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  تقومي   تشخيصي

ن�از  ور�* ح�Cات  ال%ثI إ

  مع ال&�ح�ج

  

ن�از ور�* ح�Cات ال%ثI إــ 

  مع ال&%ازن 

  

ن�از و�* ح�Cات ال&�ح�ج إـ 

  مع ال&%ازن 

  

 ن�از ور�* ح�Cات ال%ثIإـ 

  . مع ال&�ح�ج مع ال&%ازن 
 

  الثقة يف النفس والتغلب على اخلوف  املنافسة بني التالميذ                       مستوى التالميذكشف        حصة تشخيصية من أجل إبراز النقائص

  
  التحكم يف اجلسم أثناء التكور  أداء دحرجة عادية مع توازن اجلسم والتكوراجليد  التكور الصحيح أثناء األداء أن جييد الدحرجة األمامية  1حصة تعلمية 

الدحرجة اخللفيةأن جييد   2حصة تعلمية  تقان الدحرجة مع التحكم يف اجلسما   
القيام بدحرجة خلفية على مستوى مائل للتحكم يف 

  وضعية اجلسم أثناء التكور

التكور اجليد مع التحكم يف اجلسم .

  وضم الركبتني

  

  3حصة تعلمية  
أن حيسن  الدحرجة األمامية واخللفية 

  مجالية األداءالتحكم يف الرجلني مع  بفتح وضم الرجلني
يتم أداء دحرجات بفتح * طاولة * على مستوى مائل 

نفس العمل مع وضع قطعة قماش بني . الرجلني 
  الرجلني ألداء دحرجات بضم الرجلني

  توازن اجلسم عند فتح وضم الرجلني

  احلركات املنجزة الربط بني مجيع أن يربط بني الدحرجات اخللفية واألمامية  حصة تعّلمية إدماجية
تسلسل حركي منظم Vداء الدحرجات األمامية واخللفية 

  مبختلف أنواعها
السعي وراء منافسة جيدة بني 

  التالميذ

  5حصة تعلمية  
 أن يتعلم كيفية الوثب بنصف دورة

 

التحكم يف مجيع مراحل األداء مع 
  توازن اجلسم

ضبط املراحل ورفع اجلسم إىل األعلى مع وضع 
  واملرور عليها أثناء األداءحلقات 

التغلب على اخلوف والتحكم يف 

  اليدين والرجلني معا

  الربط بني احلركات أن جييد وضعية الشمعة  6حصة تعلمية  
حتسني التحكم يف مراحل الشمعة `سناد اليدين ورفع 

  الرجلني
  اإلسناد اجليد واإلرتكاز 7ليدين

 على اليدينأن حيسن وضعية الوقوف   7حصة تعلمية 
اإلسناد الصحيح والتحكم يف حركة 

  اليدين
أو مساعدة * جدار * الوقوف على اليدين `سناد 
  الزمالء

الربط بني مجيع مراحل الوقوف على 

  الرأس

 أن جييد الوقوف على الرأس  حصة تعّلمية إدماجية
التصحيح الذايت املستمر للوضعية 

  مع الرتكيز
تستدعي التحكم يف اجلسم أثناء  وضعيات تعلمية

  *الوقوف بطريقة املثلثات * األداء 
اإلرتكاز اجليد 7ليدين مع توازن 

  اجلسم

  حصة تقوميية إدماجية
  تقومي  حتصيلي

  تسلسل حركي منظم ومنسجم أداء سلسة حركية منظمة ومنسجمة
التصحيح الذايت للحركات مع الرتكيز على أدائها بكل 

  سهولة
  والرتكيز والتنسيق يف احلركات اهلدوء


