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بدنية منظمة مستعمال مهارات الجري  حرآات )ة(المتعلم يؤدي ،ةدال وضعية وفي الرابعة،في نهاية السنة 
  .والقفز والرمي، والقذف والتوازن واأللعاب الجماعية والتسلق والجمباز
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  1 المرحلة الرابعة السنة 

 

  . الجري الخفيف          :       عنوان الوضعية 
    .أجري ضمن مجموعتي بإيقاع منتظم                  :الهدف التعلمي 

  :التنظيم المادي والبشري 

وزع الت ع مجمو ي ى أرب ذ إل اتالمي تاذ . ع ارة األس د إش دة   وعن ام لم ذ بانتظ ري التالمي يج
س ات     خم ين المجموع لة ب افة الفاص س المس ى نف اظ عل ع الحف ائق م المرور   .دق ك ب وذل

  .في آن واحد على نقط محددة داخل المدار المخصص للجري

 

  

 
 :المطلوب إنجازه 

 .احترام إيقاع المجموعة التي أنتمي إليها 
 .حترام المسافة الفاصلة بين المجموعات األخرىا 

  
 : تعديالت ممكنة 

 . تعديل مسافة الجري المقترحة 
 .تغيير في إيقاع الجري 
  .  تغيير المدة الزمنية للجري 

 

 

 

 

 



 4 

  1  المرحلة الرابعة السنة 

 

  .لعبة جر الحبل:                 عنوان الوضعية 
  .التلميذ المنافسر الحبل بقوة ألفوز على أج                 :  الهدف التعلمي  

 :التنظيم المادي والبشري 

د     وة قص ره بق ل لتج ي الحب ى طرف ة عل ل مجموع تظم آ وعتين، تن ى مجم ذ إل م التالمي يقس
  .الخط الفاصل جذبه نحوأو  هتوازنالمنافس إفقاد 

 

  
  
  
  

  

 
 :نجازهإالمطلوب  

 .االستجابة بعد إشارة األستاذ 
إرغام أول عنصر منه  أو/وهزم الخصم وإفقاده التوازن، بين فريقين ل جر الحبل المشترك 

  .تجاوز الخط الفاصلعلى 
  
  :تعديالت ممكنة  

 .عدد المتبارين 
  .الخط الفاصلالمسافة الفاصلة بين أول عنصر و 
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  1  المرحلة الرابعة السنة 

 

  .الرصيف                    :عنوان الوضعية 
  .للمس بالكرةالتعرض تفاديا مأجري في آل االتجاهات                  :    لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

ه         ر طول ع مم ري لقط ذ الج ن التالمي ة م اول مجموع ه  20تح را وعرض ين  مت ا ب  8 م
ى  ار 10إل رض ل ،أمت ابةدون أن تتع ة   إلص رة لين ا   تبك ذين انطالق رف تلمي ن ط ذف م ق

  .ابتتلميذ تم لمسه إلى حاجز ث تحول آليو ،من ضفتي الممر

 

  

 
  :إنجازه المطلوب 

 . اإلصابة بالكرةلجري إلى الضفة األخرى مع تفادي ا 
 

  :تعديالت ممكنة 
 .عدد حاملي الكرات 
  .أبعاد  ممر الجري 
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  1  المرحلة الرابعة السنة 

 

        .صيد السمك                   :عنوان الوضعية 
  .أصوب نحو أهداف متحرآة                    :لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

 

ي فض    ذ ف ر التالمي ر    ينتش ة عناص وم أربع ا  يق ب بينم ه   اء اللع ن خارج م  م تهداف زمالئه باس
  .آل تلميذ تم لمسه إلى حاجز ثابت يتحولو، لينةقذفات بكرات  عبر الراآضين في آل االتجاهات

 

  

 
  :المطلوب إنجازه 

 .التصويب بدقة نحو األهداف المتحرآة :ة للصيادينبالنسب 
  .الهروب وتفادي اإلصابة بالكرة: بالنسبة لألسماك 

 
  :تعديالت ممكنة 

 .أبعاد  الفضاء 
  .عدد الصيادين 
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  1  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .لعبة القواعد الخمس                  :عنوان الوضعية 
   .معين لمثير أستجيب بسرعة                     :الهدف التعلمي 

