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 تلعب التربٌة البدنٌة دورا جوهرٌا فً حٌاة طفل التعلٌم االبتدابً: 
فهً إحدى المواعد األساسٌة فً تربٌته، باإلضافة إلى عامل توازن فٌما ٌواجهه ٌومٌا  -

 مشاق فً البٌت والمدرسة. من
وهً وسٌلة تنظٌم التعامل والتفاعل بٌن األطفال فً المسم والمدرسة على حدّ السواء،  -

بما توفره من احتكان مباشر خالل سٌر الحصص التعلمٌة، وعبر ما تمدمه من 
 حاالت إشكالٌة تتطلب التنافس من جهة، والتآزر والتعاون من جهة أخرى.

ر عن النفس وما تصبو إلٌه من مماومة للتعب وحّب لالنتصار وهً وسٌلة تعبٌ -
نتابج، مرتكزة فً ذلن على تجنٌد المدرات البدنٌة والنفسٌة الحركٌة للوتحمٌك أفضل 

 والمعرفٌة والوجدانٌة. 
وهً بلورة المدرات وتجسٌدها فً صٌؽة كفاءات، تتجدد بتجدد الموالؾ  -

ل الممارسة للألعاب وما تتضمنه والوضعٌات التً ٌعٌشها المتعلم من خال
 تفرض علٌه السعً إلٌجاد الحلول المناسبة فً حٌنها. تمن إشكالٌا

          

إلى ما تصبو إلٌه فً  التربٌة البدنٌة ما بذل من مجهودات فً هذا الّصدد لم ترق ورؼم
  االبتدابٌّة العتبارات كثٌرة نحصرها فً: المرحلة

 

 األخرى ذات أهداؾ مرتبطة بالموادفهً مادّة تعلٌمٌّة  تولٌس اترفٌهٌ ااعتبارها نشاط -
من جهة  المعرفٌّة، العالبمٌّة( ،مرّكباته )الحسٌّة ـ الحركٌّةو وبالتلمٌذ من جهة

 أخرى.
 المادّة... من حٌث الخومدٌرٌن ومفتّشٌن  معلّمٌنالمربٌن من  تكوٌنمحدودٌّة ملمح  -

ّ معرفٌ ها، وؼالبا ما تعّوض بؤنشطة أخرى من ٌنفرون، جعلهم اوبٌداؼوجٌ ا
 ...والمراءةودراسة الوسط ات الّرٌاضٌك

التعلٌمٌّة فً أبسط مستواها فً المإّسسات  والوسابلإن لم نمل انعدام المرافك  للّة -
 وخاّصة منها الّرٌفٌّة. االبتدابٌّةالتعلٌمٌّة 

                      

هذا كل  بناء المنهاج، واستلزم األمر التحلًّطرح نفسه بحدّة عند الّشروع فً  ّّ
ًّ المعٌش، والّطموحات المتوّخاة من  بٌن للتوفٌك والموضوعٌّة بالوالعٌّة الوالع المٌدان

 كمادّة تعلٌمٌّة. التربٌة البدنٌة
 

 منطك جدٌد ومماربة ذات أبعاد شاملة فً تكوٌن فرد فعّال، متّزن، مندمج باعتماد وذلن
 ومواجهة الّرهانات العالمٌّة الحالٌّة والمستمبلٌّة. ٌستطٌع مواكبةومتفتح، 
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 انثشوامذ انقذٌم
 وانمىهاد انحانً
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 ت الحالٌة المرتكزة أساسا على المردود )المنتوج كّما وكٌفا(.ـ التحّوال        
 ـ االنتمال من فكرة العلم من أجل العلم إلى العلم من أجل المنفعة.           
 ـ اتساع رلعة العلوم وتجدّدها المستمّر، جعل اإللمام بها كمعرفة محضة ؼٌر مجد.          

 لٌم الذي ٌعتمد على صّب المعارؾ فً صٌؽتها الخامـ ثبوت عدم جدوى منطك التع          
 وعدم ربطها بما تتطلبه الحٌاة الٌومٌّة.            
 ـ عدم مواكبة التموٌم عملٌة التعلٌم، والتصاره على مدى تحصٌل المعارؾ.          

 
     

 علٌم )تلمً المعارؾ( إلى منطك التعلّمـ ٌنمل المتعلّم من منطك الت      
 )أي ممارسة مدلول المعارؾ(.                   

 ضع المتعلّم أمام وضعٌات إشكالٌة وموالؾ مماثلة لفحوى التعلّم نفسهوـ ٌ               
 مما ٌدفع به إلى تكٌٌؾ وتوظٌؾ المعارؾ لصد إٌجاد حّل لهذه اإلشكالٌات.                 
                        

 اء. ـ تعبّر عن سلون بنّ                          
 ـ فً وضعٌّة محدّدة.                         
 بمردود )تحمٌمه من حٌث الكّم والكٌؾ(.   ةـ مرتبط                     

 للمٌاس والمالحظة. ةلابلوـ                      
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 انمشحهح االتتذائٍح فً انثذوٍح انتشتٍح أهذاف

 كما هو شابع فً كثٌر من فمط،وبناء الجسم  تكوٌنتنحصر أهداؾ التربٌة البدنٌة فً  ال
تنمٌة وتطوٌر الشخصٌة بكل  فً وافروتساهم بمسط  ،مباشر بشكلتتدخل  بل األوساط
 فهً موجهة ،األخرىاد شؤن المو شؤنها(. العالبمٌة ،المعرفٌةالحركٌة  ـ)الحسٌة  أبعادها

 المثمؾ.و المسإول، تكوٌن المواطن الواعًل
      

  
                     

     
 

اإلحساس بجسمهـ                                                          

 احترام جسمه وأجسام اآلخرٌنـ                                                         

لزمالء           التعاون مع اـ                                                          

 التحلً بالروح الرٌاضٌةـ                                                          
 

 والتوجهاستعمال حواسه للتنمل ـ                                                          

احترام وتٌرة، إٌماعـ                                                          

 ـ إنجاز حركات أساسٌة       

 ـ التحكم فً استعمال آلة                                                                              
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 انمىهاد

 تناول انمنهاج 

معلّمً المدرسة االبتدابٌّة، من المنهاج الذي نضعه بٌن أٌدي  المنتظرةالمماصد  من
، أساسها تحضٌر الّطفل، تعلٌمٌّةالممارسة المٌدانٌّة للتّربٌة البدنٌّة كمادّة  إمكانٌةإعطاء 

 ٌتعامل معه. الذّيجسمه والمحٌط البشرّي والمادّي  كل منكتشاؾ ال لهبإتاحة الفرصة 
 
 

تهٌبة  فًات والمعارؾ، بل وصّب المعلوم نملفمهنة المعلّم لم تعد تلن الّتً تعتمد على 
 دعتعلى تجنٌد معارفه واستخدامها كلما  المدرةكً ٌتعلّم، وإكسابه  علّمالّظرؾ للمت

 هذا ،""مال ٌتمثّل فً  رأسالّضرورة لذلن. بحٌث ٌنطلك من تجاربه الخاّصة لٌبنً 

سا على الّسلوكات أسا ٌرتكزللتكٌّؾ مع كل ّالموالؾ والوضعٌات،  والمرافك التحّكم المتجدّد
التربٌة البدنٌّة والّتً تسمح  فًالعملٌّة التعلّمٌة  ضمنالممٌّزة  مكانتها لهاوالتّصّرفات الّتً 

 للّطفل:
 

                                     

 .بالوعً بإمكانٌاته واستثمارها ـ
  .الطواعٌّةبالتعلّم عن طرٌك المساهمة  ـ
  .طّورتبؽرس روح حب ال ـ
 .للتواصلباستثمار التعبٌر الجسدّي كوسٌلة هاّمة  ـ
ًّ  والمساهمةبترلٌّة العاللات االجتماعٌّة  ـ   .الفعّالة فً العمل الجماع

 

منطك  إلىملٌدّي واالنتمال من منطك التّعلٌم تٌمتضً إحداث ثورة على التّعلٌم ال وهذا
الموّجه  ،ذ فٌها المعلّم دور المنّشطالّتً ٌؤخ ،التعلّمٌة شكالٌّةإلاالوضعٌّات  ومواجهة 

. الفرديّ  للعمل والمشّجع ًّ  هذا فعلى المعلّم: ٌتؤتى ولكً والجماع
 

 ومن ،األنشطة بصفة خاّصة وفًأن ٌجدّد معارفه وٌرفع منها فً المادّة بصفة عامة  ـ
ًّ على الكفاءات ومتطلّباتاستخدامها واستثمارها حتّى تتماشى  كٌفٌّة  .المنهاج المبن

 .استخدامها فً مواضعها لادرا علىأن ٌكون ملّما بالمفاهٌم الواردة فً المنهاج،  ـ
ًّ علٌه المنهاج )من  ـ  نهابٌةللخروج، إلى كفاءات  ملمحأن ٌتحّكم فً المنطك الذي بن

 (.أهداؾ تعلّمٌة إلى مإشراتإلى  ،لاعدٌةكفاءات  إلى ،ختامٌة كفاءات إلى
 

 فتصبحلمإّشرات لمعاٌٌر  بوضع، اإلجرابٌةاألهداؾ أن ٌمّرن نفسه على صٌاؼة  ـ
 عملٌّة إجرابٌّة أساسها المواصفات التّالٌة: نلبذ
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 .مباشرة اإلجرابٌةٌختار الوضعٌات التعلّمٌّة بحٌث تخدم األهداؾ  كٌؾٌعرؾ  أن ـ
 .مراحل العملٌّة التعلّمٌّة ّكلأن ٌجعل التّموٌم بؤنواعه ٌرافمه فً  ـ

 انمنهاج مسعى: 
       

، خالل ،المنهاج لبلوغ  بنً ًّ تظهر فً  المسار الدّراس

  الٌومٌّة العادٌّة. حٌاتهفً  تإشكالٌاعند مواجهته لما ٌصادفه من  ّرفاتهوتص سلوكات الّطفل
 

 هذا انتهجنا المسعى التّالً:  ولتحمٌك
 عن تعبّر ،مواصفات حدّدت ،انطاللا من خصابص الّطفل وأهداؾ المادّة فً المرحلة ـ

 ملمح المتعلّم.  
مرحلة الّطفل فً نهاٌة  تسلوكاعن  تعبّر  ترجمت هذه المواصفات إلى ـ

 . التعلٌم االبتدابً
 السنة. ـ اشتمت منها كفاءات ختامٌة تعبّر كل واحدة منها على سلوكات الطفل فً نهاٌة

كفاءات لاعدٌة تعبر عن سلوكات المتعلم فً نهاٌة  ختامٌة ثالثـ اشتمت من كل كفاءة 
 المجال التعلمً المتناول خالل الفصل الدراسً.

