
 هذه األمثلة غير ملزمة للمعلم 

 

 الصف األول  

 يشرح أهمية المشي والركض والقفز على لياقة الجسم  2.3المعيار 

  يمارس المتعلم مجموعة من الحركات ويشرح أهميتها للياقة الجسمالمهمة: 

 :مثال كيفية تطبيق المهمة

 يقسم الصف لثالث مجموعات للقيام بالحركات التالية ثم تتبادل المجموعات األدوار   

 تقليد حركة البطريق دون اصدار صوت   ينيطلب المعلم من المتعلم 

  من يمكنه المشي بين األقماع 

    من يمكنه أخذ الكرة من النقطة أ للنقطة ب في الملعب 

 

 

 كيفية ادارة المهمة  

يطلب منهم أن لتنفيذ المهام الثالث السابقة ووقت يحدده هو الطالب سيعطي المعلم 

ثم يريهم المعلم الطريقة الصحيحة النموذجية أهمية هذه الحركات للجسم  يشرح كل فريق

 ألداء كل حركة. 

 

 كيفية تقييم المهمة  

 )مثال( االسئلة الشفهية 

 أي جزء من الجسد شعرت به عندما قمت ب: 

  حركة البطريق 

  الحركة بين األقماع 

 تحريك الكرة من مكان ألخر  

سيعطي األطفال إجابتهم وتغذيتهم الراجعة   للحركات وأجزاء الجسم ثم سيلخص المعلم 

مع المتعلمون  أهمية الحركات على لياقة الجسم ثم سيقيم المتعلمون بناء على المحددات 

   الوصفية أدناه :  
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يمكنه أداء المشي 

والركض والقفز وشرح 

 فوائدهم للياقة الجسم. 

 

 

قادر على شرح بعض 

فوائد المشي والركض 

والقفز وتأثيرها على 
 الجسم .

نادرا ما يشرح اهمية 

حركات المشي 

والركض والقفز 

 0وتأثيرها على الجسم 
 

ال يستطيع شرح فوائد 

 -أي حركة ) المشي 

القفز(  -الركض 

 0على الجسم وتأثيرها 
 



  

 

 

 

   الصف الثاني :

  يتفاعل مع اآلخرين ويتبع قوانين األلعاب أثناء ممارستها مع زمالء الدراسة  2.2المعيار 

 ) ركل الكرة (المهمة:  أن يتفاعل المتعلم مع األخرين واتباع القوانين بلعبة كرة القدم 

 

  كيف تطبق المهمة :

 يطلب المعلم من المتعلمين : 

  تحريك أو نقل الكرة بالقدم من زميل إلى آخر 

  توصيل الكرة بالقدم إلى الهدف المحددمحاولة 

  كيفية ادارة المهمة  

يعطي المعلم للمتعلمين وقت للمهام السابقة ثم يستخدم وسائل لشرح الطرق النموذجية لركل الكرة 

 متعلمين.وتسديد الهدف مثل: فيديو تعليمي ونماذج متميزة من أداء بعض ال

 ) أمثلة على ذلك( كيفية تقييم المهمة  

 المسابقة  

 مع الزميل أو أكثر  ات أو مجموعاتمتعلمين على شكل ثنائيللمسابقة ينظم المعلم     

  مسابقة المتعلمين عن طريق مسابقات ومباريات جماعية ينظم المعلم   

التشجيع وتقسم مستويات المتعلمين ووفقا يقيم المعلم أداء المتعلمين بالمالحظة مع وجود عامل 

 2.2لمعيار محددات الوصفية لل

    

 ( المشاركة في النقاش حول الحركات األساسية في األلعاب الرياضية وأهميتها2.1) المعيار:

  . في تقوية عضالت الجسم المختلفة

 المهمة: مشاركة المتعلم في نقاشات عن الحركات األساسية 

   : كيف تطبق المهمة



رمي الكرة لـ أبعـــد مسافة مثل  يطلب المعلم من المتعلمين  أداء بعض الحركات األساسية 

 الكرة باليدين باتجاهات مختلفة.  التقاط/ لقف وباليدين بكل االتجاهات 

   المهمة إدارة كيفية 

  عن تقسيم الصف إلى ثنائي أو مجموعات ويطلب منهم المعلم عقد نقاش

ها في المهمة وأهمية هذه الحركات للجسد من وجهة نظرهم بالحركات التي قاموا 

 مع ارشاد وتوجيه المعلم وإدارته للنقاش.

