
  

   
                 

   
 

 

 

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل

یة
یر

ض
ح
الت

ة 
حل

مر
ال

  

  .* تحضیر نفسي
  

* تحض�������یر بدني 
  .عام

  :01موقف 
  .االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة

  (لعبة األرقام) :02وقف 
ملعب، جري خفیف داخل الملعب عند سماع إعطاء رقم لكل تلمیذ، انتش�ار التالمیذ في ال -

رقم معین یھرب ص�احب الرقم، یطارده زمالؤه، ش�رط داخل الملعب إذا أمسكوه في ظرف 
  ) یخرج، إذا لم یمسكوه یبقى."10(
  ).العضلیة التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات -

  عملˊ10
االنض�����باط وحس�����ن -

  .االصغاء لألستاذ
دم االن��دف��اع أثن��اء ع��-

  .الجري
ع����دم إھ����م����ال أي  -

  .عضلة ومفصل
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ول
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ا

  

  عـریـري الســالج
  .*بناء منافسة
ات در*معرف����ة ق����

  .المھاریة التالمیذ
اس�����������ت����ث����م����ار *

المھارات الس��ابقة 
ف�ي التغل����ب على 

  .الخصم
  

  :03موقف 
الش����بكة ˶ى)، ثم القیام بتس����جیل النتائج في مثن-إجراء منافس����ة ثنائیة بین التالمیذ (مثنى

 الت��درج فيبج��دی��ة الجري الس�������ریع، أآخ��ذین بعین االعتب��ارالمع��اییراآلتی��ة: ( ˵التقویمی��ة
تقدر  )التوقیت المحقق،  في خط مستقیمالجري  االستجابة لمنبھ خارجي،،الجسم استقامة

وم بحس��اب النس��بة نق"الش��بكة التقویمیة"م)، بعد تس��جیل المعلومات في 50المس��افة ب(
لجمیع   "مركب الكفاءات" نس�������بةحس�������ب كل تلمیذ، ثم   "مركب الكفاءة"المئوی�ة لكل 

التالمیذ، من أجل وض����ع أھداف تس����اعد على تدارك النقائص  وتعلم المھارات  الخاص����ة 
،ثم یرتب وینقط التالمیذ حس�����ب مقیاس "وحدات تعلیمیة "بالجري الس�����ریع في تس�����عة 

  ة .التنقیط الخاص بالسرع

  عملˊ35
االنتب�اه إلى إش�������ارة -

  .االنطالق
  
بذل أقص�������ى مجھود -

من أج��ل تحقیق الفوز 
وذل������ك ب������ق������ط������ع 

م) في 50مس���������اف���ة(
  أقصر زمن ممكن.

 
  

ي
ان
لث
ط ا

شا
لنـ

ا
  

  ةــلــرة الســك
  .*بناء منافسة
رات د*معرف����ة ق����

  .التالمیذ المھاریة
اس�����������ت����ث����م����ار *

  المھارات
الس����������اب��ق����ة ف��ي 
ال���ت���غ���ل����ب ع���ل���ى 

  .الخصم

  :04موقف 
  ) أفواج.04قسیم التالمیذ إلى أربعة (ت -

  .وفوجین مالحظین ثم یتبدالنإجراء القرعة بین األفواج، فوجین یتنفسان  -
  إجراء منافسة بین األفواج. -

مریر تآخذین بعین االعتبارالمعاییراآلتیة: ("لشبكة التقویمیة"تسجل النتائج في  -
تائج ) تسجل النالدفاعفي  یب، التموقعالتصو، التنقل بالكرة، المحاورة واستقبال الكرة،

لـ "مركبات الكفاءة "حسب كل تلمیذ ثم تحسب النسب المئویة في "الشبكة التقویمیة" 
الخاصة بكرة  ھدافاأل ومنھا تصاغالنقائص  م معرفةتیفي األخیر وثم جمیع التالمیذ 

األنشطة  ویمقتشبكة "حسب  ثم یرتب وینقط التالمیذ ،وحدات تعلیمیة"" في تسعةالسلة 
  ". الجماعیة
  

  عملˊ35
  التحلي باالنضباط -
  .احترام قائد الفوج 
ض�������رورة ال�تركیز  -

  .أثناء المالحظة
  
ال�ت�ع����اون وال�تحلي  -

  .بالروح الریاضیة

یة
ام

خت
 ال

لة
ح
مر

ال
  

  
  

*ال�����ع�����ودة إل�����ى 
  .الھدوء

  ) الصمت(لعبة  :05موقف 
 ال، كل تلمیذ ینظر إلى زمیلھ بص�������مت والذي یض�������حك أومثنى) –یقف التالمیذ (مثنى  -

  یعتبر خاسرا.
                                                                          .تقدیم نصائح وإرشادات -
  التحیة الریاضیة.-
  
  

  عملˊ05
   .التركیز واالنتباه -
  
  .تصحیح األخطاء -

01رقم:  وحدة تعلیمیة  

متوسط          الثانیة المستوى:                                                                                            -باتنة  -اإلخوة شطوح متوسطة: 
 الجري السریع :1النشاط                                                                                                          بن علي عصاماألستاذ: 

 كرة السلة :2النشاط                              وضعیة تقویمیة أولیة.                                                       ھدف النشاط األول:
                                                                                                          .وضعیة تقویمیة أولیةھدف النشاط الثاني: 



  

  

 

  

  

   
                 

   

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل

ة ا
حل

مر
ال

یة
یر

ض
ح
لت

  

  .ر نفسيـ* تحضی
  

* تحض�������یر ب����دني 
  .عام

  :01وقف م
   .االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة

  (لعبة شمس وشمع) :02موقف 
) إناث متقابلین مس�������افة 02) ذكور، (02) أفواج، (04یقس�������م التالمیذ إلى أربعة (  -

ر ̋ ش�����مع̏ ینادي األس�����تاذ بأحد االس�����مین مع م) أحدھما ̋ ش�����مس̏ واآلخ2بینھما مترین(
الذي یس��مع اس��مھ یجري ویحاول الفریق اآلخر الجري  والفریق ،"ش"اإلطالة في لفظ 

  خلفھ للمس أكبر عدد.
  التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات العضلیة). -

