذ اهلدف السلويك: 

  اتلالميذ ىف معىن ابليئة  اتمحيطة  و عالقتها باليحة  وكيف حنافظ عليها. اتمدرس حياور 
  . وكيف نساهم بإرشاد غرينا ىف كيفية اتمحافظة ىلع ابليئة اتمحيطة 
   أنت نظيف وبيتك نظيف وشارعك نظيف ومدرستك نظيفة وكذلك  حديقتك وشواىط (

 .  (ل حميط بيئتك نظيفجعإذن أنت حافظت ىلع  ،حبرك اجلعيل
 ( 3)  القصة

 (نظافة ابليئة) القصة 
 :الرشح واتلطبيق العميل

   تقليد محل أكياس  .ثىن اجلذع أمامآ أسفل مع مد اذلراعني أمامآ  فتحآ ( –) وقوف (
  .انحافظ ىلع نظافة شارعنا اجلعيل القعامة و وضعها ىف الينادي  اتمصيية هلا  (

  نقل ايلدين  –جلوس ىلع أربع  - مجيع اإلجتاهات . عند اإلشارة  ) وقوف ( اجلرى احلر ىف
) تقليد  إستععال العربة ايلدوية  ىف محل لك ما يؤدى ااناس و احليوان من . أمامآ باتلبادل 

 .وضعها ىف الينادي  اتمصيية للقعامة ( وحةارة وأوساخ و خملفات  
  (اتمىش مع اتليفي  و ادلبدبة  ) ىف ساحة اتمدرسة. 
  تقليد مجع اجلذع أمامآ أسفل   مع ثين احلر ىف خمتلف اإلجتاهات  ) وقوف ( اتميش (

انحافظ ىلع مدرستنا و    والعلب الفارغة لوضعها ىف السالل ( بقايا األنععةاألوراق  و
 .مالعبها نظيفة ساحتها و

   باحلديقة  تلعشيط األعشاب - فتحآ ( ثىن اجلذع أمامآ أسفل -) وقوف. 
  لوس القرفيا  ( مد اذلراعني أمامآ مع حتريك  ايلدين أسفل  . ) مجع خملفات  ) ج

احلديقة من أوراق األشةار و خملفات العشب و وضعها ىف أكياس و محلها للينادي  
 . (اتمصيية 

   حتريكهعا ) تقليد وأمام احلائط ( مد اذلراعني أمامآ مع تالمس الكفني  -) الوقوف
 ية غسل ايلدين للتصلص من االوساخ و احلعاية منعأه الساحة ( غسل ايلدين بعد تنظيف
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اتميكروبات و اجلراثيم  ، و اتمحافظة ىلع اتمياه و عدم أهدارها برتك صنابري اتمياه ىف حالة 
 .ترسيب للعياه 

     للتعبري عن الفرحة بإجناز الععل و جعل اتمحيط  -) وقوف ( احلةل مع اتليفي  و الغنا
 نظيفآ  .

 ىلع بيئتنا ( اتمحافظة نرق قوف ىف مجااعت ( مع اتلحدث  . ) ترشيد بعضنا بلعض ىف ) و.  
 ( 4القصة ) 

 اتلوازن والرشاقة ورسعة اتللبية. :اهلدف السلويك 
 (زيارة للحديقة العامة )القصة 

 واتلطبيق العمىل الرشح 
  عن الفرح والرسور( حديقة واتلعبريتقليد ) ادلخول للمع اتليفي   أماماً  ( اتميش)وقوف. 
   ًتقليد ) االستطالع  الوسط  ( انتشارلف الرقبة يعيناً ويساراً  . اذلرااعن ثبات ) وقوف فتحا

 (.ومعرفة اراكن احلديقة
  تقليد ) اتمىش ىف اتمعرات لألمام ىلع خطوط مستقيعة ومتعرجة ومنحنية  ) وقوف ( اتميش

أحواض الزهور ىلع اجلانبني اتمىش  مع احلرص ىلع عدم ادلوس ىلع. اتمصيية للعىش ( 
 .يكون بتوازن ورشاقة 

