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الفصُل الرابُع )4( 
منَهُج الصفوف السابعة – التاسعة 

ٌة / 54  مقدمجَ
األهداُف / 55

فوف السابعة - التاسعة( / 56 مواضيُع التعليم )الصُّ
ُة تعليم في المباز الرياضي، االيروبي - الهوائّي - واألجَكروباتّي -  ْحدجَ وجَ

 

ّنّي للتلميذات / 60 )البجَْهلجَوانّي( - والفجَ
ةجَ تعليم في المباز الرياضّي للتالميذ )الذكور( / 71 وحدجَ

وحدُة تعليم في الرقص الشعبّي واألّمي للتالميذ والتلميذات / 75
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املقدمُة:

 - األول  الصفوف  في  للتعليم  استمرارًا  التاسعة   - السابعة  الصفوف  في  التعليُم  يعتبجَُر 
السادسة، كْي يستطيعجَ التالميُذ اختيارجَ اجّتاه استعدادًا للتعّمق والتحّكم فيه مْن بني التشكيلة 
ْت عليهْم في السنوات السابقة. كلُّ ذلكجَ بهدف تسني املهارات في فروع األنشطة  التي ُعرضجَ

البدنية. 
الجَ احلياة، و-%50 منها ستكوُن في  وجَ %50 من هذه املهارات مناسبٌة للنشاط الذي يستمرُّ طجَ
ا التالميُذ في مراحل دراستهْم وكبالغنيجَ. منجَ املفجَّضل  فروع الرياضة:”التقليديَّة” التي يتناوُلهجَ

عدُم اإلكثار مْن مواضيع التعليم ؛ ألنَّ اإلكثارجَ من املضامني ينطوي على تعليم سطحّي.

ب حاجات التالميذ وظروف  ُج بحسجَ ا املنهجَ يختاُر املعلمُّ مْن بني تشكيلة اإلمكانيات التي يعرُضهجَ
املدرسة والبيئة التعليمية، وخبرة املعلم في املضامني، وفروع الرياضة املفّضلة في املجتمع 

ج أنشطة التربية البدنية والرياضة. ب برنامجَ احمللي الذي يشتغُل ضمنجَُه، وبحسجَ

باإلضافة إلى فروع الرياضة التقليدية، يجُب دمُج مواضيعجَ حديثة ونشاطات بدنية غير روتينية 
؛ لكي يُسّد حاجات التالميذ بدرجات قدرة مختلفة، ومبستويات اهتمام متنوعة. 

يجُب احملافظُة على العدد األمثل منجَ املشتركنيجَ في كل نوع نشاط، كي نضمنجَ وجودجَ عمليات 
تدريس وتعلّم نوعّية واالمتناعجَ منجَ التفعيل السطحّي.

أو  املدرسة  إطار  في  الصّف  خارججَ  والنشاط  الذاتّي،  النشاط  على  التالميذ  املعلُم  يشجُع 
النوادي الرياضية املدرسية، أو في إطار غير مدرسي. يجُب النظُر إلى هذه النشاطات على 
ُأ مْن تقيق هدف االختيار احلّر وتّمل املسئولية على النشاط البدني على  زجَّ أنها جزٌء ال يتججَ

ّر احلياة. مجَ

 في الدول الذي على الصفحة xxx تعرجَُض جملُة املواضيُع التي ُتدّرُس في الصفوف: السابع - 
متعدد  الدراسّي  للتخطيط  ناذُج  هيجَ   xxx ات  الصفجَحجَ على  التي  الداوُل  بينجَما  التاسع، 

السنوات لتالميذ الصفوف السابعة - التاسعة.
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األهداُف:

ا أثناءجَ اللعب، وفي جمل حركية و/ •تسنُي املهارات األساسية، والتحكُم فيها، وتطبيُقهجَ 	
أو كوسيلة لتحسني القدرات احلركية.

ة عليها معجَ التأكيد على استنفاد القدرة الشخصية، واملتعة  •تطويُر اللياقة البدنية واحملافجَظجَ 	
والفائدة الصحّية على مّر احلياة.

جَّ  تجَ التي  الفعاليات  في  ،والتحّكم  التخصص  ملجاالت  الواعي  االختيار  على  •القدرُة  	
ا. اختياُرهجَ

•املعرفُة النظريُة في مواضيع التربية البدنية، وعلم احلركات اإلرادية لإلنسان.  	

وزمالئه  التلميذ  )بني  التعليم  عملية  في  املشتركنيجَ  بني  املتبادلة  العالقات  ورعايُة  •تنميُة  	
وبنيجَ املعلم وتالميذه( مع التأكيد على التعاون، والعمل في طواقم، وتكافؤ الفرص بني 

النسنْي، والصبر، والتسامح والنزاهة )الروح الرياضية( في الرياضة.
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مواضيُع التعليم )الصفوُف: السابُع - التاسع(
الفرُع:املوضوُع:

أ. مهاراٌت جسديٌة 
ُة سلة.ألعاُب كرة جماعيٌة: كرجَ  	

كرٌة طائرٌة.  	
كرُة يد.   	

كرُة قدم.   	
ٌة.  كرُة قدم مصّغرجَ  	

تنٌس.ألعاُب املضرب:   	
تنُس - الطاولة.   	

تنُس الريشة.   	
السكواُش )اإلسكواُش(.  	

كرُة املضرب.   	
كرُة القاعدة.   	

ألعاُب القوجَى اخلفيفُة.النشاُط السمانيُّ وفروُع الرياضة الشخصية:  	
جمباٌز رياضٌي.  	

ْط(. جمباٌز فّنٌي )للبنات فقجَ  	
السباحُة.  	

مشٌي وركٌض صّحٌي.  	
ْكُض توجيه.  رجَ  	

جتذيٌف ورياضٌة بحريٌة.   	
الدفاُع عن النفس  	

الولُف.  	
ألعاُب استجمام.   	

ألعاٌب مائيٌة.  	
مزلٌج.   	

ركوُب اخليل.   	
ركوب الدراجات الهوائية.   	

رياضٌة صحّيٌة.  	
باوليْنج.  	

التزلُج على الليد.  	
ترياثيُلون )سباٌق في 3 فروع(.  	

أعماُل تّد.  	
ا. أعماُل تّد مصادٌق علْيهجَ  	

. رقٌص وحركةٌ  رقٌص شعبيٌّ وُأميُّ  	
. رقٌص هوائيٌّ  	

ب. النزاهُة في الرياضة*، قواننُي الرياضة واللعب.
ق ،أو إضافة ج. معرفُة وفهُم جسم اإلنسان أثناءجَ احلركة. ج الصفوف األولى - السادسة معجَ التعمُّ كما في منهجَ

ة في مجاالت املعرفة والفهم )انُظْر صفحة 25(  مواضيعجَ خاصجَ

راجعوا لعبة نزيهة، التربية إلى النزاهة الرياضية )2002(. مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية، السكرتارية    *
التربوية، وزارة التربية والتعليم و“معلوت”، القدس وتل أبيب. 
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تخطيُط التعليم لعدة سنوات*
ُة تستنُد إلى 64 حصةجَ تدريس أسبوعيًة: %75 - إلزاميٌّ – 48 حصًة ؛  خطُة التعليم املقترحجَ

%25 واجبُة االختيار – 16 حصًة.
تالئُم املدارُس خطة التعليم املدرسيةجَ لعدد احلصص املخصصة للموضوع.

ألعاُب الكَرة: 
ي بتخصيص 30 حصًة سنويًة لتدريس ألعاب الكرة.  في الصفوف: السابعة – التاسعة ُيوصجَ
ا.  لتدريسهجَ 14 حصًة  ويخّصُص  األربع،  األلعاب  بني  مْن  واحدًة  رئيسيًة  لعبًة  املعلُم  يختاُر 
يختاُر املعلُم لعبتجَنْي إضافيْتني ثانويتني، ويخصُص لتدريس كل منُهما 8 حصص في السنة. 
ا حتى يصلجَ التالميُذ إلى مستجَوى التمّكن  ُن املعلُم من مراجعة اللعبة، والتدريب علْيهجَ بذلك يتمكَّ
والجَ احلياة  طجَ ا  تهجَ فيها، ومارسجَ ص  للتخصُّ ؛  األلعاب  استعدادًا الختيار أحد مواضيع هذه 

)انظر الداول الصفحةجَ 66-67(.

