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قد تطورت التربية البدنية والرياضية في العقدين املاضيني تطورًا هائاًل، وخاصة في 
العلوم املرتبطة باحلركة والتدريب الرياضي، وذلك من أجل حتسني الصحة واالرتقاء بها.

البالغ  اهتمامه  خالل  من  البشري  العنصر  لقيمة  املجتمع  إدراج  انعكس  فلقد   
باألساليب و اإلجراءات التربوية التي تقدم إليه إلثراء استعداداته فيما يعود بالنفع على 

هذا العنصر البشري املهم في مختلف جوانبه.
إن املجال الرياضي يعتبر مجااًل خصبًا للتنمية البشرية، و لذلك أصبحت التربية 
محتواها  توظيف  إلى  تسعى  التي  التربية  في  املهمة  املجاالت  أحد  والرياضة  البدنية 

التعليميه لتحقيق األهداف التعليميه املنشودة من العملية التربوية و التعليميه.
     و لقد أكدت معظم البحوث و الدراسات على أن املعلم هو العامل األساسي و الفعال 
في العملية التدريسية، و أن دوره اإليجابي في تسخير اإلمكانات لهو األساس في حتقيق 

أهداف املتعلم »معرفيًا« و »مهاريًا« و »وجدانيًا«.
بالتنمية  تعنى  كمادة  والرياضية  البدنية  التربية  مادة  بأهمية  إمياننا  وانطالقًا من 
تعليمية  رياضية  أنشطة  من  تقدمه  مبا  الكويت،  احلبيبة  دولتنا  في  املستدامة  البشرية 
مدروسة تبنى على أسس علمية، لتحقيق تطور املتعلمني بكافة اجلوانب »العقلية، النفسية، 

البدنية، واالجتماعية و غيرها«.
فإننا نؤكد على دورك كمعلمة صاحبة مهنة رفيعة، و نضع بني يديك أداة من األدوات 
التعليميه »كتاب دليل املعلمة في املرحلة املتوسطة بنات في الصف التاسع »والذي وضع 
فيه املؤلفون نصب أعينهم أهداف املادة و مفرداتها ا ملقررة صيغت وفق إستراتيجية واضحة 
وظفت فيها املفاهيم و املعارف البدنيه و الرياضية لتكون نبراسًا لك يعينك في مسيرتك 

التربوية و يشكل لك أمناطًا مختلفة ألساليب التدريس و التدريب.

عزيزتي املربية الفاضلة:
وإذا كنا قد حرصنا على جميع املبادئ األساسية في تأليف هذا الدليل و أعددناه في 
ضوء إستراتيجية واضحة، تهدف إلى تقدمي األفضل و األجود في طرق التدريس و التعليم، 

فإن الدور الذي ننتظره منك هو الذي يؤكد جناحنا معك في حتقيق الهدف.
فاجعلى هذا الدليل وسيلة إلثارة دافعية املتعلمات للتعلم، حتى نرقى سويًا بالنظام 

التعليمي.
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وإننا نسأل الله العلى العظيم أن نكون قد وفقنا لصياغة هذا الكتاب بالشكل الذي 
يحقق طموحات و سياسات اخلطط التربوية في املجال الرياضي.

النية صدق  فإذا خلصت  املعطاء،  البلد  يوفقكم جميعًا خلدمة هذا  أن  نسأل  والله 
العمل.

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

املؤلفون 
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األهداف العامة ملادة التربية البدنية والرياضية

حتقيق النمو الشامل املتكامل للمتعلم بدنيًا وعقليًا ونفسيًا عن طريق:
- تنمية روح الوالء واالنتماء للوطن.

- غرس القيم الدينية اإلسالمية السمحة واألخالق الكرمية.
-  إكساب املتعلم العادات والسلوك االجتماعي واالنفعالي السليم والقدرة على ضبط 

النفس وحسن التصرف.
- إكساب املتعلم املعارف واملعلومات والثقافة الرياضية.

- تنمية وتطوير عناصر اللياقة البدنية.
اجلسم  ألجهزة  الوظيفي  واألداء  بالقوام  والعناية  العامة  بالصحة  -  االهتمام 

املختلفة.
- تنمية املواهب الرياضية ورعايتها.

- تنمية وتطوير املهارات احلركية األساسية والرياضية.
- تنمية القدرة على االبتكار واإلبداع واإلحساس باجلمال احلركي.

-  تنمية وتطوير االجتاهات اإليجابية للتعاون البناء مع جميع شرائح املجتمع وخاصة 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

- تنمية وتشجيع امليول والهوايات الرياضية الستغاللها في شغل أوقات الفراغ.
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األهداف اخلاصة ملادة التربية البدنية والرياضية

أوال – النمو اجلسمي:
ويتأتى 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 - حتسني 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 - احلرص.

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 مؤهلة تعي مسؤولياتها 
جتاه املواطن الصالح بخاصة والقيم اإلنسانية بوجه عام متشيًا مع املجتمع الذي يعيش 

فيه.
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أهداف مادة التربية البدنية والرياضية للمرحلة املتوسطة

- إشباع ميول واحتياجات املتعلم مبا يتناسب مع قدراته.
- االهتمام بالصحة العامة والعناية بالقوام.

- االهتمام بزيادة القدرة على التوافق العضلي العصبي.
- تنمية عناصر اللياقة البدنية.

- توفير الرعاية الالزمة لذوي االحتياجات اخلاصة.
- توجيه هوايات املتعلم لشغل أوقات الفراغ.

- إتقان املهارات الفردية.
- االهتمام بالوالء للجماعة وحتقيق فرص القيادة وتنميتها.

- إتاحة الفرص ألنواع االحتكاك اجلماعي والتحلي بالروح الرياضية.
- إكساب املتعلم ثقافة رياضية عامة.
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االجتاهات التربوية املعاصرة في تعليم مادة التربية البدنية والرياضية

في  أكدت  الرياضي  املجال  في  والرياضية  البدنية  للتربية  احلديثة  النظريات  إن 
فلسفتها ومبادئها على ضرورة مواكبة االجتاهات التربوية  املعاصرة ومسايرتها وذلك من 

خالل التأكيد على املبادئ التالية:
- مراعاة مبدأ التعلم الذاتي ومبدأ التعلم املستمر.
- االرتباط الفرد بحاجاته ومطالب منوه ودوافعه.

-  مراعاة الفروق حتى ميكن الوصول بالفرد إلى أقصى ما تؤهله له مواهبه واستعداداته.
- التكامل بني اجلانب النظري والتطبيقي.

- الترابط بني مادة التربية البدنية والرياضة والعلوم األخرى.
- استخدام التقنيات احلديثة في التدريس.

- استخدامك طرق وأساليب تدريس متطورة.
- استخدام أسلوب االستكشاف في تعلم املهارات احلركية األساسية   

- إدراك املفاهيم املرتبطة باألنشطة الرياضية املختلفة.
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الفترةم
إجمالي عدد التوصيفاسم املقررالدراسية

احلصص

التمريناتاألولى

احلركات األساسية
- املشي

- الدوران
- االنزالق
- الوثبات
- االرتداد

- جدول مترينات

15 حصة

كرة السلةالثانية

- حركات القدمني 
- التصويب

- اخلداع 
- الدفاع

15 حصة

ألعاب القوىالثالثة

- العدو 
- الوثبة الثالثية

-  الرمي 
- الوثب العالي

15 حصة

كرة الطائرةالرابعة

- التمرير 
- اإلرسال 

- دوران الالعبني 
- حائط الصد 

- الضربة الساحقة

15 حصة

 اخلطة الدراسية وتوصيف منهج التربية البدنية والرياضية
/ بنات للصف التاسع
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املقرر الدراسيالفترة التقوميية
توزيع الساعات

إجمالي عدد 
الساعات اختباراتعملينظري

عملي

112215متريناتاألولى

112215كرة سلةالثانية

112215آلعاب قوىالثالثة

112215كرة طائرةالرابعة

خطة توزيع الساعات الدراسية ملقررات املرحلة املتوسطة

التقومي:
األداء  علي  الدرجة  نصف  تقسم  بحيث  العملي  اجلانب  في  املتعلمة  تقومي  •يتم  	

الفني والنصف اآلخر للقياس.
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احملتوى النظري ملقرر التمرينات للصف التاسع

الصفحةاملوضوعالتسلسل

20األهداف السلوكية1

21احلركات األساسية - أنواع املشي2

23الدوران العالي3

24االنزالق اجلانبي )اجلراند جوتيه(4

25الوثبة املفرودة5

26الوثبة املقوسة6

27االرتداد العميق7

2٨                   مترينات باستخدام شريط ثعباني٨

29عمل جمله مترينات مكونة من عدد ٨ تشكيالت9

30االصطالحات في التمرينات10

32التقومي واالختبار العملي ملقرر التمرينات للصف التاسع11
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األهداف السلوكية املهارية للتمرينات

بعد دراسة املقرر تستطيع املتعلمة  أن تؤدي:
•احلركات األساسية )املشي السريع على أطراف األصابع في اجتاهات مختلفة -  	

املشي الثالثي )الفالس(.
•أ الدوران العالي املفتوح مع الوثبة في أربع عدات. 	

•االنزالق اجلانبي مع املقص اخللفي )اجلراند جوتيه( في أربع عدات.  	
•الوثبة )املفرودة - املقوسة( بطريقة صحيحة من ثالث وثبات.   	

• عدات. األرتداد العميق بالسند فى ٨	
•تؤدي جملة حركية باستخدام الشريط الثعباني مبصاحبة املوسيقى. 	
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احلركات األساسية

اواًل: املشي )السريع على أطراف األصابع(
اخلطوات الفنية للمهارة:

يكون اجلسم ممدودًا على استقامته حيث تبدأ احلركة عند فرد مشط القدم أمامًا 
ملالمسة األرض مع مراعاة عدم مالمسة عقب القدم لألرض والذراعني بحرية على جانبي 

اجلسم. شكل )1(

اخلطوات التعليميه:
1 - عرض وشرح منوذج  املهارة.

2 - تعليم حركة الرجلني بأخذ خطوة لألمام على أطراف أصابع القدم.
3 - تعليم حركة الذراعني  على جانبي اجلسم بحرية. 

4 - ربط حركة املشي بأوضاع مختلفة للذراعني )املد عرضًا – أمامًاَ 
– مائاًل أعلى – وغيرها من األوضاع األخرى(.

مناذج من التطبيقات:
1 - املشي السريع في أشكال هندسية.

