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.جدول توزيع الكفايات حسب المراحل  

 

بدنية منظمة مستعمال مهارات الجري  حركات )ة( المتعلم يؤدي ،ةدال وضعية وفي الثالثة،في نهاية السنة 

 .والتوازن واأللعاب الجماعية والتسلق والجمباز ،والقفز والرمي والقذف

 4المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 األولى لمرحلةا نهاية في

 وفي ،الثالثة السنة من

 يؤدي ،ةدال وضعية

 بدنية حركات )ة( المتعلم

 الجري في متناسقة

 .والرمي والقذف والقفز

 الثانية المرحلة نهاية في

 وفي ،الثالثة السنة من

 يؤدي دالة، وضعية

 بدنية حركات المتعلم)ة(

 الجري في متناسقة

 والقفز السريع والبطيء،

 والقذفوالرمي 

  .والتوازن

 الثالثة المرحلة نهاية في

 وفي ،الثالثة السنة من

 يؤدي دالة، وضعية

 بدنية حركات )ة( المتعلم

 الجري في منظمة

والتوازن والرمي 

 .واأللعاب الجماعية

 الرابعة المرحلة نهاية في

 وفي الثالثة السنة من

 يؤدي دالة، وضعية

 بدنية حركات )ة( المتعلم

ت مستعمال مهارا منظمة

 ،الجري والقفز والرمي

والقذف والتوازن 

 .واأللعاب الجماعية
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  1 المرحلة الثالثة السنة 

 

 خلية النمل                   : عنوان الوضعية. 

  اة.أد مالاجري حأ                     :لتعلمياالهدف 

 :التنظيم المادي والبشري 

 عنممد زاويممة فعمماء علممى  مم ل مربممعموعممة قسممم التالميممذ ألممى أربممع مجموعممات،  قمم  كممل مجي

بمممالتوالي و، عنمممد أ مممارة األسمممتال ينممماو  كمممل عن مممر ممممن المجموعمممة تمممرام15ضممملعو حممموالي 

المناولممممة  نجممممز . ة المقابلممممة( ألممممى الجهممممالخ...خاصممممة بالمجموعممممة )اللممممون، ال مممم ل اةنقممممل أد

 مرات. ثالث

 

 

 

 نجازهإ المطلوب:  

 ى أخرى.حمل األداة من جهة أل عالتنقل سريعا م ❖

 

 ممكنة تعديالت : 

  نديد وقت التنقل. ❖

 .األدوات عدد ❖

  ضلع المربع. ❖

  نويع مسار نقل األدوات. ❖

  نويع المجموعة المنافسة. ❖
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  1 المرحلة الثالثة السنة 

 

 الرمي باليدين معا              :     عنوان الوضعية. 

  د نقطةبعأ ألىداة أرمي أ        لتعلمي:            االهدف.  

 :التنظيم المادي والبشري 

 منممما   ألمممى مقسمممم مجممما بعمممد ممممدى داخمممل أ ألمممىكلممم (  1)فمممي حمممدود  أداةينممماو  كمممل  لميمممذ رممممي 

 نقطة ألى خمس نقط . من مختلفة لات قيم

 

 

 

 نجازه:إلمطلوب ا 

 .مت اعد ألى األمامب  ل ب  ل ي األداة باليدين معا رم ❖

 

 تعديالت ممكنة: 

  .نوع األداة ❖

 .نا  الم و   ❖

 . ريقة الرمي ❖
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  1 المرحلة الثالثة السنة 

 

 التمريرات السريعة المتسلسلة.                 :عنوان الوضعية 
  أمرر الكرة بسرعة.                     :لتعلمياالهدف 

 :التنظيم المادي والبشري 

 ن مر المتواجمد فميالع أي ما  ال مرة ألمى حيم   نماو  كمل واحمدة منهما تنافس أربع مجموعمات 

استجابة لتعليمة األستال الذي يندد في البداية  ريقة  ةالمنافس المجموعات مؤخرة المجموعة قبل

همم م مطفون "التمرير من فوق الرأس" يناو  كمل أفمراد المجموعمة و :قولو عندمثال  التمرير،

لم  قبمل ، ولالزميمل المموالي  حتمى  خمر عن مر مرير ال مرة ممن فموق المرأس ألمى داخل الممر، 

 المجموعات األخرى.