  عملˊ10
االنض�������ب��اط وحس�������ن -

  .االصغاء لألستاذ
ع���دم االن���دف���اع أثن���اء -

  .الجري
مال أي عضلة عدم إھ -

  .ومفصل
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شا
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ا

  

  عــریـري السـالج
*تعلم مبادئ الجري 

  لكل مھارة. بالتكرار
  

*الجري بس�������رع���ة 
متوس�������ط��ة تطبیق��ا 

  .ألبجدیات السباق
  

*اس��تثمار المھارات 
ال���م���ت���ع���ل���م����ة ف���ي 

  .المنافسة

) أفواج، یقفون على ش�������كل قاطرات عند 04ة (یقس�������م التالمی�ذ إلى أربع� :03موقف 
  اإلشارة یبدأ التالمیذ بالتحرك:

  * رفع الركبتین مع تحریك الیدین والرجوع مشیا
 * إرجاع الرجلین للخلف بلمس اإللیتین والرجوع مشیا

  * مشي عسكري (المقص) والرجوع مشیا
  * الخطوة العمالقة والرجوع مشیا

  * قفز الغزال والرجوع مشیا
نفس التقس�������یم، في ھ�ذه المرة عن�د اإلش�������ارة یجري كل تلمیذ بس�������رعة : 04ف موق

  مرة وھكذا. كل ، یعطي األستاذ اإلشارةعمل بالتناوبمتوسطة، 
  :05موقف 

  .إجراء منافسة بین األفواج على شكل لعبة والخاسر یعاقب بمشیة البطة

  عملˊ35
ع��دم التس�������رع أثن���اء -

  .العمل
  تكرارات لكل مھارة 3 -

راحة قص�������یرة  ھایتخلل
  .بین فترات العمل

التنس���یق بین األطراف -
  .العلویة والسفلیة

ب��ذل مجھود من أج��ل  -
  .التغلب على الخصم

ي
ان
لث
ط ا

شا
لنـ

ا
  

  ةــلــرة الســـك
*ال���ت���ع���رف ع���ل���ى 
م���خ���ت���ل���ف أن���واع 

  .التمریر من الثبات
*اإلحساس بالفضاء 

  .أثناء التنقل
المھارات  *اس��تثمار

ال���م���ت���ع���ل���م����ة ف���ي 
  المنافسة.

، ) أفواج ثم العمل بالورش�����ات: التمریر من الثبات05یقس�����م التالمیذ إلى (: 06ف موق
  مثنى).-العمل في كل ورشة (مثنى

   .تمریر الكرة بید واحدة: 01ورشة  -    
  تمریر الكرة بكلتا الیدین على مستوى الصدر.: 02ورشة  -    
  .تمریر الكرة باالرتداد مع األرض: 03ورشة  -    

   .تمریر الكرة على مستوى الرأس: 04 ورشة -    
  .تمریر الكرة جانبیا: 05ورشة  -    

الملعب یتم بعد اإلش��ارة ½ ) أفواج، كل فوجین في 04یقس��م التالمیذ إلى ( :07موقف 
   .التمریر واستقبال الكرة ثم الرجوع للتصویب على السلة

  تطبیقیة. إجراء منافسة : 08موقف 

  عملˊ35
لكل ورش���ة  عمل )ˊ3(-

م����ع اح����ت����رام أوق����ات 
  الراحة.

  
 دق����ة االس��������ت��ق��ب����ال -

  .والتمریر
  
ب��ذل مجھود من أج��ل  -

  .التغلب على الخصم

یة
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خت
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*الع����������ودة إل����������ى 
  .الھدوء

  بحر) -(لعبة بر :09موقف
یعین األس�������ت�اذ تلمی�ذ یقوم ھ�ذا األخیر بقول كلمة ̎̋̋بر̏ ومعناھا خطوة لألمام، وكلمة ̋بحر̏ 

عكس الفع�ل لتغلیط التالمی�ذ ومن یتبع�ھ یخرج، آخر تلمیذ یعتبر خطوة للخلف، ویح�اول 
  فائزا.

                                   .الریاضیةتقدیم نصائح وإرشادات ثم التحیة  -

  عملˊ05
  واالنتباه.التركیز  -
  
  .تصحیح األخطاء -

02رقم:  وحدة تعلیمیة  

الثانیة متوسط         المستوى:                                                                                             -باتنة -اإلخوة شطوح متوسطة: 
 یعالجري السر: 1النشاط                        األستاذ: بن علي عصام                                                                                

 كرة السلة: 2النشاط                                                                  .أن یتحكم التلمیذ في أبجدیات السباقھدف النشاط األول: 
                                                                                                                                                            .أن یتحكم التلمیذ في تمریر واستقبال الكرة من الثبات وأثناء الحركة ھدف النشاط الثاني:

 



 

  

 

 

  

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل

ض
ح
لت
ة ا

حل
مر

ال
یة

یر
  

  .سيـــر نفــ* تحضی
  

  .ر بدني عامــ* تحضی

  :01موقف 
   .االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة

  (لعبة األلوان): 02موقف 
 وف���ي منتص���فھ یص���طف التالمی���ذ بع���د تقس���یمھم لف���وجین عل���ى ع���رض الملع���ب -

ة س���وداء ولوح���ة م)، األس���تاذ مقاب���ل لھ���م یحم���ل لوح���2یفص���ل بی���نھم مس���افة (
بیض��اء، ك��ل ل��ون خ��اص بف��وج، عن��د رف��ع إح��دى الل��ونین یھ��رب الف��وج المعن��ي 

  باللون ویطارده الفریق اآلخر وھكذا. 
  التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات). -

  عمل ˊ10
االنض����������باط وحس����������ن -

  .االصغاء لألستاذ
لم��������س التلمی��������ذ دون      -

  دفعھ.
ع���دم إھم���ال أي عض���لة -

  أو مفصل.
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  عــري السریــالج
التعرف على وضعیة *

-خ���ذ مك���ان���ك(الجثو 
    .انطلق)-استعد

*ال�����ت�����ع�����ود ع�����ل�����ى 
اإلحس���������اس الحركي 

    .للجسم
*اس�������تثمار المھارات 
ال����م����ت����ع����ل����م����ة ف����ي 

  .المنافسة

  ) قاطرات: 04) أفواج، یقفون على شكل (04یقسم التالمیذ إلى ( :03موقف   
  بدایة یقف التالمیذ برجلین متباعدتین قلیال، االنطالق یكون بالتناوب.  -

 ." t*عند اإلشارة یرجع التالمیذ القدم خلف القدم مشكلین حرف "
   .الثانیة یعاد نفس الشيء دائما إرجاع الرجل األمامیة للخلف*عند اإلشارة 

  .وضع الركبة على األرضالثالثة ترجع الرجل للخلف مع *عند اإلشارة  
   .الرابعة یضع التالمیذ األیادي على األرض*عند اإلشارة 

الخامس����ة "اس����تعد" یرفع التالمیذ الحوض ألعلى ثم إعطاء إش����ارة *عند اإلش����ارة 
  االنطالق بالصافرة، ویكون عمل بالتناوب والرجوع مشیا.

