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احلمد لله رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم علىخامت األنبياء واملرسلني, سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبة أجمعني.

إن مهنة التعليم جليلة القدر عظيمة التأثير في صنع مستقبل العالم اإلسالمي, مما  
التي  الواسعة  التربوية  النهضة  لتأسيس  الصحيحة  القواعد  التركيز على وضع  يتطلب 

تبدأ بتطوير املناهج.
 

من منطلق خطة الوزارة في تطوير التعليم والنهوض بالعملية التربوية, ومع املتغيرات 
اجلديدة والتسارع املتزايد واملتنامي واملعرفة, كان البد من تأليف مناهج التربية البدنية 
التي  لأللعاب  األساسية  املهارات  على  يحتوي  الــذي  الثامن  للصف  املتوسطة   للمرحلة 

تتالءم مع خصائص املرحلة.

وإميانًا برسالتنا التربوية  يجب أن نعد املعلمات ونؤهلهن تأهياًل تربويًا ومهنيًا والذي 
يعتمد على توصيل أفضل املعلومات للمتعلمات في أقصر مدة زمنية وتوجيهًا إلى أفضل 

اخلطوات لتعليم املهارات احلركية.

املتعلمات  وعلى  املناسب ألعمار  بالقدر  باحلقائق واخلبرات  املعلم هذا مزود  دليل  إن 
ميكن  ونتائج  ملموس  واقــع  إلــى  التربوية  والــبــرامــج  اخلطط  لترجمة  حديثة  مفاهيم 

مالحظتها على بناتنا وميكن تقوميها.

هذا الكتاب ميثل مادة علمية متكاملة للقائمني على تدريس  الصف الثامن  ونسأل الله 
العلى القدير أن نكون قد وفقنا بهذا اجلهد كدليل متكامل  للمعلمة.

والله ولى التوفيق.....

                                                                                                            املؤلفون
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الهدف الشامل للتربية 

مفهومه وأهدافه: 
انطالقا من الهدف الشامل للتربية بدولة الكويت والذي ينص على ما يلي: 

تهيئة الفرص املناسبة ملساعدة األفراد على النمو الشامل املتكامل روحيا وخلقيا وفكريا 
واجتماعيا وجسميا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في ضوء طبيعة املجتمع 
الكويتي وفلسفته وأماله وفي ضوء مبادئ اإلسالم والتراث العربي والثقافة املعاصرة مبا 
البناءة في تقدم املجتمع  التوازن بني حتقيق األفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة  يكفل 

الكويتي بخاصة واملجتمع العربي والعاملي بعامة.

تعريف التربية البدنية
التربية البدنية هي جانب متكامل من التربية يعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسمانيا 
وعقليا واجتماعيا ووجدانيا, عن طريق االنشطه البدنية املختارة التي تتناسب مع مرحلة 
فإن  اإلنسانية,وبذلك  القيم  أسمى  لتحقيق  صاحلة,  قيادة  بإشراف  متارس  والتي  النمو 
تعبير التربية البدني أوسع بكثير وأعمق داللة بالنسبة حلياة اإلنسان من كونه مجردًا في 
أو التمرينات والتدريب البدني أو األلعاب الرياضية.فهو  أو الثقافة البدنية  صحة البدن 
مجال من مجاالت التربية الشاملة التي تشكل التربية البدنية ميدانًا حيويًا منه مشيرًا 
إلى أن برامجه ليست مجرد تدريبات تؤدى ولكنها, بأشراف قيادة مؤهلة تساعد على جعل 

حياة اإلنسان مالئمة ملتطلبات العصر.
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أهداف التربية البدنية

أواًل - النمو اجلسمي:
ويأتي ذلك عن طريق اللياقة العامة التي تشمل:

1 - اللياقة البدنية:
أ    -   القوة.

ب  - السرعة. 
جـ - التحمل.
د   -  املرونة.

2- كفاءة األجهزة احليوية:
أ    - الدوري.
ب  - التنفس.
جـ - العصبي.
د  - الهضمي.

3- اللياقة احلركية:
أ    - مهارات استعمال اجلسم.

ب  - مهارات األلعاب الرياضية املختلفة.
جـ  - الرشاقة.

د    - التوافق العضلي العصبي.
4- تكوين العادات الصحية السليمة:

أ     -  عادات التغذية 
ب   - عادات النظافة

جـ  - عادات النظام الصحي
د   -  القوام 
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ثانيًا - النمو العقلي:
1 - اكتساب املعرفة »التعلم«.

2 - تنظيم املعارف وحتليلها. 
3 - االبتكار واإلبداع.

4 - اكتساب القدرة على التصرف السليم خالل املواقف املختلفة.
ثالثًا - النمو الوجداني:

1 - خفض التوتر.

2 - ضبط النفس.
3 - اإلقدام. 

4 - احلذر.
رابعًا - النمو االجتماعي:

1 - تنمية العالقات االجتماعية وإثراؤها.
2 - التعاون.

3 - حتقيق الذات.
4 - العالقات السلوكية املتبادلة.

5 - القيادة.
ويتحقق ذلك عن طريق األنشطة البدنية املختارة, والتي تتناسب مع املرحلة السنية 
التي مير بها الفرد وتطلعاته املستقبلية حتت إشراف قيادة تربوية مؤهله تعي مسؤولياتها 
جتاه املواطن الصالح بخاصة والقيم اإلنسانيه بوجه عام متشيًا مع املجتمع الذي يعيش 

فيه.
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األهداف العامة للتربية البدنية للمرحلة املتوسطة
وعقليه  ونفسية  واجتماعية  بدنية  كفاية  الطالب  املناسبة الكتساب  الفرص  تهيئة  هو 
تتناسب ومرحلة منوه حتى يتمكن من التكيف في احلياة مبا تسمح به استعداداته وقدراته 
على  تساعده  التي  الترويحية  احلركية  وباملهارات  الرياضية  بالروح  التزود  مع  وإمكاناته 

العيش في مجتمع دميقراطي.
وتسعى التربية البدنية والرياضية في املرحلة إلى أن يحقق الطالب األهداف النفس 

حركيه واملعرفية والوجدانية .

املجال النفس حركي:
•أن يؤدي التلميذ احلركات األساسية التي سبق تعلمها. 	

•أن يتمكن من أداء املهارات السابق تعلمها مبهارة. 	
•أن ينمي الكفاءة احلركية الضرورية لتحسني مهارات األلعاب واألنشطة عن طريق  	

)التوازن-الرشاقة- التوافق-السرعة- القدرة(
•أن ينمي طاقاته وقدراته البدنية والنفسية عن طريق )القوة - التحمل العضلي -  	

اجللد الدوري التنفسي- املرونة(.

املجال املعرفي:
•أن يظهر معرفته لشروط وقوانني األلعاب التي يؤديها. 	

•أن يظهر معرفته لبعض األسس الفنية وامليكانيكية لألداء الصحيح في املهارات التي  	
ميارسها .

•أن يوضح فهمه لعوامل األمان والسالمة املرتبطة بدرس التربية البدنية . 	
•أن يظهر معرفته خلصائص األدوات واألجهزه الرياضية التي يستخدمها. 	

•أن يظهر فهمه لفائدة التربية البدنية )الصحية-املهارية-العقلية-االجتماعية(. 	
•أن يوضح معرفته وفهمه لبعض العوامل املؤثرة على الصحة والنشاط احلركي. 	
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•أن يظهر معرفته ملجاالت حتمل املسؤولية في التربية البدنية. 	

•أن يتعرف العناصر التي تكون مفهوم الروح الرياضية. 	
•أن يظهر معرفته ملبدأ األخذ والعطاء في مجاالت التعاون . 	

املجال الوجداني:

يذ مشاعر ايجابية جتاه درس التربية البدنية والرياضية من خالل: • أن يظهر التلم	

- استحسان القوام اجليد والسعي الكتسابه واحترامه .

- أبداء االهتمام باألجهزة واألدوات وطرق حفظها .

- احترام قوانني األلعاب التي ميارسها.

- العمل على االشتراك في املجال واالستمتاع به بفاعليه .

http://www.moe.edu.kw
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اخلطة الدراسية

خطة توزيع الساعات الدراسية ملناهج املرحلة املتوسطة

مالحظة: 
 يتم تقومي الطالبة في اجلانب العملي بحيث تكون نصف الدرجة على مستوى األداء 

الفني والنصف اآلخر على القياس.

الفترة 
التقومية

املقرر
الدراسي

اجمالى عدد توزيع الساعات
الساعات اختبارات عملينظري

عملي
112215متريناتاألولى

112215ألعاب قوىالثانية

112215كرة اليدالثلثة

112215كرة طائرةالر ابعة

عدد احلصصالتوصيفاألسبوعالفترة
بداية الفصل 
الدراسي االول

4 حصصإعداد بدني عامأسبوعني

الفصل الدراسي األول
7 أسابيع )عملي(- ساعة الفترة األولى

نظري
15 حصة1- التمرينات احلديثة

7 أسابيع )عملي(- ساعة الفترة الثانية
نظري

15 حصة2- ألعاب القوى

الفصل الدراسي الثاني
7 أسابيع )عملي(- ساعة الفترة الثالثة

نظري
15 حصة3- كرة اليد

7 أسابيع )عملي(- ساعة الفترة الرابعة
نظري

15 حصة4- الكرة الطائرة
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عدد احلصصاحملتوىم

1األهداف السلوكية املهارية التمرينات1

1الدوران املفتوح بالوثب.2

1السقوط على األرض )اجلانبي – اخللفي(.3

– بقدمني( من الثبات مع تغيير اإلجتاه 4 اإلرتــداد )بقدم 
1)املتوسط(.

4مترينات بإستخدام األدوات )كرة التمرينات(.5

4عمل جملة من 6 تشكيالت.6

1شرح للمحتوى النظري.7

2االختبارات العملية.8

15مجموع احلصص.9

اخلطة الدر اسية وتوصيف مقرر التمرينات للصف الثامن
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بعد دراسة املقرر تتمكن املتعلمة من أن تؤدي:

مقص أمامي(. • احلركات األساسية من الثبات )الليب – 	
•الدوران املفتوح بالوثب. 	

قدمني(. • االرتداد )بقدم – 	
•تدريبات باستخدام االدوات )الكرة(. 	

• تشكيالت. عمل جملة من عدد 6	
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تعريف التمرينات:
هي األوضاع واحلركات البدنية املختارة طبق للمبادئ واألسس التربوية والعلمية بغرض 
تشكيل وبناء اجلسم وتنمية مختلف قدراتة احلركية لتحقيق أحسن مستوى ممكن في 

األداء الرياضي واملهني وفي مجاالت احلياة املختلفة.
أهمية التمرينات:

أهم  لتطوير  وذلــك  البدنية  اللياقة  مستوى  رفــع  في  كبير  بقدر  التمرينات  1 -  تسهم 
الصفات البدنية كالقوة  - السرعة – املرونة – التحمل.

