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 برانمج امرتبية امبدهية نلس نة امثامثة
 :يف هناًة امس نة يكون املتؼمل كادرا ػىل 

 .امتحمك يف ثوزًع اجمليود ملدة مؼينة مع احملافظة ػىل امتوازن امتنفيس 

 .اداء احلراكت بطفة سلمية مع احلرص ػىل رسػة امتنفيذ 

 .امتحمك يف حسمو يف اوضاع غري مأ موفة 

 .انتساب همارات حرهية 

  بط بني حراكت متنوػة ذات ضؼوابت خمتلفة.امر 
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 .املشارنة امفؼلية اجناء انلؼب ادلاغي 

 .امتنافس اذلايت و امتباري مع الاخرين 

 املدرات املس هتدفة ال وشعة

ةل وسبيا مع احملافظة  بذل جميود متواضل و مؼتدل مفرتة زمنية ظًو

 .ػىل امتوازن امتنفيس و حماوةل ثوزًع اجمليود بطفة منتظمة

 املداومة

 مطاحبة احلراكت بؼملية امتنفس .

 امتوفيق بني احلرنة و امتنفس .

 ثويخ وسق ثنفيس.

 امتنفس امسلمي

 املروهة اداء حراكت ذات مدى هبري مبختلف اغضاء اجلسم.

م حبراكت ثتعلب مواهجة ملاومة ثوظيف غضالت اجلسم غند امليا

وضع جلل اجلسم -نالارتاكزػىل اميدي-ادلفع-اجلذب -)املفزحيةخار 

 امتنش يط امؼضًل
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 ػىل اميدين اخل ...(

اداء خمتلف احلراكت مع احملافظة ػىل اوضاع سلمية خملتلف اغضاء 

 اجلسم.

 اختاذ اموضع املالمئ نلحرنة و خاضة غند ربط احلراكت ببؼضيا.

 امرتبية املوامية

 استيؼاب خمتلف الاًلاػات و جتس مييا ابحلرنة.

 رنة.مطاحبة الاًلاع ابحل

 امرتبية الاًلاغية

 امتحمك يف اس تؼٌلل امكرة او اداة اخرى بلكتا اميدين.

 امتحمك يف اس تؼٌلل امكرة بيد واحدة.

 امتحمك يف اس تؼٌلل امكرة ابمرخل.

 امتحمك يف الاداة
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 امثاليث الاول

 احملاور الاىداف املمزية احملتوى

خمتلف احلراكت و الامؼاب اميت ثتعلب اختاذ 

اع مأ موفة و غري مأ موفة )دوران اجلسم يف اوض

 خمتلف حماوره(.

 الارتاكزات جبميع اهواغيا.-

املفز يف خمتلف الاجتاىات و احملاور بعرق 

 متنوػة.

 امتوازن مع الارتاكز يف امثبات و يف احلرنة.-

 –امتديل مع اختاذ اوضاع خمتلفة)امتدادا -

 كلب اجلسم(. –ثأ رحج  -تكور

امعبيؼية = ربط حراكت  احلراكت الاساس ية-

امليش و اجلري و املفز و امريم ببؼضيا ) مثال 

اجلري مع امريم مع اختاذ ارتاكزات سلمية ػلىى 

اجلري  –املفز بؼد امتحفز  –الاغضاء امسفىل 

 مث امتوكف و غكس الاجتاه اخل ...(

احلراكت و الامؼاب ابس تؼٌلل الاداة = امريم -

 يكون املتؼمل كادرا ػىل

امتحمك يف حراكت اجلسم و الاحساس هبا يف -

 الاوضاع غري املأ موفة.

وضاع حسمو برسػة مع احملافظة ػىل ثغيري ا-

 امتوازن و الاداء امسلمي.

امتحمك يف الارتاكزات مع احملافظة ػىل ثوازهو يف -

 امثبات و احلرنة.

املتداول اداء حراكت متناسلة ابالس تؼٌلل -

 نليدين.

اداء حراكت متناسلة ابالس تؼٌلل املتداول -

 نلرخلني.

 مطاحبة الاًلاع ابحلرنة.-

اجلسم نلتؼبري غن مشاغر  ثوظيف حراكت-

 خمتلفة.