انطلق)  –عد اس����ت-في ھذه المرة تعطى اإلش����ارة مباش����رة (إلى المكان : 04موقف 
  ویجري التالمیذ بسرعة متوسطة.

إج���راء منافس���ة تطبیقی���ة عل���ى ش���كل لعب���ة اللم���س والخاس���ر یعاق���ب  :05موق���ف 
  بمشیة البطة.

  عمل ˊ35
التركیز واالنتب��اه أثن��اء  -

   .العمل
عند وض����ع الیدین تكون -

متباعدتین على مس�����توى 
الكتف والجس�������م م���ائ���ل 

    .لألمام
ع��دم رفع الی��دین عن��د  -

    وض.رفع الح
ب���ذل مجھ���ود م���ن أج���ل  -

  .التغلب على الخصم

ي
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  ة ــلــرة الســـك
* مح���اورة الكرة في 

   .المكان
بین * مح���اورة الكرة 

  .م 15 قمعین
  

* مح���اورة الكرة بین 
     .م2أقماع  10

*اس�������تثمار المھارات 
ال����م����ت����ع����ل����م����ة ف����ي 

  .المنافسة
  

ذكور، فوجین إناث ویقس�������م  ) أفواج، فوجین04یقس�������م التالمیذ إلى ( :06موقف 
  الملعب إلى نصفین، الذكور في النصف األول، واإلناث في النصف الثاني. 

) تمریرات دون مح��اورة الكرة 05حی��ث یمرر التالمی��ذ (لعب��ة التمریرات الخمس:  -
  ) تمریرات أوال یعتبر فائزا. 05ومن یصل إلى (

على ش�������ك��ل ق��اطرة في نفس التقس�������یم لكن ھ��ذه المرة األفواج یقفون  :07موقف 
  منتصف الملعب كل فوجین مواجھین السلة التي تقابلھم. 

) ثم التص��ویب نحو الس��لة ثم الرجوع 02عند اإلش��ارة یبدأ التالمیذ بالتمریر بین ( -
   .تكرارات)3(
   .) إناث03) أفواج ذكور و(03یعاد تقسیم األفواج (-
  .ال للسلة والتصویب ثم العودة) وصو03عند اإلشارة یبدأ التالمیذ بالتمریر بین ( -

  إجراء منافسة تطبیقیة على شكل لعبة. :08موقف 

  عمل ˊ35
تجن��ب االن��دف��اع الب��دني  -

أث�ن����اء ال�ع��م����ل واح�ت��رام 
  قوانین اللعبة. 

رفع الرأس عند التمریر  -
   .للزمیل

) یكون 03التمریر بین ( -
   .بشكل تموجي

ب����ذل مجھود للتغل����ب   -
  .على الفریق الخصم

لة
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*الع�������������ودة إل�������������ى 
  .الھدوء

  

  (لعبة إبعاد الكرة): 08موقف 
یقس���م التالمیذ إلى مجموعتین متس���اویتین ومتقابلتین على أطراف الملعب توض���ع -

كرة كبیرة في منتصف الملعب، ثم إعطاء التالمیذ كرات صغیرة، عند اإلشارة یرمي 
نطقة الخص�������م، الفریق الفائز جمیع التالمیذ كراتھم باتجاه الكرة بھدف دفعھا نحو م

  ھو الذي یدفعھا أكثر.   

  .تقدیم نصائح وإرشادات ثم التحیة الریاضیة-

  عملˊ05
  .التركیز واالنتباه -
   
   .تصحیح األخطاء -

03رقم:  وحدة تعلیمیة  

الثانیة متوسط          المستوى:                                                                                                 -باتنة -اإلخوة شطوح متوسطة: 
 الجري السریع :1النشاط                                                                                                             بن علي عصاماألستاذ: 

 كرة السلة :2النشاط               التلمیذ االنطالق من وضعیة الجثو.                                                 أن یتعلم ھدف النشاط األول:
                        العبین.                                                                          3و2أن یتمكن التلمیذ من التنقل بالكرة بین  ھدف النشاط الثاني:



  

   

  
        

  

           

   

                 

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل

یة
یر

ض
ح
الت

ة 
حل

مر
ال

  

  * تحضیر نفسي.  
  

* تحضیر بدني 
   م.عا

   .االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة :01موقف 
  (لعبة الجري الجانبي) :02موقف 

م والوج�ھ موجھ 1یقف التالمی�ذ ج�انبی�ا على ح�دود الملع�ب حی�ث یكون بین تلمی�ذ وتلمی�ذ  -
یغیر التالمیذ لداخل الملعب، عند س�����ماع الص�����فارة یجري التالمیذ جانبیا وعند كل إش�����ارة 

  اتجاه الجري.
  التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات).  -

  عمل ˊ10
االنض�����باط وحس�����ن -

  االصغاء لألستاذ.
  
ال�ت�رك�یز على ك����ل  -

   عضلة ومفصل.

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

ـیـ
مــ

لــ
عــ

تــ
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ة 
ـــ

ـــ
لــ

حـ
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مـ
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ول
األ

ط 
شا

لنـ
ا

  

  الجـري السریــع
م����ن *االن���ط���الق 

دون لمس  ال�جثو
  .  الحبل

*الجري بس�����رعة 
مع إزالة  متوسطة

  . الحبل
*اس�����������ت����ث����م����ار 
ال�������م��������ھ��������ارات 
ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 

  .المنافسة

) قاطرات ثم یكلف تلمیذین بمسك 04) أفواج على شكل(04یقسم التالمیذ إلى ( :03موقف 
  حبل بطول معین فوق خط االنطالق ویكون التالمیذ تحتھ عند االنطالق.