2 -  للتمرينات قيمة تربوية في تعويد الفرد النظام والدقة والعمل مع اجلماعة عندما 
تؤدى بصورة جماعية وبتوقيت واحد.

3 - تشكل أساس اإلعداد البدني العام واخلاص جلميع أنواع األنشطة الرياضية.

تقسم التمرينات إلى أنواع مختلفة:
أ - من حيث تأثيرها:

هي التي لها تأثير مباشر على أعضاء وأجهزة اجلسم املختلفة مثل:
1 – متريات االرتخاء.                                  2 – اإلطالة واملرونة.
3 – القوة.                                                 4 – التحمل واجللد.

5 – الرشاقة.                                             6 – التوازن.

   ب - من حيث أغراضها 
وتنقسم إلى: 

1 – التمرينات األساسية العامة.                           
2 – التمرينات الغرضية اخلاصة.

3 – مترينات املستويات  »مترينات املنافسات والبطوالت«.

    جـ - من حيث مادتها 
•التمرينات احلرة: وهي التي يؤديها الفرد دون استخدام لألدوات أو األجهزة. 	

•مترينات باألدوات: هي التمرينات التي تؤدى باستخدام أدوات اليد الصغيرة, مثل الكرة  	
الطبية, أكياس الرمل, وأدوات تكسب املهارة واإلحساس باحلركة )الشرائط, األطواق, 
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احلبال, كرة التمرينات, اإليشارب, الشرائط, الزجاجات اخلشبية, األعالم(.

•مترينات على األجهزة: 	
•هي التمرينات التي تؤدى على األجهزة الكبيرة, مثل )عقل احلائط, املقاعد السويدية,  	

عارضة التوازن(.

أهمية درس التمرينات:
لتحقيق درس التمرينات يجب أن يكون هناك خطة معينة مدروسة بوضوح وأن يختار 
عدة مترينات وحركات ينتقيها لتدرس الالعبات في درس أو أكثر وتكرر في دروس متتالية 

حتى يتقنها الالعبات.
وتسمى مجموعة التمرينات واحلركات املختارة للدرس بجدول التمرينات.

شروط اختيار جدول التمرينات:
1 -  إختيار التمرينات  من مجموعات مختلفة حتى تؤثر على اجلسم تأثيرًا شاماًل.

2 -  التدرج في الصعوبة من السهل إلى الصعب.
3 - اختيار التمرينات التي تقوم بإصالح القوام وتنمية عناصر اللياقه البدنية.

أسس اختيار املوسيقى:
إن حسن اختيار املوسيقى أمر هام بالنسبة للتمرينات احلديثة فيجب اختيار املوسيقى 
التي تبنى على وحدات قوية وأخرى خفيفة...سريعة وبطيئة...حتى تعطى اإللهام لالبتكار 

والربط في احلركات.
ويتأثر اإلنسان باإليقاع املوسيقي من ناحيتني:

1 -  وزن املوسيقى.                                                      2 -  سرعة حركة األحلان.
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الليب )وثبة الفجوة(
اخلطوات الفنية:

هي عبارةعن خطوة طائرة من االرتقاء بقدم والهبوط على القدم األخرى مع مراعاة فرد 
الساقني أثناء مرحلة الطيران.   

اخلطوات التعليمية:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج.

2 - تعليم حركات الرجلني وأوضاع الذراعني أثناء أداء املهارة وربطهم مع بعض.
3 - أداء الليب مبساعدة )زميلتني( مبسك عضد الالعبة مسكة متبادلة ورفعها عاليًا.

4 - أداء الوثبة بدون مساعدة.

مناذج من التطبيقات:
أداء وثبة الليب ضمن جملة حركية وأداء تشكيالت مختلفة مع اإليقاع.
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مقص أمامي
اخلطوات الفنية:

تؤدى باالرتقاء على قدم االرتقاء والهبوط على القدم األخرى مع تبديل رفع الرجلني 
أمامًا, مثل حركة »املقص«.

                                                                                                  
اخلطوات التعليمية:

1 - شرح املهارة وعرض منوذج.
2 - تعليم حركات الرجلني والذراعني أثناء أداء املهارة وربطهم مع بعض.

3 - تبديل الرجلني بالهواء باالستناد على البار أو ساللم احلائط.
4 - تكرار احلركة  مع حركة الذراعني بدون سند.

مناذج من التطبيقات:
ربط املهارة مع حركات الربط والرشاقة في صورة )جملة حركية(.
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     الدوران املفتوح بالوثب

اخلطوات الفنية:
من وضع الوقوف على األمشاط - أخذ خطوة بإحدى القدمني للجنب مع الوثب وتأخذ 
الرجل احلرة والذراعني مختلف  األوضاع واستكمال دوران اجلسم حول مركزه للوصول 

للوضع اإلبتدائي.

اخلطوات التعليمية:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج.

ودوران اجلسم حول  اجلانبني  احلــرة ألحــد  الرجل  رفــع   – األمشاط  على  2 -  الوقوف 
محورة الرأسي ثم الرجوع للوضع االبتدائي بعد استكمال حركة الدوران.

3 - ما سبق مع حركة الوثب والدوران جهة )اليمني –اليسار(.
الرأس  حركة  متابعة  مع  اجلسم  اتــزان  على  للمحافظة  الــذراعــني  حركات  4 -  تعليم 

للحركة.

مناذج من التطبيقات:
•ربط املهارة مع حركات ربط أخرى في صورة جملة حركية. 	
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 السقوط على األرض 
)اجلانبي - اخللفي(

1 - السقوط اجلانبي:
اخلطوات الفنية:

من الوقوف أخذ خطوة للجانب وسقوط اجلسم والسند على األرض باليد بنفس جهة 
السقوط وإمتداد اجلسم للوصول إلى اجللوس  اجلانبي أو رقود للجانب.

اخلطوات التعليمية:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج.

2 - تعليم حركات الرجلني.
3 - تعليم أوضاع الذراعني.

4 - ربط احلركات مع بعضها.

مناذج من التطبيقات:
•أداء املهارة في جملة حركية وربطها مع حركات ربط أخرى. 	
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2 - السقوط اخللفي: 
اخلطوات الفنية:

األرض  بالسند على  اليدين  للخلف مع سبق  الوقوف, سقوط اجلسم  يتم من وضع   
خلفا للوصول إلى  وضع اجللوس الطويل أو الرقود.

اخلطوات التعليمية:
1 - شرح املهارة وعرض النموذج.

2 -  أخذ وضع السقوط من أوضاع مختلفة.
3 -   أخذ وضع السقوط من وضع الوقوف.

مناذج من التطبيقات:
1 - الوثب لألمام  والسقوط اخللفي.

2 - ربط املهارة مع حركات ربط أخرى في جملة حركية.
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  اإلرتداد )بقدم – بقدمني(
من الثبات مع  تغيير اإلجتاة

اخلطوات الفنية:
االرتداد عبارة عن حركة متكاملة للثني و املد البسيط في مفاصل الفخذ والركبة والقدم.

)وقوف الوضع األول للباليه مع ثني الركبتني مع رفع العقبني(وميكن أداء االرتداد بأنواعه  
مع التحرك ملختلف االجتاهات أو مع الدوران وكذلك مع ربطها بحركات الذراعني واجلذع 

سواء بقدم أو بقدمني  ومن أنواعه.

1 - االرتداد املتوسط.
عبارة عن حركة متكاملة للثني واملد في مفاصل الفخذ والركبة ويؤدى بالضغط ونزول 

الكعب ملالمسة األرض.

اخلطوات التعليمية:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج.

2 - الوقوف على األمشاط والنزول على الكعبني.
3 - الوقوف على املشط  - ثني مفصل الركبة.

4 - احلركة املستمرة للمد والثني ملفاصل الفخذ والركبة والقدم بالسند.
5 - احلركة املستمرة للمد والثني ملفاصل الفخذ والركبة والقدم بدون سند.

مناذج من التطبيقات:
اجلري(. • أداء املهارة من عدة أوضاع  )املشي – 	

•ربط املهارة مع حركات ربط أخرى في صورة جملة حركية. 	
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تدريبات باستخدام األدوات ) الكرة (
حمل الكرة باليد:

يراعى عند مسك الكرة عدم تصلب األصابع واليد وعدم الضغط على الكرة بل ترتاح 
الكرة على رسغ اليد وتستند باألصابع مفرودة.

رمي ولقف الكرة:
تبدأ احلر كة بانزالق الكرة على اليد في إجتاه الرمي بحيث متر الكرة في النهاية بأطراف 
األصابع وترمى. أما في اللقف فتقابل اليد الكرة بحيث تلمس أطراف األصابع أواًل ثم 

تنزلق لتستقر في راحة اليد املقعرة الشكل )فنجانية الشكل(. 

تنقسم التمرينات األساسية بالكرة إلى:
1 - الرمي واالستالم. 
•الرمي ألعلى. 	

•الرمي من املرجحة البندولية. 	
•الرمي في شكل قوس. 	

2 - تنطيط الكرة )بيد واحدة – باليدين(
3 - الدحرجات احلرة على األرض.

4 - املرجحة البندولية للذراع. 
5 - الدوائر.

6 - األشكال الثمانية. 
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مناذج من التطبيقات:
أمام اجلسم  باليدين ألعلى  الكرة  •رمي  	
واللقف باليدين وميكن لقف الكرة مع 

أداء حركة ارتداد اجلسم.

•رمي الكرة بيد واحدة ألعلى أمام اجلسم  	
واللقف باليد األخرى.

قــوس فوق  فــي شكل  الــكــرة جانبًا  •رمــي  	
باليد  والــلــقــف  اليمنى  بــالــيــد  الــــرأس 
الــتــمــريــن من  أداء  ويـــراعـــى  الــيــســرى. 

الوقوف فتحًا.

رمي الكرة باليدين ألعلى أمام اجلسم واللقف بيد 
واحدة.
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•رمـــي الــكــرة أمـــامـــًا أو خــلــفــًا فــي شكل  	
قوس أثناء دوران الذراع بجانب اجلسم 

واللقف بنفس اليد الرامية.
أثناء  قــوس  شكل  في  جانبًا  الكرة  •رمــي  	
دوران الذراع أمام اجلسم واللقف باليد 

الرامية.
•دوران الكرة حول اليد من وضع الوقوف  	
مع املد أمامًا ثم رميها في اجتاه الدوران 

ولقفها بنفس اليد.
•دوران الكرة بني اليدين. 	

•رمي الكرة من املرجحة البندولية أمامًا  	
•بالذراع مع الكرة باليد األخرى. 	

•رمي الكرة من املرجحة البندولية بالذراع  	
جانبًا مع لقف الكرة باليد األخرى.

أعلى ألسفل اجلسم  الكرة من  •دحرجة  	
أو العكس.
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جملة مكونة من 6 تشكيالت

عمل جدول مترينات باستخدام الكرة:
•تتألف من مجموعة من حركات الربط والرشاقة. 	