 

 

 

  نجازهإالمطلوب: 

 اإلسراع في  مرير ال رة دون أسقا ها. ❖

 

 تعديالت ممكنة: 

: مثا  التمرير من اليمين ألى اليسار، التمرير من اليمين ألى اليمين، التمرير التعليمة غيير  ❖

 من اليسار ألى اليسار، التمرير من بين الرجلين.

 .عناصر المجموعة نالفاصلة بيمسافة ال ❖
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  1 المرحلة الثالثة السنة 

 

 والمطاِرد الهارب                    :عنوان الوضعية. 

  المطاردلمس من  رف أجري سريعا قبل أن أ                       :لتعلمياالهدف. 

 :التنظيم المادي والبشري 

كل عن ر رقما معينا، بعدئذ ينادي برقم  يتجمع التالميذ وراء خط االنطالق، ثم يبدأ األستال بإعطاء

معين فيتنتم على صاحبو التسلل من المجموعة والجري ننو خط الوصو  قبل أن يلمسو صاحب 

 ...الخ(.5يالحقو رقم  4الرقم الذي يليو )مثا  عند المناداة على رقم 

 

 

 

  نجازهإالمطلوب: 

 .بالنسبة للهارب: الجري بسرعة قبل أن يلن  بو المطارد ❖

 .قبل خط الوصو  بالنسبة للمطارد: الجري بسرعة للمس الهارب ❖

 تعديالت ممكنة:  

  التمرير من اليمين ألى اليسار، التمرير من اليمين ألى اليمين، التمرير : مثاالتعليمة غيير  ❖

 من اليسار ألى اليسار، التمرير من بين الرجلين.

 .  غيير المسافة الفاصلة بين خط االنطالق وخط الوصو ❖
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  1 المرحلة الثالثة السنة 

 

  :التناوب الرقمي.                  عنوان الوضعية 

 المنافسقبل  ونصلنجري بالتناوب  بسرعة                    لهدف التعلمي:ا. 

 التنظيم المادي والبشري: 

وعنمممد  ،كمممل مممممرعنمممد نهايمممة  9ألمممى  1بهممما بطاقمممات كثيمممرة مرقممممة ممممن  يعمممع األسمممتال سممملة

 الزميمممللجلمممب البطاقمممة األولمممى ولممممس  كمممل مجموعمممة صمممر ممممناعن ثاِلثمممةينطلممم   ار وأ ممم

.  فمممموز المجموعممممة التممممي  م نممممت عناصممممرها مممممن لتنطلمممم  ثاِلثممممة عناصممممر أخممممرى الممممموالي

 .لوبةجرقام المجمع أكبر عدد من النقط انطالقا من األ

 

 

 

 إنجازه المطلوب: 

 .الجري بالتناوب لجلب البطاقات في  خر الممر ❖

 

 : تعديالت ممكنة: 

  و  الممر. ❖

  غيير عدد التالميذ الم  لين للسلسلة التي  قوم بجلب البطاقة. ❖

 استعما   اهد أثناء التناوب. ❖
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  1 المرحلة الثالثة السنة 

 

  ال دى                   الوضعية:عنوان. 

  أقذف ال رة بقوة صوب هدف معل .                    :لتعلمياالهدف 

 نظيم المادي والبشري:الت 

 تنافس أربع مجموعات، بني  يتناوب كل واحد من عناصرها على قذف ال رة بقوة ننو النائط 

قل عن ثالثة أمتار. يفوز  ال  مسافةباستعما  اليد، ثم االنسناب ألى الخل  ليلتقطها زميلو الموالي من 

 الفري  الذي  م نت عناصره من است ما  المهمة دون خطأ.