  رسعة اتللبية ( يشري ايله اتمدرس هنا وهناك جتاه اذلى إل) وقوف ( اجلرى ىف ا (. 
 (الوثب لألمام بالقدمني وبقدم واحدة  طوقوف . ثبات الوس ) ) تقليد ) ختطى بركة اتمياه. 
  اتلبديل  -شارة اتمدرس إ ع كور وعند سعااجلرى اتمتعرج بني اتمكعبات أو خماريط أو

 للةرى 
  تقليد ) اتمرور ما بني أحواض األزهار دون األرضار بها ( رسعة تلبية ورشاقة وتوازن. 
  (اتميش ) اية اانباتات اليغرية من اتللف(مع مح تقليد ) اتميشىلع أنراف األصابع  وقوف. 
  بادل ثىن ومد اذلرعني وكذلك الركبتني ت ، ( أمام حائط أو ععود أو ساللم  حائطية ) وقوف

 .ا ( هتقليد ) تسل  األشةار والزنول من
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 اثلالثنموذج  دلرس الصـف 
 ................................تاريخ بداية ادلرس .............             .....                      ..........................رقم ادلرس ...........

 ......................................عدد اتلالميذ ................                            ..............        ..................ف ...............الص
 نوع النشاط الزمن املخصص أجزاء ادلرس

 جري حر خفيف وعند سعاع اليافرة تكوبن دوائر - دقائق 5 املقدمة 

اكت واملهارات احلر
ابلدنية للتمرينات 

 اتلمثلية 

 دقيقة 15
 

 (:يوم ممطرقصة حركية )
اتلعامل معها  يدور احلوار بني اتمدرس واتلالميذ حول أهعية اتمطر ىف حياتنا وكيفية -

 تقليد ) اتمىش ىلع الرصيف (  .واحلفاظ ىلع أنفسنا  منها
الفصذين بدبدبات  ماما" والرضب ىلعاالنتشار ىف اتماكن بتوقيت رسيع مع ثىن اجلذع أ -

 .رسيعة ... تقليد ) صوت اتمطر (
وإصدار صوت  ) وقوف ىف دائرة ( ثىن اذلراعني  أمام اليدر  وضعهعا بقوة واالرتعاش -

 .اصتاكك األسنان  ... تقليد ) اتلعبري عن شدة الربد (
 .اجلرى ىف خمتلف األجتاهات تقليد ) األحتعا  من اتمطر( -
م ومرة بقد معاً  وف ( ىف صفوف اتمىش الرسيع وعند األشارة الوثب مرة بالقدمني ) وق -

 .(هواحدة تقليد ) ختطى برك اتميا
) وقوف ( حمادا ة احلائط اذلراعني أمام اليدر واتمىش بعحادة احلائط تقليد ) االحتعا   -

 .من اتمطر باحلائط (
 .(تقليد )االحتعا  من اتمطرىلع الرأس ( االنتشار باحلةل واجلرى مع وضع ايلدين )وقوف -
طر والفرحة اللعب حتت اتمتقليد )( ىف دائرة الوثب الىلع مع اتليفي  والغنا  )وقوف -
 .(بها
) وقوف ( اتمىش بتثاقل مع جر القدمني واصدار صوت العطس تقليد ) اإلحساس  -

 . باتلعب واتمرض من جرا  العبث باتمياه ( 

 قيقةد 15 ألعاب ومسابقات 

 4يقسم اتللعيذ إىل فريقني ) أ ( و) ب ( فري  ) أ ( مكون من  لعبة تمهيدية لكرة القدم :
 .وفري )ب( مكون من بايق اتلالميذ، تالميذ

يعرر  تالميذ الفري ) أ ( الكرة بالقدم حماولة إصابة أي تلعيد من الفري ) ب ( حتت    -
 ي  ) أ (...وهكذا.لكعا أصيب تلعيذ بالكرة انضم إىل الفر، الركبة

 سباقات وتتابعات
 .) وقوف ( اتميش جانباً تلبديل األماكن جهة ايلعني ثم جهة اليسار - دقائق 5 النشاط اخلتايم 

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

حيدد اتمدرس العدد اذلي يكون ادلائرة وعند سعاع اليافرة   -
عدد اتمطوب كعا يعكن ليكون اتلالميذ دوائر صغرية من ا

 .دد يف لك مرة   للعدس تغيري الع
 صافرة

 

