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 ثالثا - االسموب التبادلي 
يعدددذا دددلواومندددسالابدددناومندددذييلاويسيدددذاااويدددليايريذندددلابددد اوي ددد لاويدددلياي يدددذاناببذ نددد ا

اويرذ يساميهذا:
ارفنحاويبسذلاوبذبهمافياوخلاويق و وتاويبيذنب ا.اا-1
اونرخذوماويرغلي اوي وسع ابصا اااونع ا.اا-2
اربيزايرذئجاوميسذزاويف ذيابناخ لار بيقا لواومنسالا.اا-3
ا

اوبذا يكلاورخذلاويق و وتافياومنسالاويربذذييايكاناكذمريا:ا
اب حس ابذاقبلاويذ سا.ا)ويبذ س(ا-1
اب حس اويذ سا.ا)وي ذيلاويبؤذي(اا-2
اوي ذيلاويب وقل(اب حس ابذابعذاويذ سا.ا)-3
ا

 دور المدرس في االسموب التبادلي
ااا-وناويبذ سافياومنسالاويربذذييايكاناذا هاكذيرذييا:ااااا

اورخذلاويق و وتافياب حس ابذاقبلاويذ سا)بنارخ ي اارهيئ (ا.ا -1
اراسيهاياعاويعبلابشكلابيذيذتااكيفي ار بيقهذا.اا-2
اب حظ اعبلاكلابناويب وقلااويبؤذيا.اا-3
ايكاناق يبذابناوي ذيلاويب وقلاعيذبذايحرذجاوييها.ا-4
اا

 دور الطالب في االسموب التبادلي 

 

ذا اوي ذيدددلافدددياومندددسالاويربدددذذييايكدددانابصددديفذاييددداعينابدددؤذياو يدددذ اويدددذ سااب حدددظابعدددذاااا
ويرددذ يبيابيفددلواابقابددذابعددذبذاكددذناوي ذيددلافدديااومنددسالاويددذ ساويابقددامايددلي ايكدداناوي ذيددلافددي

ابدددلي ا يدددذافدددياومندددسالاويربدددذذييايكددداناوي ذيدددلاوك ددد اراندددعذافدددياافقددد يردددذ يبيابيفدددلواومندددسالاو
ويعبسيدد اويرعسيبيدد اوبددذاويبددذ سافيبقددلابحي ددذابذيعبسيدد اويرذ ينددي اواددذف اويددلابهبذرددهاومذو يدد ااقبددلا

ااب حظينا.اويرذ يسارذ كذاوي  لاو يذ اويذ ساابعذاويذ سابؤذين
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ا
   التبادليأجراءات العمل باالسموب    

ااااااا
فياويسذيدلاويرعسيبديا،ايقدلاوي د لابدناخد لاافياويقنماوي ئينيابناخ  اويذ سا،اابذألخصااااا

وحذاويرشكي تاكذنايكاناب بعذايذقصذااسعذا،اوااعسىاشكلابسباعرينابراوزيرينابشكلايندقاايقدلا
ويبدذ سافديااند اويبسبداعريناايقدذماشد حذااوفيدذايسبهدذ اا دمايقدامابعبدلايبدالجايدهايخد جاوحدذاوي دد لا

ا قددد اوياوسدددلاعسدددىاويبددد وقبينا)ويب حظدددين(اايقندددمااايعددد لاويبهدددذ اا،ابعدددذاليددد ايقددداماويبدددذ سارازيددد 
(ابييبدددذايقددداماومخددد ابدددذا اdeerوي ددد لافدددياويندددذح اعسدددىاشدددكلاوزاوجا،اايندددبىاوي ذيدددلاويبدددؤذيا)

(ا،افيقدداماببرذبعدد اعبددلاويبددؤذياايقددذمايددهاويرغليدد اوي وسعدد افدديارصددحيحاومخ ددذ اobserverويب وقددلا)
ركددداناعسدددىاعدددذااوشدددكذلابيهدددذاركددداناعسدددىاشدددكلاايس ذيدددلا)ويبدددؤذي(ابدددناخددد لاا قددد اوياوسدددلااويردددي