رياضٌة شخصيٌة:
ي بتخصيص 24 حصًة أللعاب القوى اخلفيفة والمباز - 12 حصًة لكل فرع. يالئُم  ُيوصجَ
فروع  مْن  املختار  باملوضوع  اخلاصة  ومعرفته  والبيئة  املدرسة  لظروف  التعليم  املعلُم خطةجَ 

الرياضة الشخصية.

ألعاُب المضرب: 
موضوعًا  املعلُم  يختاُر  التاسع.   – السابع  من  ّف  صجَ لُكلجَّ  حصص   6 بتخصيص  ي  ُيوصجَ
املضرب  “ألعاب  بُكراسة  انجَة  االستعجَ يجُب  بتعليمه.  ويقوُم  املضرب،  ألعاب  قائمة  من  واحدًا 

ُلوت”. عجَ للصفوف:اخلامسة - العاشرة )2001( إصداُر “مجَ

: رقٌص شعبيُّ
هذا  اختياُر  ميكُن  إلزامّي.  كإطار  املوضوع،  لهذا  سنوية  حصص   4 بتخصيص  ى  ُيوصجَ
املوضوع كأحد مواضيع االستجمام وتدريُسُه مبستوى 6 حصص إضافية )املجموُع الكليُّ 

10 حصص إلزامية واختيارية(.
إطار  في  أو  احلصص،  بني  االستراحات  في  كإثراء  الشعبي  الرقص  فعالية  تنفيُذ  ميكُن 

الدورات املقبولة في املؤسسة التربوية.

لياَقٌة بدنيٌة: 
ا وتاثيرها على  ْت موضوعًا قائمًا بذاته في هذه الّسن. ولكْن بسبب اهميتهجَ ُة البدنيُة ليسجَ اللياقجَ
دقيقة   20-15 املعلُم  35-40 حصًة يخصُص  كّل  في  انُه  تجَقجَررجَ  ْد  قجَ فجَ ياته،  حجَ اإلنسان خاللجَ 
للياقة البدنية احلركية اخلاصة بكل موضوع. كذلك يقترُح املعلُم وسائلجَ لتطوير مركبات اللياقة 
ا لسنوات طويلة، معجَ نْقل املسئولية إلى الّتالميذ عْن تطوير  ا واالحتفاظ بهجَ البدنية، وتسينهجَ

لياقتهُم البدنية في ساعات فراغهْم.

انظر الصفحات 21-18   *
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تفصيُل فروع الرياضة واحلركة )للصفوف: السابع - التاسع(

فروُع رياضة واستجمام:فروُع رياضة لكّل احلياة:فروُع رياضة تقليدية:

استجماٌم. ألعاُب كرة.ألعاُب كرة. 

باولينج. كرُة سلْة. 

مزلٌة. كرٌة طائرٌة.كرٌة طائرٌة.

ركوُب اخليل.كرُة يد. 

ٌة.كرُة قدم.  كرُة قدم / كرُة قدم مصّغرجَ

ركوُب الدراجة الهوائية.رياضٌة شخصيٌة.رياضٌة شخصيٌة.

ركُض تجَْوجيه. ألعاُب القوجَى اخلفيفُة. 
مشٌي.

ركٌض خفيٌف.

ألعاب استجمام.

رياضٌة واستجماٌم.رياضٌة واستجماٌم. 

. جمباٌز رياضيٌّ

أجهزٌة صغيرٌة.
جمباٌز فّنيٌّ – للبنات. 

. جمباٌز هوائيٌّ
رياضٌة صحّيٌة.

جتْذيٌف ورياضٌة بحرْيٌة. 

ألعاُب املضرب

ا  اليوغَّ

سباحٌة وألعاٌب ماّئيٌة. ألعاُب املضرب.ألعاُب املضرب.

تنٌس.تنٌس.

السكواُش )اإلسكواُش(.
كرُة املضرب. 

كرة القاعدة )بيسبول(. 

ة )بادمْنتجَون(. التزلّج على الليد. كرة الريشة )بادمنتون(.كرُة الريشجَ

الولف.تنُس - طاولة. تنُس - طاولة. 

ي. الدفاع عن النفس )قتال التحام(. رقٌص شعبيٌّ وُأَمّ

كبوئيرا )رقص شعبي برازيلي(.مواضيُع اختياريٌة.مواضيُع اختياريٌة. 

التاي تشي.

رياضة.

جودو.

كراتيه. 

ترياثيلون )سباق ثالثي(.

فعاليات تّد مصادق عليها.
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اقتراٌح لتخطيط التعليم* لعّدة سنوات حَسَب فروع الرياضة )االختياُر بواسطة 
املعلم َأو/والتالميذ(

الصفُّ التاسُع:الصُف الثامُن:الصفُّ السابُع:
ألعاُب كرة )19 حصًة(.ألعاُب كرة )20 حصًة(.ألعاُب كرة )22 حصًة(

كرُة سلة.كرة سلة.كرُة سلة.
كرٌة طائرٌة.كرٌة طائرٌة.كرٌة طائرٌة.

كرُة يد.كرة يد.كرة يد.
كرُة قدم / كرة قدم مصّغرة.كرة قدم / كرة قدم مصّغرٌة.كرة قدم / كرة قدم مصّغرٌة.

ئيسيٌّ – 14 حصًة ؛ ثانويٌّ –  )رجَ
8 حصص(.

)رئيسي – 13 حصًة ؛ ثانويٌّ – 
7 حصص(.

)رئيسيٌّ – 12 حصًة ؛ ثانوٌي – 
7 حصص(.

رياضٌة شخصيٌة )20 حصة(. رياضٌة شخصيٌة )20 حصٌة(. رياضٌة شخصيٌة )20 حصًة(. 
ألعاُب القوجَى اخلفيفُة -10 

حصص. 
ألعاب القوى اخلفيفُة 

)10 حصص (.
ألعاب القوى اخلفيفة 

)10 حصص(.
جمباز األجهزة الصغيرة المباُز الرياضيُّ )8 حصص(.

)10 حصص(.
المباز الرياضُي للتالميذ 
والمباز الطبي للتلميذات 

)10 حصص(.
ألعاُب املضرب.ألعاب املضرب.ألعاُب املضرب.

)1 من 4(.)1 من 4(.)1 من 4(. 
تنٌس.تنٌس.تنُس.

السكواُش )اإلسكواُش(.
كرة املضرب.

السكواُش )اإلسكواُش(.
كرة املضرب.

السكواُش )اإلسكواُش(.
كرُة املضرب.

كرُة الريشة )بادمنتون(.كرُة الريشة )بادمنتون(.كرُة الريشة )بادمنتون(.
تنُس - طاولة.تنس - طاولة.تنُس - طاولة.

رقٌص شعبٌي وُأميٌّ 
)7 حصص(.

رقٌص شعبٌي وُأّمي 
)7 حصص(. 

رقص شعبي وأمّي 
)7 حصص(.

الدفاُع عن النفس )6 حصص(.الدفاُع عن النفس )6 حصص(.الدفاع عن النفس )6 حصص(.
مواضيع اختيار )6 حصص(.مواضيُع اختيار )5 حصص(.مواضيُع اختيار )3 حصص(.

موضوٌع واحٌد منجَ القائمة.موضوٌع واحٌد منجَ القائمة.موضوٌع واحٌد منجَ القائمة. 

