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ُمَقدَمٌة
الّتعليم  ج  منهجَ بجَنْي  تجَْربُط  سلسلجَة  في  ٌة  لْقجَ حجَ ُهوجَ  السادسة   - الثالثة  للّصفوف:  الّتعليم  ج  مْنهجَ
اإلعدادّية.  للمدرسة  الّتعليم  ج  منهجَ بجَنْيجَ  وجَ الثّاني،  وجَ األجَْول  نْي:  فَّ والصَّ االبتدائَّية  ْبلجَ  قجَ فوف  للصُّ
لجَْيه في  ّيُز أهمَّ ما يجُب التأكيُد عجَ اًل بالتسلُسل الذي مُيجَ ج تجَْرتجَبُط أجَوَّ ا املْنهجَ ُة الّتطويريَُّة لهذجَ القاعدجَ
التناُفس املتبادل.  ن  نْي عجَ النابعجَ التقليل مْن أهميَّة الفوز أو اخلسارة  ل والّثاني:  الصّفنْي:األوَّ
لجَة  د اقتراحات الّنشاط. في املرحجَ أجَحجَ التناُفُس إلى  ُل  الثالثة - السادسة يتحوَّ في الصفوف: 
ججَ الّتعليم يوّفُر نشاطات  ْت فجَإنجَ منهجَ سجَ ْد تأجَسجَّ ارات قجَ ُة علجَى املجَهجَ رجَ ْيطجَ ا تكوُن السجَ مجَ اإلعداديَّة ،عندجَ

اعيجَّة.  مجَ يجَات الجَ مة في املبارجَ ة الشخصية للتحّديات ،ونشاطات للمساهجَ هجَ للمواججَ

ٌة منجَ الناحية التطّورية )النماّئية( -  فوف الثالثة - السادسة مالئمجَ اُر التالميذ في الصُّ أجَْعمجَ
ة. ات األساسية والسيطرة على املجَدى في حاالت اللعب املتغّيرجَ لتطوير السيطرة على املهارجَ •	

ركّي.  اُفق احلجَ للوقوف الصحيح وللتَّوجَ ْعي للجْسم وجَ لتطوير وجَ •	

: اطاُت هيجَ النَّشجَ
ة والمباز. كجَ بادُئ في احلرجَ ُأُسٌس/ مجَ •	

ُأسٌس/ مبادُئ في أجَلعاب الُقوجَى اخلفيفة. •	
اإلملاُم بالبيئة الطبيعيَّة واالجتماعّية. •	
ة. ُم بالكرة ،وبتجَْشغيل األجهزجَ الّتحكُّ •	
اراٌت في حاالت اللعب املتغيَّرة.  مهجَ •	

لألجَسباب  السادسة وذلكجَ   – الثالثة  للصُفوف:  التعليم  ج  ّكٌب رئيسيٌّ في منهجَ ُمرجَ اللعُب** هو: 
التالية:

اللعُب ُهو وسيلٌة للتعلُّم مْن خالل االسْتمتجَاع. •	
ل. اط املتبادجَ كّي - الشخصّي ،وللنَّشجَ رجَ اللعُب ُهوجَ وسيلٌة للتطّور احلجَ •	

ات. اللعُب هوجَ وسيلٌة للتطور العقلّي، واكتساب املجَْعلومجَ •	
ر االجتماعّي والْعاطفّي.  اللعُب هوجَ وسيلٌة للتطوُّ •	

انظروا املثال على صفحة 30   *
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األهداُف
ُيَرّكُز منَهُج التعليم، للصفوف: الثالثة - السادسة، على األهداف الّتالية:

ة اللعب التعاُونّي معجَ َتقليل  ة الّطبيعّية عندجَ األْوالد والبجَنجَات في طريقجَ اإلّبقاُء على حّب احلركجَ أ.  
ناُفسيَّة. )روح( التَّ

ب.   اكتساُب مهارات حركية الستعمال التالميذ في احلاضر واملستقبل. 
اط التَّالميذ السماّني في  ُة بنشجَ ّية، واجتماعّية، وعاطفية، لها عالقجَ اكتساُب مهارات معرفجَ ج.   

احلاضر واملستقبل.
تنفيذه،  مْن  ةجَ  املتعجَ التلميذجَ  نجَُح  جَ ميجَ ومبستجَوجَى  األقّل  على  واحد  فجَْرع  في  ليُّ  األجَوَّ ُم  التحكُّ د.  

اعي أجَْيًضا(.  مجَ ويشجعه على االستمرار )هذا محبَّذ في فرع فردي، وفْرع ججَ
، مصطلحات وتعابيرجَ في مجال الّتربيجَة  له وعناصر احلركة؛ حقائقجَ مجَ ْبنجَى السم وعجَ ُة مجَ معرفجَ ه.  
كيَّة والّرياضيَّة الّتي  رجَ اطات احلجَ ّحة؛ حركة وتقييم صحيح للّنشجَ ام والصجَ البدّنية، واالستْجمجَ

ة(. اهجَ ُمشاهد )صّحة، إْناجَز، نجَزجَ ُمْشتجَرك وكجَ ا التلميُذ كجَ يقوُم بهجَ
ية. ات احلركَّ ا للُقدرجَ ة البدنَّية ومالءجَمْتهجَ ْهُم قدرة اللَّيجَاقجَ فجَ و.  

ة احلياة. ْودجَ سني ججَ ْ يجَوٌي مْن مركبجَات تجَ ّكٌب حجَ ة البدنية على أجَنَّها ُمرجَ االعتراُف باللياقجَ ز.  
ة. االت احلركجَ ججَ تطويُر اإلبداع في مجَ  . ح 

ام، اللياقة البدنية،  ْخصيٌّ ملجاالت نشاط، مثل:فروع الرياضة، ألعاب االستجمجَ اختياٌر شجَ ط.  
ة والّرْقص. المباز، واحلركجَ

لجَة اإلعدادية. ص في املرحجَ ُصّ تجَْشجيُع التالميذ على اختيار التربية البدّنية كموضوع تجَخجَ ي . 
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وَذٌج أَللعاب احلركة لَتّحقيق َأْهداف الّتربية البدنية. َنُ
 املهاراُت

املعرفيُة االجتماعيُةاحلركّيُةاأللعاُب 

َجَماعٌيفردٌيَجَماعٌيَفردٌيَجَماعٌيَفّردٌي

“الزقيطة” •	
	• سباُق 

مواصالت.

ْكٌض. رجَ •	
ٌة. اقجَ شجَ رجَ •	
ٌة  متابجَعجَ •	
بصرّيٌة.
ُة  ُسْرعجَ •	

االستجابة.

ٌة لسرعة  مالءجَمجَ •	
اآلخر.

تجَوقٌف منجَّسٌق.  •	

معًا. •	
قواننُي. •	

ْبُط النْفس. ضجَ •	

“ إنقاٌذ”  توقيٌت. 	• •	
تخطيٌط.  •	

تخمنُي الُبْعد  •	
/ املسافة.

تخطيٌط معجَ  •	
ريك. شجَ

نجَشاٌط في  •	
طات حجَ مجَ

	• شخصٌي 
في جميع 
مجاالت 
ة.  احلركجَ

لياقٌة بدنيٌة.  •	

ركٌي  تواُفٌق حجَ •	
واجتماعٌي. 

اختياُر  •	
نشاطات.
	• تجَطبيُق 
. قواننيجَ

تناُزٌل للزمالء.  •	
منافسة  •	
وإناٌز. 

تجَفكيٌر  •	
واختيجَاٌر 
تخطيٌط.  •	

إدارُة  •	
ات. مفاوضجَ

اٌن  رجَ وجَ دجَ تجَْخمنُي الُبْعد 	• •	
والوْقت. 

بجَْذُل اُلْهد. •	
تطويُر  •	

مهارات 
متنوعة: 
ضربة، 
ركض، 

ْمي،  قجَْبض، رجَ
ْكلجَة   تصويب، رجَ

ْريراٌت.  تجَ •	
  pitching •	

لجَُة  )مناوجَ
الضارب(

قواننُي. •	
ْبُط الّنْفس. ضجَ •	

املجَْوقُع.  •	
املسئوليُة  •	
الماعيُة.
ٌة  مشاركجَ •	
وْجدانيٌَّة. 

تخطيٌط.  •	
استراتيجيٌَّة.  •	

نشاٌط  •	
مْن أجل 

ة.  املجموعجَ

األماُن على  •	
الطرق.

مهاراُت  •	
تخمني 

السرعة، 
الوقت، 
املكان، 
اإليقاع
ُمتجَابعٌة  •	

يٌة بدنيٌة. بصرجَ

تجَْنسيٌق  •	
وامتناٌع عْن 

ْير.  إصابة الغجَ

ُقدسيُة حياة  •	
ات” “الذَّ

يجَاة  قدسيَُّة حجَ •	
ْير  الغجَ

تشخيُص  •	
املخاطر.