2 - املشي في خطوط مستقيمة.
3 - املشي السريع مع تغير اإليقاع

– إلخ(  مبصاحبة اإليقاع  – رباعي  – ثالثي  4 -  املشي في مجموعات )عمل ثنائي 
واملوسيقي املناسبة.

شكل )1(
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ثانيًا - املشي الثالثي )الفالس(:
اخلطوات الفنية للمهارة:

تتكون احلركة من خطوة واسعة يتبعها خطوتني صغيرتني على أطراف األصابع وتكون 
الذراعان ممتدمتني جانبًا حلفظ التوازن والنظر متابعًا الجتاه احلركة شكل )2(.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لها.                       

2 - تعليم حركات الرجلني.
3 - تعليم حركات الذراعني مع ربط حركات الرجلني و متابعة النظر الجتاه احلركة.

4 - أداء احلركة على امليزان اإليقاعي 3 / 4.

مناذج من التطبيقات:
1 - أداء احلركة على إيقاعات مختلفة السرعة.

2 - أداء احلركة في اجتاهات مختلفة. 
3 - ربط املهارة مع حركات ربط أخرى في صورة جملة حركية.

4 - أداء حركة الفالس ضمن جدول مترينات مبصاحبة املوسيقى أو اإليقاع 4/3.

شكل )2(
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الدوران العالي املفتوح مع وثبة

اخلطوات الفنية للمهارة:
من وضع الوقوف على األمشاط – أخذ خطوة للجانب بإحدى القدمني مع الوثب 
للوضع  للوصول  دوران اجلسم حول مركزه  واستكمال حركة  للجانب  الرجل احلرة  ورفع 

االبتدائي كما في الشكل )3(.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لها.

حول  اجلسم  ودوران  اجلانبني  ألحد  احلرة  الرجل  رفع  األمشاط،  على  2 -  الوقوف 
محوره الرأسي، ثم الرجوع للوضع االبتدائي بعد استكمال حركة الدوران.

الرأس  متابعة حركة  مع  اجلسم  اتزان  على  للمحافظة  الذراعني  3 -  تعليم حركات 
للحركة.

مناذج من التطبيقات:
1 - ربط املهارة مع حركات ربط أخرى في صورة جملة حركية.

شكل )3(
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 االنزالق اجلانبي مع املقص اخللفي
)اجلراند جوتيه(

اخلطوات الفنية للمهارة:
عبارة عن انزالق جانبي متبوعًا مبقص خلفي أثناءدوران اجلسم فى الهواء، والنزول 

على القدم األخرى، والذراعان تشكالن حركة فوق الرأس.

اخلطوات التعليميه: 
1 - شرح وعرض منوذج للمهارة.

2 - تعليم حركة الرجلني باالنزالق اجلانبي.
3 - ربط االنزالق اجلانبي بحركة املقص اخللفي.

4 - تعليم حركة الذراعني والرأس.
5 - أداء احلركة كاملة. 

مناذج من التطبيقات:
1 - أداء املهارة في خطوط مستقيمة.

2 - ربط املهارة بحركة ربط أخرى في جملة حركية.
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الوثبة املفرودة

اخلطوات الفنية للمهارة:
هي عبارة عن وثبة عالية مع االرتقاء بالقدمني وفرد اجلسم ألعلى، وميكن أداء هذه 

الوثبة في املكان أو بالوثب عاليًا أمامًا. )شكل4(.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لها.

2 - أداء الوثبة املفرودة من الثبات مع رفع الذراعني عاليًا.
3 - أداء الوثبة املفرودة مبساعدة الزميلة من اخللف. )شكل5(

4 - أداء الوثبة املفردة بدون مساعدة.
5 - أداء الوثبة من احلركة.

                                                                                

مناذج من التطبيقات:
1 - ربط الوثبة املفرودة بحركات أخرى.

شكل)4( الوثبة املفرودة

شكل )5(
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الوثبة املقوسة

اخلطوات الفنية للمهارة:
من وضع الوقوف االرتقاء بالقدمني والوثب عاليًا مع تقوس اجلسم خلفًا. و مرجحة 

الذراعني أمامًا عاليًا.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لها.

2 - الوثب إلى أعلى في املكان، والذراعان أمامًا عاليًا.
خلفًا  اجلذع  ميل  احلائط(  عقل  ـ  )احلائط  مواجهة  الظهر  الوقوف  وضع  3 -  من 
زمن ممكن  الوضع ألطول  هذا  من  الثبات  ومحاولة  الظهر،  يتقوس  لإلحساس 

والعودة للوضع االبتدائي.
ومرجحة  ـ  خلفًا  اجلسم  تقوس  مع  ألعلى  الوثب  ـ  واسعة  بخطوات  املشي  4 -  من 

الذراعني عاليًا.
5 - تؤدي املهارة من اجلري.

مناذج من التطبيقات:
1 - أداء الوثبة ضمن جملة حركية.

الشكل )7(الوثبة املقوسة  الشكل )6(
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اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لها.

2 - الوقوف على األمشاط، والنزول بالكعبني ملالمسة 
األرض، تؤدي )بالسند ثم بدون سند(.

3 - ما سبق مع ثني مفاصل الركبة بشكل أكبر.
4 - احلركة املستمرة للمد والثني ملفاصل الفخذ والركبة والقدم. 

5 - ما سبق مع مد الذراعني لألمام.

      مناذج من التطبيقات:                                                           
ربط املهارة بحركات ربط ورشاقة في صورة جملة حركية باستخدام اإليقاع املناسب.

االرتداد العميق

اخلطوات الفنية للمهارة:
هي حركة متكاملة للثني واملد في مفصلي الفخذ 
والركبة حيث يتم الضغط على الكعبني لنزولها  ملالمسة 

األرض.

االرتداد العميق شكل )٨(
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مترينات باستخدام الشريط الثعباني

طريقة املسكات:
 -  ميكن أداء التمرينات بشريط واحد أو شريطني ـ ويراعى عند استعماله فرد الذراع 

جيدًا ـ وأن تكون حركات الدوران واملرجحة من املفاصل.

مناذج احلركات التي ميكن أداؤها بالشريط الثعباني:
1 - مرجحة ودوران الذراعني بالشريط.

2 - دوران الشريط حول نفسه على شكل دوامة.
3 - متوج الشريط على شكل )زحف الثعبان( 

4 - رفرفة الشريط.
5 - مرجحة الذراع عموديًا بجانب اجلسم أمامًا خلفًا. 

6 - مرجحة الذراع عموديًا بجانب اجلسم أمامًا خلفًا مع أداء حركات باجلسم. 
7 - رفرفة الشريط بعد املرجحة العمودية بجانب اجلسم. 

٨ - دوران الذراعني مع الوثب عاليًا )الوثبة املقوسة(. 
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عمل جمله مترينات مكونة من عدد ٨ تشكيالت

اخلطوات الفنية جلدول التمرينات:
مجموعة مترينات في شكل  جملة حركية مكونة من حركات الربط والرشاقة باستخدام 
األداة مبصاحبة املوسيقى وتؤدي في صورة تشكيالت مختلفة، يراعى فيها قوة وانسيابية 

األداء والتوافق العضلي العصبي.

بعض النماذج من التشكيالت

- االنتقال من تشكيل إلى آخر يتم باستخدام حركات الربط والرشاقة.
مناذج من التشكيالت:
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االصطالحات في التمرينات

االصطالحات املستخدمة في التمرينات والتي يلتزم بها املتخصصون في هذا املجال 
سواء في النداء أو عند كتابة التمرينات تشتمل االصطالحات اخلاصة بالوضع واحلركة 

والتمرين.

الوضع:
هو الشكل الذي يتخذه اجلسم قبل أداء احلركة مثل الوقوف – اجللوس الطويل – 

رقود القرفصاء – جثو – الذراعني عاليًا.....الخ

احلركة:
كالدحرجة  املهارة  حركات  في  كما  كوحدة  كله  اجلسم  به  يقوم  الذي  النشاط  تعني 
األمامية أو الوثب أو النشاط الذي يقوم به عضو معني من اجلسم كالذراعني أو الرجلني.

التمرين: 
الوصول  بقصد  مختلفة  صور  في  حركات  عدة  أو  معينة  حركة  تكرار  عن  عبارة  هو 
املبادئ العلمية والتربوية  إلى تأثير معني أو حتقيق هدف خاص، معتمدًا في ذلك على 

السليمة.

النداء:
هو األمر أو الكلمات  التي تلقى على املتعلمات بأداء وضع أو حركة معينة.

ويشمل النداء على ثالثة أجزاء رئيسة وهي:
1- التنبيه.

2- برهة االنتظار.
3- احلكم.
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التنبيه: 
يتركب من كلمة أو عدد قليل من الكلمات تدل على أجزاء اجلسم املراد حتريكه.

برهة االنتظار:
هي فترة السكون الواقعة بني التنبيه واحلكم وهي تعطي فرصة للمتعلمات لفهم ما 

جاء في التنبيه.

احلكم:
هو اللحظة التي يبدأ بعدها أداء احلركة.

النداء يكون: لرفع الذراعني عاليًا    مثال    
احلكم التنبيه             برهة االنتظار    

رفع     ................. الذراعني علىًا  
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التقومي واالختبار العملي ملقرر التمرينات للصف التاسع

االختبار
عمل جملة حركية باستخدام الشريط الثعباني.

  الغرض من االختبار: 
ومدى  الصحيحة  بالطريقة  الثعباني  الشريط  استخدام  على  املتعلمة  قدرة  قياس 

توافقه مع األداء احلركي.

     طريقة أداء االختبار:
الثعباني تتضمن  أداء جملة حركية باستخدام الشريط  املتعلمة باملشاركة في  تقوم 

عدد من املهارات احلركية املتنوعة بزمن 2 دقيقة مبصاحبة املوسيقى.

    قياس االختبار:
•تقسم الدرجة على: 	

- إتقان املهارات احلركية.
- االستخدام الصحيح لألداة- التوافق مع اإليقاع.

     متطلبات االختبار:
 الشريط الثعباني - املوسيقى املصاحبة - ساعة إيقاف. 
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محتوي مقرر كرة السلة للصف التاسع

الصفحةعنوانم

35األهداف السلوكية ملقرر كرة السلة1

36االرتكاز من الثبات ومن احلركة2

3٨الوقوف في عدتني3

39التنطيط واخلداع والتصويب4

40التصويب من القفز ومن الثبات5

42التصويب من الدخول على السلة وربطها بالهجوم اخلاطف6

الدفاع7
44 - 45دفاع رجل لرجل – دفاع املنطقة )3 - 2(

47التقومي واالختبار العملي ملقرر كرة السلة للصف التاسع ) بنات (٨

49الرموز واملفاتيح9
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األهداف السلوكية ملقرر  كرة السلة

بعد دراسة املقرر تستطيع املتعلمة أن تؤدي:

1 - االرتكاز بطريقة صحيحة بعد قطع مسافة 6 أمتار.