 امتحمك يف اجلسم
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 –امتنعيط  –ة امريم و املالحل –و الامتلاط 

ثبادل الاداة )مترير و اس تلبال( بني ثلميذين او 

 امريم حنو ىدف اثبت او متحرك. –انرث 

 امتؼبري امتللايئ حسب اًلاع موس يلى مؼني.-

 امؼاب امتلليد و الامياء.-

 امثاليث امثاين

 احملاور الاىداف املمزية احملتوى

-حبل-امترصف احملمك وسط حميط ظبيؼي )غابة-

 شاظئ(-حدًلة

 امؼاب امتوخو-

 امؼاب الاختباء-

 امؼاب املالحلة و اثباع املساكل.

 امؼاب امتسلق و احتياز احلواحز امعبيؼية.-

 ن املتؼمل كادرا ػىل يكو

 الاس تغالل احملمك نلمساحة.-

 امتنلل امسلمي مع احتساب احلواحز.-

 امتنلل امسلمي مع احتياز احلواحز.-

 تكييف امتنلالت ظبلا ملسارات خمتلفة.

 امتأ كمل مع احمليط

-كاػة-ملؼب -امترصف احملمك وسط حميط هميأ )ساحة-

 رواق اخل ...(

ة و الامؼاب اميت ترتكز خمتلف اموضؼيات امبيداغوحي-

 ػىل

 كعع مسافات يف اوكات متفاوثة.-

 تكييف رسػة امتنلل حسب وسق مؼني.-
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 –+امنلالت بعرق متنوػة ) اجلري بني احلواحز 

حوميا وفوكيا ابملفز ػىل امرخلني مؼا او ػىل رخل 

 واحدة(.

اىل -امتنلالت حسب اجتاىات متنوػة ) اىل الامام-

داخل او خارج مساحة او اشاكل -اىل اجلاهب-اخللف

 مؼينة.(.

 امثاليث امثامث

 احملاور الاىداف املمزية احملتوى

ة-  لك الامؼاب ادلاغية ذات امطيغة امرتبًو

 +امؼاب امتناوب

 +الامؼاب امتلليدًة

 +الامؼاب امطغرى

 +امؼاب املالحلة و امتتابع

اموضؼيات امبيداغوحية ذات امطبغة امتنافس ية اميت -

-1ضد4-1ضد2-1ضد3 انلؼب املطغر)ثؼمتد ػىل

 اخل ( 2ضد4

 يكون املتؼمل كادرا ػىل

 املسامهة يف اوشعة من اخل ىدف موحد.-

موػة من اخل انتساب اجمل امؼمل وسط -

 املدرثني امتاميتني

 +حتمل املسؤومية

 +اػاهة امرفيق من اخل امتنافس امربيء 

 امتؼرف ػىل هلاط املوة و امضؼف غند املنافس

كدام و جشاػة  مواهجة ضؼوابت خارحية ابإ

امتحمك يف امسلوك مع 

 الاخرين
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 برانمج امرتبية امبدهية نلس نة  امرابؼة                   

 : يف هناًة امس نة يكون املتؼمل كادرا ػىل

 .ةل مع احملافظة ػىل امتوازن ادلوري امتنفيس  بذل جميود متواضل ملدة زمنية ظًو

  كية بأ س تؼٌلل جلل اجلسم او مبواهجة ملاومة خارحيةثوظيف غضالت اجلسم نلليام جبراكت دًنامي 

 ة  الاس تؼٌلل املناسب مالداة ظبلا ملتعلبات اموضؼية امرتبًو

 ة  اداء حراكت متناسلة و ثؼدًليا برسػة حسب متغريات اموضؼية امرتبًو

 احملافظة ػىل امتوازن يف اوضاع غري مأ موفة 
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 هنياملسامهة يف معل حٌلغي مع احرتام املنافس و املوا 

 ادراك اماكانثو اذلاثية و اماكانت املنافس ػرب وضؼيات امتضاد و اميجوم و ادلفاع 

 امثاليث الاول

 احملاور الاىداف املمزية احملتوى

 اس تؼٌلل مسارات هميأ ة-

 اس تؼٌلل مسارات ظبيؼية-

ثباع وسق منتظم- ةل ابإ  اجلري اجلري ملدة ظًو

 امؼاب اجلري-

 الاهعالق برسػة-

 ملس ية – اشارات عمؼية برصًة +اس تجابة اىل

 الاس تللاء(-اجللوس-+من اوضاع خمتلفة)اموكوف

 اجلري بأ كىص رسػة مسافات كطرية-

+ مع الاس تجابة اىل اشارات خمتلفة غند 

 الاهعالق

 +يف خط مس تلمي

اس تؼٌلل مسارات هميئة حتتوي ػىل حواحز خمتلفة)ػالمات مرسومة ػىل   بمي اجلري و احتياز احلواحز بدونامربط 
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 ػلب ( –موح  –غىص اظواق -الارض