تشخيُص  •	
القدرة 

الشخصّية.

تشخيُص  •	
املخاطر.

تشخيُص  •	
عجَ  الّتنسيق مجَ

ْير.  الغجَ

“ثجَالُث  •	
ُعصّي”

تجَْنميجَُة ُأُسس  •	
يران.  الطجَ

ٌة لقدرة  مالءجَمجَ •	
ْير.  الغجَ

قواننُي. ة 	• ٌة لقدرجَ مالءجَمجَ •	
الغير.

ُل مشكلة  حجَ •	
كة. أثنجَاءجَ احلرجَ

استراتيجيجٌَة  •	
ابلجَ  جماعيٌة ُمقجَ

شخصية. 

ةُ. يد،  كرجَ •	
ُكرة طائرة، 
كرة سلة،  
كرة قدم. 

هاراٌت  مجَ •	
أجَساسيٌة 
م.  للتحكُّ

م  التحكُّ •	
باالشتراك معجَ 

الغير. 

االستمتاُع  •	
باللعب 

الماعّي.

االستمتاُع  •	
باإلْناز 
الماعّي.

اختياٌر مْن  •	
تشكيلجَة فروع 
ة. ألعاب الكرجَ

اختياٌر  •	
جماعٌي مْن 

تشكيلة فروع 
العاب الُكرة. 
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اختَياُر الَنشاط، وتخطيُط الوْقت:
ٌة إلى نشاطات اختيارية للمعلم ونشاطات اختياريَّة للتالميذ. اُت النشاط مقّسمجَ دجَ حجَ وجَ

ّكبًا دائمًا  ٌة لتكونجَ ُمرجَ دجَّ اميَّة واالختياريَّة للمعلّم واالختياريَّة للتالميذ ُمعجَ الي %65 من النشاطات اإللزجَ وجَ حجَ
ا فروُع الرياضة  ُرهجَ في حياة التلميذ في احلاضر واملستقبل. حوالْي %35 مْن هذه النشاطات، مصدجَ

ة التقليديَّة. واحلركجَ
ج )75%(.* ا ُهوجَ وارٌد في املْنهجَ مجَّ يجَجُب أجَْن ال يقلَّ حْجُم النشاطات اإللزاميَّة عجَ

ذه املهارُة  ج التعليم. تكّوُن هجَ ْنهجَ ة في مجَ حجَ يجُب اختياُر مهارة واحدة على األقل مْن بجَنْي قائمة املهارات املقترجَ
ُثُلثجَ اخلّطة السنويَّة تجَْقريًبا.

ة  اخلطَّ في  تندمُج  وهي  ج.  املجَْنهجَ في  ة  الواردجَ التشكيلجَة  من   25% بحجم  االختيارية  النشاطات  تكون 
السنويَّة، وتستجَنُد على ظروف املدرسة، ومتطلبجَات التفتيش على التربية البدنية.

ة. عدُد مجاالت االختيار يختلُف باختالف  حجَ النشاطات االختيارية: يختاُر التالميُذ مْن بنْي املجاالت املقترجَ
سْن التالميذ، وهوجَ يتالءجَُم معجَ بيئجَة حياة املدرسة.

ة الختيار طرائق  رجَ اُزن بجَنْيجَ املواضيع، ولكنَُّه يتُرُك للمعلم املُْبادجَ صجَ والتَّوجَ ُج الّتعليم إطارجَ احلصجَجَ يحّدُد منهجَ
ة، واملوسم والّسنجَة، فهوجَ الّذي يقرُر توزيعجَ الوْقت على الفروع املختلفجَة  التعليم والتنظيم في إطار احلصَّ

ُب منها املوُضوُع. التي يتركَّ
تنْي  ة حصجَ ي بنشاط ذاتي ملُدجَ ا ُيوصجَ مجَ ص. كجَ ْدوجَل احلصجَ تجَي تربية بدنَّية في ججَ ُج مبنيٌّ على أساس حصَّ املنهجَ

ات، في إطار جماهيري، وفي إطار نواد رياضية.  ْورجَ ُأسبوعيتجَنْي - على األقل - في إطار دجَ
لْق محّفز  الدرس )10-15 دقيقًة(؛ خلجَ ي بتْخصيص الزء األّول منجَ  ُيْوصجَ نْي:الثالث والرابع  في الصفَّ
ة  ة البدنية بواسطة احلركجَ ْهم املركْبات السديَّة واالجتماعّية وتسني القْدرة واللياقجَ ملوضوع الّدْرس، وفجَ
ل مْن الدرس  ة.. وفي الصفنْي: اخلامس والسادس ،وُيوصي بتْخصيص الزء األوَّ ة مساعدجَ معجَ أجَْجهزجَ
شابجَهجَ.  وما  الشعبّي  والرقص  ْورّي،  الدجَ للتدريب  مساعدة  ة  أْجهزجَ بواسطة  البدّنية  اللياقة  على  ب  للتدرُّ

ا بتجَْكراروشدة مناسْبني.  جَّ تنفيُذهجَ نشاطاُت احلركة تساهُم في تسني اللياقة البدّنية إذا تجَ

َتقييُم الّتنفيذ والّتحصيل: 
ة  قجَ التغذية املرتجَدجَ م الشخصي لكل تلميذ. ميكُننجَا أْن ننّوعجَ ُطرجَ يستنُد تقييُم التنفيذ والّتحصيل على التقدُّ

ّرّسة. بجَة ،والوظائف البيّتية التي تعتمُد على املواّد املُدجَ بواسطة األلغاز واأللعاب احمُلجَْوسجَ
دجَى مواجهتهْم وتقّدمهُم الشخصّي في مجال  لجَى مجَ تصيالُت التالميذ في الصفني: الثالث والرابع تستنُد عجَ
ْودة احلركة. التحصيالُت في الصفنْي: اخلامس والسادس تكوُن عبارًة عن الدمج بنيجَ التقّدم الشخصّي  ججَ
املطلوُب منجَ  الذاتيُّ  العمُل  للتلميذ.  الذاتّي  العمل  ة  ْودجَ ججَ مّية وبني  كجَ ونتائج مقاييسجَ  ة احلركة،  ْودجَ ججَ في 

ْت. التلميذ يتطلَُّب إعدادًا وشرحًا مْن معلم الترّبية البدنَّية على أساس املواضيع التي ُعلّمجَ
ا  ُس في الصفوف: الثالث - السادس، أمَّ ُل املواضيع التي ُتدرَّ ُض ُمْجمجَ في الداول التالية )صفحة( ُيْعرجَ

في الداول التي في الصفحات فإّن مجَضامنيجَ الّتعليم ُمفجَصلجٌَة لكل مستوًى )للصف(. 

انظروا “مضامني التعليم“ صفحة 41-35   *
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مواضيُع التعليم )الصفوُف:الثالُث - السادس(
نشاطات التعّلم الفرع املوضوُع

أ.  مهاراٌت بدّنيٌة

ة أْشيجَاءجَ  معالجَ
متحّركة.

لَّة.  ُة سجَ ُكرجَ •	

ٌة.  ُة طائرجَ ُكرجَ •	

ُة يد.  ُكرجَ  	
ُة قدم. ُكرجَ  	

ألعاُب الُقوى اخلفيفُة.  	
اٌل وألعاُب حركة: تنُس  استجماٌم فعَّ  	
طاولة، تنُس الريشة، الكرُة الليَّنة، 

مجَضارُب-الشاطئ، دوراٌت.

تجَْنطيٌط، دوراٌن على رجل محوريَّة،   	
تريراٌت، إمساٌك، تصويباٌت، 

. دٌّ اٌت، صجَ خطوجَ
تريراٌت، إرسال ،تجَلجَّق، مناولة،   	

بجَساٌت، صّد. كجَ
مياٌت إلى املرمى،  تريراٌت، إمساٌك، رجَ  	
الٌت، توقيفاٌت، دحرجة.  كجَ تريراٌت، رجَ  	

يجَاٌت. مجَ رجَ  	
بات.  رجَ التحّكُم بالكرة والضجَ  	

حركٌة في البيئجَة 
املكاّنية.

كرُة سلة.   	

ة.  ٌة طائرجَ كرجَ  	

ُكرُة يد.  	
كرة قدم.   	

ألعاُب القوجَى اخلفيفُة.  	

المبجَاُز.  	