لق) ینطلق التالمی�ذ األوائل دون لمس الحبل انط –اس�������تع�د -عن�د اإلش�������ارة (خ�ذ مك�ان�ك  -
  .م)10، الجري مسافة(بالتناوببالظھر، العمل 

  
  : 04موقف 

  .نفس التمرین مع إزالة الحبل، الجري یكون متوسط الشدة
  

  : 05موقف 
  إجراء منافسة بین فوجین لتجسید ما تم تعلمھ أثناء الحصة.

  عمل ˊ35
ال����رج����وع ی����ك����ون  -

   .مشیا
ت��ج���ن����ب ال���وق���وف  -
  باشرة بعد االنطالق.م
ال�����ج�����ري داخ�����ل  -

  الرواق. 
بذل مجھود من أجل  -

  .التغلب على الخصم

ي
ان
لث
ط ا

شا
لنـ

ا
  

  كــرة السـلــــة 
*ال������ت������م������ری������ر 
واالس�������تقبال بین 

  ) تلمیذین.  02(
* ال�����ت�����م�����ری�����ر 
واالس�������تقبال بین 

  ) تالمیذ. 03(
*اس�����������ت����ث����م����ار 
ال�������م��������ھ��������ارات 
ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 

  .المنافسة
 

  ) أفواج: 05یقسم التالمیذ إلى) (عمل بالورشات: 06موقف 
والمح��اورة  یس�������ار ثم الوقوف10یمین، 10مح��اورة الكرة من الجلوس  :01ورش�������ة  - 

  .یسار10یمین،10
  .م"15محاورة بین قمعین مسافة بینھما ": 02ورشة  -  
م"، یقوم التلمیذ بالمحاورة 2) أقماع متباعدة بینھما بمس��افة "10وض��ع (: 03ورش��ة  -  

  كل قمع بكلتا الرجلین ثم العودة. والتوقف عند
م" یقوم التلمیذ بالمحاورة 3كراس�������ي متباعدة فیما بینھا " 04وض�������ع  :04ورش�������ة  -  

والتوقف عن�د ك�ل كرس�������ي ثم تبدیل الید المحاورة وفي نفس الوقت مدیرا ظھره لكرس�������ي 
  لحمایة الكرة منتھیا بالوصول إلى السلة وتصویب.

م" فیما بینھما یقوم التلمیذ بالمحاورة 10ین "وض������ع كرس������یین متباعد: 05ورش������ة  -  
   .وااللتفاف حول كل كرسي متجھا في النھایة إلى السلة مع التصویب

  إجراء منافسة تطبیقیة بین األفواج.: 07موقف 

  عمل ˊ35
اح���ت���رام ال���ت���وق���ف  -

ورج��ل االرتك��از أثن��اء 
  العودة.

تغییر الید المحاورة  -
  یمین یسار.

ال�ت�حكم الجی����د في  -
   .ة أثناء التنقلالكر

بذل مجھود من أجل  -
  الفوز على الخصم.

  

یة
ام

خت
 ال

لة
ح
مر

ال
  

  
  

*الع��������ودة إل��������ى 
  .الھدوء

  (لعبة قال علي)    :09موقف 
یعین األس���تاذ تلمیذ یقوم بإص���دار أوامر مثال: قال علي " وقوف" أو جلوس أو وض���ع الید 

علي" ویقص�����ى كل تلمیذ  على الرأس، ال یس�����تجیب التالمیذ إال إذا كانت مس�����بوقة ب "قال
  أخطأ، ویعلن فائزا من بقي أخیرا.                

                                                                          .تقدیم نصائح وإرشادات -
  .التحیة الریاضیة -

  عملˊ05
  التركیز واالنتباه. -
   
  تصحیح األخطاء. -

04رقم:  وحدة تعلیمیة  

الثانیة متوسط          المستوى:                                                                                              -باتنة -اإلخوة شطوح متوسطة: 
 الجري السریع :1النشاط                                                                                                          بن علي عصاماألستاذ: 

 كرة السلة :2النشاط                                                              أن یتعلم التلمیذ االعتدال التدریجي للجسم. ھدف النشاط األول:
 یتحكم التلمیذ في محاورة الكرة من الثبات وأثناء التنقل. أن ھدف النشاط الثاني: 

 



   
  

  

  

      

   
                 

   
  

 

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل

یة
یر

ض
ح
الت

ة 
حل

مر
ال

  

  * تحضیر نفسي.
  

  * تحضیر بدني عام.

  :01موقف 
   .االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة

  (لعبة الحلقات) :02موقف 
الملعب عند اإلشارة  ) حلقة موزعة بشكل عشوائي في20یضع األستاذ عشرون ( -

، عند اإلش����ارة الثانیة یدخل التالمیذ في أي حلقة بحریةیجري التالمیذ داخل الملعب 
 یجدھا ومن یبقى خارجھا یخسر. 

  التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات). -

  عمل ˊ10
االنض�������ب��اط وحس�������ن -

  .االصغاء لألستاذ
التركیز على إش�������ارة  -

   .األستاذ
ت عضالالتمدید الجید لل-

  والمفاصل.
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  عـري السریـالج
*إجراء منافس�����ة بین 

   .التالمیذ
*معرفة مدى استیعاب 

      التالمیذ. 
*مس���������������������اف��������������ة 

    ).م50الجري(
تس������جیل المالحظات *

ومق���ارنتھ���ا ب���التقویم 
   األولي.

  ى) حسب السن. مثن-تقسیم التالمیذ(مثنى :03موقف 
  خط الوصول).-تحدید المسافة المقطوعة یعینھا األستاذ (خط االنطالق -
  انطلق).   -استعد-كل تلمیذ في رواق مع وضعیة االنطالق الصحیحة (إلى المكان -
  إشارة االنطالق بالصافرة.  -
  تسجیل الزمن بالمیقاتي من طرف األستاذ لكل تلمیذ.  -
نتائج التقویم التش���خیص���ي األولي ونتائج التقویم التكویني  یرتب التالمیذ ثم تقارن -

 الفصلي، ثم توضع النقاط.
   