األداة  باستخدام  والرشاقة  الربط  من حركات  على مجموعة  احلركية  اجلملة  تشتمل 
مبصاحبة املوسيقى في صورة تشكيالت مختلفة.

)يراعى فيها قوة وانسيابية اآلداء والتوافق العضلي العصبي(.

مناذج من التشكيالت:
•االنتقال من تشكيل إلى آخر باستخدام حركات الربط والرشاقة.  	
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االختبار العملي
التمرينات )الصف الثامن(

الغرض من األختبار: 
قياس قدرة املتعلمة ألداء املهارات احلركية.

األدوات املستخدمة: 
كرة التمرينات.

اخلطوات الفنية:
أداء جملة حركية حتتوي على املهارات احلركية املقررة مع حركات ربط ورشاقة.

التسجيل: 
أداء اجلملة مترينات في زمن  )60 ثانية(.

شروط  االختبار:
أن تؤدى املتعلمة جملة مترينات حتتوي على حركات ربط ورشاقة وتشكيالت باستخدام 

املوسيقى.

 )نصف الدرجة على األداء الفني والنصف األخر  على الزمن(
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عدد احلصصاحملتوىم

• متر.1 بدء منخفض عدو 60	
• متر. 2بدء عالي عدو 100	

4الوثب العالي )بطريقة الفوسبري(.2

4القفز على حواجز منخفضة )4 حواجز(.3

2رمي القرص )من وضع الثبات(.4

1شرح احملتوى النظري.5

2االختبارات العملية.6

15مجموع احلصص.7

اخلطة الدر اسية وتوصيف مقرر ألعاب القوى للصف الثامن

http://www.moe.edu.kw


33

األهداف السلوكية املهارية 
ألعاب القوى

بعد دراسة املقرر تتمكن املتعلمة من أن تؤدي:

• متر(. البدء املنخفض )عدو 60	
• متر(. البدء العالي     )عدو 100	

•الوثب العالي    )الفوسبري(. 	
•احلواجز. 	

•رمي القرص من الثبات. 	
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أواًل - البدء املنخفض
عدو60 متر

اخلطوات الفنية:
•يتكون البدء املنخفض من أربع مراحل 	

 
تأخذ الالعبة وضع البداية 1 - خذ مكانك 

التحرك لألمام التخاذ الوضع املثالي للبدء 2 - استعد 
الدفع باخلطوة األولى. 3 - الدفع )اجلري( 

السرعة واالنتقال حلركة اجلري. 4 - تزايد السرعة زيادة 

اخلطوات التعليمية:
خذ مكانك:

اليدان  و  األرض  على  مرتكزة  اخللفية  القدم  ركبة  بــاألرض,  متصلتان  القدمني  كلتا 
واألصابع على شكل  قلياًل  الكتفني  املسافة بني  أكبر من  باتساع  األرض  موضوعتان على 

أقواس والرأس مبستوى الظهر والنظر إلى أسفل ولألمام.

خذ مكانك استعد الدفع تزايد السرعة
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استعد:
الدفع باملشطني للخلف واحلوض أعلى من مستوى الكتفني قلياًل واجلذع مييل لألمام, 

الكتفني أمام اليدين قلياًل.

الدفع )اجلري(:
يرتفع اجلذع تدريجيًا ألعلى حلظة دفع القدمني بقوة, وترتفع اليدين معًا عن األرض 
ثم تتمرجح بالتناوب و مترجح الرجل اخللفية لألمام وبسرعة بينما مييل اجلذع لألمام.

تزايد السرعة:
يتم هبوط القدم األمامية بسرعة على املشط للخطوة األولى مع االحتفاظ مبيل اجلذع 

لألمام.

مناذج من التطبيقات:
•مسابقات بني الطالبات للمسافات املقررة وحساب الزمن. 	

•تقسيم الفصل إلى مجموعات وعمل مسابقات من أوضاع البدء املختلفة. 	
•ألعاب صغيرة والبداية من وضع البدء املنخفض. 	
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ثانيًا - البدء العالي عدو 100 متر

اخلطوات الفنية:
-  توضع القدم األمامية خلف خط البداية و القدم األخرى خلفها, ثقل اجلسم يكون 
على القدم األمامية, حركة الذراعني تكون في توافق مع حركة الرجلني والدفع بالقدم 

األمامية.

االرتكاز الطيران

البدء العالي

االرتكاز
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اخلطوات التعليمية:
•عرض منوذج  وشرح املهارة. 	

•اتخاذ وضع البدء العالي بعد خط واالنطالق مع إشارة املعلمة. 	

مناذج من التطبيقات:
•مسابقات بني الطالبات للمسافات املقررة وحساب الزمن. 	

•تقسيم الفصل إلى مجموعات وعمل مسابقات من أوضاع البدء املختلفة. 	
•ألعاب صغيرة والبداية من وضع البدء العالي. 	
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ثالثًا - العدو

اخلطوات الفنية:
العدو هو اجلري بأقصى سرعة مسافة السباق كاملة حيث تتحرك املتسابقة بخطوات 
متتابعة سريعة وتتكون احلركة في اجلري من عدة دورات متعاقبة تنقسم فيها كل دورة إلي 

خطوتني تتكرران باستمرار.

تتكون كل خطوة من:
1 - مرحلة االرتكاز )التي ميكن تقسيمها إلي مرحلة ارتكاز أمامي ومرحلة الدفع(.
2 - مرحلة الطيران )التي ميكن تقسيمها إلي املرجحة األمامية ومرحلة العودة(.

اخلطوات التعليمية:
•عرض منوذج وشرح املهارة 	

•تعليم حركة الرجلني 	
- أداء مترين ملس املقعدة من الثبات في املكان.

- أداء التمرين من احلركة
- مترين التوقيت في املكان ثم من احلركة

- مترين رفع الركبتني في املكان ثم من احلركة 

تعليم حركة الذراعني: 
- مواجهة احلائط بالظهر وأداء حركة الذراعني )ملس احلائط بالكوع(.

- مواجهة الزميلة بالظهر ومحاولة ملس كفي الزميلة بالكوع.
- ربط حركة الذراعني بالقدمني.

مناذج من التطبيقات
- تقسيم الفصل إلى مجموعات وعمل مسابقات من أوضاع مختلفة للبدء.

- ألعاب صغيرة في اجلري ومن أوضاع مختلفة للبدء.
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رابعًا - احلواجز
اخلطوات الفنية:

تدخل مسابقات عدو احلواجز ضمن سباقات السرعة بأشكالها املختلفة.

وميكن تقسيمها إلي 3 مراحل:
- االقتراب )إيقاع الثالث خطوات(.

- االرتقاء.
- الطيران.

- الهبوط اجتياز احلاجز.

اخلطوات التعليمية:
•باستخدام خطوط متوازية أو عصي أو حبال على األرض ومبسافة متساوية والعدو  	

عليها مع عدم مالمستها أثناء تخطيها وليس الوثب.
•نفس التمرين مع وضع كرات طبية. 	

•نفس التمرين مع زيادة املسافة بني الكرات الطبية )اكتساب إيقاع اخلطوة(. 	

االرتقاء الطيران الهبوط
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تعليم حركة الرجل احلرة:
•ثني اجلذع من أوضاع مختلفة من الوقوف واجللوس. 	

• جانبًا. من وضع الوقوف مرجحة الرجل احلرة أمامًا 0 عاليًا 0	
•وقوف أمام احلاجز بالقدم وثني اجلذع أمامًا نحو احلاجز. 	

•باملشي باجلانب احلاجز تعدية الرجل احلرة وثنيها ومدها مع مرجحتها على طرف  	
احلاجز القريب.

•نفس التمرين من اجلري. 	

تعليم حركة رجل االرتقاء:
أسفل ثم  • االستناد برجل االرتقاء على احلاجز بزاوية قائمة ثني ومد اجلذع أمامًا0	

عاليًا.
•املشي جانب احلاجز مع تعدية رجل االرتقاء زاوية قائمة على طرف احلاجز القريب  	

ثم اخذ خطوة طويلة نسبيًا لها لألمام في اجتاه العدو.
•نفس التمرين من اجلري. 	

ربط مراحل املهارة:
•املشي من خمس خطوات لتعدية حاجز. 	

•نفس التمرين من الهرولة. 	
•نفس التمرين من اجلري. 	

•نفس التمرين من اجلري مع تعدية أربع حواجز ملسافات متساوية مالحظة )حتديد  	
املسافة 7-9 متر(.

مناذج من التطبيقات:
•تقسيم الفصل إلى مجموعات وعمل مسابقات تعدية احلواجز وحساب الوقت. 	

•ألعاب صغيرة على أن حتوي تعدية حواجز وتشجيع الفائز. 	
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خامسًا - الوثب العالي
)فوسبري(

اخلطوات الفنية:
ميكن تقسيم األداء احلركي ملهارة الوثب العالي بطريقة فوسبري إلي 4 مراحل.

1 - االقتراب.

2  - االرتقاء.
3 - الطيران و تخطي العارضة.

4 - الهبوط.

اخلطوات التعليمية:
•عرض منوذج وشرح املهارة. 	

•اجلري بسرعة عادية ثم التكرار بسرعة متزايدة على عالمات مرسومة على األرض  	
لتعليم االقتراب. 

•اجلري ثم رفع الركبة عاليًا وللداخل والدفع بالذراعني ألعلى.  	
•اجلري ثم االرتقاء ملالمسة أداة معلقة ثم التكرار مع أداء ربع لفة لتعليم االرتقاء. 	

•الوقوف والوثب ألعلى بالقدمني لعمل تقوس بالظهر.  	
•الوقوف والدفع بالقدمني حتى مير اجلسم من فوق حبل مطاط. 	

•الوقوف ومواجهة مرتبة بالظهر والدفع ألعلى والنزول على األكتاف ثم الظهر لتعليم  	
املروق. 

الهبوط الطيران االرتقاء االقتراب
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• خطوات في منحنى ثم االرتقاء  من اجلري طريق االقتراب 5- 7 خطوات وتكون اخر 3	
وتعدية العارضة املنخفضة.

•زيادة ارتفاع العارضة تدريجيًا. 	

مناذج من التطبيقات:
•عمل مسابقات بني الطالبات وقياس االرتفاع 	
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سادسًا - رمي القرص من الثبات

اخلطوات الفنية:
تقسم مهارة رمي القرص إلى مراحل: 

1 -   وقفة االستعداد:
القامة وثقل اجلسم موزع على القدمني والظهر مواجه ملقطع   تقف الالعبة باعتدال 

الرمي,حتمل اليد الرامية القرص والقدم العكسية منحرفة خارجًا.

2 -  حمل القرص:
 حتمل الالعبة القرص باليد واألصابع منتشرة على سطح القرص وتلمس العقل األخيرة 

حافة القرص.

3 -  املرجحة اإلعدادية:
الكتف واليد األخرى تقوم  الذراع احلاملة للقرص مع استدارة   تقوم الالعبة بتطويح 

بسند القرص من أسفل.