   كيفية تقييم المهمة

يطلب المعلم من كل مجموعة ترشيح عضو منهم لتمثيلهم   العرض والتقديم 

يث سيقيم وعرض نتائج النقاش على الصف ومحاولة اقناعهم بوجهة نظره ح

علم الم يقدمتقديم والتفكير المنطقي. كما المعلم قدرة المتعلم على العرض وال

 تغذيته الراجعة ويوجههم.  

  2.1لمعيارمحددات الوصفية ووفقا لليقيم الطالب 

 

 يقارن بين الغذاء الصحي وغير الصحي وأثرهما على الصحة 3.1المعيار : 

 المهمة : المقارنة بين الغذاء الصحي والغير صحي . 

 كيفية تطبيق المهمة: 

  مجموعات مجموعة تتحدث عن الفواكه ومجموعة  3يقسم المعلم المتعلمون الى

مفيد تتحدث عن الخضروات ومجموعة تتحدث عن المقرمشات ويقرروا أيهم 

 . السبب وراء ذلكللصحة وأيهم غير مفيد و

 

 كيفية ادارة المهمة 

  بعض الوقت  يعطي المعلم المتعلمون لمهمة الفواكه والخضروات والمقرمشات

مع اعطاء بعض الصور البسيطة لهم للفواكه والخضروات والوجبات غير 

ثم يلخص معهم الدرس ويتحدث عن كل عنصر على حدى ويعرض  الصحية

 فيديو تعليمي عن هذه األنواع. 

 

 : ةكيفية تقييم المهم

يسأل المعلم بعض المتعلمين ماذا وقبل البدء  في بداية الحصة : العصف الذهني

لديهم اليوم كغذاء ويسألهم هل تعتقد أن هذا النوع من الطعام صحي أم غير 

 صحي 

كما  يقيم قدرتهم على عقد المقارنة بين  يقيم المعلم تفاعل وأداء المتعلمين 

  لمحددات األداء التاليةوفقا  العناصر والتعبير عن أفكارهم



 
1 2 3 4 

.  
ال يمكنه المقارنة بين األكل 
الصحي وغير الصحي وشرح 

 أثرهما على الصحة. 
  

من   القليليمكنه أن يقارن 

األمثلة لألكل الصحي وغير 

الصحي ويشرح مع المساعدة 
 أثرهما على الصحة. 

يمكنه أن يقارن بين بعض 
األمثلة لألكل الصحي وغير 

ويشرح أثرهما على الصحي 
 الصحة.

يمكنه أن يقارن بين العديد من 
األمثلة لألكل الصحي وغير 
الصحي ويشرح أثرهما على 

 الصحة.

  
 

 

 الصف السادس

 يستمتع بمشاركته في األنشطة المدرسية والفعاليات الرياضية الوطنية 3.2المعيار 

 االستمتاع بالمشاركة في الفعاليات الوطنية   المهمة :

 كيفية تطبيق المهمة:

 0استعراض مهاراته من خالل العمل الفردي  -1

 0اختيار الموسيقى المناسبة للفعاليات الوطنية  -2

 0تكوين مجموعات من خالل العمل الجماعي واكتشاف المواهب  -3

 0تكوين تشكيالت مختلفة  -4

 كيفية  إدارة المهمة : 

ستخدام النشاط من خالل مجموعات مختلفة بايقوم المعلم بتصميم الفقرة الخاصة بالمناسبة ثم تنفيذ 

الموسيقى والتشكيالت المتنوعة وربطهم لتكوين الفقرة المطلوبة حتى تخرج الفقرة بصورة جمالية 