  :التنظيم المادي والبشري 
انبي     يوزع التالميذ إلى ست د أحد ج ه خمس قواعد    فضاء مجموعات عن ر ( بداخل  ).دوائ

 .عند إشارة األستاذ ينطلق عنصر من آل مجموعة محاوال احتالل إحدى القواعد الخمس     
وج القاعدة ينتظر في م        تمكن من ول م ي ة  التلميذ الذي ل ود   ."أ"نطق ا يع ى    بينم اآلخرون إل

ائز الفريق و. إشارة ثانية ونرمنطقة االنطالق وينتظ أآبر عدد من        الف ذي يحتفظ   ب هو ال
  .اللعبة العناصر في نهاية

 

  

 
  :نجازهإالمطلوب  

  .االستجابة السريعة لإلشارة 
 ."أ"تجنب الخروج إلى المنطقة  

  
  : تعديالت ممكنة 

  .اعدزيادة أو نقص عدد القو 
  .المناداة عليهم بهاإعطاء أرقام للمتعلمين و 
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  1  المرحلة الرابعة السنة 

 
 .لعبة األرقام           :         عنوان الوضعية 

   .ستجيب  إلشارة معينةأ        :             الهدف التعلمي 

: التنظيم المادي والبشري 

ذ الفصل داخل  احةينتشر آل تالمي م  .الس ا ونيتنقلث ك  .بشكل عشوائي جري د ذل كلونوبع  يش
تاذ  عنها يعلن التي األرقام حسب مجموعات م     يقصى  .األس ه في   يجد  آل من ل د    مكان مجموعة عن

ين      ،المناداة برقم معين الجري حول فضاء اللعب دورت ثال (فيقوم ب ة      : م رقم ثالث ى ال اداة عل د المن عن
  ).يجتمع التالميذ في مجموعات تتكون من ثالثة أفراد

 

  

 
 :نجازهإالمطلوب  

  .االستجابة لإلشارة الرقمية المحددة 
  .تجنب اإلقصاء 

 
 : تعديالت ممكنة   

   .االنطالق من أماآن معينة 
   .السرعة في تكوين الفرق 
   .المناداة برقمين 
   .الجلوس، الوقوف: االنطالق من وضعيات مختلفة 
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  2  المرحلة الرابعة السنة 

 

   .لعبة الساعة                   : عنوان الوضعية 
  .ري مسرعا حول الدائرةأج                     :لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

ر    .يقسم التالميذ إلى مجموعتين يحاول أعضاء المجموعة األولى استكمال ثالث  دورات بتمري
ا   م إتمامه ا  .الكرة فيما بينهم مع الجهر بعدد آل دورة ت ر       بينم ة بجري أآب وم المجموعة الثاني تق

رين  عدد من الدورات حول دائر د مت ثالث     و .ة المجموعة األولى على بع دورات ال اء ال د انته بع
  .تدون النتائج لإلعالن عن الفائزتستبدل األدوار و

 
  

 
  :المطلوب إنجازه 

 . بسرعة بين األقران تمرير الكرة: بالنسبة للمجموعة األولى 
 .الجري بسرعة لتحقيق أآبر عدد من الدورات: وعة الثانيةبالنسبة للمجم 

 
 :تعديالت ممكنة 

 .قطر الدوائر 
  .عدد دورات التمرير 
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  2  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .العودة الصعبة           :  عنوان الوضعية 
  .أجلب الكرة سريعا من منطقة بعيدة              :الهدف التعلمي 

 :بشريالتنظيم المادي وال 
التوالي    " أ " حاول عناصر المجموعة بحيث ي". ب " و " أ " ى مجموعتان تتبار رة ب جلب الك

د  ى بع رام20عل ة االنطالق ت ن نقط ق عناصر    .م رة ينطل ان الك ى مك ا وصل عنصر إل آلم
رة أرضا والوقوف في      ويتحتم عليه في هذه الحال وضع   .من أجل لمسه" ب " المجموعة  الك
رة خارج نقطة      رجموعة حتى آخر عنصملتناوب بين أفراد اليستمر امكانه، و أو عند جلب الك
ل عدد من     . األدوار تغيروبعدها  .االنطالق ى أق تفوز المجموعة التي جلبت الكرة باالعتماد عل
  . العناصر

 

  