البرنامج الكامل يستند إلى 64 حصة في السنة   *
 )12 x 3( يتيح البرنامج للمعلم اختياًرا مبستوى 48 حصة في الصفوف السابعة – التاسعة   -

يشمل البرنامج ألعاب كرة، فروع رياضة شخصية، ألعاب مضرب، رقصًا شعبيًا/أميًا، دفاعًا    -
عن النفس وتشكيلة متنوعة من مواضيع الرياضة واالستجمام لالختيار مبا يالئم الظروف اخلاصة 
باملدرسة، وظروف البيئة والتالميذ ومواضيع تخصص املعلمني. لياقة بدنية حركية وتنمية القوام 

هي عبارة عن مواضيع ُتدمج مع تدريس مواضيع الرياضة واحلركة.
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َوْحَدُة َتعليم في اجلمباز: 
 – واالكروباتي  الهوائي،   - االيروبي  الرياضي، 

البهلواني - والفني للتلميذات
بجَ برنامج اإلطار، 10 حصص للجمباز في كّل سنة مْن سنوات الدراسة في  ْت، حسجَ ُخصصجَ
الصفوف السابعة - التاسعة. يشمُل المباُز الفروعجَ التاليةجَ: جمبازًا رياضيًا، جمبازًا هوائيًا، 
يتناوُل  عامًا.  وجمبازًا  فنيًا  جمبازا  ا(،  الهجَ أشكجَ اختالف  على  )األهرامات  بهلوانيًا  وجمبازًا 
ة ويتيُح املجالجَ أمامجَ االختيار في الصّف الثامن بنْيجَ  البرنامُج املقترُح جميعجَ فروع هذه الرياضجَ

المباز الهوائي أو المباز البهلوانّي.

اجلمباُز الرياضيُّ )الصفُّ السابع(
يطّوُر المباُز الرياضيُّ مركبات اللياقة البدنية، ويرّكُز على التعاون الذي هو أجَساُس رياضة 
ا للمبادئ  ا للتدريس في مجموعات غير متجانسة ومالءمتهجَ المباز العامة. وذلك بفْضل مالءمتهجَ
يناسب  الرياضيُّ  الغير. المباُز  واحترام  التعاون  مثل  املدرسُة،  ا  عليهجَ كُز  ُترجَ التي  التربوية 

التلميذات ؛ ألنُه يجَْدمُج عناصرجَ حركّيًة تناسُب البنات في هذه الّسّن.
وما  يتعلْمنجَُه  ا  مجَ ْهم  فجَ منجَ  التلميذات  تّكُن  متواصلة  عملية  في  املوضوع  هذا  تدريُس  يجُب 
ميارسنُه والوصوُل إلى مستوى تنفيذ جّيد يساهُم في تسني القدرة السدية مْن جهة وعملية 
الرياضيجَة املوجودة  فق األجهزة واملعدات  وجَ الفعاليات  املعلمُة  ُأْخرجَى. تخطُط  التعلّم من جهة 
ات زمن متتالية )حصص( مع استعمال األدوات  دجَ حجَ فها. ميكُن تعليُم املوضوع في وجَ تتجَ تصرُّ
ا. تترّكُز العمليُة في جملة حركية )ترين كامل( وليسجَ في عناصر  لتقييم عملية التعلم ونتائجهجَ
تستعمُل  المباز؛  رياضة  بفرع  اخلاصة  البدنية  اللياقة  مركبات  التلميذاُت  تطوُر  منفصلة. 
ة مستجَوى  املعلمُة استراتيجيات تدريس في محطات ومجموعات تعلّم صغيرة مْن أجل مالءمجَ
الصعوبة معجَ قدرة التلميذات ومارستهن السابقة ؛ ُتدّرُس املهاراُت بطريقة لجَْولجَبية أّي: كقاعدة 
لتركيب جملة حركية )ترين كامل(، إْن كانجَ كمراجعة، أو كتدريب وتسني مواد سابقة أو 

كمرحلة تضير لتنفيذ مهارات على أجهزة إضافية.

األهداُف 
م في املهارات األساسية لرياضة جمباز األجهزة ؛ تسنُي القدرة  : التحكُّ املجاُل اجلسمانيُّ
ُل العضلة ؛ تطويُر مهارات وقدرٌة على  الشخصية، توافٌق، الدقُة في احلركة، رشاقٌة، قوة وتمُّ

تسني التحّكم بالسم ونوعية حركته.
ْهُم مبادئ احلركة  املعرَفُة والَفْهُم: التعُرّف على أجهزة المباز للتلميذات وأنواع املسابقات ؛ فجَ
ة لتنفيذ مهارات وتارينجَ على أجهزة المباز؛ تشخيُص الوانب الفنّية للحركة والتمييُز  اخلاصَّ
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بنيجَ التنفيذ الصحيح والتنفيذ املغلوط، وفقجَ معايير ومتطلبات قانون رياضة المباز ؛ معرفُة 
وفهُم مبادئ قانون رياضة المباز والتحكيم. 

: التعاوُن داخلجَ املجموعة ؛ مساعدُة الغير على اكتساب  المجاُل االجتماعيُّ والمجاُل العاطفيُّ
ات؛ تنميُة الثقة  عجَ الغير معجَ فهم التفاوت في القدرجَ مهارات جديدة؛ تنميُة الصْبر والتسامح مجَ

بالّنفس في احلركات؛ مواقُف ايجابيٌة مبا يتعلُّق باحلركة المالية/ الفنْية.

نوَذٌج لَوْحَدة َتعليم، للصّف السابع )10 حصص(

التحصيُل المتوقَُّع:
ة عناصرجَ يتمُّ  انشاُء وتنفيُذ ترين أرضي شخصي. تجَْختجَاُر مركباُت التمرين مْن بني مجموعجَ  .1

ا خاللجَ الدروس. تدريْسهجَ
املشاركُة في عرض صّفّي في مركزه القفُز على صندوق / حمار / حصان القفز.  .2

الدرُس األوُل )بالدمج مَع تعليم نظرّي(:
ْولجَ مْن هم الرياضيوُن املتفوقونجَ  رًحا حولجَ فرع المباز الرياضي و حجَ ى التلميذة شجَ •ُتْعطجَ 	

ُة في هذا الفرع. ومن هي الدوُل املتفوقجَ
•تتعرُف التلميذُة على قانون المباز ومبادئه. 	

ا في التمرين األرضي.  •ُتعطى التلميذُة شرًحا حول املطلوب مْنهجَ 	
•تشاهُد التلميذُة أفالمجَ فيدُيو لتمارين أرضية على مستويات مختلفة. 	

الدرس الثاني
وإلى  الانبني،  إلى  القفز  مع  بسرعة  العدوجَ  ُل  يشمجَ حركيًا  فصاًل تهيدًيا  التلميذُة  •تنّفذ  	

فع الرجلني، الدورانجَ على رجل واحدة، 180 درجة جتا. ، رجَ ْجلجَ األمام، واحلجَ
ُع  • وقفة على اليدْين )من جثو أمامي انحنَّاء باالعتماد على اليدْين، تجَْرفجَ تنفذ التلميذُة 1/2	
رجاًل واحدًة بشكل عمودّي وجتعُل الرجلجَ الثانيةجَ مستقيمًة، دحرجة أمامية مْن حالة وقوف 
ْتح الرجلجَنْي والقياُم بدون االستعانة باليدين وكذلكجَ دحرجٌة أماميٌة من حالة وقوف معجَ  معجَ فجَ
ْهر اليد، دحرجٌة خلفيٌة عبرجَ الكتف منجَ استلقاء خلفي )على  ْتح الرجلنْي، مع استعمال ظجَ فجَ

الظهر( إلى انتصاب الركبجَتجَنْي.

الدرُس الثالُث:
•تنّفذ التلميذة الزءجَ األولجَ منجَ ترين ارضي مبرافقة املوسيقجَى. 	

. • ة “جبنجَة”	 تنفذ التلميذُة وقفًة على اليدين باالستعانة بسلّم أو حائط أو فجَْرشجَ
•تنّفذ التلميذة دحرجًة أمامية بدون االستعانة باليديْن مْن حالة وقوف مع فْتح الرجلنْي على  	

ة لّينجَة. فجَْرشجَ
ا. ْيهجَ •تنّفذ التلميذُة حركات مقّص عاليًة مْن فوق مقعد تستجَنُد إلجَْيه بيدجَ 	
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الدرُس الرابُع:
•تنّفُذ التلميذة التمرينجَ األرضيَّ مبرافقة املوسيقجَى. 	

•تنّفذ التلميذُة وقوفًا على اليدْين بحراسة زميلة، دحرجًة خلفيةجَ عبرجَ كتف إلى أوضاع إنهاء  	
ر، مر مطاطّي، مْن فوق مقعد كما في الدرْس الثالث(.  ْهلجَة )منحدجَ مختلفة ولوالب في ظروف سجَ

ة لذلكجَ في التمرين.  صجَ ب قدرتجَها في األماكن املخصَّ سجَ التلميذة عناصرجَ حجَ • “تزرُع” 	
بالتنفيذ والثانيُة  ا  تقوُم إحداُهمجَ • التلميذاُت في أزواج على تنفيذ تارينجَ كاملة – 	 تتدّرب 

بإبداء املالحظات والتصحيح وفقجَ املبادئ التي ُدّرست في الدرس األَّول.

