
 المحددات الوصفية لمادة التربية البدنية 

 

 الدراسي الثاني فصل ال –ولالصف األ

 في المنزل والصف   ةيعطي امثلة على استخدام المهارات الحركية األساسي 1.1

4 3 2 1 

يمكنه اعطاء وشرح أمثلة قليلة 
على استخدام المهارات 

األساسية الحركية في المنزل 
 والصف 

بعض األمثلة يمكنه اعطاء 
على استخدام المهارات 

األساسية الحركية في 
 المنزل والصف

  

 \أمثلة أولية يمكنه اعطاء 
م على استخدااساسية قليلة 

المهارات األساسية 
الحركية في المنزل 

 والصف
 

ال يمكنه اعطاء أمثلة عن 
استخدام المهارات 

األساسية الحركية في 
 المنزل والصف

    

 

  يشرح أهمية حركات المشي والركض والقفز على لياقة الجسم    2.3

4 3 2 1 

يمكنه أداء المشي والركض 
والقفز وشرح فوائدهم للياقة 

 الجسم. 

 

 
فوائد شرح بعض  قادر على

المشي والركض والقفز 

 . وتأثيرها على الجسم

نادرا ما يشرح اهمية حركات 
المشي والركض والقفز 

 0وتأثيرها على الجسم 

 

ال يستطيع شرح فوائد أي 
 -الركض  -حركة ) المشي 

 0القفز( وتأثيرها على الجسم 

 

 

 يلعب بنزاهة ويتبع القوانين عند المشاركة في األنشطة البدنية    2.2

1 2 3 4 

اللعب واتباع  ستطيعال ي
عند المشاركة في القوانين 

   0األنشطة البدنية 

قادرا على اللعب بنزاهة وإتباع 
القوانين مع المساعدة  بعض

عند المشاركة في االنشطة 
 البدنية

قادرا على اللعب بنزاهة وإتباع 
بعض القوانين عند المشاركة 

 0في االنشطة البدنية 

يمكنه قيادة اللعبة واتباع 
 عند المشاركة فيالقوانين كليا 

 األنشطة البدنية

 

 

 ينصت ويستجيب بصورة صحيحة خالل األنشطة الرياضية    3.3

1 2 3 4 

ال يمكنه االنتباه وال  المتعلم
االستجابة  بطريقة صحيحة 

خرين أثناء ممارسة لأل
 األنشطة الرياضية. 

يمكنه االنتباه واالستجابة  
ة صحيحة قبطري خرين لأل

خالل األنشطة الرياضية 
 عندما يتلقى الدعم لذلك. 

 
 

االستجابة لالعبين  يمكنه
األخرين بطريقة صحيحة 

 خالل األنشطة الرياضية
 
 

 

يمكنه االستجابة لالعبين 
األخرين بطريقة صحيحة 

 خالل األنشطة الرياضية
 ويقدم الدعم لهم. 

 

 

 

 

 



 

 الصف الثاني 

 يقارن بين األكل الصحي وغير الصحي وأثرهما على الصحة  3.1

1 2 3 4 

.  

ال يمكنه المقارنة بين األكل 
الصحي وغير الصحي وشرح 

 أثرهما على الصحة. 
  

يمكنه أن يقارن بعض األمثلة 
لألكل الصحي وغير الصحي 
ويشرح مع المساعدة أثرهما 

 على الصحة. 

يمكنه أن يقارن بين بعض 
األمثلة لألكل الصحي وغير 
الصحي ويشرح أثرهما على 

 الصحة.

 لعديد منيمكنه أن يقارن بين ا
األمثلة لألكل الصحي وغير 
الصحي ويشرح أثرهما على 

 الصحة.

 

 المشاركة في المناقشات حول األنشطة البدنية األساسية لتحسين المهارات الحركية والصحة   1.1 
  

  

1 2 3 4 

ال يمكنه المشاركة في مناقشات 
حول اثار األنشطة البدنية 
 األساسية على تحسين الصحة 

 

المشاركة في المناقشات يمكنه 
 باقتراحات أولية حول أثار

ألنشطة البدنية األساسية ا
  لتحسين الصحة. 

يمكنه المشاركة في المناقشات  
 ببعض المقترحات حول أثار

األنشطة البدنية األساسية 
   لتحسين الصحة

 يمكنه الدخول في مناقشة 
ويحفز األخرين على تقدير 

األنشطة البدنية األساسية اثار 
 لتحسين الصحة  

  

 يؤدي األلعاب الرياضية الفردية والجماعية  1.2

1 2 3 4 

ال يمكنه أداء األلعاب الفردية 
 أو كعضو من فريق. 