بعسابذتابكراب اعسدىاويندبا اا،اواابيذيدذتابعسقد اعسدىابندريذا،اوااردازعابندبقذاعسدىاشدكلاب ذقدذتا،ا
 ماينربذلاوي ذيبذنا،افيكاناوي ذيلاويبؤذياب وقبدذااوي ذيدلاويب وقدلابؤذيدذاايندرليلاويعبدلابدناسذيدذا

 افركددانابدديناويب وقددلااويبددذ سابذعربددذ اويب وقددلايقددامابعبسيدد ا،اوبددذاويراسيهددذتااويرعسيقددذتاوااومنرفنددذ
اويرذ يسا.ا

يدددلي ايددد ذاويرغليددد اوي وسعددد ا)ويفا يددد (ا،ااويرددديايقدددامابهدددذاويب وقدددلابعدددذاوميسدددذزايهدددذاف صددد اكبيددد اافددديا
ارصحيحاومخ ذ ا،االي اراف ايسبذ ساويحقيقيااقرذاكبي واي  ربذمابذمبا اومذو ي ا.

ا
   ادليمزايا االسموب التب

ارهيئ ابسباع ابناوي  لايسقيذمابعبسي اويرذ يسا.اا-1
اوع ذ اوي ذيلاويب وقلاذا اويقيذذاا.اا-2
اريبي اويع ق اومسربذعي ابيناوي ذيلاويبؤذيااويب وقلااويبذ سا.اا-3
ايعسماوي ذيلاويب وقلاكيلايقامابذع ذ اويرغلي اوي وسع ا.اا-4
ا
ا
ا
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  عيوب االسموب التبادلي  
اماينر ي اوي ذيلاويب وقلاويني  ااعسىاريفيلاوي ذيلاويبؤذيابذق ا.اا-1
ارحرذجاويىاوسهزاااوذاوتاك ي اافياوينذح ا.اا-2
ايرخسلاويعبلاويح كذتاويعشاوئي اكلابناوي ذيلاويبؤذيااويب وقلا.اا-3
ااعلاوي ذيلاويب وقلافياراسيهاوم شذذوتايس ذيلاويبؤذيابناخ لاا ق اوياوسلا.اا-4
ا
    االسموب التبادلي وقنوات التطوير   
 
ويسذيلاويبذييا:اباق اوي ذيلاويبؤذيايكانابشذبهذايبذا ااعسيهافياومنسالاويرذ يبيابناحيد اا-1

ويقد و وتاويببياحدد ايدهااويبنددرقس ايكددناعبدلاوي ذيددلاويبدؤذيابحكددامابذي ذيددلاويب وقدلا،افباقدد اوي ذيددلا
اذاومذيىا.ايرسهاقسي ايحااومعسىاايكناابنابحي اويح

ويسذيدددلاومسربدددذعيا:ايددد ذافددديا دددلواويسذيدددلاربيدددزوااوادددحذافدددياويع قدددذتاومسربذعيددد اويبربذذيددد اا-2
واذف اويىاربذذلاومذاو ااويبيذقشذتااويرعدذانااويرفدذ ماا ديابهدذ وتاويرفذعدلاومسربدذعيا،ايدلي ايد ذا

اويقياوتا.اوي ذيلايرخ ىاويقياوتاكسهذاايربيزابهذاايصلاويىاويحذاذاويعسيذابناوير اي افيا لها
ويسذيلاوياسذوييا:انبقااقسيذاعيذبذاركاناويع قدذتاومسربذعيد ابربيدزااار دا ابسحداظافدياويقيدذااا-3

ويبذييدد ايددلي افنددالايحصددلار ددا افددياويقيددذااوياسذوييدد ابددناو ريددذوافددياويعبددلااقسدد اوياددغا اازيددذذاا
يحدذاومذيدىااومندرق يي اومبذنايس ذيلاويبؤذيا،افندالايكداناباقد اوي ذيدلافديا دلهاويقيدذاابرسدذازواو

ايساصالاويىاويحذاومعسىا.ا
ويسذيددددلاويددددل ييا:اي حددددظافدددديا ددددلواويسذيددددلا يددددذ اويشددددغذلايس ذيددددلاويب وقددددلابذيعبسيددددذتاويعقسيدددد اا-4