متعلمٌن بموضوع تعلمً، ٌصب فً الكفاءة  جال تعلمً ٌضم كل م ـ

 الماعدٌة وٌعبّر كل منهما عن

 .    هد ؾ تعلمًحدّد لكّل  ـ

 )شروط النّجاح( بتعزٌزه  للحّصةالمإّشر على شكل  ٌصاغ ـ

 طرؾ المعلّم. من
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  خصائص انطىر 

 
 

ـ البحث عن توازن مصلحته الذاتٌة داخل وخارج األسرة.                                 

 ـ مٌل للضؽوطات الخارجٌة باإلضافة الحترامه للمٌم العابلٌة. الناحٌة االجتماعٌة   

 ة تنظٌم أفواج اللعب.ـ االنخراط فً جماعة األلران ومحاول                             
 ـ العمل على اكتساب االستماللٌة نسبٌا.                             

 ـ حب التنافس وبداٌة التمٌٌز بٌن الجنسٌن. 

 

 ـ نمو بطًء لعملٌة التمٌٌز والتوافك.

ـ حاجة اإلحساس بالعدالة والمٌام بالمبادرات. 

 .ـ البحث عن االستماللٌة                             
 ـ اكتساب لواعد اللعب ومفهوم الواجبات والحموق.                              
 الهتمام بها.  ـ التطلع إلى الصورة الجسدٌة وا                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 

 ـ نمو مفهوم بعض المٌم األخاللٌة )تعاون، مساهمة، طواعٌة...(. 
 ـ ثراء لاموسه اللؽوي مما ٌساعده على سماع وسرد المصص.         



 

 

 
.....ابتدائي......................................... 5....................................... الوثوقة املرافقة ملناهج السنة   

 206 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة البدنوة

 ـ ٌتوق إلى األلعاب البطولٌة. 
                                         

 

 ـ ظهور تحسن على مستوى التنسٌك.                                  
ـ الدلة فً تنفٌذ الحركات.                             

ـ التحكم فً التوازن.       
ـ التحكم الجٌد فً الحركات الطبٌعٌة.                             
 ـ اكتساب سرٌع لمختلؾ اآللٌات الحركٌة.                             
ـ طواعٌة الجسم عند األداء تسمح بالتركٌز لمدة طوٌلة.                             

 اتتذائً نهسىح انخامسحصٍاغح انكفاءج انختامٍح : 
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والمساهمة في بناء مشروع جماػي االنخراط
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 عذٌحمعانزح انكفاءاخ انقا

 انتبهيغانمجال األول: 

.حصر المعطٌات المتعلمة بالمولؾمعرفة ـ

 .انتماء المعطٌات لبناء الخطةمعرفة ـ

.شكل التبلٌػ )شفوي، حركً...(معرفة ـ
.مختلؾ األدوار لتنفٌذ الخطةمعرفة ـ

 
 .احترام المانون المهٌكلـ                               

.تماسم األدوار مع الزمالءـ  

 .أخذ االحتٌاطات للزٌادة من فرص النجاحـ                               
 مإازرة الزمٌل عند الضرورة.ـ                               

 
 .    دراسة المولؾ ومركباته ـ                              

 . طرٌمة التدخل والتنفٌذتنظٌم  ـ

 .العمل على التعدٌل عند الضرورةـ 
                                                                 

 

 

 

 

 

 انتجنيذانمجال انثاني : 
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 . فهم المولؾـ                                                      

 .اختٌار توعٌة التدخلـ معرفة 

 .    التحول من وضعٌة ألخرى حسب تؽٌر المولؾمعرفة  ـ                                                     
 طالة لمواجهة المولؾ.كٌفٌة تجنٌد الـ معرفة                                                      

               

 . المٌام بالدور كامالـ                                                     

 .احترام لواعد الممارسةـ                

 . التنفٌذ المحافظة على المواعد األمنٌة خاللـ                                                     
      تكاتؾ المجهودات للمواجهة.ـ                                                     

           

 . ترتٌب معطٌات التدخل حسب األولوٌاتـ                                                    

 .وضع منجٌة صاببة للتدخلـ 

 .اختٌار الحلول المناسبة والمبادرة بهاـ      

  .تعدٌل طرق التدخل حسب المستجداتـ                                                    

 انتقذيرانمجال انثانث : 
 

  
 

 

  معرفة مخاطر المولؾ.ـ                                                 
     ـ حصر متطلبات المولؾ.                             

 . معرفة بناء خطة حسب المتطلباتـ البعد المعرفً            

 .التراح عدة حلول للمولؾـ                          
                                  

 .تجنب المخاطر وعدم التهور خالل التنفٌذـ                                  

 .المحافظة على أمن الزمالء والخصم أثناء الممارسةـ 

  . تمبل المواجهة الفردٌة والجماعٌةـ                                  

 .احترام لواعد التسٌٌرـ                                  
 

 .استثمار لواعد التسٌٌر لصالحهـ                                 

 .مواجهة المولؾ فً الولت والمكان المناسبٌنـ

 . وضع استراتٌجٌة لتسٌٌر المولؾـ     
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 األهذاف انتعهمٍح

 انتبهيغانمىضىع:      انمجال انتعهمي: األول 

 

   

 

 
 تحدٌد وانتماء المعطٌاتـ 

 .حصر معطٌات المولؾـ
 .المدرة على تحلٌل المولؾـ 

 ـ بناء كٌفٌة المواجهة.

 
  ولوٌاتترتٌب األـ 

 .     حصر األولوٌاتـ 
 .ولت التنفٌذ ومدتهـ 

 
 تولع الحلولـ 

 .ترتٌب الحلولـ 
 .تولع تصرفات الخصمـ 

 ـ المبادرة بالحل المناسب.

 
 لمواجهة المتعلم تحدٌد لدراتـ 

 المولؾ

 .فهم مركبات المولؾـ 
 .تحدٌد كٌفٌة التنفٌذـ 

 ـ توزٌع المجهود حسب مدة التنفٌذ.
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 انتجنيذانمىضىع:      جال انتعهمي: انثاني انم

   

 اختٌار الوضعٌة المناسبةـ  
   

 . فهم المولؾـ
 تولع الحلولـ 

  ـ اختٌار الحل األنسب.

 فً العمل تكاملٌة األدوارـ 
 الجماعً.

   

 .المٌام بالدور المنوطـ 
 .لزمالءفهم أدوار اـ 

 ـ مإازرة الزمٌل.

تولع الحلول من وضعٌة ـ 
  ألخرى.

     

 مرالبة الخصم.ـ 
 ـ تولع خطة الخصم.

 .التؽٌٌر المناسب للأدوارـ 

 المساهمة الفعالة ضمنـ 

 .الفوج    

 .مإازرة الزمٌلـ 
 . المٌام بمبادرات فً الولت المناسبـ 
 .المساهمة الفعالة فً التصدي للخصمـ 

   

 كامال ضمنمتالمٌام بالدور  - 
    . الجماعة       

    فهم الدور المنوط.ـ
 حصر مخاطره.ـ 

 ـ معرفة أولات التدخل ضمن الجماعة.

  العمل على احترام لواعد -
 .       الممارسة    

 . لواعد الممارسةـ فهم 
 . استثمار لواعد الممارسةـ 

 ـ روح التنافس النزٌه.

  اختٌار الحلول المناسبة -
 .      والمبادرة بها  

 .د الخصمفهم مراـ 
 .تولع الحلول للمواجهةـ 
 .التصدي فً الولت المناسبـ 

 تماسم الدور مع الزمٌل -
 لمداومة المجهود.   

    توزٌع األدوار حسب المدرات.ـ 
  مإازرة الزمٌل.ـ 
 .مداومة بذل الجهدـ 
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   تحلٌل المولؾ.ـ  ـ فهم المولؾ للتدخل بؤمان. 
 ـ حصر مخاطره.

 للتنفٌذ ـ وضع منهجٌة 
 فردي ال 

       

 فهم المولؾ.ـ 
 تحدٌد كٌفٌة التنفٌذ.ـ 

 ـ تجنٌد لدرات التدخل. 

 وضع منهجٌة للتنفٌذ الجماعًـ 
      

 فهم المولؾ.ـ 
  تحدٌد كٌفٌة التنفٌذ الجماعً.ـ 

 ـ تكامل المجهودات.

ـ تعدٌل طرٌمة التدخل حسب 
 المستجدات. 

      

 مرالبة تدخالت الخصم.ـ 
 من مولؾ آلخر ـ التحول المناسب
     ـ مباؼتة الخصم.

   

 

 تحدٌد المخاطر المتعلمةـ 
 .بالمولؾ

  دراسة وتحلٌل المولؾ.ـ 
 ـ فهم مركباته.

 حصر المخاطر.ـ

 ء الحل المناسب لمواجهةـ انتما
 المولؾ.

 ترتٌب المعطٌاتـ 
  ـ بناء الحل المناسب.

 تنفٌذه فً الولت المناسب.ـ 

عدٌل حسب تالمٌام بال -
 المستجدات

 الخصم خططـ تولع 
  تحدٌد كٌفٌة التصدي.ـ 

 ـ فهم مستجدات المولؾ.

 ـ مواجهة المولؾ فً الولت
 والمكان المناسبٌن.   

