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  تقدیم

نظرا لما تكتسیھ مادة التربیة البدنیة والریاضیة من أھمیة قصوى في بناء شخصیة المتعلم من الناحیة 
المعرفیة والحسیة الحركیة والسوسیو عاطفیة، واعتبارا لما تم إرساؤه من أدوات العمل في إطار  

الوزارة إعداد دلیل یتضمن مجموعة من بیداغوجیا اإلدماج المتعلقة بمؤسسات التعلیم االبتدائي، ارتأت 
وذلك من أجل إرساء الموارد  وضعیات تعلمیة، لى شكل ألعاب، أواألنشطة البدنیة والریاضیة إما ع

.المرتبطة بالكفایة المستھدفة الخاصة بكل مستوى دراسي وبكل مرحلة

لیم االبتدائي على اللعب ویرتكز إرساء الموارد المرتبطة بمادة التربیة البدنیة والریاضیة في التع
  . المتعلمین على المستوى البدني والنفسي والفكري واالجتماعيكمدخل أساسي إلنماء الكفایات لدى

مما  .ة وحقا إلزامیا في حیاة المتعلمحاجة بیولوجی تعتبر إن ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة
مادة التربیة البدنیة والریاضیة وموارد المواد  یساعده على تحویل وربط عالقات بین الموارد المكتسبة في

المؤسسة على التجھیزات وال یجب أن یشكل عدم توفر الخ، ...األخرى كالحساب، والقیاس، والقراءة،
الریاضیة عائقا لحرمان المتعلمین من حصص التربیة البدنیة والریاضیة، بل یمكن استغالل الفضاء  

 الفرصة للمتعلم لكي یعیش تجربة حركیة غنیة ومتنوعة إلتاحةسیطة، والتجھیزات المتوفرة، ولو كانت ب
  .مع زمالئھ

نھ یتعین على إالسادسة لممارسة األنشطة الریاضیة، فتأھیل تالمیذ السنتین الخامسة و من أجلو
مكینھم من اكتساب مھارات حركیة الفردیة لتاب التمھیدیة لأللعاب الجماعیة واألساتذة أن یھتموا باأللع

  .إنماء قدراتھم البدنیةو

سھام في تعمیم التربیة البدنیة ألھداف المتوخاة منھ، من خالل اإلنتمنى أن یحقق ھذا الدلیل اختاما، 
بتدائي، علما أنھ یبقى قابال دى المتعلمین بمؤسسات التعلیم اإلوالریاضیة، وفي الرفع من جودة التعلمات ل
.خلین التربویین في حقل التربیة البدنیة والریاضیةللتطویر عبر مالحظات واقتراحات كل المتد

  واهللا ولي التوفیق
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  اإلطار المنھجي

:تقدیم

  :المنھجیة التالیة على نجاز دلیل األلعابإ في داعتمتم اال
 حیث تم االحتفاظ بكفایات التربیة )2010(االنطالق من مرجعیة دلیل اإلدماج للتعلیم االبتدائي ،

وضعیات اإلدماجیة وفق مبدأ  االستمراریة الة وبالموارد المسطرة لھا، وكذلك بیوالریاض البدنیة
؛المواد الدراسیةواالنسجام بین دالئل 

؛اقتراح مجموعة من األلعاب والوضعیات إلرساء الموارد المالئمة لكل مرحلة كفایة
مكن من تنمیة موارد إضافة بعض األلعاب أو الوضعیات التي تساھم في إرساء الموارد، وت

شامل ومتكامل لمختلف مكونات شخصیة  إنماء عنبحثا  ،إضافیة غیر مسطرة في دلیل اإلدماج
.المتعلم


:مواصفات وضعیة التعلم أو اللعبة.1

البیداغوجیة المقترحة في ھذا الدلیل تكتسي صبغة توجیھیة  أن األلعاب والوضعیات جدیر بالذكر
وحیث أن كل مرحلة . ةیمادة التربیة البدنیة والریاضعند تطبیق حصص یمكن لألستاذ أن یستأنس بھا 

 تطبیق سبوع، فإن لألستاذ صالحیة األحصتین في  عشر حصة، بمعدلا ثنأسابیع تتضمن إتتكون من ست 
قاء وإبداع ألعاب أو وضعیات التي یراھا مناسبة، أو انت التعدیالتلعبة مرتین في كل مرحلة بعد إدخال ال

عدد المتعلمین ومستواھم (لخصوصیات المحیط التربوي واالجتماعي الذي یعمل فیھ  ومالئمة غنیةأخرى 
، درجة تفاعل التالمیذ مع المھاراتي، المعدات والتجھیزات الریاضیة، حالة الطقس، الخصوصیات الثقافیة

  ).الخ...اللعبة

:ام مجموعة من المبادئأجل ضمان جودة الوضعیات البیداغوجیة  یجب الحرص على احترمن  و

الكفایة المستھدفة والموارد المراد إرساؤھاربط عالقة وطیدة بین اللعبة و:مة المالء.

م النشاط التعلیمي وفق شروط تضمن سالمة المتعلمین، ومنھاتنظی:  السالمة:
استعمال المعدات والفضاء.  
تموضع المتعلمین.
طبیعة الحركات المطلوب إنجازھا.  
 الجھد واالنتعاشطبیعة.  
كشرط من شروط السالمة وتحسین المردودیة الحركیة تسخینیة لالحركات ااستعمال

.الفعلي ورفع نسبة زمن التعلم
األشكال  تمكنالحرص على أن لتحقیق األھداف التعلمیة المتوخاة، ینبغي  :االنخراط الحركي

الوقت الستثمار  ةالفرص ھملكبر عدد من المتعلمین، وتتیح أمشاركة  منالتنظیمیة المادیة والبشریة 
.المخصص للنشاط

المعتمدة ذات صبغة جذابة العمل على أن تكون الوضعیات أو األلعاب:اإلثارة والتشویق.
التالمیذ قدراتمة درجة صعوبة األلعاب مع مراعاة مالء :التكیف. 
ن مرحلة ألخرى ومن مستوى دراسي آلخراحترام مبدأ التدرج والتكامل م: التدرج والتكامل.
األنشطة البدنیة  مكوناتت وألعاب بكیفیة تضمن التوازن بین مختلف برمجة وضعیا :التوازن

.والریاضیة
ثقافة (لمتعلم ثقافیة لمحیط ا -األخذ بعین االعتبار الخصائص السوسیو: ثقافي -المحیط السوسیو

  .)الخ...األعراف السائدة التقالید و -الجسد
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:مكونات اللعبة أو الوضعیة الدیداكتیكیة في التربیة البدنیة والریاضیة.2

  :لتسھیل عملیة استثمار األنشطة المقترحة تم اعتماد الھیكلة التالیة
الخ...ریاضیة، ثقافیة( یعبر عن داللة بالنسبة للمتعلم  :عنوان الوضعیة(.  
ویعني المورد المراد إرساؤه خالل حصة تعلیمیة أو مقطع تعلیمي :الھدف التعلمي.   
وذلك المتعلمین طرف منالوضعیة أو اللعبة  إنجازیصف كیفیة  :التنظیم المادي والبشري ،

ویتم تقسیم المتعلمین إلى ، الخ...الممارسة وتحدید أدوار المتبارینمن خالل تھیئ فضاء 
رمزیة ذا داللة  ایختار لھا اسم ،السنة الدراسیة عند بدایةمجموعات متكافئة ومتوازنة وقارة 

   .سة تدبیر التعلمات على أحسن وجھسالضمانا لربحا للوقت وبالنسبة لھم

یق النتیجةقلتحالمھمة المطلوبة من المتعلم :نجازهالمطلوب إ.  

التعدیالت من أجل تطویر اللعبة لتثبیت المورد أو إرساء موارد  یتم إدخال:تعدیالت ممكنة
. جدیدة في سیاقات مختلفة

 :وفق بیداغوجیا اإلدماج  ةیالمتعلقة بالتربیة البدنیة والریاض التعلمات تخطیط.3

�����������ϊ ϴΑΎѧγ�ΔѧϴϧΎϤΛ�ϦϤѧπ ΘΗ�ΔѧϠΣήϣ�Ϟѧϛϭ�ϞѧΣήϣ�ΔѧόΑέ�ϰѧϠϋ�ΝΎѧϣΩϹ�ΎϴΟϮϏΪѧϴΑ�ϖϓϭ�ΕΎϤϠόΘϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ϢΘϳ
  :كالتاليموزعة 
 األسبوع األول من بدایة السنة الدراسیة یخصص لتشخیص قدرات المتعلمین بواسطة روائز

تستھدف باألساس إنجاز نشاط حركي أو ریاضي من أجل تحدید المجموعات داخل الفصل 
).التقویم التشخیصي(
 استثمار الوضعیات اإلدماجیة(األسابیع الستة الموالیة تخصص إلرساء الموارد.(
 األسبوعان السابع والثامن یخصصان لتدریب المتعّلم على إدماج الموارد وتقویمھا، ومعالجة

.الصعوبات التي تعترضھ أثناء إنجاز المھمة المطلوبة
األسبوع األخیر من السنة الدراسیة ُیخصص للتقویم اإلشھادي بالنسبة للسنة السادسة .  

 

: الشخصيالتقویم أسبوع .4

ة ال یخضع فقط للمحتویات المقدمة من یتحقیق التعلمات الحركیة في مادة التربیة البدنیة والریاضإن 
ا، ذلو. بالجانب التنظیمي للفصل الدراسي وطرق وأسالیب التدریس، بل ھو مرتبط  كذلك طرف األستاذ

المھام األولى لألستاذ في بدایة السنة تشكیل المجموعات في مادة التربیة البدنیة والریاضة یعد من بین إن ف
لك إال بعد اجتیاز روائز حركیة في األسبوع األول من السنة الدراسیة، أي في ذلن یتأتى و ،الدراسیة

  . أسبوع التقویم التشخیصي
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تفاوتا في تعكس حتى وإن كانته الغایة، یجب أن تكون المجموعات متكافئة فیما بینھا ذولتحقیق ھ
  :ینبغي أخذ ما یلي بعین االعتبارو، ھا في البدایةعند تشكیل لمتعلمین داخل كل منھامستویات ا

 أربعة روائز حركیة مناسبة ومالئمة لقدرات المتعلمینإعداد.

عند كل نتیجة –أو + تمنح عالمة  : الخاص بكل رائز  موضوح وموضوعیة مؤشر التقوی ،

. ویستحب استعمال العداد كلما تعلق األمر بالجري السریع

اعتماد شبكة تقویم بسیطة وعملیة وسھلة التفعیل. 

 تصنیف المتعلمین إلى أربعة مستویات انطالقا من النتائج المحصل علیھا في الحصة

:التشخیصیة

 4/4       ذین حصلوا علىالتالمیذ  ال=  حسن جدامستوى

 4/3       ذین حصلوا علىالتالمیذ ال =  حسنمستوى

 4/2       ذین حصلوا علىالتالمیذ  ال=  مستحسنمستوى

4/1      ذین حصلوا علىالتالمیذ  ال=  مقبول مستوى

����ΔϳϭΎѧѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�ϯϮΘѧѧѧδϣ�Ϟѧѧѧϛ�άѧѧѧϴϣϼΗ�ϊ ѧѧѧϳί ϮΗ�ρήΘѧѧѧθϳ�ˬ��ωί Ϯѧѧѧϳ�ϼΜѧѧѧϣ8��άѧѧѧϴϣϼΗ

��ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�ΪѧѧѧΟ�ΪѧѧѧϴΟ�ϯϮΘѧѧѧδϣ�Ϧѧѧϣ:ϥΎѧѧѧϨΛ·���ˬ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧѧѧϓϥΎѧѧѧϨΛ·��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧѧѧϓ

��ˬΏϥΎѧѧѧϨΛ·��ˬ�Ν�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧѧѧϓϥΎѧѧѧϨΛ·ϭ�Ω��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧѧѧϓ����ϥ�ϰѧѧѧϠϋϲϗΎѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧπΨΗ��ΕΎϳϮΘѧѧѧδϣ

).نظر الجدول أسفلھ أ(االستحقاق إلى نفس التوزیع 

المجموعة   
  "أ"

المجموعة 
    "ب"

المجموعة 
    "ج"

المجموعة 
    "د"

2  2  2  2  تالمیذ من مستوى حسن جدا

  2  3  3  3  تالمیذ من مستوى حسن

  3  2  2  2  مستحسنتالمیذ من مستوى 

  2  3  2  2  مقبولتالمیذ من مستوى 

9  10  9  9  المجموع

، والموارد الخاصة بكل كفایةة بالنسبة للسلك االبتدائي یكفایات مادة التربیة البدنیة والریاض انطالقا من
  :        مطافات روائز عبارة عن  ةنقترح ثالث

 لمستویین األول والثانيباخاص  1مطاف.  

 لمستویین الثالث والرابعخاص با 2مطاف.  

لمستویین الخامس والسادسخاص با 3مطاف.  
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.یتكون من أربع ورشات: 1المطاف    

21
●المطاطي  لحبلا

43
  .سنتم 60م داخل ممر عرضھ 20جري سریع ومتناسق لمسافة  -1

�Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ�������Ω�ϰϠϔѧѧѧδϟϭ�ΎѧѧѧϴϠόϟ�ϑήѧѧѧσϷ�ϡΎΠѧѧѧδϧϭ�ϖѧѧѧγΎϨΘΑ�ϊ ϳήѧѧѧδϟ�ϱήѧѧѧΠϟ�ϯΩ�ϱάѧѧѧϟ�ϖΑΎѧѧѧδΘϤϠϟ�ϥϭ
ί ϭΎΠΘϳ�ϥήѧѧѧϤϤϟ�ΩϭΪѧѧѧΣ�ˬϭΗѧѧѧϤϨΔѧѧѧϣϼϋ��������Ϛϟάѧѧѧϛϭ�ϖѧѧѧγΎϨΘϤϟ�ϱήѧѧѧΠϟ�ϱΩΆѧѧѧϳ�Ϣѧѧѧϟ�ϦѧѧѧϤϟ�ϝΎѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ��ΝϭήѧѧѧΨϟ

ήѧѧѧϤϤϟ�ΩϭΪѧѧѧΣ�ϦѧѧѧϋϟήΒΘόΗ�ΚѧѧѧϴΣϭ�ˬ�ΔϋήѧѧѧδϢϴѧѧѧϴϘΘϟ�ΕήѧѧѧηΆϣ�Ϣѧѧѧϫ�Ϧѧѧѧϣ�ˬ�ϪѧѧѧϧΈϓ�ϝΎϤόΘѧѧѧγ�ΫΎΘѧѧѧγϸϟ�ϦѧѧѧϜϤϳΩΪѧѧѧϋ�
 .ترتیب التالمیذ التوقیت من أجلالسرعة الحتساب 

  .قفزات متتالیة بالرجلین معا داخل األطواق دون توقف  3تؤدى -2
��Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ����ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟ�����Ϯѧѧѧσ�ϞѧѧѧΧΩ�Ύѧѧѧόϣ�ϦϴϠΟήѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧο ϭ�Ϧѧѧѧϣ�ϦѧѧѧϜϤΗ�ϱάѧѧѧϟϗ�ΔѧѧѧΛϼΛ�Ϟѧѧѧλ �Ϧѧѧѧϣ�Ϧϴ��ϰѧѧѧϠϋ

  .على األكثر مرة واحدة قطوالتمكن من وضع الرجلین معا داخل لمن ) -(تنمح عالمة و ،األقل

  .ن، والتنقل إلى األمام الستقبالھارمي الكرة فوق حبل مطاطي على ارتفاع  متری -3
��Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ����ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟ�����ѧѧѧ˸δϣϭ�ϞѧѧѧΒΤϟ�ϕϮѧѧѧϓ�ΓήѧѧѧϜϟ�ϲѧѧѧϣέ�Ϧѧѧѧϣ�ϦѧѧѧϜϤΗ�ϱάѧѧѧϟ���Ϧѧѧѧϣ�ϞѧѧѧϗϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϦϴΗήѧѧѧϣ�ΎϬϜ

�ΕϻϭΎѧѧѧΤϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�Ϟѧѧѧλ �ˬϭΗϨѧѧѧϤ�Δѧѧѧϣϼϋ�����ϱάѧѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟ�ϦѧѧѧϜϤΗ����ΎϬϜѧѧѧδϣϭ�ϞѧѧѧΒΤϟ�ϕϮѧѧѧϓ�ΓήѧѧѧϜϟ�ϲѧѧѧϣέ�Ϧѧѧѧϣ
  .على األكثر مرة واحدة

  .كرمي الرمحرمي كرة المضرب في ثالث محاوالت نحو الطوق  -4
��Δѧѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧѧϤΗ����ϢϠόΘѧѧѧѧϤϠϟ��ωΎτ Θѧѧѧѧγ�ϱάѧѧѧѧϟ������Ι ϼѧѧѧѧΛ�Ϟѧѧѧѧλ �Ϧѧѧѧѧϣ�ϦϴΗήѧѧѧѧϣ�ϕϮѧѧѧѧτ ϟ�ϞѧѧѧѧΧΩ�ΓήѧѧѧѧϜϟ�έήѧѧѧѧϤϳ�ϥ

ΕϻϭΎѧѧΤϣ�ˬ��ϨѧѧϤΗ�ΎѧѧϤϛ�Δѧѧϣϼϋ�������ϥ�ωΎτ Θѧѧγ�ϱάѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧϤϠϟ�������ϰѧѧϠϋ�ΓΪѧѧΣϭ�Γήѧѧϣ�ϕϮѧѧτ ϟ�ϞѧѧΧΩ�ΓήѧѧϜϟ�έήѧѧϤϳ
  .األكثر

المؤشرات      

      1المطاف 

= 1المؤشر 
جري سریع 

داخل ومتناسق 
  الممر

أو زمن قطع (
  ).المسافة

= 2المؤشر 
وضع الرجلین 

متوازي بشكل 
داخل أطواق 

  الممر

= 3المؤشر 
رمي الكرة فوق 

المطاطي السلك 
والتمكن من 

  استقبالھا

= 4المؤشر 
التمكن من 

تصویب الكرة 
  داخل الدائرة

  المجموع

  4/3  +          +  -  +   أحمد
  4/4  +  +  +   +  علي
  4/2  -  -  +  +  سھام

  4/1  -  -  +  -  مصطفى
  4/3  -  +  +  +  أمینة
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،  كما امستویات، أكثر تدقیقمن أربع للتنقیط إذا كان مستوى تالمیذ الفصل متقاربا، یمكن اعتماد سلم 
  :ھو مبین في الجدول التالي

المؤشرات      

      1المطاف 

= 1المؤشر 
جري سریع 

داخل ومتناسق 
  .الممر

= 2المؤشر 
مع  متتالیةقفزات 

وضع الرجلین 
متوازي بشكل 

داخل أطواق 
  .الممر

= 3المؤشر 
رمي الكرة فوق 

المطاطي  الحبل
والتمكن من 

  .استقبالھا

= 4المؤشر 
التمكن من 

تصویب الكرة 
  .داخل الدائرة

  المجموع

  13  3          4  2   4  أحمد
  16  4  4   4  4  علي
  6  1  1  2  2  سھام

12115  مصطفى
  12  2  3  4  3  أمینة

  .ورابعة جماعیة، ثالث ورشات فردیةیتكون من :2المطاف 

21

43
  .محاوالت متتالیة 3قذف الكرة بواسطة القدم في اتجاه المرمى في  - 1

��Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ������ϱάѧѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟ����ϰѧѧѧϣήϤϟ�ϞѧѧѧΧΩ�ΓήѧѧѧϜϟ�έήѧѧѧϤϳ�ϥ�ωΎτ Θѧѧѧγ������Ϟѧѧѧλ �Ϧѧѧѧϣ�ϞѧѧѧϗϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϦϴΗήѧѧѧϣ
  .على األكثر تمریر الكرة داخل المرمى مرة واحدة عاستطالمن ) -( ح عالمةمنتو، ثالث محاوالت

  :سنتم10أمتار وعرضھ  5مستطیل من الورق المقوى طولھ  فوقالمشي  -2
��Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ��������ήѧѧѧϤϳ�ϥ�ωΎτ Θѧѧѧγ�ϱάѧѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟϕϮѧѧѧϓ������Ϧѧѧѧϋ�ΝϭήѧѧѧΨϟ�ϥϭΩ�ϯϮѧѧѧϘϤϟ�ϕέϮѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧϣ�Ϟϴτ Θѧѧѧδϣ

  .مستطیلأقدامھ عن حدود  ال تخرجلمن ) -(تمنح عالمة و، حدوده

����ϩΎѧѧѧѧΠΗ�ϲѧѧѧѧϓ�έΪѧѧѧѧμ ϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧϗϼτ ϧ�ϦϳΪѧѧѧѧϴϟΎΑ�ΓήѧѧѧѧϜϟ�ϲѧѧѧѧϣέ·�ΪϋΎѧѧѧѧμ Θϣ��ϞѧѧѧѧΒΤϟ�ϕϮѧѧѧѧϓ�ήѧѧѧѧϤΗ�ϲѧѧѧѧϜϟ�ϰѧѧѧѧϠϋϷ�ϰѧѧѧѧϟ
ϲσΎѧѧѧτ Ϥϟ�ˬ�Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ�����ϕϮѧѧѧϓ�ΓήѧѧѧϜϟ�έήѧѧѧϤϳ�ϥ�ωΎτ Θѧѧѧγ�ϱάѧѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟ���Ι ϼѧѧѧΛ�Ϟѧѧѧλ �Ϧѧѧѧϣ�ϦϴΗήѧѧѧϣ�ϞѧѧѧΒΤϟ
  .على األكثر فوق الحبل مرة واحدة ع تمریر الكرةاستطالمن ) -( تمنح عالمةو ،محوالت
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المؤشرات

2المطاف 

1المؤشر
��Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ϦϜϤΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ
��ΓήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϟ�ΐ ϳϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧμ Η
�ϲѧѧѧѧϓ�ϰѧѧѧѧϣήϤϟ�ϞѧѧѧѧΧΩ
��ϦϴΘΤΟΎѧѧѧѧϧ�ϦϴΘϟϭΎѧѧѧѧΤϣ

.على األقل

2المؤشر
�ϕϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϤϟ
�Ϟϴτ ΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ
�ϥϭΩ�ϲϧϮσέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϟ

.الخروج منھ

3المؤشر 
���ΪѧѧѧϴόΑ�ΓήѧѧѧϜϟ�ϲѧѧѧϣέ
����ϕϮѧѧѧϓϭ�ϡΎѧѧѧϣϷ�ϰѧѧѧϟ·

.الحبل المطاطي

4المؤشر 
الجري بدون 

  المجموع.توقف

4/2+--  +   أحمد
4/3-  +  +   +  علي
  4/3  -  +  +  +  سھام

  4/1  -  -  +  -  مصطفى
  4/4  +  +  +  +  أمینة

.ثالث ورشات مسترسلة وفردیة،  ومن الورشة الرابعة التي ھي ثنائیةیتكون من: 3المطاف 

1 2

3 4

  :أمتار تقریبا 6حواجز متباعدة فیما بینھا ب  3م مع اجتیاز 40الجري بسرعة في ممر مستقیم طولھ -1

��Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ�������������ѧѧѧδϟϭ�ΎѧѧѧϴϠόϟ�Ϫѧѧѧϓήσ�ϦϴѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϣ�ϡΎΠѧѧѧδϧϭ�ϖѧѧѧγΎϨΘΑ�ϊ ϳήѧѧѧδϟ�ϱήѧѧѧΠϟ�ϯΩ�ϱάѧѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟ�ϥ�ϥϭΩ�ϰϠϔ
Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ�ΎѧѧѧϤϛ�ˬΰΟϮѧѧѧΤϟ�ϯΪѧѧѧΣ·�ς Ϙѧѧѧδϳ�������ς Ϙѧѧѧγ�ϝΎѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓϭ�ϖѧѧѧγΎϨΘϤϟ�ϱήѧѧѧΠϟ�ΩΆѧѧѧϳ�Ϣѧѧѧϟ�ϦѧѧѧϤϟ�ΰΟΎѧѧѧΣ�Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧΜϛ

  . واحد

��������˰ѧѧѧΑ�ϪΘϓΎѧѧѧδϣ�έΪѧѧѧϘΗ�ήѧѧѧϤϣ�ϲѧѧѧϓ�ϱήѧѧѧΠϟ����������ϞѧѧѧΧΩ�ρϮѧѧѧΒϬϟϭ�ΔѧѧѧϘϠόϤϟ�ΓήѧѧѧϜϟ�β ѧѧѧϤϠϟ�ϰѧѧѧϠϋϷ�ϰѧѧѧϟ·�ΓΰѧѧѧϔϘΑ�ϡΎѧѧѧϴϘϟ�ϢѧѧѧΛ�ˬέΎѧѧѧΘϣ
  .المنطقة المرسومة

�Δѧѧѧϣϼϋ�ϨѧѧѧϤΗ�����ϱάѧѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟ��ΓΩΪѧѧѧΤϤϟ�ΔѧѧѧϘτ ϨϤϟ�ϞѧѧѧΧΩ�ς ΒѧѧѧϬϳϭ�ΓήѧѧѧϜϟ�β ѧѧѧϤϠϳ�ϥ�ωΎτ Θѧѧѧγ���Ϧѧѧѧϣ�ϞѧѧѧϗϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϦϴΗήѧѧѧϣ
ΕϻϭΎѧѧѧΤϣ�Ι ϼѧѧѧΛ�Ϟѧѧѧλ ��ϨѧѧѧϤΗϭ�Δѧѧѧϣϼϋ������ϱάѧѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧѧϤϠϟτ Θѧѧѧγ�ΓήѧѧѧϜϟ�β ѧѧѧϤϠϳ�ϥ�ωΎϭΓΩΪѧѧѧΤϤϟ�ΔѧѧѧϘτ ϨϤϟ�ϞѧѧѧΧΩ�ς ΒѧѧѧϬϳ�

  .األكثرمرة واحدة على 

  .رمي الكرة بواسطة الذراعین الممدودتین لكي تمر فوق حبل مطاطي -3

��Δѧѧϣϼϋ�ϨѧѧϤΗ�������ϥ�ωΎτ Θѧѧγ�ϱάѧѧϟ�ϢϠόΘѧѧϤϠϟ�����������Ϟѧѧλ �Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϗϷ�ϰѧѧϠϋ�ϦϴΗήѧѧϣ�ϲσΎѧѧτ Ϥϟ�ϞѧѧΒΤϟ�ϕϮѧѧϓ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧϜϟ�έήѧѧϤϳ
  .األكثرالحبل مرة واحدة على  اع أن یمرر الكرة من فوقستطللمتعلم ا) -( وتنمح عالمة ،ثالث محاوالت

طاطي مرتفع من أجل تداول الكرة فیما أمتار یتوسطھا حبل م 3یقف المتعلمان في صفین متقابلین تفصلھما مسافة  -4
).استقباالت لكل واحد 5رمیات و 5(بینھما 

على األقل من أصل  أن یستقبلھا من فوق الحبل ثالث مراتللمتعلم الذي استطاع أن یمرر الكرة و(+) تمنح عالمة 
  .على األكثر ینتتطاع أن یمرر الكرة وأن یستقبلھا مرسللمتعلم الذي ا)  -(وتمنح عالمة  ،خمس محاالت
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المؤشرات

3المطاف 

 1المؤشر 
بسرعة عبر الجري

الحواجز في خط 
 نمستقیم وبدو

   .توقف

2المؤشر 
األعلى القفز إلى 

ثم النزول داخل  
  .الدائرة

3المؤشر 
رمي الكرة بعیدا إلى 
الخلف وفوق الحبل 

  .المطاطي

4المؤشر 
التمكن من رمي 

واستقبال الكرة في 
ناجحة محاوالت  3

  .على األقل

  المجموع

4/2+--  +   أحمد

4/3-  +  +   +  علي

4/3++-  +  سھام

4/1--+-  مصطفى

  4/4  +  +  +  +  أمینة

  أسبوعا تعلم اإلدماج والتقویم التكویني   -5

  :یقوم األستاذ  بأنشطة مختلفة حسب طبیعة كل أسبوع

: أسبوع اإلدماج- أ

�ϝϼѧѧѧѧΧϷ�άѧѧѧѧϫωϮΒѧѧѧѧγ���ΕΎϴόѧѧѧѧο Ϯϟ�έΎѧѧѧѧπ ΤΘγ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ˬΝΎѧѧѧѧϣΩϹ�ΕΎϴόѧѧѧѧο ϭ�ήϴѧѧѧѧπ ΤΘΑ�ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�ϡϮѧѧѧѧϘϳ
����ΑΎѧѧγϷ�ϝϼѧѧΧ�ΎѧѧϬϴϟ·�ϕήѧѧτ Η�ϥ�ϖΒѧѧγ��ϲѧѧΘϟϴ�������ϰѧѧϟ�ΩΎϨΘѧѧγ�ˬϑΎѧѧτ ϣ�ϞϜѧѧη�ϰѧѧϠϋ�ΩέϮѧѧϤϟ�˯ΎѧѧγέΈΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�ϊ

�ϦϴѧѧѧѧόΑ�άѧѧѧѧΧ�ˬϲΪѧѧѧѧΘΑϹ�ϢϴѧѧѧѧϠόΘϟ�ϚϠѧѧѧѧδΑ�ΔѧѧѧѧϘϠόΘϤϟ�ΕΎѧѧѧѧϳΎϔϜϟ�ϊ ѧѧѧѧΟήϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϬϴϠϋ�ι Ϯѧѧѧѧμ ϨϤϟ�ΕΎѧѧѧѧΣήΘϘϤϟ
  .مع متطلبات ومعطیات الواقع االعتبار ضروروة تكییفھا

:سبوع التقویمأ- ب

�����ΎѧѧѧϬϴϟ·�ϕήѧѧѧτ Θϟ�ϢѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΕΎϴόѧѧѧο Ϯϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϕϼѧѧѧτ ϧ�ϝϼѧѧѧΧ��Ϸ�ϡϮѧѧѧϘϳ�ˬΝΎѧѧѧϣΩϹ�ωϮΒѧѧѧγΫΎΘѧѧѧγ��ϊ ѧѧѧο ϮΑ
  :شبكة المالحظة التي یجب أن تراعي العناصر التالیة

احترام التلمیذ للتعلیمات.
سرعة التلمیذ في اإلنجاز.
جودة إنجازه للحركات.

نموذج: 

��������ΔѧѧѧϴϠϤϋ�ΓΎѧѧѧϋήϣ�ϢΘѧѧѧΗ�ϥ�ϰѧѧѧϠϋ�ˬϰѧѧѧϟϭϷ�ΔϨѧѧѧδϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧϠΣήϤϟΎΑ�ι ΎѧѧѧΧ�ΡήѧѧѧΘϘϤϟ�ΝΫϮѧѧѧϤϨϟ�άѧѧѧϫ

�����άѧѧѧѧϬΑ�ΔϴѧѧѧѧγέΪϟ��ΕΎϳϮΘѧѧѧѧδϤϟΎΑ�ΔѧѧѧѧϘϠόΘϤϟ�ϞѧѧѧѧΣήϤϟ�ΔѧѧѧѧϓΎϛ�ϲѧѧѧѧϓ�ϯήѧѧѧѧΧ�ΕΎϴόѧѧѧѧο ϭ�ϝϼѧѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϢϳϮѧѧѧѧϘΘϟ

  ".السلك

��ˬϲѧѧѧѧϣήϟϭ�ΰѧѧѧѧϔϘϟϭ�ϱήΠϟΎѧѧѧѧΑ�ϖѧѧѧѧϠόΘΗ�˯ΎѧѧѧѧγέϹ�ϊ ϴΑΎѧѧѧѧγ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ΎѧѧѧѧϬϴϟ�ϕήѧѧѧѧτ Θϟ�ϢѧѧѧѧΗ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ΕΎϴόѧѧѧѧο Ϯϟ�ϥ·

ѧѧѧϔϧ�ϲѧѧѧϫϭ�����ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϡϮѧѧѧϘϳ�ΚѧѧѧϴΣ�ˬϢϳϮѧѧѧϘΘϟ�ΔѧѧѧϴϠϤϋ�ϲѧѧѧϓ�έΎѧѧѧΒΘϋϹ�ϦϴѧѧѧόΑ�ΎϫάѧѧѧΧ�ΐ ѧѧѧΠϳ�ϲѧѧѧΘϟ�ΕΎϴόѧѧѧο Ϯϟ�β

���������ήϴϳΎѧѧѧόϤϟΎΑ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϡΰѧѧѧΘϟ�ϯΪѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϴϋήϣ�ˬΕΎϴόѧѧѧο Ϯϟ�ϩάѧѧѧϫ�Ϧѧѧѧϣ�Δϴόѧѧѧο ϭ�ϞѧѧѧϜϟ�ΔѧѧѧϨϴόϣ�ΕήϳΪѧѧѧϘΗ�ϨѧѧѧϤΑ

�έΎѧѧѧѧθϤϟ·�ϩϼѧѧѧѧϋ�ΎѧѧѧѧϬϴϟ�ΕΎѧѧѧѧϛήΤϟ�ί ΎѧѧѧѧΠϧ·�ΓΩϮѧѧѧѧΟ�ˬί ΎѧѧѧѧΠϧϹ�ϲѧѧѧѧϓ�Δϋήѧѧѧѧδϟ�ˬΕΎѧѧѧѧϤϴϠόΘϟ�ϡήѧѧѧѧΘΣ��ϲѧѧѧѧΘϟϭ�ˬ

��ΪѧѧѧѧϳΪΤΗ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧѧϨϜϤΗ�����ΔѧѧѧѧϨϜϤϤϟ�ΕϼΧΪѧѧѧѧΘϟ�ΪѧѧѧѧϳΪΤΗ�ϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭ�ˬάѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ΪѧѧѧѧϨϋ�ϒόѧѧѧѧπ ϟϭ�ΓϮѧѧѧѧϘϟ�ϦσϮѧѧѧѧϣ

.لتصحیح التعلمات في المرحلة المقبلة
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.والرميوالقفزمطاف على شكل منعرج تؤدى فیھ عملیات الجري 

:التقدیراتلشبكة  مقترح مثال
  العملیات

أسماء التالمیذ

الرمي  القفزالجري بسرعة
  المجموع

  الفردي

  أحمد
عدد المؤشرات 

/3المحترمة
والت اعدد المح
/3الناجحة

عدد المحاوالت 
/3الناجحة

9/  "   "  "     "  "   "  علي
    "     "  "     "  "   "  سھام

    "     "  "     "  "   "  مصطفى
    "     "  "     "  "   "  أمینة

    "     "  "     "  "   "  الخ...
          المجموع الجماعي

  :یقوم التلمیذ بإنجاز العملیات التالیة بالتتابع

-ϟ�ϱήѧѧѧѧΠ��ΔϓΎѧѧѧѧδϤϟ�ΔϋήѧѧѧѧδΑ������ϩϮѧѧѧѧϠϋ�ΰΟΎѧѧѧѧΣ�ϲѧѧѧѧτ ΨΗ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ϡ�����ϥϭΩϭ�ωΎѧѧѧѧϘϳϹ�ήѧѧѧѧϴϴϐΗ�ϥϭΩ�ήΘϤΘϨѧѧѧѧγ
  . إسقاط الحاجز

-�����ϕϮѧѧσϷ�ϞѧѧΧΩ�ΰѧѧϔϘϟϭ�ϱήѧѧΠϟ�ϢѧѧΛ������Ύѧѧόϣ�ϦϴϠΟήϟΎѧѧΑ�������ϞѧѧΧΩ��Ύѧѧόϣ�ϦϴϣΪѧѧϘϟ�ϊ ѧѧο ϭ�Ϧѧѧϣ�ΫΎΘѧѧγϷ�Ϊѧѧϛ́Θϳ
  ).الطوق

-��ΓΩ�ϲѧѧѧϣέϭ�ΝήΣΪѧѧѧΘΗϻ��ϕϮѧѧѧτ ϟ�ϞѧѧѧΧΩ����ϒѧѧѧμ ϧϭ�ϦϳήѧѧѧΘϣ�ΪѧѧѧόΑ�ϰѧѧѧϠϋ�Ϧѧѧѧϣ�Εήѧѧѧϣ��ΘѧѧѧγϷ�Ϊϛ́Θ˰ѧѧѧϳ�Ϧѧѧѧϣ�ΫΎ
). رمي األداة داخل الطوق
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  والمستوى الدراسي  المراحل جدول األلعاب والوضعیات التعلمیة حسب

المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى
سباق التناوب -
  الكرة القبعة -
  لعبة الساعة -
  الحریة -
  المتاھة -
والھارب  كيالدر -

ملء السالت -
  أقول أسمع -
  التائھ -
     1التوازن الثنائي -
     2التوازن الثنائي  -
   3التوازن الثنائي  -

القائد والجنود الصغار -
  رمي القوس -
  لعبة السلسلة -
  لعبة الدبدبات -
  الكنز المخفي -
لعبة األرقام -

القط والفئران -
  الصقر واألرانب -
  ملء المنزل -
  بر وبحر -
  النمل والزرع -
اقتناص الطرائد -

المستوى األول

التمریرات الثالث  -
السحرة -
  القطط والفئران -
  المطاردة -
السلسلة الكھربائیة  -
الكنز -

الطریدة -
لعبة الحروف -
1التوازن الثالثي -
2التوازن الثالثي -
  الذئب والراعي والحمل -
الكرة الجالسة -

العقدة -
الحوامة -
الجري بالتناوب -
لعبة البولینج -
الضفدع -
االستقبال -

سباق الحواجز في ممر  -
دائري

تخطي  السواقي -
عبور النھر -
المبعدةالكرة  -
الفأر والجحر -
الفراشة-

المستوى الثاني

لعبة جر الحبل -
1ل الضریر الناذ -
1ل مطاف الناذ -
)بالید(التمریرات الخمس  -
لعبة التصویب -
المنادي-

الرمي إلى األعلى -
ساعي البرید -
العجوز-
الھوكي الجماعي -
الكرات الحارقة -
الكرات المسافرة -

الرحیل -
سباق الوثب بالحبل -
بیت العنكبوت -
قطف الفواكھ العالیة -
لعبة القرفصاء -
صراع القطط -

خلیة النمل -
الرمي بالیدین معا -
التمریرات السریعة  -

المتسلسلة
الھارب -
التناوب الرقمي-
الصدى -

المستوى الثالث

المنقلة-
الرماة -
3ل الضریرالناذ -
3العمالقة المتجولون -
لعبة التمریرات العشر -
لعبة الھدف -

اللوحة -
سباق القفز على الحبل -
2ل الضریرالناذ -
2العمالقة المتجولون -
الصیاد والطریدة -
2الكرة الحارقة  -

لعبة الساعة -
لعبة العودة الصعبة -
البھلوان-
1العمالقة المتجولون -
التمریرات الخمس -
التواصل والتسدید -

الجري الخفیف -
لعبة جر الحبل -
الرصیف -
صید السمك       -
لعبة القواعد الخمس -
لعبة األرقام -

المستوى الرابع

خلیة النمل -
الالعب المساعد -
التمریرات الخمس -
لعبة المرشد -
لعبة المرآة -
التناوب التزایدي -

االستقبال - 
مقابلة بین فرق متعددة - 
  مراوغة الحواجز - 
فك األلغاز  - 
أعبر في صمت - 
العقدة - 

لعبة المقص -
لعبة تغییر األماكن -
سباق الحواجز -
لنملئ السالت -
يأمحو أثر -
لعبة التوأم   -

سباق التناوب -
الرمي بالیدین -
أبعد فأبعد -
اقتناص الطرائد -
فسیفساء الحركات الجمبازیة -
ربط حلقات السلسلة -

المستوى الخامس

حصدأجري وأ -
2أجري واحصد  -
المنعرجات-
كرة القدم -
أعبر في صمت مع القرین -
التعبیر الحركي -

مطاف الحواجز -
العقرب -
التواصل والتسدید -
الحفاظ على الكرة -
البحث عن منفذ -
المقلد    -

السباع والغزالن -
الحواجز الغیرالمنتظمة -
لعبة شد الحبل  -
لعبة ألواح التزلج -
األثر أقتفي وأمحو -
التمریرات الثالث-

الرمي التدریجي -
ملء الصندوق  -
جمع حلقات السلسلة -
العجلة -
أجمع الحلقات ألربح النقاط -
الكرة السجینة -

المستوى السادس
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   األولى السنة
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  المراحلالكفایات حسب توزیع جدول 

.أداةبتوظیفوجماعیة فردیةبدنیة منظمةحركات)ة(المتعلمیؤدي،ةدالوضعیةوفياألولى،في نھایة السنة 

4المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

�ϲѧϓ�ΔѧϳΎϬϧ�ΔѧϠΣήϤϟ�ϰѧϟϭϷ
�Ϧѧϣ�ΔϨѧδϟ�ˬϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭ

Δϴόѧѧο ϭѧѧϟΩΔˬϱΩΆѧѧϳ
�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ��ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ
�ϱήѧΠϟ�ΰѧϔϘϟϭفيمتناسقة
.والرمي

�ϲѧϓ�ΔѧϳΎϬϧ�ΔѧϠΣήϤϟ�ΔѧϴϧΎΜϟ
�Ϧѧϣ�ΔϨѧδϟ�ˬϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭ

Δϴόѧѧο ϭΔˬѧѧϟΩϱΩΆѧѧϳ
�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ��ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ
�ϱήѧΠϟ�ΰѧϔϘϟϭفيمتناسقة
�ϲѧϣήϟϭ�ϲѧθϤϟϭˬ�ΏΎѧόϟϭ

ΔѧѧѧψΣϼϤϟ�ΰѧѧѧϴϛήΘϟϭ
ϩΎѧѧΒΘϧϻϭϲѧѧϓΕ˯Ύѧѧπ ϓ

.مختلفة

�ϲѧϓ�ΔѧϳΎϬϧ�ΔѧϠΣήϤϟ�ΔѧΜϟΎΜϟ
�Ϧѧϣ�ΔϨѧδϟ�ˬϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭ

Δϴόѧѧѧο ϭΔˬѧѧѧϟΩϱΩΆѧѧѧϳ�
�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ��ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ
.وجماعیةفردیةمنظمة

�ΔѧϳΎϬϧ�ΔѧϠΣήϤϟ�ΔѧόΑήϟفي
�Ϧѧϣ�ΔϨѧδϟ�ˬϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭ

Δϴόѧѧѧο ϭ�ΔˬѧѧѧϟΩϱΩΆѧѧѧϳ
�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ��ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ
�ΔѧϤψϨϣ�ΔѧϳΩήϓ�ΔѧϴϋΎϤΟϭ

.أداةبتوظیف



.وأتفادى المنافس

حیث یحدد في الزاویتین المتقابلتین 

���ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎѧη·�ΪѧϨϋ Ύˬϧή�����ϲѧϓ�ϥήѧΌϔϟ�ήѧθΘϨϳ
الفئران  ومن أجل تفادي القط یلجأ

��ήѧϴϐϳ�ϥ������έ΄ѧϓ�ϪѧΑ�ϖѧΤϟ�ΎѧϤϠϛ�́ѧΒΨϤϟ
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 .والفئران القط               : عنوان الوضعیة
وأتفادى المنافس جري بسرعة مع تغییر االتجاهأ                  :

:التنظیم المادي والبشري
حیث یحدد في الزاویتین المتقابلتین  ،تسع ألعداد التالمیذیمستطیال في ساحة المدرسة 
.مخبأین وفي إحدى الزاویتین الباقیتین محجز

�ήΒΘόϳϲϗΎΑ��Όϓ�άѧϴϣϼΘϟ���ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎѧη·�ΪѧϨϋیعین األستاذ تلمیذا یدعى القط في حین  Ύˬϧή
ومن أجل تفادي القط یلجأ ،یحاول لمسھم وإیداعھم في المحجزمن القط الذي 

��Ϥϟ�ϢѧΗ�άϴϤϠΗ�Ϟϛϭ���Ύѧτإلى المخبأین المتقابلین، ϗ�Βѧμ ϳ�Ϫѧδ�ˬ��έ΄ѧϔϟ�ϰѧϠϋϭ���ήѧϴϐϳ�ϥ

.لمس أكبر عدد من الفئران :بالنسبة للقط 
.الجري في كل االتجاھات ھربا من القط :بالنسبة للفئران 

  .المخابئتقلیص أو زیادة عدد القطط و
.تقلیص أو زیادة مساحة اللعب

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري
مستطیال في ساحة المدرسة  یرسم األستاذ

مخبأین وفي إحدى الزاویتین الباقیتین محجز

یعین األستاذ تلمیذا یدعى القط في حین 
من القط الذي  فضاء الملعب ھربا

إلى المخبأین المتقابلین،
  .جدید

 نجازهإالمطلوب:
 بالنسبة للقط
 بالنسبة للفئران

تعدیالت ممكنة :
تقلیص أو زیادة عدد القطط و
تقلیص أو زیادة مساحة اللعب
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1 المرحلةاألولى السنة

الصقر واألرانب     :عنوان الوضعیة.

 تجاهأجري سریعا مع تغییر اإل               :لتعلمي االھدف.

التنظیم المادي والبشري:

.منطقتین عند جانبیھیحدد و ،تسع ألعداد التالمیذیرسم األستاذ مستطیال في ساحة المدرسة ی

��ϱΩΆѧѧѧѧϳ�ΎѧѧѧѧϤϴϓ�ήϘѧѧѧѧμ ϟ�ϰϋΪѧѧѧѧϳ�άѧѧѧѧϴϤϠΗ�ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�ϦϴѧѧѧόϳϦϴѧѧѧѧϤϠόΘϤϟ�ϲϗΎѧѧѧѧΑ�έϭΩ�ϭ�ˬΐ ѧѧѧѧϧέϷѧѧѧѧϨϋΪ��ΓέΎѧѧѧѧηϹ

���έϭήѧѧϤϟ�ΐ ѧѧϧέϷ�ϝϭΎѧѧΤΗ��ѧѧϬΠϟ�ϰѧѧѧϟ·����ΓΩΪѧѧΤϤϟ�ΔѧѧϘτ ϨϤϟ�ΎѧѧϬΑ�ΪѧѧѧΟϮΗ�ϲѧѧΘϟ�Δ�ˬ�ήϘѧѧμ ϟ�Ύѧѧѧϣ���ΓΩέΎѧѧѧτ ϣ�ϪѧѧϴϠόϓ

  .، وكل من تم لمسھ یصبح صقراالجمیع

 نجازهإالمطلوب:
أو  الجري سریعا إلى الضفة األخرى دون التعرض للمس من طرف الصقر: بالنسبة لألرانب

.الخروج عن حدود الملعب
لمس أكبر عدد من األرانب: بالنسبة للصقر .

تعدیالت ممكنة:
تقلیص أو زیادة عدد الصقور.
تقلیص أو زیادة المسافة الفاصلة بین الضفتین.  