الدرُس اخلامُس:
•تنّفُذ التلميذُة ترينًا كاماًل وتُصُل على تقييم. 	

ة. ب ورقجَة تقييم جاهزجَ سجَ ا حجَ ا وتقّيُمهجَ •تشاهُد التلميذُة تارينجَ زميالتهجَ 	
ُة إحدى الطالبتني. ٌة: مُيكُن تنفيُذ التمرين في أزواج مّرتني – وفي كّل مّرة ُتقّيم املعلمجَ مالحظجَ

الدرُس السادُس )بالدمج مَع تعليم نظري(:
ا أن تقْررجَ عن املؤهالت املطلوبة لتنفيذ مهارات  ى التلميذُة شرحًا عن جهاز القفز، ميكُنهجَ •ُتْعطجَ 	

ْفز. ْولجَ القجَ أساسْية في القجَفز كما ُتشاهُد فيلًما حجَ

الدرُس السابُع:
ثجَبجَات صحيحًة،  حيحًا، وجَ •تنّفُذ التلميذة الزءجَ التمهيدي )التحضيري ( للقفزات )ُهبوطًا صجَ 	

جنْي(. ركضًا ووثبًا ُمْدمجَ
ْرض صندوق قفز مكّون مْن خمس  على عجَ • تنّفذ التلميذة قفزات “تول داخلّي و”ُسُنوُنو” 	

بقجَات. طجَ
على ُطول صندوق قفز مكّون مْن خمس طبقات.  • تنّفُذ التلميذة قفزات “سُنوُنو” و“ قط” 	

الدرُس الثامُن:
•تنفُذ التلميذة جزءا تضيريا )تهيديًا( للقفز مُبرافقة املوسيقى. 	

• طبقات( ًة أمامية على صندوق طويل )5	 تنفذ التلميذة دحرججَ
• طبقات(  ْرض )5	 تنفُذ التلميذة ترينجَ ترير الرجلجَني مْن بني اليجَدْين على صندوق قجَفز بالعجَ

ْثب(  بجَتجَي وجَ شجَ هلة )باستعمال خجَ في ظروف سجَ

الدرُس التاسُع:
•تنفُذ التلميذة جزءًا تضيريًا )تهيديا( للقفز مبرافقة املوسيقى في تركيبات جمالية كجزء  	

ْرض.  مْن عجَ
متسلسل  بشكل  )الدراسية(  ة  ْحدجَ الوجَ في  ا  ْتهجَ لضمجَ تجَعجَ التي  فجَزات  القجَ جميعجَ  التلميذة  •تنفذ  	

ة. دجَ دجَ وبوتيرة محجَ
ة. ْرض مْن مادة الدراسجَ •تشارُك التلميذة في بناء عجَ 	

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



63 ُج )الصفوِف الّسابعة – الّتاسعة(   |       الفصُل الرابُع: منهجَ

الدرُس العاشُر:
ات حتجَّى تجَصلجَ إلى أكبر قجَدر من الدقة واإلتقان.  زجَ فجَ ا على القجَ ُب التلميذُة مع زميالتهجَ •تتدرَّ 	

: الثامُن( اجُلمباُز الهوائيُّ )الصفُّ
وَّ أبناء الصّفنْي السابع - الثامن.  ُث ُفُروع المباز، وهو يالئُم ُنُ فجَْرع المباز الهوائي هوجَ أجَحدجَ
ة ديناميكية،  يجَْدمُج هذا الفرُع بنيجَ عناصر رياضة ُجْمباز تصنَُّف إلى أربع فئجَات )عائالت(: ُقوجَ

ات، مرونة وتجَواُزن. زجَ فجَ قوة ثابتة، قجَ
ة للجمباز الهوائّي، وتستمُر  مليُة التعليم تجَكوُن لجَْولجَبيًَّة. تبدُأ العمليُة ببناء القدرات البدنية الالزمجَ عجَ
وحتى  العناصر،  فئجَات  جميع  مْن  األساسيَّة  املركبات  وتعلم  األساسية،  اخلُطوات  تعلّم  في 
إْنشاٌء  ُر  إلزامٌي وقسُمُه اآلخجَ مْنُه  ة دقيقة ؛ قسٌم  ملُدَّ تنفيذ ترين جمباز  القدرة على  تقيق 

ذاتٌي.

األهداُف: 
ات األساسية واملهارات األساسية مْن فئات العناصر  م في اخلطوجَ : التحكُّ املجاُل اجلسمانيُّ

املوجودة في المباز الهوائّي.
تسنُي القدرة الشخصية، التوافق، الدّقة في احلركة، املرونة والشعور احلركّي.

التنفيذ  بنيجَ  التمييز  على  القدرُة  ا.  ومركباتهجَ الهوائية  احلركة  مبادئ  فهُم  والَفْهُم:  املعرَفُة 
الصحيح، والتنفيذ الدقيق. 

تجَناُسُق  التُطّور،  على  الطاقجَم  أعضاء  ُة  دجَ مساعجَ املجموعة؛  داخلجَ  التعاوُن  االجتماعُي:  املجاُل 
اعّي.  مجَ ات( مشتجَرٌك لتمرين ججَ قجَصجَ كة داخلجَ الطاقجَم. تأليٌف )تصاميُم رجَ رجَ احلجَ

نوَذُج لَوْحَدة َتعليم للصّف الثامن )10 حصص(
ُع: التحصيُل املتوقَّ

 1 .15 ه ومتسلسل مدُتُه  ل موججَّ مجَ عجَ الهوائّي مْن خاللجَ  تركيبات منجَ رياضة المباز  تنفيُذ 
دقيقًة.

تنفيُذ تارينجَ أرضية معجَ زميلة في إطار ترين اختياري. اختياُر املركبات يكوُن مْن بني  2 .
روس. في تقييم التمرين، يتمثُل مستوجَى العناصر التي اختيرت،  ُس خاللجَ الدُّ رَّ تشكيلة ُتدجَ

ة الدراسية. ْحدجَ وكذلكجَ مبادُئ احلركة وتصميُم الرقصات والتي ستدرُس خاللجَ الوجَ
ة التلميذات(. بجَ ُقْدرجَ سجَ ُة في بناء هرم صّفّي أو عدة أهرامات )حجَ املشاركجَ 3 .

الدرُس األوُل: 
•ُتعطى التلميذُة شرًحا حولجَ فرع المباز الهوائي، وحولجَ أنواع املبجَاني في هذا الفجَرع.  	

•تشاهُد التلميذُة أفالمًا حولجَ هذا الفرع.  	
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ة الدراسية. ا في نهاية الوجَحدجَ •ُتعطى التلميذُة شرًحا دقيقًا حولجَ املتوقجَع مْنهجَ 	

الدرُس الثاني:
(، واملجَْشي  • 	jog(ني منجَ اخلطوات األساسية: الركض اخلفيف تنّفُذ التلميذُة بشكل دقيق نجَْوعجَ

 .)jmarche(
• دقائقجَ بتوجيه املعلمة.  تنفذ التلميذُة ترينًا هوائيا متواصال خاللجَ 5	

• إيقاًعا مكونًة من اخلطوات األساسية ومبنيًة.  تنّفذ التلميذُة تركيبة من 32	

الدرُس الثالُث:
( ووثبات  • 	 lift knee( نْي منجَ اخلطوات األساسية: رفع ركبة تنّفذ التلميذُة بشكل دقيق نوعجَ

.)jeck n’jump( فتح و إغالق الرجلنْي
• دقائقجَ مع حركات يدين بتوجيه املعلمة أو  تنفُذ التلميذُة ترينًا هوائيا متسلسال طواُل 6	

إحدى التلميذات. 
ا معجَ حركات اليدْين.  •تنّفُذ التلميذُة التركيبةجَ التي تعلمْتهجَ 	

الدرُس الرابُع:
نْي إضافيني منجَ اخلطوات األساسية: ثجَْني الركبجَة، تصحيح  •تنّفُذ التلميذُة بشكل دقيق نوعجَ 	

.)kicks( وركالت أرجل )skeep( ْثب من الرْجل القاعدة إلى الرجل املجَثنية الرجل والوجَ
أو  تلميذة  أو  املعلمة  بتوجيه   ، دقائقجَ متواصاًل طوالجَ سبع  التلميذُة ترينًا هوائيًا  •تنّفُذ  	

ْولجَ هذا املوضوع.  شريط فيدُيو حجَ
• إيقاعات كّل مرة )االستراحُة  تنّفذ التلميذُة تركيبًة مْن 64 إيقاعًا مع استراحات من 8	

مكّرسٌة للعناصر التي في التمرين(. 
•تنّفذ التلميذات حاالت تعاون بأسلوب هوائي.  	