ويرشح هلم أهعية يأخذ اتمدرس اتلالميذ إيل ساحة اتمدرسة   -
يدور  تغيري فيول السنة وقدرة اهلل ىلع  العطا و هاتمطر وفوائد

احلوار بني اتمدرس واتلالميذ حول أهعية اتمطر ىف حياتنا وكيفية 
س  بأدا  اتلعامل معها واحلفاظ ىلع أنفسنا  منها  كعا يقوم اتمدر

 . نعوذج أمام اتلالميذ ويطلب منهم القيام باحلراكت اتمطلوبة

 بدون أدوات

 

 لعبة تعهيدية لكرة القدم :  -
 4ميذ إىل فريقني ) أ ( و) ب ( فري  ) أ ( مكون من يقسم اتلال -

 تالميذوفري )ب( مكون من بايق اتلالميذ
 ذإصابة أي تلعيكرة بالقدم حماولة ) أ ( ال يعرر تالميذ الفري   -

 .من  الفري ) ب ( حتت الركبة
 .وهكذا..لكعا أصيب تلعيذ بالكرة أنضم إىل الفري  ) أ ( -

 كرة قدم  
 صافرة

 

يقف اتلالميذ يف جمعوعتني أمام لك جمعوعة عدة عىص أو كور   -
 .أو مكعبات

 .أمام  من لك جمعوعة أمتار 10توضع سلة ىلع بعد   -
  اتلالميذ والسلة تلعيذين من لكبني يقف يف اتمسافة ما  - 

 .بينهعا وبني السلة ةجمعوعة حبيث  تكون اتمسافة متساوي
ليسلعها  معه االداة حامالً ينطل  اتللعيذ االول من لك جمعوعة  -  

تللعيذ اذلى  ويقف ماكنه ينطل  بدوره ويسلعها تللعيذ االول
 السلة يليه ويقف بدهل يلكعل اتللعيذ االخري ويضع االداة يف

 .ويلتح  بعةعوعته
 .حتتسب اانقاط تمةعوعة الفائزة   -  

 وكور وسلةأعيص 

 

 .م اتلبديل هلا أوالً تحيدد اتمدرس اجلهة الىت ي -
 

 بدون أدوات
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 بعض اتلمرينات العالجية بلعض التشوهات:  اخلامسابلاب 
 بعض اتلمرينات العالجية بلعض التشوهات

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

 اتلمرين :
  يقف اتللعيذ القدمني متباعدتني وايلدين يف الوسط تثين الرأس

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

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

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

 الشلك ) أ (                                                                                                        
 
 

 الشلك ) ب (                                                                                   
   

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

 دورانهعا اعيلاً .
   اتلمرين :
  من وضع الوقوف مرجحة اذلراع اليرسى

أماماً  وايلعىن خلفاً مرة ثم دورانهعا معاً 
 اعيلاً فوق الرأس . كعا يف الشلك ) ج ( .                                                                 

  ) ج (الشلك                                                    
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 اعني ( مرجحة اذلرعني جانباً اعيلاً . . ) وقوف تقانع اذل2
  اتلمرين : 
   من وضع الوقوف اذلراعني تقانع أمام اجلسم

مرجحة اذلراعني جانباً فعايلاً فةانباً فأسفل 
 فتقانع . كعا يف الشلك ) د ( 

 
 
 

 
 الشلك ) د (

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

سةود رفع اجلذع اعيلاً خلفاً اجلذع أماماً لل
 تقوس .كعا يف الشلك )  ـه(.  لععل

 اتلمرين : 
  من وضع الوقوف ىلع الركبتني

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

تقوس بالظهر مع اتميل قليًل خلفاً   ثم الرجوع للوضع اجلذع اعيلاً للوصول للوضع األول ثم ععل 
 األول. 

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

 للوضع األول .كعا يف الشلك ) و ( .
 

  ) و (الشلك                                         
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 تمرينات لعالج قوس القدم: 
  ) وقوف ( رفع الكعبني.  .1

 اتلمرين : 
  من وضع الوقوف رفع الكعبني عن األرض للوقوف ىلع

 اتمشطني . كعا يف الشلك ) ز ( .
 

