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 انخطخ انًُٕػخ   

     
عبارة عن تنظيم االنشطة والخبرات التعميمية وجوانب انماط التعمم االخرى  الخطة المنوعة :     

لخدمة اهداف سموكية متنوعة ، وهي جزء من المنهاج التعميمي التي يضعها مدرس التربية الرياضية 
( مهارات 3-2ويخطط لها ويحدد أهدافها وسميت الخطة المنوعة ألنها تضم أكثر من مهارة تعميمية )

ن تحديد الهدف السموكي يكون متنوعا وال يعتمد عمى عبارة سموكية واحدة ، وعادة ما وبذلك فا
 تستخدم في منهاج المدارس االبتدائية عن طريق تدريس المجموعات .

       
فقد يعطي المدرس نداءا بتقسيم الصف الى ثالث مجاميع تتوزع في ساحة المعب وكل        

( دقيقة 51ختمف عن الثانية والثالثة ويخصص لهم وقتا مثال ) مجموعة تعطى لها مهارة حركية ت
( دقائق، فيعطي )المجموعة االولى مهارة  1لمتدريب عمى تمك المهارات ويكون حصة كل مهارة ) 

الدحرجة االمامية بالجمناستك ( و) المجموعة الثانية مهارة الطبطبة بكرة السمة ( و )المجموعة الثالثة 
 دم ( .التهديف بكرة الق

     
وبإيعاز من المعمم تعمل كل مجموعة باألداء لممهارة المراد تعممها ، وبعد انتهاء الوقت       

( دقائق، يقوم المعمم بإشارة منه الى المجموعات باالنتقال وبالسير 1المخصص لكل مجموعة) 
اماكنها فتتحرك المجموعة االولى وتأخذ  تالنظامي حسب دوران عقرب الساعة فتغير المجموعا

مكان المجموعة الثانية وتتحرك الثانية لتاخذ مكان المجموعة الثالثة وتنتقل الثالثة لتحل محل 
 المجموعة االولى .وهكذا فان المجموعات الثالث سوف تؤدي جميع المهارات بالترتيب . 
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   مزايا الخطة المنوعة    

 أن التنوع في المهارات الحركية يؤدي الى زيادة النمو المعرفي والمهاري .-5
 يقل ضجر وممل الطمبة بسبب تنوع المهارات التي يؤدونها . -2
 تمنح المدرس فرصة لمكشف عن قابميات الطمبة.-3
 

  عيوب الخطة المنوعة
 تحتاج تجهيزات وادوات رياضية ولذا يصعب العمل بها في المدارس -5

 التي تفتقر لمتجهيزات.
 ال يستطيع الطالب اكتساب المهارات المتنوعة خالل وقت الدرس .-2
 اغمب االحيان ال تستحق اهداف الدرس الكاممة. -3
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 )اخلطة املنوعة لدرس الرتبية الرياضية(

 انزشثٕ٘: رؼٕٚذ انطالة ػهٗ انُظبو                                   انًذسعخ: يزٕعطخ انخهٕد نهجُبد انٓذف               

 االسعبل انًٕاجّ يٍ االعفم فٙ كشح انطبئشح       انصف: االٔل يزٕعظ -1انٓذف انزؼهًٛٙ:   

 دلٛمخ 45لذ: انٕ                 انٕلٕف ػهٗ انٛذٍٚ فٙ انجًُبعزك -2                   

 انًُبٔنخ انصذسٚخ فٙ كشح انغهخ                               -3                                              

                                       االدٔاد انًغزخذيخ: كشاد طبئشح, كشاد عهخ, ثغبط جًُبعزك   
الغبو انٕحذح 

 انزؼهًٛٛخ

 انزمٕٚى     انزُظٛى          يحزٕٖ انٕحذح انزؼهًٛٛخ        انغهٕكٙاالْذاف  انٕلذ

انمغى 

 االػذاد٘
  د12

اٌ ٚزؼٕد انطبنت -

 ػهٗ انُظبو

اٌ ٚؤد٘  -

انطبنت احًبء 

 انًٕاَغ

 

رحضٛش انطالة ٔاداء انزحٛخ 

ثى انغٛش  -انشٚبضٛخ ٔرغجٛم انغٛبة

انٓشٔنخ يغ  -ػهٗ االيشبط ٔانكؼجٍٛ

ْشٔنخ يغ –سفغ انشكجزٍٛ ثبنزجبدل 

 -رذٔٚش انزساػٍٛ ناليبو ٔانخهف

 انغٛش يغ فزم انجزع نهجبَجٍٛ 

 

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

                   o 

 يذسط       

 

 

 

 

 