 التنفٌذ. ـ فهم ولت ومدة
 ـ تحدٌد مكان التنفٌذ والتصدي
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 انتعهّم / تعهٍم استشاتٍزٍّح
 

مّما ٌجعله ٌنفر منها  البدنٌّة،التربٌة  مادّةما ٌمؾ تكوٌن المعلّم كعابك فً تدرٌس  كثٌرا
ًّ أساسا واألحٌان،  فً ؼالب ًّ للمادّة مبن الذي ال  ٌب.التدرمنطك  علىأّن التناول الحال

هذه المماربة التخّصصٌّة ال تواكب الوضعٌّة المادٌّة  نّ ألو التالمٌذ.جمٌع  ٌناسب لدرات
)التربٌة البدنٌّة المطبّمة بمفهوم التدرٌب(  إلى كونها باإلضافةالتعلٌمٌّة  للمإّسساتالحالٌّة 

ًّ  فالجوّ لدٌهم المدرة على ذلن.  منأي  موّجهة عموما للموهوبٌن الذي ٌستهدفه  التنافس
 فًرٌاضة ما  لممارسة التدرٌب ؼالبا ما ٌكون بمنطك االنتماء والّرؼبة المعبّر عنها

 المستوى المطلوب.  
ًّ فإّن المنطك التعلٌمً/  الممابل،فً و   الٌوم،لحّصة التربٌّة البدنٌّة كما نرٌده  التعلّم

ًّ على المدرات الطبٌعٌّة        ٌذ.التالمٌمتلكها  الّتً الذّاتٌّةمبن
 

استراتٌجٌّة مبنٌّة أساسا على  وضعالدّرس بهذا المنطك ٌإدّي بالّضرورة إلى  وتناول
 الحّصة.التالمٌذ فً جمٌع مراحل  بإشران تتمٌّز تعلٌمٌّة/ تعلّمٌّة وضعٌّات

 

معتمدا  التعلّمٌة،وإنجاز الوضعٌّة  تصمٌمهذا المنطلك ٌمكن لكّل معلّم التفكٌر فً  منو
 المنطكٌملٌها هذا  التً ات المنهجٌّةعلى التوجٌه

   

  
 
 تسٌٌر موالؾ لصالحه.ـ 

      

 ـ فهم المولؾ 
 ـ استثماره لصالحه

 ٌر المجهوداتتسٌـ 
 ـ تسٌٌر التنافس

 
 تمبل المواجهة الفردٌةـ 

  والجماعٌة

 تمدٌر ممدرة الخصمـ 
 ـ المواجهة الفردٌة

  المواجهة الجماعٌةـ 

  التراح تعدٌالت لموالؾـ 
 الولت المناسب          فً لمواجهة ا    

  وضع خطط التعدٌلـ 
 ـ تنفٌذها فردٌا وجماعٌا فً الولت المناسب

 فردٌا وجماعٌا. ـ بناء خطط تسٌٌر منافسة ـ وضع استراتٌجٌة للتسٌٌر 
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 التعلّمٌّة، واعتمادا على المإّشرات المعلن عنها فً الوحدة األهداؾ التعلّمٌةمن  انطاللا
 إجرابٌة أهدافابمعاٌٌر لتصبح  المعلّم بتعزٌزهاوالتً ٌموم  )فً خانة العناصر المفاهٌمٌة(،

 تتضّمن:( عملٌّة)
 للتؤوٌل(. ةلابلالمعنى )ؼٌر  ة( أحادٌة)سلوكٌ ةحركٌّ ال افعأ ـ

 للمٌاس والمالحظة. ـ لابلة
 تعلّم محدّدة.   اتوضعٌّ فً  ـ
 من خاللها الحكم على شكل اإلنجاز ومدى تحمٌمه. نجاح( ٌمكنبمعاٌٌر )شروط  ـ

 ؟وضعياث انتّعهّم اختياريتّم  كيف -ب

، وٌخضع هذا اإلجرابًمن الهدؾ  تحمّمهالتعلّمٌّة تبعا لمدى ما  الوضعٌات تختار
 وتعلٌماتٌّة: منهجٌّةاالختٌار لترتٌبات 

               

 الملعب،)الّساحة،  كّل الفضاء المتوفّر ثمارإتاحة الفرصة لجمٌع التالمٌذ واست ـ
 ..( األرولة.

 الوثب التسلّك، الرمً،الجري،  المشً،ات تتمٌّز بحركات إلى نشاط تنّوع وتفهرس ـ
   مشّوق.وتكون ذات صبؽة لعب  ب،لدّفع، الّسح

ترتّب هذه النشاطات حسب الجهد بحٌث ٌتبع كّل نشاط شدٌد الجهد بنشاط  ـ
 شدّة.  منهألّل 

                                                       

 بـ:   التعلّمٌة الوضعٌة تتسم
بؤخّؾ  جهد،الحّصة دابما بتمرٌنات أو ألعاب تتصؾ بؤلّل  تبدأ. 1

 للنّشاط،ٌّة اتالمعالجة التعلٌم علٌنا تركٌب وهنا تملًبؤسهل و تركٌز
 والمساحة المطلوبة إلجرابه الولتو الجنسو تكٌٌفه حسب المستوى

وال تفصل  متواصلةون التمرٌنات واأللعاب )االستمرارٌّة( تك -2

عنها ضٌاع تؤثٌر مرحلة اإلحماء  ٌنجم بٌنها فترات راحة طوٌلة
 التسخٌن(.)

 

 البدنٌّةالّصعوبات الممترحة فً مستوى المدرات  تكون : -3

 والّسلوكٌّة والذّهنٌة للتالمٌذ.
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ٌجدر  عالٌّة،دّة االعتماد على تمرٌنات أو ألعاب تتطلّب ش عندالتعالب: -4
فً نفس الولت ٌتّم التعالب بٌن و، جهدا منهاأخّؾ  إتباعها بؤخرى

 .واالسترخاءوالمرونة العضلٌّة بالمّوة التمرٌنات الخاّصة 
 نبني وضعّيت تعهيم / تعّهم ؟ كيف ـ ج

 على:بناء بٌت مثال ترتكز  فشروط داللته.له  الوضعٌّة" بناءلمفهوم "  اختٌارنا

 الوصول ومحاولةـ الوسابل  البناء)الموضوع( ـ المهارات وأسالٌب  الفكرة ـ
  عملٌّات:لى بناء متجانس مشروط بتسلسل إ

 المخّطط الذي ٌوّضح كٌفٌة سٌر هذه الوضعٌة وإنجازفً المشروع  * التفكٌر
 التعلمٌّة 

وضعٌات وتبادل للأدوار  و حركاتمن  التالمٌذ،مهام  * بٌان
 .الخ

والبشرٌّة التً ٌمكنها استٌعاب هذا  المادٌّةالوسابل  *دراسة
 المستوى،التالمٌذ من حٌث  خصوصٌّات) المشروع

   ...(.خصوصٌّات المإّسسة من حٌث الوسابل
           

  ؟يتّم تسيير انىضعيت انتعّهميت  كيف ـ د

 تملٌهجمٌع التالمٌذ فً وضعٌّة تعلٌم/تعلّم )أفرادا وجماعات(  مشاركة -1
هو ضرورة مرالبة تحّركات  والمإّكد للنشاط، مخّصصةالمساحة ال

 .المبذولة والمجهوداتجمٌع التالمٌذ، 
ٌتّم أّول إنجاز ٌتبعه التصحٌح  المطلوبة،شرح وعرض الحركة  بعد -2

تصحٌح  معوٌتابع اإلنجاز  النمابص( المشتركة،) للأخطاءالجماعً 
 مشّخص دون لطع النشاط. فرديّ 

وعلى التلمٌذ أن  واحترامها،لواعد ضابطة ٌجب فهمها أو لعبة  لكّل نشاط -3
وفسح  المواعد،إطار منّظم بدون هذه  فًالممارسة  أنه ال ٌمكن ٌعً

 الفوز. لنٌلالمجال للجمٌع 
 

 انتعّهميت ؟يتّم تقىيم انىضعيت  كيف ـ ه
 على بناء تصّرفاته تدرٌجٌّا حسب ما هوّ  جبرهٌ تعلّم،التلمٌذ فً وضعٌة تعلٌم/  وجود

 المسّطر.و الّصحٌح هو الذي ٌكون استجابة للهدؾ  المناسب مطلوب والنّشاط
 المحدّدةفً كّل ولت من الدّرس حسب المإّشرات  ةاردوالوالنتابج المحّصل علٌها  واستمراء
 .الحّصةبداٌة  فً والمعلن عنها
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   من انحّصت؟ انىضعّيت انتعّهميتمكانت  ما ـ و

 أساسا المبنٌّةوتتبع مرحلة اإلحماء  الحّصة،الّربٌسً من  ؼالبا الجزءٌّة الوضعٌة التعلّم تمثل
 تلٌها مرحلة الرجوع إلى الهدوء التً من خاللها الّطبٌعٌّة.والجري وحركات للمرونة  المشً على

 العادٌة.حالته الطبٌعٌّة  التلمٌذٌستعٌد 
 

 انفشوقاخ تٍذاغىرٍح

لدراتهم من  حٌثت أساسا على التباٌن الموجود بٌن المتعلّمٌن، من بٌداؼوجٌة الفرولا ترتكز
 ، ومسار التعلّم من جهة ثالثة. ثانٌةلابلٌتهم واستعدادهم لسٌرورة التعلّم من جهة  ومدىجهة 

 

وثٌك، حٌث تراعى الفرولات الفردٌة، وتإخذ /التعلمٌة بالوحدة التعلٌمٌّة  فارتباطهاهنا  ومن
لكّل متعلّم أن ٌجد ما ٌتالءم مع إمكانٌاته  ٌتسنّىبنابها )الوحدة التعلٌمٌة(. حتى  ءأثنا االعتبار بعٌن

،  ـ الحسٌّة)البدنٌة  ًّ ٌخضع  الذيالحركٌة، الوجدانٌة، والمعرفٌة(، وما ٌتوافك مع مساره التعلّم
    كلّها. العوامللهذه 

 

 التعلّمًإلى الهدؾ، فالمسار التعلّم واحد فً بٌداؼوجٌة الفرولات، للوصول  منطلككان  وإذا
 نفسها. التطّورواستعداداته، التً تحدّد سرعة  مإّهالتهمتعدّدة. كّل حسب  ونماط الوصول

، فً إطار المماربة بالكفاءات المعتمدة فً البدنٌةببٌداؼوجٌة الفرولات فً التربٌة  والعمل
 ءة ذاتها.، وٌصبح ضرورٌا، وهذا لخاصٌّة الكفانفسه ٌفرضالحالٌة  المناهج

     

 ٌلً:  فٌما نوجزهامبادئ  على وترتكز

 كماعدة فً استراتٌجٌة التحضٌر والبناء، والدّعم. المتعلّمٌنالتباٌن الموجود بٌن  اعتماد 

 الهدؾ. لتحمٌكالمسلن المالبم له  بانتهاج للمتعلّمتسمح  مسالن متعدّدة، افتراض 

 ختلفةوبمسالن م متعدّدةمنطلك واحد بنماط وصول  تحدٌد . 