  عمل ˊ35
عدم تخفیض السرعة  -

عن����د االقتراب من خط 
   .الوصول

ال�ت�رك��ی��ز ع��لى ب����ذل  -
مجھود من اج��ل تحقیق 
ال��ف��وز ب����دون أخ��ط����اء 

  .قانونیة

ي
ان
لث
ط ا

شا
لنـ

ا
  

  ة ــلـرة الســك
* إجراء منافس���ة بین 

اج في ملعب كرة األفو
  السلة. 

*معرفة مدى استیعاب 
            التالمیذ. 

تس���جیل المالحظات * 
ومق���ارنتھ���ا ب���التقویم 

   .األولي

منافس������ة بین األفواج بتقس�����یم األفواج متس������اویة العدد وذلك حس������ب  :04موقف 
  (القدرات والمھارات). 

  إجراء مقابالت بین األفواج في كرة السلة.  -
  تطبیق قوانین اللعبة.  -
  تقوم بالمالحظة.  األفواج التي تنتظر دورھا-
تس���جیل المالحظات لكل تلمیذ من طرف األس���تاذ خالل المقابلة ومقارنتھا بالتقویم  -

 التالمیذ.  استفادةالتشخیصي األولي ومالحظة مدى 
  

  عمل ˊ35
تص�������حیح األخط����اء  -

    .خالل المقابالت
ت��ط��ب��ی��ق ال��ق��وان��ی��ن  -

    .الخاصة باللعبة
اح����ت����رام ال����زم����الء  -

  وقرارات الحكم.

حل
مر

ال
یة

ام
خت

 ال
ة

  

  
  

  .*العودة إلى الھدوء
  

  (لعبة االقتناص)    :05قف مو
یقس������م التالمیذ لفوجین متقابلین على حافتي الملعب ووض������ع أقماع في منتص������ف 
الملع�ب ع�دد التالمی�ذ الموزعین في فوج واحد ثم إعطاء كرات حس�������ب عدد تالمیذ 

بلھ إذا لمس����ھ لھ الفوج الواحد وعند اإلش���ارة یص����وب كل واحد على القمع الذي یقا
نقطة وإذا لم یلمس����ھ لدیھ ص����فر، ثم الفوج الثاني یعید الكرة بنفس الطریقة، الفائز 

   .ھو الذي یحرز نقاط أكبر
  .تقدیم النصائح واإلرشادات -
                                                                  .  الریاضیةالتحیة  -

  عملˊ05
  االنتباه.التركیز و -
   
   تصحیح األخطاء. -

05رقم:  وحدة تعلیمیة  

الثانیة متوسط          المستوى:                                                                                              -باتنة -اإلخوة شطوح متوسطة: 
 الجري السریع :1النشاط                                                                                                          بن علي عصاماألستاذ: 

 كرة السلة :2النشاط                  تقویم تكویني).( أن یحقق التلمیذ إدماج المركبات المتناولة في الحصص السابقة ھدف النشاط األول:
 تقویم تكویني).                         (السابقة أن یحقق التلمیذ إدماج المركبات المتناولة في الحصص ف النشاط الثاني: ھد
 



 

 

  

  

 

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل

یة
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ة 
حل
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  * تحضیر نفسي.  
  

* تحض�������یر بدني 
  عام. 

  :01موقف 
   .االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة

  (لعبة المروحة): 02موقف 
في الملعب في انتش�ار حر مواجھ لألس�تاذ وعند س�ماع الصافرة یقوم كل  یجري التالمیذ -

  تلمیذ بالوثب عالیا ومحاولة اللف في الھواء دورة كاملة للعودة لمواجھة األستاذ.
  التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات). -

  عمل ˊ10
االنض�����باط وحس�����ن -

  .االصغاء لألستاذ
ال�م�ح����اف��ظ����ة ع��لى  -

   .توازن الجسم
إھ����م����ال أي ع����دم -

  عضلة أو مفصل.
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  الجري السریع
ال�ج�ري ف�ي خط *

مس�����تقیم مس�����افة 
   أمتار. 10

الجري في خط  *
  متر. 20مستقیم 

* الجري في خط 
  متر. 30مستقیم 

*اس�����������ت����ث����م����ار 
ال�������م��������ھ��������ارات 
ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 

  المنافسة.

  ) أفواج یقفون على شكل قاطرات.  04میذ إلى (تقسیم التال :03موقف 
انطلق) بالصافرة یجري كل تلمیذ داخل  –استعد -عند س�ماع إش�ارة األس�تاذ (إلى المكان -

  تكرارات) 3( .أمتار) بسرعة منخفضة10الرواق وبالتناوب مسافة (
  تكرارات) 3( .متر) بسرعة متوسطة 20نفس التمرین مسافة ( -
  تكرارات) 3(متر) بسرعة قصوى. 30( نفس التمرین مسافة -

  (لعبة الجري على الحواجز)  :04موقف 
م) 1حواجز علوھا( 3مترین) ثم 2اقماع متباعدة ب( 3نفس التقس�یم یوضع في كل رواق 

  مترین) كذلك، تجري منافسة بین األفواج.  2(متباعدة بینھما ب 
مرورا بالقفز على األقماع عند اإلش��ارة ینطلق كل تلمیذ من كل فوج من وض��عیة الجثو  -

  ا یصل تلمیذ ینطلق زمیلھ من فوجھوالحواجز والتوقف عند القمع في آخر الرواق، كلم
  الفریق الذي ینتھي أوال یعتبر فائزا. و

  إجراء منافسة تطبیقیة.  :05موقف 

  عمل ˊ35
احترام الراح���ة بین  -

  كل محاولة. 
ال�م�ح����اف��ظ����ة ع��لى    -

توازن الجس�������م داخل 
   .الرواق

ع���دم االنطالق حتى -
یص���������ل الزمی���ل إلى 

  القمع.
التغلب على الخص��م  -

 بكل روح ریاضیة.
  

