السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
األستاذ  :عمور عبد هللا .

ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود  /العزٌزٌة .
مادة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .

البرمجة السنوية للسنة الثالثة ثانوي
الكفاءة الختامية :

ضبط االستجابات السلوكية مع تنويع أشكال وشدة الحركة قصد تحسين نتيجة أو منتوج رياضي ذو صبغة جمالية .

الكفاءة القاعدية األولى

الكفاءة القاعدية الثانية

أن ٌتمكن المتعلم من تجنٌد وتسٌٌر طاقاته
لتحقٌق أفضل نتٌجة .

أن ٌتمكن المتعلم من تنوٌع التدخالت
بمجهودات مناسبة لضمان أفضل نتٌجة .

المؤشرات
ـ تحقٌق نتٌجة  ،تحسن متعلق بالوقت .
ـ الجري فً حدود وقت معٌن ومسافة معٌنة .
ـ تجنٌد كل الطاقات لتحقٌق أفضل نتٌجة ممكنة .
ـ تسٌٌر المجهود للرفع من حدود المقدرة .

الهدف التعلمي للمداومة  /السرعة

المؤشرات
ـ التنسٌق بٌن االقتراب واالرتقاء .
ـ التنسٌق بٌن االرتقاء والطٌران .
ـ ضمان الدعم والسند فً وضعٌات تنافسٌة .
ـ المساهمة الفعالة فً نظام اللعب .

الهدف التعلمي للقفز الطويل

قطع مسافة وأداء منافسة فردٌة قصد تحسٌن
نتائج رٌاضٌة فً حدود القانون .

تحقٌق نتٌجة فً الوثب الطوٌل
بطرٌقة قانونٌة .

المعايير

المعايير

ـ توزٌع الطاقة وبذل مجهود لتحقٌق زمن جٌد .
ـ الجري باٌقاع تصاعدي منتظم ومتدرج .
ـ تنفٌذ انطالق ناجح وضمان استقامة الجسم .
ـ الجري فً المحور والبحث عن أكبر سرعة .

الهدف التعلمي للكرة الطائرة
المشاركة فً المنافسة والقٌام بأدوار
دفاعٌة وهجومٌة .

المعايير
ـ التحول المناسب من وضعٌة الى أخرى .
ـ التواجد فً المناطق الحساسة فً الدفاع
والهجوم .
ـ الضغط على المنافس ومباغتته .
ـ فهم الموقف والتصدي له .

ـ السيد المفتش :

ـ التحكم فً خطوات االقتراب .
ـ اختٌار أسلوب الوثب .
ـ تنفٌذ وثبات ناجحة وبطرٌقة انسٌابٌة .
ـ ربط وتنسٌق مراحل الوثب .

الهدف التعلمي لكرة اليد
محاصرة المنافس أو التخلص من المحاصرة
والتحول المناسب من الدفاع الى الهجوم .

المعايير
ـ العمل على عدم تضٌٌع الكرات والتحكم فٌها
فً مختلف التنقالت .
ـ مدة فترة الهجوم واستثمار الفضاء الحر .
ـ مشاركة عناصر الفرٌق فً الهجوم .
ـ االستحواذ على الكرة وبناء الهجوم .

الكفاءة القاعدية الثالثة
االستجابة المناسبة فردٌا وجماعٌا لمواجهة
المؤثرات أو المواقف التً ٌفرضها الموقف .

المؤشرات
ـ حصر مخاطر الموقف وتجنٌد طاقاته لتحقٌق
أفضل نتٌجة ممكنة .
ـ تسٌٌر نتٌجة ومجهود والمحافظة علٌها .
ـ تعدٌل المجهودات خالل اللعب لمواجهة المنافس .

الهدف التعلمي لدفع الجلة
تحقٌق رمٌة ناجحة وبطرٌقة
قانونٌة .

المعايير
ـ اختٌار أسلوب الدفع .
ـ الدفع بكامل أطراف الجسم .
ـ تنفٌذ رمٌات صحٌحة وبطرٌقة انسٌابٌة .
ـ ربط وتنسٌق مراحل الدفع .

الهدف التعلمي لكرة السلة
القٌام بدور السند فً الدفاع والهجوم بما
ٌناسب مواقع اللعب .

المعايير
ـ القٌام بدور السند والدعم والتغطٌة لحامل الكرة .
ـ سد العجز والخلل فً حالة النقص العددي .
ـ العمل على تغٌٌر األماكن والتحول الى حالة
التفوق العددي .
ـ المساهمة الجماعٌة فً الدفاع والهجوم .

ـ السيد نائب المدير للدراسات :