2 - تدريبًا مركبًا من مهارات )التنطيط واخلداع والتصويب( في زمن )3. ث(

3 - التصويب من القفز على خط منطقة الرمية احلرة تصويبة صحيحة واحدة. 

4 - التصويب الصحيح من الدخول على السلة.

5 - التوقف في عدتني بطريقة صحيحة بعد قطع مسافة 5 أمتار.

6 - التحركات الدفاعية داخل املنطقة بطريقة صحيحة.

7 - التحركات الدفاعية رجل لرجل بطريقة صحيحة.
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االرتكاز من الثبات ومن احلركة

اخلطوات الفنية لألداء:
لألرض  مالمسة  بالقدم  املتعلمة  حتتفظ  بحيث  القدمني  بإحدى  املتعلمة  ترتكز 
وحترك األخرى ويكون اجلسم في حالة اتزان كامل، ويتحقق ذلك بثني الركبتني وزيادة 
املسافة بني القدمني، وتتم حركة االرتكاز على مشط القدم حتى تكون حركة الدوران سهلة، 

ويكون النظر دائمًا لألمام في الدوران.

االرتكاز األمامي:
- يرتكز فيها اجلسم على القدم اليسرى ويلف اجلسم. 

أمامًا بالقدم اليمنى  شكل )1(.

االرتكاز اخللفي:
- يرتكز فيها اجلسم على القدم اليمنى ويلف.

 اجلسم للخلف. شكل )2(.

اخلطوات التعليميه:
- شرح املهارة مع عرض منوذج.

- تعليم حركات  االرتكاز )أمامي – ثم اخللفي( )بدون كرة – بالكرة(.

مناذج من التطبيقات:
عمل  الصفارة  سماع  وعند  لألمام  واملشي  واحدًا  صفًا  املتعلمات  وقوف   )1( منوذج 

التوقف في عدتني ثم عمل االرتكاز )أمامي – ثم اخللفي(.
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- منوذج )2( تنطيط الكرة من اجلري وعند سماع الصافرة، التوقف وعمل االرتكاز.

-  منوذج )3(  تبادل التمرير واالستالم بني متعلمتني، وعند الوصول إلى مكان محدد 
عمل االرتكاز.

- منوذج )4( ربط االرتكاز بالوقوف بعدتني من اجلري، أو تنطيط الكرة.
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الوقوف  في  عدتني

اخلطوات الفنية لألداء:
الوثب ألعلى والنزول بأخذ خطوة بإحدى القدمني يليها خطوة بالقدم األخرى مع 

انثناء خفيف في مفصل الركبة، و توزيع ثقل اجلسم على القدمني بالتساوي.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة مع عرض منوذج.

2 - اجلري السريع مع صافرة املعلمة.
3 -  اجلري السريع مع الصافرة األولى، ثم الصافرة الثانية تأخذ املتعلمة خطوتني 
في عدتني ولتكن )1، 2( مع انثناء خفيف في الركبتني وميل اجلذع لألمام، وتوزيع 

ثقل اجلسم على القدمني بالتساوي.

مناذج التطبيقات:
منوذج )1(  اجلري الستالم الكرة املمررة من اجلانب األيسر مرة، ثم من اجلانب األمين 

مرة أخرى بواسطة إحدى الزميالت والوقوف بها.
منوذج )2(  ربط مهارة الوقوف باملهارات األخرى، فتؤدي املتعلمة احملاورة ثم الوقوف، أو 

استالم الكرة ثم الوقوف في عدتني.

شكل )3(
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التنطيط  واخلداع  والتصويب

اخلطوات الفنية لألداء:
تقوم املتعلمة بربط التنطيط  باخلداع ثم التصويب وذلك بتنطيط  الكرة مع تغيير 
السرعة واالجتاه خلداع املتعلمة املدافعة، وعندما تكون قريبة من الزميلة احملاورة وجب 
على احملاورة أن تغير اليدين مستخدمة دوران اجلسم، حملاولة احلصول على ممر الختراق 

السلة والتصويب.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج. 

بالتنطيط  مبتدأ  املهارة  2 -  أداء 
لألمام  سريعة  خطوة  أخذ  ثم 
واخللف متبوعة بخداع التصويب 

على السلة.
3 -  التنطيط بطول امللعب مع اختراق 
من  الكرة  قطع  يحاول  مدافعة 
لتنطيط  وتتجاوزها  احملاورة، 
يصوب  ثم  األخر  لالجتاه  الكره 

الكره داخل السلة.

التدريبات والتطبيقات:
تقوم  2متر،   بعد  على  أقماع  أمامها  قاطرة  كل  قاطرتني  إلى  الفصل  منوذج )1(  يقسم 
وزيادة  الكرة  اجتاه  تغيير  مع  األقماع  بني  بالكرة  السريع  بالتنطيط  املتعلمة 

السرعة للوصول إلى هدف السلة ثم التصويب.
في  )مدافعات(  متعلمات   3 ضد  )مهاجمات(  متعلمات   3 من  مصغرة  منوذج )2(  مباراة 
مساحة ربع امللعب وتستخدم فيها مهارات )التنطيط  و اخلداع  ثم التصويب( 

وبدون التمرير للزميلة.
منوذج )3( يزيد عدد املتعلمات في كل مجموعة مع اإلبقاء على حجم املساحة املستغلة.

شكل )4(
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التصويب من القفز ومن الثبات

اخلطوات الفنية لألداء:
1 - التصويب من القفز:

الركبتني  ومفصلي  السفلية  الظهر  لعضالت  القوي  باالمتداد  القفز  عملية  تؤدي 
والقدمني، ويراعى في خطوات ما قبل القفز أن تكون قصيرة وسريعة حتى تؤدي إلى قفزة 

قوية مفاجئة. 

2 - التصويب من الثبات:
بنفس اخلطوات الفنية للتصويب من القفز مع مراعاة مد اجلسم ألعلى واالرتكاز 

على أصابع القدمني بدون قفز.

شكل )5(

شكل )6(
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اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة مع عرض منوذج.

2 - تعليم حركات القدمني.
3 - تعليم حركات الذراعني.

4 - أداء املهارة بدون كرة  -  ثم بالكرة.
5 - أداء املهارة من أماكن مناسبة في امللعب.

مناذج التطبيقات:

منوذج )1(  تقف املتعلمات في قاطرات )كل متعلمتني معاَ( التمرير واالستقبال ثم 
التوقف والتصويب من القفز في املنطقة احملرمة، ثم يعاد من خارج القوس.

منوذج )2(  تقف املتعلمات في  )فريقني( على حافتي خط الرمية احلرة  مواجهني 
للسلة، ومتعلمة في قاطرة حتت السلة، تصوب كل متعلمة من الفريقني في 

دورها وجتمع املتعلمة التي حتت السلة الكرات املرتدة لتمررها إلى الزميلة 

التي علىها الدور 

منوذج )3(  من الوقوف قاطرات عند احلد النهائي للملعب، ترمي املتعلمة الكرة إلى أعلى 
وتتقدم وتقفز الستالمها وتهبط وتتوقف )مع التكرار(.

منوذج )4(  التدريب السابق مع التقدم باحملاورة لألمام وعند اإلشارة التوقف واستالم 
الكرة ثم القفز والتصويب ...... )ويكرر.( 
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التصويب من الدخول على السلة وربطها بالهجوم اخلاطف

اخلطوات الفنية لألداء:
الهجوم اخلاطف يبدأ بحركة بهجمة عكسية مبجرد حصول الفريق على الكرة حيث 
تقوم املتعلمة بعد حصولها على الكرة بتمريرة طويلة للزميلة في ملعب اخلصم القريبة 

من السلة، وتقوم بالدخول السريع على السلة للتصويب.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة مع عرض منوذج. 

2 - تعليم التمريرات الطويلة بيد واحدة.
3 - تعليم االستالم من متريره طويلة الى ملعب اخلصم.

4 - ربط التمرير الطويل باالستالم ثم التصويب بالدخول على السلة.
5 - تدريب املتعلمات على الهجوم اخلاطف من حتت السلة بعد تصويبة فاشلة. 

6 - ربط التصويبة السلمية بالهجوم اخلاطف.

شكل )7(

O    العب مهاجم
خط سير الالعب

 X    العب مدافع
خط سير الكرة
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مناذج التطبيقات:
منوذج 1  تقف عدد )3( مدافعات في املنطقة الدفاعية للفريق ويقابلهن عدد )3( 

مهاجمات تعمل بتبادل مترير الكرة وعند قطع الكرة من الفريق املدافع ترتد 
الهجمة بطريقة عكسية )الهجوم اخلاطف( بتمريرة طويلة للدخول على السلة 

ألداء التصويب.

منوذج 2  تقوم املتعلمة بالتصويب على الهدف، تستحوذ أحدي املتعلمات على الكرة 
املرتدة وتقوم بتمريرها إلي زميلتها واجلري لألمام والقطع في اجتاه الهدف 

والتصويب على الهدف.
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دفاع رجل لرجل

اخلطوات الفنية لألداء:
والذراعان  قلياَل  والركبتان منثنيتان  قلياَل عن األرض،  العقبان مرفوعان  و  الوقوف 
املتعلمة  وقوف  يكون  بحيث  والكرة  امللعب  باجتاه  النظر  توزيع  ويتم  ألعلى،  مفتوحتان 

املدافعة بني املتعلمة املهاجمة والسلة.

O العب مهاجم     X  العب مدافع

اخلطوات التعليميه:
1 -  شرح املهارة مع عرض منوذج. 

حتركات  ومتابعة  كرة  بدون  املهارة  2 -  أداء 
املهاجم.

معه  مهاجم  ضد  لرجل  رجل  دفاع  3 -  أداء 
كرة.

مناذج التطبيقات:
منوذج )1(  من الدفاع خمسة على خمسة في ربع امللعب. يقوم فريق املهاجمات بنقل الكرة 
بواسطة التمرير فيما بينهن، و يقوم فريق املتعلمات  املدافع بالتحرك مع كل 
مهاجم )متعلمة ضد متعلمة( حسب موقع الكرة حملاولة قطع الكرة وأخذها 

والتمرير فيما بينهن. 
منوذج )2(  ما سبق على شكل منافسة فيما بينهن ومحاولة التصويب على السلة وتسجيل 

هدف.