ي
ان
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ط ا

شا
لنـ

ا
  

  كــرة الســلــــة 
*م�ح����اورة ال�ك��رة 
وال����تص�����������وی����ب 
الس�������ل��م��ي ن��ح��و 

  السلة.
*تمریر واس���تقبال 
الكرة والتص����ویب 

  السلمي للكرة. 
*اس�����������ت����ث����م����ار 
ال�������م��������ھ��������ارات 
ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 

  .المنافسة

) أفواج، فوجین في نصف الملعب وفوجین في النصف 04(تقسیم التالمیذ لـ�� : 06موقف 
فوج على یمین السلة، وفوج على  ،اآلخر، یقف كل فوج على ش�كل قاطرة متوجھا للس�لة

  یسار السلة.
  عند اإلشارة یبدأ التالمیذ بالمحاورة نحو السلة منتھیا بالتصویب. -
  نفس التمرین لكن یعكس الفوج الجھة (یمین أو یسار). -

یقف التالمیذ على ش��كل قاطرة ص��فین متوازیین على جانبي مس��تطیل الرمیة : 07موقف 
الحرة، ونفس الشيء یقف الفوجین اآلخرین في الجانب اآلخر من الملعب، عند كل إشارة 
یبدأ التالمیذ بالتمریر مثنى مثنى وص�وال للقمعین الموضوعین قریب من نصف الملعب ثم 

   العودة والتصویب نحو السلة.
  إجراء منافسة تطبیقیة بین األفواج. :08ف موق

  عمل ˊ35
ال��ج��ري خ��ط��وت��ی��ن  -

فقط بعد مس������ك الكرة 
  ثم التصویب.

اح����ت����رام ق����ان����ون  -
   .اللعبة

ال��ت��ح��ل��ي ب����ال��روح  -
الری���اض�������ی���ة وتقب���ل 

   .النتیجة كما ھي

یة
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*ال�����ع�����ودة إل�����ى 
  الھدوء.

  (لعبة األلوان) : 09موقف 
وف)، األص�������فر معناه (الجلوس)، األبیض معناه (الدوران في اللون األحمر معناه (الوق -

نفس المكان) یقوم األس�����تاذ بس�����رد قص�����ة یذكر فیھا األلوان وكلما س�����مع التالمیذ اللون 
  استجابوا لھ (لما یعنیھ) یقصى كل تلمیذ أخطأ ویعلن في النھایة على الفائز.

                                          تقدیم نصائح وإرشادات                                 -
  التحیة الریاضیة.-
  

  عملˊ05
  التركیز واالنتباه.  -
   
  تصحیح األخطاء. -

07رقم:  وحدة تعلیمیة  

الثانیة متوسط          المستوى:                                                                                             -باتنة -اإلخوة شطوح متوسطة: 
 الجري السریع :1النشاط                                                                                                          بن علي عصاماألستاذ: 

 كرة السلة :2النشاط                                             أن یحافظ التلمیذ على الجري في خط مستقیم.             األول: ھدف النشاط 
 أن یتمكن التلمیذ من التصویب السلمي من وضعیات مختلفة.: ھدف النشاط الثاني



 

   

   
                 

   

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل
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    .* تحضیر نفسي
  

   .* تحضیر بدني عام

  :01موقف 
  شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة. اقبة اللباس،االصطفاف، المناداة، مر

  (لعبة جمع المحصول) :02موقف 
ینتش��ر التلمیذ انتش��ار حر في الملعب، یرمي األس��تاذ كرات في الملعب ویطلب من 

  التالمیذ جمع ھذه الكرات، الذي یجمع أكبر عدد من الكرات یعتبر فائزا. 
  دات).القیام بالتمرینات الخاصة بالمرونة (التمدی -

  عمل ˊ10
االنض�باط وحسن االصغاء -

  .لألستاذ
عدم إھمال أي عض�����لة أو -

  مفصل.
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  عــــریـري الســـالج
ت�ع�لم االنطالق من  *

    .وضعیات مختلفة

* اعتم���اد اإلش���������ارة 
  .السمعیة والبصریة

*تنمی��ة س�������رع��ة رد 
ق����ا من ال�ف�ع����ل ان��طال
  .وضعیة الجثو

* اس�����تثمار المھارات 
ال����م����ت����ع����ل����م����ة ف����ي 

  .المنافسة

  ) أفواج كل فوج على شكل قاطرة.04تقسیم تالمیذ إلى أربعة ( :03موقف  
  ) من التالمیذ كل واحد من فوج: 04ینطلق األربع األوائل ( السمعیة * عند اإلشارة

   .االنطالق من الوقوف: 01وضعیة  -       
  .االنطالق من الجلوس األمامي: 02یة وضع -       

   .االنطالق من الجلوس مستدیر بالظھر: 03وضعیة  -       
  .االنطالق من التمدد على الصدر: 04وضعیة  -       

  .االنطالق من التمدد على الظھر: 05وضعیة  -       
 –اس��تعد -خذ مكانك (نفس التقس��یم، لكن االنطالق من وض��عیة الجثو  :04موقف 

  أمتار فقط. 10انطلق)، مرة إشارة سمعیة ومرة إشارة بصریة مسافة 
  :   05موقف 

  .إجراء منافسة تطبیقیة بین األفواج على شكل لعبة

   عملˊ35
ال�ت�ركیز على إش����������ارة  -

    .األستاذ سمعیة أو بصریة

ی�ت��خ��ل����ل ال��ع��م����ل راح����ة  -
    .قصیرة

 .ˊ2كل وضعیة مدتھا -

الوض��عیة الص��حیحة  اتخاذ-
  .ˊ10 القأثناء االنط

ب����ذل م�ج�ھود من أج����ل  -
  .التغلب على الخصم

ي
ان
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ا
  

  ة ــــــلـــرة الســك
*التصویب نحو السلة 
من وض���عیات مختلفة 
وط�رق متنوع����ة من 
أج�����ل ت������ن�����م������ی������ة 
اإلحس�������اس��������ات بین 

  .التلمیذ والسلة
  
اس����تثمار المھارات * 

ال����م����ت����ع����ل����م����ة ف����ي 
 المنافسة.

   

  : 06موقف 
  .(عمل الورشات) ) أفواج04( تقسیم التالمیذ إلى أربعة -
                           .التصویب نحو السلة من مستطیل الرمیة الحرة: 01ورشة  -  
  التصویب بحریة من أي مكان داخل المنطقة.  : 02ورشة  -  
التص������ویب الس������لمي ابتداءا من نص������ف الملعب بالمحاورة ثم : 03ورش������ة  -  

  التصویب. 
الثالثي یكون خ�ارج (قوس الرمی�ة الثالثیة) وذلك  التص�������وی�ب: 04ورش�������ة  -  

    .بتمریرة من الزمیل
     :07موقف 

  إجراء منافسة تطبیقیة بین األفواج.
  