4 -  التخلص وحفظ التوازن:
 عندما تصل الذراع احلاملة للقرص مستوى الكتف لليد العكسية تترك اليد القرص 

وتعمل القدم على حفظ التوازن.
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اخلطوات التعليمية
1 - عرض منوذج وشرح املهارة.

2 - تعليم طريقة حمل القرص بالطريقة الصحيحة.
باليد  السند  و  وخلفًا  أمــامــًا  بندوليه  بحركة  للقرص  احلاملة  ـــذراع  ال 3 -  مرجحة 

األخرى.
4 - ربط حركة دوران اليد مع ثني الركبتان.

5 -  مرجحة القرص على األرض لتعليم حركة التخلص من القرص بالسالمية األولى 
إلصبع السبابة.

6 - تؤدى املهارة كاملة بدون  رمي القرص.
7 - يؤدى الرمي دون التقييد بدائرة الرمي.

8 - بعد اتقان الرمي تؤدى الرمية بدائرة الرمي وبالقرص القانوني.

مناذج من التطبيقات

•مسابقات لرمي القرص وقياس املسافة. 	
•عمل مسابقات لتطبيق املهارة داخل دوائر مرسومة على األرض. 	

•عمل مسابقات لتطبيق املهارة في مقطع الرمي.  	
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االختبار األول:
البدء املنخفض عدو 60 م

الغرض من االختبار:
• قياس سرعة اجلري. 	

األدوات املستخدمة:
•ساعة إيقاف. 	

اخلطوات الفنية:
•تقف الطالبة خلف خط البداية.  	

• م. عند سماع إشارة البدء جتري بأقصى سرعة لقطع مسافة 60	

التسجيل:
•حساب الوقت لكل جزء من الثانية. 	

شروط القياس:
•عدم ملس الطالبة خط البداية عند االنطالق للجري. 	

•قطع املسافة داخل حارة اجلري. 	
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االختبار الثاني:
الوثب العالي )بطريقة فوسبري(

الغرض من االختبار:
•قياس أقصى ارتفاع تصل له الطالبة. 	

األدوات املستخدمة:
جهاز الوثب العالي.

مرتبة الوثب العالي.

اخلطوات الفنية:
•تقف الطالبة بداية مسافة طريق االقتراب. 	

•تقوم الطالبة بأداء اخلطوات الفنية للوثب العالي بطريقة فوسبري. 	

التسجيل:
•قياس االرتفاع الذي تصل إلية الطالبة. 	

شروط القياس:
•االرتقاء عند النقطة احملددة. 	

•عدم وقوع عارضة الوثب العالي عن القوائم عند أداء الطالبة للوثبة. 	

http://www.moe.edu.kw


47

االختبار الثالث:
رمي القرص من الثبات 

الغرض من االختبار:
قياس املسافة.

األدوات املستخدمة:
•شريط متري. 	

•قرص. 	
•مقطع رمي. 	

اخلطوات الفنية:
•تقف الطالبة داخل منطقة الرمي والظهر مواجه ملقطع الرمي. 	

•تقوم الطالبة بأداء املراحل الفنية لرمي القرص من الثبات. 	

التسجيل:
•قياس املسافة التي مت إحرازها.  	

شروط القياس:
•عدم خروج الطالبة من دائرة الرمي حتى تنتهي من أداء الرمية. 	

•رمي القرص داخل مقطع الرمي. 	
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عدد احلصصاحملتوىم

2التمرير البندولي لألمام – للجانب باحلركة1

2التمرير البندولي مع اجلري ثم التصويب )ثنائي(2

2التصويبة احلادة  فوق حائط الصد3

2اخلداع بالتصويب ثم التمرير أو التصويب4

5
الرميات:- احلرة – اجلزاء 

إعداد للهجوم اخلاطف بالعبني
الهجوم املنظم 4/4 – 6/6

2

الدفاع )املقابلة- حائط الصد التغطية(6
2دفاع املنطقة )0/6( - )3/3(

1شرح محتوى النظري7

2االختبارات العملية8

15املجموع9

توزيع اخلطة الدر اسية وتوصيف مقرر كرة يد للصف الثامن
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االهداف السلوكية املهارية ملقرر كرة اليد

بعد دراسة املقرر تتمكن املتعلمة من أن تؤدي:

•التمريره البندولية لألمام وللجانب باحلركة. 	

• التمريره البندولية لألمام وللجانب مع اجلري ثم التصويب الثنائي.  	

• التصويبة فوق حائط الصد.  	

• اخلداع بالتصويب ثم التمرير أو التصويب.  	

اجلزاء(.  • الرميات )احلرة – 	

•إعداد الهجوم اخلاطف بالعبني.  	

 .) •  الهجوم املنظم )4-4( – )6-6	

حائط الصد.  •  الدفاع – 	

.) •  دفاع املنطقة )0-6	
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       التمريرة البندولية لألمام

اخلطوات الفنية:
تتم مبرجحة الذراع بحركة بندولية خلفًا ثم لألمام بسرعة عندما متر الكرة من جانب 

اجلسم يتم دفعها وتوجيهها من رسغ اليد للذراع الرامية للكرة.
يفضل وضع القدم اليسرى أمامًا عند التمرير باليد اليمنى كما في الشكل )1(.

اخلطوات التعليمية:
  - استقبال الكرة باليدين على أن تستقر الكرة في اليد املمررة املفتوحة.

  -  وضع الكرة مبستوى احلوض باليد الرامية.
  -  مرجحة الذراع املمدودة بارتخاء بحركة بندولية خلفًا ثم أمامًا.

  -  تقوم اليد بتمرير الكرة.
  - توجيه الكرة برسغ اليد مع التقدم أمامًا بخطوة للمحافظة على دقة التمرير.

النموذج األول:
•التمرير للزميلة املواجه من الثبات. 	

  النموذج الثاني:
- التمرير واالستالم من الثبات.

التمرير بني متعلمتني مواجهتني املسافة بينهم بالتدرج )5م - 8م – 10م(.
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التمريرة البندولية اجلانبية

    اخلطوات الفنية:
تتم مبرجحة الذراع بحركة بندولية من أمام اجلسم للخارج عن طريق مرجحة الذراع  

وتوجيه الكرة للجانب مع متابعة حركة الرسغ و كف اليد.

اخلطوات التعليمية:
•تبدأ بعد استقبال الكرة باليدين ووضعها أمام الصدر. 	

•التحكم في توجيه الكرة بالرسغ للجانب األمين بحيث يكون وجه اليد األعلى للجانب  	
األيسر ويكون ظهر اليد ألسفل )للطالب األمين والعكس للطالب األيسر(.

بالقدم  خــطــوة  الــتــقــدم  مــع  جــانــبــًا  للتمرير  البندولية  بــاحلــركــة  الــــذراع  •مرجحة  	
العكسية.

•التقدم باجلري أمامًا وأداء التمريرة. 	

مناذج من التطبيقات:
النموذج األول:

الوقوف صفني مواجهني باجتاه العكسي املسافة بينهما )6م( مع املتعلمة األولي بالصف 
)أ( كرة  يد, تقوم بتمرير الكرة للمتعلمة )ب( والتي تقوم باستالم الكرة ثم متريرها مرة 

أخري للمتعلمة )ج( وهكذا علي التوالي. 

شكل )4(
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النموذج الثاني:
-  التمرير من حركة املشي بني املتعلمات ملنتصف امللعب, ثم يؤدي التمرين من حركة 

اجلري.

شكل )5(

-  تقوم املتعلمة األولي بالقاطرة )أ( بتمرير الكرة إلي املتعلمة األولي بالقاطرة)ب(من 
املشي حتى منتصف امللعب ثم تكمل التمرير باجلري وتكرر املتعلمات العمل واحدة 

تلو األخرى.

النموذج الثالث:
- التمرير بني املجموعة باجلري أمامًا على هيئة مربع.

•وقوف أربعة قطارات على شكل مربع )أ ـ ب ـ ج ـ د( مع املتعلمة األولي بالقاطرة )أ( 	
•كرة يد, تقوم بتمرير الكرة للمتعلمة األولي بالقاطرة )ب( ثم تتجه  املتعلمة األولي. 	

•خلف القاطرة)ب(تقوم املتعلمة التي استقبلت الكرة بالقاطرة )ب( بتمرير الكرة إلي  	
املتعلمة األولي بالقاطرة )ج( ثم تتجه املتعلمة األولي بالقاطرة )ب( خلف القاطرة 

)ج( وهكذا يتم التمرير بني القاطرات األربعة علي هيئة مربع.

شكل )6(
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التمرير البندولي مع اجلري ثم التصويب / ثنائي

اخلطوات الفنية:
- بعد استقبال الكرة والسيطرة عليها باليدين.

- نقل الكرة إلى الذراع الرامية مع مراعاة مسك الكرة بأصابع اليد دون خطوه لألمام.
- مرجحة الذراع باحلركة البندولية للتمرير مع اخذ خطوه لألمام.

-  مرجحه الذراع باحلركة اجلانبية مع مراعاة دوران رسغ اليد وفرد الذراع مع متابعه 
حركه الرسغ وكف اليد خلف الكرة.

اخلطوات التعليمية:
- إعادة على حركات التمرير البندولي لألمام وللجانب من الثبات.

- التمرير بني متعلمتني متوا جهتني والتقدم لألمام ملنتصف امللعب من اجلري.
- التمرير بني متعلمتني من اجلري السريع والتصويب.

- التصويب على املرمى من الثبات.
- التصويب على املرمى بخطوات اجلري.

- التمرير بني متعلمتني باجلري لألمام ثم التصويب. 
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منوذج  من  التطبيقات:
النموذج األول:

متعلمتان في اجلانب )أ,ب( املسافة بينهم 20م واملتعلمة ثالثه )ج(  تتحرك في الوسط 
بني املتعلمتني)أ,ب( ومعها كرة يد, تقوم املتعلمة في الوسط بتمرير الكرة للمتعلمة )أ( ثم 
اجلري في اجتاه املتعلمة )أ(مبنتصف املسافة الستقبال الكرة منها والدوران للخلف اجتاه 

املتعلمة)ب( لتمرير الكرة لها ثم اجلري ملنتصف املسافة الستقبال الكرة منها.

شكل )7(

شكل )8(

النموذج الثاني:
وقوف قاطرة في منتصف خط املنتصف مع كل متعلمة كرة يد وأمامهن متعلمتان األولى 
على اجلانب األمين والثانية على اجلانب األيسر عند خط ال9م تقوم املتعلمة األولى من 
القاطرة بتمرير الكرة  للمتعلمة باجلانب األمين ثم اجلري الستقباله اقبل خط ال)9م( 

ومترير الكرة إلى املتعلمة باجلانب األيسر لتقوم باستقبال و التصويب علي املرمي.
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التصويـبة فوق حائط الصد

اخلطوات الفنية:
اجلري – االرتقاء – الطيران في الهواء ثم الهبوط في النهاية.