أولية يمكنه أداء رياضات 
 فردية أو كعضو من فريق

الفردية الرياضات أداء يمكنه 
مع شرح  أو كعضو من فريق

  مبسط لفوائدها

أداء العديد من يمكنه 
أو كعضو  ت الفرديةالرياضا

مع شرح مبسط  فريقفي 
  .الفوائده

 

 التفاعل مع الزمالء أو األصدقاء من خارج المدرسة في ممارسة ألعاب رياضية لتحسين الصحة  1.3

1 2 3 4 

ال يمكنه التفاعل مع زمالئه 
عند ممارسة األلعاب الرياضية 

 لتحسين الصحة

ند عيمكنه التفاعل مع فريقه 
األلعاب الرياضية ممارسة 

 لتحسين الصحة 

 

يمكنه التفاعل مع فريقه ويوطد 
عند ممارسة  التعاون بينهم

لتحسين  األلعاب الرياضية
 الصحة 

 

 

يمكنه أن يقود الفريق ويتفاعل 
معه ويوطد التعاون بين 

عند ممارسة األلعاب أعضائه 
 لتحسين الصحة الرياضية 

 

 



 

 

 الصف السادس 

 

 يؤدي مهارات الجمباز أمام األخرين  1.1

 

0 1 2 3 4 

يؤدي أي  أنال يستطيع 

مهارة من مهارات الجمباز 
 0امام االخرين 

يؤدي  أن يستطيع

مهارة من مهارات 
 الجمباز امام االخرين

يؤدي  أن يستطيع

بعض مهارات الجمباز 
 امام االخرين

د يؤدي العدي أن يستطيع

الجمباز من مهارات 
 0امام االخرين 

يؤدي  أن يستطيع

العديد من مهارات 
الجمباز امام االخرين 

 ةوبطرق عد

 

 

 يعرض نتائج أداء المهارات الحركية   4.1

 

0 1 2 3 4 

ه تقديم نتائج ادائال يمكنه 
 للمهارات الحركية 

تقديم نتائج ادائه يمكنه 
 للمهارات الحركية

وشرح  وتقديم   يمكنه
نتائج ادائه للمهارات 

 الحركية

 تقديم وشرح نتائج يمكنه
واداء األخرين  ادائه

 للمهارات الحركية

 تقديم وشرح نتائج يمكنه
 وأداء فريقه ادائه

 للمهارات الحركية
   

 يستمتع بمشاركته في األنشطة المدرسية والفاعليات الرياضية الوطنية   3.2

0 1 2 3 4 

األنشطة ال يشارك في 

المدرسية والفعاليات 
 الوطنية والرياضية.

يستمتع بالمشاركة 

السلبية في األنشطة 
المدرسية والفاعليات 

 الوطنيةالرياضية 

يمكنه االستمتاع 

 ي ف ةبالمشاركة اإليجابي
األنشطة القليل من 

المدرسية والفاعليات 
 الرياضية الوطنية 

يمكنه االستمتاع 

 يف ةبالمشاركة اإليجابي
األنشطة المدرسية بعض 

والفاعليات الرياضية 
 الوطنية 

يمكنه االستمتاع 

 يف ةبالمشاركة اإليجابي
األنشطة  العديد من 

المدرسية والفاعليات 
الوطنية والرياضية 

 ويحمس األخرين. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يمارس األلعاب الفردية والجماعية من أجل رفع قدراته البدنية 4.2

0 1 2 3 4 

ممارسة ال يمكنه 

االلعاب الفردية 
لرفع قدراته والجماعية 

 البدنية. 

لعاب يمكنه ممارسة أ

جماعية بسيطة و فردية 
 لرفع قدراته البدنية.

بعض يمكنه ممارسة 

االلعاب الفردية 
لرفع قدراته والجماعية 

 البدنية.

مجموعة يمكنه ممارسة 

االلعاب مختلفة من 
ع لرف الفردية والجماعية

 قدراته البدنية.

مجموعة يمكنه ممارسة 

االلعاب مختلفة من 

ع لرف الفردية والجماعية

قدراته البدنية ويقدم 

 الدعم لألخرين 

 

 

 