  عمل ˊ35
ع���دم لمس خط الرمی���ة  -

  ˊ5الحرة. 
التص���ویب من الثبات ومن -

  2و1لورشة  ˊ5القفز.
التص���ویب الس���لمي بالقفز -

بعد خطوتین فقط من مس��ك 
  ˊ5الكرة. 

ب الثالثي یكون التص�������وی��-
م����ن أي م����ك����ان خ����ارج 

  عمل  ˊ5القوس.
ال�����ت�����ح�����ل�����ي ب�����ال�����روح -

  ˊ15الریاضیة.
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  .*العودة إلى الھدوء

  (لعبة نقل الكرات) : 08موقف 
  ) قاطرات جنبا إلى جنب، تكون المسافة بین العب وآخر04یقف التالمیذ في ( -
قدمة كل قاطرة، عند اإلش�����ارة متر، تس�����لم كرة طبیة للتلمیذ الذي یقف في م1/2 

  تبدأ اللعبة بقیام حامل الكرة بتسلیمھا لالعب الذي یلیھ وھكذا، ثم یعلن عن الفائز.
  .تقدیم النصائح واإلرشادات -
                                                                      .التحیة الریاضیة -

  عملˊ05
  .التركیز واالنتباه -
   
  .حیح األخطاءتص -

06رقم:  وحدة تعلیمیة  

الثانیة متوسط          المستوى:                                                                                               -باتنة -إلخوة شطوح امتوسطة: 
 الجري السریع :1النشاط                                                                                                           بن علي عصاماألستاذ: 

 كرة السلة :2النشاط                                                                        أن یستجیب التلمیذ لمنبھ خارجي. ھدف النشاط األول:
 أن یتكون لدى التلمیذ اإلحساس بالمسافة أثناء التصویب بینھ وبین السلة. ھدف النشاط الثاني: 



                 

   
  

  

  
  

          

         

   

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  محتوى التعلم  المراحل

یة
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  * تحضیر نفسي.
  

* تحض�������یر بدني 
  عام.

  :01موقف 
  االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة 

  (لعبة صفارة صفارتین) :02موقف 
ش�ار حر داخل الملعب وعند إطالق األستاذ اإلشارة األولى واحدة یجري ینتش�ر التالمیذ انت -

التالمیذ في الملعب، وعند إطالق اإلش�ارة الثانیة یجلس التالمیذ على أربع، ویحاول األستاذ 
  تغلیطھم من یخطأ یخرج، من بقي أخیرا ھو الفائز. 

  التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات). - 

  عمل ˊ10
وحس���ن  االنض���باط-

  .االصغاء لألستاذ
ال��ت��رك��ی��ز ع��ل��ى  -

  إشارة األستاذ.
ع����دم إھ���م����ال أي -

  عضلة أو مفصل.
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  الجري السریع
  

* عمل ورش�������ات 
بوضع عوائق من 
أج����ل ت��حس��������ی��ن 

  طریقة الجري.
* اس���������ت���ث���م����ار 
ال�������م��������ھ��������ارات 
ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 

  المنافسة.

  ) أفواج.04عمل بالورشات، یقسم التالمیذ( :03موقف 
خطوط متباعدة  3م) ثم 1خطوط متباعدة فیما بینھا بـ��������� (3یض���ع األس���تاذ : 01*ورش���ة  

الرجوع  المیذ ویقفزون علیھا حتى النھایةم)، یجري الت2خطوط متباعدة بـ( 3م) ثم 1.5بـ�(
  مشیا.

  م) یقفز علیھا التالمیذ. 2ـ (أقماع متباعدة فیما بینھا ب 10یضع األستاذ : 02* ورشة  
م)، یقفز علیھا  2م) متباعدة فیما بینھا (1حواجز علوھا ( 07یضع األستاذ : 03* ورش�ة  

  التالمیذ.
م)، ینطلق التالمیذ بعد 25یضع جھازي انطالق في رواقین طول الرواقین (: 04* ورش�ة   

  اإلشارة من وضعیة الجثو حتى خط الوصول. 
  فسة على شكل لعبة.إجراء منا :04موقف 

   عملˊ35
عدم القیام بحركات -

ال عالق��ة لھ��ا خالل 
  الجري.

  
االنطالق بأقص�������ى -

س�������رع���ة حتى خط 
  النھایة.

ال��ت��ح��ل��ي ب����ال��روح -
وتقب��ل  الری��اض�������ی��ة

  النتیجة.
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  كــرة الســلــة 
* إجراء منافس�����ة 
ب��ط��ری��ق����ة دف����اع 

  .المنطقة
     
اس���������ت���ث���م����ار  *

ال�������م��������ھ��������ارات 
ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 

  المنافسة.

یقس����م التالمیذ إلى أفواج متس����اویة العدد، تجرى القرعة بینھم، تقام منافس����ة : 05وقف م
على نص�����ف الملعب، تكون طریقة الدفاع تس�����مى "دفاع المنطقة" نختار منھا طریقة دفاع 

  ن، ثم یدخل فوجان آخران." یھاجم فوج على فوج، عند قطع الكرة یتبدال 1-2-2"
  

  ".   3-2نفس التقسیم والتفویج لكن تكون طریقة "دفاع المنطقة" بطریقة " :06موقف 
  

  : 07موقف 
  إجراء منافسة تطبیقیة بین األفواج.

  عمل ˊ35
ت��ط��ب��ی��ق ق��وان��ی��ن  -

  اللعبة.
المح����افظ����ة على  -

مثل�ث ال�دف�اع باتباع 
ال���ج���ھ����ة ال���ق���وی����ة        

  ." جھة الكرة"
الروح ال�ت�حلي ب���� -

الری��اض�������ی��ة وتقب��ل 
  .النتیجة
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*ال�����ع�����ودة إل�����ى 
  .الھدوء

  (لعبة السمكة والبحر) : 06موقف 
یقف الق�ائ�د أم�ام زمالئھ یمد الذراع الیمنى ویمثل "البحر" وبینما یمثل الذراع الیس�������رى  -

مكة رور الس"الس�مكة" تارة تحت الیمنى "البحر" وتارة فوقھا، ال یص�فق التالمیذ إال بعد م
  فوق البحر، یقصى كل تلمیذ یخطأ، ثم یعلن عن الفائز. 