قُص.  الرَّ  	

تنطيٌط للكرة، حركٌة للّصّد، خطوٌة   	
ونصٌف، دوراٌن على رجل محورية، 

مي  ْصم، هجوٌم، تاريْن رجَ حراسُة اخلجَ
ْفز. عجَ القجَ إلى السلّة مجَ

اقُف الالعب وتغطيُة مساحة، تجَبديٌل  وجَ مجَ  	
خاللجَ اللعبة، حركاٌت نحوجَ /الستقبال 

الكرة.
حركُة املدافع، الهجوُم.   	
اٌت. ويهجَ ُة الكرة، تجَ قيادجَ  	

ركضاٌت قصيرٌة و طويلٌة )مدمجٌة   	
 ، اٌت، ركُض حواجزجَ زجَ فجَ معجَ ألعاب(، قجَ

ْكُض استرشاد..  جتاُوُز عائق، رجَ
اٌت، وقوٌف على اليدين، ُدوالٌب،  دحرججَ  	

ْبط. اٌت، تاريُن رجَ زجَ فجَ قجَ
ة، الرقُص في  لْقجَ الرقص في حجَ  	
صفوف، الرقُص في أزّواج. 
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نشاطات التعّلم الفرع املوضوُع

ب االيقاع سجَ كرُة سلة. حركٌة حجَ  	
كرُة يد.  	

. ألعاُب الُقوجَى اخلفيفةُّ  	

المباُز.   	

وٌة  طجَ ب إيقاعات، خجَ سجَ تنطيط حجَ  	
ونصٌف.

وات  طجَ ب إيقاعات اخلجَ سجَ تنطيط حجَ  	
الثالث. 

ب إيقاع ثابت، تخطيط  سجَ الركُض حجَ  	
إيقاع الركض.

اريُن  ة في البيئة املكانية، تجَ حركجَ  	
عجَ املوسيقجَى. يٌة مجَ حركجَ

المباُز.حركٌة بواسطة جهاز  ْفز، قفزات – 	  ة القجَ القفُز بواسطة منصَّ  	
احلمار وصندوق القْفز. 

التنسيُق بني األفراد 
واملجموعات.

كرُة سلة.  	

ُة.  كرُة طائرجَ  	

ُة يد.  ُكرجَ  	

كرُة قدم.   	

ألعاُب القوجَى اخلفيفُة.  	
المباُز.  	

ْقُص. الرَّ  	

تريراٌت في حالتي الوقوف واحلركة،   	
، حراسٌة، تاريُن هجوم، لعٌب. دٌّ صجَ

تريراٌت في حالتي الوقوف واحلركة،   	
ْبس، دفاٌع وهجوٌم. تلجَّق - تريٌر - كجَ

تريراٌت في حالتجَي الوقوف واحلركة،   	
حراسة وهجوم.

تريراٌت أثناء احلركة، ألعاٌب في فرجَق   	
صغيرة.

سباُق املواصالت.  	
تنسيٌق بدون مالمسة، ومعجَ مالمسة   	

في أزواج أو ُثالثيات.
لجَقة، رقٌص في صفوف،  رقٌص في حجَ  	

رقٌص في أزواج. 

تسنُي القدرة 
الشخصية.

المباُز.  	

كرُة سلة.   	
كرُة طائرة.   	

كرُة يد.   	
كرة قدم.   	

عجَ  ْبط، مجَ ْمُج املهارات في تارين الرَّ دجَ  	
ا، مْن خالل احلركة  أجهزة وبدونهجَ

والتتاُبع.
ٌة ونصٌف وتجَْصويباٌت إلى السلّة  خطوجَ  	
ضربجَُة إرسال، تريراٌت مبستويات   	

مختلفجَة، استقباٌل ومناولٌة. 
ى. يجَاٌت إلى املجَْرمجَ مجَ رجَ  	

الٌت إلى املجَْرمجَى كجَ تريراٌت، توقيفاٌت ورجَ  	
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نشاطات التعّلم الفرع املوضوُع

الرقُص واحلركُة.   	

االستجمام الفّعاُل.  	

الفروُع األساّسيُة، وألعاُب القوى   	
اخلفيفُة. 

ُة.  الّسباحجَ  	

لجَقجَة -  لْقجَة، وأزواٌج في حجَ رقٌص في حجَ  	
. يٌّ ْعبيٌّ وُأمجَ شجَ

ُد(  دَّ ُتحجَ ا سجَ مجَ ة” )كجَ رياضٌة “على املُْوضجَ  	
ة. وألعاُب حركجَ

يجَاٌت،  مجَ التسلُّق على ماسورة / حبل، رجَ  	
ة  ، استعماُل اخلريطجَ التغلُُّب على عوائقجَ

اد. لجَة في االسترشجَ والبْوصجَ
ْوُم، مهاراُت الّسباحة.  العجَ  	

زاهُة في  ب. النَّ
الرياضة.* 

قواننُي الرياضة 
واللعب

اط. جميُع فروع الّنشجَ ُة. 	  األلعاُب املختلفجَ  	

ج. معرَفُة وفهُم 
جسم اإلنسان 

أثناَء احلركة.

جميُع فروع النشاط.  اطات البدنَّية.	  جميُع النَّشجَ  	

 

التعليمية،  املناهج  وتطوير  تخطيط  مركز   .)2002( الرياضية  النزاهة  إلى  التربية  نزيهة،  “لعبة  راجعوا    *
السكرتارية التربوية، وزارة التربية والتعليم و“معلوت”، القدس وتل أبيب.  
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:الثالُث  مضامنُي الّتعليم – الصفُّ

إطاُر الوقتناذُج لأللعاباملوضوُع

: تسميُة أقسام السم ؛ معرفٌة ُجْزئَّيٌة لهاز  َنَظريٌّ
ا؛ معرفٌة  ْيكل، العظام، املفاصل، العضالت ووظائفهجَ الهجَ
ة وقاموٌس ملصطلحات احلركة.  ركجَ أجَساسيٌَّة لجَعوامل احلجَ

وسائُل بصرّيٌة،   	
سّيٌة.  سمعّية، تسُّ

15 دقيقًة مدمٌج 
بالتمّرس في كّل 
درس، وفي أيام 

املطر. 

) : )إلزاميٌّ َعَمليٌّ
- تعليُم املهارات: 

ٌة فرّديٌة( ُم الواعي في السْم والقوام )حركجَ - التحكُّ
- مبادُئ في احلركة والمباز،

- التحُكُم في تفعيل األجهزة والكرة 

“ثجَالُث عصّي”  20 حصًة، 12 دقيقًة 	 
ة.  في كّل حصَّ

عمليٌّ )اختيارٌي للمعلم(
تعليُم املهارات:

. كيٌّ رجَ اُفٌق حجَ - توجَ
- اإلملاُم في البيئة الطبيّعية واالجتماعّية.

ة وفي العاب  - تطبيُق مهارات التفعيل في األجهزجَ
ة.  كجَ احلرجَ

دجَف )تقليُص الفوارق بني  ْكلُة إلى بعيد، وإلى هجَ - الرَّ
التالميذ و التلميذات حّتى نهاية الصّف الثّالث( 

دجَف )تجَْقليص الفوارق بني  ة إلى بعيد ؛ وإلى هجَ ْمُي ُكرجَ - رجَ
التالميذ و التلميذات حّتى نهاية الصّف الّثالث( 

- مبادُئ كرة اليد املصّغرة.
- التصويُب في حاالت احلركة. 

- سباقات املواصالت. 

ُة”  ّقيطجَ “الزُّ  	

اُت” طَّ “احملجَ  	

اٌت” ْورجَ “دجَ  	
“لّفاٌت”   	

“احملّطاُت”  	

“سباقاُت   	
املواصالت”

20 حصًة، 12 دقيقًة 
في كّل حّصة. 

: )اختياريٌّ للتالميذ( َعَمليٌّ
- العاُب املجَضرب.

- ألعاب استجمام. 
- رقٌص شعبٌي.

ٌة  - سباحجَ

تنٌس مصغٌر؟   	
فيُلوُبوُلو؟

لجٌَة(  ظجَ اُشوٌت )مجَ بارجَ  	

20 حصًة، 12 دقيقًة 
في كّل حّصة. 
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مضامنُي التعليم – الصفُّ الرابُع 

إطاُر الوقتناذُج لأللعاباملوضوُع

نظرٌي: معرفُة جهاز الهيكل العظمّي، العظام، املفاصل، 
ل احلركة تطبيقاتها مْن  ُة عوامجَ ا؛ معرفجَ العضالت ووظائفهجَ

خالل استخدام مصطلحات احلركة. 

ألعاٌب معجَ وسائلجَ   	
بصرّية، سمعّية، 

سّية.  تسُّ

ٌج  15 دقيقًة، مدمجَ
بالتمرس في كّل 
درس، وفي أيَّام 

املطر. 

