
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    

 

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني الفصل الدراسي

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  ة من الجريالدحرجة األمامي
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

لعبة إحماء مناسب من  الطالبأن يؤدي  -
 بالمرح والسرور . الطالبصغيرة ليشعر 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
مواجو(  تلوي جوانبي الملعوب ن وتنود  -يقسم الفصل إلي مجمووتتين وووووف  ة صغيرة :لعبــــ

سماع الصافرة ن تتبوادل المجمووتتين األمواكن مون الجوري السوري  ن اوم مون الجوري المعكوو  
 وبالظهر  ن وتفوز المجموتة التي تقف تلي الجانب أوال .

 
لعبـــوووـة  الطوووالبمالحظووو( المعلوووم ألداء  -

 صحيحة . صغيرة وبصورة

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

مناسوووبة لتهيئوووة الجسوووم بووودنيا ألداء مهوووارة 
 الدحرجة األمامية من الجري .

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  10 [ التمرينـــــــــــات :
   ث .30ووووف  العدو في المكان لمدة و

 الواب م  تغيير االتجاه حسب اإلشارة .  ابات الوسط -ووووف
 اني الجذع أماما أسفل للم  الركبتين باليد . وروـود 

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعوودد الطالووب المراحوول الفنيووة مهووارة  -

 الدحرجة األمامية من الجري .
اد لتجواوز االستعد الطالبأن يتعزز لدي  -

 الصعوبات بشجاتة أاناء النشاط البدني .

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 مرتبة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
 بعد دف  األرض .ي خط مستقيم ن اني الجذع أماما الستقبال األرض باليدين الجري ف -
 وضمهما تلي الصدر .االرتكاز تلي المنطقة العنقية ن وتكور الجسم م  مسك الركبتين  -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

مهارة الدحرجة األماميوة مون  ن تن الطالب
 . الجري م  تصحي  اإلجابة الخاطئة

 
مهوووووارة الدحرجوووووة أن يطبوووووا الطالوووووب  -

  األمامية من الجري .
 
 

 
 ساحة مناسبة
 مراتب 

 مرمي وكرة يد

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادة بعد -

خطواء الفنيوة المجموتة األولوي توؤدي مهوارة الدحرجوة األماميوة مون الجورين مو  أصوالح األ -
 لألداء .

المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي مرمي بالقدم ن ام التبديل بين المجموتتين بعد  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
مهووووووارة  الطووووووالبيالحووووووظ المعلووووووم أداء  -

الدحرجوة األماميووة موون الجووري موو  التعزيووز 
 اللفظي لألداء الجيد .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . طالبالأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 األفقية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. لطالبامالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

              
 

 أ /  مدير المدرسة :                                                    أ /          مشرف المادة :                                                                  أ /معلم المادة :  

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 ــــوعالموضـــــــــــــ

  الدحرجة الخلفية للوووف تلي اليدين
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري المتنوع .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 وووف  الجري حول الملعب .و

 الجري الجانبي بعرض الملعب . ووووف 
 الجري م  رف  الركبتين تاليا . ووووف 

 
للجوووري  الطوووالبمالحظووو( المعلوووم ألداء  -

 الجانبي ورف  الركبتين بطريقة صحيحة.

 
بدنيوة متنوتوة  تمرينات الطالبأن يؤدي  -

 مناسبة للمساتدة ألداء مهارة الدر  .

 
 ةساحة مناسب

 ]ق  10 [ التمرينـــــــــــات :
 م  ضم الركبتين تلي الصدر .الواب في المكان  ووووف 
 نصفا  االتزان تلي ودم واحدة . -وأوعاء

 اني الركبتين م  رف  الجذع تن األرض ولم  الركبتين .وروـود  

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

ات من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركو
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعووودد الطالوووب مراحووول أداء الحرجوووة  -

 الخلفية للوووف تلي اليدين .
الحما  للمشاركة  الطالبأن يتعزز لدي  -

 لبذل الجهد في النشاط البدني.
 