 فً الخصابص العالبمٌة والمعرفٌة المتعلّمة بالفوج. المتمثّلةبالعوامل المإثّرة:  التكفّل 
       

 نسب التحمٌك حصر ـن        الفرولات والتباٌ اعتماد ـ  تحدٌد الهدؾ               ـ
استدران العجز ـتعدّد التناول               اعتماد ـ   الوسابل             تحدٌد ـ 
 ـ تشخٌص التوجٌه واإلرشادـ تحدٌد مسالن التعلّم            

 

 انىحذة انتعّهميت : تعريف
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 ، انطاللا مٌللتموتحدٌد العناصر الخاضعة  ـ
 ٌك المحتوى.تحدٌد منهجٌة تطب ـ                              

 

 انطاللا من المإشرات )النمابص(. الحصص أهداؾصٌاؼة  ـ
ًّ )حسب  ـ               الحصص( عددتوزٌعها على المدى الزمن

 هدؾ. لكلّ تحدٌد محتوى ) وضعٌات تعلّم (  ـ
 مرافك ومعدّلالتموٌم التكوٌنً كضابط  اعتمادـ

 )فً جمٌع الحصص (. التعلّملسٌرورة

 إخضاع المإشرات )النمابص( المحدّدة فً بداٌة  ـ          
 التعلّمٌة للتموٌم. الوحدة                               

 تموٌمها المرادتحدٌد محتوى )لعبة ..( ٌستجٌب للمإشرات  ـ 

)ذاتً، جماعً، فردي...( التموٌم ومنهجٌةتحدٌد وسابل  ـ                            
 النتابج. تحلٌل ـ

 

        
 
 
 
 

 ) حصّح( / تعهّمٍحتعهٍمٍّح وحذج وتطثٍق تىاء أسس
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 . اإلجرابًالوحدة التعلّمٌة، استخراج الهدؾ  منانطاللا  ـ                           
 به.مباد وتحدٌد، اإلجرابًالهدؾ  تحلٌل ـ                      

 ) اللعبة أو األلعاب التً تحمّك الهدؾ بنسبة أكبر (  المحتوىتحدٌد  ـ                        
 مستوى التالمٌذ، الوسابل، طبٌعة الجو... مراعاة مع                          

 الخ...(.  فرديالتعلّم ) بورشات، أفواج،  سٌرورة صٌؽةتحدٌد  ـ                      
 تحدٌد مدّة الممارسة ) اللعبة، األلعاب(. ـ                        

 واألدوار التً ٌموم بها المتعلّمون.  المهامتحدٌد  ـ                        
 للصعوبات التً تواجه المتعلّم. الحلولتولّع  ـ                    

 

 

 إلى تنشٌط المسم  المعلّم دور، ٌتحّول / تعلمٌةتحضٌر وإعداد وحدة تعلٌمٌة  بعد
 تطبٌك مبادئ:  ٌستوجبمراحل الدرس مٌدانٌا، وهذا  وتسٌٌر      

 ، ٌوّضح حركٌا بنفسه أو عن طرٌك تلمٌذ.ٌشرحـ         
عن بداٌة ونهاٌة العمل، بواسطة إشارات مفهومة.  ٌعلنـ         
.التالمٌذأعمال  وٌمّومفردٌا وجماعٌا  ٌصّححـ         
وٌعدّل التعلّمات.  ٌوّجهـ         
 ٌطمبن، ٌساعد التالمٌذ. ، ٌشّوق، ٌشّجع،ٌثٌرـ         

 

 

 ٌة، حٌث أنّه حّصة التربٌة البدن فًالتسخٌن إحدى المراحل الهاّمة  ٌعتبر  
 مضمون الحّصة. ٌتطلّبهاللجسم تحّمل شدّة المجهود التً  ٌضمن             
 فعلى المعلّم أن ٌسهر على : ولذا             

 تدّرج صعوبة التمارٌن والحركات. مبدأ -               
 لة الجوٌة. طبٌعة النشاط والحا حسبمدّة العمل واختٌار التمارٌن  تكٌٌؾ -               
 . العمل والراحة مبدأ احترام -               
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 تحمٌك الهدؾ المسّطر  ٌضمنالمعلوم وأّن الجزء الربٌسً من الحصة  من      
              : حٌثالمعلّم كبٌرة فً هذه المرحلة من  فمساهمةولذا    

 المضامٌن فً صٌؽة إشكالٌات.  التراحـ       
 أفواج العمل.  تنشٌطـ       
 الحلول المناسبة، وهذا عن طرٌك:  إلٌجادالمتعلّمٌن  مرالبةـ       

      

 الموجز، المبّسط والمفهوم.  الشرح -
 المناسب.  التوجٌهات فً الولت تمدٌم -
 صوت مسموع وواضح.  استعمال -

  

 بالجسم كلّه إشارات وحركات واضحة وصحٌحة )بالٌدٌن، استعمالـ 
 (.المستخدمة باألداة

 (. والحركةإشارات مرّكبة )بٌن الصوت  استعمالـ         
 عمال. بٌن الورشات ومرالبة األ التنمّلـ         
 الفردي أثناء سٌر التمارٌن والحركات.  التصحٌحـ         
 العمل إلعادة الّشرح أو للتصحٌح الجماعً.  تولٌؾـ         
 بعض الحلول، وتزوٌد التالمٌذ بمعطٌات إضافٌة إذا التضت الضرورة. التراحـ         

 
 
 

 أنّها:  والمإّكدما تهمل هذه المرحلة،  كثٌرا    
 استعادة التالمٌذ لحالتهم الطبٌعٌة الهادبة. فترة -
 فً الحّصة.  جاءتكون بلعبة هادبة أو بحوصلة ما  لد -
 . منافسةفٌها النتابج إن كانت هنان  تعلن -
 فٌها الحّصة المادمة. تحّضر -
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 فالحصة ،هو ضرورة احترام المنهاج والموالٌت المخصصة لتطبٌمه عندهٌجب الولوؾ  ما
 العاللة بٌن المربً وتطوٌراألهداؾ فمط، بل تتعدى إلى تنظٌم  تحمٌكالمنظمة ال تساعد على 

 .  أنفسهموالتلمٌذ، وبٌن التالمٌذ 
للتعبٌر عن إمكانٌاته البدنٌة  الفرصةم ٌخلك الجو المالبم للتلمٌذ، وٌمنحه المحك والتنظٌم

 حٌّز التطبٌك.  ووضعهاوالفكرٌة 
 مراحل تطوره.  وتعاٌشالظروؾ المالبمة تدفعه إلى المشاركة فً بناء تعلّمه  هذه

 .والتنمالتهذا التنظٌم عبر االستعمال العمالنً للتشكٌالت  ما ٌمرّ  وؼالبا
 

 :   كيالثانتش* 

 أنواع من التشكٌالت: ثالثةنجد  عموما
 التمسٌم تشكٌالت -
 المولع     تشكٌالت -
 التنظٌم تشكٌالت -

                                           
 يمالتنظ تشكيالت                               الموقـغ تشكيالت                                

 
 

                        

 )من الصؽٌر إلى  المامة حسب -   )الصؾ(        الماطرة -         )المستوى( المسم -
                 العكس أو الكبٌر                     الموجـة -تالمٌذ  5إلى 3من  الفرع -

  االستعداد -                    الكتـلة -   حسب الموة      الفوج -
 النظـر  اتجاه -    والنادي                                     الفرٌك -

 االتجاه تؽٌٌر -                                     
 أشكال هندسٌة دابرة   )من الثبات أو فً حالة تنمل                        حسب -                المجموعة -

 .   (التشكٌلة تؽٌٌرالخ...(          مثلث، ،مربع            
                               الكومة -                  الزوجً -

             الجماعـة -                       الفردي -
    
 :    انتقسيم تشكيالث* 

 نة الدراسٌة.المستوى الواحد. ال ٌتؽٌر طٌلة الس أفراد: هو الوحدة التً تضم  
النشاطات الرٌاضٌة  فًتالمٌذ، وٌستعمل  10وألل من  5الفرع أكثر من ٌضم: 

 الجماعً. الطابع ذات
 
 
 
 

 : 
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على تمسٌم المسم )الفوج  الدراسٌةالمعلم فً بداٌة السنة  ٌعمل الرسمٌةعمال بالتوجٌهات 
 طٌلة السنة الدراسٌة. التنافسان ( إلى نادٌٌن متماربٌن فً المستوى لضمالتربوي

 

 إلى فرٌمٌن أو أكثر حسب كثافة المسم.   يكل ناد ٌمسم -
 اسم ٌعرؾ به فٌما بعد.  يلكل ناد ٌختار -
 ربٌس.   يناد لكل ـ
 فرٌك لابد.      لكل ـ
 ال تتؽٌر طٌلة السنة الدراسٌة.   النادي عناصر ـ
 الحاجة.تتؽٌر حسب  الفرٌك عناصر ـ

                          

 

 
         

 المستمبل نادي             الحرٌة     نادي                       
                                                                                             

            
 ب فرٌكأ         فرٌكب             فرٌكأ      فرٌك                 

                                                                          
 (.الدرس)جمع وتفكٌن التالمٌذ أثناء  العاديوحدة مإلتة تستعمل خالل النشاط  وهً :

 ـ المامةـ  الوزن من أجل المساعدة أو المرالبة وٌتطلب هذا األخذ بعٌن االعتبار الزوجً ٌتكون :

 المستوى الفنً فً النشاط(.
 