 
  :المطلوب إنجازه 

  .جلب الكرة من نقطة بعيدة 
 .لمس حامل الكرة لمنعه من التقدم 

 
 :: تعديالت ممكنة 

 .مسافة بعد الكرة عن منطقة االنطالق 
  .تباعد المجموعتين 
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  2  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .البهلوان    :                 الوضعيةعنوان  
   .التوازن أثناء التنقل أحافظ على                         :الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

ع   ى أرب ذ إل م التالمي ات يقس ر   .مجموع ي مم دة ف ل واح ا،   يحم. آ ده طوق ي ي ذ ف ل التلمي
وق  ل ف وى   ويتنق ورق المق ن ال ر م ارتون(مم ه ) آ رانطول ه  مت م10وعرض تم  .س ي

ات  اري بالمجموع ة       . التب ة المطلوب ا المهم ع أفراده ى جمي ي أنه ة الت وز المجموع وتف
اء    ن األخط ل م دد أق ذ      (بع د التلمي ن ي وق م قوط الط ر، أو س ن المم روج م وع   الخ اء الرج أثن

  ).نقطة عن آل خطأ= 

 

  

 
  :المطلوب إنجازه 

يدخل فيه (مرات حول جسمه  3على التلميذ التنقل في الممر حامال بيده طوقا، مع تمريره  
دون الخروج عن الممر، وبعد ذلك يضعه ) رجليه ويمرره بجدعه، ثم يخرجه من جهة رأسه

 .با طول مسافة الممرفوق آفيه دون إسقاطه خالل التنقل ذهابا وإيا
  

  :تعديالت ممكنة 
  ).التنقل مشيا، التنقل بهرولة، التنقل جانبا(طريقة التنقل  
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  2  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .1نوالعمالقة المتجول:                         عنوان الوضعية 
    .أتنقل محافظا على توازني                   :          الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

ف ذ ال يق وق  تلمي ه ف عا رجلي ر  واض ى بقط ي مرب نتم10علبت ة   .س ا مربوط دة منهم ل واح آ
لب انبين حب ى الج م  .عل ه أن ث ب من ه  يطل رج طول ر منع ي مم دم ف ارمأ 10يتق ر  .ت ويم

  .سم 50عرج تفصل بينها مسافة منبأربعة أطواق  موضوعة على شكل 

 

  

 
  :المطلوب إنجازه 

 .لى التلميذ التنقل مرتكزا على العلبتين من خالل التمسك بالحبل دون الخروج من الممرع 
 .مع وضع رجل واحدة في آل طوق دون فقدان التوازن

  
  :تعديالت ممكنة 

 .التنقل مشيا 
 .التنقل بالهرولة 
  .التنقل إلى الخلف 
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  2  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .التمريرات الخمس                        :عنوان الوضعية 
  .المنافسوجود رغم نحقق خمس تمريرات متتالية                :           الهدف التعلمي 

:التنظيم المادي والبشري 

دد    .  يشكل األستاذ فضائين للعب بعد تقسيم التالميذ إلى أربع مجموعات متساوية من حيث الع
وعتين في وضعية تنافسية بي ة      واحدة منه آل   تحاول . ن مجم رات متتالي ام بخمس تمري ا القي م

طة ( د بواس س ) الي رة دون أن يلم افس الك ة        .المن ي خان ة ف ب نقط ك  تحتس ق ذل د تحقي عن
  .العد من جديد ثم يشرع فيالكرة بالمجموعة التي تحتفظ 

 

  

 
   :إنجازهالمطلوب  

حدود  عن خروجهامن طرف المنافس أو  اعتراضهامريرات متتالية دون القيام بخمس ت 
  .     الملعب

  .المحافظة عليهااسترجاع الكرة بشكل منظم و 
 

 :تعديالت ممكنة   
 .عدد  التمريرات المطلوبة 
 .عدد الالعبين 
  .أبعاد مساحة اللعب 
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  2  المرحلة الرابعة السنة 

 

  .التواصل والتسديد :               وان الوضعيةعن 
  .سدد نحو هدف ضيقأستقبل ووأ أمرر       :          الهدف التعلمي  

:التنظيم المادي والبشري 
ثال     ودة، م رات الموج دد الك ب ع ات  حس ى مجموع ذ  إل ع التالمي تم توزي ن  : ي رق م ع ف أرب

