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  هيكل خطة درس التربية الرياضية
 

موظؽيمهؼقممممممم م، مواظػائدة مظؽلمراظبماٌؿعة ماظيتمهؼق ماظدروسماٌفؿة معن ماظرؼاضقة مدرسماظرتبقة ؼعد

ماظدرسماظقوعيماديم محصة ميفمتؼلقم مؼؿم معؿػقمسؾقه معنمانمغؿقعمػقؽلمحمدد مالبد ماػداصفا ماظرؼاضقة اظرتبقة

مصلغدضم(م45مةم)ويفمعداردـامؼؽونمزعنمايصةماظواحدمعؿعددةموعـظؿةمماجزاءم همعنمقؼةم،موباظرشممعنمػذا

(مدضائقمظؿؾدؼلماظطؾؾةمعالبلفمم5)مبلؾبمانماٌدرسمؼرتكمعنماظوضت(مدضقؼةم44ـم)غعدمخطةمدرسمظماٌؿؽنمان

ماظدرسمإديمثالثةمأضلاممطلمضلممؼرتؾطم مواتػقماظؽـريمعنماٌكؿصنيمسؾىمتؼلقم وتواجدػمميفمداحةماظؾعبم.

م:ظؽلمضلماظؼلمماًؿاعيم(موأدغاهمذرحمم–اظؼلمماظرئقليمم–وػيمم)اظؼلمماالسداديممباالخرموؼفيء

 

 أوال :  القسم االعدادي

ماظؿقضرييممممم مدضائقموحيؿويمسؾىماٌؼدعةم04ؼلخذمعنمزعنماظدرسم)ووضدمؼلؿىماظؼلم واظيتمتلخذمعنم(

وؼلخذمعنمزعنماظدرسم)م(ماظؾدغقةاظؿؿرؼـاتماالرياءماظعاممواالرياءماًاصم)و(مدضائقمم3-2وضتماظدرسم)م

مدضائقم8م-7 مغمطدمبلغهمم( مأوضاتمأجزاءميؽنم،موػـا مزؼادة ماالسداديممتؼؾقلمأو مالػدافماظدرسماظؼلم تؾعا

م .مورؾقعةماٌفاراتماظيتمدؿـػذماًطةمخالهلا

مممممممم

ممممممم مالن ماظـشاط ماو ماٌفارة مختدم ممتارؼن موهضري ماظؼلم مبفذا ماالػؿؿام معدردقـا موسؾى مبفا ماظؼقام أومسدم

م مأنماظعضالتمظنمتؿفاو مععهمعؾاذرةمملبكالماظطاظبؼمدىمإديمإصابةمأػؿاهلا مصىمجلدهمسؼبماظؿؿرؼنمطؿا

تلؾقماظؿؿارؼنماظعاممألغفامشريمعمػؾة،مإضاصةمظؿعرضهمًطرماإلصابةمبشدمأومضطعمصىماظعضؾةمومتارؼنماالرياءم

م.األدادقةم

م
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م

مم:ماملقدمة

م ماظطؾؾة متلفقل ماٌؾعبموتشؿل مادي مواالجفزة ماالدوات مواحضار مواالرذادات ماظـصائح مبعض موأبداء ايضور

غشاطماٌؼدعةمموضدمؼؽون اٌرحمواظلرورموايرؼةماٌـظؿةم. غػلقامظؿؼؾلماظدرسمطاعالمبروحماظطؾؾةطذظكمتعدم،

مترؼـاتمأومأظعابامويفمطؾؿاماياظؿنيمجيبمأنمتؽونمايرطاتمأوماٌفاراتمبلقطةمدفؾهمذاعؾةموانم

متؽونمععروصةمظؾطؾؾةمحؿىمالمتؿعطلمايرطةمظعدممصفمماظـشاطمأومصعوبؿهم.

 

مماالمحاء العام واالمحاء اخلاص :

وتفدفمؾاتماظيتمتؿضؿـفامخطةماظدرسماهلدفمعـفامتـفقؽةماىلمم،مظؾؼقاممباالغشطةمواظواجممممم

موتطوؼرم مهلني مادي مباالضاصة ماظؾدغقة ماظؼدرات مىؿقع مواٌؿوازن ماظعام ماظـؿو مادي معؾاذرة بصورة

ماٌفاراتمايرطقةماظعاعةمواظيتمضدمتمثرمبصورةمعؾاذرةماومشريمعؾاذرةمسؾىمهلنمتؾكماٌفارةم.