 

 
 

  نجازه:أالمطلوب 

 .قذف ال رة باليد ننو النائط والتنسي  مع الزميل من أجل التقا ها دون أن  سقط ❖

 

 عديالت مم نة : 

 مسافة الت ويب. ❖

 نوعية ال رة )كرة المعرب، كرة السلة، كرة القدم...الخ(. ❖

 استعما  يد واحدة ثم اليدين معا عند قذف ال رة. ❖
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  2 المرحلة الثالثة السنة 

 

                   :رحيل.تالعنوان الوضعية 
                    :أنقل أكبر عدد من األدوات بسرعة.الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

، المجموعة " أ "  فرغ سلتها في سلة وعة على سلة يجب أفراغها ب  ل متباد  توفر كل مجم

ء. يمنع حمل أكثر من أداة.  فوز المجموعة المجموعة " ب " وهذه األخيرة  قوم بنفس ال ي

 التي  نتوي سلتها على أقل عدد من األدوات عند انتهاء المدة المنددة في خمسة دقائ . 

 

 

 

 

 :المطلوب إنجازه 

 .المنافسقيام الفري  بنقل األدوات بسرعة من سلتو ألى سلة  ❖

 

 تعديالت ممكنة: 

 

 عدد األدوات. ❖

 المسافة بين السلتين. ❖
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  2 المرحلة الثالثة السنة 

 

 سباق الوثب بالنبل                  : عنوان الوضعية. 

  النبل قفز بواسطةبال  نقلأ                    :لتعلمياالهدف. 

 :التنظيم المادي والبشري 

متمممرا  20وعمممة داخمممل مممممر خممما   ولمممو مجموعمممات،  تنمممافس كمممل مجمألمممى أربمممع  التالميمممذيقسممم 

و سممممليمو  النبممممل قفز بواسممممطةبممممالاو  كممممل عن ممممر قطممممع الممممممر بسممممرعة بنوز همممما حبممممل، ينممممو

 .المنافسجل أكما  المهمة قبل أبالتناوب للزميل من 

 

 

 

  نجازهإالمطلوب: 

ق والدوران على العالمة ثم الرجوع ألى نقطة االنطال النبل قفز بواسطةبالالتنقل بسرعة مع  ❖

 .لتسليم النبل  للزميل الموالي

 

 تعديالت ممكنة: 

  و  الممر. ❖

 .الرجلين معا( ) الرجل اليمنى، الرجل اليسرى،القفز ريقة  ❖
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  2 المرحلة الثالثة السنة 

 

 بيت العن بوت                      : اللعبة عنوان. 

    :ضرب ال رة في ا جاهات مختلفةأ                 الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

األقممدام لسممد  بواسممطةمتممرا يقمم  التالميممذ علممى منيطهمما ملتنمممين 12قطرهمما يممتم   مم يل دائممرة 

بمممين المممرجلين.   بمممدأ اللعبمممة بتبممماد  ضمممرب كمممرة كبيمممرة النجمممم   مممرل الفجممموةكمممل الثغمممرات، ممممع 

باليمممد فمممي مممما بيمممنهم ممممن أجمممل أدخالهممما بمممين رجلمممي الزميمممل المقابمممل ممممع النفممما  علمممى ثبمممات 

 القدمين في األرض. 

 

 

 

  زه:جاإنالمطلوب  
وثابتتين على  منفرجتينضرب ال رة في ا جاه الزميل المقابل مع النفا  على الرجلين  ❖

 األرض.

 

 :تعديالت ممكنة 
  .قطر الدائرة ❖

  عويض ضرب ال رة بقذفها ننو زميل. ❖
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  2 المرحلة الثالثة السنة 

 

 الفواكو العالية جني         :          عنوان الوضعية. 