ر   ل مم ذ بك رة  تالمي ادهعش ارمأ 5 أبع ارمأ 10/ت ب   .ت وزعين بجان ى م ق عل ل فري وفر آ يت
ث يتموق       و ثال ى عض افة إل رات، باإلض ر الك ب لتمري رة  الملع اع الك ى إلرج  .ع وراء المرم
تقبالها    وزعين واس د الم ى أح رة إل ر الك تعلم  بتمري وم الم ذي   .  يق ى  ال و المرم دد نح م  يس ث

  .  نفس االنجاز مع تغيير مسافة قذف الكرة .يختلف مداه

 

  

 
  :إنجازه المطلوب 

  .تمرير الكرة واستقبالها ثم تسديدها 
 

 : تعديالت ممكنة 
 .تعديل عرض المرمى 
 . القيادة باليمين أو اليسار  
 .مدة اإلنجاز  
 . القيام بالتمارين على شكل مسابقة فرق  
  .3مقبل 4إلى  1مقابل 2مقابلة   

 



 15 

  3  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .لعبة ترتيب الحروف               : عنوان الوضعية 
  .ة الصحيحةأجري مع زمالئي للبحث عن المعلوم                 :لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

را    د عشرين مت يحاول ستة عناصر من المجموعة       .يقسم التالميذ إلى مجموعتين متقابلتين على بع
ة لجلب      .األولى آتابة أحرف على لوحاتهم وعرضها بعدئذ يسرع ستة عناصر من المجموعة الثاني

ة  . روضةاأللواح وتكوين آلمة ذات معنى انطالقا من الحروف المع  .عندما يقر األستاذ بصحة الكلم
  .األدوار وتحتسب النتائج المحصل عليها بالنسبة لكل فريق تغير

 

  

 
  :نجازهإ المطلوب 

 .آتابة حروف على األلواح وعرضها :بالنسبة للفريق األول 
تكوين آلمة ذات معنى إلغناء  العمل علىاإلسراع في جلب اللوحات و: بالنسبة للفريق الثاني 
 .صيد الفريقر

  
 :تعديالت ممكنة 

  . عدد اللوحات 
 .المسافة الفاصلة بين المجموعتين 
  .اقتراح حروف مبعثرة لكلمة وعلى الفريق اآلخر التعرف عليها 
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  3  المرحلة الرابعة السنة 

 
 .الحبل القفز على سباق                :عيةعنوان الوض 

  .الحبل على فزقبال تنقلأ                 :لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

م  ذيقس ع  التالمي ى أرب اتإل ه    .مجموع اص طول ر خ ل مم ة داخ ل مجموع افس آ را  15تتن مت
ل و ا حب ل        .بحوزته ى الحب القفز عل ر ب ل المم رعة داخ ل بس اوب التنق ر بالتن ل عنص اول آ يح

  .ل المواليثم الرجوع لنقطة انطالقه لتسليم الحبل للزمي .والدوران على العالمة

 

  

 
 :نجازهإ المطلوب 

ثم تسليمه . الممر التنقل بسرعة مع القفز على الحبل دون فقدان التوازن أو الخروج عن 
 .للزميل الموالي

  
  :تعديالت ممكنة 

  .طول الممر 
  ).اليمنى، بالرجل اليسرى، بالرجلين معا بالرجل( القفزطريقة  
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  3  المرحلة الرابعة السنة 

 

  .2ل الضريرالناذ:                 وضعيةعنوان ال 
  .أضبط توازني أثناء التنقل بعينين مغمضتين          :          الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

 40(يحمل التلميذ في يده قطعة خشبية . يقسم التالميذ إلى أربع مجموعات، تقف آل واحدة في ممر معين 
سم 20وعرضه  مترانثم يسير فوق ممر من الورق المقوى طوله . الستيكيةفوقها قنينة ب) سم مربع

ويعتبر التلميذ فائزا إذا ما ارتكب أقل عدد . بعينين مغمضتين، وبعد ذلك يلتف ويعود الى مكان اإلنطالق
 .من األخطاء

 
  

 

  

 
 :المطلوب إنجازه 

ثم يرجع مشيا . نينةيتنقل التلميذ فوق الممر دون وضع أي رجل خارجه ودون إسقاط الق 
  .لنقطة انطالقه