    

 العاللات الفضابٌة : مثلت
 

 بٌن التالمٌذ والجهاز أو الوسٌلة المستعملة.   -                      
 بٌن التالمٌذ أنفسهم ) المسافة(. -                           
 التالمٌذ والمعلم )المسافة(. بٌن -                           

 

 

 

 انتنظيم : تشكيالث   
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 بتجنّبهذا فً الحركة أو فً السكون، وتسمح  أكانلمذكورة أعاله، سواء العاللات ا تنّظم
 .العملاالصطدامات والزحام حول وسٌلة 

 

  
  

 وسٌلة تسمح لجمٌع التالمٌذ بإنجاز نفس التمرٌن فً نفس الولت.   وهً

 الفردي والجماعً.                             التصحٌحالتمرٌن، إمكانٌة أداء
 من التنظٌم ٌكون فٌه اإلنجاز فردٌا، كثٌرا ما ٌستعمل فً األلعاب  نوع هو

 على الخصوص (. الموى ألعاب) الفردٌة

 :  انتنقالث* 

 حسب ترتٌبات تنظٌمٌة التالمٌذلمرحلة الربٌسٌة، ٌكون تنمل أثناء التسخٌن أو أثناء ا سواء
 ساحة الممارسة.  أوبعٌن االعتبار مساحة  تؤخذ

  

 حىل انمهعة تىقم

                                                                   * * ******** 

****

*******

*******

****

  

****

* *

**

**

**

 

 

 انمهعة داخم تىقم

** * *                  *   
 * * **** *    *   * 

  * ****

****
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 وشاط انتالمٍز مشاقثح

 على جسم الطفل.  النشاطضرورٌات متابعة النشاط البدنً، مرالبة مدى تؤثٌر هذا  من
 سبل عدٌدة لذلن، نذكر منها :  وهنان

                            

 نخارجيت ا انمالمح* 

: نلّخصها فً ثالث حاالت متباٌنة
                   

 لون داكن       -الداكن                    مٌول للون -لون فاتح + لمعان                         -
عرق جافة بمع عرق للٌلة لطرات ـ كبٌرة عرق لطرات ـ

فً العضالت لبض  -       الوجه     عضالتبداٌة تشنج  -استرخاء عضالت الوجه                  -

 

                                                         

انذاخهيت:  انمالمح* 

آلٌات العمل البدنً أثناء أي نشاط، فإننا نعتمد على لراءة ما ٌحّس به  كشؾان ٌستحٌل ك إذا
 النشاط.   بهذا ٌموم الذيالطفل 

    

ما ٌعرؾ أن الطفل بطبٌعته مداوم ال  – بالتعبتولؾ للطفل معناه اإلحساس  كلـ 
 لنشاطات الممترحة تجلب اهتمامه.  إذا كانت ا خاّصةٌعرؾ الؽش 

 ٌستطٌع الطفل مواصلة الجهد( الالمًء هو إنذار لمشكل على مستوى الجهاز الهضمً ) ـ
 شدة المجهود البدنً مع مالءمةمربً بعدم للاإلحساس بالدوران أو الؽثٌان ولو مإلتا إنذار  ـ

  الطفل. لدرات
راكم حمض اللبن فً األلٌاؾ اإلحساس بثمل الرجلٌن أثناء الجري من سمات ت ـ

 . العضلٌة
 بحالة ؼٌر مالبمة. آخرتعرض الطفل لرإٌة ضبابٌة منذر  ـ
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 انقهة :  وثضاخ مشاقثح

مرالبة الدورة الدموٌة،  عملٌةبٌن األسالٌب المعمول بها فً جمٌع النشاطات البدنٌة  من
 أساسٌا. حٌث أن كل الدراسات تتفك على ضرورة تؤللم دوراالملب، كونه ٌلعب  الخصوص وعلى

  .العضو الحٌوي مع نوع النشاط هذا
 

 نبضاث انقهة ؟يتم قياس  متى 

 
-  

  اننبض؟ قياسكيف يتم 

الذي  هو فالمربً وعلٌه التلمٌذ أن ٌموم بعملٌة المٌاس لوحده، على ٌصعببداٌة األمر  فً
 ٌموم بها.

والوسطى وعلى مستوى  بالسبابةعلى مستوٌات عدٌدة من الجسم، أسهلها بالتحّسس  وذلن
 لٌاس نبضه لوحده. كٌفٌةالفن السفلً حٌث تتضح النبضات. ثّم ٌدّرب الطفل على  تحتالرلبة 

 
 كما ٌلً :    الدلٌمة* عموما ٌحسب عدد النبضات فً 

 

   
4

11

6 

 

 ومارد
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 نىحذة تعهميت نمىرج
 

 معطٍاخانتعهمٍح : انثحج عه ان انىحذج
 

    

 

 
 

 
 أن ٌختار التلمٌذ الوضعٌة المناسبة ـ

 لتنفٌذ حركات معٌنة.    

 اجتٌاز الحواجز  لعبة 

 بمختلؾ األسالٌب.

 

 أن ٌساعد التلمٌذ زمالءه كلما دعت  ـ
 الضرورة لذلن.       

ـ  10ـ لعبة التمرٌرات 

 لعبة الكرة فً 
 الزاوٌة   

 

أن ٌتحول التلمٌذ من مدافع لمهاجم أو  ـ
 العكس فً الولت المناسب.

  لعبة الكرة فً -

 الزاوٌة

 لعبة ربح المنطمة ـ

 
 أن ٌستثمر التلمٌذ الفضاءات الحرة ـ

 فً الهجوم   

 10التمرٌرات  لعبة

  

 
 الدفاع والهجومـ أن ٌساهم بفعالٌة فً 

 

 10التمرٌرات  لعبة 

 حسب المناطك. 
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 لعبة ملء الدوابر الحرة  ـ

   

 د10

 االصطدام تجنب -

البحث عن  -
 الدابرة الحرة.

على  التركٌز -
 .توجٌهات المعلم

 

 

فرٌمان  * لعبة التمرٌرات العشر
 متساوٌان فً العدد

ـ الفرٌك الذي بحوزته الكرة ٌحاول 
تبادلها فٌما بٌن عناصره دون أن 

إن تحصل على عشر  ٌضعها،
 تمرٌرات ٌسجل نمطة لصالحه 

بٌنما ٌحاول الفرٌك الثانً التناصها  
منه وتبادلها فٌما بٌن عناصره، بنفس 

 الطرٌمة

د 10

لكل 
 مباراة

المحافظة على  ـ
 تبادل الكرات.

التخلص من  ـ
 الحراسة .

 مساعدة الزمٌل.  ـ
اختٌار الزمٌل  ـ

 الحر. 
تولع حركات  ـ

 الخصم.

 

 

 

 
 
 لعبة لال علً. ـ 
 

 د 5

التركٌز على  -
 المعلم.

فً أداء  السرعة -
 الحركات.

 الحركات. فهم -
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 األنعاب مهحق
  

معلم المرحلة االبتدابٌة االستعانة بها لتحمٌك أهدافه من األلعاب، ٌمكن ل مجموعةهنا  نمترح
 .لإلثراء والتكٌٌؾ حسب المحٌط والوسابل والمنشآت وما إلى ذلن لابلة، وهً المسطرة

  

 رشي أطىل مذج                              1:  سقم انهعثح  
   

تالمٌذ   8فرق بـ  4
كراسً، طاولة، ألماع

    

 

 اجز على المسلن توزٌع الحوـ
 كل فوج ٌحاول لطع المسافة المحددة بإٌماع خفٌؾ لمدة ألصاها   ـ
 دلابك، دون تولؾ مع تجنب الحواجز المنتشرة على المسلن.  5 
 بدوره داخل الملعب (. ٌتنمل 
        الفابز الذي ٌمطع المسافة حسب المانون المحدد.                                          ـ
 الوصول                      تكون فردٌا داخل الفوج، وجماعٌا ما بٌن األفواج.                        ـ

 

                                                                                                 االنطالق                          
 

 

 وانحمم تانكشج     انزئة                        2سقـم :  انهعـثح 

فرٌمان
 كرة

 الذباب.                                 الذبابٌنتشر الفرٌك األول حول الدابرة وٌمثل  ـ
 ومعه الراعً.         لاطرةابرة على شكل ٌصطؾ الفرٌك الثانً داخل الد ـ
 تبادل  بعدٌحاول فرٌك الذباب لمس آخر عنصر من المطٌع  ـ

  الراعً         بٌنما ٌحاول الراعً حماٌته    تبادل الكرة بٌن عناصره، بعد
 للكرة وردها. بالتعرض

 المطٌع                 كلما ٌلمس عنصر ٌمصى وٌستهدؾ الذي ٌلٌه، وهكذا.         ـ
 عناصرمدة الممابلة إما باحتساب الولت الذي استؽرله الفرٌك إللصاء  ـ

مدة معٌنة ٌحسب عدد العناصر التً ألصٌت.                                          أوفً ،الخصم الفرٌك
 بعد تبادل األدوار. وهذا
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     انصٍىـً  انحائـظ                        3سقـم : انهعـثح

محدد ؼٌر
  

 .                                 المنتصؾتحدد منطمتٌن على مستوى العرض وأخرى فً  ـ
 الجانبٌتٌن.         المنطمتٌنٌنتشر التالمٌذ فً  ـ
 ٌتمولع تلمٌذ فً منطمة الوسط.   ـ
 جرٌا دون لمسهم من طرؾ  الملعبالتالمٌذ لطع  لٌحاو ـ

 داخل منطمة الوسط.            الوسط تلمٌذ
 وهكذا .   ،لهالتلمٌذ الذي ٌلمس ٌصبح نسرا مساعدا  ـ
 النهاٌة دون أن ٌلمس.                       إلىٌبمى   الذيالتلمٌذ  ،الفابز ـ

         

 
 

 انكــشج تزىة                       4سقـم : انهعـثح

فرٌمان
 

 

 .                                 محٌطهاٌنتشر فرٌك داخل الدابرة والثانً على  ـ
 األول.         الفرٌكتسلم الكرة للفرٌك الثانً، ٌحاول لمس عناصر  ـ
 رة بٌن عناصره.  بحٌث ٌتبادل الك ـ
 . مدةتبادل األدوار بعد  ٌتم ـ
 الفابز الذي لمس أكبر عدد من عناصر فرٌك الخصم.  الفرٌك ـ
 المشً بالكرة...   عدم والظهر،لانون للعبة مثال: التصوٌب للرجلٌن  ٌحدد ـ
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 تخطً انحىارض                      5سقـم : انهعـثح

أ ، ب فرٌمان

 

 أ ثالث ورشات على ثالث مسالن متساوٌة                                                  ـ
 م  (4.5حواجز مختوفة العلو ذات أبعاد متساوٌة )  05ـ بكل ورشة 

 م                                                                     ب 25م إلى 20ـ مسافة المسلن بٌن 
 ـ الجري مع تخطً الحواجز

 ج                            ـ الفابز األسرع فً الفوج                                                    
 ـ منافسة جماعٌة بٌن األفواج.     