شكل )٨(
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دفاع املنطقة ) 3 – 2 (

اخلطوات الفنية لألداء:
كما  امللعب  زوايا  وفي  احملرمة  املنطقة  داخل  الدفاعية  بقوته  ميتاز   )2  -  3( الدفاع 
أنه جيد في منطقة األجنحة واملنطقة األمامية. يستخدم هذا التشكيل إذا ضم الفريق 

املنافس العب ارتكاز يجيد ألعاب االرتكاز من على خط الرمية احلرة.

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة مع عرض منوذج. 

2 -  يتم وضع ثالث متعلمات في املنطقة األمامية وبوجود خمس متعلمات في مراكز 
الهجوم. يقوم املهاجمون بتمرير الكرة فيما بينهم عند سماع صفارة املعلمة ويقوم 

الدفاع بالتحرك الصحيح كل في منطقته احملددة حسب موقع الكرة.
3 -  يتم وضع املتعلمتني مدافعتني في املنطقة اخللفية متعلمة على جانب املنطقة 
مراكز  في  متعلمات  بوجود خمس  احملرمة.  املنطقة  وسط  في  والثانية  احملرمة 
ويقوم  املعلمة  إشارة  حسب  بينهن  فيما  الكرة  بتمرير  املهاجمات  تقوم  الهجوم، 

الدفاع بالتحرك الصحيح كل في منطقته احملددة حسب موقع الكرة. 
مراكزهن  في  مدافعات  متعلمات  خمس  وضع  يتم  السابقة  اخلطوات  4 -  بنفس 

الدفاعية احملددة.

شكل )10(شكل )9(
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مناذج التطبيقات:

منوذج )1(  يقف الفريق املدافع بطريقة )3 -2( كل مدافعة في منطقتها الدفاعية  وتوضع 
أكبر عدد من املهاجمات بحيث يتم تغطية جميع مراكز الهجوم. يقوم الفريق 
املهاجم من الثبات لتمرير الكرة بينهن، يقوم الفريق املدافع بالتحرك حسب 

موقع الكرة لتغطية املهاجمة التي تقف في منطقتها.

يتم تطبيق  وثالث مهاجمات  الدفاع  في  كل في مركزه  منوذج )2(  بوجود ثالث مدافعات 
الدفاع على شكل مباراة تنافسيه في مساحة 5م × 5م حتسب  بعدد قطع الكرة 

وانتقالها للفريق  املنافس.
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التقومي واالختبار العملي ملقرر كرة السلة للصف التاسع ) بنات (

االختبار األول التنطيط:
الغرض منه:

السرعة  عنصري  قياس  مع  الكرة  على  والسيطرة  التحكم  على  القدرة  قياس 
والرشاقة.

طريقة األداء:
الوقوف خلف خط البداية الذي يبعد عن خط النهاية 2. مترًا، أداء التنطيط املتعرج 

بني األقماع ملسافة 2. م والعودة بخط مستقيم.

طريقة القياس:
تقسم الدرجة الكلية نصف الدرجة لألداء الفني للمهارة والنصف اآلخر للزمن.

متطلبات االختبار: 
كرات – أقماع – خط بداية – خط نهاية.

5 م 5 م

20 م

البداية

العودةالنهاية

خط مستقيم

5  4  3  2   1

2.5م  2.5م 2.5م 2.5م 2.5م
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االختبار الثاني التصويب من القفز

الغرض منه:
قياس دقة التصويب.

طريقة األداء:
تقف املتعلمة على خط الرمية احلرة، وتقوم بالتصويب من القفز على الهدف وتعطي 

عدد )3( محاوالت.

طريقة القياس:
حتتسب أفضل محاولة من )3( محاوالت، وتقسم الدرجة الكلية نصف الدرجة لألداء 

الفني والنصف اآلخر لدرجة التصويب. 

طريقة  االختبار:-   متطلبات 
القياس:- اسم االختبار:- 

االختبار الثاني التصويب من القفز:-   االختبار:- 

-:   

-:

-:

-:

متطلبات االختبار:
هدف - كرات سلة -  خط الرمية احلرة.
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العب مهاجم

Xالعب مدافع

خط سير الالعب

خط سير الكرة

خط متعرج

الرموز واملفاتيح
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احملتوى النظري ملقرر ألعاب القوى للصف التاسع

الصفحةعنوانم

52األهداف السلوكية1

53العدو 100م من البدء املنخفض3

55رمي القرص4

57دفع  اجللة5

60الوثب العالي )الفوسبري(6

62الوثبة الثالثية7

64التقومي واالختبار العملي ملقرر ألعاب القوى للصف ) التاسع (٨

بطريقة
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األهداف السلوكية ملقرر ألعاب القوى

بعد دراسة املقرر تستطيع املتعلمة أن تؤدي:
1 - العدو 100م من البدء املنخفض بطريقة صحيحة وبأقصى سرعة.

2 - رمي القرص بطريقة صحيحة مسافة 6م من دائرة الرمي.
3 - دفع اجللة بطريقة صحيحة مسافة 6م من دائرة الرمي. 

4 - الوثبة الثالثية بطريقة صحيحة ملسافة 2م.
5 - الوثب العالي الصحيح بطريقة  )الفوسبري(  بطريقة. 
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العدو ١٠٠متر من البدء املنخفض

اخلطوات الفنية لعدو 100 متر من البدء املنخفض:
1 - مرحلة البدء املنخفض.

2 - مرحلة االنطالق )اخلطوات األولى – اخلطوات االنتقالية(.
3 - مرحلة عدو املسافة )السرعة القصوى(.

4 - مرحلة االندفاع )إنهاء السباق(.
5 - التوقف السليم بعد اجتياز خط النهاية.

1 - اخلطوات التعليميه:
أ - خذ مكانك:

من  قدم   2  –  1،5 بعد  على  األمامية  قدمها  وتكون  البدء  املتعلمة خلف خط  تقف 
خط البدء وتكون مشط القدم اخللفية إلى اخللف قلياًل من كعب القدم األمامية وتكون 
القدمان متوازيني واملسافة بينهما باتساع احلوض واألمشاط متجها لألمام، ترتكز املتعلمة 
على ركبة الرجل اخللفية من وضع نصف جثو ثم متيل لألمام لوضع يدها خلف خط البدء 
مباشرة، و الذراعان عموديتان على األرض، ويكون االرتكاز على األصابع بحيث يكون موزعًا 
مرتخي  الرأس  وضع  ويكون  ثانية،  ناحية  من  األخرى  واألصابع  ناحية  من  اإلبهام  على 

والنظر ألسفل.

شكل )1(

ب - استعد:
تقوم املتعلمة بفرد الركبتني قلياًل لرفع املقعدة ألعلى ولألمام 
حتى يتعد الكتفان مستوى خط البدء مع فرد الذراعني، وتتحمل 

الذراعان اجلزء األكبر من وزن اجلسم.
شكل )2(
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2 - مرحلة االنطالق:
هي املرحلة التي تنطلق بها املتعلمة إلى األمام بأقصى سرعة وتترك اليدين األرض 
وتكون حركة اليد األولى لألمام منثنية في مفصل املرفق بينما تكون حركة اليد الثانية 

للخلف منثنية في مستوى احلوض يكون اجلذع مائال. 

املرحلة االنتقالية شكل )3(
3 - مرحلة عدو املسافة:

تقوم املتعلمة بدفع األرض إلعطاء قوة ارتداد في اجتاه العدو ويكون هبوط الالعبة 
على املشطني في خط مستقيم وكذلك الركبتني وتكون حركة الذراعني متوافقة مع حركات 

الرجلني. 

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لها.

2 - تعليم النواحي الفنية للمهارة كل على حده )خذ مكانك – استعد – االنطالق(
3 - تعليم اجلري بخطوات طويلة وسريعة. 

4 - البدء املنخفض والعدو مسافة 50 متر مع زيادة املسافة وصواًل إلى 100 متر.
مناذج من التطبيقات:

1 - اجلري املتدرج السرعة من البدء املنخفض.
باجلري   الالعبة  تقوم  الصفارة  سماع  عند  رقود  أو  الطويل  اجللوس  وضع  2 -  من 

عكس اجتاه الوضع. 
3 - يقسم الصف إلى مجموعات وعمل سباق بينهم من وضع البدء املنخفض.

4 - مرحلة )انتهاء السباق(.
5 - التوقف السليم بعد اجتاز خط النهاية.

شكل )4(
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رمي القرص من احلركة

اخلطوات الفنية لرمي القرص من احلركة:
5- الرمي والتخلص من القرص  3- املرجحة التمهيدية  1- مسك وحمل القرص 

6– االتزان  4- الدوران  2- وقفة االستعداد 

1 - مسك وحمل القرص:
متسك املتعلمة القرص بحيث يستقر على راحة اليد  تنتشر أصابع اليد على سطح 
القرص، وتلمس سالميات األصابع األخيرة حافة القرص، ويقوم اإلبهام والبنصر يحفظ 
في  دائرية  في حركة  القرص  لرمي  بالنسبة  األصابع  أهم  السبابة  ويحتل  القرص  اتزان 

اجتاه عقرب الساعة. 

2 - وقفة االستعداد:
تقف املتعلمة والظهر مواجه ملقطع الرمي وتكون القدمني متباعدتني باتساع احلوض، 
الركبة  انثناء في مفصل  األمامية مع  القدم  كعب  القدم اخللفية مبحاذاة  ويكون مشط 

وارتخاء عضالت الرجلني والنظر لألمام، مع استقامة اجلذع، 
والذراع احلرة مرتخية استعداد للمرجحة التمهيدية. 

 3 - املرجحة التمهيدية:
تقوم املتعلمة مبرجحة الذراع اليمنى احلاملة للقرص 
إلى اليسار مع استدارة في الكتف جهة اليسار وتقوم بسند 

القرص من أسفل 

شكل )6(
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4 - للدوران:
يبدأ الدوران بتحريك الذراع احلاملة لألداة في اجتاه األمام ومع بداية حركة الذراع 
الكعب  استدارة  مع  املشط  على  للخارج  الرمي  لذراع  املعاكسة  اخللفية  الرجل  ركبة  تلف 
للداخل ويبدأ اجلسم بالتحرك للخلف بالدوران على مشط اجلسم اخللفية يتبع اجلذع 

حركة الذراع الرامية.

