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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية األولى
الهدف الخاص :

ادراك مختلف الجوانب المتعلقة بالمنافسة .

الهدف االجرائً :

تقٌٌم تشخٌصً .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،جالت (3كغ4-كغ)  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،دٌكامتر  ،صدرٌات .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ اجراء تمارٌن المرونة والتقوٌة العضلٌة ( تمارٌن
فً النشاط
الضغط  ،ثنً ومد الذراعٌن . )....

ـ تنشٌط األطراف
العلوٌة لدفع أي
كتلة .

مرحلة
التعلم

ـ الموقف الثانً :
نضع كل تلمٌذن متقابلٌن تفصل بٌنهما مسافة (6م)
ـ التعود والتكٌف مع
ونقدم لكل تلمٌذ جلة قانونٌة (4كغ) لٌقوم برمٌها فً
الجلة وادراك
دواعً األمن أثناء األرض باتجاه الزمٌل المقابل وٌقوم هذا األخٌر بتوقٌفها
بواسطة الرجل وٌعٌد نفس العمل .....وهكذا .
العمل .

ـ تدوٌن المالحظات
واستخالص النقائص
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقٌٌم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
ٌحتل كل فوجٌن نصف الملعب والقٌام بلعبة التمرٌرات
العشر  ،وبعد العد ٌعاقب الخاسر بتمارٌن الضغط ثم
تكرر العملٌة .

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

ـ الموقف الثالث :
اجراء منافسة بٌن التالمٌذ فً دفع الجلة (3كغ) اناث
و(4كغ) ذكور  ،وٌحاول كل تلمٌذ تحقٌق أفضل نتٌجة
بطرٌقته الخاصة  ،تحسب النتائج وتدون المالحظات .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

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

ـ التركٌز عل
العمل الجماعً
وعدد التمرٌرات .

ـ ضبط مسافة
الدفع وادراك
كٌفٌة اٌقاف الجلة .

ـ التعرف على أنواع
الدفع وتحقٌق
أفضل نتٌجة ممكنة .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية الثانية
الهدف الخاص :

العمل على الوصول الى الوضعٌة المناسبة للدفع بشكل جٌد .

الهدف االجرائً :

تحسٌن تقنٌة الدفع باستعمال الزحف الجانبً .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،جالت (3كغ4-كغ)  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،دٌكامتر  ،صدرٌات .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ اجراء لعبة التمرٌرات العشر بٌن فوجٌن ذكور واناث
فً النشاط
وبعد العد ٌعاقب الخاسر بتمارٌن الضغط .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
ـ البحث عن الوضعٌة ونسلم لكل فوج جلة بالستٌكٌة  ،وعلى شكل قاطرة
ٌقوم كل تلمٌذ مسك الجلة بالطرٌقة المكتسبة ثم دفعها
المناسبة للجسم
من الثبات ومن الوضع الجانبً للجسم  ،وفً كل مرة
أثناء الدفع .
تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

مرحلة
التعلم

ـ الموقف الثانً :
من مساحة محددة ب(1متر) ٌقوم كل تلمٌذ بنفس العمل
ـ العمل على الربط
بٌن سرعة الزحف السابق لكن بالتحرك خطوة جانبٌا  ،ثم نزٌد فً المسافة
الى (2متر) والتحرك خطوتٌن أماما باستعمال الزحف
وقوة الدفع .
الجانبً  ،وفً كل مرة تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقٌٌم

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

ـ الموقف الثالث :
على شكل منافسة ٌقوم كل تلمٌذ بمحاولتٌن فً دفع
الجلة محاولٌن تحقٌق أفضل نتٌجة بالطرٌقة المكتسبة .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

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

ـ المسك الجٌد
للجلة .
ـ توفٌر مساحات
األمان .
ـ الرغبة فً
تحسٌن األداء.
ـ سرعة الزحف
وقوة الدفع .
ـ توظٌف الطاقة
الكامنة لتحقٌق
أبعد نقطة ممكنة .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية الثالثة
الهدف الخاص :

تدعٌم أو تبسٌط مصادر الطاقة أثناء الدفع .