الدرُس اخلامُس:
ثجَْني إحدى الرجلني إلى األمام، ومعظم  التلميذُة بشكل دقيق اخلطوةجَ األساسيةجَ:  •تنّفُذ  	

وزن  السم عليها.
• دقائقجَ بتوجيه املعلمة أو تلميذة أو شريط  تنّفذ التلميذُة ترينًا هوائيًا متواصاًل طوالجَ 8	

فيدُيو حولجَ هذا املوضوع.
• إيقاعًا مع تشبيك حركات اليدين ومعجَ أربع استراحات   تنّفذ التلميذُة التركيبةجَ ذاتجَ الـ 64	

ة يتم تنفيذ حالة تعاون. امسجَ مكونة مْن 8 إيقاعات كّل مرة، وبداًل من االستراحة اخلجَ
تها. •تنّفذ التلميذُة عناصر شخصيًة حسب اختيارها وقدرجَ 	
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الدرُس السادُس:
• دقائقجَ بتوجيه املعلمة، أو تلميذة أو شريط  تنّفذ التلميذُة ترينًا هوائيًا متواصاًل طوالجَ 9	

فيديو حولجَ هذا املوضوع.
ْتها معجَ تغيير املباني، لتصميم ترين جماعي.  •تنّفذ التلميذُة التركيبةجَ التي تعلمجَ 	

•تختار تلميذات املجموعُة عنصرًا واحدًا مْن كّل عائلة )فئة( يقدْرن على تنفيذه مًعا بتناسق  	
تام. 

ا الوقُت  ُل هذجَ • ثانيًة إلنهاء التمرين اإللزامي بحيث يشمجَ تؤلُّف التلميذات بشكل مستقّل 15	
حالة تعاون.

الدرس السابع:
• دقائقجَ بتوجيه املعلمة أو تلميذة أو شريط  تنّفُذ التلميذُة ترينًا هوائيًا متواصاًل طوالجَ 9	

فيديو حولجَ هذا املوضوع.
ا. •تنّفذ التلميذُة التمرين اإللزامّي كامال معجَ مجموعتهجَ 	

. ا في األماكن املخصصة لذلكجَ ين اللذْين اختارتُهمجَ •ُتدخُل التلميذُة في التمرين الُعنُصرجَ 	

الدرُس الثامُن:
• دقائقجَ بتوجيه املعلمة أو تلميذة أو شريط  تنّفُذ التلميذُة ترينًا هوائيًا متواصاًل طوالجَ 10	

فيدُيو حولجَ هذا املوضوع.
ْت في األماكن  ا اختارجَ مجَ • عناصرجَ من عائالت )فئات( مختلفة كجَ ُتدخُل التلميذُة في التمرين 4	

ة لذلك. صجَ املخصجَّ
تَّى تجَصلجَ إلى تنفيذ صحيح. •تتدّرُب التلميذُة على تارينجَها حجَ 	

ى.  ا في املجموعات اأُلْخرجَ خُص التلميذُة العناصرجَ عندجَ زميالتهجَ •ُتشجَ 	

الدرُس التاسُع:
ريط  ، بتوجيه املعلمة أو تلميذة أو شجَ • دقائقجَ تنّفُذ التلميذُة ترينًا هوائيًا متواصال طوالجَ 10	

فيدُيو حولجَ هذا املوضوع.
حتَّى  وتصّحُح  تشاهدجَ  والثانيُة  ُب  تتدرَّ األولى  املجموعُة  أزواج:  في  التلميذات  •تتدّرب  	

قيق تنفيذ صحيح تامًا. ْ تجَ

الدرُس العاشُر:
•تجَعرُض طواقُم التلميذات ترينجَ المباز الهوائيَّ أجَمامجَ الصّف الكامل.  	

ى.  ّخُص التلميذات العناصرجَ عْند زميالتهنُّ في املجموعات اأُلْخرجَ •ُتشجَ 	
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: الثامُن( اجلمباُز البهلوانيُّ )الصفُّ

فرُع المباز البهلواني ُهو أقدُم فروع المباز. أساُسُه التعاوُن بنيجَ أفراد الطاقجَم، وتّمُل 
املسئولية على التنفيذ وعلى املجموعةجَ. يحتاُج المباُز البهلوانيُّ إلى دّقة متناهية في التنفيذ 

الشخصّي إلى جانب التعاون معجَ بقية التلميذات والتنسيق داخلجَ املجموعة.
البهلوانّي،  للجمباز  املطلوبة  البدنّية  القدرات  ببناء  العمليُة  تبدُأ  لولجَبية.  التعليم  عمليُة  تكوُن 
وتستمرُّ عبرجَ تعليم املركبات األساسية، تعليم احلركات الرابطة بينجَها، وتنتجَهي بالقدرة على 
تنفيذ ترين اختياري في المباز البهلواني مدُتُه دقيقٌة. تستطيُع التلميذات أْن يخترن حْجمجَ 

الطاقجَم الذي يتُم فيه تنفيُذ التمرين.

نوَذٌج لَوْحدة َتعليم في اجلمباز الهوائّي ) 10 حصص(

التحصيُل املتوّقُع:
تنفيٌذ دقيٌق ألهرامات أساسية في أجَزواج وثالُثيات. 1 .

تنفيُذ عناصرجَ حركية وخطوات ُتقجَدُم مْن مجال المباز. 2 .
إنشاُء وتنفيُذ ترين اختياري في المباز البهلواني، في زوج أو ثالثية. يشمُل التمريُن  3 .
التمرين  في  تتمثُل  الدروس.  خاللجَ  ا  تعلمنجَهجَ التي  التشكيلة  منجَ  أهرامات   3 األقل  على 

ا خاللجَ دراسة الوحدة. رجَسْنهجَ أشكاٌل التقدم والعناصُر احلركيُة التي دجَ

ْرُس األوُل: الدَّ
•ُتعطى التلميذة شرًحا حولجَ فرع المباز البهلوانّي، وحولجَ أنواع املباني في هذا الفجَرع.  	

•ُتشاهُد التلميذُة أفالمًا حولجَ هذا الفرع.  	
ا في نهاية هذه الوحدة.  ْولجَ املتوّقع منهجَ •تعطى التلميذة شرحًا دقيقًا حجَ 	

الدرُس الثاني:
ا أو زميلتيها، في اخلطوات التالية: ا مع زميلتهجَ •ُتنجَفذ التلميذة تقّدمات مع تنسيق حركتهجَ 	

ووْثب  الوثب  الانجَبنْي،  وإلى  )שסה(  القفز  عجَ  مجَ األمام  إلى  السريع  ْدو  العجَ ْجل،  احلجَ الركض، 
التحول.

• ثوان  تنفُذ التلميذة أهرامات أساسيًة في أزواج: “طيارة”، “متوازنجَني” يستمرُّ كلُّ توازن 3	
على االقّل.

الدرُس الثالُث:
، ستة على  • وج: “استلقاء أمامي على استلقاء خلفي”	 تنّفُذ التلميذُة األهرامات التاليةجَ في زجَ

ستة”. يستمرُّ كّل توازن 3 ثوان على األقل.
ا إلى أحد األهرامات.  هجَ ْت وتضمُّ • إيقاعات للتقّدم من التشكيلة التي ُدّرسجَ تْنشُئ التلميذة 8	

بعدجَ تنفيذ الهرم مباشرة تقوُم بإنشاء 8 إيقاعات إضافية.
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الدرُس الرابُع:
ا في ُثالثيات(.  ى بتعليمهجَ )ُيوصجَ • ا” 	 هر زميلتهجَ تنّفُذ التلميذة وقفجَة بطن على ظجَ

•تْنشُئ التلميذُة سلسلةجَ تقّدمات مع ثالثيتجَها وتتدّرُب عليها حّتى تققجَ انسجامًا كبيرًا مع  	
الثالثية. 

