
 . هـ  3426/  6 / 32: التاريخ                                    .                                                ابتدائي ثانيالالصف : الصف الدراسي 

  ( 10:             ) رقم الدرس   

 .  التعلق الصحيح على العارضة: موضوع الدرس 

 

 :األهداف السلوكية 

 ( .مباشر :  ) السلوب المقترح في التعليم ا                                       .قيمة النظام  أن يعرف الطالب : يـهدف معرف -

 .مسابقات ولقاءات صفية + صورة للمهارة : مهام منزلية                                .  األدواتيتعاون الطالب في جمع  أن : وجدانيهدف  -

 ( . الملعب الخارجي –الصالة الرياضية : ) التنظيم والمكان      . بطريقة صحيحة   التعلق الصحيحمهارة يؤدي الطالب  أن : ـهـاريهدف م -

 
 : المقدمة * 
 

 ( . لعبة الصياد) اإلحماء عن طريق المحطات ولعبة صغيرة 

 
 : التمرينات * 
 
 .  الجري في المكان ( وقوف)  -
 .  القدمين على والضغط أسفل أماما الجذع ثني( وقوف)  -

 :لخاص تمرينات االعداد البدني ا
 . تباعد القدمين ألقصى مدى( فتحا   - فوقو)  -
 .  تبادل الطعن بالقدمين لألمام(  الوضع أماما – وقوف)  -
 
 

 وفقا التعلق ويتم,  والجسم الذراعين مد مع العارضة على باليدين بالقبض التعلق يتم
 :  التالية للخطوات

 مستوى من قليال أعلى ارتفاعها يكون أن ينبغي التي العارضة مواجها الطالب يقف -3

 . ألعلى مرفوعان وهما الطالب ذراعي

 . العارضة مستوى إلى يديه لنقل ألعلى جسمه ويمد ألعلى ذراعية الطالب يرفع -3

 مواجهين الكفين باطني يكون أي أعلى من بالمسك العارضة على الطالب يقبض -2

 باتساع اليدين بين المسافة تكون أن مراعاة مع الجسم مواجهين الكفين وظهري العارضة
 . الصدر

 والجسم التعلق وضع إلى ويصل,  األرض عن مرفوعا ليكون ألعلى جسمه الطالب يشد -4

 . لألمام والنظر ممتدا بكامله
 

 :اجراءات تنفيذ الخبرة التعليمية * 

 الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع بالسند التعلق. 3

 الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع بالسند التعلق. 3

 الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع بالسند التعلق. 2

 الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع بالسند التعلق. 4

 الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع سند بدون التعلق. 1

 الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع سند بدون التعلق. 6

 الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع سند بدون التعلق. 7
 :التقدم بالخبرة * 

 . الطالب رأس عن سم 31 ارتفاع سند بدون التعلق -
 : األنشطة اإلضافية* 

 اخر الحصةعمل منافسه بين الطالب في 

 
 : الختام * 
 
 . مراجعة لما سبق (  وقوف: ) التهدئة   -
 .  االغتسال عند نهاية الدرس واالنصراف بشكل منظم إلى الفصل :االنصراف  -

 



 

 : المالحظات * 

 

 

 

 

 

 مدير المدرسة                                            المشرف التربوي                                                 إعداد األستاذ                                            

 أحمد بن مشبب الشهراني                                                                                                                  يزيد بن ناصر عبدهللا بن سراء