  أجري بسرعة وأقفز عاليا للمس األدوات المعلقة                    :لتعلمياالهدف 

 :التنظيم المادي والبشري 

في عارضة على يعل  األستال أدوات مختلفة في حبل مربو   .مجموعات أربع ألىيقسم التالميذ 

األوائل من كل مجموعة عند أعطاء اإل ارة ينطل  التالميذ أمام كل مجموعة، و مناسب ار فاع

والرجوع للمس يد الزميل الموالي ل ي  داةاألعاليا للمس ثم القيام بالقفز ،سرعة من خط االنطالقب

   منح أكبر نقطة عددية حسب علو كل أداة.. يقوم بنفس العملية

 

 

 

 نجازهإ المطلوب:  

 .على الرجل باإلر  ازاالر قاء عاليا  ❖

 جمع أكبر عدد مم ن من النقط بلمس أعلى أداة. ❖

 

 ممكنة التتعدي: 

 .ثالث أور ين م األداةلمس نفس  ❖

  غيير مسار الجري. ❖

 التباري بين المجموعات. ❖

 أدخا  عن ر التوقيت في التباري. ❖
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  2 المرحلة الثالثة السنة 

 

 :لعبة القرفصاء.           عنوان الوضعية 
            :ة القرفصاء.توازنه في وضعي المنافسأحافظ على توازني وأفقد  الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

 اإلنسممممجام فممممي يمممموزع القسممممم ألممممى ثنائيممممات )مممممن األفعممممل أن نراعممممي فممممي هممممذه الثنائيممممات

 القامة والسن...الخ. حتى نعمن سالمة المتعلمين(.  والطو  

 

 

 

 

           
 

 

 

 

  :المطلوب إنجازه 

 وازنو مع أفقاد اآلخر  وازنو. يتقابل المتعلمان، ويناو  كل واحد منهما النفا  على   ❖

 المواجهة   ون في وضعية القرف اء.       ❖

 التدافع باأليدي في المواجهة. ❖

  فادي الجذب من المالبس. ❖

 

 تعديالت ممكنة: 

 .) لعب لعبة القرف اء اعتمادا على جانب الجسم )أنظر ال ورة ال غيرة  ❖

  غيير الثنائيات.              ❖

المواجهة بين الثنائيات، ل ن باحتساب النقط ل الح الفري  الذي  أجراء العملية نفسها في ❖

 ينتمي أليو المتنافس.
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  2 المرحلة الثالثة السنة 

 

                    :صراع القططعنوان الوضعية. 

 أقاوم فقدان التوازن                    :الهدف التعلمي. 

 :التنظيم المادي والبشري 

 .تارمأ 6م وطوله س 20نائي داخل ممر عرضه ثنائيات، كل يقسم التالميذ إلى ث 

 

 
 

 :المطلوب إنجازه  

عند أ ارة األستال يناو  كل متعلم أخراج خ مو من الممر بإفقاده  وازنو، وبدون استعما   ❖

 األيدي.

 

 :تعديالت ممكنة 

 التدافع بال تفين. ❖

  عويض الممر بدائرة. ❖

 يتبارى الفائزون من كل ثنائي. التباري حو  من يفوز بلقب القسم: بني  ❖
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  3 المرحلة الثالثة السنة 

 

 :الرمي ألى األعلى                   عنوان الوضعية. 

  نقطة بعدأ صوبو ،األمام ألى   اعديب  ل رمي األداة أ                     لتعلمي:االهدف. 

 :التنظيم المادي والبشري  

( ألى ...الخقا وأ ،ات)كر ت يناو  عناصرها رمي أدواتمنافسة بين أربع مجموعاال  جري

 قدر المسافة الفاصلة بين نقطة الرمي والنبل  بمترين. مر فعمن فوق حبل  مم ن بعد مدىأ

ل ل  متر واحدمتوالية بعرض  منا   ألىخل  النبل الممتد  المجا  قسميأمتار.  خمسةنوالي ب

 نتسب النقط المن ل عليها لإلعالن  ألكثر قيمة.ا المنطقةويناو  المتبارون استهداف  .منها

 عن الفائزين.

 

 

 

  نجازه:إالمطلوب 

 .بدون خطوات استعداديو ألى األمام   اعديب  ل  الرميمن أجل   وجيو قوة الدفع ❖

 

 :تعديالت ممكنة 

 .علو النبل ❖

 الرمي بعد االستعداد. ❖

 الرمي. المعتمدة في داةاألنوع  ❖
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  3 لةالمرح الثالثة السنة 

 

 البريد ساعي                   :عنوان الوضعية. 

