السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :الكرة الطائرة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

المؤسسة  :ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود/العزٌزٌة .
المستوى  :الثالثة ثانوي .
المجال التعلٌمً  :األول .

الوحذة التعليمية األولى
الهدف الخاص :

التعرف على النشاط واكتشاف القدرة األولية .

الهدف االجرائي :

تقييم تشخيصي .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائية

كرسي  ،طاولة  ،ملعب الكرة الطائرة  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،ميقاتي  ،صدريات .
ظروف االنجاز
وضعيات التعلم

ـ الوضعية التعليمية (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس الرٌاضً  ،شرح موجز لهدف الحصة ،
القسم .
اعفاء المرضى .
مرحلة
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
التحضير ـ تهٌئة التالمٌذ
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ القٌام بلعبة التمرٌرات الموجهة داخل مساحة محددة
فً النشاط
بوجود منافس من نفس الفوج .

معايير النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي التعرض
لالصابات .

ـ الوضعية التعليمية (: )02
ـ الموقف األول :
ـ التعرف على مختلف بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
الجوانب المتعلقة ٌقوم عناصر كل فوج بتبادل الكرات باستعمال أصابع
الٌد  ،ثم التمرٌر باستعمال وجه الساعدٌن  ،ثم القٌام
بالنشاط .
بارسال بسٌط نحو الفوج المقابل من الشبكة  ،لٌحاول
هذا األخٌر بناء هجوم بسٌط ،ثم تغٌر األدوار .

مرحلة
التعلم

ـ الموقف الثاني :
ـ كشف مستوى األداء بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )4فرق (أ) ( ،ب) ( ،ج) ( ،د)
الفردي والجماعً وعلى شكل منافسة نقوم باجراء مقابلة بٌن (أ) و (ب)
ثم مقابلة بٌن الفرٌقٌن (ج) و (د) ثم نحدد الفائزٌن .
للتالمٌذ .

ـ تدوٌن المالحظات
واستخالص النقائص
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقييم

ـ العودة بالجسم الى
الحالة الطبٌعٌة .
ـ فتح باب الحوار
والمناقشة .

ـ الموقف الثالث :
ـ اجراء مقابلة بٌن الفوجٌن الفائزٌن ثم بٌن الفوجٌن
المنهزمٌن لتحدٌد المراتب من ( )1الى ( )4حٌث ٌتم
من خاللها تحدٌد النقائص لمعالجتها مع التالمٌذ .

ـ الوضعية التعليمية (: )03
ـ اجراء تمارٌن االسترجاع .
ـ جمع التالمٌذ وتقدٌم المالحظات واعالن النتائج .
ـ اجراء مناقشة عامة حول سٌرورة الحصة ،
والتحضٌر للحصة القادمة .
ـ التحٌة الرٌاضٌة ثم االنصراف .

ـ فهم قواعد اللعبة
واحترامها .
ـ ابراز التلمٌذ
لمهاراته الفنٌة .

ـ المشاركة االٌجابٌة
والفعالة داخل
الفوج .

ـ المتعة فً اللعب
والتعاون مع أفراد
الجماعة .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :الكرة الطائرة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

المؤسسة  :ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود/العزٌزٌة .
المستوى  :الثالثة ثانوي .
المجال التعلٌمً  :األول .

الوحذة التعليمية الثانية
الهدف الخاص :

التحكم في توجيه الكرة نحو مناطق محددة .

الهدف االجرائي :

التعامل مع تقنية االرسال وتقدير قوته ومساره .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائية

كرسي  ،طاولة  ،ملعب الكرة الطائرة  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،ميقاتي  ،صدريات .
ظروف االنجاز
وضعيات التعلم

ـ الوضعية التعليمية (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس الرٌاضً  ،شرح موجز لهدف الحصة ،
القسم .
اعفاء المرضى .
مرحلة
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
التحضير ـ تهٌئة التالمٌذ
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ على شكل قاطرة ٌجري التالمٌذ نحو الشبكة وٌحاول
فً النشاط
كل منهم االرتقاء والتصفٌق مع الزمٌل المقابل  ،وهكذا .

معايير النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي التعرض
لالصابات .

ـ الوضعية التعليمية (: )02
ـ الموقف األول :
ـ البحث عن الوضعٌة بوجود ( )4أفواج على حافة االرسال وبشكل قاطرة
الصحٌحة لالرسال ٌحاول كل تلمٌذ بارسال الكرة بتقنٌة االرسال المنخفض
من خالل التعامل على أن تمر الكرة فوق الشبكة الى المنطقة المقابلة
وباتجاه الزمٌل المقابل ،ثم تكرر العملٌة .
مع الشبكة .