الدرُس اخلامُس:
كرسي خلفي معجَ وقفة على  • تتعلُم التلميذات أهرامات أساسيًة في ثالثيات: “انحناءجَْين” و“	

اليدين”.
• إيقاعات قبلجَ وبعدجَ األهرامات.  تخطُط التلميذات 8	

الدرُس السادُس:
طيارة مع وقوف  • تتعلُم التلميذات أهرامات أساسيًة في ثالثيات: “وقفة على وقفات ست” و“	

على الرأس”. 
ة. • إيقاعًا قبلجَ وبعدجَ األهرامات التي اخترنجَها منجَ التشكيلة املقترحجَ تخطُط التلميذات 16	

الدرُس السابُع:
•تختاُر التلميذات موسيقجَى للتمرين املشتجَرك ويقرْرنجَ طواقجَم عمل ثايتًة. 	

لجَ  • ثانيًة األولى من التمرين االختياري ويتدرْبنجَ عليه. يجَجُب أن يشمجَ ُتنشُئ التلميذات الـ 30	
هذا التمريُن هرمنْي.

الدرُس الثامُن:
ى التلميذات معلومات أساسيًة حولجَ التحكيم في المباز البهلوانّي. •ُتعطجَ 	

. •تشخُص التلميذات أخطاْء في التنفيذ لدى زميالتهنجَّ 	
• ثانيًة األولى منجَ التمرين االختياري في طاقجَم ويتدربنجَ عليه. يجُب  ُنشُئ التلميذات الـ 45	

ل هذا التمريُن هرمني.  أْن يشمجَ

الدرُس التاسُع:
•تشاهُد التلميذات فيلمًا حولجَ تارين بهلوانية، ويشّخصن حاالت تعلمنجَها في هذه الوحدة  	

الدراسية. 
• ثانيًة األولى منجَ التمرين االختياري في طاقم ويتدربنجَ عليه. يجُب  ُتنشُئ التلميذاُت الـ 60	
ْذ بالتنسيق مع جميع عضوات  أن يشملجَ هذا التمريُن ثالثةجَ أهرامات، وعنصرًا شخصيًا ُينجَفجَ

املجموعة، وعناصرجَ حركّية تربُط بنيجَ األهرامات. 

الدرُس العاشُر:
•تعرُض التلميذات التمارينجَ أمام الصّف. 	
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: التاسُع(: اجلمباُز الفنيُّ )الصفُّ

يتالُف فرُع المباز الفني في األساس منجَ الدمج بنْي العمل الفني على األجهزة الصغيرة 
ا.  والعمل السماني الذي يتطلُّب تقنيًة عاليًة جّدًً

مبا أنجَ تعليمجَ الفرع يتمُّ في املدرسة، لذلك ُيوصى بنيجَ العمل الفنّي على األجهزة ؛ وبنيجَ العمل 
السماني الذي يتطلُّب مهارًة وقدرُة تكم أكبجَر مْن إمكانيات التعليم في املدرسة. 

مل التقني على األجهزة، والعمل في أزواج وتعليم  يتطّرُق االقتراُح التالي في األساس إلى العجَ
طريقة تركيب جمل حركة أو ترين كامل جماعي قصير. 

األهداُف 
•التعرُف على فرع المباز الفني.  	

•تنميُة القدرة الشخصية، والتحكم باألجهزة الصغيرة: )حبل، طوق، كرة، شريط(. 	
•تركيُب جملة حركية وانشاُء ترين شخصي أو جماعي. 	

نوذٌج لوحدة تدريس للصف التاسع )10 حصص(:
األجهَزُة:

حبٌل، طوٌق، كرٌة، شريٌط.
ة: طوق، كرة، وشريط، تختاُر املعلمُة جهازين. من األجهزجَ

التحصيُل املتوّقُع:
ُة في تنفيذه.  حركي لتمرين جماعي واملشاركجَ ُة في انشاءث مقطع “تسخني” . 1 املشاركجَ

إنشاءث وتنفيُذ ترين في طاقم )ثالث مشتركات على األقل( معجَ جهاز يدوجَي في إطار  2 .
ترين اختياري. مركباُت التمرين تعلُّم خاللجَ الدروس.

اعي - صّفي مع أجهزة يدوية )ميكُن بحضور مصمم  مجَ ْرض ججَ ُة في إنشاُء وتنفيذ عجَ كجَ املشارجَ 3 .
ات، ومنسقش موسيقجَى/ مالبسجَ وما شابجَهجَ( قجَصجَ رجَ

الدرُس األوُل - كرٌة: 
 ” • يجَات “صغيرة	 تعليُم مهارات أساسية: تأرجح، رمجَ

بجَ جدول مجموعات العناصر: دحرجات، طّبات )عنصر إلى عنصرْين مْن كّل  •تعليٌم حسجَ 	
مرحلة(.

الدرُس الثاني – ُكرٌة: 
تُه التلميذاُت في الدْرس السابق. •مراجعٌة قصيرٌة ملا تعلمجَ 	

ْمي وتلق )عنصر إلى عنصرين مْن كّل مرحلة(. ْدوجَل مجموعات العناصر: رجَ بجَ ججَ سجَ •التعليُم حجَ 	
•التدربُّ في أزواج.  	
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الدرُس الثالُث - َطْوٌق:
•تعليُم مهارات أساسية: تأرجح، تريرات من يد إلى ُأخرى.  	

فوق  العناصر: دحرجات، دوران ومرور من داخل، ومن  •تعليٌم حسبجَ جدوجَل مجموعات  	
الطوق )عنصر إلى عنصرين من كّل مرحلة(.

الدرُس الرابُع - طوٌق:
ته التلميذاُت في الدرس السابق. •مراجعٌة قصيرٌة ملا تعلمجَ 	

بجَ جدول مجموعات العناصر: رمٌي وتلق )عنصر إلى عنصرْين مْن كّل مرحلة(. سجَ •تعليٌم حجَ 	
ٌب في أزواج.  •تدُرّ 	

الدرُس اخلامُس - شريٌط: 
•تعليُم مهارات أساسية: دوران، حيات، لولبيات، مسك الطرجَف.  	

•تعليُم ترين أو رقصة قصيرة مبرافقة موسيقية. 	
الدرُس السادُس - فيديُو:

•شرُح املتطلبات للتمرين الشخصي أو الماعي. 	
•مشاهدٌة موّجهٌة لتمارينجَ شخصية وجماعية. 	

اإلمكانيُة أ - متريٌن شخصٌي إجمالٌي:
)تختاُر كلُّ تلميذة أحدجَ األجهزة التالية: شريط، طوق، كرة(

الدرُس السابُع:
• مجموعات عناصرجَ )على سبيل املثال: في الكرة  حسبجَ جدول مجموعات العناصر: 4-3	

- دحرجة، تنطيط، رمي، تلق( 
أو حسبجَ الدول )عنصر واحد منجَ  كّل مجموعة بشكل حّر  •التدرُب على عنصرْين من  	

املرحلة الثانية، عنصر آخرجَ منجَ املرحلة الثالثة(. 

الدرُس الثامُن: 
•مراجعُة العناصر التي ّت اختياُرها في الدرس السابع. 	

بجَ هذا الترتيب. •اختياُر ترتيب العناصر والتدرُب عليها حسجَ 	

الدرُس التاسُع:
ا. •التدّرُب على العناصر التي اختيرْت حسبجَ ترتيبهجَ 	

. •تنفيُذ التمارين الشخصية، وتقييُمها حسبجَ ورقجَة معاييرجَ 	
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اإلمكانيُة ب - عرٌض جماعٌي إجمالٌي:
الدرُس السابُع: 

• تلميذات في كّل مجموعة. التقسيُم إلى مجموعات، 6-4	
 . ْبنجَىجَ تعلُم و تدرُب إمكانيات الفعالية في كّل مجَ • مبان – 	

الدرُس الثامُن: 
ْين(. •اختياُر الهاز للتمرين الماعي )جهاز من نوع واحد أو الدمج بنيجَ جهازجَ 	

ُب علجَى املباني معجَ العمل على الهاز واختياُر عناصرجَ لكل مبنًى. •التدرُّ 	

الدرُس التاسُع:
•اختياُر اأُلغنية أو املوسيقجَى للتمرين. 	