ويرشدخيص(ايدذذاعبدلاويبدؤذيا،اا دلوايدؤذياويدىار دا افدياباقد اوي ذيدلافدياا-اويبقذ يد ا-)ويب حظ
اويىاومنرق يي افياورخذلاويق و وتا.اا لهاويقيذاابرسذازواويحذاومذيىااوياصال
(اوناومنددسالاويربدددذذييامايبكدددناوندددرخذوبهافدددياومعبدددذ ا2002اخ صدد ايبدددذاندددبقايشدددي ا)ويندددذيحا،ا

ويصددغي اااويببرددذئينا،اميددهايحرددذجاويددىاخبدد وتامذو ااويعبددلابددهاالرخددذلاقدد و وتايعبسيدد اويرددذ يس،ابييبددذا
اقذبينامعذوذاوي سب افياويرذ يسا.ايبكناونرعبذيهاب اويبنرايذتاويعذيي ااويبر

ا



 91االسبوع  التبادلي / االسلوب 

-692ص .6192البصائر للطباعة والنشر . بيروت . . مطبعة 9طأصول تدريس التربية البدنية  لمياء حسن الديوان و حسين علي الشيخ . 

661 

 

4 

 ورقة الواجب في االسموب التبادلي    
اركاناعبسي اويرذ يسابقرص اابيناوي  لا.ا -1
ارعذاسذيبذارذ يبيذايبزواي ابهي اويرذ يسا.ا -2
 يقلابهبذتااق و وتاويبذ ساويىاوي  لافيارعسماويبهذ اا.ا -2
 رعايذاويب وقلاعسىاراصيلابحراذاويذ سايس ذيلاويبؤذياارقايبه.ا -3
ا
ا
ا

 أنموذج لورقة المعايير لمهارة المناولة من االعمى في االسموب التبادلي
  1/3/5115أسم الطالب :                                                            التاريخ  : 

 المادة : الجمناستك                                         الصف والشعبة :                  
 الهدف السموكي : ان يؤدي الطالب مهارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة

 
 (51شكل ) 

 يمثل نموذج لورقة المعايير لمهارة المناولة من االعمى في االسموب التبادلي  

 التقييم  المؤدي / االسم المراقب/   االسم  طريقة االداء الفني  
تكون اليدان متحرركتين قمريا الرى  1

االعمررى ووصررول الكرررة قريبررة مررن 
 مستوى الراس وامام الجبهة 

الواجررررب االول : يشررررير 
المراقررررب الررررى المررررؤدي 

 لمقيام بالعمل 
عميرررررررررك برررررررررالوقوف -1

الصرحي  الداء المناولرة 
بالكرة الطرائرة مرن فرو  

 الراس بدون كرة 
 الثاني  الواجب -5
عميرررررررررررك القيرررررررررررام  -1

بمناولررررة الكرررررة مراعيررررا 
 حركة اليدين والركبتين 

 
 
 
يقرررررررررروم المررررررررررؤدي  -1

بالعمرررررل االجرائررررري لمرررررا 
يطمررب منررم المراقررب فرري 
الواجررررررب االول   بعرررررررد 
تشرررررررررءي  االءطررررررررراء 
وتصرررحيحها ثرررم تقييمرررم 

 من المراقب 
تبرررررررررررررررررررادل االدوار  -5

بحيررررث يكررررون المراقررررب 
 مؤدي والمؤدي مراقب 

 كا  نعم 
  

انثنرراء قميررل فرري الررركبتين والنظررر  5
 لاعمى 

  

عند مامسة الكرة يجب ان يكون  3
)االبهام والسربابة والوسرط( فعالرة 
بينمرررررررررا )الءنصرررررررررر والبنصرررررررررر( 

 لمموازنة 

  

بعررد ذلررك مررد الررركبتين والررذراعين  4
لرررررردفة الكرررررررة بالررررررذراعين حركررررررة 
تنفيذيرررة لنقرررر الكررررة فررري االتجرررا  

 المطموب 

  



 91االسبوع  التبادلي / االسلوب 

-692ص .6192البصائر للطباعة والنشر . بيروت . . مطبعة 9طأصول تدريس التربية البدنية  لمياء حسن الديوان و حسين علي الشيخ . 