.أنقل أكبر عدد من األدوات بسرعة

��Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�ϝϭΎѧѧѧΤϳ��ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ�ˬ

�����ΎѧѧѧϬϠϤΤϳϭ�ΓΩ�ς ϘΘѧѧѧϠϴϟ�ΐ ѧѧѧόϠϤϟ�ς ѧѧѧγϭ�ϰѧѧѧϟ·�ϱήѧѧѧΠϳ�ϥ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ�ΎϬσΎϘѧѧѧγ·�ϥϭΩ�ϪѧѧѧΘϘτ Ϩϣ�ϰѧѧѧϟ·�ˬ

�������ΔѧѧѧϟϮϘϨϤϟ�ΕϭΩϷ�ΩΪѧѧѧϋ�ΏΎѧѧѧδΘΣ�ϲѧѧѧϓ�ωήѧѧѧθϳϭ�ϪѧѧѧϧΎϜϣ�ϲѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧϴϤΠϟ�ϒѧѧѧϘϳ

.نقل أكبر عدد من األدوات بأقصى سرعة ممكنة من دائرة الوسط إلى الركن دون إسقاطھا

.تقلیص أو زیادة في المسافة الفاصلة بین دائرة الوسط واألركان
  ).الخ...بالیدین، فوق الرأس، وراء الظھر
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.ملء المنزل                  : عنوان الوضعیة

أنقل أكبر عدد من األدوات بسرعة:

:التنظیم المادي والبشري

�ΐ ѧѧѧόϠϤϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�Ύѧѧѧϳϭί �ϲѧѧѧϓ��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ��Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�ϝϭΎѧѧѧΤϳ��ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ�ˬ

�����ΎѧѧѧϬϠϤΤϳϭ�ΓΩ�ς ϘΘѧѧѧϠϴϟ�ΐ ѧѧѧόϠϤϟ�ς ѧѧѧγϭ�ϰѧѧѧϟ·�ϱήѧѧѧΠϳ�ϥ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ

��ΔѧѧѧϴϧΎΜϟ�ΓέΎѧѧѧηϹ�ΪѧѧѧϨϋϭ�������ΔѧѧѧϟϮϘϨϤϟ�ΕϭΩϷ�ΩΪѧѧѧϋ�ΏΎѧѧѧδΘΣ�ϲѧѧѧϓ�ωήѧѧѧθϳϭ�ϪѧѧѧϧΎϜϣ�ϲѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧϴϤΠϟ�ϒѧѧѧϘϳ

  .كبر عدد من األدوات، وتفوز المجموعة التي جمعت أ

نقل أكبر عدد من األدوات بأقصى سرعة ممكنة من دائرة الوسط إلى الركن دون إسقاطھا

  ).الخ... علب كرات، ،عصي(تنویع حجم ووزن األدوات 
تقلیص أو زیادة في المسافة الفاصلة بین دائرة الوسط واألركان

بالیدین، فوق الرأس، وراء الظھر(تغییر طریقة نقل األدوات 

عنوان الوضعیة

 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

ѧѧѧΑέ��ϒѧѧѧϘΗ�ΐ ѧѧѧόϠϤϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�Ύѧѧѧϳϭί �ϲѧѧѧϓ��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ

�����ΎѧѧѧϬϠϤΤϳϭ�ΓΩ�ς ϘΘѧѧѧϠϴϟ�ΐ ѧѧѧόϠϤϟ�ς ѧѧѧγϭ�ϰѧѧѧϟ·�ϱήѧѧѧΠϳ�ϥ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ

��ΔѧѧѧϴϧΎΜϟ�ΓέΎѧѧѧηϹ�ΪѧѧѧϨϋϭ

، وتفوز المجموعة التي جمعت أإلى المنطقة

 نجازهإالمطلوب:
نقل أكبر عدد من األدوات بأقصى سرعة ممكنة من دائرة الوسط إلى الركن دون إسقاطھا

تعدیالت ممكنة:
 تنویع حجم ووزن األدوات
تقلیص أو زیادة في المسافة الفاصلة بین دائرة الوسط واألركان
 تغییر طریقة نقل األدوات
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بر وبحر                   : عنوان الوضعیة.

 أجري بسرعة استجابة لمثیر معین                     :لتعلمياالھدف. 

التنظیم المادي والبشري:  

سم واحدة منھما تنطلق والثانیة بحر، عند المناداة على امجموعتان متباریتان األولى تدعى بر 

  .مسرعة نحو خط الوصول، بینما تحاول المجموعة األخرى اللحاق بھا ولمسھا قبل ذلك

نجازهإ المطلوب:
�����ϥ�ϞѧѧѧѧΒϗ�ϝϮѧѧѧѧλ ϮϠϟ�Δϋήѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧμ ϗ́Α�ϱήѧѧѧѧΠΗ�ϥ�ΎѧѧѧѧϬϴϠϋ�ϯΩΎѧѧѧѧϨϤϟ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϰѧѧѧѧϠϋѧѧѧѧϳΘ�Ϣ

  .من طرف المجموعة األخرى ھالمس

تعدیالت ممكنة:  
الخ...وقوفا، جلوسا، قرفصاء: تنویع في وضعیات االنطالق.  
تقلیص أو زیادة مسافة الجري.
نطالقالفاصلة بین المجموعتین عند اإل تغییر المسافة.  



�Ϫѧѧѧѧο ήϋϭ�ϡ��ˬϡ�ΰѧѧѧѧΠϳ�ϪѧѧѧѧϟϮσ��ϰѧѧѧѧϟ·

�ϲΘϳΎѧѧѧϬϧ�ΪѧѧѧϨϋ�ϦϴϗϭΪϨѧѧѧλ �ϊ ѧѧѧο ϭ�ϢΘѧѧѧϳϭ�ήѧѧѧϤϣ�Ϟѧѧѧϛ�˭ΪѧѧѧΣΎϤϫ�

���ωήѧѧθϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·�ΪѧѧϨϋ��άѧѧϴϣϼΘϟ���ϞѧѧѧϘϧ�ϲѧѧϓ

��ϕϭΪϨѧѧѧμ ϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩϮѧѧѧΟϮϤϟ�Ϯ˯ѧѧѧϠϤϤϟ�

وتفوز المجموعة التي أفرغت الصندوق قبل األخرى
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.والزرع النمل                           :عنوان الوضعیة

.أتنقل بسرعة مع حمل أداة                            :

:التنظیم المادي والبشري

�ϪѧѧѧѧϟϮσ�ΔѧѧѧѧγέΪϤϟ�ΔΣΎѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧϓ�ϼϴτ Θѧѧѧѧδϣ�ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�Ϣѧѧѧѧγήϳ20�Ϫѧѧѧѧο ήϋϭ�ϡ

2�ϡ�ΎѧѧѧϬϨϣ�ΪѧѧѧΣϭ�ϞѧѧѧϜϟ�ˬ�ϲΘϳΎѧѧѧϬϧ�ΪѧѧѧϨϋ�ϦϴϗϭΪϨѧѧѧλ �ϊ ѧѧѧο ϭ�ϢΘѧѧѧϳϭ

������ύέΎѧѧϓ�ϲϧΎѧѧΜϟϭ�ϒѧѧѧμ ϟ�ΔѧѧϣΪϘϣ�ϲѧѧϓ�ΕϭΏѧѧΑ�˯ϮѧѧϠϤϣ.���ωήѧѧθϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·�ΪѧѧϨϋ

 ،ϊ ѧѧѧτ ϗ�ΔϴΒѧѧѧθΧ�ˬΕΎѧѧѧϨϴϨϗ�ΔϴϜϴΘѧѧѧγϼΑ����Φѧѧѧϟ����ϕϭΪϨѧѧѧμ ϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩϮѧѧѧΟϮϤϟ

وتفوز المجموعة التي أفرغت الصندوق قبل األخرىإلى الصندوق الفارغ،

.ي من أجل اإلسراع في نقل األدواتالتنسیق الجماع
.الحرص على عدم إسقاط األدوات

.األدوات عددتقلیص أو زیادة 
).ب(والنقطة ) أ( نقطةال بین المسافةتقلیص أو زیادة 
.المسافة الفاصلة بین التالمیذتقلیص أو زیادة 

.تغییر طریقة تسلیم األدوات

عنوان الوضعیة

 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

�ϪѧѧѧѧϟϮσ�ΔѧѧѧѧγέΪϤϟ�ΔΣΎѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧϓ�ϼϴτ Θѧѧѧѧδϣ�ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�Ϣѧѧѧѧγήϳ

�ΕήѧѧѧϤϣ�ν ήѧѧѧόΑ2

������ύέΎѧѧϓ�ϲϧΎѧѧΜϟϭ�ϒѧѧѧμ ϟ�ΔѧѧϣΪϘϣ�ϲѧѧϓ�ΕϭΏѧѧΑ�˯ϮѧѧϠϤϣ

�ΕϭΩϷ�Εήѧѧѧϛ ،

إلى الصندوق الفارغ،

 نجازهإالمطلوب:

التنسیق الجماع
الحرص على عدم إسقاط األدوات

تعدیالت ممكنة:  
 تقلیص أو زیادة
 تقلیص أو زیادة
 تقلیص أو زیادة
تغییر طریقة تسلیم األدوات
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اقتناص الطرائد               :  عنوان الوضعیة.

 ثابتبدقة نحو ھدف أصوب:لتعلمياالھدف. 

التنظیم المادي والبشري :  

نحو  كرة المضرب أو ما یشابھھا ھا تصویبؤأعضا بحیث یحاولثالث مجموعات في ورشات  ظمتتن
  :مختلفة فاھدأ

  .أطواققذف الكرة لتمریرھا داخل:1الورشة رقم
  . قذف الكرة إلصابة قنینات بالستیكیة :2الورشة رقم 
  .قذف الكرة لتمریرھا فوق حبل مرتفع :3الورشة رقم

بینما تتكلف المجموعة الرابعة بالتنظیم واحتساب المحاوالت الناجحة وتغییر األماكن بالتدرج في 
من أجل سالمة ( شر دقائق في اتجاه عقارب الساعةعكل  األدوار والورشات تبادل یتمالمناطق المحددة؛ 

  ).التالمیذ یجب إیقاف التصویب حتى إعادة الھدف إلى مكانھ بعد إسقاطھ

 نجازهإالمطلوب:
الخ ...أمتار 7،  6، 5(:مسافات الرمي بتدرج حسب یتم التصویب نحو األھداف(.
احترام المسافة المخصصة للرمي.  

تعدیالت ممكنة:  
ة التصویبتقلیص أو زیادة مساف.  
و نوع أداة التصویب متغییر حج.
ونوع الھدف متغییر حج.
الرفع  من علو الحبل.  



.نوعیة المثیر

�������ϰϋΪѧϳ�άѧϴϤϠΗ�ΎϬτ ѧγϮΑ�ΰѧϛήϤΘϳ�έΎѧΘϣ�Γήѧθϋ�Ύϫήτ ϗ�ΓήΩ�ϝΎϔσϷ�ϞϜθϳ�ΐ όϠϟ�˯Ύπ ϓ�ϲϓ���ΔѧΒϴΘϜϟ�ΪѧΎϗ���ˬ

����ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΩϮѧϨΠϟ�����έήѧϔϟ�ϭ�ΔѧϨϴόϣ�ΕΎѧϛήΤΑ�ϡΎѧϴϘϟ

.وجب بسط الیدین إلى السماء
.وجب الجلوس أرضا

.الجنود إلى ملجئھم قبل أن یلمسھم القائد
  .دخول الملجأیعد سجینا كل جندي تم لمسھ من طرف القائد قبل 
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الجنود الصغارالقائد و                   : عنوان الوضعیة 
نوعیة المثیرل وفقا تياحركأالئم                       :

:التنظیم المادي والبشري

�������ϰϋΪѧϳ�άѧϴϤϠΗ�ΎϬτ ѧγϮΑ�ΰѧϛήϤΘϳ�έΎѧΘϣ�Γήѧθϋ�Ύϫήτ ϗ�ΓήΩ�ϝΎϔσϷ�ϞϜθϳ�ΐ όϠϟ�˯Ύπ ϓ�ϲϓ

����ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΩϮѧϨΠϟ فیما یستجیبت معینة، بإشاراوعلى ھذا األخیر القیام 

.للدخول في المخابئ المحددة

:االستجابة لإلشارات التالیة
وجب بسط الیدین إلى السماء :إذا أشار القائد بعصاه إلى السماء

وجب الجلوس أرضا :إذا أشار القائد بعصاه إلى األرض
الجنود إلى ملجئھم قبل أن یلمسھم القائدیفر :إذا رمى القائد العصا أرضا

یعد سجینا كل جندي تم لمسھ من طرف القائد قبل 

  .ونوعیة اإلشارات تقلیص أو زیادة عدد
.تقلیص أو زیادة قطر الدائرة

 عنوان الوضعیة
 ألتعلميالھدف

التنظیم المادي والبشري

�������ϰϋΪѧϳ�άѧϴϤϠΗ�ΎϬτ ѧγϮΑ�ΰѧϛήϤΘϳ�έΎѧΘϣ�Γήѧθϋ�Ύϫήτ ϗ�ΓήΩ�ϝΎϔσϷ�ϞϜθϳ�ΐ όϠϟ�˯Ύπ ϓ�ϲϓ

وعلى ھذا األخیر القیام 

للدخول في المخابئ المحددة

 نجازهإالمطلوب:
االستجابة لإلشارات التالیة






تعدیالت ممكنة:
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رمي القوس:عنوان الوضعیة.

 قیمة األكثر الھدف نحوالقوس  أصوب                 : لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

 كل عناصر حاولی؛ ورشة كل في انمجموعت ىتبارفي ورشتین، بحیث ت مجموعات أربع تنتظم

ومرسومة  حدة المركزدوائر مت( الھدف نحو) الخ...كرة المضرب، كرة الید( ةأدا تصویبمجموعة

من طرف كل  علیھا المحصل النقط تسجیل ویتمعنصر،  لكل محاوالتثالث، في )على الحائط

  .الفائز الفریق عن لإلعالن النتائج سبورة فيمجموعة 

 نجازهإالمطلوب:

من المركز إلى الدائرة الخارجیةلتصویب  نحو المنطقة األكثر قیمة؛ ا.
 قط للدائرة الموجودة في المركز ونقطتان للدائرة الموالیة للمركز ونقطة واحدة  ن 3تمنح مثال

.الثالثةللدائرة 

تعدیالت ممكنة:

 أو زیادة مسافة التصویبتقلیص.
تقلیص أو زیادة قطر الدوائر.
تغییر نوع وحجم أداة التصویب.
 أثناء الرمياستعمال الید الیمنى والیسرى .  



.أجري سریعا في اتجاھات مختلفة وأتفادى المطارد

، عند اإلشارة یشرع القائد في مطاردة التالمیذ، وكل 

.من تم لمسھ یشكل مع القائد سلسلة متالحمة بتماسك األیدي، ویتعاونون في مطاردة باقي التالمیذ

.لمس ومطاردة الفارین
.للمس من طرف القائد وسلسلتھ
.لمس الفارین مع اإلبقاء على تالحم األیدي أثناء الجري
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 .لعبة السلسلة                :عنوان الوضعیة

أجري سریعا في اتجاھات مختلفة وأتفادى المطارد:

:التنظیم المادي والبشري

، عند اإلشارة یشرع القائد في مطاردة التالمیذ، وكل "القائد"ملعبا ویعین تلمیذا یدعى 

من تم لمسھ یشكل مع القائد سلسلة متالحمة بتماسك األیدي، ویتعاونون في مطاردة باقي التالمیذ

لمس ومطاردة الفارینمع تماسك األیدي أثناء الجري :  بالنسبة للقائد وسلسلتھ
للمس من طرف القائد وسلسلتھلتعرض الجري سریعا لتفادي ا: بالنسبة للفارین

لمس الفارین مع اإلبقاء على تالحم األیدي أثناء الجري:بالنسبة للقائد وسلسلتھ

  .و قائدین أو أكثرتعیین قائد أ
.تقلیص أو زیادة مساحة الملعب

عنوان الوضعیة

 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

ملعبا ویعین تلمیذا یدعى  األستاذ یحدد

من تم لمسھ یشكل مع القائد سلسلة متالحمة بتماسك األیدي، ویتعاونون في مطاردة باقي التالمیذ

 نجازهإالمطلوب:
بالنسبة للقائد وسلسلتھ
بالنسبة للفارین
بالنسبة للقائد وسلسلتھ

تعدیالت ممكنة:  
تعیین قائد أ
تقلیص أو زیادة مساحة الملعب
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الدوائرلعبة                :عنوان الوضعیة.

 بدقة نحو ھدف أصوب:لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

ϢѧѧѧѧδϘϳ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ˬΗϒτ ѧѧѧѧμ��Ϟѧѧѧѧϛ�ήѧѧѧѧλ ΎϨϋ���ΰѧѧѧѧϛήϤϟ�ΓΪѧѧѧѧΤΘϣ�ήѧѧѧѧϭΩ�ϡΎѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧϬϨϣ
�����ΔϓΎѧѧδϣ�ΎѧѧϬϨϴΑ�Ϟѧѧμ ϔΗ�ˬν έϷ�ϰѧѧϠϋ�ΔϣϮѧѧγήϣ�����������ϰѧѧϠϋ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧϜϟ�ΔѧѧΟήΣΩ�ϦϴѧѧϤϠόΘϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΐ ѧѧϠτ ϳ˵�ˬϢѧѧγ

�ΪѧѧѧόΑ����ΰѧѧѧϛήϤϟ�ϩΎѧѧѧΠΗ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬΘϤϴϗ�ΩΩΰѧѧѧΗ�ς ѧѧѧϘϧ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥϮϠѧѧѧμ Τϳϭ�ˬέΎѧѧѧΘϣ���ΰѧѧѧϛήϤϟ� ���ˬ�ς ѧѧѧϘϧ�ΓήΪѧѧѧϟ
).نقطة واحدة= نقطتان، الدائرة الرابعة = نقط ، الدائرة الثالثة  3= الموالیة 

.

 نجازهإالمطلوب: 
 المنطقة األكثر قیمةدحرجة أو رمي األداة نحو.  
 احترام المسافة المخصصة للرمي.  

تعدیالت ممكنة:
 قطر الدوائرتقلیص أو زیادة.
 مسافة الرميتقلیص أو زیادة.
الرمي داةتغییر أ.  



.وجیزأسرع في التنقل للبحث عن أدوات مبعثرة في وقت

������ϦϣΆѧѧѧϣϭ�ΩΪѧѧѧΤϣ�˯Ύѧѧѧπ ϓ�ϲѧѧѧϓ�ΕϭΩ�˯ΎѧѧѧϔΧ·�ϰѧѧѧϠϋ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ϞѧѧѧϤόΗ
���ϚѧѧѧϠΗ�ΩΎѧѧѧΠϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϴϧΎΜϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϞѧѧѧϤόΗ

.البحث عن تلك األدوات قبل انتھاء الوقت المخصص لذلك
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.يالكنز المخف    :           عنوان الوضعیة

أسرع في التنقل للبحث عن أدوات مبعثرة في وقت:

:التنظیم المادي والبشري

��ϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ، ������ϦϣΆѧѧѧϣϭ�ΩΪѧѧѧΤϣ�˯Ύѧѧѧπ ϓ�ϲѧѧѧϓ�ΕϭΩ�˯ΎѧѧѧϔΧ·�ϰѧѧѧϠϋ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ϞѧѧѧϤόΗ
��ˬΐ ѧѧѧϠϋ�ˬΔѧѧѧϧϮϠϣ�ΔϴΒѧѧѧθΧ�ϊ ѧѧѧτ ϗ�ˬΕήѧѧѧϛ���Φѧѧѧϟ�ˬ��ΎѧѧѧϤϨϴΑ���ϚѧѧѧϠΗ�ΩΎѧѧѧΠϳ·�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϴϧΎΜϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϞѧѧѧϤόΗ

  .تعدى خمس دقائقتاألدوات المخفیة في مدة ال 

:
.إلخفاء أدوات صغیرة الحجم تسعى :األولى لمجموعة

البحث عن تلك األدوات قبل انتھاء الوقت المخصص لذلكب تقوم :بالنسبة للمجموعة الثانیة

   .عدد األدواتتقلیص أو زیادة 
.قیمة األدوات من نقطة إلى ثالث

.مساحة اللعبتقلیص أو زیادة 
.التوقیت المخصص للعبة

عنوان الوضعیة

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

��ϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ
)��ˬΐ ѧѧѧϠϋ�ˬΔѧѧѧϧϮϠϣ�ΔϴΒѧѧѧθΧ�ϊ ѧѧѧτ ϗ�ˬΕήѧѧѧϛ

األدوات المخفیة في مدة ال 

المطلوب إنجازه:
لمجموعةبالنسبة ل
بالنسبة للمجموعة الثانیة

تعدیالت ممكنة:
 تقلیص أو زیادة
قیمة األدوات من نقطة إلى ثالثتغییر
 تقلیص أو زیادة
التوقیت المخصص للعبةتغییر
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لعبة األرقام      :              عنوان الوضعیة.

مجموعتي لتجسید أشكال معینة معأنسق               :        الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري        :  

�ΐ ѧѧѧόϠϟ�˯Ύѧѧѧπ ϓ�ϞѧѧѧΧΩ�ΕΎѧѧѧϫΎΠΗϻ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϟϭήϬϟΎΑ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϡϮѧѧѧϘϳ�ˬ�ΎѧѧѧϤϗέ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϱΩΎѧѧѧϨϳ�ϢѧѧѧΛ�Ύѧѧѧϣ
�ϝΎѧѧѧѧΜϣ�ΏϮѧѧѧѧϠτ Ϥϟ�ΩΪѧѧѧѧόϟ�ϖѧѧѧѧϓϭ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϊ ѧѧѧѧϤΠΘϴϓ��ΎΘѧѧѧѧγϷ�ϖѧѧѧѧτ ϧ�Ϋ·Ϋ�����Θϟ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϊ ѧѧѧѧϤΠΘϳϜѧѧѧѧθϴ�Ϟ

  .الخ...ثالثیات ون لتشكیلیتجمع "3"وعند نطقھ  رباعیات،

المطلوب إنجازه:
 للتعلیمةاإلسراع في تكوین المجموعات استجابة.

تعدیالت ممكنة:  
 بدل التجمع وفق العدد التجسید الجماعي لرقم أو حرف.
5+6:مثال(  التجسید جماعیا لنتیجة عملیة حسابیة(.
التجسید الجماعي ألشكال ھندسیة.  



.أدوات مختلفة داخل إطارات بعیدة

����ΓΩ�ρΎϘѧѧѧγ·�ΔѧѧѧόΑέϷ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�Ωήѧѧѧϓ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤϳ
Φѧѧѧϟ��έΎѧѧѧΘϣ�ΔѧѧѧδϤΧ�ΪѧѧѧόΑ�ϰѧѧѧϠϋ��
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.السالتء مل:                عنوان الوضعیة

أدوات مختلفة داخل إطارات بعیدة أرمي           :

:التنظیم المادي والبشري

���ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ωί Ϯѧѧѧϳ.����ΓΩ�ρΎϘѧѧѧγ·�ΔѧѧѧόΑέϷ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�Ωήѧѧѧϓ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤϳ
ΐˬ ѧѧѧθΧ�Δѧѧѧότ ϗ�ι ήѧѧѧϗ���Φѧѧѧϟ���έΎѧѧѧσ·�ϞѧѧѧΧΩ�ΔˬϠѧѧѧγ�ϕϭΪϨѧѧѧλ���Φѧѧѧϟ

.تحتسب النتائج لمعرفة الفریق الفائز

:نجازه
.رمي األدوات  بدقة نحو أھداف بعیدة

:
.األدوات
.والسلة الرمي الفاصلة بین نقطة مسافة

  .الیمنى ثم الیسرى رمي األداة بالید

عنوان الوضعیة

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

���ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ωί Ϯѧѧѧϳ
��ˬΓήѧѧѧϛΐˬ ѧѧѧθΧ�Δѧѧѧότ ϗ

تحتسب النتائج لمعرفة الفریق الفائز

 نجازهإالمطلوب
رمي األدوات  بدقة نحو أھداف بعیدة

تعدیالت ممكنة:
 األدواتتنویع
مسافةتغییر ال
رمي األداة بالید
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وأنفذ أقول أسمع                          : عنوان الوضعیة.
 ي للمثیر المناسبأالئم حركت                            :لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:  
في فضاء اللعب، یحاول التالمیذ االستجابة لتعلیمات األستاذ بمالءمة حركاتھم لإلشارة المناسبة 

  ). الخ...صفیرة واحدة تعني التوازن على الرجل الیسرى، وصفیرتین تستوجبان السكون(

 زهنجاإالمطلوب:
مع التحكم في التوازن أثناء االستجابة ،مالئمة الحركة للمثیر.

تعدیالت ممكنة:  
عدد ونوعیة اإلشارات.  
االستجابة للمثیر على شكل ثنائیات.  



.

داخل دائرة بھا أربعة أبواب، إال تلمیذا واحدا 
�������ήѧϴΧϷ�άѧϫϭ�ˬΔѧϋϮϤΠϣ�ϱ�ϲѧϓ�ήѧμ Ϩϋ�ήѧΧ�β ϤϠ
������ϒѧϠϟ�ΝϭήѧΨϟ�ΏΎѧΑ�ΩΪѧΤϳ�ϱάѧϟ

�ΏΎѧΒϟ�β ϔϧ�Ϧϣ�ϝϮΧΪϟϭ�ΔϋΎδϟ�ΏέΎϘϋ�ϩΎΠΗ�ϲϓ�ϦϴΗήϣ�ΓήΪϟ�ϝϮΣ�ΎϳήΟ������Ϟѧμ ϳ�Ϧѧϣ�ϝϮѧΤΘϳ

.الوصول متأخرامجموعة ثم تفادي 
.رجوعال عند تفادي احتالل الصف األخیر
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.التائھ                  :عنوان الوضعیة
.سریعا في مضمار دائريأجري                      :

:التنظیم المادي والبشري
داخل دائرة بھا أربعة أبواب، إال تلمیذا واحدا  خطین متعامدینتقف أربع مجموعات على شكل 

�������ήѧϴΧϷ�άѧϫϭ�ˬΔѧϋϮϤΠϣ�ϱ�ϲѧϓ�ήѧμبالجري داخل الدائرة وییقوم  Ϩϋ�ήѧΧ�β ϤϠ
����ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧμ Ϩϋ�ήѧΧ�β ϤϠϳ�ϥ�ϰϟ·�ϪϴϠϳ�Ϧϣ�ϩέϭΪΑ�β ϤϠϳ������ϒѧϠϟ�ΝϭήѧΨϟ�ΏΎѧΑ�ΩΪѧΤϳ�ϱάѧϟ

�ΏΎѧΒϟ�β ϔϧ�Ϧϣ�ϝϮΧΪϟϭ�ΔϋΎδϟ�ΏέΎϘϋ�ϩΎΠΗ�ϲϓ�ϦϴΗήϣ�ΓήΪϟ�ϝϮΣ�ΎϳήΟ
.متأخرا إلى تائھ جدید

.عدم لعب دور التائھ أكثر من مرتین متتالیتین

:نجازه
مجموعة ثم تفادي أي لمس آخر عنصر من : بالنسبة للتائھ

تفادي احتالل الصف األخیر:بالنسبة لعناصر المجموعة

:تعدیالت ممكنة
.)واحدة أو اثنتین(عدد اللفات 

.المسافة الفاصلة بین المجموعات
.عدد وأماكن األبواب

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري
تقف أربع مجموعات على شكل 

یقوم " التائھ"یدعى 
����ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧμ Ϩϋ�ήѧΧ�β ϤϠϳ�ϥ�ϰϟ·�ϪϴϠϳ�Ϧϣ�ϩέϭΪΑ�β ϤϠϳ

�ΏΎѧΒϟ�β ϔϧ�Ϧϣ�ϝϮΧΪϟϭ�ΔϋΎδϟ�ΏέΎϘϋ�ϩΎΠΗ�ϲϓ�ϦϴΗήϣ�ΓήΪϟ�ϝϮΣ�ΎϳήΟ
متأخرا إلى تائھ جدید

عدم لعب دور التائھ أكثر من مرتین متتالیتین:ملحوظة

نجازهإ المطلوب
بالنسبة للتائھ
بالنسبة لعناصر المجموعة

تعدیالت ممكنة
 عدد اللفات
المسافة الفاصلة بین المجموعات
عدد وأماكن األبواب



.أحافظ على التوازن رفقة صدیقي مرتكزا على األرجل

.)نظر الجدول أسفلھ

  ى ضمانعل یحرص األستاذ

).و عشب، االحترام الكلي للتعلیمات

الصعوبة درجة 
"ج "
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.1التوازن الثنائي:               عنوان الوضعیة
أحافظ على التوازن رفقة صدیقي مرتكزا على األرجل:

:التنظیم المادي والبشري

نظر الجدول أسفلھأ(یقسم التالمیذ إلى ثنائیات للقیام بإحدى األشكال المرسومة 

یحرص األستاذ(یتم االختیار حسب الصعوبة الممكن إنجازھا من طرف الثنائیات 

و عشب، االحترام الكلي للتعلیماتالسالمة من أجل إنجاز الشكل المعتمد، فضاء بھ رمل أ

  الصعوبة درجة 
"أ"

الصعوبة  درجة 
 "ب "

االرتكاز على 

:نجازه
.أمام المجموعةاختیار الشكل الممكن إنجازه وعرضھ 

.)نجازاالختیار والتشاور واإل(عمل ثنائي 

:تعدیالت ممكنة
.تغییر األقران
.تغییر األشكال
.تغییر األدوار

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى ثنائیات للقیام بإحدى األشكال المرسومة 

یتم االختیار حسب الصعوبة الممكن إنجازھا من طرف الثنائیات 

السالمة من أجل إنجاز الشكل المعتمد، فضاء بھ رمل أشروط

االرتكاز على 
األرجل

نجازهإ المطلوب
 اختیار الشكل الممكن إنجازه وعرضھ
 عمل ثنائي

تعدیالت ممكنة
تغییر األقران
تغییر األشكال
تغییر األدوار



.على الظھرفي وضعیة االرتكاز 

.)نظر الجدول أسفلھ
���ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϫί ΎΠϧ·�ϦѧѧѧϜϤϤϟ�ΔΑϮόѧѧѧμ ϟ
���ϞϜѧѧѧѧθϟ�ί ΎѧѧѧѧΠϧ·�ϞѧѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧѧϣ�Δϣϼ

الصعوبة درجة الصعوبة  
"أ "
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.2التوازن الثنائي :عنوان الوضعیة
في وضعیة االرتكاز أحافظ على التوازن رفقة صدیقي :

:التنظیم المادي والبشري

نظر الجدول أسفلھأ (یقسم التالمیذ إلى ثنائیات للقیام بإحدى األشكال المرسومة 
��ΕΎϴόѧѧѧο Ϯϟ�ϦϴѧѧѧΑ�Ϧѧѧѧϣΐ ѧѧѧδΣ�ΔѧѧѧΟέΩ����ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϫί ΎΠϧ·�ϦѧѧѧϜϤϤϟ�ΔΑϮόѧѧѧμ ϟ

��ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�ι ήѧѧѧѧΤ��ѧѧѧѧδϟ�ρϭήѧѧѧѧη�ϥΎϤѧѧѧѧο �ϰѧѧѧѧϠϋ���ϞϜѧѧѧѧθϟ�ί ΎѧѧѧѧΠϧ·�ϞѧѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧѧϣ�Δϣϼ
.)فضاء بھ رمل أوعشب، االحترام الكلي للتعلیمات

  الصعوبة   درجة 
"ج "

الصعوبة  درجة 
"ب "

:نجازه
.أمام المجموعةاختیار الشكل الممكن إنجازه وعرضھ 

.)نجازاالختیار والتشاور واإل(عمل ثنائي 

:تعدیالت ممكنة
.تغییر األقران
.تغییر األشكال
.تغییر األدوار

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى ثنائیات للقیام بإحدى األشكال المرسومة 
��έΎѧѧѧϴΘΧϻ�ϢΘѧѧѧϳ��ΕΎϴόѧѧѧο Ϯϟ�ϦϴѧѧѧΑ�Ϧѧѧѧϣ

�ϲΎѧѧѧѧϨΛ�Ϟѧѧѧѧϛ��ϳ��ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�ι ήѧѧѧѧΤ
فضاء بھ رمل أوعشب، االحترام الكلي للتعلیمات :المعتمد

رتكاز على اإل
الظھر

نجازهإالمطلوب
 اختیار الشكل الممكن إنجازه وعرضھ
 عمل ثنائي

تعدیالت ممكنة
تغییر األقران
تغییر األشكال
تغییر األدوار



أحافظ على التوازن المبني على االرتكاز المركب

.)نظر الجدول أسفلھ
��ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϫί ΎΠϧ·�ϦѧѧѧϜϤϤϟ�ΔΑϮόѧѧѧμ ϟ�Ϟѧѧѧϛ

������ΪѧѧѧϤΘόϤϟ�ϞϜѧѧѧθϟ�ί ΎѧѧѧΠϧ·�ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧϣ�Δϣϼѧѧѧδϟ�ρϭήѧѧѧη�ϥΎϤѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ι ήѧѧѧΤ:

"ج  "الصعوبة   
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.3التوازن الثنائي :عنوان الوضعیة
أحافظ على التوازن المبني على االرتكاز المركب:

:التنظیم المادي والبشري

نظر الجدول أسفلھأ(یقسم التالمیذ إلى ثنائیات للقیام بإحدى األشكال المرسومة 
�ΕΎϴόѧѧѧο Ϯϟ�ϦϴѧѧѧΑ�Ϧѧѧѧϣ�ΐ ѧѧѧδΣ�ΔѧѧѧΟέΩ���ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϫί ΎΠϧ·�ϦѧѧѧϜϤϤϟ�ΔΑϮόѧѧѧμ ϟ

������ΪѧѧѧϤΘόϤϟ�ϞϜѧѧѧθϟ�ί ΎѧѧѧΠϧ·�ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧϣ�Δϣϼѧѧѧδϟ�ρϭήѧѧѧη�ϥΎϤѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ι ήѧѧѧΤ

   .الكلي للتعلیمات حترامفضاء بھ رمل أو عشب، اإل

"ب  "الصعوبة  "أ  "الصعوبة 

:نجازه
.أمام المجموعة اختیار الشكل الممكن إنجازه وعرضھ

 .نجاز الثنائياالختیار والتشاور واإل

:تعدیالت ممكنة
.تغییر األقران

.تغییر انجاز األشكال الجمبازیة المتواجدة في الجدول
   .من حامل إلى محمول: تغییر األدوار

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى ثنائیات للقیام بإحدى األشكال المرسومة 
έΎѧѧѧϴΘΧϻ�ϢΘѧѧѧϳ��ΕΎϴόѧѧѧο Ϯϟ�ϦϴѧѧѧΑ�Ϧѧѧѧϣ

ϲΎѧѧѧϨΛ�)ی������ΪѧѧѧϤΘόϤϟ�ϞϜѧѧѧθϟ�ί ΎѧѧѧΠϧ·�ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧϣ�Δϣϼѧѧѧδϟ�ρϭήѧѧѧη�ϥΎϤѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ι ήѧѧѧΤ

فضاء بھ رمل أو عشب، اإل

االرتكاز 
المركب

 نجازهإالمطلوب
اختیار الشكل الممكن إنجازه وعرضھ
االختیار والتشاور واإل

تعدیالت ممكنة
تغییر األقران
تغییر انجاز األشكال الجمبازیة المتواجدة في الجدول
تغییر األدوار



.وأمرر األداة للزمیل

���ήѧѧϤϤϟ�ϞѧѧΧΩ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϢψΘѧѧϨϳ�ˬΩΪѧѧόϟ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ
كل مجموعة  عند إشارة األستاذ ینطلق العنصر األول من

ϞѧѧΑΎϘϤϟ�ϞѧѧϴϣΰϠϟ�ΎϬϤϴϠѧѧδΗ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ.�ήϤΘѧѧδΗ
���ϱήѧѧΠϟ�ϩήѧѧλ ΎϨϋ�ϰѧѧϬϧ�ϱάѧѧϟ
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.سباق التناوب:عنوان الوضعیة

وأمرر األداة للزمیلجري بسرعة أ:

:التنظیم المادي والبشري

���ήѧѧϤϤϟ�ϞѧѧΧΩ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϢψΘѧѧϨϳ�ˬΩΪѧѧόϟ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ
عند إشارة األستاذ ینطلق العنصر األول من.الخاص بھم على شكل صفین متقابلین

�ΓΩϷ�ϼϣΎѧѧΣϭ�Ύϋήѧѧδϣ�ϕϮѧѧσ�ˬϞϳΪѧѧϨϣ�ˬΓήѧѧϜϟ���Φѧѧϟ��ϞѧѧΑΎϘϤϟ�ϞѧѧϴϣΰϠϟ�ΎϬϤϴϠѧѧδΗ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ
����ϦϛΎѧѧϣϷ�ϝΩΎѧѧΒΗ�ϥΎϔѧѧμ ϟ�ϞϤϜΘѧѧδϳ�ϰѧѧΘΣ�ΔѧѧδϓΎϨϤϟ�ϖѧѧϳήϔϟ�ί Ϯѧѧϔϳϭ�ˬ����ϱήѧѧΠϟ�ϩήѧѧλ ΎϨϋ�ϰѧѧϬϧ�ϱάѧѧϟ

.بالتناوب قبل اآلخرین

  :نجازهإ المطلوب
.للزمیل المقابل ألداةالجري بسرعة لتسلیم ا

  .إنھاء تبادل األماكن قبل المنافس :

:ممكنة
.الممرات

.نوع األداة
.عدد التالمیذ

عنوان الوضعیة

 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

���ήѧѧϤϤϟ�ϞѧѧΧΩ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϢψΘѧѧϨϳ�ˬΩΪѧѧόϟ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ
الخاص بھم على شكل صفین متقابلین

�ΓΩϷ�ϼϣΎѧѧΣϭ�Ύϋήѧѧδϣ
����ϦϛΎѧѧϣϷ�ϝΩΎѧѧΒΗ�ϥΎϔѧѧμ ϟ�ϞϤϜΘѧѧδϳ�ϰѧѧΘΣ�ΔѧѧδϓΎϨϤϟ

بالتناوب قبل اآلخرین

المطلوب
الجري بسرعة لتسلیم ا :الفردي
الجماعي:

ممكنة تعدیالت
الممرات طول
نوع األداة
عدد التالمیذ
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القبعةخطف:                          عنوان الوضعیة.
أستجیب بسرعة وأجري:الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

ϟ�ϢδϘϳάϴϣϼΘ�ϰϟ·��ϦϴϘϳήϓ�ϦϴϳϭΎδΘϣ�ΖϴΣ�ϦϣΩˬΪόϟ����Ϫѧϟ�Ωήѧϓ�Ϟϛ�β ϓΎѧϨϣ������ήѧΧϵ�ϖѧϳήϔϟ�ϲѧϓ�ήѧηΎΒϣ
�ϞϤΤϳϤϗέΎ�ϼΛΎϤϣ�Ϫϟ����ΔόΒϗ�ΪΟϮΗΐ όϠϤϟ�ς γϭ�ϲϓ�ˬ���Ϧϴѧόϣ�Ϣϗήѧϟ�ΫΎΘѧγϷ�ΓΩΎϨϣ�ΪϨϋ����ϼϣΎѧΣ�ϱήѧΠϳ

��ϖѧϳήϔϟ.منافسھطرف من  ھلمستم ی دون أنمنطقتھ  إلى القبعة الرقم ویحاول كل واحد منھما أخذ
������ϩήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�ήѧΒϛ�ϞѧϘϨϳ�ϱάϟ�Ϯϫ�ήμ ΘϨϤϟ�ΔѧόΒϘϟ�������ϑήѧσ�Ϧѧϣ�ϮѧδϤϠϳ�ϥ�ϥϭΩ�ϢϬΘѧϘτ Ϩϣ�ϰѧϟ·

  .منافسیھم

المطلوب إنجازه:  
 طرفدون أن یلمس من سرعة والعودة باألداة إلى منطقتھالجري ب: األداةبالنسبة لحامل

.المنافس
ولمسھ قبل دخولھ لمنطقتھ األداةمالحقة الحاصل على : ألداةلل لغیر الحام بالنسبة .

تعدیالت ممكنة:  
المناداة على أكثر من رقمین.
تغییر عدد المشاركین.



��������ΔѧϤϬϤΑ�ϡΎѧϴϘϠϟ�ΎϬΎѧπϋ�ϦϴѧΑ�Ϧѧϣ�άѧϴϤϠΗ�Ϧϴѧόϳ

��������έΎѧΘϣ��ΔόѧπΑ��ΪѧόΑ�ϰѧϠϋ�ΩϮѧϤϋ�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ.

������ϰѧϟ·�ΎѧϫήϳήϤΘΑ�ήѧϴΧϷ�άѧϫ�ϡϮѧϘϳϭ�ˬ

��������ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬΕέϭΪѧϟ�ΩΪѧϋ�ϝΎѧϋ�ΕϮѧμ Α�ϦѧϠόϳ�ˬΪϳΪΟ�Ϧϣ�ϖϳήϔϟ�ϙήΤϤΑ�ΓήϜϟ�ήϤΗ�ϰΘΣ�άϜϫϭ�ˬϪϟ�ϲϟϮϤϟ�Ϟϴϣΰϟ

�����������β ѧϤϠϟ�ϊ ѧΟήϳ�ϢѧΛ�ˬΓήѧϜϟ�ϥέϭΩ�έΎѧδϤϟ�ϱί Ϯѧϣ�ϞϜѧθΑ�ΓήΪѧϟ�ϝϮѧΣ�ϱήΠϟΎѧΑ

ˬ���Ώ�����ΔѧϳΎϬϧ�ΫΎΘѧγϷ�ϦѧϠόϳعندما ینتھي أخر متباري من فریق 
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.لعبة الساعة:ن الوضعیة
.أتعاون مع زمالئي لكسب الرھان   :

:التنظیم المادي والبشري
���ϦϴΘϋϮѧϤΠϣ�ϰѧϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳ����ϭ�Ώ����ΔѧϋϮϤΠϣ�ϥ˷ϮѧϜΗ�ˬ����ˬΓήѧΩ���������ΔѧϤϬϤΑ�ϡΎѧϴϘϠϟ�ΎϬΎѧπϋ�ϦϴѧΑ�Ϧѧϣ�άѧϴϤϠΗ�Ϧϴѧόϳ

����ϭέΎѧΒΘϣ�ϒτѧμتحریك الفریق وإعطاء االنطالقة ϳ���ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ώ����������έΎѧΘϣ��ΔόѧπΑ��ΪѧόΑ�ϰѧϠϋ�ΩϮѧϤϋ�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ

�����ϖѧϳήϔϟ�ϙήѧΤϣ�ϡϮѧϘϳ�ΓέΎѧηϹ�ΪϨϋ��������ϪѧϠϴϣί �ϰѧϟ·�ΓήѧϜϟ�ήѧϳήϤΘΑ���ϪѧϨϣ�ΐ ѧϳήϘϟ�������ϰѧϟ·�ΎѧϫήϳήϤΘΑ�ήѧϴΧϷ�άѧϫ�ϡϮѧϘϳϭ�ˬ

��������ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬΕέϭΪѧϟ�ΩΪѧϋ�ϝΎѧϋ�ΕϮѧμ Α�ϦѧϠόϳ�ˬΪϳΪΟ�Ϧϣ�ϖϳήϔϟ�ϙήΤϤΑ�ΓήϜϟ�ήϤΗ�ϰΘΣ�άϜϫϭ�ˬϪϟ�ϲϟϮϤϟ�Ϟϴϣΰϟ

�����������β" ب"لفریق یقوم المتباري األول من ا ѧϤϠϟ�ϊ ѧΟήϳ�ϢѧΛ�ˬΓήѧϜϟ�ϥέϭΩ�έΎѧδϤϟ�ϱί Ϯѧϣ�ϞϜѧθΑ�ΓήΪѧϟ�ϝϮѧΣ�ϱήΠϟΎѧΑ

عندما ینتھي أخر متباري من فریق .زمیلھ الذي ینطلق بدوره  وھكذا إلى آخر متباري

. یتم بعد ذلك تبدیل األدوار.  اللعبة، ویحتسب عدد الدورات

:المطلوب إنجازه
 .التمریر بسرعة دون إسقاط الكرة": أ" المجموعة
      .تحقیق أكبر عدد من الدورات": ب" المجموعة

:تعدیالت ممكنة
.الدائرة

.عدد العبي الدائرة

ن الوضعیةعنوا
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري
���ϦϴΘϋϮѧϤΠϣ�ϰѧϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳ

تحریك الفریق وإعطاء االنطالقة

�����ϖѧϳήϔϟ�ϙήѧΤϣ�ϡϮѧϘϳ�ΓέΎѧηϹ�ΪϨϋ

��������ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬΕέϭΪѧϟ�ΩΪѧϋ�ϝΎѧϋ�ΕϮѧμ Α�ϦѧϠόϳ�ˬΪϳΪΟ�Ϧϣ�ϖϳήϔϟ�ϙήΤϤΑ�ΓήϜϟ�ήϤΗ�ϰΘΣ�άϜϫϭ�ˬϪϟ�ϲϟϮϤϟ�Ϟϴϣΰϟ

یقوم المتباري األول من ا

زمیلھ الذي ینطلق بدوره  وھكذا إلى آخر متباري

اللعبة، ویحتسب عدد الدورات

المطلوب إنجازه
المجموعة
المجموعة

تعدیالت ممكنة
الدائرة قطر
عدد العبي الدائرة
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الحریة:اللعبةعنوان.  

مكان شاغربحث عن أ  :  الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

������ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�ΰѧѧϛήϤΘΗ�ˬέΎѧѧΘϣ�Γήѧѧθϋ�Ύѧѧϫήτ ϗ�ΓήѧѧΩ�ϞϜѧѧθΗϭ�ϦϴΘϋϮѧѧϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ

�ϥϭΰѧѧΠΘΤϤϟ����ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�˯Ύѧѧπ ϋ�ϝϭΎѧѧΤϳ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬΓήΪѧѧϟ�ϞѧѧΧΩ�α ήѧѧΤϟ����ϰѧѧϠϋ�ϊ ѧѧϗϮϤΘϟ

ϱΪѧѧϳϷ�ϢΣϼΘѧѧΑ�ΓήΪѧѧϟ���ѧѧϋϮϤΠϣ�ϝϭΎѧѧΤΘϓ�ΓέΎѧѧηϹ�ΫΎΘѧѧγϷ�ϲѧѧτ όϳ�άѧѧϓΎϨϣ�Ϧѧѧϋ�ΚѧѧΤΒϟ�ϦϳΰѧѧΠΘΤϤϟ�Δ

  .للخروج رغم مقاومة عناصر المجموعة الثانیة الذین یحاولون منعھم بسد الثغرات

 جازهإنالمطلوب:
تحت األیدي، بین األرجل(إیجاد منافذ للخروج من الدائرة : بالنسبة للمحجوزین.(
األیدي وتقارب األرجل بتماسك منع و مقاومة محاولة المحجوزین الخروج: بالنسبة للحراس.

تعدیالت ممكنة:  
قطر الدائرة.
تقلیص عدد الحراس.  



�������ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ�ˬϒѧѧѧμ ϧϭ�ήѧѧѧΘϤΑ�ΓΪѧѧѧϋΎΒΘϣ�ΕήσΎѧѧѧϗ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧΑέϷ
���ˬΓΩέΎѧѧѧτ Ϥϟ�˯ΎѧѧѧϨΛ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ΎϬϜϠѧѧѧδϳ
������������ΓΪѧѧϣΎόΘϣ�ΕήѧѧϤϣ�ϞϴϜѧѧθΘϟ�ΎѧѧϳΩϮϤϋ�ϱΪѧѧϳϷ�ς ѧѧδΑ�ΔѧѧϬΟ�άѧѧϴϣϼΘϟ�ήѧѧϴϐϳ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΓέΎѧѧηϹ�ΪѧѧϨϋ

  . مطارده بتعاد أكثر عن

.)أفقیا أو عمودیا

35

4 المرحلةاألولى السنة

.المتاھة:عنوان الوضعیة
.أالحق زمیال في متاھة:الھدف التعلمي 

:التنظیم المادي والبشري

��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϢψΘѧѧѧϨΗ�������ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ�ˬϒѧѧѧμ ϧϭ�ήѧѧѧΘϤΑ�ΓΪѧѧѧϋΎΒΘϣ�ΕήσΎѧѧѧϗ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧΑέϷ
�����ΕήѧѧѧϤϣ�ϞϴϜѧѧѧθΘϟ�ΎѧѧѧϴϘϓ�ϩΪѧѧѧϳ�άѧѧѧϴϤϠΗ�Ϟѧѧѧϛ�ς ѧѧѧδΒϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ���ˬΓΩέΎѧѧѧτ Ϥϟ�˯ΎѧѧѧϨΛ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ΎϬϜϠѧѧѧδϳ

������������ΓΪѧѧϣΎόΘϣ�ΕήѧѧϤϣ�ϞϴϜѧѧθΘϟ�ΎѧѧϳΩϮϤϋ�ϱΪѧѧϳϷ�ς ѧѧδΑ�ΔѧѧϬΟ�άѧѧϴϣϼΘϟ�ήѧѧϴϐϳ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΓέΎѧѧηϹ�ΪѧѧϨϋ
بتعاد أكثر عنلھارب لالا مع الممرات السابقة، مما یتیح الفرصة أمام

:إنجازه
.الجري بسرعة عبر الممرات: نیلتلمیذلبالنسبة 

أفقیا أو عمودیا(جھة بسط األیدي تغییر و:بالنسبة للقاطرة

:التعدیالت المقترحة
.المناداة على أكثر من تلمیذین

عنوان الوضعیة
 الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϢψΘѧѧѧϨΗ
�����ΕήѧѧѧϤϣ�ϞϴϜѧѧѧθΘϟ�ΎѧѧѧϴϘϓ�ϩΪѧѧѧϳ�άѧѧѧϴϤϠΗ�Ϟѧѧѧϛ�ς ѧѧѧδΒϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ

������������ΓΪѧѧϣΎόΘϣ�ΕήѧѧϤϣ�ϞϴϜѧѧθΘϟ�ΎѧѧϳΩϮϤϋ�ϱΪѧѧϳϷ�ς ѧѧδΑ�ΔѧѧϬΟ�άѧѧϴϣϼΘϟ�ήѧѧϴϐϳ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΓέΎѧѧηϹ�ΪѧѧϨϋ
مع الممرات السابقة، مما یتیح الفرصة أمام

إنجازه المطلوب
 بالنسبة
بالنسبة للقاطرة

التعدیالت المقترحة
المناداة على أكثر من تلمیذین
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الھاربو  يالدرك:                         عنوان الوضعیة.
أتعاون مع أقراني              :             الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري :
�����ѧѧϴϬϣ�˯Ύѧѧπ ϓ�ς ѧѧγϭ�ϲѧѧϓ�ΔϠѧѧγ�ϊ ѧѧο ϮΗ�́����ΕϭΩϷ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϪѧѧΑ��Εήѧѧϛ��ΔϴϜϴΘѧѧγϼΑ�ΕΎѧѧϨϴϨϗ�ˬ��ˬ

�Ϟѧѧѧμ ϔϟ�ωί Ϯѧѧѧϳ�����ˬάѧѧѧϴϣϼΗ�ΔΘѧѧѧγ�Ϧѧѧѧϣ�ϕήѧѧѧϓ�ϰѧѧѧϟ·�ΩΪѧѧѧΤΗ��ϦϴΑέΎѧѧѧϬϟ�ΔѧѧѧϘτ Ϩϣ�ϭ�ϙέΪѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϘτ Ϩϣ���ΪѧѧѧϨϋ
�����ΎѧѧѧѧϤϨϴΑ�ˬϢϬΘѧѧѧѧϘτ Ϩϣ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϯήѧѧѧѧΧϷ�ϯϮѧѧѧѧϠΗ�ΓΩ�άѧѧѧѧΧ�ϥϮΑέΎѧѧѧѧϬϟ�ϝϭΎѧѧѧѧΤϳ�ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧѧη·��ϝϭΎѧѧѧѧΤϳ

���ΔϠѧѧѧδϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΓΩϷ�ωΎѧѧѧΟέ·ϭ�ϢϬΘѧѧѧϘτ Ϩϣ�ϲѧѧѧϓ�Ϫόѧѧѧο Ϯϟ�ΓΩϷ�ϞѧѧѧϣΎΣ�β ѧѧѧϤϟ�ϥϮϴϛέΪѧѧѧϟ�ϦϜϤΘѧѧѧϟ�ΪѧѧѧϨϋ�ˬ
  . جدیدلیستأنف اللعب من  من لمس ید زمیل محجوز بمنطقة الدركیین یعود إلى فریقھ

 نجازهإالمطلوب :  
بالنسبة إلى الھاربین      :
.حمل أكبر عدد من األدوات إلى منطقتھم-
.تجنب اللمس من طرف الدركیین-
بالنسبة إلى الدركیین      :

   .لمس أكبر عدد من الھاربین  - 
.عدم السماح للھاربین بلمس زمالئھم-

تعدیالت ممكنة   :  
 المشاركینتغییر عدد. 
 تغییر األدوار.  
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  جدول توزیع الكفایات حسب المراحل

.أداةبتوظیفوجماعیة فردیةبدنیة منظمةحركات)ة(المتعلمیؤدي،ةدالوضعیةوفيالثانیة،في نھایة السنة 

4المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

�ϰѧϟϭϷالمرحلةنھایةفي
�Ϧѧϣ�ΔϨѧδϟ�ˬϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭ

Δϴόѧѧο ϭѧѧϟΩΔˬϱΩΆѧѧϳ
�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ��ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ
والقفزالجريفيمتناسقة
.والرمي

الثانیةالمرحلةنھایةفي
ϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭˬ�السنةمن

Δϴόѧѧο ϭΔˬѧѧϟΩϱΩΆѧѧϳ
بدنیةحركات)ة(المتعلم

ΔϘѧѧγΎϨΘϣϲѧѧϓϱήѧѧΠϟ
ΰѧѧѧѧϔϘϟϭϲѧѧѧѧϣήϟϭ

ϲˬѧѧѧθϤϟϭΏΎѧѧѧόϟϭ
ΔѧѧψΣϼϤϟΰѧѧϴϛήΘϟϭ

�ϩΎѧΒΘϧϻϭ�ϲѧϓ�Ε˯Ύѧπ ϓ
.مختلفة

�ϲѧϓ�ΔѧϳΎϬϧ�ΔѧϠΣήϤϟ�ΔѧΜϟΎΜϟ
�Ϧѧϣ�ΔϨѧδϟ�ˬϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭ

Δϴόѧѧѧο ϭΔˬѧѧѧϟΩϱΩΆѧѧѧϳ�
�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ��ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ
.وجماعیةفردیةمنظمة

ϲѧѧϓΔѧѧϳΎϬϧΔѧѧϠΣήϤϟ
ΔѧѧόΑήϟϦѧѧϣΔϨѧѧδϟ
�ˬϰѧϟϭϷ�ϲѧϓϭ��Δϴόѧο ϭ

��ϱΩΆѧϳ�ϢϠόΘѧϤϟ�Γدالة،
�ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ�ΔѧϤψϨϣ
ΔѧѧѧϳΩήϓΔѧѧѧϴϋΎϤΟϭ

.أداةبتوظیف



.

���ϦϳήѧϤϣ�Ϧѧϣ�ϥϮϜΘϳ���ϱϮѧΘΤϳ�ϦϴϳήѧΩ

�ΕΎѧѧϨϴϨϗ��ϝΎϤόΘѧѧγ�ϦѧѧϜϤϳ�ˬΔѧѧϴϗέϭ�ΐ ѧѧϠϋ��ϭ�ν έϮѧѧϋ

������ΔϓΎѧδϤϟ�ϊ ѧτ Ϙϟ�ΔѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧϛ�Ϧѧϋ�άѧϴϤϠΗ����ϲѧτ ΨΗ�ϊ ѧϣ

یجب أخذ تفاوت خط االنطالق بین الممرین بعین االعتبار

.إشارة األستاذ، ینطلق التلمیذ جریا لقطع المطاف مع تخطي الحواجز دون إسقاطھا
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.سباق   الحواجز في ممر دائري :عنوان الوضعیة

.بسرعة رغم وجود الحواجزجري أ                 :

:التنظیم المادي والبشري

���ϦϳήѧϤϣ�Ϧѧϣ�ϥϮϜΘϳ)  مترا 80 أو 60(مطاف دائري  إعدادفي ساحة المدرسة یتم 

�ΰΟϮѧѧΣΎѧѧϫϮϠϋ����Ϣѧѧγ�ˬ��ΕΎѧѧϨϴϨϗ��ϝΎϤόΘѧѧγ�ϦѧѧϜϤϳ

���ˬϦϴΘϋϮѧϤΠϣ�ϞϴϜѧθΗ�ϢΘѧϳ�ϳ�ϖѧϠτ Ϩ�������ΔϓΎѧδϤϟ�ϊ ѧτ Ϙϟ�ΔѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧϛ�Ϧѧϋ�άѧϴϤϠΗ

یجب أخذ تفاوت خط االنطالق بین الممرین بعین االعتبار.والوصول قبل المنافس

:
إشارة األستاذ، ینطلق التلمیذ جریا لقطع المطاف مع تخطي الحواجز دون إسقاطھا

.ف
.عدد وعلو الحواجز

عنوان الوضعیة

لتعلميالھدف ا:

التنظیم المادي والبشري

في ساحة المدرسة یتم 

�ѧѧϠϋ�ΎѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧϛϰ��

ΔϴΒθΧ����Φѧϟ�ˬ����ˬϦϴΘϋϮѧϤΠϣ�ϞϴϜѧθΗ�ϢΘѧϳ

والوصول قبل المنافسالحواجز 

 نجازهإالمطلوب:
إشارة األستاذ، ینطلق التلمیذ جریا لقطع المطاف مع تخطي الحواجز دون إسقاطھا عند

تعدیالت ممكنة:
فطول المطا
عدد وعلو الحواجز



40

1 المرحلةالثانیة السنة

السواقي  يتخط    :عنوان الوضعیة.

مسافة أبعد قفزأ         :لتعلميا الھدف.

التنظیم المادي والبشري:

  :الشكل التالي ىداخل ورشة عل ظمتتن واحدة كلإلى مجموعتین،  التالمیذ یقسم

�ىاألول الورشة��ϟΰϔϘ�ϝϭΪΠϟ�ϰϠϋ�ϲΘϟ�ΩΩΰϳ�Ϫο ήϋ�ˬϞϘΘϨϳ�άϴϤϠΘϟ�ϰϟ·�ΰϔϗ�ΔϓΎδϣ��ϊ ѧγϭ��ΪѧϨϋ��ΡΎѧΠϧ·��Ϟѧϛ�

  .قفزة

��الورشة الثانیة��ϞΧΩ�ϞΟήϟ�ϊ ο Ϯϟ�ΰϔϘϟϕϮσ�Ϟϛ�ˬ�����ΓϭΎѧΤϤϟ�ΖѧϧΎϛ�ΎѧϤϛ�ϕϮѧσϷ�ϦϴΑ�ΔϠλ Ύϔϟ�ΔϓΎδϤϟ�ΩΩΰΗϭ

.ناجحة 

 نجازهإالمطلوب:
القفز إلى األمام بقوة في كل ورشة.

تعدیالت ممكنة: 
عرض ممرات القفز.  
المسافة الفاصلة بین األطواق.
عدد األطواق.  



.موجھة  وفي وضعیات مختلفة

���ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎѧη·�ΪѧόΑ�����ϢϠόΘѧϤϟ�ϡϮѧϘϳ�έϮΒόϟΎѧΑ�

���ϕϭΪϨѧμ ϟ�ϲѧϓ�ΓΩϮѧΟϮϤϟ����ήѧψϧ
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.عبور النھر             :عنوان الوضعیة 

موجھة  وفي وضعیات مختلفةبقفزات  أتنقل                          :لتعلمي 

:التنظیم المادي والبشري

���ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎѧη·�ΪѧόΑ .على شكل نھر مھیأفي فضاء  منافسة بین مجموعتین

������ΐقفزا على األطواق ѧϠΟ�ϞѧΟ�ϦѧϣΕϭΩϷ����ϕϭΪϨѧμ ϟ�ϲѧϓ�ΓΩϮѧΟϮϤϟ

:نجازه
.كبر عدد من األشیاء دون إسقاطھا أثناء القفز

.احترام وضع األرجل داخل األطواق

:تعدیالت ممكنة
.عدد و نوع األدوات المنقولة

.المسافة بین األطواق

 عنوان الوضعیة

 لتعلمي االھدف

التنظیم المادي والبشري

منافسة بین مجموعتین

قفزا على األطواق الضفة األخرى إلى

  .)شكلال

 نجازهإالمطلوب
 كبر عدد من األشیاء دون إسقاطھا أثناء القفزأنقل
احترام وضع األرجل داخل األطواق

تعدیالت ممكنة
عدد و نوع األدوات المنقولة
المسافة بین األطواق
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الكرة المبعدة  : عنوان الوضعیة.

أصوب نحو ھدف متحرك  :الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

یتوفر . طول رقعة الملعب الجانبین علىیقسم التالمیذ إلى مجموعتین متساویتین ومتقابلتین عند 
عند إشارة األستاذ یقذف كافة عناصر المجموعتین . كل تلمیذ من الفریقین على كرة صغیرة

كرة كبیرة أو برمیل بالستیكي (الكرات التي بحوزتھم صوب األداة المتواجدة في الوسط 
  . الفریق المنافسبھدف دفعھا نحو منطقة ) صغیر

المطلوب إنجازه:
 الوسط وإبعادھا نحو منطقة الخصمبدقة إلصابة األداة المتواجدة فيالقذف.

التعدیالت المقترحة:
تغییر مسافة القذف .  
إضافة أداة وسط ثانیة.  



)έ΄ѧѧϔϟ�ϭήѧѧΤΠϟ����ϑϮѧѧτ ϳ

�ϭ�ϩΎѧΠΗϻ�β ϔϧ�ϲϓ�έϮΤΠϟ�ϑϮτ ϳ�ΎϤ���ϝϮѧΣ�ϦѧϜϟ

������ϦϴѧΑ�ϞΧΪѧϴϓ�ΓέϭΩ�έ΄ѧϔϟ�ϞѧϤϜϳ�ϢѧΛ�ϪϧΎϜϣ

΄ѧѧϔϟ�Ϟѧѧμ Τϳέ��ϲѧѧϓ�Ϟѧѧμ ϳ�ϱάѧѧϟ

.تفوز المجموعة التي حصلت على أقل عدد من النقط

.التموقع على الدائرة
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.الجحرالفأر و:

.أسرع في تنقلي:الھدف التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

ϦϴΘϋϮѧѧϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ�ΕΎѧѧϴΎϨΛ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ϢѧѧδϘΗ�ˬ)

�ϭ�ϩΎѧΠΗϻ�βبین ،م 10الفئران حول دائرة داخلیة قطرھا  ϔϧ�ϲϓ�έϮΤΠϟ�ϑϮτ ϳ�ΎϤ

������ϦϴѧΑ�ϞΧΪѧϴϓ�ΓέϭΩ�έ΄ѧϔϟ�ϞѧϤϜϳ�ϢѧΛ�ϪϧΎϜϣعند إشارة األستاذ یتوقف الجحر في 

�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΓήΪѧѧϟ�ϝϮѧѧΣ�Δѧѧτ Ϙϧ�ϲѧѧϓ�ήϘΘѧѧδϳ�ϲѧѧϜϟ�ήѧѧΤΠϟ�ϲѧѧϠΟέ.΄ѧѧϔϟ�Ϟѧѧμ Τϳ

تفوز المجموعة التي حصلت على أقل عدد من النقط .واحدة  نقطة  الصف  األخیر على 

:إنجازه
التموقع على الدائرةالطواف والدخول إلى الجحر ثم :بالنسبة للفأر

الطواف والتوقف عند اإلشارة:بالنسبة للجحر

:تعدیالت ممكنة
.قطر الدائرة

.بدل الدخول بین الرجلین دورة على الجحر

اللعبةعنوان:

الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

ϦϴΘϋϮѧѧϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ

الفئران حول دائرة داخلیة قطرھا 

 .دائرة خارجیة

�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΓήΪѧѧϟ�ϝϮѧѧΣ�Δѧѧτ Ϙϧ�ϲѧѧϓ�ήϘΘѧѧδϳ�ϲѧѧϜϟ�ήѧѧΤΠϟ�ϲѧѧϠΟέ

الصف  األخیر على 

إنجازه المطلوب
بالنسبة للفأر
بالنسبة للجحر

تعدیالت ممكنة
قطر الدائرة
دورة على الجحر
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الفراشة:اللعبةعنوان.  

أجري بسرعة حامال أداة في مدار  دائري :الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:
������Ύѧѧѧѧϫήτ ϗ�ΓήѧѧѧѧΩ�ϞϜѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϥϮѧѧѧѧϤϠόΘϤϟ�β ѧѧѧѧϠΠϳ�������ϡΎѧѧѧѧϴϘϟ�ϢϠόΘѧѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧѧϣ�ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�ΐ ѧѧѧѧϠτ ϳ�ˬϡ

���ΓήΪѧѧѧѧϟ�ϩάѧѧѧϫ�ϝϮѧѧѧѧΣ�ϱήΠϟΎѧѧѧΑΓΩ�ϼϣΎѧѧѧѧΣ���ϞϳΪѧѧѧѧϨϣ�ϭ�ΔѧѧѧόΒϗ���άѧѧѧѧϴϤϠΘϟ�έΎѧѧѧѧΘΨϳ�ϥέϭΪѧѧѧϟ�˯ΎѧѧѧѧϨΛ�ˬ

�ϼϴѧѧѧϣί�ϳ�ΎϫΪѧѧѧϨϋ�ˬΓΩϷ�ϪѧѧѧϔϠΧ�ϊ ѧѧѧπ ϴϟ�ΎѧѧѧϨϴόϣ���ϼϣΎѧѧѧΣ�ϪѧѧѧϠϴϣί �ΔѧѧѧϘΣϼϣ�ήѧѧѧϴΧϷ�άѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ΐ ѧѧѧΟϮΘ

��ήϏΎѧѧѧθϟ�ϥΎѧѧѧϜϤϟ�ϰѧѧѧϟ·�Ϟѧѧѧμ ϳ�ϥ�ϞѧѧѧΒϗ�ϪѧѧѧδϤϟ�ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧϣ�ΓΩϷϦѧѧѧϣ�ΓήΪѧѧѧϟ���ϪѧѧѧδϤϟ�ϢѧѧѧΗ�άѧѧѧϴϤϠΗ�Ϟѧѧѧϛ

  .دون أن یتمكن من استعادة لمس الھارب، یدخل المحجز داخل الدائرة

المطلوب إنجازه:
 تلمیذالطواف جریا حول الدائرة مع حمل األداة ثم وضعھا خلف.
مالحقة زمیل من أجل لمسھ قبل أن یصل إلى المكان الشاغر.

تعدیالت ممكنة:  
قطر الدائرة.
الوقوف ،القرفصاء(  وضعیة تموقع التالمیذ حول الدائرة(.  



��������ΓήσΎѧѧѧϗ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϒѧѧѧϘΗ�ˬϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ���ϪѧѧѧϟϮσ�ήѧѧѧϤϣ�ϡΎѧѧѧϣ

��Ϧѧѧѧϣ�ϝϭϷ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϖѧѧѧϠτ Ϩϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ

�ϳ�ϢѧѧΛ�ΩϮѧѧό����Ϊѧѧѧϳ�β ϤϠϴѧѧϟ�Ύϋήѧѧδϣ

�Ϫѧѧѧѧτ Αήϳϭ�ϞϳΪѧѧѧѧϨϤϟ�ΓΪѧѧѧѧϘϋ�ϞѧѧѧѧΤϴϟ

.صرھا المھمة

.الجري بسرعة لفك المندیل ثم ربطھ بإحدى أرجل الكرسي

.حل عقدة المندیل وجلبھ إلعطائھ للزمیل الموالي
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.العقدة

.بسرعة في خط مستقیم أتنقل:الھدف التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

��������ΓήσΎѧѧѧϗ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϒѧѧѧϘΗ�ˬϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ

�ήѧѧѧΘϣ�ϥϭήѧѧѧθϋΪѧѧѧϨϋ�ϊ ѧѧѧο ϭ�ϲѧѧѧγήϛ�ϪѧѧѧΘϳΎϬϧ����Ϧѧѧѧϣ�ϝϭϷ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϖѧѧѧϠτ Ϩϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ

��������ϲѧѧγήϜϟ�ϞѧѧѧΟέ�ϯΪѧѧΣΈΑ�Ϫѧѧτ Αήϴϟ�ϼϳΪѧѧϨϣ�ϼϣΎѧѧΣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ϳ�ϢѧѧΛ

ϲϟϮѧѧѧѧϤϟ�ϪѧѧѧѧϠϴϣί��ΔϋήѧѧѧѧδΑ�ϱήѧѧѧѧΠϳ�ϥ�ήѧѧѧѧϴΧϷ�άѧѧѧѧϫ�ϰѧѧѧѧϠϋϭ��Ϫѧѧѧѧτ Αήϳϭ�ϞϳΪѧѧѧѧϨϤϟ�ΓΪѧѧѧѧϘϋ�ϞѧѧѧѧΤϴϟ

صرھا المھمةالتي استكمل عنا تفوز المجموعة .بالرجل األخرى للكرسي

:إنجازه
.لربط المندیل بإحدى أرجل الكرسيالجري بسرعة 

الجري بسرعة لفك المندیل ثم ربطھ بإحدى أرجل الكرسي
:تعدیالت ممكنة

  .القفز على رجلین أو رجل واحدة: طریقة التنقل
.طول الممر

حل عقدة المندیل وجلبھ إلعطائھ للزمیل الموالي:تغییر التعلیمة

اللعبةعنوان:

الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

��������ΓήσΎѧѧѧϗ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϒѧѧѧϘΗ�ˬϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ

�ήѧѧѧΘϣ�ϥϭήѧѧѧθϋ

��������ϲѧѧγήϜϟ�ϞѧѧѧΟέ�ϯΪѧѧΣΈΑ�Ϫѧѧτ Αήϴϟ�ϼϳΪѧѧϨϣ�ϼϣΎѧѧΣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ

ϲϟϮѧѧѧѧϤϟ�ϪѧѧѧѧϠϴϣί

بالرجل األخرى للكرسي

 إنجازهالمطلوب
 الجري بسرعة
الجري بسرعة لفك المندیل ثم ربطھ بإحدى أرجل الكرسي
تعدیالت ممكنة

طریقة التنقل
طول الممر
تغییر التعلیمة
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 الحوامة:عنوان الوضعیة.
 المنافسأسرع ألنھي دورتي وأعود إلى محطتي قبل                 :الھدف ألتعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

�������ϕϮѧϓ�ϑϮѧϗϮϟ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧλ ΎϨϋ�ϝϭΎѧΤϳ�ˬΎϴΎϨΛ�β ϓΎϨΘΗ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϊ Αέ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳ

، فیما تصطف عناصر المجموعة الثانیة فوق خط على بعد )الخ... 2، 1(ترقیم تصاعديخط وفق 

�������ϰѧϟϭϷ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ΐ ѧϴΗήΗ�β ѧϜόΑϭ�ˬΔϠΑΎϘϤϟ�ΔϬΠϟ�ϲϓ�ήΘϣ��������ϰѧϠϋ�ΓΩΎѧϨϤϟΎΑ�ΔѧΒόϠϟ�ΫΎΘѧγϷ�ΪѧΒϳ

�������������ΎѧϬϟϮΣ�ϑϮѧτ Ϡϟ�ς ѧγϮϟ�ΓήѧΩ�ϮѧΤϧ�ωήѧγϹ�Ϣϗήѧϟ�ϼϣΎѧΣ�ϦϳάѧϴϤϠΘϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ϝϭΎѧΤϳ�ϢΛ�ˬϦϴόϣ�Ϣϗέ

  .إلى نقطة االنطالق والعودة

 نجازهإالمطلوب:
بالجري والدوران على دائرة الوسط ثم العودة االستجابة الفوریة لإلشارة الصوتیة

.المنافسسریعا قبل 

تعدیالت ممكنة:
 إلى منطقتھ الخاصة بدل الدوران الدائرة لكي یجلبھا التلمیذوضع كرة بوسط.
المسافة الفاصلة بین المجموعتین.
المنداة على أكثر من رقم.  



.زمالئي

�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ˬϢѧѧѧѧΛ��ϲѧѧѧѧτ όϳ��ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�
ϥέϭΪѧѧѧϟϭ�ϝϮѧѧѧΣ�Δѧѧѧϣϼόϟ�ϢѧѧѧΛ�
ϱάѧѧѧѧϟ�ϳϞϤϜΘѧѧѧѧδ�ϩ̈́Ύѧѧѧѧπ ϋ�

.الوصولالجري سریعا والدوران على العالمة تم لمس ید الزمیل عند 
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.الجري بالتناوب:عنوان الوضعیة
زمالئي على ألفوز بسرعة جريأ:التعلمي

:والبشري

�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϡΎѧѧѧѧϣ��ΕέήѧѧѧѧϤϤϟ��ϰѧѧѧѧϠϋ�ϞϜѧѧѧѧη��ϊ ѧѧѧѧΑέ��ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ
Δѧѧѧϗϼτ ϧϼϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϞѧѧѧΟ�ϊ ѧѧѧτ ϗ�ΔϓΎѧѧѧδϣ�10ϡ�ΎѧѧѧϳήΟ�ϥέϭΪѧѧѧϟϭ

Ϊѧѧѧѧϳ�ϟϞѧѧѧѧϴϣΰ�ϱάѧѧѧѧϟ�ϖѧѧѧѧϠτ Ϩϳ�ΩΪѧѧѧѧΠϣ��ί Ϯѧѧѧѧϔϳ�ϖѧѧѧѧϳήϔϟ

:نجازه
الجري سریعا والدوران على العالمة تم لمس ید الزمیل عند 

:ممكنة
  :تكون أن للمثیرات
.أخرى أصوات ،تصفیق ،رةیصف:صوتیة
  .ألوان مجموعة بین من لون إدراج:مرئیة

عنوان الوضعیة
التعلمي الھدف

المادي التنظیم

ϒτ ѧѧѧѧμ ϳ��άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ
ΕέΎѧѧѧη·�ΔѧѧѧϔϠΘΨϣ�Δѧѧѧϗϼτ ϧϼϟ
ΓΩϮѧѧѧѧόϟ�β ѧѧѧѧϤϠϟ�Ϊѧѧѧѧϳ
  .المھمة

نجازهإ المطلوب
 الجري سریعا والدوران على العالمة تم لمس ید الزمیل عند

ممكنة تعدیالت
للمثیرات یمكن
صوتیة
مرئیة
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لعبة البولینج:عنوان الوضعیة.
الكرة بدحرجة األرض فوق ھدف إسقاط أحاول:لتعلميا الھدف.

البشري المادي التنظیم:
ـ ب تبعد أھداف إلسقاط الكرة دحرجة أجل من ممرات أمام مجموعات شكل على التالمیذ یصطف

.خانة المجموعة في نقطةتحتسب  الھدف إصابة عند. م10

إنجازه المطلوب:  
الھدف إصابة أجل من بدقة الكرة رمي.  
الھدف إلى للوصول الالزمة القوةب الكرة دفع.

ممكنة تعدیالت:
الھدف عن تبعد التي المسافة تغییر.  
الھدف نوعیة أو حجم تغییر.  



.القفزات من عدد

Ϟѧѧϗ́Α�ΩΪѧѧϋ�ϦѧѧϜϤϣ�Ϧѧѧϣ�ΕΰѧѧϔϘϟ��
�ϖѧϳήϔϟ��Ϟѧλ ΎΤϟ��ϰѧϠϋ��Ϟѧϗ�
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.عدالضف:عنوان الوضعیة
بأقل  محددة  مسافة  قطعأ :                       الھدف التعلمي 

:التنظیم المادي والبشري

ѧѧΑέ�ήѧѧλ ΎϨϋϊ�ΎѧѧϋϮϤΠϣΕ��ϊ ѧѧτ ϘϟΔϓΎѧѧδϣ�ΓΩΪѧѧΤϣ���ϡ��Ϟѧѧϗ́Α
�ϭ�ϢΘϳΎϬϠϴΠδΗ�ϲϓ��ΓέϮΒѧγ��ΞΎѧΘϨϟ��ΚѧϴΣ��ίالقفزات Ϯѧϔϳ

.القفزات

:المطلوب إنجازه
.ممكن من القفزاتم بأقل عدد 20قطع مسافة 

:تعدیالت ممكنة
.القفز مسافة

. القفز تغییر الرجل المستعملة في
.القفز بالرجلین معا

عنوان الوضعیة
 الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

β ϓΎѧѧϨΘΗ�ѧѧΑέ�ήѧѧλ ΎϨϋ
القفزات عدد یحتسب

القفزات من عدد

المطلوب إنجازه
 قطع مسافة

تعدیالت ممكنة
طول 
تغییر الرجل المستعملة في
القفز بالرجلین معا
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االستقبال:         اللعبةعنوان.
أتموضع في مسار الكرة الستقبالھا         :         الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

كل مجموعة في  منیقف تلمیذ . أمتار 6یقسم الفضاء إلى منطقتین یفصلھما ممر محظور عرضھ 

الذین من أجل رمي الكرة بالتناوب إلى زمالئھ المتواجدین في المنطقة الثانیة،  ولىالمنطقة األ

ر المجموعة األخرى علیھم التقاط الكرة دون أن تسقط على األرض رغم تواجد عناص یتوجب

  .كل تلمیذ تمكن من التقاط الكرة یتحول إلى رام للكرة .الذین یسعون بدورھم اللتقاطھا

 إنجازهالمطلوب:
التنقل والتموضع الستقبال الكرات المقذوفة.  

تعدیالت ممكنة:  
 عرض الممر المحظور.
إضافة كرة أخرى.  



�ΪѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϠϋΓˬ�ϳϮѧѧѧμ Θϟΐ�ϮѧѧѧΤϧ�
Ϧѧѧѧϣ�Δѧѧѧτ ϘϨϟ����ϰѧѧѧϟ·�Δѧѧѧτ ϘϨϟ�

ϥϼѧѧѧϋϺϟ�Ϧѧѧѧϋ�ϖѧѧѧϳήϔϟ�ΰΎѧѧѧϔϟ�ˬ
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.الطریدة:عنوان الوضعیة
.متحرك ھدف نحوأقذف أداة     :الھدف التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

��ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ�ϊ ѧѧѧΑέ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ˬϝϭΎѧѧѧΤΗ�Ϟѧѧѧϛ�ΎѧѧѧϬϨϣ��ΪѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϠϋ
ϙήѧѧѧΤΘϣ��ΎΘѧѧѧγϷ�ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΟήΣΪϣ�ΓήѧѧѧϴΒϛ�ΓήѧѧѧϛΫ�Ϧѧѧѧϣ
�ϥϭΪѧѧѧΗΕϻϭΎѧѧѧΤϤϟ�ΔѧѧѧΤΟΎϨϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓέϮΒѧѧѧγ�ΞΎѧѧѧΘϨϟ�ϥϼѧѧѧϋϺϟ

.)الخ ...تدوین النتائججمع أدوات التھدیف و(دل األدوار

:نجازه
.إصابة الكرة المتحركة بقذف أدوات نحوھا

:تعدیالت ممكنة
.والھدف المصوب التلمیذ بینالفاصلة  المسافة
  .نوع  األدوات المقذوفةو

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

��ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ
ϑΪѧѧѧϫ�ϙήѧѧѧΤΘϣ

�ϥϭΪѧѧѧΗ ،) ب"
دل األدوارویتم تبا

نجازهإ المطلوب
إصابة الكرة المتحركة بقذف أدوات نحوھا

تعدیالت ممكنة
المسافة
و عدد
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لعبة الحروف  :             عنوان الوضعیة.
نالئم االستجابة الحركیة لمثیر معیأ :                       الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

�ϢδϘϳϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϊ Αέ�ΕΎϋϮϤΠϣ���ΐ ѧόϠϟ�˯Ύѧπ ϓ�ϞΧΩ������ϟ�ΐ ϴΠΘѧδϴϓ�ΎѧϓήΣ�ΫΎΘѧγϷ�ϖѧτ Ϩϳ���άѧϴϣϼΘ
�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϖϓϭ�ϩΪϴδΠΘΑ��Ϋ·ΎΘγϷ�ϖτ ϧ�Ϋ��Ώ�����ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�άϴϣϼΘϟ�ϊ ϤΠΘϳ�Ώ�ˬ����ϪѧϘτ ϧ�ΪѧϨϋϭ

  .الخ..."ع"یتجمعون على شكل "ع"

المطلوب إنجازه:
 األحرف  تجسیداإلسراع في.

تعدیالت ممكنة:  
كتابة رقم أو كلمة.  



.نحافظ على التوازن أثناء محاكاة الشكل الھندسي الجمبازي

.)��ϪϠϔѧγ�ϝϭΪѧΠϟήψϧ(التالمیذ إلى مجموعات من ثالثة أفراد لتجسید إحدى األشكال المرسومة 

�������ϲѧѧΛϼΛ�Ϟѧѧϛ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�Ύѧѧϫί ΎΠϧ·�ϦѧѧϜϤϤϟ�ΔΑϮόѧѧμ ϟ�ΔѧѧΟέΩ�ΐ ѧѧδΣ�ΕΎϴόѧѧο Ϯϟ�ϦϴѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�έΎѧѧϴΘΧϻ�ϢΘѧѧϳ

عشب، فضاء بھ رمل أو: یحرص األستاذ على ضمان شروط السالمة من أجل إنجاز الشكل المعتمد

  >ج < درجة الصعوبة   >
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.1التوازن الثالثي    :عنوان الوضعیة
نحافظ على التوازن أثناء محاكاة الشكل الھندسي الجمبازي:

:التنظیم المادي والبشري

التالمیذ إلى مجموعات من ثالثة أفراد لتجسید إحدى األشكال المرسومة 

�������ϲѧѧΛϼΛ�Ϟѧѧϛ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�Ύѧѧϫί ΎΠϧ·�ϦѧѧϜϤϤϟ�ΔΑϮόѧѧμ ϟ�ΔѧѧΟέΩ�ΐ ѧѧδΣ�ΕΎϴόѧѧο Ϯϟ�ϦϴѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�έΎѧѧϴΘΧϻ�ϢΘѧѧϳ

یحرص األستاذ على ضمان شروط السالمة من أجل إنجاز الشكل المعتمد

.كلي للتعلیمات

>ب < درجة الصعوبة  >أ < درجة الصعوبة 

نفس الحركة للحاملین

:نجازه
.اختیار الشكل الممكن إنجازه

     .جماعيال نجازواإلاختیار الشكل والتشاور 

:
.تغییر أفراد المجموعة

.نجاز األشكال الجمبازیة المتواجدة في الجدولإتغییر 
  .من حامل إلى محمول: تغییر األدوار

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

التالمیذ إلى مجموعات من ثالثة أفراد لتجسید إحدى األشكال المرسومة یقسم 

�������ϲѧѧΛϼΛ�Ϟѧѧϛ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�Ύѧѧϫί ΎΠϧ·�ϦѧѧϜϤϤϟ�ΔΑϮόѧѧμ ϟ�ΔѧѧΟέΩ�ΐ ѧѧδΣ�ΕΎϴόѧѧο Ϯϟ�ϦϴѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�έΎѧѧϴΘΧϻ�ϢΘѧѧϳ

یحرص األستاذ على ضمان شروط السالمة من أجل إنجاز الشكل المعتمد(

كلي للتعلیماتاالحترام ال

  المجموعة

نفس الحركة للحاملین

 نجازهإالمطلوب
اختیار الشكل الممكن إنجازه
 اختیار الشكل والتشاور

تعدیالت ممكنة:
تغییر أفراد المجموعة
 تغییر
تغییر األدوار



.)أنظر الجدول أسفلھ (یقسم التالمیذ إلى مجموعات من ثالثة أفراد للقیام بإحدى األشكال المرسومة 
یحرص ( الممكن إنجازھا من طرف الثالثي

فضاء بھ رمل أوعشب، االحترام 

  >ج < درجة الصعوبة   >ب <

.
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.2 التوازن الثالثي :                  عنوان الوضعیة
.على التوازن الجماعيأحافظ :

:التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى مجموعات من ثالثة أفراد للقیام بإحدى األشكال المرسومة 
الممكن إنجازھا من طرف الثالثيیتم االختیار من بین الوضعیات حسب درجة الصعوبة

فضاء بھ رمل أوعشب، االحترام : من أجل إنجاز الشكل المعتمداألستاذ على ضمان شروط السالمة 

<درجة الصعوبة  >أ < درجة الصعوبة 

:نجازه
.اختیار الشكل الممكن إنجازه
     .نجاز الجماعياختیار الشكل والتشاور واإل

:
.أفراد المجموعة

.نجاز األشكال الجمبازیة المتواجدة في الجدولإتغییر في 
  من حامل إلى محمول: تغییر األدوار

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى مجموعات من ثالثة أفراد للقیام بإحدى األشكال المرسومة 
یتم االختیار من بین الوضعیات حسب درجة الصعوبة

األستاذ على ضمان شروط السالمة 
).الكلي للتعلیمات

المجموعة

حركات مختلفة 
للحاملین 

 نجازهإالمطلوب
اختیار الشكل الممكن إنجازه
اختیار الشكل والتشاور واإل

تعدیالت ممكنة:
 أفراد المجموعةتغییر
 تغییر في
تغییر األدوار



Δ���ˬϡΰѧΤϟ�Δτیقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات تقف كل مجموعة على شكل قاطرة متماسك Ϙϧ�ΪϨϋ

."�ΐ άѧѧϟ�ΔѧѧϟϭΎΤϤΑ�ΔѧѧΒόϠϟ�ΪѧѧΒΗ

����ϪѧΘϋϮϤΠϣ�ϪѧϴΟϮΘΑ�ΐ άѧϟ�ϱΩΎϔΗ�ϲϋήϟ�ϰϠϋ�ϢΘΤΘϳϭ�ˬϞϤΤϟ�β Ϥϟ

.القاطرة تفككتجاه المعاكس لمسار الذئب دون 
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.والراعي الذئب:عنوان الوضعیة

.المنافسأتنقل متفادیا :

:التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات تقف كل مجموعة على شكل قاطرة متماسك

ϝϭϷ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϰϋΪѧѧϳ���ϲѧѧϋήϟ��ήѧѧϴΧϷ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϰϋΪѧѧϳϭ���ϞѧѧϤΤϟ."

����ϪѧΘϋϮϤΠϣ�ϪѧϴΟϮΘΑ�ΐ)تلمیذ معین من طرف األستاذ άѧϟ�ϱΩΎϔΗ�ϲϋήϟ�ϰϠϋ�ϢΘΤΘϳϭ�ˬϞϤΤϟ�β Ϥϟ

.نحو الجھة المعاكسة لمسار الذئب

:إنجازه
تجاه المعاكس لمسار الذئب دون التحرك في اإل: المجموعةة لعناصر 

.مالحقة الحمل من أجل لمسھ:

:التعدیالت المقترحة
.ذئب لكل مجموعة
.عدد المجموعات

عنوان الوضعیة

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات تقف كل مجموعة على شكل قاطرة متماسك

ϝϭϷ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϰϋΪѧѧϳ

تلمیذ معین من طرف األستاذ(

نحو الجھة المعاكسة لمسار الذئب

إنجازه المطلوب
ة لعناصر بالنسب
بالنسبة للذئب:

التعدیالت المقترحة
ذئب لكل مجموعة
عدد المجموعات
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الكرة الجالسة:                          عنوان الوضعیة .

 أقرر بسرعة بعد التعرف على المعلومات:                           التعلميالھدف.

التنظیم المادي والبشري :

�ϦϴѧѧδϓΎϨΘϣ�ϦϴϘϳήѧѧϓ��ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ����ϭ�Ώ����ϖѧѧϳήϔϟ�˯Ύѧѧπ ϋ�ϝϭΎѧѧΤϳ�ˬΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·�ΪѧѧϨϋ���
ΕήϳήϤΘϟΎѧѧΑ��ϡΎѧѧϴϘϟ��ˬΔѧѧϨϴϟ�Γήѧѧϛ�Δτ ѧѧγϮΑ���ϖѧѧϳήϔϟ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϮѧѧΤϧ�ΐ ϳϮѧѧμ Θϟϭ�Ώ�����ΖѧѧϤΗ�ήѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧϛ

�ϪΘΑΎλ ·�ς Ϙϓ�ήϬψϟ�ϲϓ���˯Ύμ ϓήϘϟ�Δϴόο ϭ�ϲϓ�ϪϧΎϜϣ�ϲϓ�β ϠΠϳ����ΐ ѧόϠϟ�έΎσ·�Ϧϋ�ΓήϜϟ�ΖΟήΧ�Ϋ·
���ήѧΧϷ�ϖѧϳήϔϟ�ϰѧϟ·�ΎϬΘϴϜϠϣ�ϞϘΘϨΗ�Ύϣ�ϖϳήϓ�ϑήσ�Ϧϣ�����ϖѧϳήϔϟ�Ϟѧμ Σ�Ϋ·�β ϓΎѧϨϤϟ�����Βѧμ ϳ�ΓήѧϜϟ�ϰѧϠϋ

έήΣ�ϪΎπ ϋ�ΔϓΎϛ������ήѧΒϛ�ΔΑΎѧλ ·�ϊ ϴτ Θѧδϳ�Ϧϣ�Ϯϫ�ΰΎϔϟ�ϖϳήϔϟ����˯Ύѧπ ϋ�Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ��ϖѧϳήϔϟ�β ϓΎѧϨϤϟ�
  .دقائق 3خالل جولة من اللعب ال تتجاوز مدتھا 

 إنجازهالمطلوب:
تسدید الكرة بدقة على ظھر الالعبین                                                       .   
إصابة أكبر عدد ممكن من الالعبین.  
المحافظة على الكرة. 

تعدیالت ممكنة  :
عدد الالعبین.  
مدة اإلنجاز.
عدد الكرات.  



���ΪѧόΑ�Ϧѧϋ�ΕήѧϳήϤΘϟ����ϱϷ�ϦѧϜϤϳ

�������������ϊ ѧϣ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ϪѧϠϴϣΰϟ�ΎϬϟΎѧγέ·ϭ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ΓήѧϜϟ�ρΎѧϘΘϟ�ϦϴϘϳήѧϔϟ

�ΔѧѧϴϟΎΘΘϣ�ΕήѧѧϳήϤΗ�Ι ϼѧѧΛ�ϖѧѧϘΣ�ϖѧѧϳήϓ�Ϟѧѧϛ

.إلى زمیلھ في منطقة ما
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4 المرحلةالثانیة السنة

 .التمریرات الثالث:عنوان الوضعیة
.نحقق ثالث تمریرات متتالیة:الھدف التعلمي 

:التنظیم المادي والبشري

��ϝΩΎѧΒΘΑ�ϚϟΫϭ�έΎΘϣ�ήθόΑ�ϦϴΗΪϋΎΒΘϣ�ϦϴΘϘτ Ϩϣ�ϲϓ�ϥΎϘϳήϓ�β ϓΎϨΘϳ���ΪѧόΑ�Ϧѧϋ�ΕήѧϳήϤΘϟ

�������������ϊ ѧϣ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ϪѧϠϴϣΰϟ�ΎϬϟΎѧγέ·ϭ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ΓήѧϜϟ�ρΎѧϘΘϟ�ϦϴϘϳήѧϔϟ

�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧϳήϤΘϟ�ϊ ѧѧτ ϗ�ϢΘѧѧϳ�ϻβ ϓΎѧѧϨϤϟ���ΔѧѧϴϟΎΘΘϣ�ΕήѧѧϳήϤΗ�Ι ϼѧѧΛ�ϖѧѧϘΣ�ϖѧѧϳήϓ�Ϟѧѧϛ

:إنجازه
.منطقة إلى أخرىتمریر الكرة للزمیل من 

إلى زمیلھ في منطقة ما المنافسقطع الكرة المرسلة من طرف 

:التعدیالت المقترحة
.المنطقتین الفاصلة بین

.

عنوان الوضعیة
 الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

��ϝΩΎѧΒΘΑ�ϚϟΫϭ�έΎΘϣ�ήθόΑ�ϦϴΗΪϋΎΒΘϣ�ϦϴΘϘτ Ϩϣ�ϲϓ�ϥΎϘϳήϓ�β ϓΎϨΘϳ

�ѧϣ�ήμ ϨϋϦ��������������ϊ ѧϣ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ϪѧϠϴϣΰϟ�ΎϬϟΎѧγέ·ϭ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ΓήѧϜϟ�ρΎѧϘΘϟ�ϦϴϘϳήѧϔϟ

�έάѧѧΤϟ�ϰѧѧΘΣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧϳήϤΘϟ�ϊ ѧѧτ ϗ�ϢΘѧѧϳ�ϻ

.نقطة یحصل على

إنجازه المطلوب
 تمریر الكرة للزمیل من
 قطع الكرة المرسلة من طرف

التعدیالت المقترحة
الفاصلة بینمسافة ال
عدد الكرات.
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4المرحلة  الثانیة السنة

 السحرة   :                الوضعیةعنوان.
مع تغییر االتجاهجري بسرعة أ:                    الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري :  

����ϦϴΘϋϮѧϤΠϣ�ϰѧϟ·�άѧϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳ���ϥϻΰѧϐϟ��ϭ���ΓήΤѧδϟ�����������Ϧѧϣ�ϦѧϜϤϣ�ΩΪѧϋ�ήѧΒϛ�β ѧϤϟ�ΓήΤѧδϟ�ϝϭΎѧΤϳ

الغزالن الذین یحاولون الھروب داخل فضاء محدد، كل غزال لمسھ الساحر یصبح تمثاال، ) التالمیذ(

بعد مدة خمس دقائق من اللعب یتم تبادل األدوار . طلیقاوفي حال لمسھ من طرف غزال آخر یصبح 

  .بین الفریقین

 نجازهإالمطلوب:  
لمس أكبر عدد ممكن من الغزالن:بالنسبة للسحرة.   

   .عدم تمكین الغزالن من تحریر أصدقائھم
 للمس من طرف السحرة التعرض الھرب لتفادي:  بالنسبة للغزالن.

.تحریرھملمس الزمالء من أجل 
تعدیالت ممكنة:  

الغزالنعدد السحر ة و.  
مناطق ممنوعة.
أبعاد الفضاء.  



��Ύѧϫήτ ϗ�ΓήΩ�ϞϜη�ϰϠϋ�ϥΎϔτ μ Η�����ΚѧϴΤΑ�ϡ

������ΏέΎѧѧϘϋ�ϩΎѧѧΠΗ�ϲѧϓ�ΕήѧѧϳήϤΘϟ�ϝΩΎѧΒΗ�ϞѧѧΟ�Ϧѧϣ�Γήѧѧϛ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ϞѧѧϜϟ�ϰѧτ όΗ

كبر عدد أتفوز المجموعة التي حققت 
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4 المرحلةالثانیة السنة

.القطط و الفئران  

  .مرر الكرة بسرعةأ:الھدف التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

��Ύѧϫήτ) القطط والفئران( یقسم التالمیذ إلى مجموعتین  ϗ�ΓήΩ�ϞϜη�ϰϠϋ�ϥΎϔτ μ Η

��έ΄ѧѧϓ�ς ѧϗ�Ϟѧѧϛ�ϱΫΎѧΤϳ.������ΏέΎѧѧϘϋ�ϩΎѧѧΠΗ�ϲѧϓ�ΕήѧѧϳήϤΘϟ�ϝΩΎѧΒΗ�ϞѧѧΟ�Ϧѧϣ�Γήѧѧϛ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ϞѧѧϜϟ�ϰѧτ όΗ

تفوز المجموعة التي حققت .الساعة مع النطق باسم المجموعة عند كل استقبال للكرة

:نجازهالمطلوب إ
.تمریر الكرة بسرعة إلى الزمیل الموالي

:تعدیالت ممكنة
.جلوسا أو وقوفا أو جانبا :وضعیة التمریر

  ).تباعد عناصر الفریق( قطر الدائرة

اللعبةعنوان:

الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى مجموعتین 

��έ΄ѧѧϓ�ς ѧϗ�Ϟѧѧϛ�ϱΫΎѧΤϳ

الساعة مع النطق باسم المجموعة عند كل استقبال للكرة

  .اتمن الدور

المطلوب إ
تمریر الكرة بسرعة إلى الزمیل الموالي

تعدیالت ممكنة
وضعیة التمریر
قطر الدائرة
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4 المرحلةالثانیة السنة

المطاردة:                        عنوان الوضعیة.
أنتظم ضمن مجموعتي               :          الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:  
�ΕΎϋϮϤΠϣ�ΔΛϼΛ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ωί Ϯϳ�ΝΎΟΩ��ϲϋΎϓ��ΐ ϟΎόΛ��������ϯϮΘѧδϣ�ϰѧϠϋ�ϼϳΪѧϨϣ�άѧϴϤϠΗ�Ϟϛ�ϊ πϳ

عند إشارة األستاذ، تحافظ كل مجموعة على منادیلھا وتصطاد منادیل المجموعة المناسبة . الحزام

��ΝΎΟΩ��ϲϋΎϓ��ˬ�ϲϋΎϓ���ΐ ϟΎόΛ��ˬ�ΐ ϟΎόΛ��ΝΎΟΩ����ϖѧϳήϓ�ϞϜΑ�Δλ ΎΧ�Ί ΑΎΨϣ�ΪΟϮΗ�����ΔѧϴϠϤϋ�ϢΘѧΗ

أخذ المنادیل فقط خارج المناطق الخاصة بالفرق، وكل تلمیذ یتم اصطیاد مندیلھ یحتجز في منطقة 

  .الفریق الذي قام بعملیة االصطیاد، كما یمكن تحریر الزمیل إذا تمكن رفاقھ من لمسھ

 إنجازهالمطلوب:
االستحواذ على أكبر عدد من منادیل الفریق اآلخر  .  
الخاصة االحتفاظ بالمنادیل.  