ا. •إضافُة انتقاالت ومقاطع ربط للمباني، وإنشاء ترين جماعي قصير منهجَ 	

الدرُس العاشُر:
•مراجعُة التمرين الماعي.  	

ا. •تنفيُذ التمارين الماعية وتقييُمهجَ 	
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وحدة تعليم في اجلمباز الرياضي للتالميذ )الذكور( 
يركُز المباُز الرياضُي علجَى التعاون الذي هو أساُس المباز عامًة. وذلك، بفضل مالءمته 
ُة مثل  ا املدرسجَ للتدريس في مجموعات غير متجانسة ومالءمته للمبادئ التربوية التي تركُز عليهجَ

التعاون واحترام الغْير.

األهداُف 
م في املهارات األساسية لرياضة جمباز األجهزة، تسنُي القدرة  : التحكُّ املجاُل اجلسمانيُّ
ا على االحتمال؛التواُزن،  ة، الرشاقة، قوة العضلة وقدرتهجَ الشخصية، توافق، الدقة في احلركجَ

املرونة؛ تطوير مهارات وقدرة على تسني التحّكم بالسم، ونوعية حركته.

املعرفُة والفهُم: التعّرُف على أجهزة المباز للتالميُذ )الُذكور( وأنواع املسابقات، فهُم مبادئ 
ة لتنفيذ مهارات وتارينجَ على أجهزة المباز، تشخيُص الوانب الفنّية للحركة،  احلركة اخلاصجَ
والتمييُز بني التنفيذ الصحيح والتنفيذ املغلوط وفقجَ معاييرجَ ومتطلبات قانون رياضة المباز ؛ 

معرفُة وفهُم مبادئ القانون / الدستوروالتحكيم. 

واحلراسة  املساعدة  ،تقدمُي  املجموعة  داخُل  التعاوُن  العاطفي:  واملجال  االجتماعيُّ  املجاُل 
ات؛ تنميُة الثقة بالّنفس  للزمالء، تنميُة الصبر والتسامح مع الغير مع فهم التفاوُت في القدرجَ

والتصّور البدني الواقعي. 

تخطيُط التعليم:*
ُيوصى بتخصيص 10 حصص للجمباز في كّل سنة من سنجَوات الدراسة في الصفوف: السابع 
- التاسع. يجُب تدريُس هذا املوضوع في عملية متواصلة ميّكُن التالميذ من فجَهم ما يدرسونجَُه، 
وما يتدرُبونجَ عليه والوصول إلى مستوى تنفيذ جّيد يساهُم في تسني القدرة السمانية وفي 
تجَ تصرفه؛ ُيدّرُس املوُضوُع في  ْ عملية التعلّم أيًضا؛ يخطُط املعلُم وْفقجَ األجهزة واملعدات التي تجَ
ا. تتركُز العمليُة  دجَات زمنية )دروس( متتالية مع استعمال الوسائل لتقييم عملية التعلم ونتائجهجَ وجَحجَ
في جملة حركية )ترين كامل( ،وليسجَ في عناصرجَ متفرقة، يقوُم املعلُم بإكساب مركبات اللياقة 
البدنية اخلاصة بفرع المباز، يستعمُل املعلُم استراتيجيات تدريس في محطات ومجموعات 
ةجَ الصعوبجَة إلى قدرة التالميذ وجتاربهُم السابقة، ُتدّرُس املهاراُت  تعلّم صغيرة ؛ كْي يالئمجَ درججَ
بطريقة لولبية إما كقاعدة لتركيب جملة حركية )ترين كامل( وإما كمراجعة التدّرب وتسني 

مواد سابقة، وإما كمرحلة تهيدية لتنفيذ مهارات على أجهزة إضافية.

انظر الصفحات 18-21   *
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التحصيُل املتوقُع مَن التالميذ في رياضة اجلمباز 

جمباٌز ارضٌي 

الصُف التاسُعالصُف الثامُن*الصُف السابُع

ينشيئ التلميُذ وينّفذ ترينا   	
اختياريا** وترينجَ ربط منجَ 

العناصر الثمانية التالية: 
دحرجة أمامية؛ دحرجة 

خلفية؛ الوقوف على اليدين؛ 
الوقوف على اليدين + دحرجة؛ 

متوازن+ دحرجة ؛ خطوة 
مقص أو تارين ربط أخرى ؛ 

ل.  ججَ عجَ

ينشيئ التلميذ وينّفذ ترينا   	
اختياريا** من العناصر 

ةجَ والتي اكتسبها في  املتعلَّمجَ
الصف السابع، ومن العناصر 

التالية: صيغ مختلفة منجَ 
الوقوف على اليدين؛ قفزة 
عربية ؛ عنصرين متتاليني 

)عنصر + قفزة(؛ تارين ربط 
)على سبيل املثال: وثبة معجَ 
رفع رجل وانعطاف 180°(.

ينشيئ التلميذ وينّفُذ ترينًا   	
اختياريًا** من العناصر التي 
ا في الصفني السابع -  هجَ طّورجَ
الثامن ومن العناصر التالية: 

قفزة عربية؛ قفزة عربية+قفزة؛ 
عجل مع دفع؛ دحرجة خلفية 
مع الوقوف على اليدين. يتمُّ 
تنفيُذ التمرين في أزواج أو 

بشكل فردي.

تركيُب ترين ارضي ميكُن أن يتمجَّ بواسطة جهاز مساعد صغير أو كبير.   *
شر درجات: عناصر توازن وعناصرجَ متقدمة - كلُّ عنصر 1.0 درجة. قيمُة بقية  قيمُة التمرين ال تزيُد على عجَ   **

العناصر – 0.5 درجة لكل عنصر.
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َقَفَزاٌت )على صندوق قفز مكون مْن 5 طبقات أو على “َجْحش”(

الصُف التاسُعالصُف الثامُنالصُف السابُع

ينفُذ التلميذ 4 أنواع قفزات   	
ة: مْن بني القفزات املقترحجَ
ْرض )أْو  - صندوق قفز بالعجَ

“جحش”(
- قفزة مع الرجلني بني اليدين، 

قفزة مع الرجلني خارججَ 
اليدين، تول داخلّي.
ْفز بالطول:  - صندوق قجَ

دحرجة للوس معجَ رجلنْي 
ة(، إغالق  خجَ مفتوحتني ) الفجَْرشجَ

الرجلني إلى اخللف، استناد 
أمامّي، االرتفاع إلى وقوف 

انحناء على طرف الصندوق، 
وثب، شّد وهبوط؛ دحرجة 
لوقوف االنحناء، وثب، شد 

وهبوط ؛ سُنوُنو على الطول.

ينّفذ التلميذ 5 أنواع قفزات   	
ا  هجَ من بجَنْي القفزات التي تعلمجَ

في الصّف السابع، وكذلك من 
بني القفزات التالية:

- صندوق قفز بالعرض: 
ْفز على الصندوق مع ترير  قجَ

الرجلني بني اليدين معجَ 
الطيران في الهواء.؛ قفزة 

رأس. 
- صندوق قفز بالطول:* قفز 

مع ترير الرجلني بنيجَ اليدين، 
قفز معجَ ترير الرجلني خارججَ 

اليدين. 

ينّفذ التلميذ 6 أنواع قفزات:   	
4 قفزات مْن بني القفزات التي 

ا في الصفني: السابع  هجَ تعلمَّ
- الثامن. وكذلكجَ مْن بني 

القفزات التالية:
ْفز  - صندوق قفز بالعْرض: قجَ

على الصندوق مع ترير 
الرجلني بني اليدين مع 

الطيران في الهواء ؛ قفزة 
رأس. قفزة يدين؛ قفزة عربية. 

