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   style –commandاالسموب االمري :  -أوال 

وهووو لووواوت ليماا ووووا ول،ولوووال ظ ويووو ،ءاتووو ل،يووالل لا ليموور  معووون وت ووو ليوو ال  ياال تووو لن        
لو  ليطويوتلء  يولتبه ليو وة  ر ليقاللاللا ليمر مو ال لي ال  وليمر ممخذ لن عوتا ون قبل ليو ال  لو 

 :  ليواللءل ليثالث ليمر  وال ب و لي ال  وهر ليماوون ب ت وو وذيك  ر 
 .  وو قبل لي ال   -
 لثتو  لي ال  .  -
 با  لي ال  .  -
 

  دور المدرس في االسموب االمري
 .و ر هذل ل،واوت تالى و ال  ليمالب ة ليال وض ة وتفال ل  ر لخذ ليقاللاللا بويواللءل ليثالث 

 
 دور الطالب في االسموب االمري

 عاى ليماو ذ ل،وميوبة ليواال  ة لو ليءالع ة يماك ل،ولوال ومتف ذ وو  طات وته  
باوووو  مقوووو  م ل،وووووال لو ليطاووووت ليطويووووت وووووو عوا ووووة ليموووو ال    معووووون ووووون ليتووووو  ليوبو ووووال ظ ء ووووث  قوووووم ل

 بو،وميوبة  ون وتوق ة ب ن ليطال  ن ظ و موثل هذل ل،واوت بوو  ومر : 
 عاى عو ة ليقاللاللا لي ال  .     ونليو ال   -1
  ط اون و ومي بون و مباون و تيزون . ليطالت  -2
 با  ل،وال .  ل، ل   ومر -3
 ءال  و بو،وميوبة ليءالع ة لو ليواال  ة .  ليطويت امزم  -4

هوول هوور ووون ظ و لذن ووون ل،ووووال ليو وووة  وور  ال  ليمالب ووة ليال وضوو ة هوور ليقوواللاللا ليموور مووو ال ليوو ال  
طوور يو ووق ليقوواللاللا ياووو ال   وور الو عا  وووو ظ وووون هتووو تيوو  ل،ووواوت ل،وووالي   ليطويووت ال  لو ووولي
 واللءل ليثالث ظ لوو ليطويت   عون اله ن ل،ولوال ظ وممء   عوا ة لمخوذ ليقاللاللا بوو  ومر : لي
 والءاة وو قبل لي ال  )والءاة ل،ع ل  وليمءض ال يا ال ( ووووووووووووووووووووووووووووو ياو ال  .  -
 و ال  . والءاة لي ال  )والءاة ليمتف ذ( وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يا -
 والءاة وو با  لي ال  )والءاة ليمقو م( وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ياو ال  .  -
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  اجراءات العمل باالسموب االمري
 قوووم ليووو ال   وور ليقوووم ليالا ووور ووون ليووزل  ليوو ال  بومبووو  ل،ووواوت ليوبو ووال  وور طال قووة عواووه ظ      

ة ليوالاوووة ياو وووالم ليوووالل  مااو ووو   قوووم بويمو  وو  بويوو ال  والبووط ليوو ال  باوو  لن  خموووال ليطال قووة ليم ال ووو 
ليي  وو  بويوو ال  ليووووبج ووون ليوول م  اووم م ولعوو ل هم ياوو ال  ظ   قوووم بوي ووالي ليافاوور ياو وووالم ظ و اووال  

بتفوووه ي قوووم  طويبوووتووذيووو بتفوووه يووال ل  ليو وووالم ومباووو خطووولا ليطال قووة ليم ال ووو ة ظ باوو  ذيووك  خموووال 
 ظظ ثووم لعطووو  موي  وووا لضووو  ة عووووة ياو وووالم ليطويووتليو وووالم ومء  وو  ل،خطووو  ووون قبوول  باووال  ل ل 

بو ل  ليو والم با  مقو و م ليوى ويووعووا ثتوا وة لو ثالث وة ي قووم ليوو ال   طالتوبا  ذيك  طات ون لي
وول  بويطويوت تفووه لو ليمصوء ح ليواووم يعول ليطوالت ظ و،  ليطالتبويواللقبة وليق وم بمصء ح لخطو  

ليخووالوع عوون ليوووويو  ، ل  ليو وووالم ول،يمووزلم بووو، ل  ليوخصوو  ووون قبوول  طويووت ووووح ليووو ال  ،ي 
 لي ال  . 