         
 

 " أانخالث  "  انضشتاخ                               6 : سقـم انهعثـح

 : ؼٌر محدد  

 

 
 العدد، ٌمؾ كل منهما على شكل  فًفرٌمان متساوٌان  ـ

                                                                    ب  فرٌك             أ  فرٌك                               أحد خطً العرض على موجة
 إحدى باسطاعلى الخط  ٌضع كل تلمٌذ رجال ـ

     بٌنما األخرى للخلؾ. للأمام ذراعٌه
 اللعب . ٌبدأٌعٌن الفرٌك والتلمٌذ الذي  ـ
 التلمٌذ نحو فرٌك الخصم، محاوال  ٌنطلكعند اإلشارة  ـ

 ٌك الخصم ثالث مرات لبل أن ٌعودفر ٌد ضرب
 به الذي تلمى الضربة الثالثة. ٌمسن أندون  مكانهإلى 

 إذا نجح فً ذلن وتخصم منه نمطة إذا فشل.     نمطةٌسجل  ـ
   الفرٌك الذي حمك أكبر عدد من النماط. ٌفوز ـ
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 "ب"  انخالث انضشتاخ              7سقم:   انهعثح     
  

 محدد  ؼٌر: 

  

 
 سجن                                             نفس لانون اللعبة السابمة.  ـ

 إلى مكانه بعد الثالث  العودةالتلمٌذ الذي لم ٌنجح فً  ـ
 سجٌنا عند الفرٌك الخصم. ٌصبح ضربات

 الفابز الذي سجن أكبر عدد من عناصر الفرٌك ـ
 الخصم. الفرٌك

 سجنب         فرٌك                                                                                

      
 

 خطف انمىذٌم                                   8  :سقم انهعثـح
                                     

 : فرٌمان  
 فرٌك لون لكل  ـ  : منادٌل بعدد التالمٌذ  
 

                                                                                         

 أ فرٌك                                                                                   

  عناصر الفرٌمٌن فً الملعب، لكل عنصر مندٌل تنتشر ـ

 لون منادٌل الفرٌك واحدا. ٌكونفً حزامه، بحٌث  معلك 
    شارة ٌحاول كل فرٌك خطؾ منادٌل خصمه. اإل عند ـ
 عدد من المنادٌل.           أكبرالفرٌك الفابز الذي حصل على  ـ

      
               فرٌك "ب"                                                                                         
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 وانىهـاس انهٍـم                                   9 : سقـم انهعثح   

 : فرٌمان  
 : ال شـا

  

 

 موجة شكلفرٌمان متساوٌا العدد، ٌمؾ كل منهما على  ـ
 منتصؾ الملعب، وباتجاه العرض. فً

 م.2متمابالن وبعٌدان عن بعضهما حوالً  ـ

 .النهارالفرٌك الذي ٌمثل اللٌل والذي ٌمثل  ٌعٌن ـ
 النهار. ٌسرد المعلم لصة ٌذكر فٌها تارة اللٌل وأخرى ـ

  باتجاه خط نهاٌة ٌهربعلى الفرٌك الذي ٌذكر اسمه أن  ـ

 لبل أن ٌمسكه الخصم. ملعبه نصؾ
 اللٌل     النهار                            عددالذي ٌتمكن من مسن أكبر  الفابز الفرٌك ـ

 الفرٌك الخصم.     عناصر من
 

 

                          
 

 فً انمىاطق انتصاسع                      11سقـم : انهعـثح

فرٌمان

       األولى.                            المنطمةتنتشر عناصر الفرٌمٌن فً  ـ
      2                   الخصمعند اإلشارة ٌحاول كل فرٌك جذب عناصر الفرٌك  ـ

 3                                  . السادسةوهكذا إلى ؼاٌة المنطمة  المنطمة الثانٌة، إلى

                                                                                                                                                 4              الخصم إلى          عناصرالفابز الذي دفع بعدد أكبر من  الفرٌك
 5                األخرى                                                المناطك

                                                                                                                           6                                                   وار.        دٌتم تبادل األ ـ

 الخصم.                فرٌكالفابز الذي لمس أكبر عدد من عناصر  الفرٌك   ـ
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 عهى انكشج االستحىار                   11سقـم : انهعـثح

فرٌمان
 

 المستطٌل من ناحٌة العرض إلى ثالث مناطك  ٌمسم ـ
 فٌها عناصر الفرٌمٌن. وٌنتشراكبر اتساعا  األولى

 الوسط ألل اتساعا من األولى، وهً منطمة محاٌدة. فً الثانٌة    

 التالمٌذ ممسكا كرة. أحدوهً األلل اتساعا، ٌمؾ فٌها  الثالثة        

 محاٌدة منطمة        
 ع وٌلوحللجمٌ ظهرهعند اإلشارة ٌعطً التلمٌذ الحامل للكرة  ـ

 الكرة        حامل.                              اآلخرٌنمن فوق رأسه باتجاه  بالكرة   
 مكانه فً المنطمة ٌؤخذالتلمٌذ الذي ٌستحوذ علٌها دون أن تسمط  ـ

 .المحاٌد، وٌعٌد الكرة للتلمٌذ الوسطى   
 تستمر العملٌة بنفش الشكل. ـ
 اآلخر. لبلبالمنطمة الوسطى  االلتحاقه الفرٌك الفابز الذي استطاع عناصر ـ
 الفابز بعدد العناصر الذٌن التحموا الفرٌكمالحظة : ٌمكن تحدٌد مدة اللعب وتعٌٌن  ـ

 الوسطى المحاٌدة.   بالمنطمة
 المانون حسب مستوى التالمٌذ.                تكٌٌؾٌمكن  ـ
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 تعٍذا انشمً                             12 : سقم انهعـثح

 

                                                                                  7 

 الرواق حسب مناطك ذات اتساع محدد.                            ٌإشر ـ    
   بطرٌمة محددة مسبما                  ٌرمً التالمٌذ، واحد من كل فرٌك ـ     

   6        

 خط البداٌة، داخل الرواق.                                           من       
                  5       والمتمثلة              .عنصرتسجل النماط المحصل علٌها من طرؾ كل  ـ    

                    4.                                      الكرةا المنطمة التً سمطت فٌه فً       

 .                              الفابزتحتسب نماط كل فرٌك وٌعٌن  ـ    
3 

 الرمٌة : بالٌدٌن، بٌد واحدة، من فوق الرأس                         نوعٌةتحدٌد  ـ
 2                                                            الجانب الخ...   من               

                         .األحجامـ   ٌمكن استعمال كرات طبٌة ثمٌلة نوعا ما. أو التنوٌع فً      
  1       

                                                                                          

         
 

 انكشج استشراع                                13: سقـم انهعـثح

فرٌمان
 

 على شكل موجتٌن على خط االنطالق . الفرٌمان ٌصطؾ  ـ    
 .العناصرإلى... حسب  1ٌرلم كل فرٌك من  ـ     

 باسترجاع الكرة. ٌمومٌمثل الفرٌك األول الرماة، والثانً  ـ     
 ، لٌنطلك الرماةمن فرٌك  1عند اإلشارة ٌرمً العنصر رلم  ـ     

 األول من فرٌك االسترجاع، الستعادة الكرة وتسلٌمها  العنصر        
 بدوره، وٌستعٌدها  لٌرمٌهامن الفرٌك األول،  2رلم  للعنصر        
  من فرٌك االسترجاع، وهكذا.  2 رلم        

       الكرة                           طرؾ جمٌع أعضاء منت الستعادة الكرة تحتسب المدة التً استؽرل ـ     
 االسترجاع. ٌتم تبادل األدوار. فرٌك             

         التلمٌذالفابز الذي حمك ألصر مدة فً عملٌة االستعادة للكرة.                    الفرٌك ـ         
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 فً انضاوٌح انكشج                   14سقـم : انهعـثح

فرٌمان
 

 إلى جزبٌن. المستطٌل ٌمسم ـ
م 1تحدد مناطك  ـ

2
 زواٌا المستطٌل. على 

 اآلخر. للمنتصؾفه، دون أن ٌمر ٌنتشر كل فرٌك فً منتص ـ
 الخصم.   بمنطمةٌعٌن كل فرٌك حارسٌن بزواٌا  ـ
 من منطمته. الخروج ال ٌحك للحارس ـ
 عند إشارة البدء ٌحاول الفرٌك الذي بحوزته الكرة تمرٌرها  ـ

 أحد حارسٌه بمنطمة الخصم، دون أن تمع عند عناصر  إلى    
 له نمطة إذا نجح فً ذلن. فً نفس الولت الخصم. تسجل  الفرٌك    
 منع الكرة من الوصول لحارسً الفرٌك الخصم. ٌحاول    

 مدة محددة.              بعدأكبر عدد من النماط حمك الفرٌك الفابز الذي  ـ
      

 

 انكشج تزىة                        15: سقـم انهعـثح

فرٌمان
 

 شكل لاطرة، على  للكرة على الحاملالفرٌك األول  ٌصطؾ ـ 
 م منها. 1على بعد ومن محٌط الدابرة، خلؾ خط البدء  جهة  
 م.  2ٌنتشر الفرٌك الثانً على المحٌط بعٌدا عنه بـ  ـ