  :تعديالت ممكنة 
  .تقنين عدد الخطوات المنجزة فوق الممر 
 .التنقل بالهرولة 
  .التنقل بشكل جانبي 

  
  

 

 

 

 

 



 18 

   3  المرحلة الرابعة السنة 

 

  .2ن والعمالقة المتجول             :عنوان الوضعية 
   .لتوازنأتنقل محافظا على ا                      :الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 

وق    . آل واحدة في ممر ،مجموعات يقسم التالميذ إلى أربع ه ف علبتي  يقف التلميذ واضعا رجلي
ا مربوطة ب   .سم10مربى بقطر  ل آل واحدة منهم ا   حب ى جانبيه ه أن     .عل م يطلب من دم في   ث يتق

ه  رج طول ر منع ار مأ 10مم م(ت ي الرس و واضح ف ا ه ر التلو. )آم ا أنهى يعتب ائزا إذا م ذ ف مي
 .مسافة الممر بأقل عدد من األخطاء
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  :المطلوب إنجازه 
من خالل اإلمساك ) آلغ1علب مربى حجم (على التلميذ التنقل باالرتكاز على العلبتين  

 . ، انطالقا من بداية الممر إلى نهايته دون الخروج منه أو فقدان التوازنينلبالحب
  

 :تعديالت ممكنة 
  .مشيا التنقل 
  .التنقل بالهرولة 
 .التنقل إلى الخلف 
 .تحديد الوقت 
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  3  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .الطريدةالصياد و:                            عنوان الوضعية 
  .امتحرآ اأصيب هدف                  :            الهدف التعلمي 

: التنظيم المادي والبشري 
ا    15بع فرق في فضائين بطول  يقسم التالميذ إلى أر را لكل واحد منهم ة  تستعمل آرات خف   .مت يف

ان   يف .توزع أربعة ألوان، واحد لكل فريق.  نسبيا ولينة لتفادي اإلصابات آل فضاء يتنافس فريق
ى الصيادين     ة عل ي ال يتجاوز عددها أربع وزع الكرات الت ة ت د آل جول ادل األدوار، بع  .مع تب

ق الم   ر الفري دة    بينما يعتب ة طري ذف        .وجود داخل المنطق تاذ يحاول الصيادون ق ارة األس د إش عن
د الصطيادها رات نحو الطرائ ن لمس .الك ل م ادر الملعبتوآ رة يغ د  .ه الك اول الطرائ ا تح بينم

رأس    . تجنب الكرات ع        .ال تحتسب الكرات التي تلمس ال ذي يلمس جمي والفريق المنتصر هو ال
  .غيير األدوار بعد انتهاء الجولة األولىيتم ت. الطرائد قبل الفريق اآلخر
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  :نجازهإلمطلوب ا 
 :     بالنسبة للصيادين 

 .)الطرائد( المتحركالتصويب بدقة نحو الهدف  •
  .أآبر عدد من الطرائد إصابة •

         :بالنسبة للطرائد 
 .تفادي الكرات  •
  .  تغيير األماآن والتمويه على الصيادين  •

 
     :تعديالت ممكنة   

 .تغيير مساحات المناطق 
  .عدد الكرات 
 .عدد الالعبين 
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  3  المرحلة الرابعة السنة 

 

  .الكرة الحارقة:                        عنوان الوضعية 
   .رمي الكرة في فضاء شاغرأل أحدد الهدف                 :        الهدف التعلمي 

  :التنظيم المادي والبشري 

م   ذ القس وزع تالمي ع آل ي وعتين، حيث تتموق ى مجم دةإل ين واح ي معسكر مع ا  .ف وتفصل بينهم
ى عدد محدد من الكرات        . منطقة  محايدة عند انطالق اللعب وفر آل مجموعة عل ارة    .تت د إش وعن

يمنع المشي بالكرة إال في حالة خروجها من    .األستاذ يرمي آل فريق بالكرات في المعسكر المقابل
ا  د خروجه ي المعسكر، وعن ة الخط الخلف ن جه ى المعسكر م ا إل ا وإدخاله تم البحث عنه يسمح . ي

  .بملعبه عدد أقل من الكرات ويفوز الفريق الذي يوجد .بتمرير الكرة بين أفراد الفريق

 

  