مدكـتمبوادطةماظؿؿمارياءوطؾؿةم رؼـاتماٌكؿؾػةمتؿؿؽنمعنماظؼقاممبانازمتعـىمانماظعضالتماذا

ماظؿغرياتمدلمماىدرجةمحرارةمماعارتػ،أذمأنمباطربم ماظعضالتمصؿلفلمصقفا رتتػعمدرجةمحرارة

ماظؽؿقائقةموتؾعامظذظكمترتػعمغلؾةمتغريماٌوادمصىماظعضالتموتزدادمغلؾةماظدمماظواردماظقفام.

مممم

ماظعام مممترؼـاتماالرياء ماظؼقام معن مالبد مأىمبفا مصى ماظؾدء مضؾل مظؾعضالتمواٌػاصل موإراظة ظؿفقؽة

وهلامممتارؼنمصفىمتلاسدمطـريامصىمتـشقطماظدورةماظدعوؼةموتلػقلماىلممظؾؼقاممباجملفودماظعضؾى

دورامأدادقاميفماظؼلمماالسداديم،وؼعطيماٌدرسممترؼـاتم)اظؼوةماظعضؾقةمواظلرسةمواظؿقؿلمواٌروغهم

مسؾىمأح ماظرتطقز مدون م( ماظعاممواظرذاضة ماظؾدغي ماظؾـاء مػدصفا ماظيتمتعطىمػـا ماظؿؿارؼن م،صؽل داػا

ماظوزقػقةمواظؾدغقةموايرطقةمظؿاػقلماىلمميفمهؼققمعؿطؾؾاتماالنازم وتلاػمميفمهلنيماظؼدرة

مبدضةمواغلقابقةم.
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م

اديمهلنيماظؼدراتماظؾدغقةمذاتماظعالضةممصقفدفماالسدادماًاصم)اظؿؿارؼنماظؾدغقةم(اعاممممم

مباٌف مسؾىممترؼـاتمتشؿل م،وترطز مػدفماظدرس( م) مواظيتمػي ماٌعقـة ماظؾقاضةمارة سـاصر

ماٌر ماٌفارة ماو ماظـشاط مظـوع مواظضرورؼة ماًاصة مواتؼاغفاااظؾدغقة متعؾؿفا مهلاممد مؼؽون وبذا

م.مدورامأجيابقاميفمهلنيمعلؿوىماٌفارةماظيتمدقدردفاماظطؾؾة

م

 : القسم الرئيسيثانيًا

م(اظؿطؾقؼي ظـشاطوااظـشاطماظؿعؾقؿيم)(مدضقؼةموحيؿويمسؾىمم25زعـهم)مم

  النشاط التعليمي -1

مماظطؾؾة(مدضائقموضدمتطولمأومتؼصرمحلبمخرباتموضدراتمم04زعـهم)مم

ماظيتمؼؾينمسؾقفام ماظـواة ماظـشاط وػو مويفمصرتة مصؾبماًطة موػو م اظدرسمطؾه متعؾمماظؿعؾقؿي ؼؿم

م.غرؼدمذرحفاموبهمؼؿقؼقماهلدفماظؿعؾقؿياٌفارةماىدؼدةماظيتم

اديمموضؾلمانمؼؾدأماٌدرسمبشرحماٌادةماظؿعؾقؿقةمواظيتموضعفامطفدفمتعؾقؿيمسؾقهمأنمؼوجهماظطؾؾة

اٌدرس،مويفمأشؾبم تشؽقالمؼؿـادبمععمغوعماظـشاطموررؼؼةماظشرحمواظؿؼدؼمماظيتمخيؿارػا اختاذ

ؼراهماظؿدرؼليمعمأومغصفمدائرةمأومأيمتشؽقلمعربعمغاضصمضؾم))ماالحقانمجيبمأنمؼؽونماظؿشؽقل

وؼلؿعهمالغهمطـريامعامؼؽونميفمداحةممبؽانمؼراهماىؿقعمأنمؼؼفماٌدرسممؼضؿنمعـادؾا((مسؾىمانم

طؾريةمأومعؾعبمعػؿوحمؼؿعرضماديماظؽـريمعنماٌمثراتماًارجقةماظيتمتشؿتماغؿؾاهمرؾؾؿهمطاظرؼحم

ؾقهمأنمؼراسيمعوضعماظشؿسماظيتمجيبمانمالتؽونماظيتمضدمتلخذمصوتماٌدرسمبلواػفامطؿاموس
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متمثرمسؾىمرؤؼؿفمم،مصاٌدرسماظؽػممؼراسيمذظكموسؾقهمانمالؼطقلميفم عواجفهمظعقونماظطؾؾةمالغفا

ماظشرحموالمخيؿصرمصقهم،موأنمؼؽونمصوتهمواضحموغربتهمعؼؾوظهموالمؼؾفلماديماظصراخمبصوتمسالم.