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 مرتبة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 رة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية .شرح مبسط للمها -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
الوووف اني الركبتين للهبوط تلي المقعد والدحرجة للخلف والوووف تلي الكتفوين من وض   -
. 
 مد الذراتين م  فرد الركبتين تاليا للوووف تلي اليدين . -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

الحرجة الخلفية للوووف تلي  ن تن الطالب
 اليدين م  تصحي  اإلجابة الخاطئة .

 
أب يطبوووووا الطالوووووب الحرجوووووة الخلفيوووووة  -

 للوووف تلي اليدين .
 
 
 

 
 ساحة مناسبة

 مراتب
 مرمي وكرة يد

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . شرح مادة الدر  ن إتادةبعد  -

المجموتة األولوي توؤدي الحرجوة الخلفيوة للووووف تلوي اليودينن مو  أصوالح األخطواء الفنيوة  -
 لألداء .

المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلوي مرموي يود ن اوم التبوديل بوين المجمووتتين بعود  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
الحرجوووووة  الطوووووالب يالحوووووظ المعلوووووم أداء -

موو  تصووحي   الخلفيووة للوووووف تلووي اليوودين
 األخطاء الفنية لألداء .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 العمودية . لمرجحةو وووف   ا
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

            
 

 مشرف المادة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /                                  معلم المادة :  أ /                             

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 لسلوكيةاألفقي لألهداف ا



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني الفصل الدراسي

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  الميزان الجانبي العالي
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 (()) الجزء التمهيدي 

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري الزجزاج والمكوكي .

 
 

 
 ساحة مناسبة
 صولجانات

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووووف  الجري حول الملعب .

 الجري الزجزاج بين الصولجانات . ووووف 
 مختلفة .الجري المكوكي لمسافات  ووووف 

 
م  تصحي   الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -
 جابة الخاطئة .اإل

 
بدنيوة متنوتوة  تمرينات الطالبأن يؤدي  -

مناسوووبة للمسووواتدة ألداء الميوووزان الجوووانبي 
 العالي .

 

 
 ساحة مناسبة
 مقعد سويدي
 كرات طبية

 ]ق  10 [ التمرينـــــــــــات :
 المشي م  رف  الذراتين جانبا تلي مقعد سويدي مقلوب . ووووف 
 متر . 10مسافة المشي فوق كرات طبية ل ووووف 
 تمل ميزان أمامي تالي والابات . ووووف 

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعوودد الطالووب المراحوول الفنيووة لمهووارة  -

 الميزان الجانبي العالي .
معرفة ضوابط  أن يتعزز لدي الطالب -

 اللبا  الشرتي .

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
 ا م  اني الجذع تلي أحد الجانبين .من وض  الوووف رف  الذراتين جانب -
 رف  القدم الحرة التي تلي الجانب األخر لاني الجذع تلي استقامة واحدة واالتزان . -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

موو  الميووزان الجووانبي العووالي  ن توون الطووالب
 تصحي  اإلجابة الخاطئة .

 
 أن يؤدي الطالب الميزان الجانبي العوالي -

   ث .10والابات لمدة و
 
 

 
 ساحة مناسبة
 ساتة إيقاف
 برج وكرة سلة

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

 المجموتة األولي تؤدي الميزان الجانبي العالي .ن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء . -

رى  تتناف  في التصويب تلي السلة ن ام التبديل بين المجموتتين بعد مورور المجموتة األخ -
 زمن معين لألداء .

 
الميوووووزان  الطوووووالبيالحوووووظ المعلوووووم أداء  -

موو  التعزيووز اللفظووي لووألداء الجووانبي العووالي 
 الجيد .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 شرة. بعد الحصة مبا الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 البندولية و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

         
 

 مدير المدرسة :  أ /                                     معلم المادة :  أ /                                                               مشرف المادة :   أ /                         

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 ـهـ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  القفز فتحا تلي المهر بالطول
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري والقفز .

 

 
 ساحة مناسبة
 حاجز 
 سلم ارتقاء

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووووف  الجري حول الملعب .

 بالقدمين لتعدية حاجز .ووووف  الجري ام القفز 
 ووووف  الجري ام القفز بالقدمين تلي سلم ارتقاء .

 
لإلحماء م   الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

 تصحي  أخطاء األداء .