 
  االسموب االمري مزايا

 
 ليصغوال .  ل،طفولومخ م ل،واوت ل،والي وق   -1
 اى وووال لياول .  ومخ م  ر ليو واللا ليصابة ياو طالم ع -2
 .   ليطالتون قبل  خطأ  واق عت وو  ء ث ومخ م  -3
 
  عيوب االسموب االمري   
 
 .   ليطالت،  وخذ بواللعوم ليفالوج ليفال  ة ب ن  -1
 .  بويواب ة ليطويت وص   -2
  ر عوا ة ل،ب ل  .  ليطويت،  و م  -3
  قوم عاى وث ال ولوميوبة  ون لومخ لم لياوا وا لياقا ة .  ، مفع ال  ر هذل ل،واوت ،ته -4
 بو،عم و  ولمخوذ قاللاللا بتفوه .  ياطويت،  اطر  الصة  -5
 ،   يق عاى ليماوون . -6
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 االسموب االمري وقنوات التطوير 
 

 خالل ليقتولا ليمطو ال معون عو،مر :  ليطويتتالى لن  وال 
ليقتوووم ليب ت ووة :  وور هووذ  ليقتوووم  عووون ليماو ووذ الهوون ل وووالم ليووو ال  بويمتف ووذ ظ وبوووو لن ليووو ال   عووون  -1

  ر هذ  ليقتوم بوميو  ليء  ل، تى  ر هذل ل،واوت .  ليطويتلعثال وقمه بوي الي ولياال  ظ  تي  ووقق 
ل،يمووع وة ليومبو يوة ظ وووو  ليقتوم ل،يمووع ة :  ر هذ  ليقتوم  مطات ليماوون  ضال عن لياالقوا -2

 اواوووون و وووه ون و ووووالم م ووووو  طاوووت ووووت م وووون ليوووو ال  يوووذيك تيووو  ضوووا  هوووذ  لياالقوووة  ليطوووالت لم 
 ظ   عون ووقق ليوماام  ر هذ  ليقتوم بوميو  ليء  ل، تى .  ليطالتل،يمووع ة ليءو وة ب ن 

 
ليقتوووم ليوي لت وووة : هووور ليقتووووم ليموور مابوووال عووون ليالضوووو وليمقبووول ولبوو ل  ليووواللي ول،ميوووو  تءوووو ليووقووو   -3

ول،الم وووي ،ت ووو لهوو ل  ووواوع ة ظ وبوووو تءوون تقوووم ب اللوووة اووولهال لتووووت ة   صووات ليوومءعم ب ووذ  ليقتوووم 
عوا ووم لن  عووون ،  الغبووون  وور  طووالتتءووو ليءوو  ل، تووى لو  اليووة ل،ووومقالي ة ظ و وور ليوقوبوول هتوووك 

ق عتو هم   عوتوول  ور هوذ  ليقتووم بو،ميوو  ليءو   ل بو،ولوال يذيك مقل ي   م ل،وم والم وبويموير  خف  ليو
 ل، تى . 

 
ليقتوووم ليذهت ووة : وووو  لم لياووول   ووه لخضووو  ولولوووال وووو طالم وعوو م ليوووووي بوووي  ووعل ووون ل ووعول  -4

ااوا ووووا لياقا وووة ليبوووو طة وهووور )ليوالءاوووة ل،ووووميوبة ل، وووون خوووالل ليطاوووت ظ يوووذيك ، ميووو   الصوووة ي
 ول،تمبو  وليمفع ال وليمصت  ( ي ى ليماو ذ ظ يذيك وو   عون ليوماام بوميو  ليء  ل، تى . 