تعدیالت ممكنة:  
  أخذ مندیل أي فریق.  
  مساحة فضاء اللعب.  



�������Ϧѧϣ�ήѧϴΧϷ�ήѧμ Ϩόϟ�β ѧϤϠϳ�ΚѧϴΣ�ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎη·�ΪόΑ�ΔΒόϠϟ�ΪΒΗ

���������ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧμ Ϩϋ�ϝϭ��ϰѧΘΣ�ϪѧϴϠϳ�Ϧѧϣ�ϩέϭΪѧΑ�β ѧϤϠϳ�ϱάѧϟ�ϲϣΎϣϷ�ϪϠϴϣί �ΓήσΎϗ�Ϟϛ����ΎϫΪѧϨϋ

�ΓήσΎѧѧϘϟ�ΐ ѧѧϴΗήΗ�ήѧѧϴϴϐΘΑ�έϭΩϷ�ϝΪΒΘѧѧδΗ

.التركیز من أجل مالحقة العنصر األول
من طرف  للمسالجري في كل االتجاھات تفادیا 
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4 المرحلةالثانیة السنة

 .السلسلة الكھربائیة
.أالحق زمیلي بسرعة:

:التنظیم المادي والبشري

�������Ϧѧϣ�ήѧϴΧϷ�ήѧμ.یقسم التالمیذ إلى أربعة قاطرات Ϩόϟ�β ѧϤϠϳ�ΚѧϴΣ�ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎη·�ΪόΑ�ΔΒόϠϟ�ΪΒΗ

���������ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧμ Ϩϋ�ϝϭ��ϰѧΘΣ�ϪѧϴϠϳ�Ϧѧϣ�ϩέϭΪѧΑ�β ѧϤϠϳ�ϱάѧϟ�ϲϣΎϣϷ�ϪϠϴϣί �ΓήσΎϗ�Ϟϛ

ϪѧѧδϤϟ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ϝϭϷ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ήѧѧϴΧϷ.�ΓήσΎѧѧϘϟ�ΐ ѧѧϴΗήΗ�ήѧѧϴϴϐΘΑ�έϭΩϷ�ϝΪΒΘѧѧδΗ

.لتمكین كافة التالمیذ من اللحاق والمالحقة

:نجازه
التركیز من أجل مالحقة العنصر األول:بالنسبة للعنصر األخیر من المجموعة
الجري في كل االتجاھات تفادیا :بالنسبة للعنصر األول من المجموعة

.الزمیل

:تعدیالت ممكنة
.عدد أفراد القاطرة

اللعبةعنوان:
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى أربعة قاطرات

���������ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧμ Ϩϋ�ϝϭ��ϰѧΘΣ�ϪѧϴϠϳ�Ϧѧϣ�ϩέϭΪѧΑ�β ѧϤϠϳ�ϱάѧϟ�ϲϣΎϣϷ�ϪϠϴϣί �ΓήσΎϗ�Ϟϛ

ήѧѧμ Ϩόϟ�ϖѧѧΣϼϳ�ϪѧѧδϤϟ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ϝϭϷ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ήѧѧϴΧϷ

لتمكین كافة التالمیذ من اللحاق والمالحقة

 نجازهإالمطلوب
بالنسبة للعنصر األخیر من المجموعة
بالنسبة للعنصر األول من المجموعة

الزمیل

تعدیالت ممكنة
عدد أفراد القاطرة
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4 المرحلةالثانیة السنة

الكنز :اللعبةعنوان.
جري بسرعة لجلب أداةأ                   :الھدف التعلمي.  

 المادي والبشريالتنظیم:

یقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات تتمركز عند الزوایا األربع لفضاء على شكل مربع ضلعھ عشرة 

�έΎѧΘϣ��Ϝѧѧθϳ��ς ѧѧγϭ�ΓήѧΩ�ΫΎΘѧѧγϷ�Ϟ��ΐ ѧѧόϠϤϟ�ήѧѧΘϣ�Ύѧϫήτ ϗ��ϥϮѧѧϟ�ΕΫϭ�ΓήѧѧΜόΒϣ�Γήϴϐѧλ �ΕϭΩ�ΎѧѧϬΑ�ϥ

�ΔϔϠΘΨϣ�Δϴϗέϭϭ�ΔϴΒθΧ�ϊ τ ϗ�ˬΔϴΟΎΟί �ΕΎϳήϛ����ѧΤϳ�Ύϣ�ϥϮϠΑ�ΫΎΘγϷ�ΓΩΎϨϣ�ΪϨϋ����Ϧѧϣ�ήѧμ Ϩϋ�Ϟѧϛ�ϝϭΎ

������ΔϋήѧδΑ�ΐ ѧγΎϨϤϟ�ϥϮѧϠϟ�ΔѧϠϣΎΤϟ�ΓΩϷ�ΐ ѧϠΟ�ΔϋϮϤΠϤϟ��ϢѧΛ����ϪѧΘϘτ Ϩϣ�ϰѧϟ·�ΎѧϬΑ�ΓΩϮѧόϟ����ΕϭΩϷ�ΐ ѧδΤΗ

  .المجلوبة ویعلن عن الفریق الفائز

إنجازه المطلوب:
 بلونھا األستاذالتي ینادي الجري بسرعة لجلب األداة.  

تعدیالت ممكنة:  
 عدد األدوات. 
منطقة كل مجموعةبین دائرة الوسط ومسافة الفاصلة ال.  
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   الثالثة السنة
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.جدول توزیع الكفایات حسب المراحل

بدنیة منظمة مستعمال مھارات الجري حركات)ة(المتعلمیؤدي،ةدالوضعیةوفيالثالثة،في نھایة السنة 
.والتوازن واأللعاب الجماعیة والتسلق والجمباز ،والقفز والرمي والقذف

4المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

األولىالمرحلةنھایةفي
وفي،الثالثةالسنةمن

یؤدي،ةدالوضعیة
بدنیةحركات)ة(المتعلم

الجريفيمتناسقة
.والرمي والقذفوالقفز

الثانیةالمرحلةنھایةفي
وفي،الثالثةالسنةمن

یؤديدالة،وضعیة
بدنیةحركات)ة(المتعلم

 الجريفيمتناسقة
والقفزالسریع والبطيء،

والقذف والرمي 
.والتوازن

الثالثةالمرحلةنھایةفي
وفي،الثالثةالسنةمن

یؤديدالة،وضعیة
بدنیةحركات)ة(المتعلم
الجريفيمنظمة

والتوازن والرمي 
.واأللعاب الجماعیة

الرابعةالمرحلةنھایةفي
وفي الثالثةالسنةمن

یؤديدالة،وضعیة
بدنیةحركات)ة(المتعلم
مستعمال مھارات منظمة

 ،الجري والقفز والرمي
والقذف والتوازن 
.واأللعاب الجماعیة



����ϊ ѧѧΑήϣ�ϞϜѧѧη�ϰѧѧϠϋ�˯Ύѧѧπ ϓ�Δѧѧϳϭί �ΪѧѧϨϋ

���ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ�ˬϡϭ�ϞѧѧѧϘϧ�ϲϟϮΘϟΎѧѧѧΑ

ΔѧѧѧϠΑΎϘϤϟ�Δ���ΰѧѧѧΠϨΗΔѧѧѧϟϭΎΤϤϟ�Ι ϼѧѧѧΛ�
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1 المرحلةالثالثة السنة

.خلیة النمل                      : عنوان الوضعیة
  .اةأد مالاجري حأ                        :

:التنظیم المادي والبشري

�������ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ϒѧѧϘΗ�ˬΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘ����ϊ ѧѧΑήϣ�ϞϜѧѧη�ϰѧѧϠϋ�˯Ύѧѧπ ϓ�Δѧѧϳϭί �ΪѧѧϨϋ

15���ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤϳ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ�ˬϡ

��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟΎΑ�Δѧѧѧλ ΎΧ��ˬϞϜѧѧѧθϟ�ˬϥϮѧѧѧϠϟ���Φѧѧѧϟ���ѧѧѧϬΠϟ�ϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϠΑΎϘϤϟ�Δ

:نجازه
  .حمل األداة من جھة إلى أخرى عالتنقل سریعا م

:ممكنة
.تحدید وقت التنقل

.األدوات
.ضلع المربع

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

�������ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ϒѧѧϘΗ�ˬΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊی ѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘ

�ϲϟϮѧѧѧΣ�ϪόϠѧѧѧο15

��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟΎΑ�Δѧѧѧλ اةأد ΎΧ

  .مرات

نجازهإ المطلوب
التنقل سریعا م

ممكنة تعدیالت
تحدید وقت التنقل
األدوات عدد
ضلع المربع
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الرمي بالیدین معا:     عنوان الوضعیة.  
بعد نقطةأ إلىداة أرمي أ    :            الھدف ألتعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

�ϲѧѧѧϣέ�άѧѧѧϴϤϠΗ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤϳΓΩ���ΩϭΪѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ��ώѧѧѧϠϛ��ϰѧѧѧϟ·��ϞѧѧѧΧΩ�ϯΪѧѧѧϣ�ΪѧѧѧόΑϝΎѧѧѧΠϣ�ϢѧѧѧδϘϣ�ϰѧѧѧϟ·�ϖσΎѧѧѧϨϣ�

  .نقطة إلى خمس نقط  من مختلفة ذات قیم

نجازهإلمطلوب ا:
بشكل مائل إلى األعلى ونحو األمامي األداة بالیدین معا رم.

 ممكنةتعدیالت:  
نوع األداة. 
ناطقطول الم.
طریقة الرمي.



�ϞѧѧΒϗ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�ΓήΧΆѧѧϣ�ϰѧѧϟ·�ΓήѧѧϜϟ�ϝΎѧѧμ ϳ·β ϓΎѧѧϨϤϟ��ΔΑΎΠΘѧѧγ

:�����α ήѧϟ�ϕϮѧϓ�Ϧѧϣ�ήϳήϤΘϟ��

��ϰѧѧϟ·�α ήѧѧϟ�ϕϮѧѧϓ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧϜϟ�ήѧѧϳήϤΗ

مثال التمریر من الیمین إلى الیسار، التمریر من الیمین إلى الیمین، التمریر 
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.التمریرات السریعة المتسلسلة                  :عنوان الوضعیة 
  . أمرر الكرة بسرعة         :لتعلمي 

:التنظیم المادي والبشري

�Ϧѧѧϣ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧΑέ�β ϓΎѧѧϨΘΗϞѧѧΟ��ϞѧѧΒϗ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�ΓήΧΆѧѧϣ�ϰѧѧϟ·�ΓήѧѧϜϟ�ϝΎѧѧμ ϳ·

:قولھ عندمثال  لتعلیمة األستاذ الذي یحدد في البدایة طریقة التمریر،

ϭ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ωήѧѧϓ�Ϟѧѧϛ�ϝϭΎѧѧΤϳ��ˬήѧѧϤϤϟ�ϞѧѧΧΩ�ϥϮϔτ ѧѧμ ϣ�Ϣѧѧϫ��ϰѧѧϟ·�α ήѧѧϟ�ϕϮѧѧϓ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧϜϟ�ήѧѧϳήϤΗ

.لك قبل المجموعات األخرىالموالي  حتى آخر عنصر، وذ

:نجازه
.اإلسراع في تمریر الكرة دون إسقاطھا

:
مثال التمریر من الیمین إلى الیسار، التمریر من الیمین إلى الیمین، التمریر :التعلیمة

.الرجلینمن الیسار إلى الیسار، التمریر من بین 
.عناصر المجموعة الفاصلة بین

 عنوان الوضعیة
 لتعلمي االھدف

التنظیم المادي والبشري

�Ϧѧѧϣ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧΑέ�β ϓΎѧѧϨΘΗ

لتعلیمة األستاذ الذي یحدد في البدایة طریقة التمریر،

ϭ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ωήѧѧϓ�Ϟѧѧϛ�ϝϭΎѧѧΤϳ

الموالي  حتى آخر عنصر، وذالزمیل 

 نجازهإالمطلوب
اإلسراع في تمریر الكرة دون إسقاطھا

تعدیالت ممكنة:
 التعلیمةتغییر

من الیسار إلى الیسار، التمریر من بین 
الفاصلة بینمسافة ال
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1 المرحلةالثالثة السنة

الھارب                        : عنوان الوضعیة.
أجري سریعا قبل أن ألمس من طرف المجموعة                          :الھدف ألتعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

االنطالق، ثم یبدأ األستاذ بإعطاء كل عنصر رقما معینا، بعدئذ ینادي برقم یتجمع التالمیذ وراء خط 

معین فیتحتم على صاحبھ التسلل من المجموعة والجري نحو خط الوصول قبل أن یلمسھ صاحب 

  ).الخ...5یالحقھ رقم  4مثال عند المناداة على رقم (الرقم الذي یلیھ 

 نجازهإالمطلوب:
الجري بسرعة قبل أن یلحق بھ المطارد: بالنسبة للھارب.
قبل خط الوصولالجري بسرعة للمس الھارب: بالنسبة للمطارد.

تعدیالت ممكنة: 
 ل التمریر من الیمین إلى الیسار، التمریر من الیمین إلى الیمین، التمریر مثا: التعلیمةتغییر

.من الیسار إلى الیسار، التمریر من بین الرجلین
الفاصلة بین خط االنطالق وخط الوصول تغییر المسافة.



.المنافسقبل  ونصل

�ΔѧѧѧϳΎϬϧ�ΪѧѧѧϨϋήѧѧѧϤϣ�Ϟѧѧѧϛ�ˬ�ΪѧѧѧϨϋϭ
���������ϪѧѧѧѧϠϴϣί �β ѧѧѧѧϤϟϭ�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧϗΎτ Βϟ�ΐ ѧѧѧѧϠΠϟ�ϦϴΘϋϮѧѧѧѧϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�ήѧѧѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϖѧѧѧѧϠτ Ϩϳ
������������Ύѧѧϗϼτ ϧ�ς ϘϨѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ΩΪѧѧϋ�ήѧѧΒϛ�ϊ ѧѧϤΟ�Ϧѧѧϣ�Ύϫήѧѧλ ΎϨϋ�ΖѧѧϨϜϤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧϔΗ
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.التناوب الرقمي:عنوان الوضعیة
ونصلنجري بالتناوب  بسرعة :

:التنظیم المادي والبشري

ΔϠѧѧѧγ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϊ ѧѧѧπ ϳ���Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϤϗήϣ�ΓήѧѧѧϴΜϛ�ΕΎѧѧѧϗΎτ Α�ΎѧѧѧϬΑ���ϰѧѧѧϟ·���ΔѧѧѧϳΎϬϧ�ΪѧѧѧϨϋ
���������ϪѧѧѧѧϠϴϣί �β ѧѧѧѧϤϟϭ�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧϗΎτ Βϟ�ΐ ѧѧѧѧϠΠϟ�ϦϴΘϋϮѧѧѧѧϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�ήѧѧѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϖѧѧѧѧϠτ Ϩϳ
������������Ύѧѧϗϼτ ϧ�ς ϘϨѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ΩΪѧѧϋ�ήѧѧΒϛ�ϊ ѧѧϤΟ�Ϧѧѧϣ�Ύϫήѧѧλ ΎϨϋ�ΖѧѧϨϜϤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧϔΗ

.لوبةج

:
  .لجلب البطاقات في آخر الممر الجري بالتناوب

:التعدیالت المقترحة

.استعمال شاھد أثناء التناوب

عنوان الوضعیة
لھدف التعلميا:

التنظیم المادي والبشري

ΔϠѧѧѧγ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϊ ѧѧѧπ ϳ
ϪΗέΎѧѧѧѧη·����������ϪѧѧѧѧϠϴϣί �β ѧѧѧѧϤϟϭ�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧϗΎτ Βϟ�ΐ ѧѧѧѧϠΠϟ�ϦϴΘϋϮѧѧѧѧϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�ήѧѧѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϖѧѧѧѧϠτ Ϩϳ
ϲϟϮѧѧϤϟ��������������Ύѧѧϗϼτ ϧ�ς ϘϨѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ΩΪѧѧϋ�ήѧѧΒϛ�ϊ ѧѧϤΟ�Ϧѧѧϣ�Ύϫήѧѧλ ΎϨϋ�ΖѧѧϨϜϤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧϔΗ

جرقام الممن األ

إنجازه المطلوب:
الجري بالتناوب

التعدیالت المقترحة
طول الممر.
استعمال شاھد أثناء التناوب
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1 المرحلةالثالثة السنة

 الصدى              :الوضعیةعنوان.

 أقذف الكرة بقوة صوب ھدف معلق               :لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

مجموعات، بحیث یتناوب كل واحد من عناصرھا على قذف الكرة بقوة نحو الحائط تتنافس أربع 

. باستعمال الید، ثم االنسحاب إلى الخلف لیلتقطھا زمیلھ الموالي من على بعد ال یقل عن ثالثة أمتار

  .یفوز الفریق الذي تمكنت عناصره من استكمال المھمة دون خطأ

 نجازهإالمطلوب:
 بالید نحو الحائط والتنسیق مع الزمیل من أجل التقاطھا دون أن تسقطقذف الكرة.

تعدیالت ممكنة:
مسافة التصویب.
 الخ...كرة المضرب، كرة السلة، كرة القدم(نوعیة الكرة.(
استعمال ید واحدة ثم الیدین معا عند قذف الكرة.  



.أنقل أكبر عدد من األدوات بسرعة

تفرغ سلتھا في سلة " أ " تتوفر كل مجموعة على سلة یجب إفراغھا بالتوالي، المجموعة 
تفوز المجموعة . یمنع حمل أكثر من أداة

.التي تحتوي سلتھا على أقل عدد من األدوات عند انتھاء المدة المحددة في خمسة دقائق
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.الرحیل:عنوان الوضعیة
أنقل أكبر عدد من األدوات بسرعة:

:التنظیم المادي والبشري

تتوفر كل مجموعة على سلة یجب إفراغھا بالتوالي، المجموعة 
یمنع حمل أكثر من أداة. وھذه األخیرة تقوم بنفس الشيء" ب 

التي تحتوي سلتھا على أقل عدد من األدوات عند انتھاء المدة المحددة في خمسة دقائق

:إنجازه
  .المنافسقیام الفریق بنقل األدوات بسرعة من سلتھ إلى سلة 

:التعدیالت المقترحة

.المسافة بین السلتین

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

تتوفر كل مجموعة على سلة یجب إفراغھا بالتوالي، المجموعة 
ب " المجموعة 

التي تحتوي سلتھا على أقل عدد من األدوات عند انتھاء المدة المحددة في خمسة دقائق

إنجازه المطلوب
 قیام الفریق بنقل األدوات بسرعة من سلتھ إلى سلة

التعدیالت المقترحة
عدد األدوات.
المسافة بین السلتین
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سباق الوثب بالحبل               : عنوان الوضعیة.

 الحبل على بالنط تنقلأ                  :لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

�ϢѧѧѧδϘϳάѧѧѧϴϣϼΘϟ��ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·ϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ�β ϓΎѧѧѧϨΘΗ�ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϪѧѧѧϟϮσ�ι ΎѧѧѧΧ�ήѧѧѧϤϣ�ϞѧѧѧΧΩ�ΔѧѧѧϋϮ����ήѧѧѧΘϣ

ϭ�������������ΏϭΎѧѧϨΘϟΎΑ�ϪϤϴϠѧѧδΗϭ�ϞѧѧΒΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ς ϨϟΎѧѧΑ�ΔϋήѧѧδΑ�ήѧѧϤϤϟ�ϊ ѧѧτ ϗ�ήѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧϛ�ϝϭΎѧѧΤϳ�ˬϞѧѧΒΣ�ΎѧѧϬΗί ϮΤΑ

  .المنافسجل إكمال المھمة قبل أللزمیل من 

 نجازهإالمطلوب:
 ق النط على الحبل والدوران على العالمة ثم الرجوع إلى نقطة االنطالالتنقل بسرعة مع

.لتسلیم الحبل  للزمیل الموالي

تعدیالت ممكنة:  
طول الممر.
 الرجلین معا الرجل الیمنى، الرجل الیسرى،( طریقة النط(  



�������Ϊѧѧδϟ�ϡΪѧѧϗϷ�ΔѧѧϬΟ�Ϧѧѧϣ�ϦϴѧѧϤΤΘϠϣ�ΎѧѧϬτ ϴΤϣ�ϰѧѧϠϋ�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϒѧѧϘϳ�ήѧѧΘϣ

�ϢѧѧѧΠΤϟ�ΓήѧѧѧϴΒϛ�Γήѧѧѧϛ�Ώήѧѧѧο �ϝΩΎѧѧѧΒΘΑ�ΔѧѧѧΒόϠϟ�ΪѧѧѧΒΗ

������������ΕΎѧѧѧΒΛ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΤϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϞѧѧѧΑΎϘϤϟ�Ϟѧѧѧϴϣΰϟ�ϲѧѧѧϠΟέ�ϦϴѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϬϟΎΧΩ·�ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧϣ�ϢϬϨѧѧѧϴΑ�Ύѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΪѧѧѧϴϟΎΑ

وثابتتین على  منفرجتینضرب الكرة في اتجاه الزمیل المقابل مع الحفاظ على الرجلین 
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.بیت العنكبوت

ضرب الكرة في اتجاھات مختلفةأ:

:التنظیم المادي والبشري

���Ύѧѧϫήτ ϗ�ΓήѧѧΩ�ϞϴϜѧѧθΗ�ϢΘѧѧϳ12�������Ϊѧѧδϟ�ϡΪѧѧϗϷ�ΔѧѧϬΟ�Ϧѧѧϣ�ϦϴѧѧϤΤΘϠϣ�ΎѧѧϬτ ϴΤϣ�ϰѧѧϠϋ�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϒѧѧϘϳ�ήѧѧΘϣ

�ϊ ѧѧѧϣ�ˬΕήѧѧѧϐΜϟ�ϞѧѧѧϛΓϮѧѧѧΠϔϟ�ϙήѧѧѧΗ�ϦϴϠΟήѧѧѧϟ�ϦϴѧѧѧΑ����ϢѧѧѧΠΤϟ�ΓήѧѧѧϴΒϛ�Γήѧѧѧϛ�Ώήѧѧѧο �ϝΩΎѧѧѧΒΘΑ�ΔѧѧѧΒόϠϟ�ΪѧѧѧΒΗ

������������ΕΎѧѧѧΒΛ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΤϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϞѧѧѧΑΎϘϤϟ�Ϟѧѧѧϴϣΰϟ�ϲѧѧѧϠΟέ�ϦϴѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϬϟΎΧΩ·�ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧϣ�ϢϬϨѧѧѧϴΑ�Ύѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΪѧѧѧϴϟΎΑ

.القدمین في األرض

:جازهإن
ضرب الكرة في اتجاه الزمیل المقابل مع الحفاظ على الرجلین 

.األرض

:تعدیالت ممكنة
.قطر الدائرة

.تعویض ضرب الكرة بقذفھا نحو زمیل

اللعبةعنوان:

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

���Ύѧѧϫήτ ϗ�ΓήѧѧΩ�ϞϴϜѧѧθΗ�ϢΘѧѧϳ

�ϊ ѧѧѧϣ�ˬΕήѧѧѧϐΜϟ�Ϟѧѧѧϛ

������������ΕΎѧѧѧΒΛ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΤϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϞѧѧѧΑΎϘϤϟ�Ϟѧѧѧϴϣΰϟ�ϲѧѧѧϠΟέ�ϦϴѧѧѧΑ�ΎѧѧѧϬϟΎΧΩ·�ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧϣ�ϢϬϨѧѧѧϴΑ�Ύѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϓ�ΪѧѧѧϴϟΎΑ

القدمین في األرض

 إنالمطلوب
 ضرب الكرة في اتجاه الزمیل المقابل مع الحفاظ على الرجلین

األرض

تعدیالت ممكنة
قطر الدائرة
تعویض ضرب الكرة بقذفھا نحو زمیل
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الفواكھ العالیة جني        :عنوان الوضعیة.
 أجري بسرعة وأقفز عالیا للمس األدوات المعلقة :لتعلمياالھدف

التنظیم المادي والبشري:

في عارضة على یعلق األستاذ أدوات مختلفة في حبل مربوط  .مجموعات أربع إلىیقسم التالمیذ 

بسرعة من األوائل من كل مجموعة عند إعطاء اإلشارة ینطلق التالمیذ أمام كل مجموعة، وارتفاع 

والرجوع للمس ید الزمیل الموالي لكي یقوم بنفس  داةاألعالیا للمس ثم القیام بالقفز ،خط االنطالق

   .تمنح أكبر نقطة عددیة حسب علو كل أداة. العملیة

نجازهإ المطلوب:
 على الرجل رتكازباإلاالرتقاء عالیا.
جمع أكبر عدد ممكن من النقط بلمس أعلى أداة.

ممكنة تعدیالت:
 ثالث أورتین م األداةلمس نفس.
 الجريتغییر مسار.
التباري بین المجموعات.
إدخال عنصر التوقیت في التباري.  



توازنھ في وضعیة 

�ΕΎѧѧѧѧϴΎϨΜϟ�ϩάѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϋήϧ�ϥ�Ϟѧѧѧѧπ ϓϷ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϡΎΠѧѧѧѧδϧϹ�

.یتقابل المتعلمان، ویحاول كل واحد منھما الحفاظ على توازنھ مع إفقاد اآلخر توازنھ

.)أنظر الصورة الصغیرة 

إجراء العملیة نفسھا في المواجھة بین الثنائیات، لكن باحتساب النقط لصالح الفریق الذي 
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2 المرحلةالثالثة السنة

.لعبة القرفصاء:عنوان الوضعیة
توازنھ في وضعیة  المنافسأحافظ على توازني وأفقد :

:والبشريالتنظیم المادي 
�ΕΎѧѧѧѧϴΎϨΛ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϢѧѧѧѧδϘϟ�ωί Ϯѧѧѧѧϳ)�ΕΎѧѧѧѧϴΎϨΜϟ�ϩάѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϋήϧ�ϥ�Ϟѧѧѧѧπ ϓϷ�Ϧѧѧѧѧϣ

  ).  حتى نضمن سالمة المتعلمین. الخ...الطول في القامة والسن

:

یتقابل المتعلمان، ویحاول كل واحد منھما الحفاظ على توازنھ مع إفقاد اآلخر توازنھ

.المواجھة تكون في وضعیة القرفصاء

.التدافع باألیدي في المواجھة
.تفادي الجذب من المالبس

أنظر الصورة الصغیرة (تلعب لعبة القرفصاء اعتمادا على جانب الجسم 
.غییر الثنائیات

إجراء العملیة نفسھا في المواجھة بین الثنائیات، لكن باحتساب النقط لصالح الفریق الذي 
.ینتمي إلیھ المتنافس

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

  .القرفصاء

 التنظیم المادي
�ΕΎѧѧѧѧϴΎϨΛ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϢѧѧѧѧδϘϟ�ωί Ϯѧѧѧѧϳ

الطول في القامة والسن

المطلوب إنجازه:

یتقابل المتعلمان، ویحاول كل واحد منھما الحفاظ على توازنھ مع إفقاد اآلخر توازنھ

المواجھة تكون في وضعیة القرفصاء

التدافع باألیدي في المواجھة
تفادي الجذب من المالبس

تعدیالت ممكنة:
 تلعب لعبة القرفصاء اعتمادا على جانب الجسم
غییر الثنائیاتت
 إجراء العملیة نفسھا في المواجھة بین الثنائیات، لكن باحتساب النقط لصالح الفریق الذي

ینتمي إلیھ المتنافس
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2 المرحلةالثالثة السنة

صراع القطط :                    عنوان الوضعیة.

أقاوم فقدان التوازن                      :الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

  .م 6م وطولھ س 20یقسم التالمیذ إلى ثنائیات، كل تنائي داخل ممر عرضھ  

المطلوب إنجازه:

 عند إشارة األستاذ یحاول كل متعلم إخراج خصمھ من الممر بإفقاده توازنھ، وبدون استعمال

  .األیدي

تعدیالت ممكنة:  
 بالكتفینالتدافع.  
تعویض الممر بدائرة.
بحیث یتبارى الفائزون من كل ثنائي: من یفوز بلقب القسم التباري حول.



.نقطة بعدأ صوبو ،األمام في اتجاه

إلى ) الخ...قاطوأ ،اتكر( منافسة بین أربع مجموعات یحاول عناصرھا رمي أدوات
تقدر المسافة الفاصلة بین نقطة الرمي والحبل 

لكل  متر واحدمتوالیة بعرض 
تحتسب النقط المحصل علیھا لإلعالن 

بدون خطوات األمام صوب 
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3 المرحلةالثالثة السنة

.الرمي إلى األعلى  :عنوان الوضعیة
في اتجاه نحو األعلى تصاعديبشكل رمي األداة أ    :

:التنظیم المادي والبشري

منافسة بین أربع مجموعات یحاول عناصرھا رمي أدوات
المسافة الفاصلة بین نقطة الرمي والحبل  .بمترین مرتفعمن فوق حبل  ممكن

مناطق إلىخلف الحبل الممتدة  المجال قسمی. أمتار
تحتسب النقط المحصل علیھا لإلعالن  .األكثر قیمة المنطقةویحاول المتبارون استھداف 

:
صوب إلى األعلى و بشكل تصاعدي الرميمن أجل  توجیھ قوة الدفع

.الرمي بعد االستعداد
  .الرمي المعتمدة في

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

منافسة بین أربع مجموعات یحاول عناصرھا رمي أدواتال تجري
ممكن بعد مدىأ
أمتار خمسةحوالي ب

ویحاول المتبارون استھداف  .منھا
  .عن الفائزین

 نجازهإالمطلوب:
توجیھ قوة الدفع

  .استعدادیھ

تعدیالت ممكنة:
 الحبلعلو.  
الرمي بعد االستعداد
 المعتمدة في داةاألنوع
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3 المرحلةالثالثة السنة

البرید ساعي              :عنوان الوضعیة.

 سرعة ألسلمھا بأقصىوأنطلق ) البرید( لم األداةتسأل أتھیأ               :لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

، )نظر الرسم أسفلھأ(بمترین أربع مجموعات في ممرات مغلقة ومنفصلة عن بعضھا  إلى التالمیذیقسم 

، )الخ...7-5- 3-1:(األعداد األحادیة ىن؛ یحمل أعضاء الفئة األولمتساویتی فئتین إلىكل مجموعة تقسم 

الفئتین بشكل  من ةقف كل واحد، ت)الخ...8-6-4-2: (األرقام المزدوجة ةبینما یحمل أعضاء الفئة الثانی

 )1رقم (یعطي األستاذ اإلشارة فینطلق التلمیذ األول  .جانبي المنطقة الوسطى من الممر على متقابل

في المجموعة المقابلة الذي یحمل ) 2رقم (زمیلھ  إلى)البرید( األداة سلممن المجموعة بأقصى سرعة لی

   .میع عناصر المجموعةوھكذا حتى یمر ج ،المجموعة نفس في) 3رقم ( إلىبدوره البرید 

  األستاذ                    

نجازهإ المطلوب:
الجري بأقصى سرعة.
بشكل جید) البرید( تسلیم األداة. 

ممكنة تعدیالت:
تغییرطول الممر. 
األداة تغییر.
اإلشارات تغییر



.تنقل برجلین ملتصقتین مع الحفاظ على التوازن

إلى نقطة " أ"بحیث یتنقل كل تلمیذ من نقطة 

م، تلیھ مسافة  6سم وطولھ 

.وضع عالمة

.یتنقل التلمیذ في الممر برجلین ملتصقتین متكئا على عصاه دون الخروج منھ أو فقدان التوازن
���ΔѧѧτϘϧ�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧΟήϟϭ�ˬΔѧѧϣϼόϟ�ϰѧѧϠϋ�ϥέϭΪѧѧϟ�ϢѧѧΛ�ˬΎϬσΎϘѧѧγ·�ϥϭΩ�ΕΎѧѧϨϴϨϘϟ

.تفوز كل مجموعة أنھى جمیع أعضائھا المسار بأقل عدد من األخطاء
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3 المرحلةالثالثة السنة

.العجوز:ن الوضعیة

تنقل برجلین ملتصقتین مع الحفاظ على التوازنأ:الھدف التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

بحیث یتنقل كل تلمیذ من نقطة  ،یقسم الفضاء إلى أربع ورشات متشابھة المكونات

15تتكون من ممر عرضھ  م،20بینھما مسافة طولھا

وضع عالمةیتم  وفي نھایتھم، 1مقسمة بأربع قنینات بالستیكیة یفصل بینھا 

:
یتنقل التلمیذ في الممر برجلین ملتصقتین متكئا على عصاه دون الخروج منھ أو فقدان التوازن

�ϦϴѧѧΑ�ΔѧѧϏϭήϤϟΎΑ�ϞѧѧϘϨΘϟ���ΔѧѧτϘϧ�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧΟήϟϭ�ˬΔѧѧϣϼόϟ�ϰѧѧϠϋ�ϥέϭΪѧѧϟ�ϢѧѧΛ�ˬΎϬσΎϘѧѧγ·�ϥϭΩ�ΕΎѧѧϨϴϨϘϟ
.العملیة نفسھانفس االنطالق لتسلیم العصا للصدیق قصد القیام ب

تفوز كل مجموعة أنھى جمیع أعضائھا المسار بأقل عدد من األخطاء:المجوعات

ن الوضعیةعنوا

الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

یقسم الفضاء إلى أربع ورشات متشابھة المكونات

بینھما مسافة طولھاتفصل " ب"

مقسمة بأربع قنینات بالستیكیة یفصل بینھا 

المطلوب إنجازه:
یتنقل التلمیذ في الممر برجلین ملتصقتین متكئا على عصاه دون الخروج منھ أو فقدان التوازن
�ϦϴѧѧΑ�ΔѧѧϏϭήϤϟΎΑ�ϞѧѧϘϨΘϟ

االنطالق لتسلیم العصا للصدیق قصد القیام ب

تعدیالت ممكنة:
المجوعاتین التباري ب
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3 المرحلةالثالثة السنة

الجماعي يالھوك             :عنوان الوضعیة.

أدحرج الكرة في وضعیة صعبة           :   الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

�����Ϧϳήϴϐѧѧѧѧλ �ϦϴѧѧѧѧΒόϠϣ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΉΰѧѧѧѧΠϣ�˯Ύѧѧѧѧπ ϓ��ϲѧѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ��ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧѧϟ·��άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧѧδϘϳ���ϯέΎѧѧѧѧΒΘΗ

������ϩΩΎѧѧόΑ�ΪѧѧδΠΗ�ΕΎѧѧϣϼόΑ�ΩΪѧѧΤϣ�ΐ ѧѧόϠϣ�Ϟѧѧϛ�ϞѧѧΧΩ��ϥΎѧѧΘϋϮϤΠϣ���ϰѧѧϠϋ�ϢΘѧѧΤΘϳ�����ϯΪѧѧΣ·�ϊ ѧѧο ϭ�ΐ ѧѧϋϻ�Ϟѧѧϛ

�ѧѧϳΪϳ�ϩήѧѧѧϬχ �ΪѧѧϨϋ�Ϫ������ϞѧѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧѧϜϟ�Ώήѧѧπ ϟ�ϯήѧѧѧΧϷ�ϩΪѧѧϳ�ΪѧѧѧϤΘόϳ�ϢѧѧΛ���Ϫѧѧϼϣί �ϮѧѧѧΤϧ�ΎѧѧϫήϳήϤΗϟ�ϞϴΠѧѧѧδΘ

  الھدف داخل المرمى

المطلوب إنجازه:

 الظھر، ویمرر الكرة بالید األخرى إلى  یذ على الكرة واضعا إحدى یدیھ علىأن ینحني التلم

  .زمالئھ لتسجیل الھدف

 تعدیالت ممكنة
 الالعبینعدد.  
أبعاد الملعب.  



أو ممر  حبل عال بمتر ونصف،

بعد انقضاء ثالث .  تبدأ اللعبة بتبادل إرسال الكرات فوق الحاجز

 ،دقائق یعلن األستاذ التوقف عن اإلرسال من أجل احتساب الكرات المتواجدة في كل منطقة

.المنافسین
.یرھا إلى زمیل في وضعیة أفضل

.إدخال مدافع من كل فریق في المنطقة المحرمة لمنع وصول الكرات إلى منطقة فریقھ
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3 المرحلةالثالثة السنة

.الكرات الحارقة                     :عنوان الوضعیة

نسرع في رد الكرات:

:التنظیم المادي والبشري

حبل عال بمتر ونصف، شبكة، أو(یشكل األستاذ منطقتین یفصلھما حاجز 

تبدأ اللعبة بتبادل إرسال الكرات فوق الحاجز).عرضھ ثالثة أمتار

دقائق یعلن األستاذ التوقف عن اإلرسال من أجل احتساب الكرات المتواجدة في كل منطقة

  .التي بحوزتھا أقل عدد من الكرات تفوز المجموعة

:
المنافسینرمي أكبر عدد ممكن من الكرات أو األدوات إلى ملعب 

یرھا إلى زمیل في وضعیة أفضلفي التقاط الكرات ورمیھا أو تمر

:
.الملعب

إدخال مدافع من كل فریق في المنطقة المحرمة لمنع وصول الكرات إلى منطقة فریقھ
.المدة الزمنیة للعب

عنوان الوضعیة

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یشكل األستاذ منطقتین یفصلھما حاجز 

عرضھ ثالثة أمتارمحظور

دقائق یعلن األستاذ التوقف عن اإلرسال من أجل احتساب الكرات المتواجدة في كل منطقة

تفوز المجموعةو

 إنجازهالمطلوب:
 رمي أكبر عدد ممكن من الكرات أو األدوات إلى ملعب
في التقاط الكرات ورمیھا أو تمر اإلسراع

تعدیالت ممكنة :
الملعبأبعاد
إدخال مدافع من كل فریق في المنطقة المحرمة لمنع وصول الكرات إلى منطقة فریقھ
المدة الزمنیة للعب
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3 المرحلةالثالثة السنة

الكرات المسافرة :              نوان الوضعیةع. 

ل تدریجیا إلى المنطقة المستھدفةأسددھا لتصألتقط  الكرة و                :الھدف التعلمي.  

التنظیم المادي والبشري:

��ΎϤϬτ ѧѧѧγϮΘϳ�Ϧϴϳί ϮѧѧѧΘϣ�ϦϴѧѧѧΒόϠϣ�ϰѧѧѧϟ·�ΐ ѧѧѧόϠϟ�˯Ύѧѧѧπ ϓ�ϢѧѧѧδϘϳ���έΎѧѧѧΘϣ�ΔѧѧѧΛϼΛ�Ϫѧѧѧο ήϋ�Ϟѧѧѧλ Ύϓ�ήѧѧѧϤϣ�ˬ�ϞѧѧѧϜΑϭ

��ϖѧѧѧϳήϓ�ΎѧѧϤϬϨϣ�ΪѧѧΣϭ����������ϰѧѧѧϟ·�ΐ ѧѧόϠϤϟ�ϰѧѧѧμ ϗ�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧΑήϣ�Ϧѧѧѧϣ�ΕήѧѧϜϟ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�ϝΎѧѧμ ϳ·�ϖѧѧϳήϓ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧΤϳ

��ΔѧѧѧϠΑΎϘϤϟ�ΔѧѧѧϬΠϟ�ΪѧѧѧϨϋ�ήѧѧѧΧ��������ϊ ϓΪѧѧѧϤϟ�ί ϭΎѧѧѧΠΗϭ�ΕήѧѧѧϳήϤΘϟ�ϝΩΎѧѧѧΒΗ�ϢΘѧѧѧΤΘϳ�ϚѧѧѧϟΫ�ϞѧѧѧΟϷ���Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧμ Ϩϋ

β ϓΎѧѧѧϨϤϟ�ϖѧѧѧϳήϔϟ��ήѧѧѧϤϤϟ�ϞѧѧѧΧΩ�ΪѧѧѧΟϮΘϤϟ���ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧѧϔΗϦѧѧѧϜϤΗ�ϫήѧѧѧλ ΎϨϋ�ήѧѧѧΒϛ�ϞѧѧѧϘϧ�Ϧѧѧѧϣ�Ύ

  .عدد من الكرات أو عند انقضاء خمسة دقائق

 نجازهإالمطلوب:  
التمریرات من نقطة إلى أخرى في وقت محدد من خاللنقل الكرات : بالنسبة لعناصر الفریق.  
اعتراض التمریرات ثم إرجاع الكرة إلى نقطة االنطالق: بالنسبة للمدافع.

 تعدیالت ممكنة :
 المدافعین عدد.
عرض ممر المدافع.
عدد الكرات. 



.

توازنھ  المنافسیقسم التالمیذ إلى مجموعتین، تنتظم كل مجموعة لتجر الحبل بقوة من أجل إفقاد 

األخیر على  ھذا نلك بإرغام أول عنصر م
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.لعبة جر الحبل:عنوان الوضعیة

.المنافسبقوة للفوز على  لنجر الحب             :

:التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى مجموعتین، تنتظم كل مجموعة لتجر الحبل بقوة من أجل إفقاد 

.وإرغامھ على اجتیاز الخط الفاصل

:
لك بإرغام أول عنصر م، وذالمنافسالمشترك بین فریقین لھزم 

.تجاوز الخط الفاصل

.نتقلیص عدد المتباری
  .الخط الفاصلالمسافة الفاصلة بین أول عنصر و

عنوان الوضعیة

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى مجموعتین، تنتظم كل مجموعة لتجر الحبل بقوة من أجل إفقاد 

وإرغامھ على اجتیاز الخط الفاصل

 نجازهإالمطلوب:
 المشترك بین فریقین لھزم جر الحبل

تجاوز الخط الفاصلعلى المنافسین 

تعدیالت ممكنة:
تقلیص عدد المتباری
المسافة الفاصلة بین أول عنصر و
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4 المرحلة  الثالثة السنة

 1ل الضریر الناذ     :            الوضعیةعنوان.
أضبط توازني بعینین مغمضتین أثناء التنقل                :     الھدف التعلمي.

 والبشريالتنظیم المادي:
سم تقریبا فوقھا قنینة بالستیكیة،  40عرضھا  مربعة الشكل یحمل التلمیذ في یده قطعة خشبیة

بعلو منخفض تفصل ) لتر فوقھما عصا 1قنینتان بالستیكیتان من حجم (توضع أمامھ ثالثة حواجز
  .بینھما مسافة متساویة

المطلوب إنجازه: 
 مع تخطي قطعة خشبیةالقنینة التي وضعت فوق  حامال مغمضتینبعینین على التلمیذ التنقل ،

. الرجوع مشیا لنقطة االنطالقثم الحواجز دون إسقاط أي منھا، 

تعدیالت ممكنة:  
التنقل جانبا.

التنقل بالھرولة.

 المجموعة التي أنھى جمیع أفرادھا المھمة المطلوبة بعدد أقل من تفوز  :التباري بمجموعات
.ھي التي تفوز) نقطة عن كل خطأ= إسقاط القنینة أو الحاجز(األخطاء



.أضبط توازني أثناء التنقل في وضعیات مختلفة

�����ΔѧѧѧόΑήϟ�ήϬѧѧѧδΗ�ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬΕΎѧѧѧηέϭ��Ι ϼѧѧѧΛ�ϲѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ��Ι ϼѧѧѧΛ�ϞѧѧѧϤόΗ

.بینھا مسافة متساویة

3 الورشة   

.حامال قطعة خشبیة وضعت فوقھا قنینة، مع تخطي الحواجز دون إسقاطھا
.دون الخروج من الممر

واحدة داخل كل طوق، مع وضع رجل 
.ثم الرجوع إلى نقطة االنطالقة لتسلیم القطعة الخشبیة لزمیل  قصد القیام بالمھمة نفسھا

، بحیث  )مطاف مسترسل
یطالب التلمیذ بالمرور من جمیع الورشات بدون أخطاء والرجوع إلى نقطة االنطالق، والفریق 

.المرور بعدد أقل من األخطاء
أ تضاف ثانیة إلى الوقت الذي أنجزه التلمیذ، ویتم 

جمع التوقیت المحصل علیھ بالنسبة لجمیع أفراد المجموعة؛ بحیث تكون المجموعة الفائزة ھي 
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4 المرحلة  الثالثة السنة

 .لالناذ مطاف:عنوان الوضعیة
أضبط توازني أثناء التنقل في وضعیات مختلفة:الھدف التعلمي

:والبشريالتنظیم المادي 

��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ.�����ΔѧѧѧόΑήϟ�ήϬѧѧѧδΗ�ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬΕΎѧѧѧηέϭ��Ι ϼѧѧѧΛ�ϲѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ��Ι ϼѧѧѧΛ�ϞѧѧѧϤόΗ
.مع ضرورة المرور بجمیع الورشات ،على التحكیم والتنظیم

بینھا مسافة متساویةتوضع بھا ثالثة حواجز بعلو منخفض، تفصل
.م 6سم وبطول  20بھا ممر عرضھ 

.توجد بھا أطواق تفصل بینھا مسافة متساویة
.تتناوب المجموعات على المرور من كل الورشات كل سبع دقائق

                 2الورشة               

حامال قطعة خشبیة وضعت فوقھا قنینة، مع تخطي الحواجز دون إسقاطھاأتنقل
دون الخروج من الممرحامال قطعة خشبیة وضعت فوقھا قنینة أتنقل 
مع وضع رجل حامال قطعة خشبیة وضعت فوقھا قنینة أتنقل 

ثم الرجوع إلى نقطة االنطالقة لتسلیم القطعة الخشبیة لزمیل  قصد القیام بالمھمة نفسھا

.التنقل مشیا، بھرولة، إلى الجانب
.على الرأس مثال: تغییر األداة المحمولة وطریقة حملھا

مطاف مسترسل(جعل الورشات الثالث ورشة واحدة : المنافسة بین المجموعات
یطالب التلمیذ بالمرور من جمیع الورشات بدون أخطاء والرجوع إلى نقطة االنطالق، والفریق 

المرور بعدد أقل من األخطاء عناصرهالفائز ھو الذي أنھى جمیع 
أ تضاف ثانیة إلى الوقت الذي أنجزه التلمیذ، ویتم عند ارتكاب أي خط: إدخال عنصر التوقیت

جمع التوقیت المحصل علیھ بالنسبة لجمیع أفراد المجموعة؛ بحیث تكون المجموعة الفائزة ھي 
.التي حصلت على أقل توقیت

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي

 التنظیم المادي

��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ
على التحكیم والتنظیم

توضع بھا ثالثة حواجز بعلو منخفض، تفصل:1لورشة ا
بھا ممر عرضھ :2الورشة 
توجد بھا أطواق تفصل بینھا مسافة متساویة:3الورشة 

تتناوب المجموعات على المرور من كل الورشات كل سبع دقائق

1الورشة 

المطلوب إنجازه: 
 أتنقل:1الورشة
 أتنقل : 2الورشة
 أتنقل :  3الورشة

ثم الرجوع إلى نقطة االنطالقة لتسلیم القطعة الخشبیة لزمیل  قصد القیام بالمھمة نفسھا

تعدیالت ممكنة:  
التنقل مشیا، بھرولة، إلى الجانب
تغییر األداة المحمولة وطریقة حملھا
المنافسة بین المجموعات

یطالب التلمیذ بالمرور من جمیع الورشات بدون أخطاء والرجوع إلى نقطة االنطالق، والفریق 
الفائز ھو الذي أنھى جمیع 

إدخال عنصر التوقیت
جمع التوقیت المحصل علیھ بالنسبة لجمیع أفراد المجموعة؛ بحیث تكون المجموعة الفائزة ھي 

التي حصلت على أقل توقیت
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4 المرحلة  الثالثة السنة

التمریرات الخمس                   :عنوان الوضعیة.