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

مناسبة لتهيئة الجسم بودنيا ألداء القفوز فتحوا 
 تلي المهر بالطول .

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  10 [ ـــــات :التمرينــــــ
   متر .50ووووف  العدو لمسافة و

 لقصي ارتفاع ممكن .ووووف  الواب العمودي 
 الواب الطويل من الابات .  مرجحة الذراتين -ووووف

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يوووذكر الطالوووب مراحووول األداء الفنوووي  -

 القفز فتحا تلي المهر بالطول.
الحما  للمشاركة  الطالبأن يتعزز لدي  -

 لبذل الجهد في النشاط البدني.
 

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 سلم ارتقاء

 مهر -مرتبة 

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 باستخدام الوسيلة التعليمية . شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
 االوتراب بالجري في خط مستقيم واالرتقاء تلي سلم القفز بالقدمين للطيران األول . -
 ابات .وض  اليدين تلي نهاية المهر ام الطيران الااني بالدف  باليدين للمهر ام الهبوط م  ال -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

القفوووز فتحوووا تلوووي المهووور  ن تووون الطوووالب
 بالطول م  تصحي  اإلجابة الخاطئة .

 
القفوز فتحوا تلوي المهور أن يطبا الطالب  -

 بالطول.
 
 
 

 
 ساحة مناسبة

 ارتقاء ومهر سلم
 مرمي وكرة ودم

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 لدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين .شرح مادة ا إتادةبعد  -

 المجموتة األولي تؤدي القفز فتحا تلي المهر بالطولن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء . -

المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي مرمي بالقدم ن ام التبديل بين المجموتتين بعد  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
القفوووز فتحوووا  الطوووالبأداء  يالحوووظ المعلوووم -

تلووي المهوور بووالطول موو  تصووحي  األخطوواء 
 الفنية لألداء .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 بزاوية . لمرجحةو وووف   ا
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

        
 

 مشرف المادة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /                            معلم المادة :  أ /                                   

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 ــــــــــف :الصــ

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  المفاهيم الميكانيكية المرتبطة ببعض مهارات الجمباز
 التاريـــــــــــخ :

  

 مأساليب التقوي األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري والواب والدحرجة .

 

 
 ساحة مناسبة

 مرتبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووووف  الجري حول الملعب .

 التقدم لألمام بالواب بالقدمين معا . ووووف 
 الجري ام الدحرجة األمامية المكورة . ووووف 

 
للجوووري  الطوووالبم ألداء مالحظووو( المعلووو -

 والواب والدحرجة بطريقة صحيحة .

 
بدنيووة لرفوو   تمرينووات الطالووبأن يووؤدي  -

تناصوور اللياوووة البدنيووة المرتبطووة بالصووحة 
 لدي( .

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  10 [ التمرينـــــــــــات :
 الواب بالقدمين في جمي  االتجاهات . ووووف 

 أحد القدمين تاليا بالتبادل .وانبطاح مائل  اني الذراتين م  رف  
 فت  القدمين م  اني الجذع أماما أسفل والضغط بالذراتين . وجلو  طويل 

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يتعوورف الطالووب تلووي بعووض المفوواهيم  -

 . يكية المرتبطة بمهارات الجمبازالميكان
 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :

 . التعرف تلي بعض المفاهيم الميكانيكية المرتبطة بمهارات الجمباز -
 الدوران حول المحور األفقي للجسم تند أداءه الدحرجة األمامية والخلفية . -
 مهارة الوووف تلي اليدين .توزي  مركز اقل الجسم تلي اليدين بالتساوي في  -
 الدف  بالقدمين لسلم االرتقاء للتخلص من فعل الجاذبية األرضية تند القفز فتحا . -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

بعووض المفوواهيم الميكانيكيووة  ن توون الطووالب
مووو  تصوووحي   المرتبطوووة بمهوووارات الجمبووواز

 اإلجابة الخاطئة .
 
زمووالءه فووي أداء  يتنوواف  الطالووب موو  أن -

بعوووووض المفووووواهيم الميكانيكيوووووة المرتبطوووووة 
 بمهارات الجمباز .