الهدف االجرائً :

استثمار القوى الكامنة من خالل الدفع لمختلف األوزان .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،جالت (3كغ4-كغ)  ،كرات  ،أقماع  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،دٌكامتر  ،صدرٌات .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ اجراء لعبة التمرٌرات العشر بٌن فوجٌن ذكور واناث
فً النشاط
وبعد العد ٌعاقب الخاسر بتمارٌن الضغط .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
ـ البحث عن الوضعٌة ونسلم لكل فوج جلة بالستٌكٌة  ،وعلى شكل قاطرة
ٌقوم كل تلمٌذ مسك الجلة بالطرٌقة المكتسبة ثم دفعها
المناسبة للجسم
من الثبات ومن الوضع الجانبً للجسم  ،وفً كل مرة
أثناء الدفع .
تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

مرحلة
التعلم

ـ الموقف الثانً :
من مساحة محددة ب(1متر) ٌقوم كل تلمٌذ بنفس العمل
ـ العمل على الربط
بٌن سرعة الزحف السابق لكن بالتحرك خطوة جانبٌا  ،ثم نزٌد فً المسافة
الى (2متر) والتحرك خطوتٌن أماما باستعمال الزحف
وقوة الدفع .
الجانبً  ،وفً كل مرة تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقٌٌم

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

ـ الموقف الثالث :
على شكل منافسة ٌقوم كل تلمٌذ بمحاولتٌن فً دفع
الجلة محاولٌن تحقٌق أفضل نتٌجة بالطرٌقة المكتسبة .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

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

ـ المسك الجٌد
للجلة .
ـ توفٌر مساحات
األمان .
ـ الرغبة فً
تحسٌن األداء.
ـ سرعة الزحف
وقوة الدفع .
ـ توظٌف الطاقة
الكامنة لتحقٌق
أبعد نقطة ممكنة .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية الرابعة
الهدف الخاص :

العمل على تقوٌة الدفع بكامل أطراف الجسم .

الهدف االجرائً :

ادراك القوة الموجهة من األسفل الى األعلى .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،جالت (بالستٌكٌة3-كغ4-كغ)  ،أقماع  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،دٌكامتر  ،صدرٌات .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ اجراء تمارٌن المرونة والتقوٌة العضلٌة ( تمارٌن
فً النشاط
الضغط  ،ثنً ومد الذراعٌن . )....

ـ تحسٌن قوة الدفع
بكامل أطراف
الجسم .

مرحلة
التعلم
ـ تحوبل مسار قوة
الجسم من األسفل
الى األعلى .

ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقٌٌم

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

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
ٌكون العمل ثنائً  ،بحٌث كل تلمٌذ وراء زمٌله وٌقوم
بدفعه الى العالمة المحددة بقمع وٌحاول األخر مقاومته
دون الوصول الى القمع والذي ٌتمكن من ذلك ٌعاقب
األخر بتمارٌن الضغط  ،تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

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

ـ المسك الجٌد
للزمٌل والدفع
بكامل أطراف
الجسم .

ـ الموقف الثانً :
على شكل قاطرة ٌقوم كل تلمٌذ بدفع الجلة البالستٌكٌة
باستعمال الزحف الجانبً واالرتكاز على رجل الدفع
وبعد الدفع تغٌر رجل االرتكاز وتحوٌل مسار الجسم
والذراع ممدودة والرؤٌة باتجاه الدفع  ،ثم تكرر العملٌة .

ـ الحفاظ على
مسار الدفع .

ـ الموقف الثالث :
على شكل منافسة ٌقوم كل تلمٌذ بمحاولتٌن فً دفع
الجلة محاولٌن تحقٌق أفضل نتٌجة  ،ثم ٌعٌن الفائز .

ـ تجنب األخطاء
خالل عملٌة الدفع .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 تغٌٌر االرتكاز
من رجل الى آخر .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية الخامسة
الهدف الخاص :

ترتٌب مراحل الدفع وتحقٌق الدفع الفعال .

الهدف االجرائً :

العمل على التخلص من االرتباك والخوف أثناء الدفع .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،جالت (بالستٌكٌة3-كغ4-كغ)  ،أقماع  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،دٌكامتر  ،صدرٌات .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ عمل ثنائً حٌث ٌحاول كل تلمٌذ دفع زمٌله بتشابك
فً النشاط
الٌدٌن واآلخر ٌقاومه والخاسر ٌعاقب بتمارٌن الضغط .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
ـ تحسٌن مسار الدفع ونسلم لكل فوج جلة بالستٌكٌة  ،وعلى شكل قاطرة
من خالل التحكم فً ٌقوم كل تلمٌذ مسك الجلة البالستٌكٌة ثم دفعها مرة من
الجسم بعد الدفع  .الثبات ومرة باستعمال الزحف الجانبً  ،وفً كل مرة
تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

مرحلة
التعلم

ـ الموقف الثانً :
ـ الوصول الى المسار من مٌدان الدفع وبوضع حبل بعلو (3م) ٌقوم التالمٌذ
والزاوٌة المناسبة بدفع الجلة القانونٌة باستعمال الزحف الجانبً  ،وتحدٌد
للدفع بشكل جٌد  .أحسن رمٌة بقمع والتً تخرج عن المجال تلغى ٌ ،تم
التركٌز على زاوٌة الدفع ٌ ،عٌن الفائز وٌعاقب الخاسر .

ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقٌٌم

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

ـ الموقف الثالث :
على شكل منافسة ٌقوم كل تلمٌذ بمحاولتٌن فً دفع
الجلة محاولٌن تحقٌق أفضل نتٌجة بالطرٌقة المكتسبة .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

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

ـ ادراك المكان
أثناء الدفع .
ـ التحكم فً مسار
الجلة نحو القمع .

ـ الدفع لألعلى
وبزاوٌة (. )°45
ـ الرغبة فً تحسٌن
األداء والنتٌجة .
ـ توظٌف الطاقة
الكامنة لتحقٌق
أبعد نقطة ممكنة .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية السادسة
الهدف الخاص :

احترام منطقة الدفع القانونٌة والتقلٌل من األخطاء .

الهدف االجرائً :

العمل على التحكم فً توازن الجسم وضبط االندفاع المناسب .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،جالت (بالستٌكٌة3-كغ4-كغ)  ،أقماع  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،دٌكامتر  ،صدرٌات .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ ٌقوم التالمٌذ بالجري (ٌمٌنٌ-سار-أمام-خلف) حسب
فً النشاط
اشارة األستاذ ،والتركٌز على السرعة وتوازن الجسم .

ـ العمل على تغٌٌر
االرتكاز من رجل
الى أخرى .

مرحلة
التعلم

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

ـ تباعد التالمٌذ
أثناء العمل .
ـ سرعة التنفٌذ
وتفادي السقوط
فً مجال الرمً .

ـ الموقف الثانً :
من مساحة محددة ب(1متر) ٌقوم كل تلمٌذ بنفس العمل
ـ العمل على توجٌه
االرتكاز والحفاظ السابق لكن بالتحرك خطوة جانبٌا  ،ثم نزٌد فً المسافة
على توازن الجسم  .الى (2متر) والتحرك خطوتٌن أماما باستعمال الزحف
الجانبً  ،وفً كل مرة تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

ـ التوافق بٌن سرعة
الزحف وقوة
الدفع .

ـ الموقف الثالث :
على شكل منافسة ٌقوم كل تلمٌذ بمحاولتٌن فً دفع
الجلة محاولٌن تحقٌق أفضل نتٌجة بالطرٌقة المكتسبة .

ـ تجنب لمس لوحة
االٌقاف والخروج
من دائرة الرمً .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقٌٌم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
وعلى شكل قاطرة ٌقوم كل تلمٌذ بدفع الجلة البالستٌكٌة
من الوضع الجانبً للجسم وباالرتكاز على رجل الدفع
ثم تغٌٌر ثقل الجسم الى رجل االرتكاز وهذا برفع رجل
الدفع  ،ثم تغٌر األدوار وتكرر العملٌة .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

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

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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية السابعة
الهدف الخاص :

ضبط طرق ووتٌرة الدفع .

الهدف االجرائً :

تنمٌة الحركة الشاملة تحسبا ألحسن نتٌجة ممكنة .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،جالت (بالستٌكٌة3-كغ4-كغ)  ،أقماع  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،دٌكامتر  ،صدرٌات .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
نفسٌا وبدنٌا للدخول التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ عمل ثنائً حٌث ٌحاول كل تلمٌذ دفع زمٌله بتشابك
فً النشاط
الٌدٌن واآلخر ٌقاومه والخاسر ٌعاقب بتمارٌن الضغط .

مرحلة
التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
بعد تقسٌم التالمٌذ الى ( )04أفواج  ،ذكور واناث
ـ العمل على التخلص ونسلم لكل فوج جلة بالستٌكٌة  ،وعلى شكل قاطرة
من االرتباك وترتٌب ٌقوم كل تلمٌذ مسك الجلة البالستٌكٌة ثم دفعها باستعمال
الزحف الجانبً والتركٌز على المسك الجٌد للجلة  ،سرعة
مراحل الدفع .
الزحف  ،االنهاء والذراع ممدودة والرؤٌة باتجاه مجال
الدفع والتحكم فً توازن الجسم بعد الدفع  ،تكرر العملٌة .
ـ الموقف الثانً :
ـ الوصول الى الدفع ٌقوم كل تلمٌذ بمنافسة أعضاء فوجه من منطقة الدفع
الفعال من خالل وباستعمال الجلة القانونٌة  ،حٌث ٌتم تحدٌد أفضل رمٌة
منافسة أعضاء الفوج  .بقمع  ،ثم ٌعٌن الفائز من كل فوج .