-  تقوم الالعبة بأخذ خطوات االقتراب التي تتم من خالل أخذ خطوات قصيرة وسريعة 
بثالث خطوات, تقوم املتعلمة بالوثب بقوة علي قدم االرتقاء مع رفع ركبة القدم األخرى 

عاليًا بزاوية قائمة
-  يتم  دوران اجلذع و الكتف للذراع الرامية للخلف لتصل إلي أعلي نقطة وتكون الكرة 
أعلي من مستوي الرأس ثم يتم حتريك الكتف بسرعة لألمام للتصويب مع مراعاة 
قدم  نفس  علي  التصويب  بعد  الهبوط  يتم  الكرة,ثم  خلف  الرسغ  و  الــذراع  متابعة 

االرتقاء.

شكل )9(

اخلطوات التعليمية:
•الوثب على قدم االرتقاء باستمرار. 	

•أخذ خطوة بقدم االرتقاء ثم الوثب عليها مع رفع الركبة للرجل األخرى لعمل زاوية  	
قائمة.

•تأدية العمل السابق عن طريق أخذ خطوتني لالقتراب أو ثالث خطوات علي أن تكون  	
اخلطوة األخيرة لقدم االرتقاء

•ربط اخلطوات السابقة بحركة دوران اجلذع و الكتف األيسر لألمام مع سحب الذراع  	
الرامية إلي اخللف وألعلي نقطة. 
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•أداء التصويب باستخدام سلم الوثب وذلك عن طريق أخذ خطوة بالقدم اليمني ثم  	

دفع سلم الوثب بالقدم اليسرى بالنسبة لالعب األمين وأداء مهارة التصويب.
•أداء االقتراب واالرتقاء ثم التصويب علي املرمي بوجود مدافعه ثم مدافعتني. 	

    
مناذج من التطبيقات:

النموذج األول:
تقوم  التدريب.  حلائط  متوجهتان  متعلمتان 
التدريب  حائط  على  الكرة  بتصويب  إحداهما 

وتقوم 
املتعلمة األخرى بصد الكرة املرتدة من حائط 

التدريب.
                     

النموذج الثاني:
- الوقوف قاطرة في مركز الظهير األيسر ومع 
وللداخل  أمامهن  وتقف  اليد  كــرة  متعلمة  كــل 

متعلمة 
بتمرير  القاطرة  من  األولــى  املتعلمة  تقوم   -
الستقبال  اجلــري  ثم  األمامية  للمتعلمة  الكرة 

الكرة والتصويب من فوق ساتر.

•األداء من خالل مباراة. 	

شكل )10(

شكل )11(
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اخلداع بالتصويب ثم التمرير أو  التصويب

اخلطوات الفنية:
-  تؤدي املهاجمة متريرة مظهره توقيتها أو اجتاهها - - حيث تقوم املهاجمة بأداء حركه 

مترير خداعية ثم توقفها ألداء حركه أخرى حقيقية.

اخلطوات التعليمية:
املهارات  مع  التصويب  بربط  املتعلمة  تقوم  األساسية  املــهــارات  على  اإلعـــادة   •بعد  	

األساسية الهجومية األخرى.
•اخلداع بالتصويب ثم أداء مترير. 	

•اخلداع بالتصويب بعيد املدى ثم التمريرة للزميلة. 	
• اخلداع بالتصويب بالوثب ثم التمرير للزميلة ثم التصويب.   	

•اخلداع بالتصويب بالوثب عاليا ثم التصويب بالوثب. 	

مناذج من التطبيقات:
النموذج األول:

تقف املتعلمات قاطرة أمام 4 أعالم ومع كل متعلمة كرة يد حيث تكون املسافة بني كل علم 
مبقدار 3م فتقوم الالعبة األولى بعمل خداع بسيط أمام كل علم وذلك بأخذ خطوه قصيرة 

يسارا مع ميل أعلى اجلذع واالنطالق للمروق نحو اليمني.

شكل )12(
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النموذج الثاني:
-  تقف املتعلمات قاطرتني متقابلتني باستخدام الكرة حيث يوضع علم بالوسط وتقوم 
املتعلمة األولى من كل قاطرة بعمل خداع بسيط بالكرة واملــروق من اجلانب األمين 
من العلم ثم تقوم بتمرير الكرة املتعلمة الثانية في القاطرة املقابلة و اجلري  لألمام 

للوقوف خلفها.

شكل )13(

شكل )14(

النموذج الثالث:
-  قاطرتني في مركزي الظهرين األمين واأليسر ومع كل متعلمة كرة يد, تقوم املتعلمة 
والتصويب على  الكرة  بالتصويب ثم تنطيط  األولى من كل مجموعه بعمل اخلداع 

حارسة املرمى.             
- تنفيذ األداء من خالل املباراة.
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الرميات

 أواًل  -  الرمية احلرة:
اخلطوات الفنية:

- تؤدي الرمية احلرة من مكان حدوث املخالفة بدون صفارة حكم. 
-  تقف املتعلمة املؤدية للرمية احلرة عند خط 9م وتبعد عن الالعبة املدافعة ب3م ثم 

تقوم  املتعلمة بالتصويب علي الهدف.

اخلطوات التعليمية:
•جتري املتعلمة بدون الكرة وعند سماع الصفارة تقف في مكانها. 	

•جتري املتعلمة باستخدام الكرة وعند سماع الصفارة قف في مكانها ثم مترر الكرة  	
للزميلة.

تقوم  بــدورهــا  التي  الزميلة  إلــي  الكرة  متــرر  الصفارة  سماع  وعند  املتعلمة  •جتــري  	
بالتصويب على الهدف عند خط ال9م.

مناذج من التطبيقات:
النموذج األول:

-  تقف املتعلمتان متوا جهتان بعمل التمرير املستمر فيما بينهما بطول امللعب للوصول 
خط ال 9م ثم تقوم املتعلمة املستحوذة علي الكرة والقريبة من خط ال 9م بالرمية 

احلرة.
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النموذج الثاني:
قاطرتني متقابلتني علي اجلانب األيسر من منطقتي املرمي و مع كل متعلمة كرة يد,تقوم 
املتعلمتني بتنطيط الكرة في خط مستقيم حتى خط املنتصف ثم القيام بتمرير الكرة 

ملتعلمة الواقفة في منتصف خط ال 9م الستقبال الكرة منها للتصويب علي املرمي.

شكل )15(

•عمل مباراة مبسطه مع تطبيق الرمية احلرة. 	
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رمية اجلزاء
اخلطوات الفنية:

تقف املتعلمة عند خط )7( متر أمام حارسة املرمى و تقوم بالتصويب مباشرة.  حيث 
تضع القدم اليسرى خلف خط ال7 متر )للمتعلمة اليمنى( و النظر إلى األمام   ثم ترفع 
يدها اليمنى أعلى من مستوى الكتف  مع دوران الكتف و اجلذع للخلف, ثم تقوم مبرجحه 

الذراع كاملة لألمام و التصويب على الهدف ومتابعة احلركة  برسغ اليد.

اخلطوات التعليمية:
اليد  وتــؤدي حركة مرجحة  الصفارة   بعد سماع  م(   • 	7 )ال  املتعلمة عند خط  تقف 

ألعلى دون استخدام الكرة.
•يكرر التمرين السابق باستخدام الكرة.     	

•يكرر التمرين السابق من مستوي. 	
 احلوض ثم التصويب علي الهدف.

مناذج التطبيقات:
النموذج األول: 

وقوف قاطرتني وعمل مسابقة ألداء رمية اجلزاء  و التصويب داخل املرمى مع احتساب  
عدد األهداف من الزاوية العلوية مرة و من الزواية السفلية مرة أخرى ميينًا و يسارًا.

النموذج الثاني:
رمية  خطة  تنفيذ  و  مبسطة  مــبــاراة  عمل 
لتعليم  أمــامــك  املــوضــح  امللعب  علي  اجلـــزاء 

مكان خط رمية اجلزاء.
 

شكل )16(
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الهجوم اخلاطف بالعبتني

اخلطوات الفنية:
يتم عندما تستحوذ حارسة املرمى أو أحد الالعبتني 
فتندفع  املنافس  الفريق  من  الكرة  على  املدافعتني 
املنافس مع استخدام  الفريق  الالعبتان نحو مرمى 

التمرير – اخلداع والتصويب على مرمى املنافس.

اخلطوات التعليمية:
•شرح مراكز املتعلمات. 	

•التمرير السريع املتواصل بني متعلمتني من املشي. 	
•التمرير السريع املتواصل بني متعلمتني من اجلري  لألمام بأقصى سرعة. 	

( قي منطقة املرمى و املتعلمتني  • التمرير بني )3( متعلمات حيث  تقف املتعلمة رقم )3	
على جانبي منطقة املرمى )1,2( مع املتعلمة )1( كرة يد التي تبدأ  بتمرير الكرة إلى 
املتعلمة )3( ثم تنطلق املتعلمة )2( لألمام لتستقبل الكرة من املتعلمة )3( ثم القيام 

بتنطيط الكرة باجتاه املرمى ثم التصويب )يؤدى التمرير باجلري البطيء(.

شكل )17(

شكل )18(

املرمى  باجتاه  االنطالق  و  املتعلمات  بني  السريع  بالتمرير  السابق  التمرير  يــؤدى   • 	
املقابل ثم التصويب.

• مما سبق يؤدى التمرين بوجود مدافع  	
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مناذج من التطبيقات
النموذج األول: 

خطة هجومية  بطريقة )4/2(
تقوم متعلمة اجلناح رقم )7( املهاجمة بتمرير الكرة 
لظهير األيسر رقم )4( املهاجمة  ثم تقوم املتعلمة )7( 
باجلري بسرعة من خلف رقم )4( لتقوم املهاجمة رقم 
)4( باخلداع بالتصويب لتجذب املدافعة إليها ثم تقوم 
بتمرير الكرة للخلف للمتعلمة رقم )7( التي تستقبل 

الكرة والتصويب على املرمى. 
النموذج الثاني: 

خطة هجومية بطريقة )4/4(
وسط  قطاع  فــي  مدافعات   )4( ضــد  مهاجمات   )4(
لها ثم  املقابلة  م مقابلة كل ظهير مهاجمة  الـ6  دائــرة 
العودة لتغطية العبة الدائرة مقابلة املدافعة األمامية 
الظهيرتني  خلف  للتغطية  الــعــودة  مع  اللعب  صانعة 

تبادل العمل بني املهاجمات واملدافعات.
نفس التدريب السابق على أن تقوم املهاجمتني بتمرير 

واستالم الكرة مع القيام باخلداع حملاولة تعدية املدافعة والتصويب على حارسة املرمى.
النموذج  الثالث:

)وقوف الدفاع على خط الـ6م, )6( مدافعات ضد )6( 
مهاجمات.