يحافُظ/ التلميُذ على زمالئه   	
ارات املدروسة  في الصف باملهجَ

ْفقجَ توجيهات املعلم. وجَ

يحافظ/ التلميذ على زمالئه   	
في الصّف باملهارات املدروسة 

ْفقجَ توجيهات املعلم. وجَ

*  يجب اختيار إحدى هاتني القفزتني.
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العقلة 

الصفُّ التاسُعالصفُّ الثامُنالصفُّ السابُع

ينفُذ التلميُذ ترينًا إلزاميا*   	
ُل 5 عناصرجَ إلزامية  يجَْشمجَ

وعنصرًا اختياريًا يختاُرُه 
التلميُذ مْن بني العناصر 

التالية: 
صعود دائري إلى االستناد   	
ة  ة و/أو بقوة اخلطوجَ حجَ باملْرججَ

في االستناد ؛ انعطاف 180° 
ة  حجَ منجَ االستناد إلى مرججَ
خلفية ؛ النزول إلى وقفة 

موازية ؛ النزول على شكل 
قوس؛ اختيارٌي - نزوٌل على 
شكل قجَْوس )مْن وقوف( منجَ 
استناد ؛ من وقوف؛ انزالق. 

يختاُر التلميذ وينّفُذ ترينًا   	
اختيارّيًا مكونًا من 6 عناصرجَ 

ُه في  – 4 عناصرجَ ما تعلمجَ
الصّف السابع، وعنصرين 

إضافيني منجَ العناصر التالية:  
دوران على البطن إلى اخللف، 

النزول على شكل قوس منجَ 
استناد؛ النزول على شكل 
قوس مْن دوران بطن إلى 

اخللف.

ينشيء التلميذ وينّفُذ ترينًا   	
اختياريًا مكونًا من 6 عناصرجَ 

على عقلة منخفضة أو عقلة 
متوسطة االرتفاع – 4 عناصرجَ 

ا في الصفني:  ما تعلُمهجَ
السابع - الثامن وكذلك 

عنصرْين مْن بني العناصر 
التالية:

دوران دفع أمامّي ؛ دوران 
على البطن إلى األمام؛ ثني 

الذع مع إدخال الرجل إلى 
االستناد مع فتح الرجلني 

النزول على شكل قوس بعد 
انحناء 180°.

يتعلُّم التلميذ كيفجَ يقّيُم تارينجَ   	
زمالئه، وْفقجَ معاييرجَ بتوجيه منجَ 

املعلم.
ُف التلميذ كيفجَ يشّخُص  يتعرَّ  	

ويصحُح أخطاًء متمّيزًة.

. املعلُم هو الذي ُيْنشئ التمرينجَ   *
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وحدُة تعليم في الَرقص الشعبي واأُلّمي للتالميذ 
و التلميذات

األهداُف
ُة في احلركة ؛ تطويُر مهارات  : االندماُج في احلركة واإليقاع واللحن - الدقَّ املجاُل اجلسمانيُّ

ُة واإليقاُع ؛ التواُزُن – القواُم. ُم االنسجاميُّ - احلركجَ مركبة للحركة والرقص ؛ التحكُّ

ُة أسماء اخلطوات واملسيرات -  ملعرَفُة والَفْهُم: التعّرُف على املصادر التاريخية للرقص ؛ معرفجَ

 

ة”؛ التعرُف على فولكلور طوائف الشعوب املختلفة في اسرائيل,مثل  د و” تقليد القردجَ ة الجَسجَ عبرجَ لغجَ
. الدبكة وغيرها ؛ التعرُف على أسماء املبدعنيجَ - تطور الرقص الشعبّي في إسرائيلجَ

: فعاليٌة جمعّيٌة - في دائرة ؛ رقص في أزواج ؛ رقص في  املجاُل االجتماعُي واملجاُل العاطفيُّ
ٌس جتربجَة جمالية  صفوف - وفي ُكتجَل ورقص حّر في مساحة؛ تنميُة العالقات االجتماعية؛ تُرّ
ة؛ التشجيُع على التعبير عن األفكار بواسطة احلركة ؛ تسنُي  كجَ ؛ تشجيُع االبتكار في احلرجَ

التصور السمانّي ؛ الفرحة وبهجة احلياة.

تخطيُط التعليم: 
يتيُح املنهُج للمعلم أْن يدمججَ بنيجَ حصص منجَ املنهجنْي، اإللزامّي واالختيارّي ؛ مْن أجل توسيع 

مجال التعلُّم: 
للصّف السابع - 4 دروس منجَ املنهج اإللزامّي باإلضافة إلى درسنْي منجَ املنهج االختيارّي.

املنهج  منجَ  دروس   5-2 إلى  باإلضافة  اإللزامّي  املنهج  منجَ  دروس   4  - الثامن  للصّف 
االختيارّي.

للصّف التاسع - 4 دروس منجَ املنهج اإللزامّي مع 2-8 دروس منجَ املنهج االختيارّي.

“استراحٌة  فيه  إلى وضع  يوصل سريعًا  وبذلكجَ  ؛  السنة  بداية  في  الدراسة  بتجَْركيز  ُيوصى 
ا 20-25 دقيقًة )مرًة واحدًة في األسبوع(. تطويُر املوضوع وتطبيُقُه يشجعان  راقصٌة”، مدُتهجَ

قص الشعبّي. ام إلى فرقجَة املدرسة للرَّ التالميذجَ على االنضمجَ

ُج مبنيٌّ على االفتراض بأجَنَّ تالميذ املدرسة االبتدائية يعرفونجَ حوالجَّي 20 رقصًة  هذا البرنامجَ
ل  شعبيًة ورقصات صفوف أساسيًة، مبا فيها خطواُت ومسيراُت الرقص املطلوبُة، مْن ُمجمجَ

ُل حوالجَْي 40 رقصًة. ْرض الذي يجَْشمجَ العجَ
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، حجل برجلني ملتصقتجَنْي، دوس، ضربًة  ، احلجلجَ ُل: املشُي، الركضجَ املسيراُت البسيطُة تشمجَ
ع القفز، انثناًء، خطوةجَ حركة، ركضًا موجّيًا، نقلجَ الوزن،  قويًة، زحلقةجَ الرجل على األرض مجَ
ُل: مقّصًا، ضربُة قفز، وثبجَ قرع، وثبجَةجَ  مصالبًة مْن جهة إلى ُأخرى. اخلطواُت املركبجَُة تشمجَ
دبكة، مصالبةجَ وثب، مسيرًة مينيًة، فالسًا، فولكا، تبدياًل، وكذلك مسكات ووقفات مختلفًة، مثلجَ 

وقفة عادية ظهرًا لظهر أو وجهًا لوجه.

أنواُع الرقصات*:
رقصاُت حْلَقة )دائرة( - ورقصات شعبية متنوعة للطوائف املختلفة,دبكة 

وروندو لألعياد املتنوعة. )عيُد االضحى - امليالد - األنوار - املساخر(
تجَلويناٌت   . أرُض إسرائيلجَ

باالد )قصيدٌة قصصيٌة( لعني املاء. أرُض إسرائيلجَ الميلُة.  
. أصواُت فيراوسجَ على أجنحة املال. 

اجُر. بائُع الزهور.  ُنهجَ
الكلُّ مفتوٌح. جاءجَ املساُء.  

على طول الُكوْرنيش. في خان صغير. 
كيفجَ يطيُر الوقُت. ُة العجل.  فرحجَ

تشارلسُتون شارُع الـ 12. ُحُب النود. 
سولتي - ُدوك رك. ومعكْم ثانيًة. 

كاوبوْي )راعي البقر(. يدعونجَنجَا للذهاب. 

رقصاُت صفوف:
سالٌم على إسرائيل*. بوبكوْرن* )الفشار(. 

ُدكتور جوْنس. ْبُدوُب.  ُعد يا دجَ
أجَفريجَبادي )كلُّ واحد( ٌة حماسيٌة.  دبكجَ

سكاتو ُزوْديجَاك 
إلى األبد في أعقاب الشمس* هوليدي 

ٌل(. جاْتداون )ترُجّ وشان.  ومجَ  لوكجَ
االستراحُة الطويلُة*. تاينك. 

ُخلْقُت للسالم *. كلُّ ما تريُدُه. 
ُهنا ولدُت*. لويزيجَانا.  

ُموّرٌد. اُل/ ملبادة*.  سيغجَ

ْت في الصفوف الثالثة - السادسة. الرقصاُت املشاُر إليها بالنجمة ُدّرسجَ   *
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