  ألماعٌرمً العنصر األول فً الماطرة الكرة بعٌدا وٌنطلك جرٌا           ـ
 سمحٌط الدابرة، محاوال العودة إلى مكانه دون أن ٌلم حول  
 .بالكرة  
 ٌحاول الفرٌك الثانً استرجاع الكرة وتبادلها فٌما بٌنه للمس ـ

 ٌجري. الذي   
 للأول إذا لم ٌلمس بالكرة.                     للفرٌك  تسجل نمطة ـ
 تسجل نمطة للفرٌك الثانً إذا نجح فً لمس الذي ٌجري. ـ
 األول الفرٌكأكبر عدد من النماط.        سجل  الذيٌتم تؽٌٌر األدوار. الفرٌك الفابز  ـ
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 فً انسهح انكشج                                  16سقـم : انهعـثح 

فرٌمان
 

 م 1دابرتٌن ، لطرهما  الملعبتحدد على نهاٌتً  ـ
 لفرٌمه الممابلةؾ تلمٌذ من كل فرٌك فً الدابرة ٌم ـ

 ذراعٌه فوق رأسه ممثال السلة . رافعا  
 إٌصال الكرة إلى الزمٌل  بهدؾٌتنافس الفرٌمان فٌما بٌنهما  ـ

 ٌمثل السلة بتمرٌر الكرة نحو ٌدٌه. الذي   
 من إٌصال الكرة  تمكنالذي  الفابز،بعد مدة ٌعٌن الفرٌك  ـ

 عدد من المرات إلى التلمٌذ السلة .   أكبر    
 .التالمٌذ:* تكٌٌؾ المانون حسب مستوى  مالحظة     

 .الدابرة* ال ٌحك للتلمٌذ الذي ٌمثل السلة الخروج من                
 العناصر دخول الدابرتٌن. لبمٌةٌحك  ال*                

 
 

 انعشش انتمشٌشاخ                                  17سقـم  انهعثح 

 : فرٌمان 
  كرة:    
 

 "       أ" فرٌك                                                            فرٌمان متساوٌا العدد.   ـ

 المرعة.                     طرٌكٌعٌن الفرٌك المستفٌد بالكرة عن  ـ
 عناصره بٌنٌحاول كل فرٌك عن طرٌك تمرٌر الكرة  ـ

 نمطة. لٌسجلمرٌرات متتالٌة عشر ت تحمٌك   
 من حدود الملعب. خروجهاٌعاد العد عند سموط الكرة أو  ـ
 على الكرة  واالستحواذ ٌعمل الفرٌك الخصم على منع التمرٌر ـ
              ب" فرٌك                          . "ٌمكن إدراج بعض لواعد اللعب المناسبة للمستوى ـ
 .                  شً بالكرة ، عدم مسن الزمٌل...: لاعدة الم مثل   
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 انعشش تانمىطقح انتمشٌشاخ                        18سقـم : انهعـثح
 فرٌمان

 

 المهاجم       مناطك حسب الشكل.                     4الملعب إلى ٌمسم ـ

 فً المناطك مثنىالكرة مثنى،   بحوزتهٌنتشر الفرٌك الذي  ـ
 ٌنتشر فً المناطك. الفرٌك الثانً منموص من النصؾ، ـ
 المدافع       .                     واحد( ٌمابلهما مدافع 2بحٌث مهاجمٌن ) ـ

 ٌحاول الفرٌك المهاجم تبادل الكرة فٌما بٌن عناصره ـ
          الدافعتمرٌرات، بٌنما ٌحاول الفرٌك  10المناطك لتحمٌك  بٌن   

 .منعه   
 إذا نجح تسجل له نمطة. ـ
 ٌتم تبادل األدوار بعد ذلن. ـ
 .النماطالفرٌك الفابز الذي حمك أكبر عدد من  ـ

 .التالمٌذ: ٌمكن تكٌٌؾ المانون حسب مستوى مالحظة   
        

 

 انهذف إصاتح                           19سقـم  انهعـثح

 فرٌمان
 

 نمطة البدء للفرٌمٌن على خطً عرض المستطٌل                       تحدد ـ
 م فً منتصؾ 1 لطرهادابرة  داخلتوضع سلة أو لمع  ـ

 .المستطٌل   
 الفرٌك الذي بحوزته الكرة ٌبدأ من خط البدء الخاص به  ـ

 الممع. الكرة بٌن عناصره محاوال التصوٌب على السلة أو ادلٌتب   
 ، واالستحواذ على الكرة منعهبٌنما ٌحاول الفرٌك الثانً  ـ

 بنفس العملٌة، ابتداء من خط البدء الخاص به. للمٌام   
 الفابز الذي ٌلمس السلة أو الممع أكبر عدد من المرات، بعد ـ

 معٌنة. مدة   
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 انمىطـقح  ستـح                             21 : سقـم انهعـثح

 : ؼٌـر محدد  

 أ فرٌك                  ، ٌؤخذ كل فرٌك العدد متساوٌا"  ب" ،"  أفرٌمان " ـ
 م.   3فً مٌدانه، بٌنهما منطمة عازلة حوالً  مكانه    
                                     ٌعٌن الفرٌك الذي ٌبدأ اللعب عن طرٌك المرعة. ـ
  مكانعند اإلشارة ٌرمً الذي عنده الكرة إلى أبعد  ـ
  من منطمة الخصم. ممكن   

 دون أن تسمط: تمسن الكرة من طرؾ الفرٌك الخصم 

 وهذا ٌستطٌع الالعب التمدم ثالث خطوات ورمٌهــا عازلة منطمة

 ب فرٌك                              منطمة الخصم.   إلى أبعد مكان ممكن من بدوره

 : تولؾ الكرة بعد سموطها، وهنا ٌكون    

 .        التحرننفس المكان دون  من الرمً
                                فً منطمة الخصم. الكرةتحتسب نمطة للفرٌك الذي استطاع أن ٌسمط  ـ
 ماط ٌعتبر فابزا.الذي سجل أكبر عدد من الن الفرٌك ـ

     

 انتـذاول سثـاقاخ                                   21: سقم انهعثح

 فرق:لارورات بعدد ال
 

 المارورات                                          فرق متساوٌة العدد، ومتماربة فً المدرات.  تكوٌن   

                                   م. 15أو  10بـ  الجريتحدٌد مسافة  ـ 

 خط االنطالق، فتمؾ الفرق خلفه على شكل لاطرات. ٌوضع ـ 

 كل فرٌك وعلى نفس المسافة. لبالة ستٌكٌةلارورة بال توضع ـ 

                                                                                           اإلشارة ٌنطلك األول من كل فرٌك بسرعة لٌدور حول عند ـ 

 وٌموم بنفس العمل. فٌنطلكوٌعود فٌلمس زمٌله األول  المارورة

 )من الجلوس، من المرفصاء..( االنطالقتؽٌٌر وضعٌات  ٌمكن ـ
       )برجل واحدة، بالرجلٌن مضمومتٌن..( تؽٌٌرأشكال الجري ٌمكن ـ

 ..(مناسب حواجز ذات علو )لفز على الحبل،حواجزإدراج  ٌمكن ـ
           

                                                                                                                                                                                                                                                                   الفـرق                                                                                                                     
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 انمٍقاتٍح انكشج                                 22 : سقم انهعثح 
 : فرٌمان 

 كرتان:  
 

 ، تؽٌر األدوار بعد الشوط األول.شوطان ـ
 م  10على بعد  لمعلاطرة، ٌواجهه الفرٌك األول على شكل  ـ
 م. 2عن اآلخر  منهالفرٌك الثانً على شكل موجة ٌبعد الواحد  ـ

 تسلم كرة للأول من كل فرٌك. ـ
 منططا للكرة لٌدور  األولعند اإلشارة ٌنطلك األول من الفرٌك  ـ

 وهكذا. ،الممع وٌعود لٌسلم الكرة للثانً حول   
 بالتمرٌر بٌن عناصره الثانًٌموم الفرٌك بٌنما عند نفس اإلشارة  ـ
 الذي لام بالتمرٌر. األولتحتسب نمطة كلما عادت الكرة للتلمٌذ  ـ
 من الدوران حول الممع  األخٌرعندما ٌنتهً التلمٌذ  ـ

 الشوط. ٌنتهً   
 .الثانًٌتم تبادل األدوار للمٌام بالشوط  ـ
  من التمرٌرات.                       الفابز الذي لام بؤكبر عدد  الفرٌك ـ

               
 

     وانمسك انشمً                                 23 : سقم انهعثح

  
 الفرق  بعدد: كرات  

 

  :   

 م على نهاٌتً المستطٌل. 3منطمتٌن ذات عرض  تحدد ـ

 نهاٌتً المستطٌل علىكل فرٌك على شكل لاطرتٌن متمابلتٌن  ـ
 ل رامٌا إٌاها ألعلىكرة لكل فرٌك، عند اإلشارة ٌنطلك األو ـ

 إلى زمٌله الممابل لٌسلمهامسكها دون أن تسمط مرات عدٌدة و   
 .العملٌةالذي ٌموم بنفس  الوصول إلٌه، عند   

 .األولالفرٌك الفابز الذي أنهى العملٌة  ـ
 .سموطهاإذا سمطت الكرة ٌمكن االنطالق من مكان  ـ

 .التنملخالل  : ٌمكن تحدٌد عدد الرمٌات مالحظة   
 . المسكةتحدٌد نوعٌة الرمٌة و ٌمكن             
 .والمسنتحدٌد مناطك الرمً  ٌمكن             
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  واالستقثال انتمشٌش                              24 : سقم انهعثح 

  

 

 على  ٌمابلهٌمؾ كل فرٌك على شكل لاطرة وراء خط .  ـ
 وراء خط حامال الكرة. المابدم  7حوالً  ةمساف   

 األول فً الماطرة  للعنصرعند اإلشارة ٌمرر المابد الكرة  ـ
 ، الذي ٌعٌدها لهالثانًٌرجعها وٌجلس، لٌمررها إلى  الذي   
 وهكذا.  وٌجلس   