اجلناح  من  الكرة  واستالم  بتمرير  املهاجمات  تقوم 
األيسر إلى الظهير األيسر ثم صانعة اللعب ثم الظهير 
األميـــن ثــم اجلــنــاح األميـــن إلـــى اجلــنــاح األيــســر مرة 

أخرى.
تقوم املدافعات مقابلة املهاجمة املستحوذة على الكرة 

الكرة مع محاولة  اجتاه  في  والتزاحم  والتسلم  والتسليم  والتغطية  والهروب من احلجز 
قطع وتشتيت الكرة أو االستحواذ عليها.

شكل )19(

شكل )20(

شكل )21(
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الدفاع )حائط الصد(
اخلطوات الفنية:

بعد اتخاذ الوضع االبتدائي للمدافعة عند منطقة التصويب القريبة أمام مرماها فتتم 
عملية التقدم بخطوة أو خطوات ملواجهة املنافسة في اجتاه الذراع الرامية لتقليل فعاليتها 
وأداء عملية  صد حائط باليدين والذراعني لصد التصويبات العالية, ثم التقهقر بخطوات 

قصيرة وسريعة خلفًا وجانبًا للتغطية الدفاعية.
اخلطوات التعليمية:

شكل )22(

تعليم الوقفة الدفاعية:
•الوقوف,الذراعني في ارتفاع الكتفني أما القدمني في اتساع احلوض مع ثني بسيط  	
في الركبتني واجلذع مستقيم مع ميل قلياًل لألمام يراعي برفع الكعبني قلياًل عن 

األرض وتوزيع ثقل اجلسم علي القدمني بالتساوي.
مع  جانبًا(  • 	 – خلفًا   – )أمامًا  التحرك  مع  الصحيحة  الدفاعية  للوقفة  االستعداد 

اإلشارة ـ عكس اإلشارة.
•التحرك بخطوات جانبية علي شكل )زحف( ميينًا ويسارًا بالقدمني مع رفع الذراعني  	

مبستوى الكتفني.
•اكتشاف اليد الرامية للمنافسة. 	

•التقدم بخطوات قصيرة وسريعة ملقابلة املهاجمة وإيقافها. 	
•متعلمتان مواجهتان إحداهما ممسكة للكرة وترفعها ألعلي باليدين واملتعلمة األخرى  	
تتقدم باملشي بثالث خطوات ثم ترفع يدها لتالمس الكرة ثم التقهقر. يكرر األداء 

باجلري.
مع  بصدها  لتقوم  بلطف  املدافعة  يدي  نحو  بقذفها  للكرة  احلاملة  املتعلمة  •تقوم  	

تبادل األداء بينهما.
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النموذج األول:
- تدريب حلائط الصد ضد التصويب من االرتكاز

 التصويب من أعلي ثم التغيير بسرعة إلي التصويب من أعلي وعلي املدافعة االستجابة 
بعمل حائط الصد باليدين تبعًا لنوع التصويب املستخدم.

شكل )23(

شكل )24(

النموذج الثاني:
 تدريب حلائط الصد من الوثب ضد التصويب بالوثب.

التصدي للكرة حلظة خروجها من يد املهاجمة مع التركيز علي الكرة.
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النموذج الثالث:
  مجموعتان من املتعلمات )أ, ب( املجموعة )أ( معها كرة يد,تقوم املتعلمة بأخذ خطوات 
االقتراب اجتاه املرمي و القيام بالتصويب بالوثب في نفس اللحظة التي تتحرك املتعلمة 
)ب( من املجموعة األخرى معها و محاولة إزاحة الكرة حلظة التصويب عن طريق استخدام 

اليد بوضع الكف في اجتاه الكرة.

شكل )25(

•تنفيذ األداء من خالل مباراة مبسطة 	
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دفاع املنطقة )6/صفر(

اخلطوات الفنية:

في دفاع املنطقة فإن املدافعة تتكفل مبراقبة  املهاجمة التي حتتل املنطقة املسئولة عنها 
وتستخدم  املنطقة  هذه  نطاق  من  خروجها  حالة  في  اجلانبية  للزميلة  بتسليمها  وتقوم 
يتميزن  الالتي  املهاجمات  من  كبيرًا  عــددًا  تضم  التي  الفرق  6/صفر ضد  الدفاع  طريقة 

بالتصويب القريب على دائرة املرمى مع وجود حارسة مرمى في مستوى فوق املتوسط.

اخلطوات التعليمية:

مراجعة علي )التحركات الدفاعية للمتعلمات(.

•اجلري بطول امللعب مع إشارة املعلمة تتخذ املتعلمات وضع االستعداد الدفاعي  	

•اجلري أمام بطول امللعب و مع إشارة املعلمة تتحرك املتعلمات بالقدمني على شكل  	
دائرة و مع إشارة أخرى من املعلمة يتخذ جميعًا وضع االستعداد الدفاعي. 

إشارة  مع  و  الزميلة  تعدية  مع محاولة  متر   • 	6 ال  داخــل منطقة  املتعلمات  تتحرك 
املعلمة يتخذ اجلميع وضع االستعداد الدفاعي.  يكرر العمل داخل منطقة ال9م.

•تقف كل متعلمتان مع بعضهما واحدة مهاجمة و األخرى مدافعة, تتحرك املهاجمة  	
بطول امللعب و تقوم املدافعة مبراقبتها عن طريق مالزمتها.
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مناذج من التطبيقات:
النموذج األول:

مهاجمة و مدافعة تستلم املهاجمة الكرة من  زميلة لها تقف جانبًا و على املهاجمة بعد 
تسلمها الكرة أن تتخطى املدافعة, و على املدافعة أن متنعها من التخطي في حدود اللعب, 

إذا تخلصت املهاجمة تستطيع التصويب.

النموذج الثاني:
3 مهاجمات و ثالث مدافعات تقوم املهاجمات بتبادل الكرة بينهن عن طريق التمرير و 
على املدافعات أن يتقدمن ملقابلة املهاجمة املستحوذة للكرة ثم الرجوع خلفًا  و مترير الكرة 

وهكذا باستمرار..

النموذج الثالث: 
ثالث مهاجمات و مدافعتني, مهاجمتني في املركزيني اخللفيني األمين و األيسر و الثالثة 
بني املدافعتني على الدائرة تقوم املتعلمة رقم 1 بسحب املدافعة رقم 1 بتهديدها  فتقوم 
التمرير  3 ومعها مبحاولة  الدائرة  رقم 2 مهاجمة  املدافعة  تتسلم  و على ذلك  مبالقاتها 

لها. 

تنفيذ األداء من خالل مباراة مبسطة.
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االختبار العملي لكرة اليد

االختبار األول:
التمرير واالستالم على احلائط:

•الغرض من االختبار: قياس التوافق وسرعة مترير الكرة على احلائط. 	
•األدوات املستخدمة: كرة يد قانونية, حائط, ساعة إيقاف. 	

اخلطوات الفنية:
التدريب وعند سماع إشارة  البداية على بعد 2م من حائط   تقف املختبرة خلف خط 

البدء تقوم املختبرة بتمرير واستالم الكرة على احلائط

التسجيل: 
 يسجل عدد مرات الصحيحة لتمرير واستالم الالعبة للكرة فى زمن مدته 20ث.

شروط القياس:
يكفي القياس مبحاولة واحدة فقط.

ال حتتسب التمريرة ضمن عدد مرات التمريرة االستالم إذا جاوزت الالعبة خط البداية 
أمامًا أو سقطت الكرة على األرض.
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االختبار الثاني:
تصويب من الثبات.

• الغرض من االختبار: دقة التصويب من الثبات.  	
سم( • األدوات املستخدمة: عدد 4 كرة يد ومربع واحد دقة التصويب )50× 50	

طريقه األداء:
• متر من املرمى وتقوم بالتصويب من الثبات داخل  تقف املتعلمة على مسافة تبعد 6	

املربع. 
•يبدأ الالعب بالتصويب على املربع. 	

• كور على املربع. يكرر األداء 4 مرات أي يصوب عدد 3	

التسجيل:
على أن تؤدي املتعلمة تصويبتان صحيحتان من أصل أربع تصويبات.
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عدد احلصصاحملتوىم

2وقفة االستعداد – التمرير من أعلى باليدين لألمام1

2التمرير واالستقبال من أسفل بالساعدين2

2االستقبال اجلانبي بالساعدين3

اإلرســــــال مـــن أســفــل املـــواجـــه – اإلرســــــال مـــن أسفل 4
2اجلانبي

2حائط الصد بالعبة واحدة5

2ربط التمرير واالستقبال بالتداول6

1شرح احملتوى النظري7

2االختبارات العملية8

15مجموع احلصص9

اخلطة الدر اسية وتوصيف مقرر كرة الطائرة للصف الثامن
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األهداف السلوكية املهارية 
كرة الطائرة

بعد دراسة املقرر تتمكن املتعلمة من أن تؤدي:

•وقفة االستعداد. 	

•االستقبال والتمرير من أعلى. 	

•التمرير واالستقبال من أسفل باليدين. 	

•االستقبال اجلانبي بالساعدين. 	

•االرسال من أسفل مواجه. 	

•االرسال من أسفل جانبي. 	

•حائط الصد بالعب واحد. 	

•ربط التمرير واالستقبال بالتداول. 	
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وقفة االستعداد

اخلطوات الفنية:
الوقوف  الوضع األساسي لالستعداد لكل مهارة بحيث تكون في  وضع  املتعلمة  تتخذ 
فتحًا باتساع احلوض مع توزيع ثقل اجلسم على القدمني بالتساوي والركبتان منثنيتان 
على أن يالحظ مقدار االنثناء بني حالة وأخرى مبا يتناسب مع املهارة أو الكرة. واجلذع 
مائل قلياًل لألمام والذراعان مثنيتان ثنيًا بسيطًا أمام اجلسم واملرفقان يشيران للخارج 
والساعدان لألمام وتكون ثابتًا في أثناء اللعب أو حلظة اللعب في وضع متزن ال يفقده 

األداء الصحيح أو الدقة الالزمة للمهارة.

اخلطوات التعليمية:
- شرح املهارة وعرض منوذج لألداء.

-  الوقوف بوضع االستعداد والنزول بثني الركبتني قلياًل وثقل اجلسم موزع على القدمني 
بالتساوي من الثبات والذراعان لألمام قريبًا من اجلسم.

-   املشي ثم الوقوف داخل امللعب ومالحظة االنثناء بالركبتني مع وضع الذراعني لألمام 
واألسفل والنظر لألمام.

-  التحرك في اجتاهات جانبية واجلسم في حالة توازن مع ثنى الركبتني وميل اجلذع 
في أثناء وقفة االستعداد.

مناذج من التطبيقات:
- أداء وقفة االستعداد بدون كرة في جميع االجتاهات في امللعب بصفارة من  املعلم.