المنافسوجود رغم  نحقق خمس تمریرات متتالیة:                     الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

�������έ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢϴѧѧѧδϘΗ�ΪѧѧѧόΑ�ΐ ѧѧѧόϠϟ�ϦϴΎѧѧѧπϓ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϞϜѧѧѧθϳ����Ϧѧѧѧϣ�ΔϳϭΎѧѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑ
ΩΪѧѧѧόϟ�ΚѧѧѧϴΣ�������ΓΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤΗ�ˬϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔϴѧѧѧδϓΎϨΗ�Δϴόѧѧѧο ϭ�ϲѧѧѧϓϭ�ˬ˯ Ύѧѧѧπϓ�Ϟѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ
�ѧѧѧϴϘϟ�ΎѧѧѧϤϬϨϣ���ΔѧѧѧϴϟΎΘΘϣ�ΕήѧѧѧϳήϤΗ�β ѧѧѧϤΨΑ�ϡΎ�β ѧѧѧϤϠϳ�ϥ�ϥϭΩβ ϓΎѧѧѧϨϤϟ�ΓˬήѧѧѧϜϟ����ϚѧѧѧϟΫ�ϖѧѧѧϴϘΤΗ�ΪѧѧѧϨϋ

  .العد من جدید وعة التي تحتفظ بالكرة ویشرع فيتحتسب نقطة في خانة المجم

المطلوب إنجازه:
 من اعتراضھا، ودون خروجھا عن حدود  المنافسالقیام بخمس تمریرات متتالیة دون تمكن

  .      الملعب
استرجاع الكرة بشكل منظم والمحافظة علیھا.  

 تعدیالت ممكنة:
عدد  التمریرات المطلوبة.
عدد الالعبین.
أبعاد مساحة اللعب.  



وعات في فضاء توجد بھ ثماني علب من الورق المقوى بكل واحدة 
اذ یحاول كل فرد من عند إشارة األست

الفریق الفائز و. یعود إلى الخلف

.الفاصلة بین الصندوق ومكان الرمي

.استعمال أدوات مختلفة الشكل والحجم شریطة أن ال تشكل خطرا على المتعلمین
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4 المرحلة  الثالثة السنة

 .لعبة التصویب        :                   عنوان الوضعیة
    .أصوب بدقة        :

:التنظیم المادي والبشري

وعات في فضاء توجد بھ ثماني علب من الورق المقوى بكل واحدة یقسم التالمیذ إلى أربع مجم
عند إشارة األست ).كرات أو قنینات بالستیكیة(أدوات 

یعود إلى الخلف ثم ،المتواجد أمام فریقھالصندوق  فياألداة   المجموعة إدخال
  .أكبر عدد من األدوات داخل الصندوق  على

5م

   .الصنوق نحوالتصویب بدقة 
 .الصندوق فيأكبر عدد من األدوات 

:

الفاصلة بین الصندوق ومكان الرميتقلیص أو زیادة في المسافة 
.العینین إغماض

استعمال أدوات مختلفة الشكل والحجم شریطة أن ال تشكل خطرا على المتعلمین

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى أربع مجم
أدوات منھا خمس 

المجموعة إدخال
على یجعلھو الذي 

 نجازهإالمطلوب:
 التصویب بدقة
أكبر عدد من األدوات  إدخال

تعدیالت ممكنة:

 تقلیص أو زیادة في المسافة
 إغماضالرمي مع
استعمال أدوات مختلفة الشكل والحجم شریطة أن ال تشكل خطرا على المتعلمین
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4 المرحلة  الثالثة السنة

المنادي:اللعبةعنوان.  

یر معینثلمأستجیب بحركة مناسبة :                  الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

����Ύѧѧѧϫήτ ϗ�ΓήѧѧѧΩ�ϝϮѧѧѧΣ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϒѧѧѧϘϳ�����ϰϋΪѧѧѧϳ�ϢϬϨѧѧѧϴΑ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧΣϭ�˯ΎϨΜΘѧѧѧγΎΑ�ϡ��ϱΩΎѧѧѧϨϤϟ��ϡϮѧѧѧϘϳ�Ϋ·�ˬ

���������Ύѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧϴϣί �Ϣѧѧѧγ�ϝΎѧѧѧϋ�ΕϮѧѧѧμ Α�ϱΩΎѧѧѧϨϳ�ϢѧѧѧΛ�ϰѧѧѧϠϋϷ�ϰѧѧѧϟ·�ΓήѧѧѧϜϟ�ϲѧѧѧϣήΑ�ΓήΪѧѧѧϟ�ΰѧѧѧϛήϣ�Ϧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧϗϼτ ϧ

���ˬάѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϲϗΎѧѧѧѧΑ�ΔΒΤѧѧѧѧλ �Ύϋήѧѧѧѧδϣ�ϪѧѧѧѧϧΎϜϣ�έΩΎѧѧѧѧϐϴϓωήѧѧѧѧδϳ�ΎѧѧѧѧϤϨϴΑ��ΐ ΣΎѧѧѧѧλϟϻ�Ϣѧѧѧѧγϻ��ΓήѧѧѧѧϜϟ�ρΎѧѧѧѧϘΘ

��ϼΎѧѧϗ�ΡΎϴѧѧμ ϟϭ�ϒѧѧϗ��������ΏϮѧѧμ ϳ�ϢѧѧΛ�ˬϑϮѧѧϗϮϟ�άѧѧϴϣϼΘϟ�Ϟѧѧϛ�ϰѧѧϠϋ�ϢΘѧѧΤΘϳ�άѧѧΪϨϋϯΩΎѧѧϨϤϟ�ϪѧѧϴϠϋ��ϪѧѧΘϓάϗ

��Ύѧѧѧϣ�Ϟѧѧϴϣί �ϮѧѧΤϧ�ˬ����ϑΪϬΘѧѧѧδϤϟ�άѧѧϴϤϠΘϟ�Βѧѧѧμ ϳ�ϪΘΑΎѧѧλ ·�Ϧѧѧѧϣ�ϦѧѧϜϤΗ�Ϋ·��ΎѧѧϳΩΎϨϣ���ΪѧѧϳΪΟ�Ϧѧѧѧϣ�ˬ�Ϋ·ϭϞѧѧѧθϓ�

  .من جدید اللعبة نطلقیصبح منادیا وتالتصویب  في

المطلوب إنجازه:
رمي الكرة إلى األعلى والنداء على اسم ما ثم الجري سریعا: بالنسبة للمنادي.
ثم التصویب نحو تلمیذ ما"قف" ةاإلسراع اللتقاط الكرة والنداء بكلم: بالنسبة للمنادى علیھ ،.
قف"الجري سریعا ثم الوقوف عند سماع كلمة :بالنسبة لباقي التالمیذ."

تعدیالت ممكنة:  
قطر الدائرة.
للتالمیذ عند الھروب ةالقفز بالرجلین معا بالنسب.  
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   الرابعة السنة
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.جدول توزیع الكفایات حسب المراحل

بدنیة منظمة مستعمال مھارات الجري حركات)ة(المتعلمیؤدي،ةدالوضعیةوفيالرابعة،في نھایة السنة 
.والتسلق والجمبازوالقفز والرمي، والقذف والتوازن واأللعاب الجماعیة 

4المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

ϲѧѧϓΔѧѧϳΎϬϧΔѧѧϠΣήϤϟ
ϰѧѧϟϭϷϦѧѧϣΔϨѧѧδϟ
�ΔѧόΑήϟˬ�ϲѧϓϭ�Δϴόѧο ϭ

�ѧϟΩΔˬ�ϱΩΆѧϳ�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ�
�ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ�ΔϘѧγΎϨΘϣ

ϲѧѧϓϱήѧѧΠϟΰѧѧϔϘϟϭ
.والرمي والقذف

الثانیةالمرحلةنھایةفي
وفي،الرابعةالسنةمن

�Δϴόѧο ϭΔˬѧѧϟΩϱΩΆѧѧϳ
بدنیةحركات)ة(المتعلم

ΔϘѧѧγΎϨΘϣϲѧѧϓϱήѧѧΠϟ
والقذف والرمي، والقفز

�ϥί ϮѧѧѧѧѧѧΘϟϭϭ�ϝΎϤόΘѧѧѧѧѧѧγ
.أدواة اللعب

ϲѧѧϓΔѧѧϳΎϬϧΔѧѧϠΣήϤϟ
ΔѧѧѧΜϟΎΜϟϦѧѧѧϣΔϨѧѧѧδϟ

�ˬΔѧόΑήϟ�ϲѧϓϭ�Δϴόѧο ϭ
�ˬΔѧϟΩ�ϱΩΆѧϳ�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ�

ΕΎѧѧϛήΣΔѧѧϴϧΪΑ�ΔѧѧϤψϨϣ
�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧѧϣήϟϭ�ϱήѧѧѧѧѧΠϟ

ϥˬί ϮѧѧѧѧѧѧѧΘϟϭ��ϖϠѧѧѧѧѧѧѧδΘϟϭ
  .واأللعاب الجماعیة

ϲѧѧϓΔѧѧϳΎϬϧΔѧѧϠΣήϤϟ
ΔѧѧόΑήϟϦѧѧϣΔϨѧѧδϟ

��ϲѧϓϭ�ΔѧόΑήϟ�Δϴόѧο ϭ
�ˬΔѧϟΩ�ϱΩΆѧϳ�ϢϠόΘѧϤϟ�Γ�

�ΕΎѧϛήΣ�ΔѧϴϧΪΑ�ΔѧϤψϨϣ
�ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣ�ϼϤόΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϣ
��ˬϲѧϣήϟϭ�ΰѧϔϘϟϭ�ϱήΠϟ�

�ϥί ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟϭ�ϑάѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟϭ
��ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϋΎϤΠϟ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϭ

.والتسلق والجمباز



.أجري ضمن مجموعتي بإیقاع منتظم

�ΓΪѧѧѧϤϟ�ϡΎѧѧѧψΘϧΎΑ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϱήѧѧѧΠϳ
��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔϠѧѧѧλ Ύϔϟ�ΔϓΎѧѧѧδϤϟ�β ѧѧѧϔϧ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΤϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϖΎѧѧѧϗΩ�ˬ�έϭήϤϟΎѧѧѧΑ�ϚѧѧѧϟΫϭ
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 .الخفیفالجري :عنوان الوضعیة

أجري ضمن مجموعتي بإیقاع منتظم:

:التنظیم المادي والبشري
ϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ωί Ϯѧѧѧϳϭ�ˬΕΎѧѧѧϋΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ��ΓΪѧѧѧϤϟ�ϡΎѧѧѧψΘϧΎΑ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϱήѧѧѧΠϳ

��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔϠѧѧѧλ Ύϔϟ�ΔϓΎѧѧѧδϤϟ�β ѧѧѧϔϧ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΤϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϖΎѧѧѧϗΩ
.في آن واحد على نقط محددة داخل المدار المخصص للجري

:المطلوب إنجازه
.احترام إیقاع المجموعة التي أنتمي إلیھا

.احترام المسافة الفاصلة بین المجموعات األخرى

:تعدیالت ممكنة
.تعدیل مسافة الجري المقترحة

.تغییر في إیقاع الجري
.تغییر المدة الزمنیة للجري

عنوان الوضعیة

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري
ϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ωί Ϯѧѧѧϳ

β ѧѧѧϤΧ���ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔϠѧѧѧλ Ύϔϟ�ΔϓΎѧѧѧδϤϟ�β ѧѧѧϔϧ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΤϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϖΎѧѧѧϗΩ
في آن واحد على نقط محددة داخل المدار المخصص للجري

المطلوب إنجازه
احترام إیقاع المجموعة التي أنتمي إلیھا
احترام المسافة الفاصلة بین المجموعات األخرى

تعدیالت ممكنة
تعدیل مسافة الجري المقترحة
تغییر في إیقاع الجري
تغییر المدة الزمنیة للجري
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لعبة جر الحبل:                 عنوان الوضعیة.
 التلمیذ المنافسأجر الحبل بقوة ألفوز على                  :  الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:
��Ϊѧѧѧμ ϗ�ΓϮѧѧѧϘΑ�ϩήѧѧѧΠΘϟ�ϞѧѧѧΒΤϟ�ϲѧѧѧϓήσ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϢψΘѧѧѧϨΗ�ˬϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ

  .الخط الفاصل جذبھ نحوأو  ھتوازنالمنافس إفقاد 

 نجازهإالمطلوب:
االستجابة بعد إشارة األستاذ.
إرغام أول عنصر منھ  أو/وھزم الخصم وإفقاده التوازن، جر الحبل المشترك بین فریقین ل

  .تجاوز الخط الفاصلعلى 

 تعدیالت ممكنة:  
عدد المتبارین.
الخط الفاصلالمسافة الفاصلة بین أول عنصر و.  



.أجري في كل االتجاھات تفادیا للمس بالكرة

�Ϫѧѧѧο ήϋϭ�ήѧѧѧΘϣ��ϦϴѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϣ���
���Ύѧѧѧϗϼτ ϧ�ϦϳάѧѧѧϴϤϠΗ�ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�ϑάѧѧѧϘ
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.الرصیف                   :عنوان الوضعیة
أجري في كل االتجاھات تفادیا للمس بالكرة:

:التنظیم المادي والبشري
������ϪѧѧѧϟϮσ�ήѧѧѧϤϣ�ϊ ѧѧѧτ Ϙϟ�ϱήѧѧѧΠϟ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϝϭΎѧѧѧΤΗ20�Ϫѧѧѧο ήϋϭ�ήѧѧѧΘϣ

ϟ�ν ήѧѧѧόΘΗ�ϥ�ϥϭΩΔΑΎѧѧѧλ Ϻ��ΔѧѧѧϨϴϟ�ΓήѧѧѧϜΑΗ���Ύѧѧѧϗϼτ ϧ�ϦϳάѧѧѧϴϤϠΗ�ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�ϑάѧѧѧϘ
  .حاجز تابتیتحول كل تلمیذ تم لمسھ إلى و ،

:إنجازه
. اإلصابة بالكرةلجري إلى الضفة األخرى مع تفادي 

:تعدیالت ممكنة
.عدد حاملي الكرات
.أبعاد  ممر الجري

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري
������ϪѧѧѧϟϮσ�ήѧѧѧϤϣ�ϊ ѧѧѧτ Ϙϟ�ϱήѧѧѧΠϟ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϝϭΎѧѧѧΤΗ

�ϰѧѧѧϟ·���έΎѧѧѧΘϣˬ
،من ضفتي الممر

إنجازهالمطلوب
لجري إلى الضفة األخرى مع تفادي ا

تعدیالت ممكنة
عدد حاملي الكرات
أبعاد  ممر الجري
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صید السمك      :عنوان الوضعیة.      
 أصوب نحو أھداف متحركة        :          لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

π ϓ�ϲϓ�άϴϣϼΘϟ�ήθΘϨϳ��ѧόΑέ�ϡϮѧϘϳ��ΎϤϨϴΑ�ΐ όϠϟ�˯ΎΔ��ήѧλ ΎϨϋ�����έΎѧσϹ�ΝέΎѧΧ�Ϧѧϣ���ϢѧϬϼϣί �ϑΪϬΘѧγΎΑ
  .كل تلمیذ تم لمسھ إلى حاجز ثابت یتحولو، لینةقذفات بكرات  عبر الراكضین في كل االتجاھات

المطلوب إنجازه:  
 التصویب بدقة نحو األھداف المتحركة :للصیادینبالنسبة.
الھروب وتفادي اإلصابة بالكرة: بالنسبة لألسماك. 

تعدیالت ممكنة:  
أبعاد  الفضاء.
عدد الصیادین.  



عند ).دوائر( مجموعات عند أحد جانبي إطار بداخلھ خمس قواعد
���ˬβ ѧѧϤΨϟ�ΪѧѧϋϮϘϟ�ϯΪѧѧΣ·�ϝϼΘѧѧΣ�ϻϭΎѧѧΤϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϖѧѧϠτ Ϩϳ�ΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·

��ΩϮѧόϳ�ΎѧϤϨϴΑ����ϰѧϟ·�ϥϭήѧΧϵ
���ΩΪѧϋ�ήΒϛ́ѧΑ���φϔΘΤϳ�ϱάϟ�Ϯϫ
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.لعبة القواعد الخمس                      :عنوان الوضعیة
.معین لمثیرأستجیب بسرعة:

:التنظیم المادي والبشري

مجموعات عند أحد جانبي إطار بداخلھ خمس قواعدیوزع التالمیذ إلى ست
���ˬβ ѧѧϤΨϟ�ΪѧѧϋϮϘϟ�ϯΪѧѧΣ·�ϝϼΘѧѧΣ�ϻϭΎѧѧΤϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϖѧѧϠτ Ϩϳ�ΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·

�������ΔѧϘτالتلمیذ الذي لم یتمكن  Ϩϣ�ϲѧϓ�ήѧψΘϨϳ�ΓΪѧϋΎϘϟ�ΝϮѧϟϭ�Ϧѧϣ��ˬ��ΩϮѧόϳ�ΎѧϤϨϴΑ
���ΩΪѧϋ�ήΒϛ́ѧΑ���φϔΘΤϳ�ϱάϟ�Ϯϫ الفائزالفریق ویبقى . إشارة ثانیة ونرمنطقة االنطالق وینتظ
  .اللعبة من العناصر في نھایة

.االستجابة السریعة لإلشارة
."أ"تجنب الخروج إلى المنطقة 

.زیادة أو نقص عدد القواعد
  .المناداة علیھم بھاأرقام للمتعلمین و

عنوان الوضعیة
 التعلميالھدف:

التنظیم المادي والبشري

یوزع التالمیذ إلى ست
���ˬβ ѧѧϤΨϟ�ΪѧѧϋϮϘϟ�ϯΪѧѧΣ·�ϝϼΘѧѧΣ�ϻϭΎѧѧΤϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϖѧѧϠτ Ϩϳ�ΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·

التلمیذ الذي لم یتمكن 
منطقة االنطالق وینتظ
من العناصر في نھایة

 نجازهإالمطلوب:
االستجابة السریعة لإلشارة
 تجنب الخروج إلى المنطقة

تعدیالت ممكنة :
زیادة أو نقص عدد القواعد
أرقام للمتعلمین و إعطاء
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لعبة األرقام           :         عنوان الوضعیة.

استجیب  إلشارة معینة        :             الھدف التعلمي.   

التنظیم المادي والبشري :

������ϞѧΧΩ�Ϟѧμ ϔϟ�άѧϴϣϼΗ�Ϟѧϛ�ήѧθΘϨϳ�ΔΣΎѧδϟ�ˬ��ϢѧΛ�ѧϠϘϨΘϳϥϮ�ΎѧϳήΟ��ϲϮѧθϋ�ϞϜѧθΑˬ���ϚѧϟΫ�ΪѧόΑϭ�ϥϮϠϜѧθϳ

�ϰѧμ.األستاذعنھایعلنالتياألرقام حسبمجموعات Ϙϳ�����Ϣѧϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ��ΪѧΠϳ���ϲѧϓ�ϪѧϧΎϜϣ����ΪѧϨϋ�ΔѧϋϮϤΠϣ

Ϧϴόϣ�ϢϗήΑ�ΓΩΎϨϤϟ�ˬ���ϦϴѧΗέϭΩ�ΐ ѧόϠϟ�˯Ύѧπ ϓ�ϝϮΣ�ϱήΠϟΎΑ�ϡϮϘϴϓ��ϼΜѧϣ��������ΔѧΛϼΛ�Ϣϗήѧϟ�ϰѧϠϋ�ΓΩΎѧϨϤϟ�ΪѧϨϋ

  ).یجتمع التالمیذ في مجموعات تتكون من ثالثة أفراد

 نجازهإالمطلوب
االستجابة لإلشارة الرقمیة المحددة. 
تجنب اإلقصاء. 

  تعدیالت ممكنة :
االنطالق من أماكن معینة.   
 الفرقالسرعة في تكوین.   
المناداة برقمین.   
الجلوس، الوقوف: االنطالق من وضعیات مختلفة .  



یحاول أعضاء المجموعة األولى استكمال ثالث  دورات بتمریر 
�������ήѧΒϛ�ϱήѧΠΑ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ϡϮѧϘΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΎϬϣΎϤΗ·�ϢΗ�ΓέϭΩ�Ϟϛ�ΩΪόΑ�ήϬΠϟ�ϊ ϣ�ϢϬϨϴΑ�ΎϤϴϓ�ΓήϜϟ
���ˬΙ ϼΜѧϟ�ΕέϭΪѧϟ�˯ΎϬΘϧ�ΪόΑ

.بسرعة بین األقران
.الجري بسرعة لتحقیق أكبر عدد من الدورات

97

1  المرحلةالرابعة السنة

 .لعبة الساعة        :عنوان الوضعیة
.مسرعا حول الدائرةري أج                     :

:التنظیم المادي والبشري
یحاول أعضاء المجموعة األولى استكمال ثالث  دورات بتمریر  ،التالمیذ إلى مجموعتین

�������ήѧΒϛ�ϱήѧΠΑ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ϡϮѧϘΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΎϬϣΎϤΗ·�ϢΗ�ΓέϭΩ�Ϟϛ�ΩΪόΑ�ήϬΠϟ�ϊ ϣ�ϢϬϨϴΑ�ΎϤϴϓ�ΓήϜϟ
Ιˬ���و ة المجموعة األولى على بعد مترین،عدد من الدورات حول دائر ϼΜѧϟ�ΕέϭΪѧϟ�˯ΎϬΘϧ�ΪόΑ

  تدون النتائج لإلعالن عن الفائزتستبدل األدوار و

:المطلوب إنجازه
بسرعة بین األقران تمریر الكرة: بالنسبة للمجموعة األولى
الجري بسرعة لتحقیق أكبر عدد من الدورات:بالنسبة للمجموعة الثانیة

:تعدیالت ممكنة
.قطر الدوائر

.عدد دورات التمریر

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري
التالمیذ إلى مجموعتینیقسم 

�������ήѧΒϛ�ϱήѧΠΑ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ϡϮѧϘΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΎϬϣΎϤΗ·�ϢΗ�ΓέϭΩ�Ϟϛ�ΩΪόΑ�ήϬΠϟ�ϊ ϣ�ϢϬϨϴΑ�ΎϤϴϓ�ΓήϜϟ
عدد من الدورات حول دائر

تستبدل األدوار و

المطلوب إنجازه
بالنسبة للمجموعة األولى
بالنسبة للمجموعة الثانیة

تعدیالت ممكنة
قطر الدوائر
عدد دورات التمریر



98

2  المرحلةالرابعة السنة

العودة الصعبة           :  عنوان الوضعیة.
أجلب الكرة سریعا من منطقة بعیدة              :الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:
έΎΒΘΗ�ϥΎΘϋϮϤΠϣ�ϯ������ϭ���Ώ�ϳ�ΚϴΤΑ�ˬ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ήλ ΎϨϋ�ϝϭΎΤ�������ϲϟϮΘϟΎѧΑ�ΓήϜϟ�ΐ ϠΟ

��ΪѧѧόΑ�ϰѧѧϠϋ����Δѧѧτ Ϙϧ�Ϧѧѧϣ�ϡ��������ήѧѧλ ΎϨϋ�ϖѧѧϠτ Ϩϳ�ΓήѧѧϜϟ�ϥΎѧѧϜϣ�ϰѧѧϟ·�ήѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧλ ϭ�ΎѧѧϤϠϛ�ˬϕϼѧѧτ ϧϻ
�ΔϋϮϤΠϤϟ���Ώ��ϊ ο ϭ�ϝΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ϢΘΤΘϳϭ�ˬϪδϤϟ�ϞΟ�Ϧϣ������ϲѧϓ�ϑϮѧϗϮϟϭ�Ύѧο έ�ΓήѧϜϟ

ϭ�ˬϪϧΎϜϣ�ѧμ Ϩϋ�ήΧ�ϰΘΣ�ΔϋϮϤΠϟ�Ωήϓ�ϦϴΑ�ΏϭΎϨΘϟ�ήϤΘδϳή�������Δѧτ Ϙϧ�ΝέΎѧΧ�ΓήѧϜϟ�ΐ ѧϠΟ�ΪѧϨϋ�ϭ
�ΎϫΪόΑϭ�ˬϕϼτ ϧϻήϴϐΗ�έϭΩϷ������Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�Ϟѧϗ�ϰϠϋ�ΩΎϤΘϋϻΎΑ�ΓήϜϟ�ΖΒϠΟ�ϲΘϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ί ϮϔΗ

  . العناصر

المطلوب إنجازه:  
جلب الكرة من نقطة بعیدة. 
لمس حامل الكرة لمنعھ من التقدم.

التعدیالت المقترحة:
 عد الكرة عن منطقة االنطالقبمسافة.
تباعد المجموعتین.  



.التوازن أثناء التنقل

ѧѧѧϤΤϳ��ˬΎѧѧѧϗϮσ�ϩΪѧѧѧϳ�ϲѧѧѧϓ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�Ϟ

.سم

�������ΩΪѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�ΔѧѧѧϤϬϤϟ�ΎѧѧѧϫΩήϓ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�ϰѧѧѧϬϧ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧѧϔΗ

������ωϮѧѧѧΟήϟ�˯ΎѧѧѧϨΛ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�Ϊѧѧѧϳ�Ϧѧѧѧϣ�ϕϮѧѧѧτ ϟ�ρϮϘѧѧѧγ�ϭ�ˬήѧѧѧϤϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΝϭήѧѧѧΨϟ� �Δѧѧѧτ Ϙϧ

یدخل فیھ (مرات حول جسمھ 
دون الخروج عن الممر، وبعد ذلك یضعھ 

.خالل التنقل ذھابا وإیابا طول مسافة الممر
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.البھلوان:الوضعیة
التوازن أثناء التنقل أحافظ على                         :

:التنظیم المادي والبشري

�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ���ήѧѧѧϤϣ�ϲѧѧѧϓ�ΓΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛ�ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ��ѧѧѧϤΤϳ

سم10م وعرضھ 2طولھ ) كارتون(ممر من الورق المقوى

�ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟΎΑ�ϱέΎѧѧѧΒΘϟ و�������ΩΪѧѧѧόΑ�ΔѧѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�ΔѧѧѧϤϬϤϟ�ΎѧѧѧϫΩήϓ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�ϰѧѧѧϬϧ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧѧϔΗ

)������ωϮѧѧѧΟήϟ�˯ΎѧѧѧϨΛ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�Ϊѧѧѧϳ�Ϧѧѧѧϣ�ϕϮѧѧѧτ ϟ�ρϮϘѧѧѧγ�ϭ�ˬήѧѧѧϤϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΝϭήѧѧѧΨϟ

:المطلوب إنجازه
3في الممر حامال بیده طوقا، مع تمریره  التلمیذ التنقل

دون الخروج عن الممر، وبعد ذلك یضعھ )رجلیھ، ویمرره بجدعھ، ثم یخرجھ من جھة رأسھ
خالل التنقل ذھابا وإیابا طول مسافة الممرفوق كفیھ دون إسقاطھ 

:
  ).مشیا، التنقل بھرولة، التنقل جانباالتنقل (طریقة التنقل 

 الوضعیةعنوان
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ

ممر من الورق المقوى ویتنقل فوق

�ϢΘѧѧѧϳ�ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟΎΑ�ϱέΎѧѧѧΒΘϟ

�˯Ύѧѧѧτ ΧϷ�Ϧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧϗ)

).عن كل خطأ

المطلوب إنجازه
 التلمیذ التنقلعلى

رجلیھ، ویمرره بجدعھ، ثم یخرجھ من جھة رأسھ
فوق كفیھ دون إسقاطھ 

تعدیالت ممكنة:
 طریقة التنقل
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1نوالعمالقة المتجول:                         عنوان الوضعیة.
أتنقل محافظا على توازني                   :          الھدف التعلمي.    

التنظیم المادي والبشري:

ϒѧѧѧϘϳ�ϟ�άѧѧѧϴϤϠΘ�ϕϮѧѧѧϓ�ϪѧѧѧϴϠΟέ�Ύόѧѧѧο ϭ�ήѧѧѧτ ϘΑ�ϰѧѧѧΑήϣ�ϲѧѧѧΘΒϠϋ10ϢΘϨѧѧѧγ�ˬ��ΔѧѧѧσϮΑήϣ�ΎѧѧѧϤϬϨϣ�ΓΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛ

����ϢѧѧΛ�ˬϦϴΒϧΎѧѧΠϟ�ϰѧѧϠϋ�Ϧϴѧѧτ ϴΨΑ���ϥ�ϪѧѧϨϣ�ΐ ѧѧϠτ ϳ�����ϪѧѧϟϮσ�ΝήѧѧόϨϣ�ήѧѧϤϣ�ϲѧѧϓ�ϡΪѧѧϘΘϳ10���ΔѧѧόΑέ΄Α�ήѧѧϤϳϭ�ˬϡ

  .سم 50عرج تفصل بینھا مسافة منأطواق  موضوعة على شكل 

المطلوب إنجازه: 
 بالحبل، دون الخروج من الممر، على التلمیذ التنقل مرتكزا على العلبتین من خالل التمسك

.مع وضع رجل واحدة في كل طوق دون فقدان التوازن

تعدیالت ممكنة:  
التنقل مشیا.
التنقل بالھرولة.
التنقل إلى الخلف  



.المنافسوجود رغم نحقق خمس تمریرات متتالیة 

��ΩΪѧόϟ�ΚѧϴΣ�Ϧϣ�ΔϳϭΎδΘϣ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϊ Αέ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢϴδϘΗ�ΪόΑ�ΐ όϠϟ�ϦϴΎπϓ�ΫΎΘγϷ�ϞϜθϳ.
������ΔѧϴϟΎΘΘϣ�ΕήѧϳήϤΗ�β ѧϤΨΑ�ϡΎѧϴϘϟ�ΎѧϤ
������ΔѧѧϧΎΧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧτϘϧ�ΐ ѧѧδΘΤΗ��ϚѧѧϟΫ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ΪѧѧϨϋ

حدود  عنخروجھا من طرف المنافس أو 
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.التمریرات الخمس         :               عنوان الوضعیة
نحقق خمس تمریرات متتالیة :

:التنظیم المادي والبشري

��ΩΪѧόϟ�ΚѧϴΣ�Ϧϣ�ΔϳϭΎδΘϣ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϊ Αέ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢϴδϘΗ�ΪόΑ�ΐ όϠϟ�ϦϴΎπϓ�ΫΎΘγϷ�ϞϜθϳ
ϦϴΘϋϮϤΠϣ�ϦϝϭΎΤΗ���ϬϨϣ�ΓΪѧΣϭ�Ϟѧϛ������ΔѧϴϟΎΘΘϣ�ΕήѧϳήϤΗ�βˬ�في وضعیة تنافسیة بی ѧϤΨΑ�ϡΎѧϴϘϟ�ΎѧϤ

(�β ѧѧϤϠϳ�ϥ�ϥϭΩ�ΓήѧѧϜϟ�β ϓΎѧѧϨϤϟ�ˬ������ΔѧѧϧΎΧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧτϘϧ�ΐ ѧѧδΘΤΗ��ϚѧѧϟΫ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ΪѧѧϨϋ
  .العد من جدید ثم یشرع فيالكرة بالمجموعة التي تحتفظ 

:إنجازه
من طرف المنافس أو  اعتراضھامریرات متتالیة دون القیام بخمس ت

.
  .المحافظة علیھااسترجاع الكرة بشكل منظم و

:تعدیالت ممكنة
.عدد  التمریرات المطلوبة

.عدد الالعبین
.أبعاد مساحة اللعب

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

��ΩΪѧόϟ�ΚѧϴΣ�Ϧϣ�ΔϳϭΎδΘϣ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϊ Αέ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢϴδϘΗ�ΪόΑ�ΐ όϠϟ�ϦϴΎπϓ�ΫΎΘγϷ�ϞϜθϳ
في وضعیة تنافسیة بی

��ΔτѧѧγϮΑΪѧѧϴϟ(
المجموعة التي تحتفظ 

 إنجازهالمطلوب
القیام بخمس ت

.الملعب
استرجاع الكرة بشكل منظم و

تعدیالت ممكنة
عدد  التمریرات المطلوبة
عدد الالعبین
أبعاد مساحة اللعب
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التواصل والتسدید :               وان الوضعیةعن. 

 سدد نحو ھدف ضیقأستقبل وأمرر وأ       :          الھدف التعلمي.  

التنظیم المادي والبشري:

���ϼΜѧѧѧϣ�ˬΓΩϮѧѧѧΟϮϤϟ�ΕήѧѧѧϜϟ�ΩΪѧѧѧϋ�ΐ ѧѧѧδΣ��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·��άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϮΗ�ϢΘѧѧѧϳ���Ϧѧѧѧϣ�ϕήѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧΑέ
��ήѧѧѧϤϣ�ϞѧѧѧϜΑ�άѧѧѧϴϣϼΗ��ΓήѧѧѧθϋϩΩΎѧѧѧόΑ���ϡ�������ΐ ѧѧѧόϠϤϟ�ΐ ѧѧѧϧΎΠΑ�Ϧϴϋί Ϯѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϖѧѧѧϳήϓ�Ϟѧѧѧϛ�ήϓϮѧѧѧΘϳ�ˬϡ

�ήϤϟ�˯έϭ�ϊ ѧѧѧѧϗϮϤΘϳ�ΚѧѧѧѧϟΎΛ�Ϯѧѧѧѧπ ϋ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧο ϹΎΑ�ˬΕήѧѧѧѧϜϟ�ήѧѧѧѧϳήϤΘϟ�ϡϮѧѧѧѧϘϳ�ˬΓήѧѧѧѧϜϟ�ωΎѧѧѧѧΟέϹ�ϰѧѧѧѧϣ
������ˬΎϬϟΎΒϘΘѧѧγϭ�Ϧϴϋί ϮѧѧϤϟ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϟ·�ΓήѧѧϜϟ�ήѧѧϳήϤΘΑ��ϢϠόΘѧѧϤϟ��������ϒѧѧϠΘΨϳ�ϱάѧѧϟ��ϰѧѧϣήϤϟ�ϮѧѧΤϧ�ΩΪѧѧδϳ��ϢѧѧΛ

  .  نفس االنجاز مع تغییر مسافة قذف الكرة .مداه

 نجازهإالمطلوب:  
تمریر الكرة واستقبالھا ثم تسدیدھا.  

تعدیالت ممكنة :
تعدیل عرض المرمى.
 القیادة بالیمین أو الیسار .
 مدة اإلنجاز.
 القیام بالتمارین على شكل مسابقة فرق .
  3مقبل 4إلى  1مقابل 2مقابلة.



.أجري مع زمالئي للبحث عن المعلومة الصحیحة

������ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧλ ΎϨϋ�ΔΘѧγ�ϝϭΎѧΤϳ

���ΐ ѧϠΠϟ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�Ϧϣ�ήλ ΎϨϋ�ΔΘγ�ωήδϳ�άΪόΑ�ˬΎϬο ήϋϭ�ϢϬΗΎΣϮϟ�ϰϠϋ�ϑήΣ�ΔΑΎΘϛ�ϰϟϭϷ

��ˬΔѧϤϠϜϟ�ΔΤμ Α�ΫΎΘγϷ�ήϘϳ�ΎϣΪϨϋ

تكوین كلمة ذات معنى إلغناء 

.
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.لعبة ترتیب الحروف     :عنوان الوضعیة
أجري مع زمالئي للبحث عن المعلومة الصحیحة:

:التنظیم المادي والبشري

�ήѧΘϣ�Ϧϳήθϋ�ΪόΑ�ϰϠϋ�ϦϴΘϠΑΎϘΘϣ�ϦϴΘϋϮϤΠϣ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳ، ������ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧλ ΎϨϋ�ΔΘѧγ�ϝϭΎѧΤϳ

���ΐ ѧϠΠϟ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�Ϧϣ�ήλ ΎϨϋ�ΔΘγ�ωήδϳ�άΪόΑ�ˬΎϬο ήϋϭ�ϢϬΗΎΣϮϟ�ϰϠϋ�ϑήΣ�ΔΑΎΘϛ�ϰϟϭϷ

ΔѧϤϠϜϟ�ΔΤμˬ��.األلواح وتكوین كلمة ذات معنى انطالقا من الحروف المعروضة Α�ΫΎΘγϷ�ήϘϳ�ΎϣΪϨϋ

  .یقاألدوار وتحتسب النتائج المحصل علیھا بالنسبة لكل فر

:
.كتابة حروف على األلواح وعرضھا :بالنسبة للفریق األول
تكوین كلمة ذات معنى إلغناء  العمل علىاإلسراع في جلب اللوحات و: بالنسبة للفریق الثاني

.رصید الفریق

.
.المسافة الفاصلة بین المجموعتین

.لكلمة وعلى الفریق اآلخر التعرف علیھا اقتراح حروف مبعثرة

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

�ήѧΘϣ�Ϧϳήθϋ�ΪόΑ�ϰϠϋ�ϦϴΘϠΑΎϘΘϣ�ϦϴΘϋϮϤΠϣ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳ

���ΐ ѧϠΠϟ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�Ϧϣ�ήλ ΎϨϋ�ΔΘγ�ωήδϳ�άΪόΑ�ˬΎϬο ήϋϭ�ϢϬΗΎΣϮϟ�ϰϠϋ�ϑήΣ�ΔΑΎΘϛ�ϰϟϭϷ

األلواح وتكوین كلمة ذات معنى انطالقا من الحروف المعروضة

األدوار وتحتسب النتائج المحصل علیھا بالنسبة لكل فر تغیر

نجازهإ المطلوب:
بالنسبة للفریق األول
بالنسبة للفریق الثاني

رصید الفریق

تعدیالت ممكنة:
عدد اللوحات.
المسافة الفاصلة بین المجموعتین
اقتراح حروف مبعثرة
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الحبل القفز على سباق                :عیةعنوان الوض.

 الحبل على قفزبال تنقلأ                 :لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

�ϢѧѧѧδϘϳάѧѧѧϴϣϼΘϟ��ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·��ϪѧѧѧϟϮσ�ι ΎѧѧѧΧ�ήѧѧѧϤϣ�ϞѧѧѧΧΩ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ�β ϓΎѧѧѧϨΘΗ�ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ����ήѧѧѧΘϣ
ϭ������ϞѧѧѧΒΤϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΰϔϘϟΎѧѧѧΑ�ήѧѧѧϤϤϟ�ϞѧѧѧΧΩ�ΔϋήѧѧѧδΑ�ϞѧѧѧϘϨΘϟ�ΏϭΎѧѧѧϨΘϟΎΑ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤϳ�ˬϞѧѧѧΒΣ�ΎѧѧѧϬΗί ϮΤΑ

  .ثم الرجوع لنقطة انطالقھ لتسلیم الحبل للزمیل الموالي ،والدوران على العالمة

 نجازهإالمطلوب:
 الممر، ثم تسلیمھ للزمیل  الحبل دون فقدان التوازن أو الخروج عنالتنقل بسرعة مع القفز على

.الموالي

تعدیالت ممكنة:  
طول الممر.  
 بالرجل الیمنى، بالرجل الیسرى، بالرجلین معا( القفز طریقة.(  



.أضبط توازني أثناء التنقل بعینین مغمضتین

یحمل التلمیذ في یده . معین في ممر
 ىممر من الورق المقو ثم یسیر فوق

ویعتبر . ، ثم یلتف ویعود الى مكان اإلنطالق

یتنقل التلمیذ فوق الممر دون وضع أي رجل خارجھ ودون إسقاط القنینة، ثم یرجع مشیا 
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.2ل الضریرالناذ:                 عنوان الوضعیة
أضبط توازني أثناء التنقل بعینین مغمضتین:

:التنظیم المادي والبشري

في ممر واحدةكل ، تقف مجموعات یقسم التالمیذ إلى أربع
ثم یسیر فوقفوقھا قنینة بالستیكیة، ) سم مربع 40(قطعة خشبیة 

، ثم یلتف ویعود الى مكان اإلنطالقسم بعینین مغمضتین20م وعرضھ 
.التلمیذ فائزا إذا ما ارتكب أقل عدد من األخطاء

:
یتنقل التلمیذ فوق الممر دون وضع أي رجل خارجھ ودون إسقاط القنینة، ثم یرجع مشیا 

.لنقطة انطالقھ
:تعدیالت ممكنة

.تقنین عدد الخطوات المنجزة فوق الممر
.التنقل بالھرولة

.التنقل بشكل جانبي

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى أربع
قطعة خشبیة 

م وعرضھ 2طولھ 
التلمیذ فائزا إذا ما ارتكب أقل عدد من األخطاء

المطلوب إنجازه:
 یتنقل التلمیذ فوق الممر دون وضع أي رجل خارجھ ودون إسقاط القنینة، ثم یرجع مشیا

لنقطة انطالقھ
تعدیالت ممكنة
تقنین عدد الخطوات المنجزة فوق الممر
التنقل بالھرولة
التنقل بشكل جانبي
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2ن والعمالقة المتجول             :عنوان الوضعیة.
أتنقل محافظا على التوازن                      :الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

�άϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳϊ Αέ�ϰϟ·�ΕΎϋϮϤΠϣ�ˬήϤϣ�ϲϓ�ΓΪΣϭ�Ϟϛ�����ϕϮѧϓ�ϪѧϴϠΟέ�Ύόο ϭ�άϴϤϠΘϟ�ϒϘϳ��ϲѧΘΒϠϋ
ΎϬϴΒϧΎΟ�ϰϠϋ�Ϧϴτˬ�10مربى بقطر  ϴΨΑ�ΔσϮΑήϣ�ΎϤϬϨϣ�ΓΪΣϭ�Ϟϛ�ˬϢγ�ϥ�ϪϨϣ�ΐ Ϡτ ϳ�ϢΛ��ϲѧϓ�ϡΪϘΘϳ

10ϡ������Ϣѧγήϟ�ϲѧϓ�ѧοممر منعرج طولھ  ϭ�Ϯѧϫ�ΎϤϛ���ϭ�������ΔϓΎѧδϣ�ϰѧϬϧ�Ύѧϣ�Ϋ·�ΰΎѧϓ�άѧϴϤϠΘϟ�ήѧΒΘόϳ
.اءالممر بأقل عدد من األخط

المطلوب إنجازه:  
 من خالل اإلمساك ) كلغ1علب مربى حجم (على التلمیذ التنقل باالرتكاز على العلبتین

. بالحبال، انطالقا من بدایة الممر إلى نھایتھ دون الخروج منھ أو فقدان التوازن
تعدیالت ممكنة:

التنقل مشیا.  
التنقل بالھرولة.  
التنقل إلى الخلف.
تحدید الوقت.



���ΪѧΣϭ�ϞѧϜϟ�ήΘϣ�����ΔѧϔϴϔΧ�Εήѧϛ�ϞϤόΘѧδΗ�ˬΎѧϤϬϨϣ
كل فضاء یتنافس فریقان  يتوزع أربعة ألوان، واحد لكل فریق ف

������������ˬϦϳΩΎϴѧμ ϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧόΑέ�ΎϫΩΪѧϋ�ί ϭΎѧΠΘϳ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΕήѧϜϟ�ωί ϮѧΗ�ΔѧϟϮΟ�Ϟѧϛ�ΪѧόΑ�ˬέϭΩϷ�ϝΩΎΒΗ�ϊ ϣ
��Ϸ�ΓέΎѧη·�ΪѧϨϋ�����ϑάѧϗ�ϥϭΩΎϴѧμ ϟ�ϝϭΎѧΤϳ�ΫΎΘѧγ

�������Ϊѧήτ ϟ�ϝϭΎѧΤΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΐ ѧόϠϤϟ�έΩΎѧϐϳ�ΓήѧϜϟ�Ϫ
�������ϊ ѧϴϤΟ�β ѧϤϠϳ�ϱάѧϟ�Ϯѧϫ�ήѧμ ΘϨϤϟ�ϖѧϳήϔϟϭ

.یتم تغییر األدوار بعد انتھاء الجولة األولى
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.الطریدةالصیاد و:عنوان الوضعیة
.أصیب ھدف متحرك:

:التنظیم المادي والبشري

15���ΪѧΣϭ�ϞѧϜϟ�ήΘϣیقسم التالمیذ إلى أربع فرق في فضائین بطول 
توزع أربعة ألوان، واحد لكل فریق ف.نسبیا ولینة لتفادي اإلصابات 

������������ˬϦϳΩΎϴѧμ ϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧόΑέ�ΎϫΩΪѧϋ�ί ϭΎѧΠΘϳ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΕήѧϜϟ�ωί ϮѧΗ�ΔѧϟϮΟ�Ϟѧϛ�ΪѧόΑ�ˬέϭΩϷ�ϝΩΎΒΗ�ϊ ϣ
�����ΓΪѧϳήσ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϞѧΧΩ�ΩϮѧΟϮϤϟ�ϖѧϳήϔϟ�ήΒΘόϳ�ΎϤϨϴΑ.��Ϸ�ΓέΎѧη·�ΪѧϨϋ
������ѧδϤϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛϭ�ˬΎϫΩΎϴτ ѧλ ϻ�Ϊѧήτ ϟ�ϮѧΤϧ�ΕήϜϟت�������Ϊѧήτ ϟ�ϝϭΎѧΤΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΐ ѧόϠϤϟ�έΩΎѧϐϳ�ΓήѧϜϟ�Ϫ

��α ήѧϟ�β ѧϤϠΗ�ϲΘϟ�ΕήϜϟ�ΐ δΘΤΗ�ϻ�ˬ�������ϊ ѧϴϤΟ�β ѧϤϠϳ�ϱάѧϟ�Ϯѧϫ�ήѧμ ΘϨϤϟ�ϖѧϳήϔϟϭ
یتم تغییر األدوار بعد انتھاء الجولة األولى.الطرائد قبل الفریق اآلخر

:نجازه
:بالنسبة للصیادین

.)الطرائد( المتحركالتصویب بدقة نحو الھدف 
  .أكبر عدد من الطرائد إصابة

:بالنسبة للطرائد
.تفادي الكرات 

.تغییر األماكن والتمویھ على الصیادین

:تعدیالت ممكنة
.تغییر مساحات المناطق

.عدد الكرات
.الالعبین

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى أربع فرق في فضائین بطول 
نسبیا ولینة لتفادي اإلصابات 

������������ˬϦϳΩΎϴѧμ ϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧόΑέ�ΎϫΩΪѧϋ�ί ϭΎѧΠΘϳ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΕήѧϜϟ�ωί ϮѧΗ�ΔѧϟϮΟ�Ϟѧϛ�ΪѧόΑ�ˬέϭΩϷ�ϝΩΎΒΗ�ϊ ϣ
�����ΓΪѧϳήσ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϞѧΧΩ�ΩϮѧΟϮϤϟ�ϖѧϳήϔϟ�ήΒΘόϳ�ΎϤϨϴΑ
������ѧδϤϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛϭ�ˬΎϫΩΎϴτ ѧλ ϻ�Ϊѧήτ ϟ�ϮѧΤϧ�ΕήϜϟ

��α. تجنب الكرات ήѧϟ�β ѧϤϠΗ�ϲΘϟ�ΕήϜϟ�ΐ δΘΤΗ�ϻ
الطرائد قبل الفریق اآلخر

 نجازهإالمطلوب
بالنسبة للصیادین

 التصویب بدقة نحو الھدف
إصابة
بالنسبة للطرائد

 تفادي الكرات
تغییر األماكن والتمویھ على الصیادین

تعدیالت ممكنة
تغییر مساحات المناطق
عدد الكرات
الالعبین عدد
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الكرة الحارقة:                        عنوان الوضعیة. 
رمي الكرة في فضاء شاغرأل أحدد الھدف                 :        الھدف التعلمي. 

التنظیم المادي والبشري:

��������Ϟѧϛ�ϊ ѧϗϮϤΘΗ�ΚѧϴΣ�ˬϦϴΘϋϮѧϤΠϣ�ϰѧϟ·��ϢѧδϘϟ�άѧϴϣϼΗ�ωί Ϯϳ�ΓΪѧΣϭ�������ΎѧϤϬϨϴΑ�Ϟѧμ ϔΗϭ�ˬϦϴѧόϣ�ήϜѧδόϣ�ϲѧϓ
ΐ όϠϟ�ϕϼτ ϧ�ΪϨϋ�ΓΪϳΎΤϣ��ΔϘτ Ϩϣ�����������ΓέΎѧη·�ΪѧϨϋϭ�ˬΕήѧϜϟ�Ϧѧϣ�ΩΪѧΤϣ�ΩΪѧϋ�ϰѧϠϋ�ΔѧϋϮϤΠϣ�Ϟϛ�ήϓϮΘΗ

���������ΎѧϬΟϭήΧ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ϻ·�ΓήϜϟΎѧΑ�ϲѧθϤϟ�ϊ ѧϨϤϳ��ˬϞѧΑΎϘϤϟ�ήϜѧδόϤϟ�ϲϓ�ΕήϜϟΎΑ�ϖϳήϓ�Ϟϛ�ϲϣήϳ�ΫΎΘγϷ
δόϤϟ�ϰϟ·�ΎϬϟΎΧΩ·ϭ�ΎϬϨϋ�ΚΤΒϟ�ϢΘϳ�ΎϬΟϭήΧ�ΪϨϋϭ�ˬήϜδόϤϟ�Ϧϣ���ϲѧϔϠΨϟ�ς ѧΨϟ�ΔѧϬΟ�Ϧϣ�ήϜ����Ϥѧδϳ

  .بملعبھ عدد أقل من الكرات ویفوز الفریق الذي یوجدبتمریر الكرة بین أفراد الفریق، 

 نجازهإالمطلوب:
 تحدید الھدف لرمي الكرة في فضاء فارغ.  
  المنافسالتعاون من أجل التغلب على الفریق.