5 - الرمي:
تقوم املتعلمة  بسحب الذراع احلاملة للقرص لألمام في اجتاه مقطع الرمي لتحاذي 
الكتف مع اللف الدوران للرجل األمامية من مفصل الركبة ودوران احلوض في اجتاه مقطع 

الرمي.

6 - االتزان:
اخلطوات التعليمة:

1 - عرض منوذج وشرح املهارة.
2 - تعليم مسك ومرجحة القرص.

3 - تقوم الالعبة بدحرجة القرص على األرض في اجتاه 
عقارب الساعة.

4 - تقوم املتعلمة برمي القرص ألعلى، مع مالحظة أن 
آخر جزء يترك القرص هو السبابة وتتركه ليسقط عاموديا على األرض.

5 - رمي القرص من فوق عارضة أو حبل معلق على قائمني.
6 - رمي الطوق احللق املطاط من الثبات.

7 - تعليم كيفية دوران القرص عن طريق رميه لألمام ودحرجته على األرض.
٨ - تعليم وقفة االستعداد واملرجحة. 

9 - رمي القرص من الثبات )وضع الرمي(.
10 - نفس التمرين السابق مع التركيز على حركة احلوض.

التطبيقات:
1 - رمي القرص من دائرة الرمي مع القياس.

شكل )7(
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دفع اجللة من احلركة

اخلطوات الفنية لدفع اجللة من احلركة:
1- مسك اجللة وحملها.        2- وقفة االستعداد.

3- الزحف واالنزالق.           4- نهاية االنزالق وبداية الدفع احلقيقي للجلة. 
5- الدوران.                        6- دفع اجللة الفعلى. 

7- االرتداد أو التوازن 

1 - مسك اجللة وحملها:
حتمل اجللة على قاعدة األصابع الثالثة السبابة، والوسطى، والبنصر ويقوم اإلبهام 
واخلنصر يسندان اجللة من اجلانبني وتوضع اجللة بجانب جتويف الرقبة فوق الترقوة 

وأسفل عظم الفك.

شكل )9(

2 - وقفة االستعداد:
تقف املتعلمة في الطرف اخللفي للدائرة والظهر مواجه مقطع الرمي ويكون ثقل 
األمامية  الرجل  ركبة  وتثنى  أعلى  مرفوعة  األخرى  والذراع  األمامية  القدم  على  اجلسم 

وترفع الرجل اخللفية ألعلى.

3 - الزحف واالنزالق:
الرجل  مبد  املتعلمة  تقوم 
وتدفع  وللخلف  ألعلى  اليمنى 
ويكون  للخلف  اليسرى  الرجل 
وتندفع  ألسفل  متجه  مشطها 
املتعلمة متحركة بسرعة في اجتاه 
الكتفني  الرمي ويكون خط  خط 

موازيا لألرض. 

شكل )10(
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4 - نهاية االنزالق وبداية الدفع احلقيقي للجلة:
على  محماًل  اجلسم  وزن  ويكون  الرمي  مقطع  ملواجهة  اجلذع  بلف  املتعلمة  تبدأ 
الرجلني ويستمر اجلسم في الدوران على مشط القدم اليمنى وتقوم القدمني بالدفع معا 

حتى تكون ذراع الرامية قد دفعت اجللة. 

5 - الدوران:
الرجل  وركبة  اليسرى،  القدم  إلى  اليمنى  القدم  من  اجلسم  ثقل  مركز  نقل  ويعني 
اليسرى مثنية على أن يكون الظهر واجلهة اليسرى من املقعدة والرجل اليسرى على خط 

مستقيم.ومنخفض قلياًل.  

شكل )11(

شكل )12(

6 - دفع اجللة الفعلى:
وفيها تدفع الذراع اليمنى إلى أعلى مع مد الرجل اليسرى وعندما تغادر اجللة اليد، 
ويكن الدفع برسغ اليد  في املرحلة األخيرة والنهوض على أصابع القدم اليسرى ومتابعة 

الذراع وأصابع اليد لعملية الدفع. 

7 - االرتداد أو التوازن:
حتتفظ املتعلمة بتوازنها داخل الدائرة ويتم ذلك مبرجحة الرجل اليسرى للخلف 
وثني الركبة اليمنى األمامية والذراع الرامية مترجح عبر اجلسم ألسفل وتقوم املتعلمة 

بأداء الثبات في املكان. 
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اخلطوات التعليميه:
1 - عرض وشرح املهارة والتعرف على األداة من حيث، الشكل، الوزن. 

2 -  تقف املتعلمة  حاملة اجللة مواجهة قائمني وثب عالى بينهما حبل مرتفع لتقوم 
بدفع اجللة من فوق احلبل.

3 -  توضع كرة طبية في منتصف الدائرة ودفعها بقدم الرجل اليسرى خلفا مع سحب 
القدم اليمنى إلى منتصف الدائرة حتى تتم مرحلة الزحف على أن تدفع اجللة 

من احلركة 
4 - تعليم حركة الدوران ثم التخلص من اجللة.

5 - تعليم حركات االتزان. 
6 - أداء احلركة كاملة من احلركة. 

التطبيقات:
1 - رمي اجللة من دائرة الرمي وحتديد مسافة ثم مع زيادة املسافة.
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الوثب العالي ) فوسبري (

اخلطوات الفنية للوثب العالي ) فوسبري (:
4- الهبوط.  3- املروق.  2- االرتقاء.  1- االقتراب. 

1 - االقتراب:
وهي عبارة عن 14- 1٨ خطوة وتؤخذ من 1،5م: 2متر تقريبا  من خط االقتراب املستقيم، 
وتكون السرعة متزايدة في اجلزء املستقيم من طريق االقتراب وتتزايد في اجلزء الدائري، 

وتصل املتعلمة بالرجل احلرة إلى النقطة التي تبدأ منها من االقتراب. 

2 - االرتقاء:
عند اقتراب املتعلمة من العارضة تقوم مبد رجل االرتقاء ثم مرجحة الرجل احلرة 
بقوة مع ثنيها من الركبة حتى يتم الدوران وتقوم مبرجحة الذراع البعيدة عن العارضة 

واألكتاف ألعلى بينما ال تتم مرجحة الذراع القريبة من العارضة. 

3 - املروق:

شكل )13(

شكل )14(

تسقط الرجل احلرة مرجتعة إلى اخللف بجانب رجل االرتقاء والذراعني جانبًا وعندما 
تترك املتعلمة األرض تواجه العارضة بظهرها واألكتاف موازية للعارضة وتدفع بالفخذين 
لألمام وتكون الرجالن منثنية من الركبتني والذقن على الصدر ثم سقوط الوسط ٌأسفل 

الجتياز العارضة. 

4 - الهبوط:
لتلمس  للخارج  والذراعان متتدد  الركبتني  الرجلني من مفصل  بفرد  املتعلمة  تقوم 

املرتبة ثم الكتفني، ثم اجلذع وباقي أجزاء اجلسم.
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اخلطوات التعليميه:
1 - عرض وشرح املهارة. 

2 - اجلري اخلفيف و الوثب ألعلى بقدم االرتقاء والهبوط على القدمني معًا.
للجلوس                        الهبوط  منطقة  ملواجهة  الدوران  مع  ألعلى  الوثب  اخلفيف  3 -  اجلري 

على مرتبة الوثب العالي.
4 -  من االقتراب البسيط الوثب، الدوران، التقوس، الهبوط على الظهر على مرتبة 

الوثب العالي.      
5 -  الوقوف مع مواجهة الظهر للعارضة املنخفضة الوثب بالرجلني من وضع الوقوف 

والهبوط على الكتفني. 
6 -  االقتراب خطوة واحدة مع الدوران ربع دورة وتزداد اخلطوات إلى )3( ثم )5(  مع 

الهبوط على القدمني.     
7 -  الوثب بالظهر من االقتراب بخطوة واحدة ثم ثالث وخمس خطوات مع الدفع 
ألعلى الوثب والظهر مواجه للعارضة بعد االقتراب في منحنى من 7-9خطوات.

  التطبيقات:
1 - أداء الوثبة كاملة حسب خطواتها الفنية مع أخذ القياس وزيادة االرتفاع.

شكل )15(
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الوثبة الثالثي
اخلطوات الفنية للوثبة الثالثية:

األقتراب احلجلة اخلطوة الوثبة

شكل )16(

شكل )17(

الهدف )الوصول ألقصى سرعة وتهيئة اجلسم لإلرتقاء(

1 - مرحلة االقتراب:
من 18: 20 خطوة، وتكون أسرع وأقصر خالل اخلطوات الثالث األخيرة.

2 - مرحلة احلجلة:
إلى الوضع األفقي، فتكون رجل االرتقاء لألمام وألعلى  الرجل احلرة  وفيه مترجح 

والرجل احلرة للخلف.

3 - مرحلة اخلطوة:
هي عبارة عن انتقال مركز ثقل اجلسم خلف اخلط العمودي لألرض مع ثني ركبة 

الرجل احلرة بصورة أكبر منه في احلجلة وتصل للوضع األفقي.

شكل )18(

1- مرحلة االقتراب      2 - مرحلة احلجلة      3 - مرحلة اخلطوة      3 - مرحلة الوثب
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4 - مرحلة الوثبة:
اجلسم  ويكون  الذراعني  حركة  مع  االرتقاء  أثناء  مفرودة  االرتقاء  قدم  تكون  وفيها 

مستقيمًا والرجلني ممتدتني بالكامل تقريبًا عند الهبوط. 

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج لها.

2 - اجلري مع تبادل احلجل على الرجلني.
3 - اجلري ثم الوثب ألعلى على قدم واحدة على صندوق.

4 - الوثب الطويل من االقتراب البسيط. 
5 - الوثب الطويل مع وضع ثالثة أطواق لعمل )احلجلة – اخلطوة – الوثبة(.

6 - الوثبة الثالثية مع وضع عالمات على األرض. 
7 -  تأدية الوثبة الثالثية من االقتراب البسيط بوضع عالمات على األرض لتحديد 
مكان هبوط قدم االرتقاء بعد احلجلة والقدم احلرة بعد اخلطوة وكذلك مسافة 

الوثبة في حفرة الوثب بعد الهبوط. 

التطبيقات:
1 - عمل الوثبة الثالثية مع أخذ القياس.

شكل )19(

خطأحجلخطوةوثبة

صواب

أ

ب
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التقومي واالختبار العملي ملقرر ألعاب القوى للصف ) التاسع (

لقياس قدرة:
لقياس قدرة املتعلمة على التمكن من املهارات احلركية و الفنية ملقرر ألعاب القوى 

للصف التاسع للمرحلة املتوسطة / بنات.