) : )إلزاميٌّ َعمليٌّ
تعليُم املهارات: 

التحّكُم الواعي في الْسم والقوام: 
العاُب القوى اخلفيفُة. 

ة. ُة الرياضجَ مارسجَ
احلركُة والرقُص.

- اكتساُب مهارات استعدادًا لتطوير لياقجَة بدنية: تسُلٌّق، 
ٌة، تواُزٌن واّتزاٌن، تنسيٌق. رشاقجَ

سباقاُت   	
مواصالت.

“ثالُث عصّي”  	
سالُل احلركة.   	

“محطاٌت”   	

20 حصًة، 12 دقيقًة 
في ُكل حصة. 

َعمليٌّ )اختيارٌي للمعلم(
تعليُم املهارات:

. - تواُفٌق حركٌيّ
- اإلملاُم في البيئة الطبيعية واالجتماعية.

- تطبيُق مهارات التفعيل في األجهزة، وفي العاب 
احلركة.

- تنميُة ُمؤجَهالت اجتماعية. 
دجَف )تقليُص الفوارق بجَنْيجَ التالميذ و  ْكلجٌَة بعيدًا وإلى هجَ - رجَ

التلميذات حّتى نهاية الصّف الرابع(.
- رّمُي كرة إلى بعيدًا وإلى هدف )تقليُص الفوارق بجَنْيجَ 

التالميذ و التلميذات حتى نهاية الصّف الرابع(.
ة. - مبادُئ كرة اليد املصّغرجَ

االت احلركة.  - الّتصويُب في حجَ
- سباقاُت املواصالت. 

قيطُة”  “الزُّ  	
“احملّطاُت”  	

انجَاٌت”  رجَ وجَ “دجَ  	

“احملّطاُت”  	

سباقاُت   	
املواصالت 

20 حصًة، 12 دقيقًة 
في كّل حصة. 

: )اختيارّي للتالميذ(: عمليٌّ
ب. - العاُب املْضرجَ

- ألعاُب استجمام.
 . - رقٌص شعبيٌّ

- سباحٌة. 

ٌر؟  تنٌس مصغجَ  	
فيلوُبوُلو؟

ظلٌة(  باراشوٌت )مجَ  	

20 حصًة، 12 دقيقًة 
في كّل حّصة. 
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مضامنُي التعليم – الصفُّ اخلامُس 

إطاُر الوقتناذُج لأللعاباملوضوُع

: فْهُم عمل جهاز الهيكل العظمّي، العظام، واملفاصل  نظريٌّ
ا، مْن خالل  والعضالت خالل القيام بجهود متنوعة وتطبيقهجَ

ات احلركة في فروع الرياضة.  لحجَ استخدام مصطجَ

ألعاٌب معجَ   	
وسائلجَ بصرّية، 

سمعّية، 

ٌج  15 دقيقًة مدمجَ
س في كّل  بالتمرُّ
درس، وفي أيام 

املطر. 

) : )إلزاميٌّ عمليٌّ
تعليُم املهارات: 

ٌة فرديٌة(  اعي في الْسم والقوام )حركجَ ُم الوجَ - التحكُّ
- العاُب القوجَى اخلفيفُة. 

- لياقٌة بدنيٌة )حركٌة في مجموعة(.
- ُكرة اليجَد. 

بكة.  - كرٌة من الناحية اأُلخرى للشَّ

ّطاٌت”  حجَ “مجَ 20 حصًة، 	 
12–30 دقيقًة في 

كل حصة. 

عمليٌّ )اختياريٌّ للمعلم(: 
- الدفاُع عن النفس.

- العاُب املضْرب.
ُة. - السباحجَ

. - الرقُص الشعبيُّ
- العاُب استجمام. 

لة.  - كرة السَّ

20 حّصًة، 
12-30 دقيقًة في 

كّل حّصة. 

عملي: )اختياري للتالميذ(:
ُة القاعدةجَ(. - البايْسُبوُل )كرجَ

- كرُة الّسلة.
ُة.  - املزلجَ

ُة  ، وأجهزجَ - ألعاٌب بهلوانيٌة: جمباٌز أرضيٌّ
- نشاط هوائّي. 

- سباُق احلقل في إطار املجتجَمع احمللّي. 
ذيٌف.  ْ - جتجَ

اتجَ  ْورجَ “دجَ  	
املضرجَب”

20 حصًة،      
12 دقيقًة في 

كّل حّصة. 
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مضامنُي التعليم – الصفُّ السادُس 

إطاُر الوقتناذُج لأللعاباملوضوُع

ل العظمّي، املفاصل والعضالت،  ْيكجَ : فهْم عمل جهاز الهجَ نظريٌّ
خاللجَ القيام بجهود متنوعة وتطبيقها، مْن خالل املقارنجَة بجَنْيجَ 

لجَ بجْهد.  مجَ العمل في حالة االستراحة، وبنيجَ العجَ

ألعاٌب مع   	
وسائلجَ 

الكترونية 
؛لقياس وتليل 

أنواع اُلْهد.

12 دقيقًة، مدمٌج 
في كّل درس، وفي 

أيام املطر، وفي 
العمل الذاتّي. 

) : )إلزاميٌّ عمليٌّ
فروٌع شخصيٌة: 

- العاُب القوى اخلفيفُة. 
- لياقٌة بدنيٌة.
فروٌع جماعيٌة:

ُة اليد(. م، ُكرجَ ُة القدجَ - ألعاُب إصابة الهدف )كرجَ
- ألعاُب إصابة الهدف )كرُة السلة(.

- ألعاُب ضرب: 
تنٌس مصّغٌر  	

اُن املضْرب أو بالعصا.  ْورجَ دجَ  	

ّطاٌت”  حجَ “مجَ 20 حصًة،	 
12-30 دقيقًة في 

كلَّ حصة. 

عمليٌّ )اختياريٌّ للمعلم(: 
. - الرقُص الشعبيُّ

- السباحُة. 
- العاُب املضرب.

- العاُب استجمام.
- العاٌب من الناحية اأُلخرى للشبكة. 

20 حصًة، 
20 دقيقًة في كّل 

حصة. 

: )اختياريٌّ للتالميذ(: عمليٌّ
- الّسوْفت ُبوْل )الكرُة اللينُة(.
ُة القاعدة(. - البايْسُبول )كرجَ

- الُكوْرفبول.
- المباُز/ رقٌص هوائٌي.

ُة. - املزلجَ
- ألعاٌب بهلوانيٌة. 

 .) ذيُف )زوارقجَ ْ - جتجَ

اتجَ  ْورجَ “دجَ  	
املضرجَب” 

20 حصًة،
20 دقيقًة في كّل 

حصة. 
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فعالياٌت َوْفقًا ملضامني التعليم:
)الصفوُف:الثالثة - االسادسة(

ٌة وحركٌة: لياقٌة بدنيَّ
اجلمباُز

األهداُف 
ة العضالت؛  املَجاُل اجلسمانيُّ: تقويُة العضالت، الشعوُر باالنقباض و االرتخاء، تسنُي قوَّ
تلينُي املفاصل ؛ لتحقيق مجال احلركة الطبيعّي في املفاصل؛ تسنُي قدرة مرّكبات احلركة 

األساّسية )مثل: التوافق، الرشاقة، السرعة، االتزان والتوازن، اإليقاع(.
َمجاُل املعرَفة و الفْهم: معرفُة وفهُم مرّكبجَات احلركة في السم، وعوامل احلركة في املجَدجَى. 

الءجَ، وبالعمل الّذاتّي خاللجَ  : تطويُر عادات عمل بإشراك ُزمجَ املجاُل االجتماعيُّ واملجال العاطفيُّ
النشاط البدنّي.

نشاطاٌت مفّضلٌة:
يات  تاريُن رياضيٌَّة لتليني املفاصل، وتقويجَة العضالت في أجزاء السم املختلفة، وفي مستوجَ 1 .

ْدرجَ اإلمكان: كثيرة قجَ
اليدان والكتفجَان. أ. 

ْوُض.  ب.  الْذُع والعُنُق واحلجَ
ج.  الرجالن والفخذان.

2. تليُل حركات رئيسيَّة مثل:
املشي والركض.  أ. 
االنحناء والقوام.  ب. 

ْفُز والوثب الطيراُن والهبوُط.  القجَ ج. 
دُّ والّدفع.  الشَّ د. 

فُع واحلْمُل.  الرَّ ه. 
التواْزُن و. 