 
   :إنجازه المطلوب 

  .تحديد الهدف لرمي الكرة في فضاء فارغ  
 .المنافسمن أجل التغلب على الفريق  التعاون  
  

 :    كنةتعديالت مم 
      .مساحة الملعب 
  .)الخ...الريكبيآرة اليد، السلة، (نوع الكرة  
  .عدد الكرات 
  .عدد الالعبين في آل فريق 
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  4  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .المنقلة                       : ةوضعيال عنوان 
     .أمرر الكرة بسرعة                       :  الهدف التعلمي 

 :مادي والبشريالتنظيم ال 

ار      رة أمت عاعها عش ة ش كل منقل ى ش اء عل ي فض ين ف وعتين منتظمت ين مجم افس ب تم التن . ي
م   ر رق ف العنص م يق ة، ث ل مجموع ر آ رقم عناص ا  1ي رة فيمرره امال الك ة ح ز المنقل بمرآ

دائري      ار ال وق المس دة ف ر المتواج ى العناص م     . إل ى رق التمرير إل دأ ب ث يب ه    2حي د ل ذي يعي ال
رة، ث ر الك ى العنص رر إل خ...3م يم ة   .ال ي المجموع ر ف ر عنص ى آخ ر حت تمر التمري  .ويس

ث   اني، فالثال ر األول بالث تبدل العنص دها يس خ، ...عن تكملت  و ال ي اس ة الت وز المجموع تف
  .عملية التمرير قبل اآلخرينعناصرها 

 
  

 
   :نجازهإالمطلوب  

 .تمرير الكرة بسرعة نحو الزميل 
  

  :تعديالت ممكنة 
  .لمنقلةشعاع ا 
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  4  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .الرماة:                     عنوان الوضعية 
  .بعد نقطةأ وصوب إلى األمامبشكل متصاعد رمي أداة أ        :              لتعلمياالهدف  

 :التنظيم المادي والبشري 

) الخ...قاطوأ ،راتآ(ترمي أدوا مجموعة لعناصر آيحاول  .أربع مجموعات يوزع التالميذ إلى
 خمسحوالي تقدر بالمسافة الفاصلة بين نقطة الرمي والحبل .بعد مدى من فوق حبل عال بمترينأإلى 
يحاول المتبارون  .بمتر واحد عن بعضهامتباعدة مجاالت  إلىالمنطقة خلف الحبل  قسمت.  أمتار

  .ها لإلعالن عن الفائزينتحتسب النقط المحصل علي .)األبعد( األآثر قيمة المنطقةاستهداف 

 

  

 
  :نجازهإالمطلوب  

  .من أجل التمرير فوق الحبل إلى األمامبشكل تصاعدي بقوة الرمي  
 

  :تعديالت ممكنة 
  .علو الحبل 
  .الرمي بعد االستعداد 
  .الرميالمستعملة في  داة األنوع  
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  4  المرحلة الرابعة السنة 

 
 .3ل الضريرالناذ            :           عنوان الوضعية 

  .أضبط توازني أثناء التنقل بعينين مغمضتين                :         الهدف التعلمي 

 :التنظيم المادي والبشري 
ل   ذ التنق ى التلمي تين  عل ين مغمض بية      بعين ة خش وق قطع عت ف تيكية وض ة بالس امال قنين  40( ح

ع م مرب قاطها)  س ونين مخ  .دون إس ل ل واق تحم و أط دم نح ين ويتق ال(تلف ر، أزرق: مث ) أحم
ا     ل بينه اوت يفص عت بتف م 30وض دان      محاوال. س وق دون فق ل ط ل آ دة داخ ل واح ع رج وض

وازن ديقه  .الت بية لص ة الخش ليم القطع الق  وتس ة االنط ى نقط وع إل م الرج ا . ث ائزا إذا م ر ف ويعتب
 .أنهى الممر بأقل عدد من األخطاء
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  :المطلوب إنجازه 
 .غمضتين مع وضع رجل واحدة داخل الطوقالتنقل بعينين م 

 
  :تعديالت ممكنة 

اليمنى داخل الطوق األحمر واليسرى : مثال(تحديد الرجل التي ستوضع بكل طوق  
  ).داخل الطوق األزرق