االختبار األول  العدو ملسافة 50 م:
هدف االختبار:

• قطع املسافة في أقل زمن ممكن. 	
• قياس عنصر السرعة.  	

طريقة أداء االختبار:
•تقف املتعلمة خلف خط البداية ومع صفارة املعلمة تنطلق بأقصى سرعة لقطع  	

مسافة 50م في أقل زمن ممكن.

قياس االختبار:
•يقاس االختبار بالزمن وتقسم الدرجة مناصفة ما بني األداء املهاري والزمن الذي  	

يقاس ألقرب جزء من الثانية.

متطلبات االختبار:
ساعة إيقاف.  • حارة جري بطول 50م  – 	

االختبار الثاني دفع اجللة:
هدف االختبار:

•قياس درجة متكن املتعلمة من األداء الفني للمهارة واملسافة احملققة.  	
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طريقة أداء االختبار:
• تقف املتعلمة  في دائرة الرمي وتقوم بدفع اجللة من احلركة في منطقة الرمي  	

مع احملافظة على األداء احلركي والفني للمهارة.  

قياس االختبار:
•يقاس االختبار باملسافة ألقرب جزء من السنتيمتر، تعطي املتعلمة ثالث محاوالت  	

وحتتسب أفضل محاولة لها.

متطلبات االختبار:
(  كجم   -  شريط قياس متري.   • دائرة رمي – جلة )4	

االختبار الثالث الوثب الثالثي:
هدف االختبار:

•قياس مستوى أداء املهارة الفني واملسافة احملققة.  	

طريقة أداء االختبار:
•تقف املتعلمة  على البعد املناسب من حفرة الوثب وعند سماع الصفارة تنطلق  	
الفني  األداء  مراعاة  مع  بطريقة صحيحة   الوثبة  ألداء  بأقصى سرعة  املتعلمة 

الصحيح للمهارة.

قياس االختبار:
•يقاس االختبار باملسافة ألقرب جزء من السنتيمتر، تعطي املتعلمة ثالث محاوالت  	

وحتتسب أفضل محاولة لها.

متطلبات االختبار:
شريط قياس متري. • حفرة وثب طويل – 	
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احملتوى النظري ملقرر كرة الطائرة للصف التاسع 

الصفحةعنوانم

6٨األهداف السلوكية1

69التمرير من أعلى لألمام2

71التمرير من أعلى للخلف فوق الرأس3

73اإلرسال من أسفل أمامي4

75اإلرسال من أسفل جانبي5

7٨حائط الصد )بالعبه - العبتني(6

٨2الدوران7

٨4الضربة الساحقة من االقتراب٨

٨7التقومي واالختبار العملي ملقرر الكرة الطائرة للصف )التاسع(9

٨9الرموز واملفاتيح10
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األهداف السلوكية ملقرر كرة الطائرة

بعد دراسة املقرر تستطيع املتعلمة أن تؤدي:

أعلى لألمام على احلائط )ثالث متريرات متتالية صحيحة( ومن  1 -  التمرير من 
مسافة)2 متر(.

2 - التمرير من  أعلى للخلف للزميلة مسافة )2متر( – مرة صحيحة.

3 -  اإلرسال من أسفل مواجه من منطقة اإلرسال بطريقة صحيحة. مرة واحدة من 
)ثالث محاوالت(. 

4 -  اإلرسال من أسفل جانبي من منطقة اإلرسال بطريقة صحيحة. مرة واحدة من 
)ثالث محاوالت(.

)ثالث  من  صحيحة   واحدة   محاولة  االرتفاع،  مناسبة  الشبكة  فوق  من  5 -  الصد 
محاوالت(.

6 -  الضربة الساحقة من فوق الشبكة مناسبة االرتفاع، محاولة واحدة صحيحة من 
)ثالث محاوالت(.
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التمرير من أعلى لألمام

اخلطوات الفنية لألداء:
املسافة  متباعدتان،  والقدمان  املتعلمة  تقف  االستعداد،  وقفة  من 
بينهما باتساع احلوض و تتقدم إحداهما عن األخرى، ثني الركبتني قلياًل 
واليدان مقعرتان باتساع حجم الكرة، واألصابع منتشرة وممتدة بارتخاء 
وعندما  الوجه،  أمام  مثلث  شكل  واإلبهامني  السبابتني  من  كل  وتأخذ 
تالمس الكرة رؤوس األصابع يتم مد الركبتني و اجلذع واملرفقني تدريجيًا 
ألعلى مع دفع الكرة ألعلى ولألمام بأصابع اليدين معًا، ومتابعة التمرير 

بالنظر.
شكل )1(

اخلطوات التعليميه:
1 - شرح للمهارة وعرض منوذج لألداء. 

2 -  رمي الكرة من الزميلة أماما لتلتقطها املتعلمة من أمام الوجه، )ألخذ اإلحساس 
الصحيح بتوزيع األصابع على الكرة أمام الوجه(.

3 -  تلقي املتعلمة الكرة ألعلى لتسقط على )األصابع(. املتجهة ألعلى فوق الرأس مع 
الدفع بالركبتني ومدهما ألعلى.

4 -  ترمي املتعلمة الكرة لنفسها بالهواء على ارتفاع 3 أمتار. ثم تؤدي التمرير ألعلى 
باألصابع بالطريقة الصحيحة.

شكل )2(
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5 - تؤدي املتعلمة متريرات متواصلة من أعلى فوق الرأس، مع الدفع بأصابع اليدين 
6 -  من وقفة االستعداد الصحيحة ترمي الزميلة الكرة للمتعلمة من مسافة3 أمتار، 

لتؤدي التمرير مع الدفع بالركبتني.
املختلفة  باخلطوات  التحرك  مع  احلائط،  لألمام على  أعلى  التمرير من  7 -  يؤدى 

)أمامًا - خلفًا - جانبًا(.

مناذج من التطبيقات العملية - العملية:
منوذج )1(   تقف املتعلمة في منتصف الدائرة )دائرة نصف قطرها 1 متر( للقيام بالتمرير 
ألعلى فوق الرأس وعلى ارتفاع )1،5م(، مع مراعاة االستمرار و مد الركبتني ثم 

اجلذع ثم الذراعيني عاليا في كل مرة،مع عدم اخلروج من الدائرة.

منوذج )2(  وقوف متعلمتني على بعد )4م( من احلائط، ويتم تبادل التمرير ألعلى لألمام 
على احلائط باستخدام كرة واحدة.

شكل )3(
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التمرير من أعلى للخلف فوق الرأس

اخلطوات الفنية لألداء:
الوضع  من  قلياًل  أعلى  الذراعني  مد  مالحظة  مع  االستعداد  ضع 
تقوم بحركة تقوس للخلف مع  الرأس  الكرة فوق  األصلي، وعند وصول 
رمي الرأس خلفًا، وعند ملس الكرة باألصابع متتد مفاصل اجلسم خلف 

الكرة استكمااًل ملتابعة خط سير احلركة.

اخلطوات التعليميه:
1 - عرض النموذج وشرح احلركة مع توضيح الغرض منها.

2 - الوقوف في وضع االستعداد.
3 - أداء احلركة بدون استخدام كرة.

من  أعلى  ارتفاع  من  الكرة  مسك  مع  الثبات،  من  الكرة  باستخدام  احلركة  4 -  أداء 
الرأس ثم قذفها باليدين خلفًا فوق الرأس )لإلحساس باحلركة(.

أعلى  من  صحيحة  بطريقة  متريرها  ثم  نفسها  املتعلمة  من  عاليًا  الكرة  5 -  قذف 
للخلف.

6 -  ترمي املتعلمة الكرة باجتاهات مختلفة، ثم عمل التمرير من أعلى للخلف بعد 
التحرك  )بخطوات أمامية –خلفية – جانبية( حسب اجتاه الكرة.

شكل )4(

شكل )5(
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مناذج من التطبيقات العملية:
منوذج )1(

1 -  الوقوف على بعد 2 متر من احلائط والظهر مواجه للحائط، أداء التمريرة للخلف 
على أن تصل الكرة إلى عالمة معينة على احلائط، حيث تقف ثالث متعلمات في 
املنطقة األمامية  للملعب بجانب الشبكة، وتبعد كل واحدة عن األخرى مسافة 

ثالثة أمتار. 
 تقوم املتعلمة )أ( بتمرير الكرة عاليًا إلى املتعلمة )ب( ومتررها )ب( متريرة خلفية 
ثم  املتعلمة )ب( ومن  إلى  بتمريرها مباشرة عالية  تقوم  التي  )ج(،  املتعلمة  إلى 

تقوم املتعلمة )ب( باالستدارة وعمل  متريرة خلفية من فوق الرأس إلى )أ(.

منوذج )2(
2 -  يكرر التمرين السابق على أن يكون مترير الكرة عاليًا من املتعلمة )أ( إلى املتعلمة 
)ب(، التي متررها خلفية إلى )ج(، ومن ثم تقوم املتعلمة )ج( بعمل متريرة أمامية 

عالية إلى )أ( ويكرر.
3 -  وقوف املتعلمة على خط مرسوم ومن ثم تقوم الزميلة املقابلة لها والتي تبعد عنها 
3 أمتار بعمل متريرات مختلفة )متريرات أمامية طويلة و قصيرة - متريرات أمامية 
على جانبي املتعلمة( حيث تتحرك هذه املتعلمة باالجتاه املطلوب الستقبال الكرة 

ومتريرها متريرة خلفية من فوق الرأس.

شكل )6(

شكل )7(
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  اإلرسال من أسفل أمامي
اخلطوات الفنية لألداء:

القدمني  تتقدم إحدى  أن  للشبكة على  املتعلمة مواجهة  من وقفة االستعداد، تقف 
عن األخرى، مع ميل اجلذع لألمام. ترمي املتعلمة الكرة ألعلى حتى ارتفاع الكتف األمين، 
مع مرجحة الذراع األمين خلفًا وزيادة انثناء الركبتني قلياًل. عند ضرب الكرة تعود اليد 

اليمنى من اخللف إلى األمام بطريقة املرجحة لتقابل الكرة على ارتفاع الوسط تقريبًا.

اخلطوات التعليميه:
1 - أداء النموذج مع شرح الغرض منه.

2 - أداء احلركة بدون الكرة.
3 - استخدام كرة معلقة من اجلانبني أو وقوف إحدى الزميالت مع مسك الكرة بني اليدين 
و أداء حركة الذراع ووضع اليد على الكره مكان ضربها مع مراعاة إتقان وضع اجلسم.