احلرَكُة + اجلمباُز + الدفاُع عن النفس.
األهداُف

دة وشاملة؛ إكساُب عادات ثجَبجَات  ُة على تنفيذ حركات جسمانية معّقّ املجاُل اجلسمانيُّ: القدرجَ
كون واحلركة؛ تفعيُل السم للقيام بحركة ناجعة للدفاع عن النفس. ة في حالتجَي السُّ جيدجَ
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املعرَفُة والَفْهُم: معرفُة وفهُم مبنجَى السم، وعمله وعوامل احلركة، والتطّرُق إلى البيئة الطبيعية 
والبشرية. 

: القدرُة على التنفيذ والّتنسيق بجَنْيجَ احلركات في أزواج  املجاُل االجتماعيُّ واملجاُل الَعاطفيُّ
وفي مجموعات، املساعدُة املتبادلجَُة والدفاُع عن النّفس؛ تجَطويُر عادات حركة صحّية ومتنوعة 
احلركة  في  بالمال  الشعور  تطويُر  ؛  احلركة  في  واإلبداع  املبادرة  رعاية  بالّنفس؛  والثقة 
ة )يرُد كلُّ موضوع  ة؛ بناُء جمل حركية بسيطة منجَ املواضيع التالية املقترحجَ الدقيقة واملضبوطجَ

مفّصاًل من اجل تليل عوامل احلركة، إال أّن الهدفَّ هُو الوصوُل إلى حركة متنوعة(

نشاطاٌت مفّضلٌة:
اإلملاُم بالبيئة.  •	

ْثُب، التحليُق، الهبوُط( الطيراُن )الوجَ •	
حركٌة إيقاعيُة. •	

تواُزٌن على قواعدجَ ضّيقة. •	
إنقباٌض وتوّتٌر. •	

عطٌف وانعطاٌف. •	
عمُل أشكال بواسطة السم.  •	

كْبُح القوة.  تجَْنظيُم وجَ •	

فعالياٌت مَع أجهزة مساعدة:
األهداُف: 

إمكانيات  إلثراء  كأساس  واستغالُلُه  للجهاز،  اخلاّصة  الصفات  معرفُة   : اجلسمانيُّ املجاُل 
ة البدنية ؛ تعلُُّم مهارات مختلفجَة بواسطة الهاز. احلركة، وتنميجَة اللياقجَ

عجَ جهاز مساعد - كأفراد أو أزواج أو جماعات.  ج مجَ القدرُة على بناءجَ وتنفيذ ترين ُمْدمجَ

واالستمتاُع  مجموعات  أو  أزواج  في  احلركة  تنسيُق   : العاطفيُّ واملجاُل  االجتماعيُّ  املجاُل 
باحلركة الماعية؛ مواجهُة تفعيل جهاز في تشكيالت جماعية. 

تنميُة الّلياقة البدّنية:
األهداف:

تجَانجٌَة( معجَ  : تنميُة مهارات اللياقة البدنية األساسية )رشاقة، توافق، قوة، مجَ املجاُل اجلسمانيُّ
األخذ بعني االعتبار التطورجَ السمانيَّ اخلاصَّ بأبناء )الثالث - الرابع؛ اخلامس – السادس(. 
السادس، يتمُّ التركيُز على تطوير تّمل العضالت والتحّمل العاْم  في الصّفنيْ، اخلامس – 

)جهاز القلب، وجهاز األوعيجَة الدموية(.

ا. ة علْيهجَ ة البدّنية واحملافجَظجَ ْهُم األجَْعبجَاء املطلوبة لتنمية اللياقجَ ُة وفجَ املعرَفُة والَفْهُم: معرفجَ
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ة البدنية؛ رضًا لالحساس بالنجاح والتقدم في  املجاُل العاطفي: تطويُر عادات لتنمية اللياقجَ
باالناز  الشعور  تعزيُز  ؛  الرياضية  بااللعاب  هارات  مجَ اكتساب  من  ورضًا  البدنية  اللياقة 

الشخصي واملساهمة في املباريات الماعية.
 

الفعالياُت في “املطات” في تدريب دورّي* 

األهداُف 
الجَت  ة، وتفعيُل العضجَ ُه نحوجَ مجموعات عضالت مختلفجَ : تاريُن الدورة تجَوجَّ املجاُل اجلسمانيُّ
نيَُّة لكّل ترين: تجَكراٌر  ُة البجَدجَ حجَ للتالميذ ما هيجَ القيمجَ دجَف الدرس. يجُب أْن نشرجَ ويتالءجَُم مع هجَ
قليٌل لتمرين مقابلجَ مقاومة كبيرة يحّقُق تسينجَا للقوة؛ تكراٌر كثيٌر لتمرين مقابلجَ مقاومة بسيطة 
ةجَ  ةجَ )في جهاز الّدم والتنُفس(؛ مقابلجَ مقاومة متوسطة يحّسُن ُقْدرجَ امجَ ل العجَ ةجَ التحمُّ يحّسُن قدرجَ

ارات. م في املجَهجَ ْود على ْترين ُمْعّقد ُيحّقُق التحكُّ ُةعجَ ْثرجَ الجَت؛ كجَ تّمل العجَضجَ

ا؛ تعزيُز  ة علْيهجَ ة البدّنية واحملافظجَ ا منجَ النجاحات، ومنجَ التقدم في اللياقجَ : الّرضجَ املجاُل العاطفيُّ
ة. الشعور باإلناز؛ إْكساُب عادات وتنميُة الُقْدرجَ

 : الرْقُص الشعبيُّ واأُلَميُّ
األهداُف: 

: الدمُج بنيجَ احلركة واإليقاع واملوسيقجَى. املجاُل اجلسمانيُّ

في  املختلفة  الشعوب  طوائف  لدى  الشعبي-الدبكة(  )الفن  فولكلور  ُة  معرفجَ والَفْهُم:  املعرَفُة 
ى؛ ُمْرتجَبطٌة مع مواضيع الدراسة في مجال الفنون. إسرائيل، والشعوب األْخرجَ

عجَ  مجَ ويشترُكونجَ  شعبيًة  رقصًة   20 على  التالميذ  ُف  يتعرَّ السادسة:   - الثالثة  الصفوف  في 
زمالئهْم في تصميم رقصة تْندمُج معجَ موضوع دراسّي.

ُف التالميُذ على 50 رقصًة. في املدارس التي تشترُك في إطار “املدرسة الراقصة”، يتعرَّ
: تطويُر القدرة على بنجَاء عالقات اجتماعية؛ تشجيُع التعبير  املجاُل االجتماعيُّ واملجاُل العاطفيُّ

ة. كجَ رجَ عن املشاعر، واألفكار واإلبداع في احلجَ

حسنات الفعاليات في “احملطات” في تدريب دوري: سهولة مالءمة الطريقة للسن والنس واللياقة البدنية؛    *
معدات  الوقت؛  في  التوفير  التعلّم؛  بسيط وسهل  تنظيم  الوقت؛  نفس  في  التالميذ  كبير من  إشراك عدد 
متوفرة؛ مالءمتها لقدرة الفرد؛ فعالية كثيرة التنوع؛ إمكانية قياس االنازات مبوضوعية واحلصول على 
تغذية مرتدة فورية على الشعور باالناز؛ تد شخصّي لزيادة رصيد االنازات؛ تطوير نزاهة / روح 

رياضية عن طريق التحكيم الذاتي.
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الرياَضُة واللعُب

ألعاُب القَوى اخلفيفُة
األهداُف:

ُب عليها. بجَة والتدرُّ : تسنُي املهارات األساسية؛ تعلُّم مهارات مركَّ املجاُل اجلسمانيُّ

نّيات )طرق التَّْطبيق( في الفروع  له؛ فهُم التَّقجَ مجَ املعرَفُة والَفْهُم: معرفُة وفْهُم مبنجَى السم وعجَ
يجَات. ْهُم قوانني املبارجَ املختلفة؛ وفجَ

ُة  ، واالستعانجَُة بْهم؛ القدرجَ ة اآلخرينجَ ُة على مساعدجَ املجاُل االجتماعّي واملجال العاطفّي: القدرجَ
ة؛ تعزيُز الطموح بتحقيق االنازات، وكمال  ب املدرسجَ نجَ عضْوا ناجعًا في منتجَخجَ على أجَْن يكوجَ

ُة التنافس الشخصّي والماعّي. احلركة عْن طريق قياس االناز الشخصّي؛ زيادجَ

نشاطاٌت مفّضَلُة:
. ٌ • ٌة وطويلجَة	 ٌة، متوسطجَ اٌت قصيرجَ ضجَ كجَ رجَ

• سباقاُت ُمواصالت.	
• ريُض. 	 القْفُز العجَ
• ْمُي كرة بالستيّكية ״ -5 - ُهوكي.	 رجَ
• بجَ اختيار املعلّم والتالميذ.	 سجَ مهاراٌت إضافيٌة حجَ

ُكَرُة الَيد: 
األهداُف: 