م

 النشاط التطبيقي -2

ممم م) م05وزعـه مدضقؼة م( مؼـؿؼل ماظػرتة مػذه مصرقمماظطؾؾةويف مادي ماظػصل موؼـؼلم ماٌفاراة متطؾقق إدي

اظػرؼقماالولم)موؼعطقفمماٌدرسمأدممظؽلمصرؼقموحيددمهلمماٌفارةمأوماظـشاطماظذيمدقطؾؼوغهمعـالم

م مماالذطقاءصرؼق م)صرؼق ماظـاغي ماظػرؼق ماظلؾة( مبؽرة ماظطؾطؾة معفارة معفارةمماظشفعانؼطؾق ؼطؾق

وؼطؾقمعفارةماالردالمباظؽرةماظطائرةمماالوصقاءاظدحرجةماالعاعقةميفماىؿـادؿك(ماظػرؼقماظـاظثم)صرؼقم

ممظؽلمصرؼقم.ؼعنيمضائدمثممموؼطؾقمعفارةماظؿفدؼفمبؽرةماظلؾة(ماٌؾدسني(ماظػرؼقماظرابعم)مصرؼقم

وضقؿؿهماظرتبوؼةمطؾريةموتؽؿنميفمماظطؾؾةإديمغػوسم أحبمأجزاءماظدرسوؼعدماظؼلمماظؿطؾقؼيمعنممم

أضاصةماديماٌفاراتممةماىدؼدةاٌفارحقثمؼطؾقماظطؾؾةم، اىؿاساتمواظؼقادة حلنمادؿكداممغظام

ظـظامممتؾعًاماجملؿوساتثممتـؿؼلم واٌؿؾعمسادةمأنمتؼوممطلمذياسةمبـشاطمععنيمادابؼاظيتمتعؾؿفام

جهماظـشاطمثممتـؿؼلمعرةمأخرىمحؿىمميارسموتؿؾادلمأو ظؿؿارسمغشاطمأخرمشريماظذيمعاردؿهمععني

وترجعمأػؿقةمػذاماىزءمإديم. اظـشاطماظيتمعاردؿفامطلماجملؿوساتماألخرى طلمصرؼقمطاصةمأوجه

ؿفاراتموػيمصرصهمظؾؿدرؼبموإصالحماًطلموتـؾقتماٌفارةموعنماظودائلمععرصةماٌؿعؾممظؾ اغهمؼصؼل

ماألدواتماظرؼاضقةماظيتمختصماظدرسم.ماٌلاسدةمظـفاحمػذاماىزءمترتقبماٌؾعبمووفقز
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  ثالثا : القسم اخلتامي

(مدضائقموحيؿويمسؾىماالظعا ماظصغريةمواظغرضمعنمػذاماظـشاطمأعامرصعماىفدمأذامم5زعـهم)مممممم

م مساظقة مذدة مذات مأغشطة مسؾى ماظدرسمالحيؿوي م،طان متفدئه واظرجوعمموسضوؼًامغػلقًاماظطؾؾةأو

ػادئةمحؿىم حاظؿفاماظطؾقعقةموتؽونماظعا مػذاماىزءمضصريةموبطقؽةماظؿوضقتبلجفزةماىلممإديم

ظؾرجوعمإديمحفرةماظدرادةموؼؽونماظعودةمماٌؿعؾؿنيتفديمعنمدرسةماظؿـػسمواظدورةماظدعوؼةموتفقؽةم

مضارراتم ماظؾعبمبفدوء.وسؾىمػقؽة متركمداحة ماظدرسمبؿػاصقؾفام06واظشؽلم) مؼوضحمػقؽؾقة م )

موأزعـؿفام.م

م

 

 (  61شكل ) 
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  القسم اإلعدادي -1

  القسم اإلعدادي -1