4 - رمي الكرة عاليًا بحيث تسقط أمام الكتف األمين ثم لقفها حتى تتعلم املتعلمة الرمي 
الصحيح.

5 - عمل حركة اإلرسال على احلائط مع مراعاة للمسافة و القوة مع التركيز على صحة  
األداء.

أو  إلى مكان محدد على احلائط  اإلرسال  توجيه   -  6
زميل آخر.

باإلرسال من منطقة  والبدء  امللعب  إلى  االنتقال   -  7
الوصول  حتى  تدريجيا  املسافة  زيادة  ثم  الهجوم 

ملنطقة اإلرسال.

شكل )٨(

شكل )9(
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مناذج من التطبيقات  العملية:
منوذج )1(  اإلرسال من أسفل مواجه على احلائط من مسافة 4 أمتار ثم تزداد املسافة  حتى 

تصل 9 أمتار.

شكل )10(

شكل )11(

شكل )12(

منوذج ) 2 (  حائط يقسم إلى أقسام مساحتها )X 1 2 ( متر وعلى ارتفاع )2،5 (متر، بحيث 
يؤدى اإلرسال من أسفل مواجه من مسافة 4 أمتار  مع محاولة توجيه الكرة 

إلى املساحات املختلفة املرسومة.

منوذج )3(  يقسم ملعب الطائرة إلى ثالثة مناطق  وتقوم املتعلمة بعمل اإلرسال من أسفل 
مواجه من منطقة اإلرسال إلى أحد هذه املناطق  ) تبعًا إلشارة املعلمة( وذلك 

للتأكيد على زيادة القدرة على توجيه اإلرسال.
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اإلرسال من أسفل جانبي

اخلطوات الفنية لألداء:
أ - وضع اجلسم لألداء:

تقف املتعلمة بشكل جانبي،  بحيث يكون الكتف واجلانب األيسر مواجهني للشبكة، 
والقدمان متباعدان على مستوى عرض الكتفني، مع ثني قليل في مفصل الركبتني.الكرة 

على اليد اليسرى وأمام منتصف اجلسم.

ب - حركة ضرب الكرة ) اإلرسال (:
الذراع  مترجح  بينما  تقريبًا،  الرأس  مستوى  إلى  اليسرى  باليد  عاليًا  الكرة  تقذف 
الضاربة )اليمنى( خلفًا وألسفل مع نقل ثقل اجلسم على الرجل اليمنى، وعند سقوط 
الكرة تبدأ مرجحة الذراع األمين لألمام وألعلى ملالقاة الكرة الساقطة في مستوى الوسط 

تقريبًا مع نقل القدم اخللفية إلى األمام في اجتاه امللعب. 

شكل )13(
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اخلطوات التعليميه:
1 - شرح املهارة وعرض منوذج األداء.

2 - دحرجة الكرة على األرض للزميلة مع مرجحة الذراع خلفًا أمامًا.
3 -  إلقاء الكرة باليد غير الضاربة وحتديد مكان سقوطها على األرض بجانب القدم 

اليسرى وأمامها. 
4 - أداء اإلرسال كامل بدون كرة، ثم مع الكرة بدون ضربها.

5 - أداء احلركة باستخدام الكرة املعلقة.
6 - يؤدى اإلرسال كاماًل أمام حائط مسافة 6 أمتار. )أو بني زميلتني متواجهتني (.

7 -  يؤدى اإلرسال كامال في منطقة اإلرسال. ) كما في الشكل )9( مع مواجهة الكتف 
واجلانب للشبكة(.

مناذج من التطيقات العملية:
منوذج  )1(

-  يرسم هدف على احلائط بحيث يكون على ارتفاع مترين من األرض، بحيث يضرب 
اإلرسال من أسفل جانبي من مسافة قريبة في البداية، إلصابة الهدف.ثم تتراجع املتعلمة 

تدريجيًا إلى اخللف عند إصابة اإلرسال.  

شكل )14(
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منوذج )2(
ما   مكان  في  املقابل  امللعب  في  كرسي  ويوضع  اإلرسال.  منطقة  في  املتعلمات  تقف 
بحيث يؤدى اإلرسال من أسفل جانبي إلصابة الكرسي في امللعب ) يجب تغيير الكرسي من 

مكان إلى آخر بعد كل فترة (.

منوذج )3(
من  هدف  كل  إلى  اإلرسال  املتعلمات  تؤدي  امللعب،  أرض  على  أهداف  رسم  يتم    -3

األهداف احملددة من املعلمة.

شكل )15(
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حائط الصد )بالعبه - العبتني(

1- اخلطوات الفنية لألداء ) حائط الصد بالعبة واحدة (
تقف املتعلمة في وضع االستعداد قريبًا من الشبكة، بحيث تكون الركبتان منثنيتان 

قلياًل، والقدمان متوازيتني ومتباعدتني، مع ميل اجلزء العلوي من اجلذع لألمام قلياًل.

وتكون الذراعان منثنيتني، بحيث تكون اليدان على ارتفاع الصدر ونظر املتعلمة إلى 
الكرة. وتتحرك الالعبة لتواجه الكرة ويتم ذلك بعد أخذ خطوة أو اثنتني للجانب، بحيث 
بعد اخلطوة  الوثب ألعلى  يبدأ  ثم  وثبة بسيطة. ومن  األخيرة على شكل  تكون اخلطوة 
األخيرة ويساعد في ذلك امتداد الذراعني إلى أعلى وهي منثنية وقريبة من الصدر حتى 

تصل اليدان فوق الشبكة.

شكل )16(
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2 - اخلطوات الفنية لألداء )حائط الصد بالعبتني(:
طريقة األداء مشابهة لطريقة الصد بالعب واحد مع 
مراعاة ضبط التوقيت بني متعلمتا الصد أثناء الوثب، وعدم 
على  مرتفعة  األيدي  تكون  أيديهما،وأن  بني  ثغرات  وجود 
بينهما  العمل  الصد  متعلمتا  تتقاسم  وأن  واحدة  استقامة 
فتقوم إحداهما مبواجهة امتداد خط جري املتعلمة، بينما 

تقوم األخرى مبواجهة الكرة.

شكل )17(

شكل )19(شكل )1٨(

اخلطوات التعليميه:
الذراعني  حركة   - ب  واالرتقاء.  القتراب   - أ  جزأين:  إلى  الصد  حركة  1 -  جتزئة 

والهبوط. 
2 - شرح احلركة بالتفصيل وأداء النموذج لها.

3 -  تقف املتعلمة أمام الشبكة ثم تؤدي الوثب العمودي  ألعلى، ثم تتحرك خطوة 
جانبية ثم الوثب مع مرجحة الذراعني ألعلى، والكفان فوق الشبكة.

4 - تؤدى عملية الصد مقابل الزميلة بعد متريرها للكرة من فوق الشبكة.
الكرة من فوق  السابق مع وجود متعلمتني للصد وزميلة لتمرير  التمرين  5 -  يكرر 

الشبكة.
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مناذج من التطبيقات العملية:

منوذج ) 1 (
- تقف املتعلمة ) أ ( في وسط امللعب، بينما تقف املتعلمة )ب ( أمام الشبكة في اجلهة 
املقابلة من امللعب. ترمي املتعلمة ) أ ( الكرة فوق الشبكة مرة إلى اليسار ومرة إلى اليمني، 

وتقوم املتعلمة ) ب ( بالقفز وصد الكرة.

منوذج )2 (
- تقف ست متعلمات على خط منطقة الهجوم في امللعب أمام الشبكة، ومع كل متعلمة 
كرة. ويقف باجلانب اآلخر من امللعب وعلى خط منطقة الهجوم ست متعلمات. وتقوم كل 
متعلمة من الالتي بحوزتيم الكرة بالتقدم لألمام والقفز عاليًا على الشبكة حاملة الكرة. 
وتقوم املتعلمات األخريات بالتقدم لألمام والقفز ومحاولة صد الكرة مع مراعاة عدم ملس 

الشبكة.

شكل )20(

شكل )21(
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منوذج )3 (
من  أعلى  وتكون  يديها  بني  الكرة  ومتسك  الشبكة،  أمام  طاولة  على  املتعلمة  تقف 
امللعب. تقفز  الشبكة في اجلهة األخرى من  الشبكة. وتقف متعلمتان قريبًا من  مستوى 
وحتاول  يسارًا.  أو  ميينًا  الكرة  بتحريك  املعلمة  تقوم  عندها  الكرة.  لصد  معًا  املتعلمتان 

املتعلمتان الوصول الى الكرة للقيام بصدها.

منوذج  )4 ( 

تقف متعلمتان على خط الهجوم وتقف زميلة في اجلهة املقابلة، حيث تقوم برمي 
الكرة فوق الشبكة، بينما حتاول املتعلمتان صد الكرة معًا.

شكل )22(

http://www.moe.edu.kw


٨2

الدوران

اخلطوات الفنية لألداء:
عند أداء ضربة اإلرسال يجب أن تقف متعلمات كل فريق في خطني،يتكون كل منهما 

من ثالث متعلمات، ويكون ترتيب أرقام املتعلمات عند بداية كل شوط:
           متعلمات الصف األمامي               4-3-2

           متعلمات   الصف اخللفي                5-6-1
وال يشترط أن تكون اخلطوط على استقامة واحدة.

شكل )23(

اخلطوات التعليميه:
1 - تعليم مراكز وقوف املتعلمات في بداية اللعب على أرض امللعب.

2 - الدوران اجتاه عقارب الساعة عند سماع إشارة املعلمة.
3 - الدوران بعد أداء اإلرسال من الفريق املهاجم.

4 - حتديد مركز املتعلمة املرسلة بعد أدائها لضربة اإلرسال. 
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مناذج من التطبيقات العملية:
منوذج )1(

يقسم ملعب الطائرة إلى أربعة مالعب مصغرة ألداء اإلرسال. بحيث تصطف املتعلمات 
املهاجمات واملدافعات كل منهن في ملعبهن اخلاص. تقوم املتعلمة املرسلة من كل مجموعة 
بأداء اإلرسال بشكل متعاكس لتقوم بصدها املتعلمة اخلصم. ومن ثم تقوم املتعلمة املرسلة 
بالدخول للملعب ألخذ املوقع الصحيح. مع صفارة املعلمة تتم عملية الدوران بالطريقة 

الصحيحة ويكرر.
)يكون اإلرسال أواًل من املجموعة رقم )2( إلى املجموعة رقم )3( وبالعكس كما يتم 

اإلرسال من املجموعة رقم )1( إلى املجموعة رقم )4( وبالعكس(.