اجلري يف مسارات تكون فهيا املسافات امفاضةل بني احلواحز منتظمة او 

 غري منتظمة

 -اختبار حواحز ذات ػلو منخفظ

امتوكف او ختفيظ امرسػة كبل او بؼد 

 احتياز احلاحز

 امؼاب امتناوب-

 ربع(م –شلك دائري -مسارات و مسافات  متنوػة )خط مس تلمي-

مناوةل اداة امتناوب )امشاىد( اجناء اجلري -

 من اخللف اىل الامام دون اسلاظيا

 امثاليث امثاين

 امؼاب املفز-

 سعح مرثفع(-اجلري و املفز مع احتياز حواحز )واد مرسوم ػىل الارض-

 املفز ابمتحفز او بدون حتفز يف املفز-

 ضندوق(-اس تؼٌلل سعح مرثفع غند دفؼة املفز)ملفز من موح-

امربط بني اجلري و املفز برخل واحدة اىل -

 الاػىل او اىل الامام

امربط بني كفزات متنوػة دون امتوكف -

 بيهنا

 املفز
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 منادًل(-اس تؼٌلل ػالمات موضع الارتاكزات )اظواق-

 املفز مع اثباع اًلاع مؼني

ع يف املفزات-  امتنًو

 (اظواق-حبال-هرات ظبية-اس تؼٌلل ادوات خمتلفة)غيص-

 امريم بيد واحدة او ابميدين مؼا-

 ػىل اجلاهبني-اىل اخللف-اىل الاػىل –ريم اىل الامام -

 امؼاب امريم -

ريم اداة اىل ابؼد مسافة ممكنة بترشًم -

 اكفة اغضاء اجلسم

 امريم

 امثاليث امثامث

 ػىل امكتفني-

 اموكوف ػىل امرأ س و اميدين ابالستناد اىل احلائط او امرتاب او اهجزة-

 اخرى

املدرة ػىل امتحمك يف الارتاكزات يف وضع -

 مللوب

زات )مرنز جلل املدرة ػىل ثغيري الارتاك-

 اجلسم(

الاوشعة 

 ادلباًزة
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س ناد امساكني ػىل هجاز-  اموكوف ػىل اميدين ابإ

دي(-امتنلل فوق مس توى مرثفع)ػارضة ثوازن-  ملؼد سًو

 هرات ظبية(-اموكوف ػىل اهجزة متحرنة و متنلةل)برميل-

 امتنلل ابالرتاكز ػىل اميدين ابمتداول-

 دحرخة امامية-

 دحرخة خلفية-

 دوران حول معود افلي-

 دائرة اكمةل او انرث-امليش مع امليام بنطف دائرة-

املفز من اسفل اىل اػىل او من اػىل اىل اسفل مع امليام بربع دائرة او -

 بدائرة اكمةل

 امتديل-

احملافظة ػىل تكور اجلسم اجناء ادلوران -

 حول حمور افلي

احملافظة ػىل اس تلامة اجلسم اجناء ادلوران -

 حول حمورمعودي

 املدرة ػىل ارخاء اجلسم اجناء امتؼلق-

ادلفع ادلًنامييك ابمرخلني غند املفز مع -

 ظة ػىل ثطلب اجلسماحملاف
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 امتنلل -

ع املسم و وضع اجل -  سم ثنًو

 امتأ رحج-

 املفز ابمتحفز-

 ليام بلفزات متتابؼة بنفس املاكنام -

س تؼٌلل امكرة-  امؼاب مطغرة ابإ

 امؼاب ثؼمتد ػىل احملارصة و امتخلص من احملارصة

)خط مرسوم ػىل امؼاب ثؼمتد ػىل امتدرج ابمكرة حنو ىدف مؼني-

 سةل اخل(-مرىم-منعلة حمددة-الارض

 امتنلل يف فضاء حر الس تلبال امكرة-

حمارصة املنافس و منؼو من اس تلبال -

 امكرة

الامؼاب 

 ادلاغية

 اجلذب بيد واحدة او ابميدين مؼا-

س تؼٌلل اداة)غىص-  مندًل(-حبل-اجلذب ابإ

خذب املنافس او دفؼو ابمنس بة اىل خط -

 حمددة او منعلة

امؼاب 

 امتضاد
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 حثوا ػىل اربؼة ارتاكزات(-ادلفع ابمكتف يف اوضاع خمتلفة)وكوفا-

 ادلفع ابمظير وكوفا و خلوسا-

 دفع املنافس من امكتفني او من امظير-

 