- أداء وقفة االستعداد عند سماع الصفارة أثناء التحرك بني احلواجز.
-  تقف املتعلمات في تشكيل دائرة وتقف الزميلة وسط الدائرة وتقوم بتمرير الكرة الى 

املتعلمة وهى في وضع  وقفة االستعداد.
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االستقبال والتمرير من أعلى

اخلطوات الفنية:
من وقفة االستعداد  تقوم املتعلمة بأداء التمرير من أعلى لألمام بحيث تتقابل اليدان 
فوق الرأس و األصابع مفتوحة وتضرب الكرة بأطراف األصابع أمام اجلبهة على بعد 25سم 
تقريبًا والنظر إلى األعلى باجتاه الكرة وأن ال تلمس الكرة كف اليد )الرست( والذراعان 
مثنيتان قلياًل حلظة مالمسة الكرة, وتكون الركبتني مثنيتان بوضوح حلظة مالمسة الكرة 
برفع  كله  وتبدأ حركة اجلسم  التمرير  وباتساع احلوض عند  قلياًل  والقدمان مفتوحتان 
الكعبان من األرض وفرد الركبتني وحترك اجلذع لألمام وأعلى وحترك الذراعان في اجتاه 

التمرير.

شكل )1(
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اخلطوات التعليمية:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لألداء.

املتعلمة  أصابع  وأطــراف  اليدين  على  الكرة  وضع   -  2
منوذج  وإعطاء  الكرة  على  اإلحساس  ألخذ  اجلبهة  أمــام 

للمهارة.
الـــكـــرة لــألعــلــى ونـــزولـــهـــا على  املــتــعــلــمــة  تـــرمـــي   - 3

اليدين)األصابع( املتجهني ألعلى فوق الرأس.
4 - أداء التمرير من األعلى لألمام على احلائط لتؤدي 
عملية التمرير مع دفع الرجلني لألرض وفرد الركبتني و 

الذراعني 
فوق  متواصله  أعلى  مــن  متــريــرات  املتعلمة  تــؤدى   -  5

الرأس مع الدفع بأصابع اليدين.
6 - رمي الكرة ألعلى والتحرك إلى اجتاه الكرة ثم تؤدي 
إلى  والنظر  بأطراف األصابع  أعلى  التمرير من  املتعلمة 

الكرة.
7 - تعليم التمرير من أعلى مع الزميلة على الشبك.

مناذج من التطبيقات
منوذج رقم )1( 

تقف كل سته متعلمات في صفني متقابلني وتكون املسافة بينهما 3متر ومعهما كرتان, 
يتم التمرير باحدى الكرتني من املتعلمة )أ( الى املتعلمة )ب( الى )ج( الى )د( ثم الى )أ( 

ويتم التمرير بالكرة االخرى من )ج( الى )د( الى )هـ( الى )و( ثم الى )ج( الشكل )2(

)أ( )جـ( )هـ(

)د( )ب()و(

اجلاه الكرةشكل )2(
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منوذج رقم )2(    انظري شكل )3(
•أداء التمرير من األعلى لألمام على احلائط بارتفاعات مختلفة على احلائط.         	

•أداء التمرير من األعلى لألمام على احلائط مع إبعاد أو تقريب املسافة.  	
•أداء التمرير من األعلى لألمام على احلائط ومتريرها بعد االرتداد من األرض. 	

شكل )3(

منوذج رقم )3( انظري في شكل )4(
التمرير مع اجلري وراء الكرة:

املتعلمة  أن تضرب  وإيابًا بعد  الكرة ذهابًا  املتعلمات في صفني متقابلني, تضرب  تقف 
الكرة تذهب إلى جانب املجموعة الثانية ثم يكرر على الشبكة.

)ب(شكل )4( )أ(

X XX XX X
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االستقبال والتمرير من أسفل بالساعدين

اخلطوات الفنية:
تستقبل املتعلمة الكرة بحيث تتحرك حسب تقديرها لضربة اإلرسال من الزميلة لتأخذ 
وضع استالم الكرة من الوقوف فتحًا مع ثني الركبتني وميل اجلذع قلياًل ويوزع ثقل اجلسم 
على القدمني بالتساوي وعلى األمشاط, والذراعان ممدودتان لألمام وأسفل بوسع الصدر, 

وإطباق كفي اليدين على بعضهما مع مالمسة الكرة  سطح الساعدين بالتساوي.

وتبدأ حركة استالم الكرة مع فرد اجلسم ألعلى ويبدأ الفرد من الرجل اخللفية حتى 
يصل إلى الوقوف  على أطراف أصابع القدم الستقبال الكرة ثم تتحول بسرعة إلى العملية 

التالية للعب.

شكل )5(
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اخلطوات التعليمية:
- شرح املهارة وعرض منوذج لألداء.

- تعليم وضع اليدين وحركة الذراعني. 
- تعليم احلركة بدون كرة من وضع االستعداد للتمرير من أسفل.  

-  اإلحساس بالكرة ومالمسة سطح الساعدين بوساطة الزميلة بوضع الكرة على املكان 
الصحيح.

-  تؤدي املتعلمة املهارة بامللعب برمي الكرة ألعلى وتتركها لتسقط ثم تؤدي التمرير من 
أسفل بعد االرتداد من األرض والتركيز على دفع وفرد الركبتني.

 -  التدرج في زيادة قوة توجيه الكرة من الزميلة  وتستقبل املتعلمه الكرة من أسفل - 
بجر. 

مناذج من التطبيقات:
منوذج رقم )1(

توجيه اإلرسال على احلائط مبسافة 5 م ومن ثم االستقبال 
من أسفل.                                                                                                                                     

 
منوذج رقم )2(   

وسط  متميزة  متعلمة  دائرة,تقف  شكل  املتعلمات  تقف 
دائرة قطرها 3م ومترر الكرة ألعلى للمتعلمات لالستقبال 

والتمرير من أسفل وهكذا. 
  منوذج رقم )3(

نفس النموذج السابق على الشبكة.

X1

X4X3

X2

شكل )6(

شكل )7(

شكل )8(

X

X
X

X

X
X

الشبكة

 متعلمة
اجتاه الكرة

X
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االستقبال اجلانبي بالساعدين
اخلطوات الفنية:

تقوم املتعلمة باستقبال الكرة بعد وقفة االستعداد العادية 
واجلانب مواجه للشبكة وتكون الساعدين ممدودتني لألمام 
الركبتني  متوسط  وأسفل  متوازيتني  مضمومتني  والكفان 
على  إحداهما  تتقدم  متوازيتني  والقدمان  احلــوض(  )حتت 
األخرى باتساع احلوض ويراعى عند األداء لف اجلذع أمامًا 
ويتم التمرير واستقبال الكرة على الساعدين معًا من الداخل 

مع مد الركبتني ألعلى ومتريرها للزميلة.

اخلطوات التعليمية:
- يبدأ بشرح طريقة األداء وعملية عرض املهارة.

 - تعليم وضع اليدين وحركة الذراعني والرجلني مع لف اجلذع أمامًا.
- تؤدى املهارة دون استعمال الكرة للتعود على الوقفة الصحيحة للمهارة.

املنطقة   على  وتوجيهًا  الكرة  الستقبال  املتعلمة  ساعدي  على  الكرة  الزميلة  -  ترمي 
الصحيحة.

مناذج من التطبيقات:

متعلمة
اجتاه املتعلمة

اجتاه الكرة

X
X X X X

منوذج رقم )1(
ثم  أسفل  باالستقبال من  املتعلمة )ب(  وتقوم  التمرير  بأداء  )أ متميزة(  تقوم متعلمة 

تقف خلف القاطرة.
منوذج رقم )2(

تقف املتعلمة داخل الدائرة )أ( مواجه للشبكة, تقوم الزميلة بإرسال الكرة لها وتستقبلها 
)2( املنطقة  إلــى  وتوجهها  تستقبلها  ثــم   )1( املنطقة  إلــى  توجها  أن  على  ألســفــل   مــن 

ثم تستقبلها وتوجهها املنطقة )3( ويكرر نفس التدريب من الدائرة )ب(.

شكل )8(
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منوذج رقم )3(
أداء مهارة االستقبال من أسفل جانبي على الشبك مع الزميلة.

اإلرسال من أسفل مواجه
اخلطوات الفنية:

النهائي  اخلـــط  خــلــف  املــتــعــلــمــة  تــقــف 
لألمام  قدميها  وإحـــدى  للشبكة  مواجهة 
القدم  تـــكـــون  بــحــيــث  لــلــخــلــف  واألخــــــرى 
والركبة  الــضــاربــة  الــيــد  عــكــس  األمــامــيــة 
والكرة  أمامًا  اجلــذع  ميل  مع  قلياًل  مثنية 
في اليد اليسرى والكوع مثنية والكرة أمام 
اليد الضاربة تقوم مبرجحة الذراع الضاربة 
من اخللف إلى األمام بجوار اجلسم ملتابعة  

احلركة حتى يتم فرد الركبتني تدريجيًا ودخول املتعلمة في مركزها داخل امللعب.
اخلطوات التعليمية:

- يبدأ بشرح طريقة األداء وعملية عرض املهارة.
- دحرجة الكرة على األرض للزميلة مع مرجحة الذراع خلفًا ولألمام.

القدم  وأمـــام  األرض  على  سقوطها  مكان  وحتــديــد  الــضــاربــة  غير  باليد  الــكــرة  -  رمــي 
األخرى.   

- أداء اإلرسال بدون الكرة.                                                                     
- أداء اإلرسال بضرب الكرة من أسفل.

- أداء املهارة مع الزميلة على الشبك مبسافات مختلفة.

X 1( أ( 

)2( 

)3( 
X ب

اجتاه الكرة الزميلة
املتعلمة X

شكل )9(
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مناذج من التطبيقات:
النموذج رقم )1(

يحدد أهدافًا على أرض امللعب وتقوم املتعلمات بأداء اإلرسال إلى كل هدف من األهداف 
حسب التدرج.

اجتاه الكرة متعلمة X

كرسي
X XX X X X X

X XXXXXX

9 7 8

3

6

1

4

2

5

X

2م

النموذج رقم )2(              
تقف املتعلمات في منطقة االرسال ويوضع كرسي في امللعب املقابل في مكان ما بحيث 

يضرب االرسال إلصابة الكرسي  مع تغيير مكان الكرسي 

النموذج رقم )3(
مساحته  تكون  بحيث  احلائط  على  هدفًا  يرسم   -
نصف متر وعلى ارتفاع 2متر من األرض تضرب املتعلمة 

اإلرسال إلصابة الهدف ثم تتراجع للخلف ويكرر.

شكل )10(

شكل )11(

شكل )12(
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اإلرسال من أسفل اجلانبي
اخلطوات الفنية:

الوقوف والركبتان منثنيتان قلياًل.
 متسك الكرة باليد اليسرى أمام منتصف اجلسم.

-  تقذف الكرة في مستوى الكتف ويلف اجلسم قلياًل.
-  تضرب الكرة عند مستوى احلوض تقريبًا.

  اخلطوات التعليمية:
- أداء منوذج مع شرح الغرض.

-  من وقفة االستعداد تقف املتعلمة والكتف األيسر مواجهه للشبكة مع فتح القدمني 
والركبتني منثنيتان قلياًل ويقع ثقل اجلسم على القدمني بالتساوي.