مرحلة
التعلم

ـ الموقف الثاني :
نفس التقسٌم والعمل السابقٌن  ،لكن هذه المرة ٌكون
ـ العمل على توجٌه
وضبط االرسال العمل على شكل منافسة بٌن األفواج  ،حٌث تحسب نقطة
من خالل التعامل اذا سقطت الكرة فً منطقة (6م)  ،ونقطتٌن اذا سقطت
فً منطقة (3م)  ،ثم تجمع النقاط وٌعٌن الفوج الفائز .
مع المسافة .
ـ الموقف الثالث :
اجراء مقابالت تطبٌقٌة بٌن األفواج األربعة على
ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة  .شكل بطولة وٌتم فٌها تحدٌد المراتب من ( 1الى)4
بحٌث تحسم المقابلة بشوط واحد .

مرحلة
التقييم

ـ العودة بالجسم الى
الحالة الطبٌعٌة .
ـ فتح باب الحوار
والمناقشة .

ـ الوضعية التعليمية (: )03
ـ اجراء تمارٌن االسترجاع .
ـ جمع التالمٌذ وتقدٌم المالحظات واعالن النتائج .
ـ اجراء مناقشة عامة حول سٌرورة الحصة ،
والتحضٌر للحصة القادمة .
ـ التحٌة الرٌاضٌة ثم االنصراف .

ـ احترام الدور
أثناء العمل .
ـ رفع الكرة نسبٌا
قبل االرسال .
ـ ضرب الكرة
بقبضة الٌد .
ـ اعطاء القوة
الالزمة لالرسال
وتقدٌر مساره .
ـ التعاون الجماعً
وعدم األنانٌة
فً اللعب .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :الكرة الطائرة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

المؤسسة  :ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود/العزٌزٌة .
المستوى  :الثالثة ثانوي .
المجال التعلٌمً  :األول .

الوحذة التعليمية الثالثة
الهدف الخاص :

العمل على ضمان تبادل الكرات .

الهدف االجرائي :

البحث عن الطريقة المالئمة للتمرير ضمن حدود ومناطق اللعب .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائية

كرسي  ،طاولة  ،ملعب الكرة الطائرة  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،ميقاتي  ،صدريات .
ظروف االنجاز
وضعيات التعلم

ـ الوضعية التعليمية (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس الرٌاضً  ،شرح موجز لهدف الحصة ،
القسم .
اعفاء المرضى .
مرحلة
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
التحضير ـ تهٌئة التالمٌذ
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ على شكل دائرة ٌقوم التالمٌذ بتبادل الكرة دون أن
فً النشاط
تسقط  ،بحٌث ٌعاقب من تسقط منه الكرة .

معايير النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي التعرض
لالصابات .

ـ الوضعية التعليمية (: )02
ـ التحكم فً الكرة
وادراك األطراف
المساعدة للتمرٌر
بشكل جٌد .

مرحلة
التعلم
ـ ضمان تبادل
وتوجٌه الكرة بعد
استقبالها .

ـ خلق جو من
المتعة والتنافس .

مرحلة
التقييم

ـ العودة بالجسم الى
الحالة الطبٌعٌة .
ـ فتح باب الحوار
والمناقشة .

ـ الموقف األول :
بوجود ( )4أفواج عمل  ،كل فوج ٌقسم الى فوجٌن
تفصل بٌنهما الشبكة ٌ ،قوم كل تلمٌذ من كل فوج بتمرٌر
الكرة بأصابع الٌد نحو الزمٌل المقابل وهذا األخٌر ٌقوم
باعادتها بوجه الساعدٌن  ،بحٌث تكرر العملٌة .

ـ تمدٌد الذراعٌن
عند دفع الكرة .

ـ الموقف الثاني :
بوجود فوجٌن ٌحتل كل منهما منطقة من الملعب حٌث
ٌقوم الفوج األول بارسال الكرة نحو الفوج المقابل وهذا
األخٌر تبادل الكرة (3مرات) قبل اعادتها  ،والذي ٌنجح
فً ذلك تحسب له نقطة  ،ثم تكرر العملٌة وٌعٌن الفائز .

ـ رفع الكرة عالٌا
العطاء فرصة
للزمٌل للتمرٌر
بشكل مرٌح .

ـ الموقف الثالث :
اجراء مقابالت تطبٌقٌة بٌن األفواج األربعة على
شكل بطولة وٌتم فٌها تحدٌد المراتب من ( 1الى)4
بحٌث تحسم المقابلة بشوط واحد .