 الشلك ) ز (                                                                                      
 

   يف اتمحل . كعا يف الشلك ) ح ( . اتميش 2
 
 

         
                                                            الشلك ) ح (

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

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

 للوثب اعيلاً ومد الركبتني . كعا يف الشلك ) ط (.باتمشطني 
 

  
 

 الشلك ) ط (                                                                                                     
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 بعض األسعافات األويلة 
حية الرتبية ابلدنية وهلذا وجب ىلع دائعاً يياب اتلالميذ ببعض األصابات اليت لم يتوقعوها خالل           

اتمدرس أن يكون ملعاً بالوسائل الفعالة تمبارشة األسعافات األويلة الرسيعة حلني وصول الطبيب أو اتمصتص 
للعالج ، وهلذا علينا أن نوضح بعض األسعافات األويلة عن هذه األصابات اليت يستعني بها اتمدرس اىل أن 

 اكن ذلك يستديع األمر ألجرا  عالج هلا . ييل اتللعيذ إيل الطبيب أذا
 أوالً/ الرضوض : 

  ويقيد بالرضة اليدمة اليت يتلقها اجلسم عندما ييطدم جبسم آخر أو باألرض ، أثر وقوع اتللعيذ
 أثنا  اللعب أو خالفه ، وقد حيدث أو ال حيدث جروح .

 أعراضها :
 ام اجلسم مبارشة وقد تيحبها سصونة .بقعة زرقا  ،نشاهدها يف مثل هذه احلاالتتحدث بعد اصطد 

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

اجلدل قد تعزق أيضاً بفعل الرض فال بد من دهنه بيبغة ايلود اتمصففة أو رش ىش  من ذرات حامض 
 .ابلوريك فوقه ولفه برباط نظيف 

 ثانياً : اجلروح :
  اجلرح هو حدوث تهتك أو تقطع يف السطوح اخلارجية للةسم ) النسيج اجلدلي أو األنسةة اتمصانية

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

 السحاجات : -1
  مثل الساحات الرملية ويتعرض اتللعيذ حتدث بسب السقوط داخل الساحات غري اتمعهدة أو اخلشنة

 باالصابة بهذا اانوع من اجلروح يف أي ماكن من اجلسم يلعس األرض أثنا  السقوط أو االحتاكك .
 جرح قطيع :  - 2

    حيدث من حافة حادة مثل  حذا  كرة القدم  وهذه اجلروح تييب أي جز  من اجلسم وأكرث االجزا
ركبة والقيبة ويف أغلب األوقات اجلرح القطيع  يكون ععيقاً وميحوباً تعرضاً  هلا احلاجبني والفم وال

 بزنيف شديد بسبب رسعة ادلورة ادلموية .
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 -وهناك 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
 الععل ىلع ايقاف الزنيف ومرااعة احلالة اانفسية تللعيذ وعالج اليدمة بالنسبة لألصابة . - 2
غسل وتضعيد اجلرح .. ثم وضع شاش معقم ثم قطن معقم مع مالحظة عدم وضع القطن ىلع  - 3

 اجلرح مبارشة .
 تنظيف اجلرح  بعطهر مثل اتميكركروم يف كحول أو خمفف بعا  .  - 4
صبغة ايلود يف اتلطهري ويستحسن نقل اتللعيذ اىل أقرب مستشىف اذا رأى اتمدرس  عدم استصدام - 5

 أن األصابة حتتاج ذللك .
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 اتمراجع 

 
 املؤلف اسم املرجع

 د  . عفاف عبد الكريم الربامج احلركية واتلدريس لليغار          

 د. أمني  أنور اخلوىل الرتبية احلركية
 امة اكمل راتبأس .د  و

 أ .   اكمل عبد اتمنعم األلعاب اليغرية
 و أ . وديع ياسني حمعد

 أ . حمعد حامد األفندى ألعاب اتمرحلة األوىل

 أ . ابراهيم رحومة زايد و أ . حمعد ميباح اتمرغين  كتاب ديلل اتمعلم
 و أ  . بشري حمعد خلف و أ . ىلع أمحد شناك

 أ . حمعد ىلع حافظ وىل اتلعليعية    الرتبية الرياضية للعرحلة األ

 حمعود حمعد عباس و األستاذة حكعت حسني وهات القوام وعالجهاشت
 فؤاد عبد الوهاب و
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