-  الكرة على اليد غير الضاربة – تقذف الكرة عاليًا إلى مستوى الرأس تقريبًا مع مرجحة 
الذراع اليمنى الى أسفل مع نقل ثقل اجلسم إلى الرجل اليمنى وحتديد مكان سقوط 

الكرة علي األرض بجانب القدم األخري.
- استخدام كرة معلقة أمام املتعلمات.

- تؤدي اإلرسال كاماًل علي احلائط مبسافات مختلفة.
- حتديد مناطق على أرض امللعب وتوجيه الكرة إليها.

- أداء اإلرسال اجلانبي علي الشبك من منتصف امللعب.

شكل )13(
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مناذج من التطبيقات:
النموذج رقم )1(

-  يؤدي اإلرسال كاماًل أمام حائط مسافة )6- 8( أمتار بشرط التوجيه إلى عالمة بارتفاع 
)240- 260( سم على احلائط.

240- 260 سم
6 - 8 م

النموذج رقم )2(  
 - أداء اإلرسال اجلانبي خمس مرات متتالية جهة الزميلة في امللعب االخر.

النموذج رقم )3(
-  أداء اإلرسال من أسفل اجلانبي من مكانه الصحيح من املتعلمة )أ( وتوجيهه للزميلة 

)ب( وتقوم )ب( باالستقبال والتمرير وهكذا مع تبديل أماكن املتعلمات.
- أداء اإلرسال اجلانبي من خالل املباريات املبسطة. 

شكل )14(

شكل )15(
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  حائط الصد بالعبة واحدة
اخلطوات الفنية:

مهارة حائط الصد تبدأ بوقفة االستعداد, وتكون املتعلمة قريبة من الشبكة. الذراعان 
ألعلى باتساع الصدر, والنظر إلى الزميلة املنافسة, وتكون القدمان مثنيتني ومائلتني نوعًا 
املنافسة مباشرة. وفي  الوثب بعد مالحظة وثب الضاربة  أداء اخلطوات, وتؤدي  ما وعند 
على  ومنتشرة  مفرودة  واألصابع  بعضهما  من  وقريبتان  اليدان ألعلى  تكون  الصد  وضع 
اتزان  على  للمحافظة  أمامًا  قلياًل  اجلسم  وينحني  الرسغيتني,  تصلب  مع  الكرة  سطح 
اجلسم في الهواء.ثم الهبوط على النقطة التى ارتقى ووثب منها, والنزول مع ثني الرجلني 

المتصاص ثقل اجلسم.

شكل )16(
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اخلطوات التعليمية:
-  الوقوف مواجهة للزميلة والوثب باملكان وملس الكفني من 

األعلى معًا, ثم أدائها على احلائط بشكل فردي.
-  قيام املتعلمة بالتحرك بخطوات جانبية قصيرة أو طويلة 

جهة اليسار واليمني على خط مرسوم على األرض.
العمودي  الــوثــب  تــؤدي  ثــم  الشبكة  أمــام  املتعلمة  -  تقف 
والكفني لألعلى, ثم تتحرك خطوة جانبية والوثب مع 

فرد اجلسم كاماًل والكفني فوق الشبكة.
ترمي الزميلة الكرة فوق الشبكة قلياًل من اجلهة املقابلة, 
بالكفني, مع مالحظة  والصد  الوثب  املتعلمة عملية  وتؤدي 
املرور  من  الكرة  ملنع  الصد  عملية  أثناء  العينني  إغالق  عدم 

فوق الشبكة.

مناذج من التطبيقات
النموذج رقم )1(   

 تقف ستة زميالت على خط منطقة 
الهجوم أمام الشبكة ومتسك كل زميلة 
متعلمات  االخــر  باجلانب  وتقف  كــرة, 
على شكل قاطرة تقوم الزميلة بالتقدم 
لألمام ورفع الكرة عاليًا وتقوم املتعلمة 
بصد الكرة ثم العودة خللف القاطرة.                                                                                                                    

النموذج رقم )2(                        
في  الشبكة  أمــام  متوجات  الزميالت  تقف 
منطقة  فــي  املتعلمات  تــقــف  ب,  أ,  قــاطــرتــني 
برمي  )ب(  الزميلة  تقوم  قاطرة,  في  الهجوم 
الكرة إلى الزميلة )أ( لرفع الكرة أمام الشبكة 
تتوجه  ثم  الصد  بعملية  )ج(  املتعلمة  لتقوم 

خلف القاطرة.
        

الزميلةاجتاه الزميلة املتعلمة X

XX X X X X

الزميلة

أ
خـ

ب

XX X X X X

اجتاه الكرة متعلمة X

شكل )17(

شكل )18(
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النموذج رقم )3(
أداء مهارة حائط الصد من احلركة من مركز 2, 

3, 4 ثم الرجوع بعكس املركز.

ربط التمرير واالستقبال بالتداول

مناذج من التدريبات ربط التمرير واالستقبال بالتداول:
- إعطاء منوذج لألداء وتكون النموذج بالوسائل(فيديو - لوحات وصور - متعلمة ممتازة 

في املهارات – املعلمة(.
منوذج )1(

من  الكرة  بتمرير  وذلــك  مثلث  الكرة شكل  يتخذ مترير  دائــرة  يشكلون  متعلمات  ستة 
املتعلمة )أ( الى املتعلمة )ج( إلى )هـ( وتتحرك املتعلمات أثناء التمرير حول نقاط املثلث.

منوذج )2(
تقف متعلمتان )أ – ب( وتقف قاطرة )ج( 
في صف وسط امللعب,تقوم املتعلمة )ج( بتمرير 
وتتحرك  )أ(  املتعلمة  إلــى  أعــلــى  مــن  الــكــرة 
وتقوم  للتغطية  )أ(  املتعلمة  بجانب  لألمام 
أسفل  من  والتمرير  باالستقبال  )أ(  املتعلمة 
الى املتعلمة )ب( وتتحرك املتعلمة )ج( متابعًا 
الكرة للتغطية بجانب املتعلمة )ب( ثم تعود 
متعلمات  مع  ويتكرر  )ج(  القاطرة  الى خلف 

القاطرة )ج( مع تغيير أدوار املتعلمات.

)أ(

)ب(

)خـ(

)د(

)و(

)هـ(

)أ(

)ب(

)خـ(

X

X

X

شكل )19(

شكل )20(
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منوذج )3( 
– ج( على خط منطقة  تقف املتعلمة )أ( في وسط امللعب. بينما تقف املتعلمتان )ب 
الهجوم,تقوم املتعلمة )أ( بتمرير الكرة على الشبكة أمام املتعلمة )ب( التي يجب أن تتحرك 
باستقبالها  وتقوم  تتحرك  بدورها  والتي  )ج(  املتعلمة  الى  ومتريرها  باستقبالها  لتقوم 

ومتريرها الى املتعلمة )أ(. 

اجتاه الكرة  -  X   متعلمة    

)أ(

)ب(

)جـ(

X

X

X

خط الهجوم

منوذج )4(
تقف متعلمتان )أ – ب( قرب أحد اخلطني اجلانبيني للملعب وبجانب الشبكة, ومع كل 
واحده كرة.تقف املتعلمة )ج( على اخلط اخللفي للملعب,تقوم املتعلمتان )أ- ب(بتمرير 
الكرتني الى الالعب )ج( كل في دوره تتحرك املتعلمة )ج( بسرعة على اخلط  الستقبال 
الكرتني ومتريرهما وإعادتهما إلى املتعلمتني )أ – ب( يستمر التمرير مع تغيير املتعلمة 

)ج(.

)أ(

)ب(

)جـ(

)جـ(

X X

XX

اجتاه الكرةاجتاه الزميلة
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االختبار العملي
للكرة الطائرة )الصف الثامن(

االختبار االول:    
استقبال ومترير الكرة من أعلى باليدين:

الغرض من االختبار: 
•قياس التوافق وسرعة استقبال ومترير الكرة من أعلى باليدين  	

األدوات املستخدمة:    
•كرة طائرة قانونية - شبكة 	

اخلطوات الفنية:
•التمرير واالستقبال بني زميلتني على الشبكة. 	

التسجيل: 
•)حتتسب أربع محاوالت صحيحة من ست محاوالت على الشبكة( 	

شروط القياس:
•تؤدي املتعلمة ست محاوالت. 	

•ال حتتسب التمريرة  التى لم تعبر الشبكة. 	
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االختبار الثاني

استقبال ومترير الكرة من أسفل بالساعدين:

الغرض من االختبار: 
•قياس التوافق وسرعة استقبال ومترير الكرة من أسفل بالساعدين 	

األدوات املستخدمة:    
•كرة طائرة قانونية - شبكة  	

اخلطوات الفنية:
•استقبال ومترير الكرة من أسفل بالساعدين بني زميلتني على الشبكة. 	

التسجيل: 
•)حتتسب محاولتان صحيحتان من أربع محاوالت( 	

شروط القياس:
•تؤدي املتعلمة اربع محاوالت. 	

•ال حتتسب التمريرة  التى لم  تعبر الشبكة. 	

االختبارالثالث:     
إرسال من أسفل مواجه:  

الغرض من االختبار: 
•قياس التوافق ودقة أداء اإلرسال من أسفل مواجه. 	

األدوات املستخدمة:    
•كرة طائرة قانونية -  شبكة 	

اخلطوات الفنية:
•ثالث محاوالت صحيحة لإلرسال من أسفل مواجه. 	

التسجيل: 
•)حتتسب محاوله صحيحة  من ثالث محاوالت( 	

شروط القياس:
•تؤدي املتعلمة ثالث  محاوالت. 	

•ال يحتسب اإلرسال  الذي لم يعبر الشبكة. 	
•أن تقف املتعلمة في املكان الصحيح لإلرسال. 	

• )نصف الدرجة على األداء املهاري والنصف األخر على القياس( 	
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االختبارالثالث:     
إرسال من أسفل مواجه:  

الغرض من االختبار: 
•قياس التوافق ودقة أداء اإلرسال من أسفل مواجه. 	

األدوات املستخدمة:    
•كرة طائرة قانونية -  شبكة 	

اخلطوات الفنية:
•ثالث محاوالت صحيحة لإلرسال من أسفل مواجه. 	

التسجيل: 
•)حتتسب محاوله صحيحة  من ثالث محاوالت( 	

شروط القياس:
•تؤدي املتعلمة ثالث  محاوالت. 	

•ال يحتسب اإلرسال  الذي لم يعبر الشبكة. 	
•أن تقف املتعلمة في املكان الصحيح لإلرسال. 	

• )نصف الدرجة على األداء املهاري والنصف األخر على القياس( 	
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الرموز واملفاتيح

العبة  أو مهاجمة زميلة

كرة 

اجتاه الكرة 

اجتاه املتعلمة 

دوران 

مسافة اجلري 

تصويب 

خداع 

مروق

مدافعة 

خداع التصويب 

تنطيط 

متعلمة

أو

X
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