ٌة  كجَ رجَ ُدّ احلاجة إلى نجَشاط جسمانّي؛ تطويُر مهارات شخصيَّة مرّكبة؛ حجَ : سجَ املجاُل اجلسمانيُّ
ل العاّم،  ب عليها؛ تنميجَُة قدرة التحمُّ وردُّ فْعل على حاالت متغّيرة في املكان خاللجَ اللعب والتدرُّ

اٌل في اللعب. عَّ اشتراٌك فجَ

ُة القوانني وطرق اللعب. املعرَفُة والَفْهم:معرفجَ

: التعاُوُن وتطويُر الّرغبجَة في العمل في إطار املجموعة؛  املجاُل االجتماعيُّ واملجاُل العاطفيُّ
الرياضية؛  الروح  النزاهة /  تنميُة  ألعاب رياضية؛  الفراغ في  اء ساعات  تنميُة عادات لقضجَ
تطويُر وزياُدة الطموح إلى االناز؛ تنميُة القدرة على اتخاذ القرار واحلسم بسرعة في حاالت 

ة. متغيرجَ
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نشاطاٌت مفّضَلٌة
 . • ْسُك الكرة	 مجَ

• تريراٌت.	
• تنطيٌط.	
• مواقُع أساسيٌة في الدفاع والهجوم. 	
• تطبيُق املركبات احلركية واالجتماعية في حاالت اللّعب املختلفة. 	

ُكَرُة السلَّة:

ألهداُف: 
ة إلى نشاط جسمانّي؛ تطويُر مهارات شخصية مرّكبة؛ حركٌة  ُدّ احلاججَ : سجَ املجاُل اجلسمانيُّ
ل العامة،  ب عليَّها؛ تنميجَُة قدرة التحمُّ وردُّ فْعل على حاالت متغّيرة، في املكان خاللجَ اللعب والتدرُّ

اشتراٌك فعاٌل في اللعب.

املعرَفُة والفْهُم:معرفُة القوانني وطرُق اللعب: 

املجاُل االجتماعيُّ واملجاُل العاطفّي: التعاوُن وتطويُر الرغبة على العمل في إطار املجموعة؛ 
الرياضيَّة؛  الروح  ة /  النزاهجَ تنميُة  ألعاب رياضية؛  الفراغ في  ات  تنميُة عادات لقضاء ساعجَ
ْسم بسرعة في حاالت  ُة الطموح إلى االناز؛ تنميُة القدرة على اتخاذ القرار واحلجَ تطويُر وزيادجَ

متغيرة.

َلٌة نشاطاٌت ُمَفضَّّ
. • ُة منجَاولجَة	 تريرٌة صدريٌة بكلْتا اليدْين، تريرٌة بيد واحدة وتريرجَ

• تجَْنطيٌط للكرة.	
• تجَْصويٌب )إلى السلة( خطوة ونصف منجَ جميع االجتاهات.	
• تجَْصويُب صدريٌَّة بكلتا اليدين في حالة الوقوف.	
• ج.	 تريراٌت، تجَْنطيُط الكرة وتصويُبها إلى السلّة بتدريب ُمْدمجَ
• 	 . موقُع حراسة، صدٌّ
• تنطيُط الكرة مع تغيير االجتاه. 	

نشاٌط جماعيٌّ
 . ُ • ٌة معجَ جميع أنواع التمريرات، والتنطيُط و الّتصويب	 تاريُن مدمججَ

• ة. 	 دجَ ألعاُب مساعجَ
• ب كلّه. 	 اللعُب على امللعجَ
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كَرٌة مْن وراء الّشبكة: “كَرُة الشبَكة”، “الُكَرُة الطائَرُة” 

األهداُف: 
: سدُّ احلاجة إلى نشاط جسمانّي؛ تطويُر مهارات شخصية مرّكبة؛ حركٌة  املجاُل اجلسمانيُّ

وردُّ فعل على حاالت متغّيرة في املكان و اللعب وتدريباته؛ تنميُة التحمل العام، اشتراٌك فعاٌل 
في األلعاب.

املعرَفُة والفهمُ:معرفُة القوانني وطرق اللعب.

: التعاوُن وتطويُر الرغبة على العمل في إطار املجموعة؛  املجال االجتماعيُّ واملجاُل العاطفيُّ
الرياضّية؛  الروح  ة /  النزاهجَ تنميُة  ألعاب رياضية؛  الفراغ في  تنميُة عادات لقضاء ساعات 
ُة الطموح إلى االناز؛ تنمية القدرة على اتخاذ القرار واحلسم بسرعة في حاالت  تطويُر وزيادجَ

متغيرة.

نشاطاٌت مفّضلٌة:
. • تريرات في الكرة الطائرة	

• تلق سفلي.	
• ألعاُب شبكة.	
• ْربجَُة إفتتاح سفليٌة.	 ضجَ
• كبسة.	
• لعب.	
• نشاٌط جماعيٌّ	
• تاريُن مدمجٌة في كل أنواع التمريرات. 	
• ة.	 دجَ ألعاُب مساعجَ
• لعبٌة على امللعب كله.	

كرُة القدم: 
األهداُف:

في  ؛  وتوازن  رشاقة  و  سرعة  و  البدنية-توافق  اللياقة  مركبات  تنميُة   : اجلسمانيُّ املجاُل 
ل، اكتساُب التحكم في املهارات االساسية  الصفوف اخلامسة والسادسة: تنمية مركبات التحمُّ

و املعقجَدة لكرة القدم، اشتراٌك فعاٌل في اللعب.
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ْهُم املصطلحات والتعابير األساسية للعبة.معرفُة القوانني وطرق اللعب السهلة  املعرَفُة والَفْهُم: فجَ
م(  دجَ ة، كرة قجَ )كرة قدم مصغرجَ

: التعاوُن في إطار املجموعة الصغيرة )الصّف الثالث(؛  املجاُل االجتماعيُّ واملجاُل العاطفيُّ
ة صغيرة، وفي مجموعة كاملة )الرابع - السادس(؛ تنميُة عادات لقضاء  التعاوُن في مجموعجَ

ياضية.  ة / الّروح الرَّ ساعات الفراغ في ألعاب رياضّية؛ تنمية الثقافجَة و الّنزاهجَ
 

نشاطاٌت مفّضلٌة:
ْبٌح بالنعل، بباطن القدم، بظهر القدم.  •كجَ 	

•تريرٌة بباطن القدم.  	
•ركلٌة. 	

جٌة.  •دحرجَ 	
•ضربجَُة رأس. 	

•اللعُب على ملعب صغير وكبير. 	

: نشاٌط جماعيُّ
جٌة في جميع أنواع الكبح والتمريرات والدحرجة، وضربات الرأس.  •تاريُن مدمجَ 	

•ألعاُب مساعدة. 	
ب كله. •اللعُب على امللعجَ 	
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ٌة. نشاطاُت إثراء* اختياريَّ

توجيٌه:

األهداُف: 
الرجلني،  قّوة  وجَ تواُفق  تطويُر  هوائّي؛  والال  الهوائي  ل  التحمُّ قدرة  تنميُة   : اجلسمانيُّ املجاُل 

تطويُر مهارات احلركة في مناطق طبيعية معجَ التجَغلّب على العوائق )تسلّق، هبوط(.

؛  توجيه  ُة  ُطُبغرافية )تضاريسّية( - خريطجَ ْهم خريطة  وفجَ قراءجَة  ُة على  القدرجَ املعرفُة والفهُم: 
ة الطبيعيَّة. اإلملاُم مبنطقة غير معروفة  ُة واستعماُل البوصلة؛ املقارنُة بني اخلريطة و املنطقجَ معرفجَ

بواسطة خريطة وبوصلة.

معرفُة  ا،  ومناظرهجَ الطبيعة  معجَ  ة  مباشرجَ عالقة  تطويُر   : العاطفيُّ واملجاُل  االجتماعيُّ  املجاُل 
ْغط؛ تعزيُز  اّتخاُذ قرار سريع في ظروف ضجَ التفكير في ظروف ضغط؛  القدرُة على  البيئجَة، 
ريق العمل في بيئة غير معروفة ؛ تنميُة االستقالل والقدرة على املواجهة  الْثقة بالّنفس عن طجَ

في حاالت غير متوقعة.

مضامنُي تعليم – توجيٌه

ان الثالُث - الرابعاملوضوُع الصفان:اخلامُس - السادسالصفَّ

على مستجَوى أساسي، في موقع اإلملاُم في املنطقة
املدرسة. 

في منطقة مأهولة 

ألواُن اخلريطة، رموُز اخلريطة خريطٌة تخطيطيٌةالتعّرُف على خريطة توجيه

احلركُة في محور واحد.محاوُر احلركة. 