 
 

 
 ساحة مناسبة

 مراتب

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

ن مو  أصوالح بوازبعض المفاهيم الميكانيكية المرتبطة بمهارات الجم المجموتة األولي تراج  -
 األخطاء الفنية لألداء .

ن اوووم التبوووديل بوووين  فوووي بعوووض الحركوووات األرضوووية للجمبوووازالمجموتوووة األخووورى  تتنووواف   -
 المجموتتين بعد مرور زمن معين لألداء .

 
للمنافسة م   الطالبيالحظ المعلم أداء  -

التعزيز اللفظي لألداء الجيد ن وتصحي  
 األخطاء .

 ()) الجزء الختامي (
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 األفقية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبالمعلم أداء  مالحظ( -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

       
 

 مدير المدرسة :  أ /                                     معلم المادة :  أ /                                                               مشرف المادة :   أ /                         

 رس التربية البدنية باستخدام التفاعلتحضير د
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 ـــــــــــــــــوعالموض

  تعزيز االستقبال بالساتدين
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

لعبوة إحماء مناسب مون  الطالبأن يؤدي  -
 بالمرح والسرور . الطالبصغيرة ليشعر 

 
 ساحة مناسبة

 افرةص
 كرة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
يقسم الفصل غلي مجمووتتين متقوابلتين خلوف خوط بودء وبعود سوماع الصوافرة  لعبــــة صغيرة :

المقابوول اوم يكموول يجوري أول أحود المجموووتتين ويرموي الكوورة باليودين موون فووق الوورأ  لزميلوة 
 الجري ليقف خلف أخر طالب في القطار المقابل وهكذا .

 
لعبـــوووـة  الطوووالب( المعلوووم ألداء مالحظووو -

 صغيرة بصورة صحيحة .

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

مناسوبة لتهيئوة الجسوم بودنيا ألداء االسوتقبال 
 بالساتدين .

 

 
 ساحة مناسبة

 كرة 
 حائط

 ]ق  9 [ التمرينـــــــــــات :
 دوران الذراتين معا لألمام ام للخلف .  الذراتان جانبا -ووووف

 مواج(  تبادل تمرير الكرة بالساتدين م  الزميل و:  . -وووفو
 ووووف تمرير الكرة بالساتدين تلي حائط .

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يتعووزز لوودي الطالووب معرفووة المراحوول  -

 . لمهارة االستقبال بالساتدين الفنية
أن يتعزز لدي الطالب معرفة ضوابط  -

 اللبا  الشرتي .

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 كرة طائرة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -ي المراحل الفنية اآلتية :وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تل -
 من ووفة االستعداد امتداد القدم الخلفية من مفصل الركبة ام القدم األمامية . -
 لكرة بالجزء األول من الساتدين بالحركة من أسفل ألتلي و األمام .يتم استقبال ا -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

مووو   االسوووتقبال بالسووواتدين ن تووون الطوووالب
 صحي  اإلجابة الخاطئة .ت

 
أن يتعوووووزز لووووودي الطالوووووب أداء مهوووووارة  -

 االستقبال بالساتدين .
 
 

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة

 برج وكرة سلة

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

 نن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء .المجموتة األولي تؤدي االستقبال بالساتدي -

المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي السلة ن ام التبديل بين المجموتتين بعد مورور  -
 زمن معين لألداء .

 
االسووووتقبال  الطووووالبيالحووووظ المعلووووم أداء  -

مووو  تصوووحي  األخطووواء الفنيوووة  بالسووواتدين
 لألداء .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 العمودية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. بالطالمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

          
 

 مدير المدرسة :  أ /                                     معلم المادة :  أ /                                                               مشرف المادة :   أ /                         

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 ـــوعالموضــــــــــــــ

  تعزيز التمرير باألصاب  
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري م  دوران الذراتين .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووف  الجري حول الملعب .وو

 الجري م  دوران الذراع اليمني لألمام ام للخلف . ووووف 
 لألمام ام للخلف . سريالجري م  دوران الذراع الي ووووف 

 
للجوري مو   الطوالبمالحظ( المعلم ألداء  -

 دوران الذراتين بطريقة صحيحة .