ـ اللعب الجماعً
المنظم واحترام
قواعد اللعبة .

ـ الوضعية التعليمية (: )03
ـ اجراء تمارٌن االسترجاع .
ـ جمع التالمٌذ وتقدٌم المالحظات واعالن النتائج .
ـ اجراء مناقشة عامة حول سٌرورة الحصة ،
والتحضٌر للحصة القادمة .
ـ التحٌة الرٌاضٌة ثم االنصراف .

ـ استعمال أصابع
الٌد الثالث .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

المؤسسة  :ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود/العزٌزٌة .
المستوى  :الثالثة ثانوي .
المجال التعلٌمً  :األول .

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :الكرة الطائرة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية الرابعة
الهدف الخاص :

ضبط التصرفات والحركات حسب ظروف العمل .

الهدف االجرائي :

العمل على احتالل المناطق الحساسة في الدفاع والهجوم .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائية

كرسي  ،طاولة  ،ملعب الكرة الطائرة  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،ميقاتي  ،صدريات .
ظروف االنجاز
وضعيات التعلم

ـ الوضعية التعليمية (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس الرٌاضً  ،شرح موجز لهدف الحصة ،
القسم .
اعفاء المرضى .
مرحلة
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
التحضير ـ تهٌئة التالمٌذ
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ على شكل قاطرة ٌجري التالمٌذ نحو الشبكة وٌحاول
فً النشاط
كل منهم االرتقاء والتصفٌق مع الزمٌل المقابل  ،وهكذا .

معايير النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي التعرض
لالصابات .

ـ الوضعية التعليمية (: )02
ـ الموقف األول :
بوجود ( )4أفواج على نصف الملعب وكل فوج ٌقابل
ـ العمل على ضبط
تقنٌة الصد والتغطٌة فوج آخر فً النصف الثانً  ،حٌث ٌقوم هذا األخٌر
باستقبال كرة ارسال وٌحاول بناء هجوم نحو الفوج ()1
الدفاعٌة .
الذي ٌكون فً وضع الصد  ،ثم تغٌر األدوار .

مرحلة
التعلم

ـ الموقف الثاني :
ٌقسم الملعب الى ( )6مناطق وٌحتل كل تلمٌذ منطقة
ـ التحكم فً مختلف
حاالت الصد حسب ثم ٌقوم التالمٌذ ( )3فً الصف الخلفً بارسال الكرة نحو
ظروف العمل  .الجهة المقابلة الذي ٌقوم عناصرها بصد الكرات  ،ثم
تحسب عدد حاالت الصد فً كل مرة  ،ثم تغٌر األدوار .
ـ الموقف الثالث :
اجراء مقابالت تطبٌقٌة بٌن األفواج األربعة على
ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة  .شكل بطولة وٌتم فٌها تحدٌد المراتب من ( 1الى)4
بحٌث تحسم المقابلة بشوط واحد .

مرحلة
التقييم

ـ العودة بالجسم الى
الحالة الطبٌعٌة .
ـ فتح باب الحوار
والمناقشة .

ـ الوضعية التعليمية (: )03
ـ اجراء تمارٌن االسترجاع .
ـ جمع التالمٌذ وتقدٌم المالحظات واعالن النتائج .
ـ اجراء مناقشة عامة حول سٌرورة الحصة ،
والتحضٌر للحصة القادمة .
ـ التحٌة الرٌاضٌة ثم االنصراف .

ـ التمرٌر واالستقبال
الجٌد للكرة .
ـ االرتقاء الشاقولً
لتفادي لمس الشبكة .

ـ الصد بالٌدٌن
مضمومتٌن .
ـ مساٌرة الدفاع
لحائط الصد .
ـ اللعب الجماعً
المنظم واحترام
قواعد اللعبة .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

المؤسسة  :ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود/العزٌزٌة .
المستوى  :الثالثة ثانوي .
المجال التعلٌمً  :األول .

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :الكرة الطائرة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية الخامسة
الهدف الخاص :

العمل على توزيع األدوار واالنتقال من وضعية الى أخرى .

الهدف االجرائي :

تنظيم العمل الجماعي والتعاون من أجل الفوز .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائية

كرسي  ،طاولة  ،ملعب الكرة الطائرة  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،ميقاتي  ،صدريات .
ظروف االنجاز
وضعيات التعلم

ـ الوضعية التعليمية (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس الرٌاضً  ،شرح موجز لهدف الحصة ،
القسم .
اعفاء المرضى .
مرحلة
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
التحضير ـ تهٌئة التالمٌذ
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ بوجود ( )4أفواج كل فوجٌن متقابلٌن ٌقوم التالمٌذ
فً النشاط
بلعبة مرر واتبع  ،حٌث ٌكرر العمل كلما سقطت الكرة .