تشخيُص تفاصيل منظر مْن 
خالل احلركة

تشخيُص تفاصيل على جانبجَي 
جال 50 م. طريق في مجَ

لُة  احلركُة في محور واحد.البوصجَ

2040عدُد احلصص السنوية

مركز  البدنية،  التربية  إثراء في  برامج  انظروا  وكذلك   ,)38-35 التعليم )ص  راجعوا جداول مضامني   *
تخطيط وتطوير املناهج التعليمية والتفتيش على تعليم التربية البدنية، السكرتارية التربوية، وزارة التربية 

والتعليم، إصدار دار النشر “معلوت” 2002. 
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ألعاُب استجمام 

مقّدمٌة:
اللعُب هو: وسيلٌة يعبُّر بها املشتركونجَ عْن أنفسهْم وميّكُن مْن تطوير عالقات اجتماعية من 
خالل االستمتاع، وتذويت قيم ثقافية. غالبيُة األلعاب مخصصٌة ألكثرجَ مْن العب واحد. وهي 
ْن فروع الرياضة األخرى، إْذ أن املشتركنيجَ فيها يتمتَُّعونجَ  ا وطرق تجَعليمها عجَ تختلُف مباهيتهجَ
بُروا بطرق مختلفة بدون الرهبة الّتي ُترافُق األطرجَ  ، ومنجَ السهل عليهْم أكثرجَ أْن ُيعجَ بحرية أكبرجَ
قيًما  التالميذ  إكساب  من  املعلمنيجَ  تّكُن  األلعاب  أثناءجَ مارسة  باحلرية  الشعوُر  الرسميةجَ. 
ُة.  ا واألهمُّ مْن كل ذلكجَ - املتعجَ ذه األلعاب وبواسطتهجَ شخصيًة واجتماعيًة وثقافيًة عْن طريق هجَ
ني. ألعاُب  تها لألعمار املختلفة وللجنسجَ ا ومدى مالءجَمجَ ُتهجَ ما مييُز ألعابجَ االستجمام هو بساطجَ
ا، ولذلكجَ فجَهي تالئُم جميعجَ التالميذ في جهاز  االستجمام سهلٌة للتعلُّم، ومن الّسْهل النجاُح فيهجَ
ُتها  الّتعليم. ألعاٌب كثيرٌة ال تتاُج إلى مكان خاص أو معدات وأجهزة خاّصة، وميكُن مارسجَ

في كّل مكان تقريبًا - هذه هيجَ ألعاٌب بدون معدات.

األهداُف 
: تنميجَُة القدرة احلركيَّة؛ تطويُر وتسنُي احلركة الطبيعّيُة؛ تسنُي القدرة  املجاُل اجلسمانيُّ

على اإلملام بالبيئة.

ُة القوانني وشروط اللعب. ان؛ معرفجَ املعرَفُة والفهُم: التعرُف علجَى ألعاب كثيرة قدرجَ اإلْمكجَ

بواسطة  التعبيُر  واملساواة؛  املشاركة  عالقات  تطويُر  العاطفُي:  واملجاُل  االجتماعيُّ  املجاُل 
اللعب والّنظر إليه على انُه طريقٌة الستنفاد القدرة الشخصية ؛ النجَظر إلى جميع املشتركني 

على أجَْنُهم شركاُء متساوو احلقوق واملكانة.
ا يلي جدوٌل يعرُض مضامنيجَ التعليم أللعاب االستجمام في إطار نجَشاط إثراء. فيمجَ
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مضامنُي التعليم* - ألعاُب االستجمام* 
الصفُّ الصفُّ االوُلفعالياٌت

الّثاني***
الصفُّ الصفُّ الثالث

الرابُع****
الصفُّ 

اخلامُس
الصفُّ 

السادُس
الركُض في تعاُوٌن  	

دائرة6*. 
األفجَعى.  	

ُة على  املالحقجَ  	
ا. أنواعهجَ

ْنزيُر  ججَ  	
تراكُتور. 

لعبُة األعداد.  	
لعبة   	

األسماء،  
احلروف 

األبجدية .

السياُج   	
املتحّرُك.

ُة  العقدجَ  	
الغورديُة.

ُة  األرجوحجَ  	
والدوراُن 
)الدوخُة(.

في أعقاب   	
القائد. 
العقدُة   	

الغورديُة. 

امسك الكرةجَ مهارٌة شخصيٌة   	
السياراُت  	
ظهرًا إلى   	

ظهر.

. غّير الوضعجَ الركُض في 	   	
دائرة 

إلى البيت. لعبجَُة 	   	
السيارات 

رة. املطوَّ

سوُر الُقدس.   	

تسنُي قدرة 
تّمل القلب 

والرئتني

الركُض في   	
دائرة 

ُة على  املالحقجَ  	
أنواعها.

ُة على  املالحقجَ  	
أنواعها.

احللُزوُن. األجَفعى 	   	
ُة في  املالحقجَ  	

ُمثلث؟ 

ونجَ  احللزجَ  	
ى  واألجَفعجَ

املستطيالن. 

ُة في تنميُة التوافق املالحقجَ  	
مثلث؟

لعبُة املرآة.  السياراُت	   	
الضْوُء  	

ُة  مالحقجَ  	
املرفقني 

ُة  الدائرجَ  	
ُة  القّفازجَ

ُة  مالحقجَ  	
قجَنْي  املرفجَ

سوُر الُقدس  	
التعرُف على 

البيئة
السياراُت   	

ُة على  املالحقجَ  	
أنواعها.

ٌة  مالحقجَ  	
ذاتية.

ُة  إعادجَ  	
التنظيم. 
الضْوُء.  	

ُة في  املالحقجَ  	
مثلث؟

ُة على  املالحقجَ  	
أنواعها.

ُة على  املالحقجَ  	
أنواعها.

سوُر الُقدس.  	
ظهرًا إلى التوازُن   	

ظهر. 
إنساٌن   	
إلنسان

اللوُس على   	
الركبتني في 

دائرة 

إنساٌن   	
إلنسان.

اعتمْد   	
.  صاحبكجَ

ُة  الدائرجَ  	
ّفازُة. القجَ

ظهرًا إلى   	
ظهر 

إخراٌج عن   	
التوازن 

اعتمْد على   	
صاحبكجَ

ةجَ. الدقجَُة امسك الكرجَ إنساٌن 	   	
إلنسان.

. ْضعجَ غّير الوجَ ة.	  ا الُعقدجَ فجَ رجَ طجَ ُة 	  األرجوحجَ  	
اُن  والدورجَ
ة( )الدوخجَ

 . ٌد صينيٌّ شجَ  	

عدُد 
احلصص 
السنوية. 

3030 30 3020 20

اللعبة املسجلة في الدول هي فقط مثال نوذجي ومن احملّبذ إضافة العاب من نفس العائلة   *
أسماء جميع األلعاب مأخوذة من املراجع املألوفة ومن “احلقل”    **

للصفوف الثانية: باإلضافة إلى األلعاب املفّصلة يجب العودة على األلعاب التي ُعلمت في الصف األول   ***
للصفوف الرابعة: باإلضافة إلى األلعاب املفّصلة يجب العودة على األلعاب التي ُعلمت في الصف الثالث  ****
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ألعاُب املضَرب: 

األهداُف 
الت؛ تطويُر التواُفق العصبي - العضلي  البة العجَضجَ : تطويُر قوة وصجَ املجاُل اجلسمانيُّ

ابيرجَ في مجال أجَلعاب املضرب؛ معرفُة وفهُم قوانني  ات وتجَعجَ لحجَ املعرفُة والفهُم: معرفُة وفهُم مصطجَ
وطرق اللعب؛ تقييُم الئٌق أللعاب املضرب كالعب وكمشاهد.

: النشاُط في إطار تعاونّي وفي ُأُطر تنافسية؛ تنميجَُة الّنزاهة  املجاُل االجتماعُيّ واملجاُل العاطفيُّ
ةجَ مْن  الرياضية كمشترك وكمشاهد؛ تنميُة العادة واالهتماُم بألعاب املضرب؛ االستمتاُع والبهججَ

بجَة والّدقة.  التعبير بواسطة احلركة؛ االستمتاُع والبهجُة مْن الشعور باالناز؛ تنميجَُة املواظجَ

مضامنُي التعليم – ألعاُب املضرب:
املوضوُع  

الصُف 
املهاراُتاألهداُف اللعبُة الرئيسيُة

عدُد 
احلصص 
السنوية 

مضرُب بْحر معجَ كرة الثالث  	
إسفْنج – فعالية 

فردية 
عجَ كرة مضرُب بحر مجَ  	

بالستيك فارغة.