المجموعة التي أنهى جميع أفرادها المهمة المطلوبة بعدد أقل من : التباري بالمجموعات 
هي التي ) نقطة عن آل خطأ= اط القنينة وضع رجل خارج الطوق أو إسق(األخطاء
 .تفوز

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 27 

  4  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .3العمالقة المتجولون       :                     عنوان الوضعية 
  .التنقل أثناءالتوازن  أتحكم في              :               الهدف التعلمي  

 : التنظيم المادي والبشري 

علب (تلميذ على شكلين أسطوانيينآل يتوفر . أربع مجموعات آل واحدة في ممر إلىيقسم التالميذ 
أمتار،  3تفصل بينهما مسافة  حواجز منخفضة العلوويتقدم في فضاء به ثالثة  .)سم10 بقطر مربى

  .ترم 1.20وحاجز علوه 

  

 
 : المطلوب إنجازه 
 .قاطها أو فقدان التوازنالتنقل باإلرتكاز على علب مع تخطي الحواجز مشيا دون إس 

يعتبر التلميذ فائزا إذا . م دون لمسه أو فقدان التوازن آذلك1/20والمرور من تحت الحاجز 
 ) .نقطة جزاء عن آل حاجز تم إسقاطه( ما أنهى الممر بأقل عدد من األخطاء 

 
  : ةمكنتعديالت م 
  .التنقل مشيا 
 .التنقل بهرولة 
 .التنقل جانبا 
 .التنقل إلى الوراء 
  .تحديد التوقيت 
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  4  المرحلة الرابعة السنة 

 
 .)باليد( العشرالتمريرات      :                 عنوان الوضعية 

  .المنافس وجودرغم تمريرات متتالية  عشرنحقق                 :        الهدف التعلمي 

:التنظيم المادي والبشري 

  .مجموعات متساوية من حيث العدد ذ إلى أربعاألستاذ فضائين للعب بعد تقسيم التالمي يهيئ
  تحاول آل واحدة منهما القيام بعشر تمريرات متتالية .في وضعية تنافسية بين مجموعتين

  عند تحقيق ذلك  تحتسب نقطة في خانة المجموعة التي . دون أن يلمس المنافس الكرة) باليد(
  .العد من جديد تحتفظ بالكرة ويشرع في

 

  

 
   :إنجازهالمطلوب  

  عنجها اخرإ من اعتراضها أو المنافسدون تمكن  للكرة متتالية تمريراتعشر القيام ب 
        .حدود الملعب

  .المحافظة عليهااسترجاع الكرة بشكل منظم و 
 

 :تعديالت ممكنة   
 .عدد  التمريرات المطلوبة 
 .عدد الالعبين 
  .أبعاد مساحة اللعب 
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  4  المرحلة الرابعة السنة 

 

 .لعبة الهدف:                       عنوان الوضعية 

   .صيب الهدفالكرة وأ أمرر                        :الهدف التعلمي 
:التنظيم المادي والبشري 

ات    ى مجموع ذ إل وزع التالمي رى   . ي دائرة الكب ارج ال ع خ اجمين تتموق ة المه ع   .مجموع ا تتموق بينم
تيكية     .رى والدائرة الصغرىمجموعة المدافعين بين الدائرة الكب ات بالس دائرة الصغرى قنين  .تتوسط ال

دائرة الصغرى  البالستيكية الموجودة في وسط ال يحاول المهاجمون إسقاط  القنينات  عند إشارة األستاذ
رة في   ر الك نهم  بعد تمري ا بي رة         .م ى الك دافعون الحصول عل ا دون أن   في حين يحاول الم والتصدي له

اجمين آل آر. الهدف تصيب ة     آل إصاب  و. ة تم اعتراضها تعاد إلى المه اجمين ثالث نح المه ة للهدف تم
  .يجب تغيير األدوار آل ثالثة دقائقو. نمنحهم نقطتيوآل استرجاع للكرة من طرف المدافعين ي .طنق

 
  

 
  :نجازهإالمطلوب  

   .تمرير الكرة ومحاولة إصابة الهدف: بالنسبة للمهاجمين 
  .حماية الهدف واعتراض الكرات: بالنسبة للمدافعين 

  
 :تعديالت ممكنة 

 .عدد المهاجمين والمدافعين 
 .عدد الكرات المستعملة 
 .عدد القنينات البالستيكية 
 .اللعب بالرجل 
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