  تقدیم نصائح وإرشادات                                                                         -
  التحیة الریاضیة. -

  عملˊ05
 .التركیز واالنتباه -
   
  .تصحیح األخطاء -

08رقم:  وحدة تعلیمیة  

 الثانیة متوسط المستوى:                                                                                              -باتنة -اإلخوة شطوح متوسطة: 
 الجري السریع :1النشاط                                                                                                          بن علي عصاماألستاذ: 
 كرة السلة :2النشاط أن یتخلص التلمیذ من الحركات الزائدة خالل الجري.                                                 األول: نشاط ھدف ال

 أن یساھم التالمیذ في الدفاع عن السلة بالتموقع المناسب.: ھدف النشاط الثاني



  
    

  

  

  

        

  التوجیھات  محتوى اإلنجاز  التعلم محتوى  المراحل
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  .* تحضیر نفسي
  

* تحض�������یر بدني 
  .عام

  :01موقف 
   .االصطفاف، المناداة، مراقبة اللباس، شرح ھدف الحصة، التحیة الریاضیة

  عكس اإلشارة) لعبة(: 02موقف 
ان معین في ینتش����ر التالمیذ انتش����ار حر داخل الملعب ویقوم المدرس باإلش����ارة إلى مك -

  الملعب، فیبدأ التالمیذ بالجري عكس االتجاه المشار إلیھ.
  ).العضلیة التمرینات الخاصة بالمرونة (التمدیدات -

  عملˊ10
االنض�����باط وحس�����ن -

  .االصغاء لألستاذ
ع��دم االن��دف��اع أثن��اء -

  .الجري
ع����دم إھ����م����ال أي  -

  .عضلة ومفصل
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  الجري السریع
  .*بناء منافسة

*تح�دی�د ك�ل رواق 
  خاص بالجري.

اس�����������ت����ث����م����ار *
ال�������م��������ھ��������ارات 
ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 

  المنافسة.
  

  : 03موقف 
الش����بكة ˶مثنى)، ثم القیام بتس����جیل النتائج في -إجراء منافس����ة ثنائیة بین التالمیذ (مثنى

الجري الس�������ریع، الت��درج في  ةأبج��دی��آخ��ذین بعین االعتب��ارالمع��اییراآلتی��ة: ( ˵التقویمی��ة
تقدر  )التوقیت المحققالجري في خط مستقیم،  االستجابة لمنبھ خارجي، استقامة الجسم،

م)، بعد تس��جیل المعلومات في "الش��بكة التقویمیة"نقوم بحس��اب النس��بة 50المس��افة ب(
حس�������ب ك�ل تلمی�ذ، ثم نس�������ب�ة" مركب الكفاءات" لجمیع المئوی�ة لك�ل "مرك�ب الكف�اءة" 

ثم یرتب وینقط التالمیذ حس�����ب مقیاس التنقیط  معرفة التطور الحاص�����لمیذ، من أجل التال
  الخاص بالسرعة.

  عملˊ35
االنتب�اه إلى إش�������ارة -

  .االنطالق
  
إنھاء السباق في أقل -

زم��ن م��م��ك��ن ودون 
  أخطاء.
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  كرة السلة
ن بی *بناء منافسة

  .األفواج
*م�ع�رف����ة التطور 

  .الحاصل
*اس�����������ت����ث����م����ار 
 ال�������م��������ھ��������ارات

ال��م��ت��ع��ل��م����ة ف��ي 
  .المنافسة

  

  :04موقف 
  ) أفواج.04تقسیم التالمیذ إلى أربعة ( -
  إجراء القرعة بین األفواج، فوجین یتنفسان وفوجین مالحظین ثم یتبدالن. -
  إجراء منافسة بین األفواج. -
مریر (تتس�������ج�ل النت�ائج في "لش�������بك�ة التقویمی�ة"آخ�ذین بعین االعتب�ارالمعاییراآلتیة:  -

تائج تس���جل الن كرة، المحاورة، التنقل بالكرة، التص���ویب، التموقع في الدفاع)واس���تقبال ال
في "الشبكة التقویمیة" ثم تحسب النسب المئویة لـ "مركبات الكفاءة "حسب كل تلمیذ ثم 

وفي األخیر تقارن النتائج، ثم یرتب وینقط التالمیذ حس����ب "ش����بكة تقویم  ،جمیع التالمیذ
  األنشطة الجماعیة".

  

  لعمˊ35
التحلي باالنض������باط  -
  .احترام قائد الفوجو
  
ض�������رورة ال�تركیز  -

  .أثناء المالحظة
  
ال�ت�ع����اون وال�تحلي  -

  .بالروح الریاضیة
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*ال�����ع�����ودة إل�����ى 
  .الھدوء

  ) العقرب(لعبة : 05موقف 
أمتار) بداخلھا ص��ف من س��تة تالمیذ على ش��كل عقرب 10یش��كل التالمیذ دائرة قطرھا ( -

ن في محیط الدائرة تمریر الكرة فیما بینھم، یجب إص�������ابة آخر یح�اول التالمیذ المتواجدو
عنص�ر في العقرب بالكرة، لذا یتوجب على أول عنص�ر من العقرب أن یتصدى للكرة وكل 

  تلمیذ تم لمسھ بالكرة ینضم للدائرة وھكذا حتى آخر عنصر.
                                                                         .تقدیم نصائح وإرشادات -
  التحیة الریاضیة.- 

  

  عملˊ05
  .التركیز واالنتباه -
  
  .تصحیح األخطاء -

09رقم:  وحدة تعلیمیة  

 الثانیة متوسطالمستوى:                                                                                                -باتنة -اإلخوة شطوحمتوسطة: 
 الجري السریع: 1النشاط                                                                                                األستاذ: بن علي عصام          

 كرة السلة: 2النشاط                                                                                .وضعیة تقویمیة تحصیلیةھدف النشاط األول: 
                                                                                                        .وضعیة تقویمیة تحصیلیةھدف النشاط الثاني: 