ـ ابراز المكتسبات
من خالل المنافسة .

مرحلة
التقٌٌم

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

ـ الموقف الثالث :
على شكل منافسة ٌقوم كل تلمٌذ بمحاولتٌن فً دفع
الجلة محاولٌن تحقٌق أفضل نتٌجة بالطرٌقة المكتسبة .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

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

ـ ادراك المكان
أثناء الدفع .
ـ سرعة التنفٌذ
دون خطأ .

ـ الحفاظ على توازن
الجسم وتجنب
المحاوالت الفاشلة .

ـ توظٌف الطاقة
الكامنة لتحقٌق
أبعد نقطة ممكنة .

ـ ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

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

السنة الدراسٌة . 2014/2013 :
نمط النشاط  :دفع الجلة .
األستاذ  :عمور عبد هللا .

الوحذة التعليمية الثامنة
الهدف الخاص :

تقٌٌم مستوى التحصٌل وابراز المكتسبات خالل الدورة .

الهدف االجرائً :

تقٌٌم تحصٌلً .

الوسائل المستعملة :
المراحل األهداف االجرائٌة

كرسً  ،طاولة  ،مٌدان دفع الجلة  ،أقماع  ،جالت (بالستٌكٌة3-كغ4-كغ)  ،صافرة  ،مٌقاتً  ،صدرٌات  ،دٌكامتر .

وضعٌات التعلم

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )01
ـ االصطفاف على شكل مربع مفتوح  ،المناداة ،
ـ مراقبة وتنظٌم
مراقبة اللباس  ،شرح هدف الحصة  ،اعفاء المرضى .
القسم .
ـ جري خفٌف حول الملعب مع اجراء مختلف
مرحلة
التمارٌن التسخٌنٌة  +تمدٌد عضلً .
ـ تهٌئة التالمٌذ
التحضٌر
ـ اجراء تمارٌن المرونة والتقوٌة العضلٌة ( تمارٌن
نفسٌا وبدنٌا للدخول
الضغط  ،ثنً ومد الذراعٌن  ، )....وذلك باقتراح من
فً النشاط
قائد الفوج (تقٌٌم التنظٌم والتسٌٌر) .

ـ تقوٌم اآلداء الحركً
للتالمٌذ .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )02
ـ الموقف األول :
ٌكون التقوٌم على ثالث وضعٌات كماٌلً :
ـ الوضعٌة (:)1

مرحلة
التعلم

ـ أخذ الوضعٌة
المناسبة للدفع .

ٌقوم كل تلمٌذ بأخذ الوضعٌة الصحٌحة للدفع الخاصة
بالزحف الجانبً وكذا مسك الجلة بالطرٌقة المكتسبة .
ـ الوضعٌة (:)2

ـ تقٌٌم مسار
وزاوٌة الدفع .

ٌقوم كل تلمٌذ بدفع الجلة البالستٌكٌة من منطقة الدفع
والتركٌز على مسار وزاوٌة الدفع .
ـ الوضعٌة (:)3

ـ تقٌٌم التوازن
بعد الدفع .

ـ ابراز كل القدرات
لتحقٌق الفوز .

مرحلة
التقٌٌم

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

ٌقوم كل تلمٌذ بمحاولة فً دفع الجلة القانونٌة من منطقة
الدفع والتركٌز على توازن الجسم بعد الدفع .

ظروف االنجاز

معاٌٌر النجاح

ـ االنضباط
والتركٌز مع
تعلٌمات األستاذ .
ـ التسخٌن الجٌد
لتفادي االصابات .
ـ احترام قائد الفوج .

ـ ادراك مكان
الدفع .
ـ ضبط مسار
وزاوٌة الدفع .
ـ تغٌٌر رجل
االرتكاز بعد الدفع .
ـ عدم الخروج
من مجال الدفع .

ـ الموقف الثانً :
اجراء منافسة بٌن التالمٌذ فً دفع الجلة  ،تحسب
النتائج وتقارن بنتائج التقوٌم التشخٌصً .

ـ تجنب األخطاء
و الدفع بكامل
أطراف الجسم .

ـ الوضعٌة التعلٌمٌة (: )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 ادراك أهمٌة
االسترجاع
ـ المشاركة الجماعٌة
فً المناقشة .