     انزأكٛذ ػهٗ -

 انشٚبضٛخ

انزأكٛذ ػهٗ -

 احًبء انجغى

انًمذيخ 

 ٔاالحًبء
 د7

انزًبسٍٚ 

 انجذَٛخ
  د5

اٌ ٚطجك انطبنت -

انزًبسٍٚ انجذَٛخ 

 ثًغزٕٖ جٛذ

 

)انٕلٕف( لفضاد ػهٗ انجمغ ٔضى -

 ػذاد(4انغبلٍٛ )

رخصش( فزم انشأط -)انٕلٕف -

 ػذاد( 4نهجبَجٍٛ ثبنزؼبلت )

فزحب( رذٔٚش انزساػٍٛ -)انٕلٕف -

 ناليبو ٔانخهف )حش(

 ػذاد( 4) 

رخصش( ثُٙ انجزع -)انٕلٕف فزحب-

نالعفم ثالس يشاد ٔيذِ ثبنؼذِ 

 انشاثؼخ

 

 

 

 

X     X     X     X      

X     X     X     X 

X     X     X     X 

X     X     X     X       يذسط 

X     X     X     X         o 

X     X     X     X      

X     X     X     X 

X     X     X     X 

 

 

انزأكٛذ ػهٗ 

ٔلٕف انطالة 

 ثأسثغ لبطشاد
 رًشُٚبد لفض

رًشُٚبد ساط 

 ٔسلجخ

رًشُٚبد 

 رساػٍٛ

 رًشُٚبد جزع

 

  د5 نؼجخ يفبجئخ

أٌ  رًُٗ فٙ   

انطبنت سٔح 

 انًُبفغخ

 نؼجخ عجبق انززبثغ

ٚزى رنك ثصٕسح يفبجئخ ٔثأٚؼبص يٍ 

انًذسط ػُذ اَزٓبء انزًبسٍٚ انجذَٛخ 

ثبنشكض يغشػب نًغك جذاس 

انًذسعخ ٔانشجٕع انٗ انمبطشاد 

يغشػب ٔانمبطشح انزٙ ركًم ٔلٕفٓب 

أال رؼذ ْٙ انفبئضح ٔٚزى انزصفٛك 

 نٓب

 

 

 

 

  

انزأكٛذ ػهٗ -

ػذو انزذافغ ثٍٛ 

 انطالة

       د22 انمغى انشئٛغٙ



 8الخطة المنوعة / االسبوع 

 261ص .6112. مطبعة البصائر للطباعة والنشر . بيروت . 1طأصول تدريس التربية البدنية  لمياء حسن الديوان و حسين علي الشيخ . 

4 

انُشبط 

 انزؼهًٛٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ٙ انطبنت اٌ ٚصغ د2

 نهًذسط ثأْزًبو

ششح انًٓبساد انثالس ٔػشضٓب -

 ايبو انطالة

لٛبو طالة جٛذٍٚ ثأداء انًٓبساد  -

 انثالس

انزغزٚخ انشاجؼخ انفٕسٚخ يٍ لجم  -

 انًذسط 

 اداء انًٓبساد يٍ لجم انطالة -

انزأكٛذ ػهٗ  -

انطشٚمخ انجٛذح 

يٍ لجم انًذسط 

ٔانًالئًخ 

 1نهطالة

 

انُشبط 

 انزطجٛمٙ

 

 

 

 

 

 

  د22

اٌ ٚطجك انطالة 

انًٓبساد انثالس 

 ثًغزٕٖ جٛذ

 رمغٛى انطالة ثالس يجًٕػبد  

انًجًٕػخ االٔنٗ رؤد٘ يٓبسح -

 االسعبل انًٕاجّ يٍ االعفم

انًجًٕػخ انثبَٛخ: انًٓبسح  -

 انصذسٚخ ثكشح انغهخ

انًجًٕػخ انثبنثخ: انٕلٕف ػهٗ  -

 انٛذٍٚ فٙ انجًُبعزك

 

 

 

انزأكٛذ ػهٗ -

رجبدل 

انًجًٕػبد 

ػكظ ػمشة 

 انغبػخ

 

 

 انمغى انخزبيٙ

 

 رًشٍٚ اٚجبثٙ

أٌ ٚؤد٘ انطبنت  د2

رًطٛخ انزساػٍٛ 

ٔأخز انشٓٛك 

 ٔطشح انضفٛش

)انٕلٕف( رشجٛك انٛذٍٚ ػبنٛب فٕق 

 -انشأط( رحشٚك انزساػٍٛ جبَجب

 اعفم  )حش( -ايبيب

انزأكٛذ ػهٗ  

اػبدح انزأْٛم 

انطجٛؼٙ نذٖ 

 انطالة

 

 

 

 

 

  