  سرعة ألسلمها بأق ى)البريد( وأنطل   لم األداة سأل أ هيأ                    :لتعلمياالهدف. 

 :التنظيم المادي والبشري 

 .نظر الرسم أسفلو(أ)بمترين أربع مجموعات في ممرات مغلقة ومنف لة عن بععها  ألى التالميذيقسم 

 ....الخ(7-5-3-1األعداد األحادية:) ىينمل أععاء الفئة األول .نمتساويتي فئتين ألىكل مجموعة  قسم 

الفئتين ب  ل  من ةق  كل واحد  ....الخ(8-6-4-2األرقام المزدوجة: ) ةبينما ينمل أععاء الفئة الثاني

 (1ستال اإل ارة فينطل  التلميذ األو  )رقم يعطي األ .جانبي المنطقة الوسطى من الممر على متقابل

( في المجموعة المقابلة الذي ينمل 2زميلو )رقم  ألى(البريد) األداة سلممن المجموعة بأق ى سرعة لي

  .وه ذا حتى يمر جميع عناصر المجموعة ،المجموعة نفس ( في3)رقم  ألىبدوره البريد 

 

 

 األستال                                                

 
 

 نجازهإ المطلوب:  

 .الجري بأق ى سرعة ❖

  .)البريد( ب  ل جيد  سليم األداة ❖

 

 ممكنة تعديالت: 

 

   غيير و  الممر. ❖

 األداة.  غيير ❖

 اإل ارات  غيير ❖
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  3 المرحلة الثالثة السنة 

 

 العجوز     ن الوضعية:         عنوا. 

 قل برجلين ملتصقتين مع الحفاظ على التوازنتنأ    :           الهدف التعلمي. 

 :التنظيم المادي والبشري 

بحيث يتنقل كل تلميذ من نقطة "أ" إلى نقطة  ،يقسم الفضاء إلى أربع ورشات متشابهة المكونات

، تليه تارمأ 6سم وطوله  15تتكون من ممر عرضه  ،ترام 20بينهما مسافة طولها "ب" تفصل 

 وضع عالمة.يتم  وفي نهايته، متر واحدات بالستيكية يفصل بينها مسافة مقسمة بأربع قنين

 

 

 

 :المطلوب إنجازه 
 أو فقدان التوازن.الممر  ين مت ئا على ع اه دون الخروج منيتنقل التلميذ برجلين ملت قت ❖

التنقل بالمراوغة بين القنينات دون أسقا ها، ثم الدوران على العالمة، والرجوع ألى نقطة  ❖

 .العمليةنفس ق لتسليم الع ا لل دي  ق د القيام باالنطال

 
 :تعديالت ممكنة 

وعات:  فوز كل مجموعة أنهى جميع أععائها المسار بأقل عدد من مالمجين التباري ب ❖

  .األخطاء
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  3 المرحلة الثالثة السنة 

 

 الجماعي يالهوك                 :عنوان الوضعية. 
 أدحرج الكرة في وضعية صعبة.               :   الهدف التعلمي  

 :التنظيم المادي والبشري 

يقسممممم التالميممممذ  ألممممى أربممممع  مجموعممممات فممممي  فعمممماء مجممممز  ألممممى ملعبممممين صممممغيرين .  تبممممارى 

مجموعتممان  داخممل كممل ملعممب منممدد بعالمممات  جسممد أبعمماده. يتنممتم علممى كممل العممب وضممع أحممدى 

تسمممجيل ل مريرهمما ننممو زمالئممو جممل ثممم يعتممممد يممده األخممرى لعممرب ال ممرة ممممن أ و عنممد  هممرهيديمم

 الهدف داخل المرمى

 

 

 

 :المطلوب إنجازه 

الظهر، ويمرر ال رة باليد األخرى  ال رة واضعا أحدى يديو على ليلتقطيذ أن يننني التلم  ❖

 ألى زمالئو لتسجيل الهدف.

 

  تعديالت ممكنة 

 عدد الالعبين. ❖

 أبعاد الملعب. ❖
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  3 المرحلة الثالثة السنة 

 

 الكرات الحارقة                  :عنوان الوضعية. 
                    :نسرع في رد الكرات الهدف التعلمي. 