 0مبدعه تخدم نوع النشاط 

   كيفية تقييم المهمة

 يطلب المعلم من المتعلم: التفاعل الشفهي :-1

االشكال التي تعبر  المدرسية من خالل تصميمة االنشطة أ/يقدم مقترحات إلظهار اهمي 

 عن الفعالية الوطنية 

ب/ االلقاء ووقفة التحدث امام االخرين عن اهمية المشاركة بالفعاليات الوطنية وتنمية 

  0روح الوالء 

 العروض التقديمية :  -2

 0عبر عن الوالء للوطن تأ/ يشارك بجملة حركية         



 اعالمي –اقليميا  –اركين ) محليا ف المتعلم على نماذج من االبطال المشب/ عرض فيديو يتعر       

)0 

ج/ يقدم مقترحات من خالل المشاركة بالماراثون والمسابقات المختلفة  تعبيرا عن اهمية      

   0االنشطة المدرسية 

 يقيم المعلم أداء المتعلمين ومشاركتهم وفقا للمحددات الوصفية أدناه

 

 

0 1 2 3 4 

ال يشارك في 

األنشطة المدرسية 
والفعاليات الوطنية 

 والرياضية.

يستمتع بالمشاركة 

السلبية في األنشطة 
المدرسية 

والفاعليات 

 الرياضية الوطنية

يمكنه االستمتاع 

بالمشاركة 
يل القل اإليجابية في

األنشطة  من 

المدرسية 

والفاعليات 

 الرياضية الوطنية 

تمتاع يمكنه االس

بالمشاركة 
   بعضيجابية في اإل

األنشطة المدرسية 

والفاعليات 

 الرياضية الوطنية 

يمكنه االستمتاع 

بالمشاركة 
اإليجابية في العديد 

من  األنشطة 

المدرسية 

والفاعليات الوطنية 

والرياضية 

 ويحمس األخرين. 

 

 يمارس األلعاب الفردية والجماعية من أجل رفع قدراته البدنية  4.3

 المهمة: الممارسة في األلعاب الفردية والجماعية لرفع قدرة المتعلم البدنية 

 كيف تطبق المهمة : 

يعطي المعلم فكرة عامة عن الفرق بين األلعاب الفردية واأللعاب الجماعية ثم يركز  -

ويقسم الصف إلى ما معهم على لعبة جماعية واحدة وهي كرة اليد ثم يشرح بطريقة 

فريقين وعدد من البدالء  ويضع المعلم مع المتعلمين خطة اللعب كما يعين المعلم 

 حكم للمباراة جنبا إلى جنب معه. 

 

 كيفية أدارة المهمة  

ع المعلم المباراة ويتابء يحدد المعلم زمن المباراة للشوطين وينزل الفريقين الملعب لبد

 تقديم الدعم والمشورة عند الضرورة.  اداء المتعلمين في المباراة مع

 كيفية تقييم المهمة  

المالحظة : اثناء المباراة يالحظ المعلم مدى التزام المتعلمين بقوانين اللعبة وفقا للشرح 

خالق وأيضا مدي االلتزام باألالمقدم لهم كذلك المستوى الفني واللياقة البدنية لالعبين 

 ويعلق المعلم على أخطاء اللعب وماذا كان سبب الخطأ وكيفية تصحيحه  الرياضية

 

 للمعيار   يقيم المعلم أداء المتعلمين ومشاركتهم وفقا للمحددات الوصفية
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ال يمكنه ممارسة 

االلعاب الفردية 

والجماعية لرفع 

 قدراته البدنية. 

يمكنه ممارسة 

ألعاب فردية و 

جماعية بسيطة 

لرفع قدراته 
 البدنية.

يمكنه ممارسة 

بعض االلعاب 

الفردية والجماعية 

 لرفع قدراته البدنية.

يمكنه ممارسة 

مجموعة مختلفة 

من االلعاب الفردية 

والجماعية لرفع 
 قدراته البدنية.

يمكنه ممارسة 

مجموعة مختلفة 

من االلعاب الفردية 

والجماعية لرفع 

قدراته البدنية ويقدم 

 الدعم لألخرين 

 

 

 