معايير النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي التعرض
لالصابات .

ـ الوضعية التعليمية (: )02
ـ ضبط الحركات
والتصرفات ضمن
حدود معٌنة
واحترامها .

مرحلة
التعلم

ـ ضمان تبادل
وتوجٌه الكرة بعد
االستقبال .

ـ الموقف األول :
بوجود ( )4أفواج  ،كل فوج ٌحتل منطقة مقسمة الى
مربعات متساوٌة ومحددة بمعالم حٌث ٌتبادل التالمٌذ
الكرة بٌنهم شرط أن ال تخرج الكرة من المربع المحدد
وال تعود الى نفس المربع  ،ثم تكرر العملٌة .
ـ الموقف الثاني :
بوجود الشبكة ٌحتل كل فوج منطقة مقسمة الى ()6
مربعات وكل تلمٌذ ٌحتل مربع ٌ ،رسل الفوج ( )1الكرة
نحو الفوج ( )2الذي ٌقوم ب(3تمرٌرات) بٌن عناصره
وذلك بعد االستقبال  ،ثم تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

ـ الموقف الثالث :
اجراء مقابالت تطبٌقٌة بٌن األفواج األربعة على
ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة  .شكل بطولة وٌتم فٌها تحدٌد المراتب من ( 1الى)4
بحٌث تحسم المقابلة بشوط واحد .

مرحلة
التقييم

ـ العودة بالجسم الى
الحالة الطبٌعٌة .
ـ فتح باب الحوار
والمناقشة .

ـ الوضعية التعليمية (: )03
ـ اجراء تمارٌن االسترجاع .
ـ جمع التالمٌذ وتقدٌم المالحظات واعالن النتائج .
ـ اجراء مناقشة عامة حول سٌرورة الحصة ،
والتحضٌر للحصة القادمة .
ـ التحٌة الرٌاضٌة ثم االنصراف .

ـ التمرٌر الجٌد .
ـ المحافظة على الكرة
فً الهواء أطول
مدة ممكنة .
ـ احترام المنطقة
المحددة للعب .
ـ االستقبال الجٌد
ورفع الكرة عالٌا
العطاء فرصة
للزمٌل للتمرٌر .
ـ اللعب الجماعً
واحترام قواعد اللعب.

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

المؤسسة  :ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود/العزٌزٌة .
المستوى  :الثالثة ثانوي .
المجال التعلٌمً  :األول .

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :الكرة الطائرة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية السادسة
الهدف الخاص :

العمل على مغالطة المنافس وتنظيم هجوم ساحق .

الهدف االجرائي :

خلق وايجاد الثغرات عند المنافس لتسجيل نقاط .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائية

كرسي  ،طاولة  ،ملعب الكرة الطائرة  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،ميقاتي  ،صدريات .
ظروف االنجاز
وضعيات التعلم

ـ الوضعية التعليمية (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس الرٌاضً  ،شرح موجز لهدف الحصة ،
القسم .
اعفاء المرضى .
مرحلة
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
التحضير ـ تهٌئة التالمٌذ
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ اجراء لعبة التمرٌرات المتتابعة داخل كل فوج وذلك
فً النشاط
باستعمل تقنٌة التمرٌر واالستقبال .

معايير النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي التعرض
لالصابات .

ـ الوضعية التعليمية (: )02
ـ الموقف األول :
بوجود ( )4أفواج عمل على شكل قاطرة عند خط
ـ العمل على تحسٌن
اللعب بتتبع مراحل منطقة (3م) وبوجود موزع من كل فوج ٌقوم كل تلمٌذ
الهجمة (تمرٌر  ،بتمرٌر الكرة نحو الموزع لٌعٌدها هذا األخٌر تحضٌرا
توزٌع  ،هجوم )  .للهجوم  ،ثم تكرر العملٌة وتغٌر األدوار .

مرحلة
ـ الموقف الثاني :
بوجود الشبكة  ،وعلى شكل قاطرة على حافة االرسال
ـ التحكم فً توجٌه
التعلم
الكرة الواردة من ٌقوم التالمٌذ بارسال كرة نحو المنطقة المقابلة  ،بحٌث
االستقبال واختٌار ٌقوم عناصر الفوج االخر باستقبال الكرة ومحاولة بناء
الخطة المناسبة للعب  .هجوم  ،ثم تغٌر األدوار ٌ ،كون العمل (4ضد. )4
ـ الموقف الثالث :
اجراء مقابالت تطبٌقٌة بٌن األفواج األربعة على
ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة  .شكل بطولة وٌتم فٌها تحدٌد المراتب من ( 1الى)4
بحٌث تحسم المقابلة بشوط واحد .