شكل )24(

شكل )25(

منوذج )2 (
يكرر التمرين السابق على أن يكون اإلرسال من املجموعة رقم )1( إلى املجموعة رقم 

)3( وبالعكس، ويكون اإلرسال من املجموعة رقم )2( إلى املجموعة رقم )4( وبالعكس.
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الضربة الساحقة من االقتراب

اخلطوات الفنية لألداء:
تؤدى الضربة الساحقة بعد أخذ خطوات االقتراب وهي عبارة عن 
خطوتني، خطوة أولى باجتاه الكرة يتبعها خطوة طويلة، ويرافق االقتراب 
بالقدمني مرجحة الذراعني أسفل خلفًا وميل اجلذع مع ثني الركبتني. 
الذراعني  الوثب )االرتقاء( حيث يتم مرجحة  ومن ثم يتبعها عملية  
من اخللف لألمام وألعلى مع رفع مشطي القدمني ومد الركبتني،  مع 
مراعاة أن تكون اليد الضاربة فوق الرأس وتؤدى حركة الضرب للكرة من 
على  بالهبوط  االرتقاء  وتنتهي عملية  املفتوحة.  بالكف  العلوي  ثلثها 

املشطني مع ثني خفيف للركبتني. 

اخلطوات التعليميه:
1 - عرض منوذج للمهارة كاماًل.

2 - اخلطوات التعليميه لالقتراب والوثب والهبوط:
أ - عرض منوذج لهذا اجلزء من املهارة.

ب - تعليم خطوات القدمني:
-  تأخذ املتعلمة وضع االستعداد املنخفض وتتحرك لألمام خطوة قصيرة يتبعها 

خطوة طويلة.
جـ - تعليم حركات الذراعني:

-  مترجح املتعلمة ذراعيها أسفل خلفًا مع أخذ خطوة واسعة لألمام يتبعها ارتقاء 
مزدوج بالقدمني ثم الوثب عاليًا.

د - ربط خطوات القدمني بحركات الذراعني:
- تؤدي املتعلمة اخلطوتني السابقتني معًا مع تكرار وضبط مسافة اخلطوات. 

لألمام  اخللف  من  الذراعني  مرجحة  االقتراب،مع  خطوات  املتعلمة  -  تؤدي 
ولألعلى، ثم الهبوط على القدمني معًا.

شكل )26(
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3- اخلطوات التعليميه حلركة الذراع:
أ - وقوف املتعلمة والكرة على يدها اليسرى عاليًا أمام اليد الضاربة.

ب -  ملس الكرة وهي على اليد في املكان الصحيح للضرب. واالجتاه الصحيح ملرجحة 
الذراع.

جـ - محاولة ضرب الكرة إلسقاطها على األرض باليد الضاربة.
4 - اخلطوات التعليميه للربط بني حركات االقتراب والوثب وحركات الذراع:

أعلى  إلى  املتعلمة  كفها،وتقفز  على  كرة  وحتمل  الكرسي  على   ) زميلة   ( 1 -  تقف 
وتضرب الكرة وهي على يد الزميلة بدون أخذ خطوات االقتراب.

شكل )27(
2 -  تقترب املتعلمة، ثم تقوم بالوثب وضرب الكرة وهي على يد الزميلة أو )كرة معلقة( 

ثم الهبوط في مكان الوثب.
3 - ترمي املتعلمة الكرة عاليًا أمام الشبكة، ثم تقوم بالوثب و ضرب الكرة.

أمام الشبكة وتقوم باالقتراب والوثب  الكرة لنفسها عاليًا  املتعلمة بتمرير  4 -  تقوم 
لضربها الضربة الساحقة.

5 -  ترمي الزميلة الكرة عاليًا أمام الشبكة، وتقوم املتعلمة باالقتراب والوثب وضرب 
الكرة ثم الهبوط.

شكل )2٨(
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مناذج من التطبيقات العملية:
منوذج )1(

- تقسيم الفصل إلى مجموعتني، حيث تقف كل مجموعة على اخلط اجلانبي للملعب 
تبدأ املتعلمة األولى  من املجموعة )أ( بتمرير الكرة عبر امللعب محاذية للشبكة إلى املتعلمة 

األولى من املجموعة )ب(، التي تقوم بضربة ساحقة من االقتراب.ويكرر مع تبادل العمل.

شكل )29(

شكل )30(

منوذج )2( 
-  تؤدى الضربة الساحقة على الشبكة حيث تقف متعلمتان متقابلتان على جانبي 
الضربة  ب(   ( املتعلمة  تؤدي  ثم  ومن  أعلى  إلى  الكرة  بتمرير  )أ(  املتعلمة  تقوم  الشبكة 

الساحقة.

منوذج )3(

تؤدى الضربة الساحقة على الشبكة مع وجود متعلمة في اجلهة املقابلة تتولى عملية 
الصد. )للتدريب على توجيه الكرة (.
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التقومي واالختبار العملي ملقرر كرة الطائرة للصف ) التاسع (

الهدف من االختبارات والتقومي هو قياس قدرة متكن املتعلمة من املهارات الفنية ملقرر 
كرة الطائرة للصف التاسع للمرحلة املتوسطة بنات.

االختبار األول التمرير من أعلى:
الغرض منه:

قياس دقة التمرير ومدى متكن املتعلمة من املهارة. 

طريقة األداء:
الوقوف أمام احلائط على بعد )2،5( متر وعمل مترير من أعلى لألمام وملدة  )30 ( 

ثانية.

قياس االختبار:
يقاس االختبار بالزمن ومدته 30 ثانية ملعرفة عدد التمريرات التي متت على احلائط 
خالل هذا الزمن. مع مراعاة أن نصف الدرجة يكون على األداء املهاري ونصف الدرجة على 

القياس. 

متطلبات االختبار:
كرة طائرة – حائط – ساعة توقيت – شريط متري.

لألمام على احلائط

شكل )31(
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٨٨

االختبارالثاني اإلرسال من أسفل ) أمامي أو جانبي (:
الغرض منه:

قياس مهارة اإلرسال أمامي أو جانبي ومعرفة مدى إتقانها.

طريقة األداء:
الوقوف في منطقة اإلرسال وأداء اإلرسال األمامي أو اجلانبي بطريقة صحيحة.

قياس االختبار:
مع  صحيحة.  واحدة  محاولة  للمتعلمة   وحتتسب  محاوالت  ثالث  املتعلمة  تعطى 

مراعاة أن نصف الدرجة يكون على األداء املهاري ونصف الدرجة على القياس.

متطلبات االختبار:
ملعب كرة طائرة  –  )3( كرة طائرة.
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الرموز واملفاتيح

كرة

خط سير الكرة

شبكة

متعلمة

خط سير اإلرسال

حائط مقسم املساحات

ملعب كرة طائرة مقسم

متعلمة حاملة كرة

خط سير الالعبة
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كرة السلة للناشئني- 19٨6 م.احمد امني فوزي1

كيف تصبح العب كرة سلة- دار املعرفة.احمد كامل حسني مهدي2

السعيد على ندا3
الرمي ومسابقات امليدان واملضمار- دار الكتب 

اجلامعية 1970م.

حسن سيد معوض4
كرة السلة للجميع -دار الفكر العربي 1414 هـ - 1994 
م معدلة ومنقحة.                                                            

حسن عبد اجلواد5
الطائرة  كرة   – للماليني  العلم  دار  القوى-  ألعاب 
)املبادئ األساسية – اإلعدادية – القانون الدولي ( دار 

العلم للماليني 19٨7م.

حسني سعيد6
الم مبادئ الفنية والتعليميه ملهارات األلعاب 

الرياضية - مطبعة ردمك 1997 م.

حسني ياسني7
كرة الطائرة   ) املبادئ الفنية والتعليميه ملهارات 

األلعاب الرياضية( مكتب امللك فهد الوطنية 1977م.

زينب على عمر٨
األسس النظرية والتطبيقات العملية في طرق 

تدريس التربية الرياضية - القاهرة 1992م.

زينب فهمي- جورج 9
اسكندر

الكرة الطائرة ) تاريخ وتطور اللعبة- املهارات 
األساسية- التدريبات التطبيقية- أدوات وأجهزة 

التدريب (  دار املعارف  مبصر19٨1م.

اجلري والعدو والتتابعات في ألعاب القوى 1975م.     صدقي أحمد سالمة10

11
عبد الرحمن عبد احلميد 

زاه
فسيولوجيا مسابقات الرمي - مركز الكتاب 

للنشر2001 م.

التمرينات للبنات- دار املعارف  2004م.عطيات محمد خطاب12

على مصطفى طه13
الكرة الطائرة ) تاريخ – تعليم- تدريب- حتليل 

قانوني( ( دار الفكر العربي1999م.

14
عنايات فرج – فاتن 

البطل
التمرينات اإليقاعية )اجلمباز اإليقاعي والعروض 

الرياضية( - دار الفكر العربي 1970م.
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الحتاد الكويتي أللعاب القوى للهواة - مطابع غامن على غامن البنا15
الرسالة.

فراج عبد احلميد توفيق16
النواحي الفنية ملسابقات العدو واجلري واحلواجز 

واملوانع - دارالوفاء للطباعة والنشر  2004م.

ليلى زهران17
األسس العلمية والفنية للتمرينات - دار الفكر 

العربي 19٨6م.

1٨
محمد عبدالرحيم 

اسماعيل
االساسيات املهارية واخلططية والهجومية في كرة 

السلة- املعارف  االسكندرية-  الطبعة الثانية  2003م.

موسوعة ألعاب القوى- دار القلم   1990م.محمد عثمان19

مختار سالم20
حول الكرة الطائرة مؤسسة املعارف - مع كرة السلة 

– مؤسسة املعارف-  1412ه– 1991م.

ألعاب القوى للفتيات دار الفكر العربي 1973.مديحة سامي21

مديحة ممدوح سام22
املرجع في مسابقات امليدان واملضمار- دار 

الفكرالعربي.

كرة السلة للمدرس و املدرب- دار الفكر العربي.مصطفى محمد زيدان23

التمرينات احلديثة وأصولها ومكوناتها - دار املعارف.نادره عبد الرحمن العبد24

الوثب والرمي - الفنية للطباعة.نبيلة عبد الرحمن أحمد25

جناح التهامي26
البالية التطور الفني، املهارات األساسية - اجلهاز 

املركزي للكتب اجلامعية واملركزية 197٨م.

كرة الطائرة تدريب وتعليم دار الفكر العربية19٨9م.نزار الزين27

التدريبات املساعدة للعبة كرة السلة.وليد محارب2٨
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