 :التنظيم المادي والبشري  

أو ممكككر  يشككككل األسكككتاذ منطقتكككين يفصكككلهما حكككاجز اشكككبكة، أو حبكككل عكككال بمتكككر ونصككك ،

وق الحاجز.  بعكد انقضكاء ثكالث عرضه ثالثة أمتار(. تبدأ اللعبة بتبادل إرسال الكرات فمحظور

 .دقائق يعلن األستاذ التوقك  عكن اسرسكال مكن أجكل احتسكاب الككرات المتواجكدة فكي ككل منطقكة

 .التي بحوزتها أقل عدد من الكرات تفوز المجموعةو

 

 

 

 :المطلوب إنجازه 
  .المنافسينرمي أكبر عدد مم ن من ال رات أو األدوات ألى ملعب  ❖

  .يرها للجهة المقابلةال رات ورميها أو  مرفي التقا   اإلسراع ❖

 
 تعديالت ممكنة : 

 الملعب. أبعاد  ❖

 أدخا  مدافع من كل فري  في المنطقة المنرمة لمنع وصو  ال رات ألى منطقة فريقو.  ❖

 .المدة الزمنية للعب  ❖
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  3 المرحلة الثالثة السنة 

 

 الكرات المسافرة   نوان الوضعية:              ع.  

 ل تدريجيا إلى المنطقة المستهدفةأسددها لتصألتقط  الكرة و                  :دف التعلمياله. 

 :التنظيم المادي والبشري 

وب مممل  ،يقسمممم فعممماء اللعمممب ألمممى ملعبمممين متممموازيين يتوسمممطهما مممممر فاصمممل عرضمممو ثالثمممة أمتمممار

لعممب ألمممى واحممد منهممما فريمم . ينمماو  كممل فريمم  أي مما  جميممع ال ممرات مممن مربممع فممي أق ممى الم

 خمممر عنمممد الجهمممة المقابلمممة.  ألجمممل للممم  يتنمممتم  بممماد  التمريمممرات و جممماوز الممممدافع )عن مممر ممممن 

عناصمممرها ممممن نقمممل أكبمممر   م مممنالفريممم  المنمممافس( المتواجمممد داخمممل المممممر.  فممموز المجموعمممة التمممي 

 .خمسة دقائ  مدة عدد من ال رات أو عند انقعاء

 

 
 

  جازه:إنالمطلوب 
 .التمريرات من نقطة ألى أخرى في وقت مندد بواسطة: نقل ال رات بالنسبة لعناصر الفري  ❖

 .: اعتراض التمريرات ثم أرجاع ال رة ألى نقطة االنطالقبالنسبة للمدافع ❖

 

  تعديالت ممكنة : 
 عدد المدافعين . ❖

 .عرض ممر المدافع ❖

    .عدد ال رات ❖
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  4 المرحلة الثالثة السنة 

 

           :لعبة جر الحبل       عنوان الوضعية. 
 المنافسبقوة للفوز على  لنجر الحب                :  الهدف التعلمي. 

 :التنظيم المادي والبشري 

توازنه  المنافستنتظم كل مجموعة لتجر الحبل بقوة من أجل إفقاد  .يقسم التالميذ إلى مجموعتين

 وإرغامه على اجتياز الخط الفاصل.

 

 

 

 المطلوب إنجازه: 
على المنافسين  نل  بإرغام أو  عن ر م، ولالمنافسالم ترل بين فريقين لهزم  جر النبل ❖

  جاوز الخط الفاصل. 

 
 تعديالت ممكنة: 

 .ن قليص عدد المتباري ❖

 .الخط الفاصلالمسافة الفاصلة بين أو  عن ر و ❖
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  4 المرحلة الثالثة السنة 

 

  1ل الضرير الناذ     الوضعية:            عنوان. 
 أضبط  وازني بعينين مغمعتين أثناء التنقل                التعلمي:      الهدف. 