مرحلة
التقييم

ـ العودة بالجسم الى
الحالة الطبٌعٌة .
ـ فتح باب الحوار
والمناقشة .

ـ الوضعية التعليمية (: )03
ـ اجراء تمارٌن االسترجاع .
ـ جمع التالمٌذ وتقدٌم المالحظات واعالن النتائج .
ـ اجراء مناقشة عامة حول سٌرورة الحصة ،
والتحضٌر للحصة القادمة .
ـ التحٌة الرٌاضٌة ثم االنصراف .

ـ التمرٌر الجٌد .
ـ تتبع المهاجم للكرة
واالرتقاء الجٌد
قبل السحق .
ـ احترام الدور
أثناء العمل .
ـ محاولة تموٌه
الفرٌق المقابل
والشعور بالمتعة
فً اكتساب التقنٌة .
ـ اللعب الجماعً
واحترام قواعد اللعب.

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

المؤسسة  :ثانوٌة الشهٌد قطاش حمود/العزٌزٌة .
المستوى  :الثالثة ثانوي .
المجال التعلٌمً  :األول .

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :الكرة الطائرة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية السابعة
الهدف الخاص :

ابراز كل المكتسبات الفردية والجماعية خالل المنافسة .

الهدف االجرائي :

تقييم تحصيلي .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائية

كرسي  ،طاولة  ،ملعب الكرة الطائرة  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،ميقاتي  ،صدريات .
ظروف االنجاز
وضعيات التعلم

ـ الوضعية التعليمية (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس الرٌاضً  ،شرح موجز لهدف الحصة ،
القسم .
اعفاء المرضى .
مرحلة
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
التحضير ـ تهٌئة التالمٌذ
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ كل فوج ٌحتل منطقة معٌنة وبتشكٌل من اقتراح كل
فً النشاط
منهم ٌقوم التالمٌذ بتبادل الكرة بشتى أنواع التمرٌر .

معايير النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي التعرض
لالصابات .

ـ الوضعية التعليمية (: )02
ـ تقوٌم األداء
الفردي للتالمٌذ .

ـ الموقف األول :
ٌكون التقوٌم على ثالث وضعٌات كماٌلً :

ـ الدقة فً تمرٌر
واستقبال الكرة .

ـ الوضعية (:)1

ـ التحكم فً تمرٌر
واستقبال الكرة .

مرحلة
التعلم

عمل ثنائً  ،حٌث ٌقوم التالمٌذ بتبادل الكرة باستعمال
أصابع الٌد  ،ثم بوجه الساعدٌن .

ـ المحافظة على
الكرة فً الهواء .

ـ الوضعية (:)2

ـ مستوى التنسٌق
فً بناء الهجوم .

عمل ثنائً  ،حٌث ٌقوم التالمٌذ ببناء هجمة بسٌطة
عبر ثالث مراحل ( تمرٌر ،توزٌع  ،هجوم ) .

ـ االرتقاء الجٌد
قبل السحق .

ـ الوضعية (:)3

ـ التحكم فً تدقٌق
وتوجٌه االرسال .

مرحلة
التقييم

ٌقوم كل تلمٌذ بارسال بسٌط للكرة نحو المنطقة المقابلة
وباتجاه نقاط محددة ( منطقة 3م  -منطقة 6م ) .

ـ تقدٌر مسار الكرة
نحو المنطة المحددة .

ـ تقوٌم األداء
الجماعً للتالمٌذ .

ـ الموقف الثاني :
اجراء مقابالت بٌن األفواج على شكل بطولة وٌتم
فٌها تحدٌد المراتب من ( 1الى . ) 4

ـ اللعب الجماعً
المنظم والرغبة
فً تحقٌق الفوز .

ـ العودة بالجسم الى
الحالة الطبٌعٌة .
ـ فتح باب الحوار
والمناقشة .

ـ الوضعية التعليمية (: )03
ـ اجراء تمارٌن االسترجاع .
ـ جمع التالمٌذ وتقدٌم المالحظات واعالن النتائج .
ـ اجراء مناقشة عامة حول سٌرورة الحصة ،
ـ التحٌة الرٌاضٌة ثم االنصراف .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