تعدیالت ممكنة    :
مساحة الملعب.      
 الخ...الریكبيكرة الید، السلة، (نوع الكرة(.  
عدد الكرات.  
عدد الالعبین في كل فریق.  



��έΎѧѧѧΘϣ�Γήѧѧѧθϋ�ΎϬϋΎόѧѧѧη�ΔѧѧѧϠϘϨϣ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�˯Ύѧѧѧπ ϓ�ϲѧѧѧϓ�ϦϴѧѧѧΘϤψΘϨϣ�ϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϦϴѧѧѧΑ�β ϓΎѧѧѧϨΘϟ�ϢΘѧѧѧϳ.

��ΎѧѧѧϫέήϤϴϓ�ΓήѧѧѧϜϟ�ϼϣΎѧѧѧΣ�ΔѧѧϠϘϨϤϟ�ΰѧѧѧϛήϤΑ

����Ϣѧѧϗέ�ϰѧѧϟ·�ήϳήϤΘϟΎѧѧΑ�ΪѧѧΒϳ�ΚѧѧϴΣ�����Ϫѧѧϟ�Ϊѧѧϴόϳ�ϱάѧѧϟ

��ˬΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�ήѧѧѧΧ�ϰѧѧѧΘΣ�ήѧѧѧϳήϤΘϟ�ήϤΘѧѧѧδϳϭ�ˬΦѧѧѧϟ

�ΖϠϤϜΘѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧѧѧϔΗ
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.المنقلة :ة
.أمرر الكرة بسرعة:

:والبشريالتنظیم المادي 

��έΎѧѧѧΘϣ�Γήѧѧѧθϋ�ΎϬϋΎόѧѧѧη�ΔѧѧѧϠϘϨϣ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�˯Ύѧѧѧπ ϓ�ϲѧѧѧϓ�ϦϴѧѧѧΘϤψΘϨϣ�ϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϦϴѧѧѧΑ�β ϓΎѧѧѧϨΘϟ�ϢΘѧѧѧϳ

����Ϣѧѧѧϗέ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϒѧѧѧϘϳ�ϢѧѧѧΛ�ˬΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�Ϣϗήѧѧϳ1��ΎѧѧѧϫέήϤϴϓ�ΓήѧѧѧϜϟ�ϼϣΎѧѧѧΣ�ΔѧѧϠϘϨϤϟ�ΰѧѧѧϛήϤΑ

����ϱήΪѧѧϟ�έΎѧѧδϤϟ�ϕϮѧѧϓ�ΓΪѧѧΟϮΘϤϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϰѧѧϟ·.����Ϣѧѧϗέ�ϰѧѧϟ·�ήϳήϤΘϟΎѧѧΑ�ΪѧѧΒϳ�ΚѧѧϴΣ

ήѧѧѧμ Ϩόϟ�ϰѧѧѧϟ·�έ3...��ˬΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�ήѧѧѧΧ�ϰѧѧѧΘΣ�ήѧѧѧϳήϤΘϟ�ήϤΘѧѧѧδϳϭ�ˬΦѧѧѧϟ

�ΚѧѧѧѧϟΎΜϟΎϓ�ˬϲϧΎѧѧѧѧΜϟΎΑ�ϝϭϷ�ήѧѧѧѧμ Ϩόϟ�ϝΪΒΘѧѧѧѧδϳ�ΎϫΪѧѧѧѧϨϋ����Φˬѧѧѧѧϟ�ϭ�ΖϠϤϜΘѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ί ϮѧѧѧѧϔΗ

.عملیة التمریر قبل اآلخرین

:نجازه
.تمریر الكرة بسرعة نحو الزمیل

:تعدیالت ممكنة
.المنقلة

ةوضعیالعنوان
الھدف التعلمي:

 التنظیم المادي

��έΎѧѧѧΘϣ�Γήѧѧѧθϋ�ΎϬϋΎόѧѧѧη�ΔѧѧѧϠϘϨϣ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�˯Ύѧѧѧπ ϓ�ϲѧѧѧϓ�ϦϴѧѧѧΘϤψΘϨϣ�ϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϦϴѧѧѧΑ�β ϓΎѧѧѧϨΘϟ�ϢΘѧѧѧϳ

����Ϣѧѧѧϗέ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϒѧѧѧϘϳ�ϢѧѧѧΛ�ˬΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧϛ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�Ϣϗήѧѧϳ

����ϱήΪѧѧϟ�έΎѧѧδϤϟ�ϕϮѧѧϓ�ΓΪѧѧΟϮΘϤϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϰѧѧϟ·

ήѧѧѧϤϳ�ϢѧѧѧΛ�ˬΓήѧѧѧϜϟήѧѧѧμ Ϩόϟ�ϰѧѧѧϟ·�έ

�ΚѧѧѧѧϟΎΜϟΎϓ�ˬϲϧΎѧѧѧѧΜϟΎΑ�ϝϭϷ�ήѧѧѧѧμ Ϩόϟ�ϝΪΒΘѧѧѧѧδϳ�ΎϫΪѧѧѧѧϨϋ

عملیة التمریر قبل اآلخرینعناصرھا 

 نجازهإالمطلوب
تمریر الكرة بسرعة نحو الزمیل

تعدیالت ممكنة
 المنقلةشعاع
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الرماة:                     عنوان الوضعیة.
 بعد نقطةأإلى واألمام  في اتجاه األعلى ونحورمي أداة أ        :              لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

) الخ...قاطوأ ،راتك(رمي أدوات مجموعة لعناصر كیحاول  .أربع مجموعات یوزع التالمیذ إلى
 خمسحوالي تقدر بالمسافة الفاصلة بین نقطة الرمي والحبل .بعد مدى من فوق حبل عال بمترینأإلى 

یحاول المتبارون  .بمتر واحد عن بعضھامتباعدة مجاالت  إلىالمنطقة خلف الحبل  قسمت.  أمتار
  .المحصل علیھا لإلعالن عن الفائزینتحتسب النقط  .)األبعد( األكثر قیمة المنطقةاستھداف 

 نجازهإالمطلوب: 
 من أجل التمریر فوق الحبلاألمام صوب إلى األعلى وبقوة الرمي.  

تعدیالت ممكنة:  
علو الحبل.  
الرمي بعد االستعداد.  
 الرميالمستعملة في  داة األنوع.  



.أضبط توازني أثناء التنقل بعینین مغمضتین

��ΔϴΒѧѧѧθΧ�Δѧѧѧότ ϗ�ϕϮѧѧѧϓ�Ζόѧѧѧο ϭ�ΔϴϜϴΘѧѧѧγϼΑ�ΔѧѧѧϨϴϨϗ�ϼϣΎѧѧѧΣ)40
�ϦϴѧѧѧѧϔϠΘΨϣ�ϦϴϧϮѧѧѧѧϟ�ϞѧѧѧѧϤΤΗ�ϕϮѧѧѧѧσ�ϮѧѧѧѧΤϧ�ϡΪѧѧѧѧϘΘϳϭ�ϝΎѧѧѧѧΜϣ��ϕέί �ˬήѧѧѧѧϤΣ��

������ϥΪѧѧѧϘϓ�ϥϭΩ�ϕϮѧѧѧσ�Ϟѧѧѧϛ�ϞѧѧѧΧΩ�ΓΪѧѧѧΣϭ�ϞѧѧѧΟέ�ϊ ѧѧѧο ϭ
��������ϪϘϳΪѧѧμ ϟ�ΔϴΒѧѧθΨϟ�Δѧѧότ Ϙϟ�ϢϴϠѧѧδΗϭ��ϕϼѧѧτ ϧϻ�Δѧѧτ Ϙϧ�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧΟήϟ�ϢѧѧΛ�����Ύѧѧϣ�Ϋ·�ΰΎѧѧϓ�ήѧѧΒΘόϳϭ

.

�ήѧѧѧѧϤΣϷ�ϕϮѧѧѧѧτ ϟ�ϞѧѧѧѧΧΩ�ϰѧѧѧѧϨϤϴϟ

�ΔѧѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�ΔѧѧѧϤϬϤϟ�ΎѧѧѧϫΩήϓ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�ϰѧѧѧϬϧ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ΩΪѧѧѧόΑ
��ΔѧѧѧϨϴϨϘϟ�ρΎϘѧѧѧγ·�ϭ�ϕϮѧѧѧτ ϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�ϞѧѧѧΟέ�ϊ ѧѧѧο ϭ� ��Ϟѧѧѧϛ�Ϧѧѧѧϋ�Δѧѧѧτ Ϙϧ
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.3ل الضریرالناذ:عنوان الوضعیة
أضبط توازني أثناء التنقل بعینین مغمضتین:

:التنظیم المادي والبشري
ϦˬϴΘѧѧѧπ Ϥϐϣ�ϦϴѧѧѧϨϴόΑ��ΔϴΒѧѧѧθΧ�Δѧѧѧότ ϗ�ϕϮѧѧѧϓ�Ζόѧѧѧο ϭ�ΔϴϜϴΘѧѧѧγϼΑ�ΔѧѧѧϨϴϨϗ�ϼϣΎѧѧѧΣ

ΎϬσΎϘѧѧѧѧγ·�ϥϭΩ، �ϦϴѧѧѧѧϔϠΘΨϣ�ϦϴϧϮѧѧѧѧϟ�ϞѧѧѧѧϤΤΗ�ϕϮѧѧѧѧσ�ϮѧѧѧѧΤϧ�ϡΪѧѧѧѧϘΘϳϭ
���ΎѧѧѧϬϨϴΑ�Ϟѧѧѧμ ϔϳ�ΕϭΎѧѧѧϔΘΑ�Ζόѧѧѧο ϭ30ϻϭΎΤϣ�ˬϢѧѧѧγ������ϥΪѧѧѧϘϓ�ϥϭΩ�ϕϮѧѧѧσ�Ϟѧѧѧϛ�ϞѧѧѧΧΩ�ΓΪѧѧѧΣϭ�ϞѧѧѧΟέ�ϊ ѧѧѧο ϭ

��������ϪϘϳΪѧѧμ ϟ�ΔϴΒѧѧθΨϟ�Δѧѧότ Ϙϟ�ϢϴϠѧѧδΗϭ��ϕϼѧѧτ ϧϻ�Δѧѧτ Ϙϧ�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧΟήϟ�ϢѧѧΛ
.اءأنھى الممر بأقل عدد من األخط

:المطلوب إنجازه
.التنقل بعینین مغمضتین مع وضع رجل واحدة داخل الطوق

:
�ϕϮѧѧѧѧσ�ϞѧѧѧѧϜΑ�ϊ ѧѧѧѧο ϮΘγ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ϞѧѧѧѧΟήϟ�ΪѧѧѧѧϳΪΤΗ�ϝΎѧѧѧѧΜϣ���ήѧѧѧѧϤΣϷ�ϕϮѧѧѧѧτ ϟ�ϞѧѧѧѧΧΩ�ϰѧѧѧѧϨϤϴϟ

).والیسرى داخل الطوق األزرق
ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟΎΑ�ϱέΎѧѧѧΒΘϟ:�ΔѧѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�ΔѧѧѧϤϬϤϟ�ΎѧѧѧϫΩήϓ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�ϰѧѧѧϬϧ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ

�˯Ύѧѧѧτ ΧϷ�Ϧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧϗ)��ΔѧѧѧϨϴϨϘϟ�ρΎϘѧѧѧγ·�ϭ�ϕϮѧѧѧτ ϟ�ΝέΎѧѧѧΧ�ϞѧѧѧΟέ�ϊ ѧѧѧο ϭ
.ھي التي تفوز

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري
�ϞѧѧѧϘϨΘϟ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϦˬϴΘѧѧѧπ Ϥϐϣ�ϦϴѧѧѧϨϴόΑ

ϊ ѧѧѧѧΑήϣ�Ϣѧѧѧѧγ���ΎϬσΎϘѧѧѧѧγ·�ϥϭΩ
���ΎѧѧѧϬϨϴΑ�Ϟѧѧѧμ ϔϳ�ΕϭΎѧѧѧϔΘΑ�Ζόѧѧѧο ϭ

ϥί ϮѧѧΘϟ�ˬ��������ϪϘϳΪѧѧμ ϟ�ΔϴΒѧѧθΨϟ�Δѧѧότ Ϙϟ�ϢϴϠѧѧδΗϭ��ϕϼѧѧτ ϧϻ�Δѧѧτ Ϙϧ�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧΟήϟ�ϢѧѧΛ
أنھى الممر بأقل عدد من األخط

المطلوب إنجازه
التنقل بعینین مغمضتین مع وضع رجل واحدة داخل الطوق

تعدیالت ممكنة:
�ϕϮѧѧѧѧσ�ϞѧѧѧѧϜΑ�ϊ ѧѧѧѧο ϮΘγ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ϞѧѧѧѧΟήϟ�ΪѧѧѧѧϳΪΤΗ

والیسرى داخل الطوق األزرق
ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϤϟΎΑ�ϱέΎѧѧѧΒΘϟ

�˯Ύѧѧѧτ ΧϷ�Ϧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧϗ
ھي التي تفوز) خطأ
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3العمالقة المتجولون        :                     عنوان الوضعیة.
 التنقل أثناءالتوازن  أتحكم في              :               الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري :

علب (تلمیذ على شكلین أسطوانیینكل أربع مجموعات كل واحدة في ممر، یتوفر  یقسم التالمیذ إلى
3تفصل بینھما مسافة  حواجز منخفضة العلوویتقدم في فضاء بھ ثالثة  ،)سم10 بقطر مربى

  .م 1.20أمتار، وحاجز علوه 

المطلوب إنجازه :
 ،التنقل باإلرتكاز على علب مع تخطي الحواجز مشیا دون إسقاطھا أو فقدان التوازن

یعتبر التلمیذ فائزا . م دون لمسھ أو فقدان التوازن كذلك1/20والمرور من تحت الحاجز 
) .نقطة جزاء عن كل حاجز تم إسقاطھ( إذا ما أنھى الممر بأقل عدد من األخطاء 

ةمكنتعدیالت م :  
 مشیاالتنقل.  
التنقل بھرولة.
التنقل جانبا.
التنقل إلى الوراء.
تحدید التوقیت.  



.المنافس وجودرغم تمریرات متتالیة 

في . مجموعات متساویة من حیث العدد
دون أن ) بالید(وضعیة تنافسیة بین مجموعتین، تحاول كل واحدة منھما القیام بعشر تمریرات متتالیة 

المجموعة التي تحتفظ بالكرة ویشرع 

حدود  عنجھا اخرإ من اعتراضھا أو
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.)بالید( العشرالتمریرات      :                 عنوان الوضعیة
تمریرات متتالیة  عشرنحقق :

:التنظیم المادي والبشري
مجموعات متساویة من حیث العدداألستاذ فضائین للعب بعد تقسیم التالمیذ إلى أربع

وضعیة تنافسیة بین مجموعتین، تحاول كل واحدة منھما القیام بعشر تمریرات متتالیة 
المجموعة التي تحتفظ بالكرة ویشرع عند تحقیق ذلك  تحتسب نقطة في خانة . الكرة

:المطلوب إنجازه
من اعتراضھا أو المنافسدون تمكن  للكرة متتالیة تمریراتعشر 

  .المحافظة علیھااسترجاع الكرة بشكل منظم و

:تعدیالت ممكنة
.عدد  التمریرات المطلوبة

.عدد الالعبین
.أبعاد مساحة اللعب

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري
األستاذ فضائین للعب بعد تقسیم التالمیذ إلى أربع یھیئ

وضعیة تنافسیة بین مجموعتین، تحاول كل واحدة منھما القیام بعشر تمریرات متتالیة 
الكرة المنافسیلمس 

.العد من جدید في

المطلوب إنجازه
عشر القیام ب

.الملعب
استرجاع الكرة بشكل منظم و

تعدیالت ممكنة
عدد  التمریرات المطلوبة
عدد الالعبین
أبعاد مساحة اللعب
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لعبة الھدف:                       عنوان الوضعیة.

صیب الھدفة وأالكر أمرر                        :الھدف التعلمي. 

التنظیم المادي والبشري:

�ωί Ϯѧѧϳ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�����ϊ ѧѧϗϮϤΘΗ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϯήѧѧΒϜϟ�ΓήΪѧѧϟ�ΝέΎѧѧΧ�ϊ ѧѧϗϮϤΘΗ�ϦϴϤΟΎѧѧϬϤϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ
��ΔϴϜϴΘѧγϼΑ�ΕΎѧϨϴϨϗ�ϯήϐμ ϟ�ΓήΪϟ�ς γϮΘΗ�ˬϯήϐμ ϟ�ΓήΪϟϭ�ϯήΒϜϟ�ΓήΪϟ�ϦϴΑ�ϦϴόϓΪϤϟ�ΔϋϮϤΠϣ��

ΫΎΘγϷ�ΓέΎη·�ΪϨϋ��ΕΎϨϴϨϘϟ��ρΎϘγ·�ϥϮϤΟΎϬϤϟ�ϝϭΎΤϳϟ�ς γϭ�ϲϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ�ΔϴϜϴΘγϼΒϟΪ��ϯήϐѧμ ϟ�Γή
ϴϓ�ΓήϜϟ�ήϳήϤΗ�ΪόΑ����������ΓήѧϜϟ�ϰѧϠϋ�ϝϮѧμ Τϟ�ϥϮόϓΪѧϤϟ�ϝϭΎѧΤϳ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬϢϬϨѧϴΑ�ΎѧϤ���ϥ�ϥϭΩ�ΎѧϬϟ�ϱΪѧμ Θϟϭ

ΐ ϴμ Η�ϑΪϬϟϭ�ˬϦϴϤΟΎϬϤϟ�ϰϟ·�ΩΎόΗ�ΎϬο ήΘϋ�ϢΗ�Γήϛ�Ϟϛϭ�ˬΑΎλ ·�Ϟϛ��ΔѧΛϼΛ�ϦϴϤΟΎϬϤϟ�ϨϤΗ�ϑΪϬϠϟ�Δ
Ϙϧϳ�ϦϴόϓΪϤϟ�ϑήσ�Ϧϣ�ΓήϜϠϟ�ωΎΟήΘγ�Ϟϛϭ�ˬςϴΘτ Ϙϧ�ϰϠϋ�ϥϮϠμ ΤϦϭ�ˬ�ήϴϴϐΗ�ΐ Πϳ��ΔѧΛϼΛ�Ϟϛ�έϭΩϷ

  .دقائق

 نجازهإالمطلوب:
تمریر الكرة ومحاولة إصابة الھدف: بالنسبة للمھاجمین.   
حمایة الھدف واعتراض الكرات: بالنسبة للمدافعین. 

تعدیالت ممكنة:
المدافعینعدد المھاجمین و.
عدد الكرات المستعملة.
عدد القنینات البالستیكیة.
اللعب بالرجل.
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.جدول توزیع الكفایات حسب المراحل

بدنیة منظمة وألعاب جماعیة حركات)ة(المتعلمیؤدي،ةدالوضعیةوفيالخامسة،في نھایة السنة 
.وحركات تعبیریة وأنشطة المبارزة وتوظیف أدوات الریاضة

4المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

األولىالمرحلةنھایةفي
وفيالخامسة،السنةمن

یؤدي ،ةدالوضعیة
حركات بدنیة ) ة(المتعلم

متناسقة في الجري والقفز 
والرمي ومطافات 

.الجمباز

الثانیةالمرحلةنھایةفي
وفي،الخامسةالسنةمن

یؤدي  دالة،وضعیة
حركات بدنیة ) ة(المتعلم

متناسقة في الجري  
والقفز والرمي، والتوازن 

.وأنشطة الھواء الطلق

الثالثةالمرحلةنھایةفي
وفيالخامسة،السنةمن

یؤدي دالة،وضعیة
حركات بدنیة ) ة(المتعلم

منظمة في الجري 
واأللعاب الجماعیة 
.والحركات التعبیریة

الرابعةالمرحلةنھایةفي
الخامسة وفيالسنةمن

یؤدي دالة،وضعیة
حركات بدنیة ) ة(المتعلم

منظمة وألعاب جماعیة 
وحركات تعبیریة، 
وأنشطة المبارزة 

.وتوظیف أدوات الریاضة



بشكل متقابل في ممرین؛ یحتوي 

بینما یبقى الممر الثاني المحاذي فارغا، 

ینطلق تلمیذ من المجموعة األولى بسرعة ویتخطى الحواجز ثم یسلم الشاھد ألول تلمیذ من 

ثم یستمر التناوب بین المجموعتین حتى وصول 

.إشارة االنطالق أو فور تسلم الشاھد من الزمیل
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.التناوب قاسب:عنوان الوضعیة
  .أقارن سرعتي بسرعة زمیلي:

:التنظیم المادي والبشري

بشكل متقابل في ممرین؛ یحتوي  كل مجموعتین تتموضع .یوزع التالمیذ إلى أربع مجموعات

بینما یبقى الممر الثاني المحاذي فارغا،  ،أربع حواجز تفصل بینھا مسافة متساویة

ینطلق تلمیذ من المجموعة األولى بسرعة ویتخطى الحواجز ثم یسلم الشاھد ألول تلمیذ من 

ثم یستمر التناوب بین المجموعتین حتى وصول  ،المجموعة الثانیة لیتم الجري في ممره الفارغ

:نجازه
إشارة االنطالق أو فور تسلم الشاھد من الزمیلالجري سریعا عند 

:
.زعلو الحواج

عنوان الوضعیة
التعلمي الھدف:

التنظیم المادي والبشري

یوزع التالمیذ إلى أربع مجموعات

أربع حواجز تفصل بینھا مسافة متساویة على األول

ینطلق تلمیذ من المجموعة األولى بسرعة ویتخطى الحواجز ثم یسلم الشاھد ألول تلمیذ من 

المجموعة الثانیة لیتم الجري في ممره الفارغ

  .آخر عنصر

نجازهإ المطلوب
 الجري سریعا عند

ممكنة تعدیالت:
علو الحواجعدد و
طول الممر.
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الرمي بالیدین:                         عنوان الوضعیة
 أرمي أداة إلى أبعد نقطة ممكنة               :           التعلميالھدف  

 المادي والبشريالتنظیم:

إلى أبعد مدى ) كرةكیس رمل،(یقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات، یحاول كل تلمیذ رمي أداة 
یتم التنافس بین أربع .مناطق ذات قیم مختلفة من نقطة إلى خمس نقطداخل مجال مقسم إلى 

.مجموعات یشكلھا األستاذ

 المطلوب إنجازه  
إلى أبعد منطقة انطالقا من الصدر رمي األداة بالیدین معا.

 تعدیالت ممكنة:
مسافة الرمي.  
تغییر األداة. 
 الخ...جلوسا، وقوفا، بدون خطوات استعدادیھ(طریقة الرمي.(  



.من جري استعدادي تدریجي

یقسم التالمیذ إلى ثنائیات في فضاء مكون من ستة ممرات تخطط بھا سواقي متفاوتة المسافة، 

من الثنائي بالقفز في ثالث ممرات اختیاریة وذلك لتحقیق  أكبر عدد من 

یقوم العنصر الثاني بالمالحظة واحتساب النقط

   .من النقط دعلى أكبر عد
.المصادقة على صحة القفزة واحتساب قیمتھا

.لمسافة ثالثة أمتار
.لمسافة أربع أمتار

.خمس أمتار
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 .أبعد فأبعد:                          عنوان الوضعیة
من جري استعدادي تدریجي اأقفز انطالق    :

:التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى ثنائیات في فضاء مكون من ستة ممرات تخطط بھا سواقي متفاوتة المسافة، 

من الثنائي بالقفز في ثالث ممرات اختیاریة وذلك لتحقیق  أكبر عدد من  لیقوم العنصر األو

یقوم العنصر الثاني بالمالحظة واحتساب النقط بینماالنقط  حسب قیمة كل ممر، 

:
على أكبر عدالمناسبة لقدرات المتعلم للحصول اختیار الممرات 

المصادقة على صحة القفزة واحتساب قیمتھا:بالنسبة للمالحظین

تغییر عرض السواقي
.یمكن تنظیم منافسة بین المجموعات

 .القفز بدون جري استعدادي:مثال: تغییر طریقة القفز
لمسافة ثالثة أمتار ياستعدادالقفز بجري 

لمسافة أربع أمتار يالقفز بجري استعداد
خمس أمتار لمسافة يالقفز بجري استعداد

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى ثنائیات في فضاء مكون من ستة ممرات تخطط بھا سواقي متفاوتة المسافة، 

یقوم العنصر األو

النقط  حسب قیمة كل ممر، 

المطلوب إنجازه:
 اختیار الممرات
بالنسبة للمالحظین

 تعدیالت ممكنة:
تغییر عرض السواقي
یمكن تنظیم منافسة بین المجموعات
تغییر طریقة القفز
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 اقتناص الطرائد                 :  عنوان الوضعیة.
 ثابتبدقة نحو ھدف أصوب:التعلميالھدف. 

التنظیم المادي والبشري :  

ϢѧѧδϘϳ�άѧѧϴϣϼΘϟ��ϊ ѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�ѧѧϋϮϤΠϣΕˬΎ�ѧѧϨΗΘϢψ�Ι ϼѧѧΛ�ѧѧϋϮϤΠϣ��ΕΎѧѧηέϭ�ϞѧѧΧΩ�ΕΎ��ϝϭΎѧѧΤϳ�ΚѧѧϴΤΑ
Ύѧѧπ ϋ΅ΐ ϳϮѧѧμ Η�Ύϫ��ΎϬϬΑΎѧѧη�Ύѧѧϣ�ϭ�Ώήѧѧπ Ϥϟ�Γήѧѧϛ��ϮѧѧΤϧΪѧѧϫϑ��ΔѧѧϔϠΘΨϣ��:�˭ϕϮѧѧσ�:��ΕΎѧѧϨϴϨϗ

�˭ΔϴϜϴΘѧѧγϼΑ�:ϝΎѧѧϋ�ϞѧѧΒΣ�����ΔѧѧϘτ ϨϤϟ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϤϠΘϟ�ϞѧѧϘΘϨϳ�Δѧѧηέϭ�Ϟѧѧϛ�ϞѧѧΧΩ�ΔΑΎѧѧλ ·�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧόΑϷ
ϑΪϬϟ�˭ϭ�ήϴϴϐΗ�ϢΘϳΕΎϋϮϤΠϤϟ�ϦϴΑ�ΕΎηέϮϟ��Ϟϛϊ Βγ�ΔϋΎδϟ�ΏέΎϘϋ�ϩΎΠΗ�ϲϓ�ϖΎϗΩ�����ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ

���������������ˬϝΎѧϔσϷ�Δϣϼѧγ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϪѧϧΎϜϣ�ϰѧϟ·�ϪѧΗΩΎϋ·�ϢΘѧΗ�ϰѧΘΣ�ΐ ϳϮѧμ Θϟ�ϑΎѧϘϳ·�ΐ ѧΠϳ�ˬΎѧϣ�ϑΪѧϫ�ρΎϘγ·
ΔόΑήϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ϒϠϜΘΗϭ��ΔΤΟΎϨϟ�ΕϻϭΎΤϤϟ�ΏΎδΘΣϭ�ϢϴψϨΘϟΎΑ���ΔѧϴϋϮϧ�ϪϠϔγ�ΓέϮμ ϟ�ο ϮΗ

  ).الورشات

 نجازهإالمطلوب:
 الخ...،أمتار7أو 6، 5(عدد من األھداف المتفاوتة المسافة إصابة أكبر(.
المخصصة للرمي احترام المنطقة.  

تعدیالت ممكنة:  
مسافة التصویب.  
 التصویبحجم و نوع األداة المستعملة في.
حجم و نوع الھدف.  



.فسیفساء الحركات الجمبازیة
.أقوم بأربع حركات منفصلة في مطاف جمبازي

�ΪѧѧϳΪϤΗϭ�Ϟѧѧλ ΎϔϤϼѧѧπόϟΕˬ��ωί Ϯѧѧϳ
����ΪѧѧΣϭ�ϩΎѧѧΠΗ�ϲѧѧϓ�ΔϠѧѧμ ϔϨϣ�ΕΎѧѧϛήΣ�ϊ ѧѧΑέ�ϯΩΆѧѧΗ���ϑΎѧѧτϣ�ϲѧѧϓϭ

�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϧΎΜϟϭ�ˬϥί ϮѧѧΘϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΰѧѧΠϨΗ�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϛήΤϟ
�����ΓήѧѧϴΧϷ�ΔѧѧϛήΤϟ�Ύѧѧϣ�ˬΔѧѧϴϓήϏέϮϜϟ�ΕΎѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΜϟΎΜϟϭ�ˬΔѧѧϴΒϧΎΠϟ�ΕΎѧѧϔϠϟ

.البقاء في وضعیة التوازن لمدة ثانیة

.إلى المجموعات نفسھا
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فسیفساء الحركات الجمبازیة:عنوان الوضعیة
أقوم بأربع حركات منفصلة في مطاف جمبازي:

:التنظیم المادي والبشري
ϦϴΨѧѧδΗ�ΓήѧѧΘϓ�ѧѧϳήΟ�ϦϤѧѧπΘΗΎ�ѧѧϔϴϔΧΎ��ΔѧѧϧϮϴϟ�ΕΎѧѧϛήΣϭϟ�ΪѧѧϳΪϤΗϭ�Ϟѧѧλ ΎϔϤ
ϊ ѧѧΑέ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ.����ΪѧѧΣϭ�ϩΎѧѧΠΗ�ϲѧѧϓ�ΔϠѧѧμ ϔϨϣ�ΕΎѧѧϛήΣ�ϊ ѧѧΑέ�ϯΩΆѧѧΗ

�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϧΎΜϟϭ�ˬϥί ϮѧѧΘϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΰѧѧΠϨΗ�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϛήΤϟ
�����ΓήѧѧϴΧϷ�ΔѧѧϛήΤϟ�Ύѧѧϣ�ˬΔѧѧϴϓήϏέϮϜϟ�ΕΎѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΜϟΎΜϟϭ�ˬΔѧѧϴΒϧΎΠϟ�ΕΎѧѧϔϠϟ

البقاء في وضعیة التوازن لمدة ثانیةفتنجز من طرف مجموعة القفز، ومطلوب من كل مؤدي 

:نجازه
.القیام بإنجاز حركات جمبازیة منفصلة

:
.تغییر الحركات المنجزة من محاولة إلى أخرى

إلى المجموعات نفسھا تنتمياقتراح حركات أخرى شخصیة 

عنوان الوضعیة
الھدف ألتعلمي:

التنظیم المادي والبشري
�ΪѧѧόΑϦϴΨѧѧδΗ�ΓήѧѧΘϓ

άѧѧϴϣϼΘϟ��ϰѧѧϟ·ϊ ѧѧΑέ
ϱί ΎѧѧΒϤΟ�ˬ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϧΎΜϟϭ�ˬϥί ϮѧѧΘϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΰѧѧΠϨΗ�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϛήΤϟ

�����ΓήѧѧϴΧϷ�ΔѧѧϛήΤϟ�Ύѧѧϣ�ˬΔѧѧϴϓήϏέϮϜϟ�ΕΎѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϑήѧѧσ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΜϟΎΜϟϭ�ˬΔѧѧϴΒϧΎΠϟ�ΕΎѧѧϔϠϟ
فتنجز من طرف مجموعة القفز، ومطلوب من كل مؤدي 

 نجازهإالمطلوب
القیام بإنجاز حركات جمبازیة منفصلة

تعدیالت ممكنة:
تغییر الحركات المنجزة من محاولة إلى أخرى
 اقتراح حركات أخرى شخصیة
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ربط حلقات السلسلة:   عنوان الوضعیة.
حركاتي الجمبازیة ألعرضھا أھیئ:  الھدف ألتعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

 التالمیذیوزع  ت،لعضالامفاصل وتمدید لاوحركات لیونة  اخفیف اتتضمن جری فترة تسخینبعد 
ربط بیقوم كل متعلم .كل واحدة منھا تتوفر على جدول للحركات الجمبازیة ،مجموعات أربعإلى 

التوازن على  نموجودة بالجدول تعبر ع جمبازیة مجموعات 3منتمیة إلى وحركات مختلفة  3
یحاول كل تلمیذ الحصول على أكبر عدد . رافیةغروالك الحركات لفات، وعنال، وعن رجل واحدة
دناه، أ دولفي الج لفئة معینة حسب درجة الصعوبة المذكورةإنجازه للحركات المنتمیة بمن النقط 

  .بدون تردد أو توقفمتسلسلة كاتإنجاز ثالث حر إذ علیھ

المطلوب إنجازه
حركات جمبازیة مناسبة ثاختیار ثال .
التركیز على تنظیم الحركات .  
البقاء في وضعیة التوازن لمدة ثانیتین.

تعدیالت ممكنة      :
تغییر الحركات المنجزة من محاولة إلى أخرى .  

  .نفسھا المجموعاتاقتراح حركات أخرى منتمیة إلى 



.از الحاجز دون لمسھ باالرتكاز على رجل واحدة

�����Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϧϮϜϣ�ΓΪѧѧѧΣϭ�Δѧѧѧηέϭ�ϲѧѧѧϓ�ϥ
��ϲϟϮΘϟΎѧѧѧѧΑ�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧѧѧѧλ ΎϨϋ�ί ΎѧѧѧѧΘΠϳ�ˬ

ϝΎΒϘΘѧѧѧѧγϻ�ϞѧѧѧѧΟέ����ΓΪѧѧѧѧΣϭ�ΓΩ�ϞѧѧѧѧϤΣ�ϊ ѧѧѧѧϣ
���ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬΔѧѧѧϟϭΎΤϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ς ϘϨѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΩΪѧѧѧϋ�ήѧѧѧΒϛ�ϖѧѧѧϴϘΤΗ�ϢϬϴѧѧѧϠϋϭ�ˬΐ ѧѧѧϠόϟ�ϯΪѧѧѧΣ·�ϲѧѧѧϓ�ΎϬόѧѧѧο Ϯϟ

.العلو المناسب لیضعھا في العلبة المقابلة لمكان القفز
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.لعبة المقص :عنوان الوضعیة
از الحاجز دون لمسھ باالرتكاز على رجل واحدةیأجت:

:التنظیم المادي والبشري

������ϞѧѧѧϤόΗ�ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳΎѧѧѧΘϋϮϤΠϣ�����Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϧϮϜϣ�ΓΪѧѧѧΣϭ�Δѧѧѧηέϭ�ϲѧѧѧϓ�ϥ
��ΎϳΪϋΎѧѧѧѧμ Η�ϞѧѧѧѧΎϣ�ΰΟΎѧѧѧѧΣ��ϲσΎѧѧѧѧτ ϣ�ς ϴѧѧѧѧΧ���ϲϟϮΘϟΎѧѧѧѧΑ�ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧѧѧѧλ ΎϨϋ�ί ΎѧѧѧѧΘΠϳ�ˬ

��κ ѧѧѧѧϘϤϟ�ΔѧѧѧѧϘϳήτ Α�ΎѧѧѧѧΒϧΎΟ�ΰΟΎѧѧѧѧΤϟ�ϊ ϓΪѧѧѧѧϟ�ϞѧѧѧѧΟέ��ϝΎΒϘΘѧѧѧѧγϻ�ϞѧѧѧѧΟέ
���ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬΔѧѧѧϟϭΎΤϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ς ϘϨѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΩΪѧѧѧϋ�ήѧѧѧΒϛ�ϖѧѧѧϴϘΤΗ�ϢϬϴѧѧѧϠϋϭ�ˬΐ ѧѧѧϠόϟ�ϯΪѧѧѧΣ·�ϲѧѧѧϓ�ΎϬόѧѧѧο Ϯϟ

.المجموعة الثانیة بالمالحظة واحتساب النقط

:نجازه
العلو المناسب لیضعھا في العلبة المقابلة لمكان القفز إلىیحمل التلمیذ أداة ثم یقفز بھا 

:
.تغییر علو الحبل

  .)عدد العلب(تغییر طول الحبل 

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

������ϞѧѧѧϤόΗ�ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ
��ΎϳΪϋΎѧѧѧѧμ Η�ϞѧѧѧѧΎϣ�ΰΟΎѧѧѧѧΣ

��κ ѧѧѧѧϘϤϟ�ΔѧѧѧѧϘϳήτ Α�ΎѧѧѧѧΒϧΎΟ�ΰΟΎѧѧѧѧΤϟ
���ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬΔѧѧѧϟϭΎΤϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ς ϘϨѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΩΪѧѧѧϋ�ήѧѧѧΒϛ�ϖѧѧѧϴϘΤΗ�ϢϬϴѧѧѧϠϋϭ�ˬΐ ѧѧѧϠόϟ�ϯΪѧѧѧΣ·�ϲѧѧѧϓ�ΎϬόѧѧѧο Ϯϟ

المجموعة الثانیة بالمالحظة واحتساب النقطیقوم عناصر 

نجازهالمطلوب إ
 یحمل التلمیذ أداة ثم یقفز بھا

ت ممكنةتعدیال:
تغییر علو الحبل
 تغییر طول الحبل
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لعبة تغییر األماكن          :              عنوان الوضعیة
المنافسأسرع ألغیر مكاني قبل                    :      الھدف التعلمي  

التنظیم المادي والبشري:

����ˬΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�Ϟѧѧѧμ ϔϟ�άѧѧѧϴϣϼΗ�ωί Ϯѧѧѧϳ�Ϟѧѧѧϛ�ϒѧѧѧϘΗ�����Ϧѧѧѧϣ�Δѧѧѧϳϭί �Ϟѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣϟ�Ύѧѧѧϳϭΰ
��ΐ ѧѧόϠϣ�ΝέΎѧѧΧ����ΓήѧѧθόΑ�ϪόϠѧѧο �έΪѧѧϘϳ�ϊ ѧѧΑήϣέΎѧѧΘϣ�ˬ����ˬϰѧѧϟϭϷ�ΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·�ΪѧѧϨϋϡϮѧѧϘΗ���ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ

ϱήѧѧѧΠϟ�ΔϋήѧѧѧδΑ��ΎѧѧѧϫΎϳϭί �ϰѧѧѧϟ·�ϯήѧѧѧΧϷ�ϕήѧѧѧϔϟ�ϝϮѧѧѧλ ϭ�ϞѧѧѧΒϗ�ΔѧѧѧϴϟϮϤϟ�Δѧѧѧϳϭΰϟ�ϮѧѧѧΤϧ�ˬ�ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋϭ
  . في نفس االتجاه بالمشيجمیع المجموعات  تقوماألستاذ الثانیة، 

المطلوب إنجازه:
الجري جماعة بسرعة نحو الزاویة الموالیة.

 تعدیالت ممكنة:
مساحة الملعب.
 بشكل جانبيعلى رجل واحدة، (طریقة التنقل(.   
تغییر نوعیة اإلشارة.



.حواجز

���ϱϮѧѧѧΘΤϳ��ΎѧѧѧϤϬϨϣ�ΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛین
���ΐ ѧѧѧϠϋ�ˬΔϴΒѧѧѧθΧ�ϊ ѧѧѧτ ϗ�ΎѧѧѧϬϗϮϓ�ΔϴϜϴΘѧѧѧγϼΑ

ΔϓΎѧѧѧѧδϤϟ�ϊ ѧѧѧѧτ Ϙϟ��ϲѧѧѧѧτ ΨΗ�ϊ ѧѧѧѧϣ
�����ΪѧѧѧόΑ�ϦϳήѧѧѧϤϤϟ�ϝΪΒΘѧѧѧγ�ΔѧѧѧϴϧΎϜϣ·�ϊ ѧѧѧϣ
����ϊ ѧѧѧτ Ϙϟ�ΏϭΎѧѧѧϨΘϟΎΑ�ΎѧѧѧϳήΟ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϖѧѧѧϠτ Ϩϳ�ˬΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·

����ϭ�ˬϝϮѧѧλ Ϯϟ�ς ѧѧΧ�ΪѧѧϨϋ�ϞѧѧϴϣΰϠϟ�ΪϫΎѧѧθϟ�ϢϴϠ���Ϯѧѧϫ�ΰΎѧѧϔϟ�ϖѧѧϳήϔϟ
.یع عناصره من االنتھاء بأقل عدد من األخطاء قبل اآلخر

.الممرین

.الحرص على تسلیم الشاھد بالتناوب بین عناصر نفس المجموعة
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 .الحواجز سباق                     :عنوان الوضعیة
حواجزال علىوالقفزنسق بین الجري أ                     :

:التنظیم المادي والبشري
����ϞѧѧѧΧΩ�ϥΎѧѧѧδϓΎϨΘΗ��ϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ωί ϮѧѧѧϳϓΎѧѧѧτ ϣϦϴ�ϳήѧѧѧΩین

ϮѧѧѧϠόΑ����Ϣѧѧѧγ����ΕΎѧѧѧϨϴϨϗ��ϝΎϤόΘѧѧѧγ�ϦѧѧѧϜϤϳ���ΐ ѧѧѧϠϋ�ˬΔϴΒѧѧѧθΧ�ϊ ѧѧѧτ ϗ�ΎѧѧѧϬϗϮϓ�ΔϴϜϴΘѧѧѧγϼΑ
Φѧѧѧѧϟ��ˬ�ϖѧѧѧѧϠτ ϨΗ�ήѧѧѧѧλ ΎϨϋ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϲϟϮΘϟΎѧѧѧѧΑ

��ϝϮѧѧѧλ Ϯϟϭ�˭ΎϬσΎϘѧѧѧγ·�ϥϭΩ��ϖѧѧѧϳήϔϟ�ϞѧѧѧΒϗ�ήѧѧѧΧϵ�ˬ�����ΪѧѧѧόΑ�ϦϳήѧѧѧϤϤϟ�ϝΪΒΘѧѧѧγ�ΔѧѧѧϴϧΎϜϣ·�ϊ ѧѧѧϣ
��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�έϭήѧѧѧϣ�ΪѧѧѧϨϋ�����ϊ ѧѧѧτ Ϙϟ�ΏϭΎѧѧѧϨΘϟΎΑ�ΎѧѧѧϳήΟ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϖѧѧѧϠτ Ϩϳ�ˬΫΎΘѧѧѧγϷ�ΓέΎѧѧѧη·

����ѧѧδΗϭ�ΰΟϮѧѧΤϟ�ϲѧѧτ ΨΗ�ϊ ѧѧϣ�ˬϑΎѧѧτ Ϥϟ����ϭ�ˬϝϮѧѧλ Ϯϟ�ς ѧѧΧ�ΪѧѧϨϋ�ϞѧѧϴϣΰϠϟ�ΪϫΎѧѧθϟ�ϢϴϠ
یع عناصره من االنتھاء بأقل عدد من األخطاء قبل اآلخر

الممرین في كال نطالقتي اإلیجب الحرص على تفاوت نقط

:

.جز دون إسقاطھااوبسرعة مع تخطي الح
الحرص على تسلیم الشاھد بالتناوب بین عناصر نفس المجموعة

.
.عدد وعلو الحواجز

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري
����ϞѧѧѧΧΩ�ϥΎѧѧѧδϓΎϨΘΗ��ϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ωί Ϯѧѧѧϳ

ϰѧѧѧϠϋ����ΰΟϮѧѧѧΣϮѧѧѧϠόΑ
ϲϗέϮѧѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧѧϣ����Φѧѧѧѧϟ

ΰΟϮѧѧѧΤϟ���ϝϮѧѧѧλ Ϯϟϭ�˭ΎϬσΎϘѧѧѧγ·�ϥϭΩ
��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�έϭήѧѧѧϣ

����ѧѧδΗϭ�ΰΟϮѧѧΤϟ�ϲѧѧτ ΨΗ�ϊ ѧѧϣ�ˬϑΎѧѧτ Ϥϟ
یع عناصره من االنتھاء بأقل عدد من األخطاء قبل اآلخرالذي یتمكن جم

یجب الحرص على تفاوت نقط: مالحظة

 نجازهإالمطلوب:

 بسرعة مع تخطي الحالجري
الحرص على تسلیم الشاھد بالتناوب بین عناصر نفس المجموعة

تعدیالت ممكنة:

 المطافطول.
عدد وعلو الحواجز
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السالت ملء         :                 عنوان الوضعیة.
أصوب األدوات داخل السلة         :                     الھدف ألتعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

یحاول العنصر األول من  ،یقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات تقف أمام ممرات طولھا سبعة أمتار 
 الورق المقوىسلة، علبة من (داخل إطار ) الخ...كرات، علب، دمى (كل مجموعة إدخال أدوات

  .عدد األدوات الموجوة في سلتھاحتسب ی، وعند إنھاء عناصر كل مجموعة )متوسطة الحجم

المطلوب إنجازه:  
الرمي بدقة. 
تصویب أكبر عدد ممكن من األدوات داخل العلبة أو السلة.

 تعدیالت ممكنة:  
عدد التصویبات لكل تلمیذ.
المسافة بین التلمیذ واإلطار.  



یتنقل فوقھا بالتناوب، وذلك بوضعھا في 

  ".ب " خط عند ال ونقطة نھایة

  خط     أ

ض، وذلك بوضعھا في االتجاه 

.عرج، المرور من تحت حاجز
.نطالق ونقطة الوصول
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.ريثأ وأمح :عنوان الوضعیة
.ضبط توازن الجسم أثناء التنقلأ :

:التنظیم المادي والبشري

یتنقل فوقھا بالتناوب، وذلك بوضعھا في ) سم20/20(كل تلمیذ یتوفر على ثالث قطع خشبیة 

ونقطة نھایة" أ " خط ال عند االتجاه الذي یقصده  داخل مساحة لھا نقطة بدایة

خط     ب                                

:المطلوب إنجازه
ض، وذلك بوضعھا في االتجاه التنقل فوق القطع الخشبیة دون وضع الرجل على األر

. ودقص

:
عرج، المرور من تحت حاجزمتفي خط مستقیم، في خط : تغییر مسار التنقل

نطالق ونقطة الوصولفي المسافة الفاصلة بین نقطة اإل

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

كل تلمیذ یتوفر على ثالث قطع خشبیة 

االتجاه الذي یقصده  داخل مساحة لھا نقطة بدایة

خط     ب                                

المطلوب إنجازه
التنقل فوق القطع الخشبیة دون وضع الرجل على األر

قصالذي الم

تعدیالت ممكنة:
تغییر مسار التنقل
في المسافة الفاصلة بین نقطة اإل الزیادة
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لعبة التوأم               :  عنوان الوضعیة.
 صدیقي مع الحفاظ على التوازنأتنقل ملتحما بجسم                   : لتعلمياالھدف. 

التنظیم المادي والبشري:

، یحاول التلمیذان م15في " ب"و"  أ" تحدد المسافة الفاصلة بین الخطین . یقسم التالمیذ إلى ثنائیات 

من ، والحیلولة دون إسقاطھا ةجسمیھما ملتحمین بواسطة أدا بتالحم" ب"خط الإلى "أ "خط الالتنقل من 

.نھایة الممربدایة الى 

  أخط                                                                   بخط                              

المطلوب إنجازه:
التنقل بشكل متوازن وفي وضعیة التحام بالزمیل إلیصال األداة إلى خط النھایة.

تعدیالت ممكنة:  
 الخ...بالظھر، بالرأس، بالكتفبالصدر، (طریقة االلتحام.(  
كرة صغیرة، كبیرة:حجم األداة.  
 بالزیادة أو النقصان: التغییر في المسافة الفاصلة بین الخطین.  
وضع صعوبات كتخطي حاجز منخفض: مسار التنقل تعقید.   