 :التنظيم المادي والبشري 

سم  قريبا فوقها قنينة بالستي ية،  40عرضها  مربعة ال  ل ينمل التلميذ في يده قطعة خ بية 

نخفض  ف ل لتر فوقهما ع ا( بعلو م 1 وضع أمامو ثالثة حواجز)قنينتان بالستي يتان من حجم 

 .بينهما مسافة متساوية

 

 

 

 :المطلوب إنجازه  

، مع  خطي قطعة خ بيةالقنينة التي وضعت فوق  حامال بعينين مغمعتينعلى التلميذ التنقل  ❖

 الرجوع م يا لنقطة االنطالق. ثم النواجز دون أسقا  أي منها، 

 

 :تعديالت ممكنة 

 .التنقل جانبا  ❖

 .التنقل بالهرولة ❖

عدد من بأقل المجموعة التي أنهى جميع أفرادها المهمة المطلوبة  فوز  موعات:التباري بمج  ❖

 األخطاء)أسقا  القنينة أو الناجز= نقطة عن كل خطأ(.
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  4 المرحلة الثالثة السنة 

 

              :لالناذ مطا    عنوان الوضعية.  
 ل في وضعيات مختلفةأضبط  وازني أثناء التنق               :    الهدف التعلمي.  

 :التنظيم المادي والبشري 

يقسمممم التالميمممذ ألمممى أربمممع مجموعمممات.  عممممل ثمممالث  مجموعمممات فمممي ثمممالث  ور مممات، بينمممما  سمممهر الرابعمممة 

 مع ضرورة المرور بجميع الور ات. .على التن يم والتنظيم

 بينها مسافة متساوية.  ف ل .:     وضع بها ثالثة حواجز بعلو منخفض1لور ة ا

 .تارمأ 6سم وبطو   20:    بها ممر عرضو 2الور ة 

 :     وجد بها أ واق  ف ل بينها مسافة متساوية. 3الور ة 

  تناوب المجموعات على المرور من كل الور ات كل سبع دقائ .

 

 

 3 الورشة                                   2الورشة                                     1الورشة 
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 :المطلوب إنجازه  

حامال قطعة خ بية وضعت فوقها قنينة، مع  خطي النواجز دون  أ نقل  :1الور ة  ❖

 .أسقا ها

 دون الخروج من الممر.حامال قطعة خ بية وضعت فوقها قنينة أ نقل  : 2الور ة  ❖

ضع رجل واحدة داخل كل مع وحامال قطعة خ بية وضعت فوقها قنينة : أ نقل  3الور ة  ❖

 وق، ثم الرجوع ألى نقطة االنطالقة لتسليم القطعة الخ بية لزميل  ق د القيام بالمهمة 

 نفسها.

 

 :تعديالت ممكنة 

 التنقل م يا، بهرولة، ألى الجانب.   ❖

  غيير األداة المنمولة و ريقة حملها: على الرأس مثال.  ❖

ور ة واحدة )مطاف مسترسل(، بني    المنافسة بين المجموعات: جعل الور ات الثالث ❖

أخطاء والرجوع ألى نقطة  ار  اب طالب التلميذ بالمرور من جميع الور ات بدوني  

 المرور بعدد أقل من األخطاء.  عناصرهوالفري  الفائز هو الذي أنهى جميع  .االنطالق

التلميذ، أدخا  عن ر التوقيت: عند ار  اب أي خطأ  عاف ثانية ألى الوقت الذي أنجزه  ❖

بني    ون المجموعة  ،ويتم جمع التوقيت المن ل عليو بالنسبة لجميع أفراد المجموعة

 الفائزة هي التي ح لت على أقل  وقيت.
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  4 المرحلة الثالثة السنة 

 

 التمريرات الخمس.                  :عنوان الوضعية 
 المنافس.وجود رغم  متتاليةنحقق خمس تمريرات :                    الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