 
( وووتولا 11-7( لن هووذل ل،ووواوت  عووون يوو ى ليمالو ووذ ووون عوووال )1991و ووالى )عبووو  ليووووواللار ظ 

(  وضوووح  وال ليطويوووت خوووالل 18ولي وووعل )م ظ وياتو وووا ن  ووور ليوالءاوووة ل،ويوووى وووون واللءووول ليوووماام ليخوووو
 قتولا ليمطو ال  ر ل،واوت ل،والي .
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 ( 88الشكل  ) 
 يوضح دور الطالب خالل قنوات التطوير في االسموب االمري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الحد االعلى  70ــــ

 9ـــ

 8ـــ

 1ـــ

 6ـــ

 درجة االستقاللٌة

 5ــــ

 4ـــ

 الحد االدنى   2ـــ

 3ـــ

 7ـــ

 البدنٌة    االجتماعٌة    الوجدانٌة      الذهنٌة   
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 نموذج لوحدة تعميمية باالسموب االمريأ
                                       مدرسة : متوسطة االبرارال                                                88/6/8182التاريخ :  
                                                                                                                                           الصف : االول متوسط                                                       82:  عدد الطالب 
                                                        دقيقية 52الوقت :  
                                                         بالكرة الطائرة .مهارة االرسال من االسفل الهدف التعميمي :  -
 الهدف السموكي : ان يؤدي الطالب مهارة االرسال من االسفل بالكرة الطائرة بالمستوى الجيد .  -

 التقويم طريقة التنفيذ محتوى الخطة الزمن اجزاء الخطة
القسم االعدادي 

 المقدمة
 د  81
1 

حضووور الطووالب الووح السوواحة والوقوووف عمووح شووكل 
 وتردد شعار الرياضة  نسق

 xxxxxxxxx   طالب   
 مدرس                            

 التاكيد عمح النظام

الورك   –لالعموح القفوز  –احماء الموانع )الورك    د  8 االحماء
عنوود سووماع الصوووفارة لمووس االر  باحوودى اليووودين 

الوورك  زكووزاك توودوير الووذراعين لالمووام  –وبالتبووادل 
 والخمف( لدورتين 

يقسووووم الصووووف الووووح مجموووووعتين وتبوووودا 
   بشكل متوازي  االحماء

   xxxxxxxxxxxxxx8 
xxxxxxxxxxxxxx    8 

التاكيد عمح الهرولة 
 الخفيفة

االحماء الخاص 
 )التمارين البدنية(

)الوقوف ، فتحا ، تخصرا( قفزات عموح البقعوة بفوتح  د 2
 عدات (  5وضم الساقين )

 (   حر)الوقوف( تدوير الذاعين لالمام والخمف )  -
)الوقوووووووف ، تخصوووووورا( فتوووووول الجووووووذع لمجووووووانبين  -

 عدات(  5بالتعاقب )

    تقسم الصف الح اربع مجموعات 
Xxxx Xxxxxxxxx 
Xxxx Xxxxxxxxx       مدرس 

Xxxx Xxxxxxxxx          

التاكيد عمح فتل الجذع 
 بثبات الرجمين

 القسم الرئيسي
 النشاط التعميمي

 د 82
 د 2

شورح وعور  دالئوول مهوارة االرسووال المواجو  موون  -
 االسفل من قبل الدرس . 

 االرشادات والتعميمات .  -
 القيام بالعر  من قبل احد الطالب .  -

 شكل مربع ناقص ضمع  الوقوف عمح
×××××××××××××××××××× 
×                              × 
×                             × 

لتاكيد عمح عر  المهارة ا
 من قبل احد الطالب وفهمها

اخووووذ الوقفووووة الصووووحيحة لمهووووارة االرسووووال موووون  - د 81 النشاط التطبيقي
 االسفل )الجزء التمهيدي( . 

 االسال من االسفل نحو الشبكة . اداء  -
 اداء االرسال من االسفل نحو ساحة الخصم .  -

تقسوووويم الصووووف الووووح ثووووالث مجموعووووات 
بشكل قاطرات ، يتقودم مون كول مجموعوة 
طالووووب الخووووذ الوقفووووة الصووووحيحة وبعوووود 
 االنقووواد مووون المجووواميع االنتقوووال لوووالداء
المهووارة نحووو الشووبكة وبعوود االنتهوواء موون 
اداء المجووواميع يوووودون مهوووارة االرسووووال 

 نحو ساحة الخصم 
Xxxx 
Xxxx 
xxxx 

 م6 م1 م1 م6

 

او العووواب تهدئوووة لمجسوووم او لرفوووع الجهووود  نتمووواري د 7 القسم الختامي
 البدني حسب ظروف خطة الدرس 

لعبوووة ترويجيوووة فرقيوووة مرتبطوووة بمعبوووة  -
 الكرة الطائرة . 

   وارجاع االداوت الماكنهاراف . صاالن -

التاكيد عمح هدف القسم 
 الختامي

 