�έΎѧΘϣ�ˬ�����Ϟѧϛ�Ϧѧϋ�άѧϴϤϠΗ�ϒѧϘϳ

���ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ϦϳΪΟϮΘϤϟ�Ϫϼϣί �ϰϟ·�ΏϭΎϨΘϟΎΑ�ΓήϜϟ�ϲϣέ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϠΑΎϘϤϟ�ΔϘτ ϨϤϟ�ϲϓ�ΔϋϮϤΠϣ

ν έϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ς ϘѧѧѧδΗ�ϥ�ϥϭΩ�ΓήѧѧѧϜϟ�ρΎѧѧѧϘΘϟ�ˬ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�ΪѧѧѧΟϮΗ�ϢѧѧѧϏέ

���ϳ�ΓήѧϜϟ�ρΎѧϘΘϟ�Ϧѧϣ�ϦϜϤΘϳ�άϴϤϠΗ�Ϟϛϭ�ˬΎϬσΎϘΘϟϻ�ϢϫέϭΪΑ�ϥϮόδϳ�Ϧϳάϟ�ϯήΧϷ�ΔϋϮϤΠϤϟ��ϝϮѧΤΘ

129

2  المرحلةالخامسة السنة

   .االستقبال:             ةوضعی

.أتموضع في مسار الكرة الستقبالھا:             الھدف التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

��������Ϫѧο ήϋ�έϮѧψΤϣ�ήѧϤϣ�ΎѧϤϬϨϴΑ�Ϟѧμ ϔϳ�ϦϴѧΘϘτ Ϩϣ�ϰѧϟ·�˯Ύπ ϔϟ�ϢδϘϳ6

���ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ϦϳΪΟϮΘϤϟ�Ϫϼϣί �ϰϟ·�ΏϭΎϨΘϟΎΑ�ΓήϜϟ�ϲϣέ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϠΑΎϘϤϟ�ΔϘτ ϨϤϟ�ϲϓ�ΔϋϮϤΠϣ

ϰѧѧѧϠϋ�ϥϮѧѧѧϠϤόϳν έϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ς ϘѧѧѧδΗ�ϥ�ϥϭΩ�ΓήѧѧѧϜϟ�ρΎѧѧѧϘΘϟ

���ϳ�ΓήѧϜϟ�ρΎѧϘΘϟ�Ϧѧϣ�ϦϜϤΘϳ�άϴϤϠΗ�Ϟϛϭ�ˬΎϬσΎϘΘϟϻ�ϢϫέϭΪΑ�ϥϮόδϳ�Ϧϳάϟ�ϯήΧϷ�ΔϋϮϤΠϤϟ

:المطلوب إنجازه
.التنقل والتموضع الستقبال الكرات المقذوفة

:
.عرض الممر المحظور

.إضافة كرة أخرى

وضعیالعنوان

الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

��������Ϫѧο ήϋ�έϮѧψΤϣ�ήѧϤϣ�ΎѧϤϬϨϴΑ�Ϟѧμ ϔϳ�ϦϴѧΘϘτ Ϩϣ�ϰѧϟ·�˯Ύπ ϔϟ�ϢδϘϳ

���ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧϓ�ϦϳΪΟϮΘϤϟ�Ϫϼϣί �ϰϟ·�ΏϭΎϨΘϟΎΑ�ΓήϜϟ�ϲϣέ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϠΑΎϘϤϟ�ΔϘτ ϨϤϟ�ϲϓ�ΔϋϮϤΠϣ

�Ϋ·�ˬϰѧѧѧϟϭϷϰѧѧѧϠϋ�ϥϮѧѧѧϠϤόϳ

���ϳ�ΓήѧϜϟ�ρΎѧϘΘϟ�Ϧѧϣ�ϦϜϤΘϳ�άϴϤϠΗ�Ϟϛϭ�ˬΎϬσΎϘΘϟϻ�ϢϫέϭΪΑ�ϥϮόδϳ�Ϧϳάϟ�ϯήΧϷ�ΔϋϮϤΠϤϟ

  .إلى رام

المطلوب إنجازه
التنقل والتموضع الستقبال الكرات المقذوفة

تعدیالت ممكنة:
عرض الممر المحظور
إضافة كرة أخرى
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دوري في كرة القدم:عنوان الوضعیة.

نحو ھدف أمرر وأستقبل وأسدد              :           الھدف التعلمي.   

التنظیم المادي والبشري:

���������Γήѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ϱέϭΩ�ϢψϨѧѧѧϳ�ϢѧѧѧΛ�ˬϦϴѧѧѧϤϠόΘϣ�ΔѧѧѧϴϧΎϤΛ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϧϮϜϣ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧѧδϘϳ
���ΔѧѧѧϳΎϬϧ�ϒѧѧѧμ ϧ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ϡΪѧѧѧϘϟ�����Η�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΞΎѧѧѧΘϨϟ�Ϧѧѧѧϋ�ϥϼѧѧѧϋϹ�ΪѧѧѧόΑ���ϢѧѧѧΛ�ΐ ѧѧѧϴΗήΘϟ�ΓέΎѧѧѧΒϣ�ϡΎѧѧѧϘ

  .یعلن عن الفائزالنھایة، ثم 

المطلوب إنجازه:
 االستقبال والتسدید لتسجیل الھدف بالنسبة للھجوموالتمریر.
مراقبة حامل وغیر حامل الكرة السترجاعھا.
.
تعدیالت ممكنة :  

أبعاد الملعب.
عدد الالعبین .
مدة اإلنجاز  .  



.أدحرج الكرة مع مراوغة الحواجز

ι ΎѧѧѧΧ�Ϫѧѧѧο ήϋ�5�ϡ��ϪѧѧѧϟϮσϭ
�����ΓήѧѧѧѧϜϟ�ΔѧѧѧѧΟήΣΩ�ϩήѧѧѧѧλ ΎϨϋ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϰѧѧѧѧϬϧ�ϱάѧѧѧѧϟϦϴѧѧѧѧΑ���ϞѧѧѧѧΒϗ�ΰΟϮѧѧѧѧΤϟ

أو مسابقة بین فریقین في قیادة الكرة بین المنعرجات والتسدید ، نفس المطاف للفریقین معا 
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 .مراوغة الحواجز       :                 عنوان الوضعیة
أدحرج الكرة مع مراوغة الحواجز:

:التنظیم المادي والبشري

ϥϮѧѧѧϤϠόΘϤϟ�ϢѧѧѧδϘϳ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�ˬ��ϞѧѧѧϜϟήѧѧѧϤϣ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�ι ΎѧѧѧΧ
ϖѧѧѧѧϳήϔϟ�����ΓήѧѧѧѧϜϟ�ΔѧѧѧѧΟήΣΩ�ϩήѧѧѧѧλ ΎϨϋ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϰѧѧѧѧϬϧ�ϱάѧѧѧѧϟ

:المطلوب إنجازه

  . الحواجز الموجودة في الممر بینقیادة ودحرجة الكرة 
.التحكم في الكرة أثناء دحرجتھا عبر منعرجات الممر

:تعدیالت ممكنة
.استعمال مرمى بھ حارس

مسابقة بین فریقین في قیادة الكرة بین المنعرجات والتسدید ، نفس المطاف للفریقین معا 
.مطافان مختلفان

  .م10/15ستة تالمیذ مقابل أربعة بملعب مساحتھ مثال 

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

ϥϮѧѧѧϤϠόΘϤϟ�ϢѧѧѧδϘϳ
10��ϡ���ί Ϯѧѧѧѧϔϳϭϖѧѧѧѧϳήϔϟ

  .المنافسین

المطلوب إنجازه

 قیادة ودحرجة الكرة
التحكم في الكرة أثناء دحرجتھا عبر منعرجات الممر

تعدیالت ممكنة
استعمال مرمى بھ حارس
 مسابقة بین فریقین في قیادة الكرة بین المنعرجات والتسدید ، نفس المطاف للفریقین معا

مطافان مختلفان
 ستة تالمیذ مقابل أربعة بملعب مساحتھ مثال
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فك األلغاز                    :عنوان الوضعیة.

أتعرف على الحالة الوجدانیة عن طریق المحاكاة                     :الھدف التعلمي  .  

التنظیم المادي والبشري:

������ϯΪѧѧѧѧόΘϳ�ϻ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ˬϖΎѧѧѧѧϗΩ�β ѧѧѧѧϤΧ�ϝϼѧѧѧѧΧ�Ϫѧѧѧѧο ήϋ�ϲΎѧѧѧѧϨΛ�Ϟѧѧѧѧϛ�Ί ѧѧѧѧϴϬϳ�ΚѧѧѧѧϴΤΑ�ΕΎѧѧѧѧϴΎϨΜΑ�ϞѧѧѧѧϤόϟ
�ν ήѧѧѧѧόϟ30�ΔѧѧѧѧϴϧΎΛ�ˬ�����Ϡϋ�ϢѧѧѧѧϜΤϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϲϗΎѧѧѧѧΑ�ϦϜϤΘѧѧѧѧϳ�ΚѧѧѧѧϴΤΑ�Ϫѧѧѧѧϴ���ΕΎѧѧѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧѧѧϴϟϮϟΪϣ

��ν ήѧѧѧѧόϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϨϤѧѧѧѧπΘϤϟ��άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϑήѧѧѧѧόΗϭ�ˬϦϴѧѧѧѧψΣϼϤϟ��ωϮѧѧѧѧο Ϯϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ���άѧѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϰѧѧѧѧϠϋϭ�ˬ
ϪˬϟΎѧѧѧѧμ ϳ·�ΩήѧѧѧѧϤϟ�ΰѧѧѧѧϐϠϟ�Ϧѧѧѧѧϋ�ήѧѧѧѧϴΒόΘϟ�ν ήѧѧѧѧόϟ�ΐ ΣΎѧѧѧѧλ�ϨϴΑ�ϞѧѧѧѧϴϠΤΗ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϲϗΎѧѧѧѧΑ�ϝϭΎѧѧѧѧΤϳ�ΎѧѧѧѧϤ

   .الحركات وإدراك الموضوع، في حین یؤدي زمیلھ دور المصاحب والمتمم

المطلوب إنجازه:
المحاكاة بشكل صحیح .  
 التعبیر الجسدي المناسب للغز.

تعدیالت ممكنة  
المساحة المخصصة للعرض من أجل تمكین التالمیذ من استغالل الفضاء.  
 على التلمیذ تقدیم أكبر عدد ممكن من الحركات المعبرة في وقت وجیز :العرضتقلیص مدة .  



كرسي،  (أدوات مختلفة 3وتوضع أمام كل مجموعتین 
یقوم المتعلم من . یتم توزیعھا مناصفة بین المجموعتین

حركة واحدة تحاكي األداة الموجودة على الطریق، ثم یلیھ 
.یقوم بحركات مخالفة للتي قام بھا المتعلم األول

تقترح مجموعة عددا من األدوات، وعلى المجموعة األخرى إیجاد أكبر عدد من 
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.أعبر في صمت:عنوان الوضعیة

   .ألداةاطابق الحركة مع أ                  :

:التنظیم المادي والبشري

وتوضع أمام كل مجموعتین  ،یقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات
یتم توزیعھا مناصفة بین المجموعتین)الخ...محفظة، إسفنج، مكنسة وعصا،

حركة واحدة تحاكي األداة الموجودة على الطریق، ثم یلیھ : حركات 3بإنجاز 
یقوم بحركات مخالفة للتي قام بھا المتعلم األول2متعلم آخر من مجموعة 

:المطلوب إنجازه
  .لألدوات) في الشكل(القیام بالحركات المناسبة 

.إتقان الحركات للفوز بأكبر عدد من النقط

:ةمكنتعدیالت م
.حركتان لكل أداة: حركات اعتیادیة 6إنجاز 

.عدد األدوات على الطریق
تقترح مجموعة عددا من األدوات، وعلى المجموعة األخرى إیجاد أكبر عدد من 

.الحركات المناسبة لھا

عنوان الوضعیة

 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات
محفظة، إسفنج، مكنسة وعصا،

بإنجاز  1المجموعة 
متعلم آخر من مجموعة 

المطلوب إنجازه
 القیام بالحركات المناسبة
إتقان الحركات للفوز بأكبر عدد من النقط

تعدیالت م
 إنجاز

عدد األدوات على الطریق
 تقترح مجموعة عددا من األدوات، وعلى المجموعة األخرى إیجاد أكبر عدد من

الحركات المناسبة لھا
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العقدة                        :اللعبةعنوان.

مستقیم أجري بسرعة في خط:                    الھدف التعلمي.  

التنظیم المادي والبشري:

یقسم التالمیذ إلى مجموعتین، تقف كل واحدة منھما على شكل قاطرة أمام ممر طولھ عشرون 

عند إشارة األستاذ ینطلق التلمیذ األول من كل مجموعة حامال . یوضع عند نھایتھ كرسي ،مترا

مندیال لیربطھ بإحدى أرجل الكرسي، والعودة مسرعا لیلمس ید زمیلھ الموالي الذي یتابع المنافسة 

  .تفوز المجموعة التي استكمل عناصرھا المھمة. بحل عقدة المندیل وربطھ في رجل مغایرة

المطلوب إنجازه:
الجري بسرعة وحل عقدة المندیل ثم ربطھ برجل مغایرة والعودة سریعا.  

تعدیالت ممكنة:  
طول الممر.
حل عقدة المندیل وجلبھ إلعطائھ للزمیل الموالي الذي یقوم بإعادة عقده : تغییر التعلیمة

  .في رجل مغایرة مثال



مربع زاویة خارج ملعب على شكل 

 ، في محاولة واحدة،كل عنصر من المجموعة

منطقتھ؛ وھكذا المجموعة المقابلة والعودة إلى 

.دون إسقاطھا خالل الجري
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خلیة النمل:عنوان الوضعیة

اةأد مالاجري حأ:

:التنظیم المادي والبشري

زاویة خارج ملعب على شكل  في واحدةقسم التالمیذ إلى أربع مجموعات، تقف كل 

كل عنصر من المجموعة یقومم، عند إشارة األستاذ 20ضلعھ حوالي 

المجموعة المقابلة والعودة إلى  زاویة نحواة واحدة متواجدة بزاویتھ 

.حتى إنھاء األدوات

:نجازه
.زاویة الفریق اآلخر أجري بسرعة حامال أداة لملئ

دون إسقاطھا خالل الجريأسھر على وضع األداة في المكان المخصص 

:ممكنة
  .العداد استعمال

.األدوات
.ضلع المربع

عنوان الوضعیة

 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

قسم التالمیذ إلى أربع مجموعات، تقف كل ی

ضلعھ حوالي 

اة واحدة متواجدة بزاویتھ نقل أدب

حتى إنھاء األدوات

نجازهإ المطلوب
أجري بسرعة حامال أداة لملئ
 أسھر على وضع األداة في المكان المخصص

ممكنة تعدیالت
استعمال
األدوات عدد
ضلع المربع
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الالعب المساعد:الوضعیة.

استعین بالالعب المساعد على الھامش:                      الھدف التعلمي.

والبشريالتنظیم المادي:

العبین داخل ملعب أو في ساحة  8إلى  6إجراء مقابلة في كرة القدم بین فریقین مكونین من 

دقائق وتستبدل األدوار، ویفوز الفریق الذي سجل أكبر عدد من  8تستمر اللعبة . المدرسة

  .األھداف

نجازهإ المطلوب:
 بالممر الھامشياالستعانة بالالعب المتواجد.      
الممر  ةیسمح لالعب المساعد بمغادرال.  
 الوسط التنقل داخل ممر الالعب المساعدال یمكن لالعب.   

تعدیالت ممكنة:    
عدد الالعبین.
مساحة الملعب.



.نحقق خمس تمریرات متتالیة رغم وجود المنافس

���������Ϧѧѧѧϣ�ΔϳϭΎѧѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢϴѧѧѧδϘΗ�ΪѧѧѧόΑ�ΐ ѧѧѧόϠϟ�ϦϴΎѧѧѧπϓ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϞϜѧѧѧθϳ
���������ϡΎѧѧѧϴϘϟ�ΎѧѧѧϤϬϨϣ�ΓΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤΗ�ˬϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔϴѧѧѧδϓΎϨΗ�Δϴόѧѧѧο ϭ�ϲѧѧѧϓ

β ϓΎѧѧѧϨϤϟ�ΓήѧѧѧϜϟ���ˬϚѧѧѧϟΫ�ϖѧѧѧϴϘΤΗ�ΪѧѧѧϨϋ
.العد من جدید

عن حدود  الخروجدون من طرف عناصر الفریق الواحد 
.
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.التمریرات الخمس      :               عنوان الوضعیة
نحقق خمس تمریرات متتالیة رغم وجود المنافس:

:التنظیم المادي والبشري

���������Ϧѧѧѧϣ�ΔϳϭΎѧѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢϴѧѧѧδϘΗ�ΪѧѧѧόΑ�ΐ ѧѧѧόϠϟ�ϦϴΎѧѧѧπϓ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϞϜѧѧѧθϳ
.���������ϡΎѧѧѧϴϘϟ�ΎѧѧѧϤϬϨϣ�ΓΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧΤΗ�ˬϦϴΘϋϮѧѧѧϤΠϣ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔϴѧѧѧδϓΎϨΗ�Δϴόѧѧѧο ϭ�ϲѧѧѧϓ

Α�ΔѧѧѧϴϟΎΘΘϣ�ΕήΪѧѧѧϴϟ�ΔτѧѧѧγϮ��β ѧѧѧϤϠϳ�ϥ�ϥϭΩβ ϓΎѧѧѧϨϤϟ
العد من جدید لمجموعة التي تحتفظ بالكرة، وینطلقتحتسب نقطة في خانة ا

:المطلوب إنجازه
من طرف عناصر الفریق الواحد القیام بخمس تمریرات متتالیة 

.الكرة من طرف الفریق المنافس، ودون اعترض 
.استرجاع الكرة بشكل منظم والمحافظة علیھا

:تعدیالت ممكنة
.عدد التمریرات المطلوبة

.عدد الالعبین
.أبعاد مساحة اللعب

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

���������Ϧѧѧѧϣ�ΔϳϭΎѧѧѧδΘϣ�ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢϴѧѧѧδϘΗ�ΪѧѧѧόΑ�ΐ ѧѧѧόϠϟ�ϦϴΎѧѧѧπϓ�ΫΎΘѧѧѧγϷ�ϞϜѧѧѧθϳ
�ΩΪѧѧѧόϟ�ΚѧѧѧϴΣ.
ѧѧѧϳήϤΗ�β ѧѧѧϤΨΑΑ�ΔѧѧѧϴϟΎΘΘϣ�Εή

تحتسب نقطة في خانة ا

المطلوب إنجازه
 القیام بخمس تمریرات متتالیة

، ودون اعترض الملعب
استرجاع الكرة بشكل منظم والمحافظة علیھا

تعدیالت ممكنة
عدد التمریرات المطلوبة
عدد الالعبین
أبعاد مساحة اللعب
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المرشد                      :عنوان الوضعیة .
 للمھمة المطلوبة استجابة أالئم حركاتي                      : لتعلمياالھدف.  

التنظیم المادي والبشري:
یتم . أمتار 5متقابلین على جانبي الملعب تفصل بینھما مسافة ") ب"و " أ("یرسم األستاذ خطین  

تكوین ثنائیات، بحیث یقف كل عنصر من ثنائي خلف أحد الخطین، أحدھما مغمض العینین، 

عند إشارة األستاذ یحاول المغمض العینین اللحاق بالمرشد في الخط المقابل لھ، . واآلخر یرشده

  . اعتمادا على التوجیھات الصوتیة التي یصدرھا ھذا األخیر

المطلوب إنجازه:
وعدم المباالة بتشویش الثنائیات  تباع توجیھاتھااللتحاق بالمرشد دون غیره وذلك بإ

.  األخرى

تعدیالت ممكنة:
تغیر طریقة المناداة.  
الزیادة في المسافة الفاصلة بین الخطین .  
إمكانیة نقل أدوات من مكان وجود التلمیذ المغمض العینین إلى مكان تواجد المرشد.  
نقلتغییر مسار الت.  
تغییر األدوار.  



بعد إشارة األستاذ األولى :
التي تقوم بحركات ریاضیة معینة في أسرع وقت 

ویغیر من  ،ممكن، أي قبل انطالق إشارة األستاذ الثانیة، یسجل الحكم النقط المحصل علیھا

الحكم                  

تبدیل الحركات المنجزة من طرف المرآة ببعض الصور التي قام األستاذ 
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 .لعبة المرآة                  :   عنوان الوضعیة
   .أقلد صدیقي                      :

:التنظیم المادي والبشري

:ومرآةحكم ومَقلد : مجموعات من ثالثة تالمیذیقسم التالمیذ إلى
التي تقوم بحركات ریاضیة معینة في أسرع وقت ) تلمیذ(یقوم المقلد بمحاولة تقلید المرآة 

ممكن، أي قبل انطالق إشارة األستاذ الثانیة، یسجل الحكم النقط المحصل علیھا
  . محاوالت 10یلعب دور المرآة بعد 

الحكم                        المرآة                المقلد                  

:المطلوب إنجازه
.محاكاة الحركات بشكل صحیح

.تقلید حركات المرآة في وقت محدد

:تعدیالت ممكنة
تبدیل الحركات المنجزة من طرف المرآة ببعض الصور التي قام األستاذ 

.بإحضارھا
  . اثنان مقابل اثنین: العمل بمجموعات

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

یقسم التالمیذ إلى
یقوم المقلد بمحاولة تقلید المرآة 

ممكن، أي قبل انطالق إشارة األستاذ الثانیة، یسجل الحكم النقط المحصل علیھا
یلعب دور المرآة بعد 

المطلوب إنجازه
محاكاة الحركات بشكل صحیح
تقلید حركات المرآة في وقت محدد

تعدیالت ممكنة
 تبدیل الحركات المنجزة من طرف المرآة ببعض الصور التي قام األستاذ

بإحضارھا
العمل بمجموعات
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التناوب التزایدي                :اللعبةعنوان.

األیدي بمسكجري سریعا مع قرین أ            : الھدف التعلمي.  

التنظیم المادي والبشري:
ΕήσΎѧѧϗ�ϞϜѧѧη�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϤψΘϨϣ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧΑέ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ���ϪѧѧϟϮσ�ήѧѧϤϣ�κ ѧѧμ Ψϳ���ϞѧѧϜϟ�ϡ

����β ѧѧϤϟϭ�Ύόϳήѧѧγ�ϱήΠϟΎѧѧΑ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�ϝϭϷ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϖѧѧϠτ Ϩϳ�ΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·�ΪѧѧϨϋϭ�ˬ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ

ѧѧΜϟ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϖѧѧϠτ Ϩϳ�ϢѧѧΛ�ˬήѧѧϤϤϟ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ΪѧѧϨϋ�ΔѧѧϣϼόϟΔѧѧϣϼόϟ�ΪѧѧϨϋ�ϪѧѧϠϴϣί �ΪѧѧϴΑ�ϚѧѧδϤϴϟ�ϲϧΎ�ϭ��Ύѧѧόϣ�ΓΩϮѧѧόϟ

ѧѧδϤϟΚѧѧϟΎΛ�Ϟѧѧϴϣί �Ϊѧѧϳ�Ϛ������Ϧѧѧϣ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϑΎѧѧπ Ϩϳ�ΚѧѧϴΣ�ˬΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧμ Ϩϋ�ήΧѧѧΑ�ϙΎѧѧδϣϹ�ϰѧѧΘΣ

ήϤϤϟ�ϲΘϬΟϭ�ϰϟ·�ΔϠδϠδϟ�ΖϠλ ϭ�ΎϤϠϛ�ΔϋϮϤΠϤϟ������ΔѧϤϬϤϟ�˯ΎѧϬϧ·�Ϧѧϣ�ΖѧϨϜϤΗ�ϲΘϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ί ϮϔΗ�

  .قبل اآلخرین

نجازهالمطلوب إ:
الجري بسرعة مع الحفاظ على ترابط الیدین مع الزمیل.

تعدیالت ممكنة:
طول الممر.  
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جدول توزیع الكفایات حسب المراحل

بدنیة منظمة وألعاب جماعیة حركات)ة(المتعلمیؤدي،ةدالوضعیةوفيالسادسة،في نھایة السنة 
.وحركات تعبیریة، وأنشطة المبارزة وتوظیف أدوات الریاضة

4المرحلة   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة 

المرحلةنھایةفي
السنةمناألولى

وضعیةوفيالسادسة،
) ة(یؤدي المتعلم،ةدال

حركات بدنیة متناسقة 
في الجري والقفز 
والرمي ومطافات 

  .الجمباز

الثانیةالمرحلةنھایةفي
وفي،السادسةالسنةمن

یؤدي  دالة،وضعیة
حركات بدنیة ) ة(المتعلم

متناسقة في الجري  
والقفز والرمي، 

والتوازن وأنشطة الھواء 
  .الطلق

المرحلةنھایةفي
السنةمنالثالثة

وضعیةوفيالسادسة،
) ة(یؤدي المتعلمدالة،

حركات بدنیة منظمة في 
الجري واأللعاب 

الجماعیة والحركات 
  .التعبیریة

المرحلةنھایةفي
السنةمنالرابعة

وضعیةالسادسة وفي
) ة(یؤدي المتعلمدالة،

حركات بدنیة منظمة 
وألعاب جماعیة 

وحركات تعبیریة، 
وأنشطة المبارزة 
وتوظیف أدوات 

  .الریاضة



.من نقط متباعدة انطالقا

���ˬΕΎѧѧѧѧηέϭ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϲѧѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϞϜѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢψΘѧѧѧѧϨϳ���άѧѧѧѧϴϤϠΗ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧѧΤϳ

�Γήϴѧѧѧμ ϗ�Ύѧѧѧμ ϋ����ϕϮѧѧѧσ�ϞѧѧѧΧΩ

ήѧѧѧΘϤΑ�ΔѧѧѧϟϭΎΤ���ϞѧѧѧϤϜϳ�ΎϣΪѧѧѧϨϋ
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.الرمي التدریجي                  :عنوان الوضعیة
انطالقارمي أداة بدقة داخل طوق أ                   :

:التنظیم المادي والبشري
���ˬΕΎѧѧѧѧηέϭ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϲѧѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϞϜѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢψΘѧѧѧѧϨϳ

��ΓΩ�ϲѧѧѧϣέ�ϲϟϮΘϟΎѧѧѧΑ��ΓήѧѧѧϛΔѧѧѧϨϴϟ�ˬ�Ϟѧѧѧϣέ�β ϴѧѧѧϛ�ѧѧѧΑϥί Ϯ��ώѧѧѧϠϛ�ˬ�Γήϴѧѧѧμ ϗ�Ύѧѧѧμ ϋ

�ΪѧѧѧΣϭ�ήѧѧѧΘϣ�ϩήѧѧѧτ ϗ����Ϟѧѧѧϛ�ΐ ѧѧѧϘϋ�ΎϴΠϳέΪѧѧѧΗ�ϲѧѧѧϣήϟ�ΔϓΎѧѧѧδϣ�ΩΩΰѧѧѧΗϣήѧѧѧΘϤΑ�ΔѧѧѧϟϭΎΤ

  .المجموعةالتھ الست تدون النتائج داخل خانة 

:نجازه
.الرمي بدقة من مسافات متباعدة

.األمام صوبتصاعدي وبشكل 
.تنویع طرق الرمي

:ممكنة
.نوعیة األداة
.قطر الدائرة

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري
���ˬΕΎѧѧѧѧηέϭ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϲѧѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϞϜѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϢψΘѧѧѧѧϨϳ

��ΓΩ�ϲѧѧѧϣέ�ϲϟϮΘϟΎѧѧѧΑ

�ΪѧѧѧΣϭ�ήѧѧѧΘϣ�ϩήѧѧѧτ ϗ

التھ الست تدون النتائج داخل خانة والتلمیذ محا

نجازهإ المطلوب
الرمي بدقة من مسافات متباعدة
 بشكل الرمي
تنویع طرق الرمي

ممكنة تعدیالت
نوعیة األداة
قطر الدائرة
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المحجزملء المنزل وتجنب       :           عنوان الوضعیة.
كبر عدد من األدواتأنقل بسرعة أ    :              الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

��ΕΎѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϊ ѧѧѧϳί ϮΗ�ϢѧѧѧΗ�����ΓέΎѧѧѧη·�ΪѧѧѧϨϋ�ˬΐ ѧѧѧόϠϟ�ΔΣΎѧѧѧγ�ϥΎѧѧѧϛέ�ϲѧѧѧϓ�ΓΰѧѧѧϛήϤΘϣ

��ϭ�ΓΩ�ρΎѧѧѧѧϘΘϟϻ�ςѧѧѧѧγϮϟ�ΓήѧѧѧѧΩ�ϮѧѧѧѧΤϧ�ωήѧѧѧѧγϹ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�ήѧѧѧѧμ Ϩϋ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϝϭΎѧѧѧѧΤϳ�ΫΎΘѧѧѧѧγϷ

���ѧѧѧϳήϔϟ�Ϧѧѧѧϣ�άѧѧѧϴϤϠΗ�ϦϴѧѧѧϴόΗ�ϢΘѧѧѧϳ�ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬΎϬσΎϘѧѧѧγ·�ϥϭΩ�ϪѧѧѧΘϘτϨϣ�ϰѧѧѧϟ·�ΎѧѧѧϬΑ�ΓΩϮѧѧѧόϟϭ�ήѧѧѧΜϛϖ�β ϓΎѧѧѧϨϤϟ�

  . اللعبلمس أعضاء الفریق الملتقط ویحتجزھم في مكان خارج مساحة للقیام ب

المطلوب إنجازه:
نقل األدوات بأقصى سرعة ممكنة.  
عدم إسقاط األدوات المحمولة.  
 طرف المنافستجنب اللمس من.

تعدیالت ممكنة:
عدد األدوات المحمولة .
 الوسط ودائرةالمسافة الفاصلة بین منطقة المجموعة.
عدد الحراس.



تسخین تتضمن جریا خفیفا وحركات لیونة للمفاصل وتمدید للعضالت، یوزع التالمیذ 

����ϭ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧϛήΣ�ϊ ѧΑέ�ί ΎѧΠϧΈΑ�ϢϠόΘϣ�Ϟϛ�ϡϮϘϳ�ΔϠѧδϠδΘϣ�ˬ���ϭ�ΩΩήѧΗ�ϥϭΪѧΑ

�����ˬΓΪѧΣϭ�ϞѧΟέ�ϰѧϠϋ�ϥί ϮѧΘϟ�ΔϋϮϤΠϣ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ˬΔϳί ΎΒϤΟ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϊ Αέ�ϰϟ·�ϲϤΘϨΗ�ˬϒϗϮΗ

والثانیة من مجموعة اللفات العمودیة، والثالثة من مجموعة الحركات الكورغرافیة، واألخیرة 

������ΕΎѧϛήΤϠϟ�ϩί ΎѧΠϧ·�ήѧΛ·�ς ϘϨѧϟ�Ϧѧϣ�ΩΪϋ�ήΒϛ�ϰϠϋ�ϝϮμ Τϟ
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.جمع حلقات السلسلة:عنوان الوضعیة
 .أربط  بین أربع حركات جمبازیة:التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

تسخین تتضمن جریا خفیفا وحركات لیونة للمفاصل وتمدید للعضالت، یوزع التالمیذ 

����ϭ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧϛήΣ�ϊ ،إلى أربع مجموعات ѧΑέ�ί ΎѧΠϧΈΑ�ϢϠόΘϣ�Ϟϛ�ϡϮϘϳ

�����ˬΓΪѧΣϭ�ϞѧΟέ�ϰѧϠϋ�ϥί ϮѧΘϟ�ΔϋϮϤΠϣ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ˬΔϳί ΎΒϤΟ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϊ Αέ�ϰϟ·�ϲϤΘϨΗ�ˬϒϗϮΗ

والثانیة من مجموعة اللفات العمودیة، والثالثة من مجموعة الحركات الكورغرافیة، واألخیرة 

������ΕΎѧϛήΤϠϟ�ϩί یحاول كل تلمیذ. من مجموعة القفز ΎѧΠϧ·�ήѧΛ·�ς ϘϨѧϟ�Ϧѧϣ�ΩΪϋ�ήΒϛ�ϰϠϋ�ϝϮμ Τϟ

.المرتبة حسب درجة الصعوبة  المشار إلیھا في الجذاذة أدناه 

المطلوب إنجازه
.التركیز على تنظیم الحركات

.البقاء في وضعیة التوازن لمدة ثانیتین

:تعدیالت ممكنة
  . محاولة إلى أخرى كل فيتغییر الحركات المنجزة 

  .ااقتراح حركات أخرى منتمیة إلى المجموعات نفسھ

عنوان الوضعیة
  التعلميالھدف

التنظیم المادي والبشري

تسخین تتضمن جریا خفیفا وحركات لیونة للمفاصل وتمدید للعضالت، یوزع التالمیذ عملیة ال

إلى أربع مجموعات

�����ˬΓΪѧΣϭ�ϞѧΟέ�ϰѧϠϋ�ϥί ϮѧΘϟ�ΔϋϮϤΠϣ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ˬΔϳί ΎΒϤΟ�ΕΎϋϮϤΠϣ�ϊ Αέ�ϰϟ·�ϲϤΘϨΗ�ˬϒϗϮΗ

والثانیة من مجموعة اللفات العمودیة، والثالثة من مجموعة الحركات الكورغرافیة، واألخیرة 

من مجموعة القفز

المرتبة حسب درجة الصعوبة  المشار إلیھا في الجذاذة أدناه 

المطلوب إنجازه
التركیز على تنظیم الحركات
البقاء في وضعیة التوازن لمدة ثانیتین

تعدیالت ممكنة
 تغییر الحركات المنجزة
اقتراح حركات أخرى منتمیة إلى المجموعات نفسھ
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العجلة:  عنوان الوضعیة.
 تنقل بتوازن في وضعیات مختلفةأ:                       الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:
�ΓήѧѧѧΘϓ�ΪѧѧѧόΑ�Ϯϴϟ�ΕΎѧѧѧϛήΣϭ�ΎѧѧѧϔϴϔΧ�ΎѧѧѧϳήΟ�ϦϤѧѧѧπΘΗ�ϦϴΨѧѧѧδΗ�ΪѧѧѧϳΪϤΗϭ�Ϟѧѧѧλ ΎϔϤϟ�ΔѧѧѧϧΕϼѧѧѧπόϟ�ˬωί Ϯѧѧѧϳ�ϊ ѧѧѧΑέ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϴϣϼΘϟ
ΕΎѧѧѧηέϭ�ˬ�����������ί ΎѧѧѧΠϧ·ϭ�έΎѧѧѧϴΘΧΎΑ�άѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϡϮѧѧѧϘϳ�Δѧѧѧηέϭ�Ϟѧѧѧϛ�ϞѧѧѧΧΩϭ�ˬ˯ Ύѧѧѧπϔϟ�ϥΎѧѧѧϛέ�Ϧѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧϛέ�ϲѧѧѧϓ�ΪѧѧѧΟϮΗ�ΓΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛ

:  الحركة المناسبة لھ

��ϞϜѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�����������ήѧѧϤϣ�ϭ�ΔϴΒѧѧθΧ�Δѧѧότ ϗ�ϕϮѧѧϓ�ϪѧѧϳΪϳ�ϊ ѧѧο ϮΑ�άѧѧϴϤϠΘϟ�ϡϮѧѧϘϳ)30����ν ήѧѧόϟ�ϲѧѧϓ�ϢΘϨѧѧγ(���κ ΒΠϟΎѧѧΑ�ϡϮѧѧγήϣ
  .على األرض، ثم یقفز بالرجلین معا تارة إلى الیمین وتارة إلى الیسار خارج الممر، مع التقدم إلى األمام 

�ϞϜѧѧѧθϟ�ϲѧѧѧϓ���ϡϮѧѧѧϘϳ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϲϟϮΘϟΎѧѧѧΑ�ί ΎѧѧѧϜΗέϻ�ς ѧѧѧϘϧ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩΎϨΘѧѧѧγϻΎΑ���ϭ�ϕϭΪϨѧѧѧμ ϟ���ϕϮѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧϣϼόϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϱΪѧѧѧϳϷ
���Ώ�ν έϷ�Ϧѧѧѧϋ�ϊ ѧѧѧϔΗήϣ�˯ϲѧѧѧη���Ϩѧѧѧγϭ�ˬΎѧѧѧΒϳήϘΗ�ϢΘϦϴϠΟήѧѧѧϟ������ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ν έϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϋϮѧѧѧο ϮϤϟ�ΕΎѧѧѧϣϼόϟ�ϕϮѧѧѧϓ

.  نصف دائرة
�ϞϜѧѧѧθϟ�ϲѧѧѧϓ3��ϡϮѧѧѧϘϳ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ���Ϲ�ς ѧѧѧϘϧ�ϰѧѧѧϠϋ�ΩΎϨΘѧѧѧγϻΎΑ�ϲϟϮΘϟΎѧѧѧΑ�ί ΎѧѧѧϜΗέ��ϭ�ϦϳΪѧѧѧϴϟϦϴϠΟήѧѧѧϟ����ΔϤѧѧѧδΠϤϟ�ΕΎѧѧѧϣϼόϟ�ϲѧѧѧϓ

          . على األرض على شكل نصف دائرة
ϞϜѧѧѧθϟ�ϲѧѧѧϓ������Ϣѧѧѧϗέ�ΔѧѧѧϛήΤϟ�ϞѧѧѧΜϣ���ϭ�ϦϳΪѧѧѧϴϟ�ϊ ѧѧѧο ϮΑ�ϦѧѧѧϜϟϦϴϠΟήѧѧѧϟ����ϲѧѧѧϓϭ�ν έϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϋϮѧѧѧο ϮϤϟ�ΕΎѧѧѧϣϼόϟ�ϲѧѧѧϓ
. خط مستقیم

1الشكل 

  2الشكل

4الشكل3الشكل
ش   ي    ش   ي   ي    ش       

 المطلوب إنجازه:
 مختلفة مع المحافظة على التوازنالتحرك في وضعیات.   
تعدیالت ممكنة:
یمكن القیام بنفس الحركة لكن بالقفز بالرجلین بالتوالي.



.خمس حركات جمبازیة

��ΪѧѧѧϳΪϤΗϭ�Ϟѧѧѧλ ΎϔϤϟΕϼѧѧѧπ όϟˬ
�ϢϠόΘѧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϡϮѧѧѧѧϘϳѧѧѧѧΘϣ�˯ΏѧѧѧѧΑής Α�β ѧѧѧѧϤΨϟ�

��ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧѧϴϤΘϨϣβ ѧѧѧѧϤΧ�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�
��ϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧϣ��ˬΔѧѧϳΩϮϤόϟ�ΔѧѧϔϠ�ϭ�ΔѧѧѧΜϟΎΜϟ

���ϭ�ˬΔѧѧѧϴϓήϏέϮϜϟ�ΕΎѧѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧόΑήϟϭ�ˬΕΰѧѧѧϔϘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧδϣΎΨ�Ϧѧѧѧϣ
.یحاول كل تلمیذ الحصول على أكبر عدد من النقط
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.أجمع الحلقات ألربح النقاط:عنوان الوضعیة
خمس حركات جمبازیةأربط وأنسق بین :

:التنظیم المادي والبشري

��������ΔѧѧѧϧϮϴϟ�ΕΎѧѧѧϛήΣϭ�ΎѧѧѧϔϴϔΧ�ΎѧѧѧϳήΟ�ϦϤѧѧѧπ ΘΗ�ϦϴΨѧѧѧδΗ�ΓήѧѧѧΘϓ�ΪѧѧѧόΑا��ΪѧѧѧϳΪϤΗϭ�Ϟѧѧѧλ ΎϔϤϟ
Ϟѧѧѧѧμ ϔϟ�άѧѧѧѧϴϣϼΗ��ϰѧѧѧѧϟ·ϊ ѧѧѧѧΑέ�ΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ���ϢϠόΘѧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϡϮѧѧѧѧϘϳ

�ΔѧѧѧѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧѧѧѧϛήΣ�ϭ���ϒѧѧѧѧϗϮΗ�ϭ�ΩΩήѧѧѧѧΗ�ϥϭΪѧѧѧѧΑ�ΔϠѧѧѧѧδϠδΘϣ�ϭ��ϰѧѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧѧϴϤΘϨϣ
�ϰѧѧϟϭϷ����ϥί ϮѧѧΘϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧϣ�ˬϭ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ���ϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧϣ

���ϭ�ˬΔѧѧѧϴϓήϏέϮϜϟ�ΕΎѧѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧόΑήϟϭ�ˬΕΰѧѧѧϔϘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧѧϣ
یحاول كل تلمیذ الحصول على أكبر عدد من النقط .ألكرباتیةا مجموعة الحركات

:نجازه

.الحركات الجمبازیة بشكل متوازنإنجاز مجموعة من 

 .لقدراتياختیار الحركات األنسب 

:
.تغییر الحركات المنجزة من محاولة إلى أخرى

عنوان الوضعیة
 التعلميالھدف:

التنظیم المادي والبشري

��������ΔѧѧѧϧϮϴϟ�ΕΎѧѧѧϛήΣϭ�ΎѧѧѧϔϴϔΧ�ΎѧѧѧϳήΟ�ϦϤѧѧѧπ ΘΗ�ϦϴΨѧѧѧδΗ�ΓήѧѧѧΘϓ�ΪѧѧѧόΑ
�ωί ϮѧѧѧѧϳϞѧѧѧѧμ ϔϟ�άѧѧѧѧϴϣϼΗ

�ΔѧѧѧѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧѧѧѧϛήΣ
�ϱί ΎѧѧΒϤΟ�ˬ�ϰѧѧϟϭϷ

���ϭ�ˬΔѧѧѧϴϓήϏέϮϜϟ�ΕΎѧѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧόΑήϟϭ�ˬΕΰѧѧѧϔϘϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϣ�Ϧѧѧѧϣ
مجموعة الحركات

 نجازهإالمطلوب

 إنجاز مجموعة من

 اختیار الحركات األنسب

تعدیالت ممكنة:
تغییر الحركات المنجزة من محاولة إلى أخرى
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الكرة السجینة:              عنوان الوضعیة.
 المنافسأتبادل الكرة مع زمیلي وأصوب نحو              : التعلميالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

������������Ϧѧϣ�άѧϴϤϠΗ�ΎѧϬΑ�ΪѧΟϮϳ�ΔѧϣήΤϣ�ΔѧϘτ Ϩϣ�ΎѧϤϬϴϓήτ Α�ϢѧγήΗ�ϦϴΘϠΧΪѧΘϣ�ήѧϴϏ�ϦϴѧΘϘτ Ϩϣ�ϰϟ·�˯Ύπ ϔϟ�ϢδϘϳ
�ˬϢμ Ψϟ�ϖϳήϔϟϭ��ѧϋϮϤΠϤϟ�έήѧϤΗ�ΎϤϨϴΑΔ���ѧϜϟ�ϰѧϟϭϷ����Ηϭ�ˬΎѧϬΘϘτ Ϩϣ�ϞѧΧΩ�Ύϫήѧλ ΎϨϋ�ϦϴѧΑ�ΓήϘ�ѧΘ�κ Ϩ

���������ΓήѧѧϴΧϷ�ϩάѧϫ�ήѧλ ΎϨϋ�ϝϭΎѧѧΤΗ�ˬ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϞѧΟέ�ϮѧΤϧ�ΓήѧѧϜϟ�ΐ ϳϮѧμ Θϟ�Δѧλ ήϔϟ
�ΕΎΑήѧѧο �Ϧѧѧϣ�ΕϼѧѧϓϹβ ϓΎѧѧϨϤϟ��ΰΠΤѧѧγ�Βѧѧμ ϳ�ΓήѧѧϜϟ�ϪΘѧѧδϤϟ�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϛ�ϪΑΎѧѧλ �ϱάѧѧϟ�ϖѧѧϳήϔϟ�ΪѧѧϨϋ�

  ).التالمیذاستعمال كرة لینة من أجل سالمة (

المطلوب إنجازه:  
عناصر الفریق المنافس في أرجلھم بالكرة إصابةالتمویھ بالتمریرات ومحاولة : بالنسبة لحاملي الكرة .
 الحصول على الكرة في حالة ضیاع محاولة التصویب من الفریق اآلخر: لغیر حاملي الكرةبالنسبة.
استقبال تمریرات وتصویبات زمالئھم في حالة تراجع المنافس: بالنسبة للمحتجزین .  

تعدیالت ممكنة:
زیادة عدد المناطق المحرمة.
إضافة كرة ثانیة .  



���ς ѧΧϭ�ˬΙ ϼѧΛ�ϭ�ϦϳήΘϤΑ�ϦϳΪϋΎΒΘϣϭ�Ϧϴϳί ϮΘϣ
تنتظم ". ب" و" أ " م من الخط األول؛ یقسم التالمیذ إلى مجموعتین 

��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�ϒѧѧѧϘϳ�ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬϝϭϷ�ϕϼѧѧѧτ ϧϻ�ς ѧѧѧΧ�ΪѧѧѧϨϋ�Ώ���ς ѧѧѧΧ�ϰѧѧѧϠϋ
����ήѧλ ΎϨϋ�ϝϭΎѧΤϴϓ�ϕϼѧτ ϧϻ�ΓέΎη·�ΫΎΘγϷ�ϲτ όϳ�ϢΛ�ˬϲϧΎΜϟ�ϕϼτ ϧϻ�ϖѧϳήϔϟ�������ήѧλ ΎϨϋ�β ѧϤϟ

���������Ϧѧϣ�ΔѧγϮϤϠϤϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ΩΪѧόΑ�ΩέΎѧτ Ϥϟ�ϖѧϳήϔϠϟ�ς ϘϨѧϟ�ΐ ѧδΘΤΗ
.ثم تستبدل األدوار

.مطاردة قرین یجري بسرعة إلى األمام من أجل لمسھ
.لتجنب لمسة المنافس
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.السباع والغزالن:عنوان الوضعیة
.أطارد زمیال بسرعة:الھدف التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

���ςداخل فضاء اللعب یشكل األستاذ خطین لالنطالق  ѧΧϭ�ˬΙ ϼѧΛ�ϭ�ϦϳήΘϤΑ�ϦϳΪϋΎΒΘϣϭ�Ϧϴϳί ϮΘϣ
م من الخط األول؛ یقسم التالمیذ إلى مجموعتین 20آخر للوصول على بعد 

"��ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�ϒѧѧѧϘϳ�ΎѧѧѧϤϨϴΑ�ˬϝϭϷ�ϕϼѧѧѧτ ϧϻ�ς ѧѧѧΧ�ΪѧѧѧϨϋ
����ήѧλ ΎϨϋ�ϝϭΎѧΤϴϓ�ϕϼѧτ ϧϻ�ΓέΎη·�ΫΎΘγϷ�ϲτ όϳ�ϢΛ�ˬϲϧΎΜϟ�ϕϼτ ϧϻ

���ϝϮѧλ Ϯϟ�ς ѧΧ�ϞѧΒϗ.���������Ϧѧϣ�ΔѧγϮϤϠϤϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ΩΪѧόΑ�ΩέΎѧτ Ϥϟ�ϖѧϳήϔϠϟ�ς ϘϨѧϟ�ΐ ѧδΘΤΗ
ثم تستبدل األدوار ،"أ " الفریق الھارب، وتوضع في خانة المجموعة

:المطلوب إنجازه
مطاردة قرین یجري بسرعة إلى األمام من أجل لمسھ": أ " بالنسبة للمجموعة
لتجنب لمسة المنافس الجري بسرعة إلى األمام": ب " بالنسبة للمجموعة

:التعدیالت المقترحة
.جلوس، قرفصاء:تغییر وضعیة االنطالق

.مسافة تباعد المجموعات

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي

التنظیم المادي والبشري

داخل فضاء اللعب یشكل األستاذ خطین لالنطالق 
آخر للوصول على بعد 

ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ��"
����ήѧλ ΎϨϋ�ϝϭΎѧΤϴϓ�ϕϼѧτ ϧϻ�ΓέΎη·�ΫΎΘγϷ�ϲτ όϳ�ϢΛ�ˬϲϧΎΜϟ�ϕϼτ ϧϻ

���ϝϮѧλ" ب " الفریق Ϯϟ�ς ѧΧ�ϞѧΒϗ
الفریق الھارب، وتوضع في خانة المجموعة

المطلوب إنجازه
بالنسبة للمجموعة
بالنسبة للمجموعة

التعدیالت المقترحة
تغییر وضعیة االنطالق
مسافة تباعد المجموعات
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الحواجز الغیر المنتظمة          :عنوان الوضعیة.