بككككع مجموعككككات متسككككاوية مككككن يشكككككل األسككككتاذ فضككككائين للعككككب بعككككد تقسككككيم التالميككككذ إلككككى أر
تحكككاول ككككل واحكككدة  .وفكككي وضكككعية تنافسكككية بكككين مجمكككوعتين .فكككي ككككل فضكككاء حيكككث العكككدد
تحقيكككق ذلكككك   عنكككد .الكككككرة المنكككافسدون أن يلمكككس ام بخمكككس تمريككككرات متتاليكككة منهمكككا القيككك

 العد من جديد. وعة التي تحتفظ بالكرة ويشرع فيتحتسب نقطة في خانة المجم

 

 

 

 المطلوب إنجازه:  
من اعتراضها، ودون خروجها عن حدود  المنافسالقيام بخمس  مريرات متتالية دون  م ن  ❖

 الملعب.      

 .استرجاع ال رة ب  ل منظم والمنافظة عليها ❖

 
   تعديالت ممكنة: 

 دد  التمريرات المطلوبة.ع ❖

 .عدد الالعبين ❖

 أبعاد مساحة اللعب. ❖
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  4 المرحلة الثالثة السنة 

 

 لعبة التصويب        :                   عنوان الوضعية.  
 أصوب بدقة         :                    الهدف التعلمي.   

  :التنظيم المادي والبشري 

ات في فعاء  وجد بو ثماني علب من الورق المقوى ب ل واحدة وعيقسم التالميذ ألى أربع مجم

ال يناو  كل فرد من المجموعة عند أ ارة األستأدوات )كرات أو قنينات بالستي ية(.منها خمس 

الفري  الفائز هو الذي و. يعود ألى الخل  ثم ،المتواجد أمام فريقوال ندوق  فياألداة   أدخا 

 ل ال ندوق .أكبر عدد من األدوات داخ يجعل

 

 
 5م

 

  نجازه:إالمطلوب  

  ال نوق. ننوالت ويب بدقة  ❖

  ال ندوق. فيأكبر عدد من األدوات  أدخا  ❖

 

 تعديالت ممكنة    : 

 . قليص أو زيادة في المسافة الفاصلة بين ال ندوق وم ان الرمي ❖

 العينين. أغماضالرمي مع  ❖

 خطرا على المتعلمين.  ريطة أن ال    ل استعما  أدوات مختلفة ال  ل والنجم ❖
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  4 المرحلة الثالثة السنة 

 

 المنادي.                    : اللعبة عنوان 

                   :أستجيب بحركة مناسبة لمثير معين.الهدف التعلمي    

 :التنظيم المادي والبشري 

منمممادي"، أل باسمممتثناء واحمممد ممممن بيمممنهم يمممدعى" ال تمممارمأ 10يقممم  التالميمممذ حمممو  دائمممرة قطرهممما 

يقمموم انطالقمما مممن مركممز الممدائرة برمممي ال ممرة ألممى األعلممى ثممم ينممادي ب مموت عمما  اسممم زميممل ممما  

تقمممما  ال ممممرة السممممم اللصمممماحب ا بينممممما يسممممرعفيغممممادر م انممممو مسممممرعا صممممنبة بمممماقي التالميممممذ، 

قذفتممو  عليممو المنممادىوال ممياق قممائال "ق ".عندئممذ يتنممتم علممى كممل التالميممذ الوقمموف، ثممم ي مموب 

 ف ممملوألا  ،ألا  م ممن ممممن أصممابتو ي ممبح التلميممذ المسمممتهدف "مناديمما" مممن جديممد ،يممل ممماننممو زم

 .من جديد اللعبة نطل ي بح مناديا و الت ويب  في

 

 

 

 :المطلوب إنجازه  
 .بالنسبة للمنادي: رمي ال رة ألى األعلى والنداء على اسم ما ثم الجري سريعا ❖

 "ق "، ثم الت ويب ننو  لميذ ما. ةل رة والنداء ب لمبالنسبة للمنادى عليو: اإلسراع اللتقا  ا ❖

 بالنسبة لباقي التالميذ:الجري سريعا ثم الوقوف عند سماع كلمة "ق ". ❖

 

 :تعديالت ممكنة 
 قطر الدائرة. ❖

 .للتالميذ عند الهروب ةمعا بالنسب القفز بالرجلين ❖

 
 