الضرُب إلى احلائط.   	
الضرُب إلى أهداف. )على   	

احلائط، األرض، أوعية 
مختلفة( 

معرفُة مصطلحات   	
الضرب.

نْي واليجَد  التواُفُق بني العجَ  	

اإلمساُك.  	
اإلحساُس. بالكرة.  	
الضرُب بظهر اليد.  	

الضرُب بالكف.  	

20

مضرُب بْحر معجَ كرة الرابع  	
إْسكواش - فعاليًة معجَ 

زميل 

التعاُوُن معجَ شريك  	
تنسيُق احلركة معجَ شريك.   	

20

كرُة - القضيب اخلامس  تطويُر مركب التناُفس.	   	
ُة قوانني اللعب. معرفجَ  	
ُة قوة الضربجَة  زيادجَ  	

توافٌق بنيجَ العني واليد   	
مْن مسافات مختلفة. 

20

تنس طاولة.السادس التعرُف علجَى لعبة معجَ 	   	
قوانني إضافية. 

التعرُف على لعبة معجَ   	
قواننيجَ دقيقة.

التعرُف على لعبة معجَ   	
قوانني ُملزمة. 

التعرُف على لعبة علجَى   	
ملعب ُمصّغر، مرتفع، 

مع كرة خفيفة، مضرب 
خفيف، مضرب مع ذراع 

قصيرة.

الضرُب بظهرجَ اليد في   	
الدفاع والهجوم.

الضرُب بكف اليجَد في   	
الدفاع والهجوم.

تقدمُي ضربة االفتتاح.   	
الوقفُة الصحيحُة.  	

20
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ان: الثالث - الرابع(* السباَحُة )الصفَّ

األهداُف 
: اكتساُب املهارات األساسية في السباحة؛ تنميُة قدرات بدنية في املاء )قوة  املجاَل اجلسمانيُّ

تّمل وسرعة(

ان داخلجَ املاء؛ تنميُة التصّور  املجاُل العاطفُي: تنميُة الثقة بالنفس ؛ بواسطة اإلحساس باألجَمجَ
البدني.

االجنازاُت املتوقَعُة
ة التجذيف. ة سباحًة )مرتنْي( بأسلوب سباحة الظهر، أو سباحجَ ْرض البركجَ ْطُع عجَ قجَ 1 .

ُة رجلجَني. قفزجَ 2 .
ة على ُعمق 1,1. 3 م. الغوُص وإخراُج شيء ما مْن قاع البْركجَ

ر داخلجَ املاء. قواعُد األمان واحلذجَ 4 .

مضامنُي التعليم - السباحة: 
ةموضوُع النشاط: ناذٌج ألنشطجَ

املشُي، والركُض وادخاُل الرأس في املاء.عاداٌت مائيٌة  	
فتُح العينني داخلجَ املاء.  	

شهيٌق وزفيٌر داخلجَ املاء على وتيرة ثابتة.  	

ْوُم والتزْحُلُق  ُم”، “قنديُل البجَْحر”(.العجَ ْ وُم فوقجَ املاء )“نجَ العجَ  	
م”(. هجَ التزحُلُق/ االنزالُق في املجَاء )“سجَ  	

أسلوُب الظهر: حركاُت الرجلني واليدين والتنفس.أساليُب سباحة**  	
أسلوُب التجذيف: حركاُت الرجلني واليدين ومالءمُة التنفس.  	

ةجَ. أساليُب سباحة إضافية: سباحُة صدر، سبجَاحُة فراشجَ  	

فجَزاٌت إلى املاء ة.قجَ ُة رجلجَني من حافة البركجَ قفزجَ  	

تني لزميل***.الغوُص الغوُص تتجَ رجلجَني منفرججَ  	
الغوُص وملُْس نقجَاط معيْنة على قجَاع البركة.   	

إخراُج أغراض من قجَاع البركة.   	

وكان  الظروف  إذا سمحت  إلزامية.  الصف اخلامس ضمن دروس  في  تعلم  املائية  واألنشطة  السباحة    *
الثاني، يتم التركيز في الصفني الثالث والرابع  التالميُذ قد تعلموا أسس السباحة في الصفني :األول – 
على أساليب السباحة والقفز إلى املاء. على املدرسة أن تهتم  بان يتعلم التالميُذ السباحة في مكان الئق 

تتوفر فيه معدات مناسبة. 
نوصي بتعليم أسلوب سباحة الظهر كأسلوب أولّي. لألوالد الذين يواجهون صعوبة في تعلم سباحة الظهر،    **

ميكن تعليمهم أسلوب التجذيف كأسلوب أولّي.   
أكبر عمق للماء هو 1,1م .  ***
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”ألعاٌب في املجَاء “اخلّزاُفون قادُمونجَ  	
ُة ُمواصالت  سباحجَ  	

ّدم في العوم على الظهر، السباحُة سباحٌة فنّية )بنات( ْوم وتجَقجَ أُسُس السباحة الفنية: تاريُن عجَ  	
على إيقاع. 

ٌة. سباحٌة شكليٌة؟: أشكال بسيطجَ  	
ٌة في السباحة الفنية في مجموعات صغيرة، كأزواج  عروٌض بسيطجَ  	

وكأفراد.

ةسباحٌة رياضيٌة تسنُي األسلوب وزيادُة السرعجَ  	
قياُس االنازات في األساليب املختلفجَة ملسافة 25 م وجَ 50 م.  	

انعطافاٌت داخلجَ املاء.   	

السباَحُة )الصّفان: اخلامُس - السادس(*

األهداُف: 
ة؛ تنميُة قدرات بدنية في املاء )قوة  املجال اجلسمانيُّ: اكتساُب املهارات األساسية في السباحجَ

تّمل وسرعة(
املجاُل العاطفي: تنميُة الثقة بالنْفس بواسطة اإلحساس باألمان داخلجَ املاء؛ تنميُة التصّور 

البدني. تطويُر الشعور باالناز واحلس المالّي.

االجنازاُت املتوَقَعُة
ة  وسباحجَ ْهر،  الظَّ سباحة  بأسلوب  م   25 ْن  عجَ ا  طوُلهجَ يقلُّ  ال  بركة  طول  على  السباحُة    1

التجذيف )احلالة(.
ة الظهر، أو سباحة التجذيف. ّرتجَنْي( بأسلوب سباحجَ ْرض البركة سباحًة )مجَ قطُع عجَ   .2

قجَفزُة رأس )انطالٌق إلى املاء(.   .3
انعطافاٌت داخلجَ املاء.   .  4

ر داخلجَ املاء. قواعُد األمان واحلذجَ   .5

1. السباحة واألنشطة املائية تعلم في الصف اخلامس ضمن دروس إلزامية.  *
2. إذا لم ُتتح الظروف تعليم السباحة قبل هذا الصف، يجب تعليم السباحة حسب املنهج اخلاص للصفني   
الثالث والرابع. وإذا كانت الظروف قد أتاحت تعليم السباحة قبل هذه املرحلة يتم في الصفني اخلامس 

والسادس التركيز على أساليب السباحة وعلى السباحة الرياضية. 
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مضامنُي التعليم - السباَحُة 

ناذُج أْلنشَطُةموضوُع النشاط

أسلوُب الفراشة أو الصدر )تعليُم األسلوب الذي لجَّم يعلَّجَْم في الصفوف أساليُب سباحة.   	
األول – الرابع(

لفني( ة الظهر والتجذيف )السباحة احلرة( )الدُّ تسنُي أسلوب سباحجَ  	

ْفز: قفزة رأس أمامية )انطالق( قفزاٌت إلى املاء ة قجَ فجَزاٌت من منّصَّّّّّ قجَ  	

الغوُص حتَّى عمق 3 م.الغوُص  	
ألعاُب غوص )إخراج أجَغراض مْن قاع البركة(  	

تاريُن في السباحة الفنية: سباحة على إيقاع، سباحة شكلية - أشكال سباحُة فنّيٌة )بنات(  	
بسيطة. 

ٌة في السباحة الفنية في مجموعات صغيرة، وكأزواج  ُعروٌض بسيطجَ  	
وكأفراد. 

ٌة رياضيٌة  ُة السرعة.سباحجَ تسنُي األسلوب، وزيادجَ  	
قياُس االنازات في األساليب املختلفة ملسافة 50 م وجَ 100 م.  	

ُب على االنطالق. التدرُّ  	
تعلُُّم الدوران والتدّرُب عليه.   	

ُة باملالبس واملكوُث الطويُل داخلجَ املاء. إنقاذ  السباحجَ  	
د(.  بَّاح ُمْجهجَ دة لسجَ ة يتعلُمونجَ طرقجَ تقدمي املساعجَ )املتفوُقونجَ في السباحجَ
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