661 

 

5 

ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (55شكل ) 
 التبادلييوض  درجة االستقالية في قنوات التطوير في االسموب 

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
 

                                                                                                            

 الحد  األعلى        01ـــ                                                                                               

 9ــ                                                                                               

 8ــ                                                                                               

 7ــ                                                                                               

 االستقاللي           6  -                                                                                              

 5ـــ                                                                                               

 4ـــ                                                                                               

 3ــ                                                                                               

 الحد األدنى        2ــ                                                                                                

 0ــ                                                                                               

                                                                                        

 

            

 الذهنية       الوجدانية     االجتماعية         البدنية                             

ا
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 أنموذج لوحدة تعميمية باالسموب التبادلي
اويهذلاويرعسيبيا:ابهذ ااوي ب ب ابك ااوينس ااااااااااااااااااااااااااااااابذ ن ا:ا ذياي ارايس 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذقيق ا45وياقتا:ا      وينس اببنراذاسيذا.ويهذلاوينساكيا:اونايرعسماوي ذيلابهذ ااوي ب ب ابك اااا

اومسهزاااومذاوتا:اك ااوينس ا،اشاوخصا،انبا اا،ا بذشي ااااااااااااااااااويصلاا:اوي وب ا

 
ا

 التقويم    طريقة التنفيذ محتوى الءطة الزمن  اجزاء الءطة 
 االعداديالقسم 
 المقدمة  

 د  13
 د  3

 
 وقوف الطالب عمى شكل نس  واداء التحية الرياضة 

 
Xxxxxx Xxxxxx  

 

o 

 
التاكيد عمى اداء التحية 

 بحماس 

 ان يؤدي الطاب الحركات االنتقالية واحماء جمية د  5 االحماء العام 
 الجسم لتمهيد االحماء الءا   

تقسيم الطاب الى مجموعتين لمدوران 
 حول ساحة المدرسة 

 
 المدرس 

التاكيد عمى االحماء 
 بالتسمسل الجزاء الجسم 

تقسيم الطاب الى اربة مجموعات عمى  تمارين تءصصية تءدم المهارة المراد تعممها  د  5 االحماء الءا  
 شكمل قاطرات 

 ×    ×    ×   × 
    ×    ×    ×   × 
    ×    ×    ×   × 

التاكيد عمى التمارين التي 
 تءدم المهارة 

 القسم الرئيسي
 النشاط التعميمي 

 د  52
 د  2

 
شرح مهارة الطبطبة بالكرة السمة ثم عرض نموذج  -

 من قبل المدرس والتركيز عمى المرحمة الرئيسية فيها 
قيام احد المتعممين باداء المهارة وتصحي  الءطا  -

 من قبل المدرس 

X                         x 
X                         x 

X         5            x 

X                         x 
X                         x               
 

التاكيد عمى االءطاء 
لممدرس وقيام الدرس 
 بتوض  ورقة الواجب 

م( ثم 11طبطبة الكرة من قبل المؤدي لمسافة ) -1  51 النشاط التطبيقي 
 تبادل المؤدي يكون ماحظا . 

( من قبل 8طبطبة الكرة عمى شكل صيغة رقم ) -5
 المؤدي ثم التبادل   

طبطبة الكرة بالسمة بالجري السرية لمسافة  -3
 م( 15)

يتم تقسيم الطاب وباءتيارهم الزميل   
بحيث ينتشرون في الساحة عمى شكل 

 أزواج 
      

يقوم الماحظ بتصحي  
االداء من ءال ورقة 
المعايير في السبورة 

واكتشاف أءطاء الطالب 
 المؤدي وبإشراف المدرس 

  Xxxxxxx لعبة صغيرة مرتبطة بمعبة الكرة السمة  د  5 القسم الءتامي 
 انهاء الدرس واالنصراف    

التاكيد عمى انهاء الدرس 
 رياضة   نشاط 