 اآلخرٌن. لبلالفرٌك الفابز الذي ٌنتهً من العملٌة  ـ
 . المابدمنحنى ٌمابله  ٌمكن وضع الفرٌك على ـ

 
          

                     

  انىضعٍاخانمتعذد  انمسهك                   25 : سقم انهعثح

 
 ، ألماع، حلمات، لوحات كرات: 

 

 :          التالًٌنظم هذا المسلن على الشكل  ـ
 المذؾ2   م   20م إلى 15على مسافة  سرٌعـ الورشة األولى: جري  1  

 الخروج من الرواق. دون        
 لذؾ الكرة على هدؾ معٌن )حابط، الثانٌة: لورشةـ  2  

  3م    5م، 4م،3  مسافةم ،على  0.5...( به دابرة ذات لطر لوحة   
                

 4    بالرجلٌن مضمومتٌن  ماتالحلـ الورشة الثالثة: الوثب داخل  3 
 حلمات(.         5)     

 جرٌا بالتراب منخفضةاجتٌاز ورشات  :ـ الورشة الرابعة 4
 حواجز. 3أمتار، و 5     

          
                     

 
      

 
 

   تانكشج انتىاوب                                26 : سقم انهعثح
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 : كرات بعدد الفرق 

 

 االنطالقالفرق على شكل لاطرات وراء خط  ـ
 تنطٌطا نحو خط  أوعند اإلشارة ٌنطلك األول بالكرة جرٌا  ـ

 الكرة للذي ٌلٌه. لسلموٌعود  الوصول
 .األولالفرٌك الفابز الذي ٌنهً العملٌة  ـ

 : ٌمكن تحدٌد نوعٌة الجري . مالحظة
 بٌنها عن طرٌك  روروالمتحدٌد المسلن باأللماع  ٌمكن

 .   التعرج
          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 انقفض إنى أتعذ مكان                         27انهعثح سقم :  
       

 سة                                      عدد التالمٌذ : : ساحة المإس
 الوسابل : جٌر ، ألواح                                 م   20x   15: مستطٌل  

 

 م                                                      5م    1                                       ثالث ورشات بها :              
 م 5ـ مسافة استعدادٌة 

 م 1سنم تبعد عن المجال األول ب 30ـ منطمة الوثب 
 سنم للثانٌة40سنم للورشة األولى، 30مجاالت اتساعها  4ـ 
 سنم للثالثة. 50  

 الجري والوثب من منطمة الوثب ومحاولة السموط *
 فً أبعد مجال.   

 * تحتسب النماط حسب المجال المحدد.
 * تحتسب النتٌجة فدرٌا وجماعٌا.      

 
 
 
 
 

 االرتٍاص تأسانٍة مختهفح                         28انهعثح سقم: 
 



 

 

 

.....ابتدائي......................................... 5....................................... الوثوقة املرافقة ملناهج السنة   

 241 الوثوقة املرافقة ملنهاج مادة الرتبوة البدنوة

 : فرق 
 : حلمات  جٌر، ألماع

 

 ورشات  بها حواجز مختلفة األشكال  أربعـ 
 * الورشة األولى : تخطً الحواجز بالرجلٌن مضمومتٌن    
 لفزة الحجلة  لتخطً الحواجز *الورشة الثانٌة :      
 * الورشة الثالثة : الجري داخل الحلمات بدون تولؾ     

 م 4مع جري استعدادي مسبك                     
 م وتخطً مجال 5* الورشة الرابعة: جري استعدادي    

 سم 1.50اتساعه                       

 
 م 5م     1.50نظام تنافسً للعبة.                 استحداث :  ٌستطٌع المعلم 
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 التالمٌذ حالتهم الطبٌعٌة استعادةاأللعاب الهادبة فً نهاٌة الحصة، لصد  تستعمل
 الدروس داخل المسم.          بمٌةومواصلة 

 أنها تستخدم لالسترجاع بٌن مجهودٌن شدٌدٌن  كما ـ
أو  ،أٌضا داخل المسم، حٌنما ٌتعذر المٌام بحصة التربٌة البدنٌة فً الساحة وتستعمل ـ

 الستعادة الحٌوٌة. نشاطٌنحتى بٌن 

 عهـً  قـال                                        1سقم  انهعثح
 

المسم كل
 

 

 بإصدار األوامر مثل لال علً ولوؾ، لال علً جلوس ٌمومالمعلم تلمٌذا  ٌعٌنـ
 علً الٌد فوق الرأس.  لال    

 علً"  لالٌستجٌب التالمٌذ للأوامر إال إذا كانت مسبولة بـ "  ال ـ 
 كل تلمٌذ أخطؤ. ٌمصى ـ 
الفابز. فً النهاٌة عن ٌعلن ـ 

 

 

  األنــىان                                       2سقم  انهعثـح
  

 المسـم كل
  

 األحمر ٌعنً الولوؾ.  اللون ـ
 . الجلوساألصفر ٌعنً  اللون ـ 
 فً نفس المكان. الدورانألبٌض ٌعنً ا اللون ـ 
 .......................... ـ 
 ـ        . ٌعنٌهالمعلم بسرد لصة ٌذكر فٌها األلوان، وكلما تلفظ بلون استجاب التالمٌذ لما  ٌموم ـ 

 ٌمصى كل تلمٌذ أخطؤ.
  فً النهاٌة عن الفابز. ٌعلن ـ
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 انزىقح قـائذ                              3سقـم  انهعثـح 

 : كل المسم 
 

 المعلم تلمٌذا خارج المسم، بحٌث ال ٌسمع وال ٌرى ما ٌجري بداخله.  ٌخرج ـ
 خفٌة عن التلمٌذ الذي كان بالخارج. تلمٌذا ٌمثل لابد الجوق، الذي ٌموم بحركات ٌعٌن ـ
 التالمٌذ دون أن ٌكشفوا عن المابد. ٌرددها ـ
.ٌحاول الذي كان بالخارج اكتشافه، وله فً ذلن ثالث محاوالت بٌنما ـ
   

 

  ـاسجفانص                                      4سقـم  انهعثـح
 

 المسم  كل
 

 

 وال ٌرى ما ٌدور بداخله.  ٌسمعٌخرج المعلم تلمٌذا خارج المسم، بحٌث ال  ـ
 .رةفاصأحد التالمٌذ  ٌعطً ـ
 ، الذي ٌحاول اكتشافه.زمٌلهدخول  بعدصفٌر تٌبدأ فً ال ـ
فً ثالث محاوالت الحكله  ـ

 
          

 تطٍـش انحمـامح                          5 قـمس انهعثـح 

: كل المسم
  

 

 ، ٌمؾ التالمٌذ فً أماكنهم، وٌمؾ أحد أمامهم ٌموم الطٌراالتفاق على نوع  بعد ـ
 إال إذا لام بالحركات التً تدّل على الطابر دوهٌملزمالبه أال  وعلىبحركات للطٌور   
 المتفك علٌه، ٌمصى من أخطؤ.  
  فً النهاٌة عن الفابز ٌعلن  ـ
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 وانثحـش  انسمـكح                                   6 سقـم انهعثـح
 

 المسم كل 
 
 

  

 ٌمؾ المابد أمام زمالبه. ـ
 الذراع الٌمٌن، وٌمثل البحر، بٌنما ٌمثل الذراع الشمال السمكة. ٌمد ـ
 الٌمنى التً تمثل البحر وتارة فولها.  تحتٌمرر الٌد الٌسرى التً تمثل السمكة، تارة  ـ
 لبحر. ا فوقالتالمٌذ إال عند مرور السمكة  ٌصفكال  ـ
 ٌمصى كل تلمٌذ ٌخطا  ـ
 ٌعلن فً النهاٌة عن الفابز. ـ

  
 

 وتـزكّـش  سكّـض                                   7سقـم  انهعـثـح
 

المسم كل

ثوان 10(، تعطى مهلة 10إلى 7من أشٌاء على الطاولة ) عدةٌضع المعلم  ـ

 للتلمٌذ لٌتذكر ترتٌبها.
 هذه األشٌاء.  تبعثرذلن  بعدٌخرج،  ـ
 ترتٌبها.  إعادةٌحاول التلمٌذ  ـ
 تعطى له نمطة كلما وفّك فً ترتٌب شا.  ـ
    التعّرؾ علٌه. التلمٌذ وعلىٌمكن حذؾ شا أو أشٌاء،  ـ
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 مذووح انىسائم

التً تواجه العملٌّة التعلّمٌّة،  الّصعوباتالعتاد الّرٌاضً دورا هاّما فً تذلٌل  ٌلعب
 التربوّي بصفة عاّمة.    الفعل تحسٌنإلى  وٌإدّي

             

 ـ انتجهيز انّرياضي : أ

 سة أو ساحة مجاورة( بحٌث تكون :  : ساحة للممارسة )ساحة المإسّ  ضروري* تجهٌز 
 ومإّمنةآمنة  ـ
 مإّشرة )مخّططة( ـ

 ـ نظـٌفة. 
 : مالعب مخّططة وما ٌتبعها من مرامً وأعمدة. مستحبّ  تجهٌز* 
    
 (مذّونتانتعهيمّيت : ) انىسائمـ   ب

 كرات رسمٌة صؽٌرة من البالستٌن.  ـ
 كرات من البالستٌن ذات أحجام مختلفة. ـ
 ٌّة صؽٌرة.طب كرات ـ
 بعد ملبها بالّرمل (. الّزٌتألماع تستعمل كمعالم )ٌمكن صنعها بمارورات  ـ
 لخٌوط الكهرباء(. العازلم )ٌمكن صنعها بالبالستٌن 1حلمات ذات لطر  ـ
 حبال بؤطوال مختلفة.   ـ
 لوحات خشبٌّة.  ـ
 سم ) تصنع بمّص ذراع المكنسة(. 30ذات طول  خشبٌّة شواهد ـ
 )كّل مجموعة بلون (.  جموعات صدرٌاتم منادٌل، ـ
 .ملّونة أعالم ـ
 . مٌماتً ساعة ـ
 رة.فاص ـ
 ردٌكا مت ـ
     ........................... ـ

 

 

 