 حواجز غیر منتظمة تتخللھأجري بسرعة في ممر                       :لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:

  . سم تقریبا 45 لھا ثالث حواجز متباینة المسافة وبعلوم تتخل 40یجري التالمیذ في ممرات طولھا 

 نجازهإالمطلوب:
الجري بسرعة مع تخطي الحواجز.
الجري في مختلف الممرات.

تعدیالت ممكنة:
تباعد الحواجز.
عدد وعلو الحواجز.
طول الممر.  



.لمنافس توازنھ

����ϒѧѧλ �ϲѧѧϓ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�Ωήѧѧϓ�ϒѧѧϘϳ�ˬϦϴΘϋϮѧѧϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ��ήѧѧΧϵ�ϒѧѧϠΧ�ΪѧѧΣϭ��ΔѧѧϟΎΒϗ�ˬ

�����ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎѧη·�ΪѧϨϋ�ˬϞѧΒΤϟΎΑ�ϦϴΘϋϮϤΠϤϟ�Ωήϓ�ϚδϤϳ

���ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧλ�ΔѧδϓΎϨϤϟ���ϰѧϠϋ

الفاصلة بین أول تلمیذ من كل مجموعة والخط الفاصل بین 
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 .الحبللعبة شد :عنوان الوضعیة

لمنافس توازنھا أحافظ على توازني وأفقد:

:التنظیم المادي والبشري

����ϒѧѧλ �ϲѧѧϓ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�Ωήѧѧϓ�ϒѧѧϘϳ�ˬϦϴΘϋϮѧѧϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ

�����ΫΎΘѧγϷ�ΓέΎѧη·�ΪѧϨϋ�ˬϞѧΒΤϟΎΑ�ϦϴΘϋϮϤΠϤϟ�Ωήϓ�ϚδϤϳ. الوسط المجموعة الثانیة، یفصل بینھما خط

��������Ϩϋ�ϡΎѧϏέϹ�ϒѧϠΨϟ�ϮѧΤϧ�ϞѧΒΤϟ�ήѧΟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ωήѧϓ�ϊ ѧϴϤΟ�ϝϭΎΤϳا���ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ήѧλ

.فقدان التوازنأو

:المطلوب إنجازه
.جر الحبل إلفقاد المجموعة المقابلة التوازن

.المحافظة على التوازن الجماعي

:تعدیالت ممكنة
.الخ...ثنائیات، أو رباعیاتالمنافسة على شكل بطولة

الفاصلة بین أول تلمیذ من كل مجموعة والخط الفاصل بین الزیادة في المسافة 
.المجموعتین

عنوان الوضعیة

الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

ϢѧѧδϘϳ�����ϒѧѧλ �ϲѧѧϓ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�Ωήѧѧϓ�ϒѧѧϘϳ�ˬϦϴΘϋϮѧѧϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ

المجموعة الثانیة، یفصل بینھما خط

��������Ϩϋ�ϡΎѧϏέϹ�ϒѧϠΨϟ�ϮѧΤϧ�ϞѧΒΤϟ�ήѧΟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�Ωήѧϓ�ϊ ѧϴϤΟ�ϝϭΎΤϳ

طالوس اجتیاز خط

المطلوب إنجازه
جر الحبل إلفقاد المجموعة المقابلة التوازن
المحافظة على التوازن الجماعي

تعدیالت ممكنة
المنافسة على شكل بطولة
 الزیادة في المسافة

المجموعتین
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لعبة ألواح التزلج                   : عنوان الوضعیة.
 ضبط التوازن بالتنقل جماعةأ                    :لتعلمياالھدف.  

التنظیم المادي والبشري:
مجموعات، كل واحدة تتكون من ثالثة عناصر وتتوفر على قطعتین خشبیتین كل یقسم التالمیذ إلى 

�ϦϴΒϧΎѧѧΠϟ�ϰѧѧϠϋ�ϦϴѧѧϠΒΤΑ�ΔѧѧσϮΑήϣ�ΓΪѧѧΣϭ�ΎϬѧѧο ήϋϭ�ˬϒѧѧμ ϧϭ�ήѧѧΘϣ�ΔϴΒѧѧθΨϟ�ΔѧѧότϘϟ�ϝϮѧѧσ�10�Ϣѧѧγ��ˬ
��ΔѧτϘϧ�Ϧϣ�ϥί ϮΘϟ�ϥΪϘϓ�ϥϭΩ�ϞϘϨΘϟ�ΔϋϮϤΠϣ�Ϟϛ�ϝϭΎΤΗ�����ΔѧτϘϧ�ϰѧϟ·��Ώ�����ΎϬΎѧπϋ�ϡΎѧϴϘΑ�ϚѧϟΫϭ�ˬ

����ϕϮѧϓ�ϰѧѧϨϤϴϟ�ϢѧϬϠΟέ�ϊ ѧο ϮΑ�ότϘϟ�ϯΪѧΣ·����ѧѧϬϴϓήτ Α�ΔѧσϮΑήϤϟ�ϝΎѧΒΤϟΎΑ�ϚѧѧδϤΘϟ�ϊ ѧϣ�ˬϦϴΘϴΒѧθΨϟ�ϦϴѧѧΘΎˬ�
عند . اة بطرفیھالمربوط ووضع األرجل الیسرى فوق القطعة الخشبیة األخرى، مع التمسك بالحبال

����������ΖѧϗϮϟ�ϲѧϓ�ϊ ϓήΘѧγ�ϲѧΘϟ�ϰѧϟϭϷ�ϞѧΟήϟ�ϰѧϠϋ�ϕΎѧϔΗϻ�ΔϋϮϤΠϤϟ�˯Ύπϋ�ϰϠϋ�ΐ Πϳ�ˬΓέΎηϹ�˯Ύτ ϋ·
  .نفسھ

 إنجازه المطلوب:
بشكل جماعيرتكاز على قطعتین خشبیتین التنقل باإل .
 المحافظة على التوازن الجماعي في كل خطوة

تعدیالت ممكنة  
إدخال عنصر التوقیت.  
التنقل نحو الخلف.
التباري بین المجموعات .  



.ضبط توازن الجسم أثناء التنقل على أربع

�������Δѧτ Ϙϧϭ�ϕϼѧτ ϧ�Δѧτ Ϙϧ�ΎѧϬϟ�ΔΣΎѧδϣ�ϞѧΧΩ�ˬ
����ΎѧѧϤϬϠΟέ�ϊ ѧѧο ϭ�ϥϭΩ�ΔϴΒѧѧθΨϟ�ϊ ѧѧτ Ϙϟ�ϕϮѧѧϓϰѧѧϠϋ�

یتكلف الصدیق المتواجد في الخلف بجمع 
�����Δѧѧότ Ϙϟ�ϊ ѧѧο ϮΑ�ϡΎѧѧϣϷ�ϲѧϓ�ΪѧѧΟϮΘϤϟ�άѧѧϴϤϠΘϟ�ϒѧϠϜΘϳ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϪѧѧϠΟέ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϊ ѧο ϭ�ΔϴΒѧѧθΧ�Δѧѧότ ϗ�ήѧΧ

.، الدخول من تحت حاجز
.الزیادة في المسافة الفاصلة بین نقطة االنطالق ونقطة الوصول
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.األثر وأقتفي وأمح:عنوان الوضعیة
ضبط توازن الجسم أثناء التنقل على أربعأ                : لتعلمي

:التنظیم المادي والبشري

�������Δѧτ�20/20�Ϣѧγ(توفر كل تلمیذین على خمس قطع خشبیة  Ϙϧϭ�ϕϼѧτ ϧ�Δѧτ Ϙϧ�ΎѧϬϟ�ΔΣΎѧδϣ�ϞѧΧΩ�ˬ
����ϥάѧѧϴϤϠΘϟ�ϞѧѧϘϨΘϳ�ΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·�ΪѧѧϨϋ����ΎѧѧϤϬϠΟέ�ϊ ѧѧο ϭ�ϥϭΩ�ΔϴΒѧѧθΨϟ�ϊ ѧѧτ Ϙϟ�ϕϮѧѧϓ

یتكلف الصدیق المتواجد في الخلف بجمع األرض، مع التحرك بالقطع في االتجاه الذي یقصدانھ؛
�����Δѧѧότ Ϙϟ�ϊ ѧѧο ϮΑ�ϡΎѧѧϣϷ�ϲѧϓ�ΪѧѧΟϮΘϤϟ�άѧѧϴϤϠΘϟ�ϒѧϠϜΘϳ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϪѧѧϠΟέ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϊ ѧο ϭ�ΔϴΒѧѧθΧ�Δѧѧότ ϗ�ήѧΧ

.الخشبیة في المكان الذي سیضع فیھ رجلھ من أجل التقدم

:المطلوب إنجازه
.رتكاز األربعةالتنقل عبر نقط اإلالتحكم في الذات أثناء 

:تعدیالت مقترحة
، الدخول من تحت حاجزمتعرجفي خط مستقیم، خط : تغییر اتجاه التنقل

الزیادة في المسافة الفاصلة بین نقطة االنطالق ونقطة الوصول

عنوان الوضعیة
  لتعلمياالھدف

التنظیم المادي والبشري

توفر كل تلمیذین على خمس قطع خشبیة 
�ˬϝϮѧѧλ ϭ����ϥάѧѧϴϤϠΘϟ�ϞѧѧϘϨΘϳ�ΫΎΘѧѧγϷ�ΓέΎѧѧη·�ΪѧѧϨϋ

األرض، مع التحرك بالقطع في االتجاه الذي یقصدانھ؛
�����Δѧѧότ Ϙϟ�ϊ ѧѧο ϮΑ�ϡΎѧѧϣϷ�ϲѧϓ�ΪѧѧΟϮΘϤϟ�άѧѧϴϤϠΘϟ�ϒѧϠϜΘϳ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϪѧѧϠΟέ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϊ ѧο ϭ�ΔϴΒѧѧθΧ�Δѧѧότ ϗ�ήѧΧ

الخشبیة في المكان الذي سیضع فیھ رجلھ من أجل التقدم

المطلوب إنجازه
 التحكم في الذات أثناء

تعدیالت مقترحة
تغییر اتجاه التنقل
الزیادة في المسافة الفاصلة بین نقطة االنطالق ونقطة الوصول
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التمریرات الثالث     : عنوان الوضعیة.
تمریرات إنجاز ثالث              :الھدف التعلمي.   

التنظیم المادي والبشري

���������ΪѧѧόΑ�Ϧѧѧϋ�ΕήѧѧϳήϤΘϟ�ϝΩΎѧѧΒΘΑ�ϚѧѧϟΫϭ�έΎѧѧΘϣ�ήѧѧθόΑ�ϦϴΗΪѧѧϋΎΒΘϣ�ϦϴѧѧΘϘτ Ϩϣ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧϘϳήϓ�β ϓΎѧѧϨΘϳ���ϦѧѧϜϤϳ
�ѧѧѧϣ�ήѧѧѧμ Ϩϋ�ϱϷϦ���������ΔѧѧѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧϠϴϣΰϟ�ΎϬϟΎѧѧѧγέ·ϭ�ϰѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧϘτ ϨϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ΓήѧѧѧϜϟ�ρΎѧѧѧϘΘϟ�ϦϴϘϳήѧѧѧϔϟ

����β ϓΎѧѧѧϨϤϟ�ϑήѧѧѧσ�Ϧѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧτ ϘΗ�ϻ�έάѧѧѧΤϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ˬΔѧѧѧϴϧΎΜϟ������ΔѧѧѧϴϟΎΘΘϣ�ΕήѧѧѧϳήϤΗ�Ι ϼѧѧѧΛ�ϖѧѧѧϘΣ�ϖѧѧѧϳήϓ�Ϟѧѧѧϛ
  .یربح نقطة

إنجازه المطلوب: 
 أخرىالموجود في منطقة تمریر الكرة للزمیل.
المنافسالكرة المرسلة من طرف  اعتراض.  

التعدیالت المقترحة:

تباعد المنطقتین.
عدد الكرات.  



������ˬΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϞϜѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΕέήѧѧѧѧϤϤϟ�ϡΎѧѧѧѧϣ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϒτ ѧѧѧѧμ ϳ����ΫΎΘѧѧѧѧγϷ�ϲѧѧѧѧτ όϳ�ϢѧѧѧѧΛ
����ήΗΎѧѧѧϘϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϖΑΎѧѧѧδΘϤϟ�Ϟѧѧѧμ ϳ�ΎϣΪѧѧѧϨϋ�ˬΰΟϮѧѧѧΤϟ�ϲѧѧѧτ ΨΗ�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϳήΟ�ϕϼѧѧѧτ ϧϼϟ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϣ�ΕέΎѧѧѧη·
����ˬϩέϭΪѧѧѧΑ�ϖѧѧѧϠτ Ϩϳ�ϱάѧѧѧϟ�ϪѧѧѧϠϴϣί �Ϊѧѧϳ�β ѧѧѧϤϠϳ�ϢѧѧѧΛ�ˬϑΎѧѧѧτ Ϥϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϲѧѧϬΘϨϳ�ϥ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϜϫϭ�ΩΪѧѧѧΠϣ�ϒѧѧΘϠϳ
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. مطاف الحواجز:           عنوان الوضعیة
  أجري بسرعة وأتخطى الحواجز:لتعلمي

:التنظیم المادي والبشري

������ˬΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϞϜѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΕέήѧѧѧѧϤϤϟ�ϡΎѧѧѧѧϣ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϒτ ѧѧѧѧμ ϳ
����ήΗΎѧѧѧϘϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϖΑΎѧѧѧδΘϤϟ�Ϟѧѧѧμ ϳ�ΎϣΪѧѧѧϨϋ�ˬΰΟϮѧѧѧΤϟ�ϲѧѧѧτ ΨΗ�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϳήΟ�ϕϼѧѧѧτ ϧϼϟ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϣ�ΕέΎѧѧѧη·
����ˬϩέϭΪѧѧѧΑ�ϖѧѧѧϠτ Ϩϳ�ϱάѧѧѧϟ�ϪѧѧѧϠϴϣί �Ϊѧѧϳ�β ѧѧѧϤϠϳ�ϢѧѧѧΛ�ˬϑΎѧѧѧτ Ϥϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϲѧѧϬΘϨϳ�ϥ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϜϫϭ�ΩΪѧѧѧΠϣ�ϒѧѧΘϠϳ

  .أنھى الجري قبل اآلخرین یفوز الفریق الذي

:المطلوب إنجازه 
.قطع المطاف بأقصى سرعة ممكنة

:
.التغییر في علو الحواجز

.تغییر نوعیة المثیرات

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف

التنظیم المادي والبشري

������ˬΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ�ϊ ѧѧѧѧΑέ�ϞϜѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΕέήѧѧѧѧϤϤϟ�ϡΎѧѧѧѧϣ�άѧѧѧѧϴϣϼΘϟ�ϒτ ѧѧѧѧμ ϳ
����ήΗΎѧѧѧϘϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϖΑΎѧѧѧδΘϤϟ�Ϟѧѧѧμ ϳ�ΎϣΪѧѧѧϨϋ�ˬΰΟϮѧѧѧΤϟ�ϲѧѧѧτ ΨΗ�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϳήΟ�ϕϼѧѧѧτ ϧϼϟ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϣ�ΕέΎѧѧѧη·
����ˬϩέϭΪѧѧѧΑ�ϖѧѧѧϠτ Ϩϳ�ϱάѧѧѧϟ�ϪѧѧѧϠϴϣί �Ϊѧѧϳ�β ѧѧѧϤϠϳ�ϢѧѧѧΛ�ˬϑΎѧѧѧτ Ϥϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϲѧѧϬΘϨϳ�ϥ�ϰѧѧѧϟ·�άѧѧѧϜϫϭ�ΩΪѧѧѧΠϣ�ϒѧѧΘϠϳ

یفوز الفریق الذي

 المطلوب إنجازه
قطع المطاف بأقصى سرعة ممكنة

تعدیالت ممكنة:
التغییر في علو الحواجز
تغییر نوعیة المثیرات
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العقرب                           : عنوان الوضعیة.
المتنافسأتنقل متفادیا                              : الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

��Ύϫήτ ϗ�ΓήΩ�άϴϣϼΘϟ�ϞϜθϳ���ϬϠΧΪΑ�έΎΘϣΎ��ΏήѧϘϋ�ϞϜη�ϰϠϋ�άϴϣϼΗ�ΔΘγ�Ϧϣ�ϒλ����ϝϭΎѧΤϳ
���ήѧѧμ Ϩϋ�ήѧѧΧ�ΔΑΎѧѧλ ·�ϢѧѧΛ�ˬϢϬϨѧѧϴΑ�ΎѧѧϤϴϓ�ΓήѧѧϜϟ�ήѧѧϳήϤΗ�ΓήΪѧѧϟ�ς ϴѧѧΤϣ�ϲѧѧϓ�ϥϭΪѧѧΟϮΘϤϟ�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϲѧѧϓ

ΓˬήϜϟΎΑ�ΏήϘόϟ�ϟ�ϲϓ�ήμ Ϩϋ�ϝϭ�ϰϠϋ�ΐ ΟϮΘϳ�ά�ϯΪѧμ Θϳ�ϥ�ΏήϘόϟ�ΔϠδϠγ�����άѧϴϤϠΗ�Ϟѧϛϭ�ˬΓήѧϜϠϟ
Ϊϟ�ϰϟ·�ϢψϨϳ�ΓήϜϟΎΑ�ϪδϤϟ�ϢΗΓήάϜϫϭ�ˬ������ˬΔϠѧδϠδϟ�ϲѧϓ�ήѧμ Ϩϋ�ήѧΧ�ϰѧϟ·��ѧΛ����Ϧѧϣ�ΏήѧϘόϟ�ϞϜѧθϳ�Ϣ

  . رف عناصر أخرىطجدید من 

المطلوب إنجازه:  
 بینھم ثم التصویب نحو فیما تمریر الكرة : محیط الدائرة الموجودة فيبالنسبة للعناصر

.بلعقرفي سلسلة ا آخر عنصر
بالكرة في سلسلة العقرب تفادي إصابة آخر عنصر: بالنسبة لعناصر العقرب .  

التعدیالت المقترحة:
قطر الدائرة.
عدد عناصر العقرب.  



.أمرر وأستقبل وأسدد نحو ھدف ضیق

��ϼΜѧϣ��������Γήѧθϋ�Ϧѧϣ�ϕήѧϓ�ϊ ѧΑέ
��������ΚѧϟΎΛϭ�ΕήѧϜϟ�ήѧϳήϤΘϟ�ΐ ѧόϠϤϟ�ΐ ѧϧΎΠΑ�ϥΎѧϋί Ϯϣ�ϖѧϳήϓ�ϞϜϟ

���ϰѧϟ·�ΓήѧϜϟ�ήѧϳήϤΘΑ��ϢϠόΘϤϟ�ϡϮϘϳ��Ϟѧϴϣί�x�����ˬΎϬϟΎΒϘΘѧγϭ
.نجاز مع تغییر مسافة قذف الكرة
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 .التواصل والتسدید:عنوان الوضعیة
أمرر وأستقبل وأسدد نحو ھدف ضیق:

:التنظیم المادي والبشري

������ΓΩϮѧΟϮϤϟ�ΕήѧϜϟ�ΩΪѧϋ�ΐ ѧδΣ��ΕΎѧϋϮϤΠϣ�ϰѧϟ·��άϴϣϼΘϟ�ϊ ϳί ϮΗ، ��ϼΜѧϣ
��������ΚѧϟΎΛϭ�ΕήѧϜϟ�ήѧϳήϤΘϟ�ΐ(م   10/م 5 أبعادهتالمیذ بكل ممر  ѧόϠϤϟ�ΐ ѧϧΎΠΑ�ϥΎѧϋί Ϯϣ�ϖѧϳήϓ�ϞϜϟ

���ϰѧϟ·�ΓήѧϜϟ�ήѧϳήϤΘΑ��ϢϠόΘϤϟ�ϡϮϘϳ).یتموضع وراء المرمى إلرجاع الكرة
نجاز مع تغییر مسافة قذف الكرةنفس اإل .ثم  یسدد نحو المرمى الذي یختلف مداه

:إنجازه
  .بواسطة القدم واستقبالھا ثم تسدیدھا تمریر الكرة

:
.تغییر مدى اتساع المرمى

 .ىرى أو الیسنالرجل الیم
.

 .فرقبین القیام بالتمارین على شكل مسابقة 
.3بل امق 4إلى  1مقابل 

عنوان الوضعیة
الھدف التعلمي:

التنظیم المادي والبشري

������ΓΩϮѧΟϮϤϟ�ΕήѧϜϟ�ΩΪѧϋ�ΐ ѧδΣ��ΕΎѧϋϮϤΠϣ�ϰѧϟ·��άϴϣϼΘϟ�ϊ ϳί ϮΗ
تالمیذ بكل ممر 

یتموضع وراء المرمى إلرجاع الكرة
ثم  یسدد نحو المرمى الذي یختلف مداه

إنجازه المطلوب
تمریر الكرة

تعدیالت ممكنة:
تغییر مدى اتساع المرمى
الرجل الیمالقیادة ب
نجازمدة اإل.
 القیام بالتمارین على شكل مسابقة
 مقابل 2مقابلة
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الكرةالتحكم في  :                        ةعنوان الوضعی.
بل وأمرر الكرة أثناء التنقلأستق          :                الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:
:یتم توزیع األطفال إلى مجموعات حسب عدد الكرات المتواجدة مثال

  . م 10/م 5عشرة متعلمین بالمجموعة في كل ممر مساحتھ : مجموعات 4

المطلوب إنجازه:
خط مستقیم شكل على 2إلى النقطة  1من نقطة ھا تدحرجاستقبال الكرة و .  
التقدم بالكرة دون إضاعتھا عبر المنعرجاتتبادل الرمي مع .
 الیسرىبثم  االستقبال والتسدید بالیمنى.

تعدیالت ممكنة :  
 مھاجمین مقابل مدافع( استعمال الدفاع  .(  
مسابقة بین الفرق.  

.3العبین مقابل  4مقابلة  ،تحدید زمن التنفیذ



.أحدد ذاتي في المكان في غیاب المعالم

�����ϪѧϨϣ�ΏήѧϬϠϟ�άѧϔϨϣ�Ϧѧϋ�Ϫѧϴϓ�ΚΤΒϟ�ϝϭΎΤϳ�ΰΠΤϣ�ϞΧΩ�Ϫδϔϧ�άϴϤϠΘϟ�έϮμ Θϳ�����άѧϴϣϼΘϠϟ�ϰѧτ όϳ

�ν ήѧѧόϟ�ϯΪѧѧόΘϳ�ϻ�ϰѧѧϠϋ�ˬϖΎѧѧϗΩ30

�ѧϴϟϮϟΪϣΔ����ΖѧϴϗϮΗϭ�ΕΎѧϛήΤϟ

.أحدد شكل المحجز وأبعاده ومنافذه، واحترم ذلك  طیلة العرض
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.البحث عن منفذ                 :  عنوان الوضعیة
أحدد ذاتي في المكان في غیاب المعالم:

:التنظیم المادي والبشري

�����ϪѧϨϣ�ΏήѧϬϠϟ�άѧϔϨϣ�Ϧѧϋ�Ϫѧϴϓ�ΚΤΒϟ�ϝϭΎΤϳ�ΰΠΤϣ�ϞΧΩ�Ϫδϔϧ�άϴϤϠΘϟ�έϮμ Θϳ

�ΓΪѧѧϤϟ�ϪϧϮϣΪϘϴѧѧγ�ϱάѧѧϟ�ν ήѧѧόϟ�ϰѧѧϠϋ�ΏέΪѧѧΘϠϟ�Δѧѧλ ήϓ5�ν ήѧѧόϟ�ϯΪѧѧόΘϳ�ϻ�ϰѧѧϠϋ�ˬϖΎѧѧϗΩ

���ϢѧϜΤϟ�Ϧѧϣ�άѧϴϣϼΘϟ�ϲϗΎΑ�ϦϜϤΘϳ�ΚϴΤΑ�����ν ήѧόϟ�άѧϫ�ϰѧϠϋ�

).تعرف التالمیذ على موضوع العرض

:المطلوب إنجازه
أحدد شكل المحجز وأبعاده ومنافذه، واحترم ذلك  طیلة العرض

:تعدیالت ممكنة
.تقدیم العرض بعینین مغمضتین

.إمكانیة العمل بثنائیات
.أفرادھا على وجود منفذیتعاون : إمكانیة العمل بمجموعة

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

�����ϪѧϨϣ�ΏήѧϬϠϟ�άѧϔϨϣ�Ϧѧϋ�Ϫѧϴϓ�ΚΤΒϟ�ϝϭΎΤϳ�ΰΠΤϣ�ϞΧΩ�Ϫδϔϧ�άϴϤϠΘϟ�έϮμ Θϳ

�ΓΪѧѧϤϟ�ϪϧϮϣΪϘϴѧѧγ�ϱάѧѧϟ�ν ήѧѧόϟ�ϰѧѧϠϋ�ΏέΪѧѧΘϠϟ�Δѧѧλ ήϓ

���ϢѧϜΤϟ�Ϧѧϣ�άѧϴϣϼΘϟ�ϲϗΎΑ�ϦϜϤΘϳ�ΚϴΤΑ ،ثانیة

تعرف التالمیذ على موضوع العرض

المطلوب إنجازه
أحدد شكل المحجز وأبعاده ومنافذه، واحترم ذلك  طیلة العرض

تعدیالت ممكنة
تقدیم العرض بعینین مغمضتین
إمكانیة العمل بثنائیات
إمكانیة العمل بمجموعة
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المقلد                         : عنوان الوضعیة.   
أقلد حركات وتنقالت األشخاص                          : الھدف التعلمي.  

التنظیم المادي والبشري:

����Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϧϮϜΘϣ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ���ϰѧѧϟ·���ήѧѧλ ΎϨϋ��ϝϼѧѧΧ�ϢϬѧѧο ήϋ�ϥϮѧѧΌϴϬϳ���ˬϖΎѧѧϗΩ

�ϯΪόΘϳ�ϻ�ϰϠϋ�ˬϪϴϓ�ωϭήθϟ�ϞΒϗ�α έΪϤϠϟ�ΎΑϮΘϜϣ�ϪϋϮο Ϯϣ�ϥϮϣΪϘϳϭ���ΔϴϧΎΗ�ˬ���ϲϗΎѧΑ�ϦϜϤΘѧϳ�ΚϴΤΑ

��ϪѧѧϴϠϋ�ϢѧѧϜΤϟ�Ϧѧѧϣ�άѧѧϴϣϼΘϟ���άѧѧϴϣϼΘϟ�ϑήѧѧόΗ�ΖѧѧϴϗϮΗϭ�ΕΎѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧϴϟϮϟΪϣϦϴѧѧψΣϼϤϟ��ωϮѧѧο Ϯϣ�ϰѧѧϠϋ

�ν ήόϟ�����ϲѧΘϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϠϟ�Δτ Ϙϧ�ϡΪϘΗ�ΚϴΤΑ�ˬϢϜΤϟ�έϮϬϤΠϟ�έϭΩ�άϴϣϼΘϟ�ϲϗΎΑ�ϱΩΆϳ�ν ήόϟ�˯ΎϨΛ

  .تعرفت على موضوع العرض بینما تمنح نقطتان إلى ثالث نقط للعارضین حسب جودة العرض

المطلوب إنجازه: 
على المجموعة محاكاة حركات وتنقالت أشخاص معینین. 

ممكنة تعدیالت:  
الرفع من عدد المشاركین في المجموعة.  
في ریاضة معینة ناقتراح محاكاة مجموعة من الالعبی :تغییر موضوع العمل.  



��ΕΎѧϴΎϨΛ�ϰѧϟ·������έΎϤѧπ ϣ�ΫΎΘѧγϷ�ΩΪѧΤϳ

رب كل ، وقنقاط انطالق بداخلھا أربع

��ΎѧϤϨϴΑ�ˬΕέΎѧθϟ����ήѧμ Ϩόϟ�ϱήѧΠϳ

مما یعني أنھ أكمل (شارة واحدة 

���������ϱήѧΠϟ�ΖѧϴϗϮΗ�ϯΪѧόΘϳ�ϻ�ϰѧϠϋ�ΕέΎѧθϟ�Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�ήѧΒϛ�ϰϠϋ�Ϟμ Σ�ϱάϟ�ϲΎϨΜϟ�ί Ϯϔϳ

.الجري بإیقاع منتظم والحصول على أكبر عدد ممكن من الشارات
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 .حصدأأجري و                :عنوان الوضعیة
 .منتظمجري بإیقاع أ                        :

:التنظیم المادي والبشري

�ϰѧϟ·���ϊ ѧΑέ�ˬΕΎѧϋϮϤΠϣ���Ϟѧϛ�ϢѧδϘΗϭ��ѧϋϮϤΠϣΔ���ΕΎѧϴΎϨΛ�ϰѧϟ·

بداخلھا أربع )حسب الفضاء المتاح(ا متر20 على شكل دائرة قطرھا 

��ΎѧϤϨϴΑ�ˬΕέΎѧθϟمجموعة من  حامالنقطة دائرة صغیرة یقف فیھا أحد الثنائیین 

شارة واحدة وكلما مر على زمیلھ یحصل على  ،الممر الدائري

���������ϱήѧΠϟ�ΖѧϴϗϮΗ�ϯΪѧόΘϳ�ϻ�ϰѧϠϋ�ΕέΎѧθϟ�Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�ήѧΒϛ�ϰϠϋ�Ϟμ Σ�ϱάϟ�ϲΎϨΜϟ�ί Ϯϔϳ

:جازه
الجري بإیقاع منتظم والحصول على أكبر عدد ممكن من الشارات:بالنسبة للعداء

  .تسلیم الشارة عند كل دورة: بالنسبة لموزع الشارة

:
.تغییر قطر الدائرة

.الجري بالتناوب

عنوان الوضعیة
 لتعلمياالھدف:

التنظیم المادي والبشري

·�ϰѧϟیقسم التالمیذ 

على شكل دائرة قطرھا 

نقطة دائرة صغیرة یقف فیھا أحد الثنائیین 

الممر الدائريالثاني داخل 

���������ϱήѧΠϟ�ΖѧϴϗϮΗ�ϯΪѧόΘϳ�ϻ�ϰѧϠϋ�ΕέΎѧθϟ�Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�ήѧΒϛ�ϰϠϋ�Ϟμ.  )دورة Σ�ϱάϟ�ϲΎϨΜϟ�ί Ϯϔϳ

  .عشر دقائق

جازهنإ المطلوب
بالنسبة للعداء
بالنسبة لموزع الشارة

ممكنة تعدیالت:
تغییر قطر الدائرة
الجري بالتناوب
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2 حصدأأجري و  :عنوان الوضعیة.
 منتظمجري بإیقاع أ     :لتعلمياالھدف.

التنظیم المادي والبشري:  

ϦϴΘϋϮϤΠϣ�ϰϟ·�άϴϣϼΘϟ�ϢδϘϳ�����ϊ ѧΑήϣ�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�˯Ύѧπϓ�ϲϓ�ˬ��������Ϧѧϣ�άѧϴϤϠΗ�ϪѧϨϣ�Δѧϳϭί �Ϟѧϛ�ϲѧϓ�ϒѧϘϳ
����Ϧѧϋ�ϥϮѧϠϟ�ΚѧϴΣ�Ϧϣ�ϒϠΘΨΗ�Ύϗέϭ�ϞϤΤϳ�ϰϟϭϷ�ΔϋϮϤΠϤϟ����ˬϯήѧΧϷ�Ύѧϳϭΰϟ�ϕέϭ�ϲϗΎѧΑ��ϲѧϓ

Ϙϳ�ϦϴΣ�ΔϋϮϤΠϤϟ�Ωήϓ�ϲϗΎΑ�ϡϮϢϴϜΤΘϟΎΑ�ˬ��ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�˯Ύπϋ�ϱήΠϳ�ΓέΎηϹ�˯Ύτ ϋ·�ΪόΑ
ال یسمح  ،كن من األوراق من الزوایا األربعخارج محیط المربع ویحاولون جمع أكبر عدد مم

έˬϭήϣ�Ϟϛ�ΪϨϋ�ΓΪΣϭ�Δϗέϭ�Ϧϣ�ήΜϛ�άΧ́Α��ϱήѧΠϟ�Ϧϋ�ϒϗϮΘϟΎΑ�Ϥδϳ�ϻ�ΎϤϛ�ˬϭί Ϯϔϳ���άѧϴϤϠΗ�Ϟѧϛ
ΕΎϣϼόϟ�Ϧϣ�ΩΪϋ�ήΒϛ�ϰϠϋ�Ϟμ Σ��ϴϐΗ�ϢΘϳ�ϱήѧΠϟ�Ϧϣ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�˯ΎϬΘϧ�ΪόΑ�έϭΩϷ�ήϴ�

  .دقائق 10على أال تتجاوز مدة الجري 

نجازهإ المطلوب:
األلوان (الجري بإیقاع منتظم والحصول على أكبر عدد ممكن من األوراق : بالنسبة للعداء

  ).األربعة
تسلیم الشارة للمتسابقین عند كل دورة: بالنسبة لموزع األوراق.
تدوین أسماء المتوقفین عن الجري أو الحاصلین على أكثر من ورقة : بالنسبة للحكام

  . من الزاویةمرور واحدة عند كل 

ممكنة تعدیالت:  
 مساحة المربعتغییر. 



.أدحرج الكرة بالقدم في  خط  منعرج وأحافظ علیھا

تالمیذ، وتتموقع كل مجموعة 
م عرج تارة بالقدم في خط من

، بعد ذلك یجعلھا تتدحرج بین 
العالمات الموضوعة على طول الممر، ویقوم بمتابعتھا مرة على الیمین ومرة أخرى 
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.المنعرجات:عنوان الوضعیة
أدحرج الكرة بالقدم في  خط  منعرج وأحافظ علیھا:التعلمي

:التنظیم المادي والبشري

تالمیذ، وتتموقع كل مجموعة شر في ساحة المؤسسة یوزع التالمیذ إلى مجموعات من ع
م في خط منیقوم المتعلم بدحرجة الكرة في خط مستقیم ث

، بعد ذلك یجعلھا تتدحرج بین إلى أن یصل إلى خط النھایة الیسرى
العالمات الموضوعة على طول الممر، ویقوم بمتابعتھا مرة على الیمین ومرة أخرى 

.على الیسار حتى خط النھایة

:المطلوب إنجازه
.دحرجة الكرة بكلتي الرجلین

.التحكم في الكرة بین المنعرجات

:تعدیالت ممكنة
.احتساب التوقیت

.المسافة الفاصلة بین العالمات
.مسابقة بین فریقین

عنوان الوضعیة
 التعلميالھدف

التنظیم المادي والبشري

في ساحة المؤسسة یوزع التالمیذ إلى مجموعات من ع
یقوم المتعلم بدحرجة الكرة في خط مستقیم ث ،أمام ورشة

الیسرىوتارة بالیمنى 
العالمات الموضوعة على طول الممر، ویقوم بمتابعتھا مرة على الیمین ومرة أخرى 

على الیسار حتى خط النھایة

المطلوب إنجازه
دحرجة الكرة بكلتي الرجلین
التحكم في الكرة بین المنعرجات

تعدیالت ممكنة
احتساب التوقیت
المسافة الفاصلة بین العالمات
مسابقة بین فریقین
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كرة القدم:                       عنوان الوضعیة.
لكسب الرھانأستعین بمھاراتي       :                  الھدف التعلمي.

التنظیم المادي والبشري:

م حسب 10/10مثال (أربعة مقابل أربعة، في ملعب  بینھا اتكوین مجموعة من الفرق لتتبارى فیم
، یحاول كل فریق تسجیل أكبر عدد من األھداف في مرمى بدون حارس خالل )المساحة المتوفرة

   .یتم تعیین حكم لكل مجموعة ،عشر دقائقمدتھامقابلة 

المطلوب إنجازه:
التمریر .
 االستقبال.
التسدید نحو الھدف -دحرجة الكرة.

تعدیالت ممكنة :  
تحدید عدد لمس الكرة قبل التمریر.  
 الخ...؛3مقابل 4؛ 2مقابل3(تغییر عدد الالعبین. (
 داخل القسم بطولة(منافسة بین المجموعات.(   



.أتواصل مع القرین في غیاب األداة

����������ν ήѧѧόϟ�ωϮѧѧο Ϯϣ�˯ϲѧѧϴϴϬΘΑ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ϡϮѧѧϘΗ�ˬΕΎѧѧϴΎϨΛ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ)��ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧϠΑΎϘϣ
���ΐ ѧѧѧѧϏήϳ�ΎѧѧѧѧϤϋ�ΕΎѧѧѧѧϛήΤϟΎΑ�ήѧѧѧѧϴΒόΘϟ�άѧѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϖΎѧѧѧѧϗΩ�ϲѧѧѧѧϓ�

��������ΓήϜϟΎѧѧѧΑ�ϡΪѧѧѧϘΘϟ�ˬΔѧѧѧϴϋΎϤΟ�Δѧѧѧο Ύϳέ�ϲѧѧѧϓ�Γήѧѧѧϛ�ϝΎΒϘΘѧѧѧγϭ�ήѧѧѧϳήϤΗ

.التعبیر الجسدي المناسب لنوع الریاضة التي وقع علیھا االختیار
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 .أعبر في صمت مع القرین:عنوان الوضعیة

أتواصل مع القرین في غیاب األداة:لتعلمي

:التنظیم المادي والبشري

����������ν ήѧѧόϟ�ωϮѧѧο Ϯϣ�˯ϲѧѧϴϴϬΘΑ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ϡϮѧѧϘΗ�ˬΕΎѧѧϴΎϨΛ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ
ϲѧѧѧѧο Ύϳέ�ωϮѧѧѧѧϧ(ˬ��ϝϼѧѧѧѧΧ�����ΐ ѧѧѧѧϏήϳ�ΎѧѧѧѧϤϋ�ΕΎѧѧѧѧϛήΤϟΎΑ�ήѧѧѧѧϴΒόΘϟ�άѧѧѧѧϴϤϠΘϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϖΎѧѧѧѧϗΩ

��ΎѧѧѧΜϣ�έϮѧѧѧϬϤΠϠϟ�ϪϟΎѧѧѧμ ϳ·ل :��������ΓήϜϟΎѧѧѧΑ�ϡΪѧѧѧϘΘϟ�ˬΔѧѧѧϴϋΎϤΟ�Δѧѧѧο Ύϳέ�ϲѧѧѧϓ�Γήѧѧѧϛ�ϝΎΒϘΘѧѧѧγϭ�ήѧѧѧϳήϤΗ
.والتصویب نحو المرمى في ریاضة جماعیة معینة

:المطلوب إنجازه
التعبیر الجسدي المناسب لنوع الریاضة التي وقع علیھا االختیار

.التوافق بین الثنائي أثناء العرض

:تعدیالت ممكنة
.تقلیص وقت العرض

.تحدید عدد التنقالت أثناء العرض
.الزیادة في عدد المشاركین عن كل فریق

عنوان الوضعیة

 لتعلمياالھدف

التنظیم المادي والبشري

����������ν ήѧѧόϟ�ωϮѧѧο Ϯϣ�˯ϲѧѧϴϴϬΘΑ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϟѧѧϛ�ϡϮѧѧϘΗ�ˬΕΎѧѧϴΎϨΛ�ϰѧѧϟ·�άѧѧϴϣϼΘϟ�ϢѧѧδϘϳ
ϲѧѧѧѧο Ύϳέ�ωϮѧѧѧѧϧ

��ΎѧѧѧΜϣ�έϮѧѧѧϬϤΠϠϟ�ϪϟΎѧѧѧμ ϳ·
والتصویب نحو المرمى في ریاضة جماعیة معینة

المطلوب إنجازه
التعبیر الجسدي المناسب لنوع الریاضة التي وقع علیھا االختیار
التوافق بین الثنائي أثناء العرض

تعدیالت ممكنة
تقلیص وقت العرض
تحدید عدد التنقالت أثناء العرض
الزیادة في عدد المشاركین عن كل فریق
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نبدع في حركات تعبیریة:عنوان الوضعیة.
 انطالقا من موضوع مقدم لرتجأ  :لتعلمياالھدف.    

التنظیم المادي والبشري:

ϟ�ϢѧѧδϘϳάѧѧϴϣϼΘ��ϰѧѧϟ·ϊ ѧѧΑέ�ΕΎѧѧϋϮϤΠϣ�ˬ�ϡΎѧѧϣ�ΪѧѧΟϮϳϟϋϮѧѧϤΠϤϦϴΘ����ϭ����Ϟϴτ Θѧѧδϣ�ϞϜѧѧη�ϰѧѧϠϋ�˯Ύѧѧπ ϓ
Ϫο ήϋ�����ϪϟϮσϭ�έΎΘϣ��Ϡϋ�ˬέΎΘϣϰ�ο έΎόϟϴΕΎϛήΣ�ϝΎΠΗέ�Ϧ�����ϭ�ωϮѧο Ϯϣ�Ϧѧϣ�Ύѧϗϼτ ϧ�ΓήΒόϣ

ϦϴΘϘϴϗΩ�ϯΪόΘΗϻ�ΔϴϨϣί �ΓΪϣ�ϲϓ�ΫΎΘγϷ�ΎϬΣήΘϘϳ��Δϴόο ϭ������ΔѧΌϓ�ϰѧϟ·�ΕΎѧϋϮϤΠϤϟ�ϲϗΎѧΑ�ϢѧδϘΗ�ϦϴΣ�ϲϓ�ˬ
���������ν ήѧѧόϟ�ΔѧѧϴϫΎϣ�ϰѧѧϠϋ�ϑήѧѧόΘϠϟ�έϮѧѧϬϤΠϟ�ΔѧѧΌϓϭ�ΔѧѧϟϭΎΤϤϟ�ς ϴѧѧϘϨΘϟ�ϡΎѧѧϜΤϟ���ϢΘѧѧϳ��ϦϴѧѧΑ�έϭΩϷ�ήѧѧϴϴϐΗ

  .بعد االنتھاء المجموعتین

         العارضون= 1المجموعة 
  جمھور                       ال=  3المجموعة                                                           

         العارضون= 2المجموعة 
  جمھور                     ال=  4المجموعة                                                            

 نجازهإالمطلوب:
موافقة التعبیر االرتجالي للوضعیة المقترحة .  
التوافق الجماعي من أجل العرض.

ةمكنتعدیالت م   :
من التالمیذ ارتجال موضوع تعبیري
تحدید مدة زمنیة معینة.  

لجنة 
التحكیم

لجنة 
التحكیم



����ϻ�ϲϓΎѧѧο ·�ΩϮѧѧϬΠϣ�ϝάѧѧΑ�ΫΎΘѧѧγϸϟ�ϦѧѧϜϤϳ���ϩάѧѧϴϣϼΗ�Ϊϴѧѧλ έ�˯ΎѧѧϨϏ
�������ϞѧѧѧѧϴϣήΑ�ϭ�Δѧѧѧѧϴϗέϭ�ΐ ѧѧѧѧϠϋ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧѧϴϠϋ�ήϓϮѧѧѧѧΘϳ�Ύѧѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧϗϼτ ϧ�ϚѧѧѧѧϟΫϭ�ˬΔѧѧѧѧϠϳΪΒϟ�ΔѧѧѧѧϴϤϠόΘϟ�ΕϭΩϷ�Ϧѧѧѧѧϣ
������ϲѧѧѧѧδΘϜΘϟ�ΎѧѧѧѧϬϴϠϋ�ϥϮѧѧѧѧϟϷ�ξ ѧѧѧѧόΑ�ϝΎѧѧѧѧΧΩ·�ϦѧѧѧѧδΤΘδϳ�ΎѧѧѧѧϤϛ�ˬΎѧѧѧѧϫήϴϏ�ϭ�ΔѧѧѧѧϴσΎτ ϣ�ΕϼѧѧѧѧΠϋ�ϭ�ΔϴϜϴΘѧѧѧѧγϼΑ

.   تعلمطابعا جمیال ومشوقا وجذابا یضمن استقطاب المتعلم وتحفیزه من أجل بذل جھد إضافي لل

ین ذتوضح الصورة أسفلھ نماذج من إبداعات المدربین بانخراطھم في تمثالت األطفال ال
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األدوات التعلمیة

kid’s athletics ،����ϻ�ϲϓΎѧѧο ·�ΩϮѧѧϬΠϣ�ϝάѧѧΑ�ΫΎΘѧѧγϸϟ�ϦѧѧϜϤϳ
�������ϞѧѧѧѧϴϣήΑ�ϭ�Δѧѧѧѧϴϗέϭ�ΐ ѧѧѧѧϠϋ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧѧϴϠϋ�ήϓϮѧѧѧѧΘϳ�Ύѧѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧϗϼτ ϧ�ϚѧѧѧѧϟΫϭ�ˬΔѧѧѧѧϠϳΪΒϟ�ΔѧѧѧѧϴϤϠόΘϟ�ΕϭΩϷ�Ϧѧѧѧѧϣ
������ϲѧѧѧѧδΘϜΘϟ�ΎѧѧѧѧϬϴϠϋ�ϥϮѧѧѧѧϟϷ�ξ ѧѧѧѧόΑ�ϝΎѧѧѧѧΧΩ·�ϦѧѧѧѧδΤΘδϳ�ΎѧѧѧѧϤϛ�ˬΎѧѧѧѧϫήϴϏ�ϭ�ΔѧѧѧѧϴσΎτ ϣ�ΕϼѧѧѧѧΠϋ�ϭ�ΔϴϜϴΘѧѧѧѧγϼΑ

طابعا جمیال ومشوقا وجذابا یضمن استقطاب المتعلم وتحفیزه من أجل بذل جھد إضافي لل

توضح الصورة أسفلھ نماذج من إبداعات المدربین بانخراطھم في تمثالت األطفال ال
.تستھویھم األلوان واإلشكال الجمیلة

���ΔѧѧϘϴΛϭ�ϰѧѧϟ·�ΩΎϨΘѧѧγ
�������ϞѧѧѧѧϴϣήΑ�ϭ�Δѧѧѧѧϴϗέϭ�ΐ ѧѧѧѧϠϋ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧѧϴϠϋ�ήϓϮѧѧѧѧΘϳ�Ύѧѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧϗϼτ ϧ�ϚѧѧѧѧϟΫϭ�ˬΔѧѧѧѧϠϳΪΒϟ�ΔѧѧѧѧϴϤϠόΘϟ�ΕϭΩϷ�Ϧѧѧѧѧϣ
������ϲѧѧѧѧδΘϜΘϟ�ΎѧѧѧѧϬϴϠϋ�ϥϮѧѧѧѧϟϷ�ξ ѧѧѧѧόΑ�ϝΎѧѧѧѧΧΩ·�ϦѧѧѧѧδΤΘδϳ�ΎѧѧѧѧϤϛ�ˬΎѧѧѧѧϫήϴϏ�ϭ�ΔѧѧѧѧϴσΎτ ϣ�ΕϼѧѧѧѧΠϋ�ϭ�ΔϴϜϴΘѧѧѧѧγϼΑ

طابعا جمیال ومشوقا وجذابا یضمن استقطاب المتعلم وتحفیزه من أجل بذل جھد إضافي لل

توضح الصورة أسفلھ نماذج من إبداعات المدربین بانخراطھم في تمثالت األطفال ال
تستھویھم األلوان واإلشكال الجمیلة
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مراجع لالستئناس

  الكفایات المتعلقة بسلك التعلیم اإلبتدائي -
  2009یولیوز  ـ المركز الوطني للتجدید التربوي  

  بالكفایاتدلیل المقاربة -
2009 دجنبر ـ المركز الوطني للتجدید التربوي  

   لتعلیم اإلبتدائيدلیل بیداغوجیا ل-
2009 دجنبر ـ المركز الوطني للتجدید التربوي  

  دلیل التكوین في بیداغوجیا اإلدماج-
2009 دجنبر ـ المركز الوطني للتجدید التربوي  

)6-5-4-3-2-1(دلیل اإلدماج -
2010 ـ تجدید التربوي  المركز الوطني لل

  الدلیل البیداغوجي اإلدماج-
2009 ـ   وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین األطر والبحث العلمي

- kids athletics

- http://stepfan.free.fr

- http://eps.roudneff.com