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

بوودنيا ألداء مهووارات مناسووبة لتهيئووة الجسووم 
 التمرير باألصاب  .

 

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة

 ]ق  9 [ التمرينـــــــــــات :
   ث .30ووووف  العدو في المكان لمدة و

 مواج(  تبادل تمرير الكرة م  الزميل و:  . -وجلو  طويل
 تمرير الكرة باألصاب  ام الروود ولقفها . ووووف 

 
لكول تمورين  البالطمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعووودد الطالوووب مراحووول أداء مهوووارات  -

 التمرير باألصاب  .
ودرت( في التغلوب تلوي  الطالبأن يظهر  -

 المعووات النفسية أاناء األداء .

 
 ساحة مناسبة

 نموذج توضيحي تلي
 لينلوحة من الف
 كرة طائرة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
 يتم مد جمي  مفاصل الجسم تند بداية لم  الكرة . من ووفة االستعداد المتوسطة -
 والسبابتين وباوي األصاب  تامل مساتد للمتابعة . باإلبهامينة األساسية الحرك -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

 مهووارات التمريوور باألصوواب  ن توون الطووالب
 م  تصحي  اإلجابة الخاطئة .

 
أن يتعزز لدي الطالوب مهوارات التمريور  -

 باألصاب  .
 
 

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة
 ودممرمي وكرة 

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

 المجموتة األولي تؤدي مهارات التمرير باألصاب ن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء  -

وتتين بعد المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي مرمي بالقدم ن ام التبديل بين المجم -
 مرور زمن معين لألداء .

 
مهووووارات  الطووووالبيالحووووظ المعلووووم أداء  -

م  التعزيز اللفظي لألداء التمرير باألصاب  
 الجيد .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 البندولية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

        
 

 مدير المدرسة :  أ /                               لمادة :  أ /                                                               مشرف المادة :   أ /                               معلم ا

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 باستخدام التفاعلتحضير درس التربية البدنية 

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  تعزيز اإلرسال
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم ميةاألنشطة والخطوات التعلي األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري المتنوع .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووووف  الجري حول الملعب .

 الجري الجانبي بعرض الملعب . ووووف 
 الجري المعكو  بعرض الملعب . ووووف 

 
للجوري مو   بالطوالمالحظ( المعلم ألداء  -

 تصحي  األخطاء .

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

مناسووبة لتهيئووة الجسووم بوودنيا ألداء مهووارات 
 اإلرسال .

 

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة

 ]ق  9 [ التمرينـــــــــــات :

   متر .50ووووف  العدو لمسافة و
 فتحا  الواب م  رف  الذراتين جانبا تاليا أسفل . -ووووف
 ضرب الكرة باليد ألبعد مسافة ممكنة .  ووووف

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعوودد الطالووب المراحوول الفنيوووة  ألداء  -

  مهارات اإلرسال .
أن يتعامل الطالب م  الفوز والخسارة  -

 ية أاناء النشاط الرياضي .بايجاب

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 كرة طائرة
 ملعب طائرة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
تقابل  -لضاربة وهي تلي كامل امتدادها تلي الخلف لمقابلة الكرة المقذوف(  مرجحة الذراع ا -

 اليد الكرة في أوصي ارتفاع لها لتعبر الشبكة لملعب المناف  ومتابعة الكرة .

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

مهووووارات اإلرسووووال موووو   ن توووون الطووووالب
 تصحي  اإلجابة الخاطئة .

 
طالووووب أداء مهووووارات أن يتعوووزز لوووودي ال -

 اإلرسال .
 
 
 

 
 ساحة مناسبة

 ملعب وكرة طائرة
 مرمي وكرة يد

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

 ن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء .مهارات اإلرسالالمجموتة األولي تؤدي  -

ن ام التبديل بين المجموتتين بعد ليدالمجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي مرمي با -
 مرور زمن معين لألداء .

 
مهووووارات  الطووووالبيالحووووظ المعلووووم أداء  -

اإلرسال م  تصحي  األخطواء الفنيوة لوألداء 
. 

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 د الحصة مباشرة. بع الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 بزاوية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 ون إسراف .مالحظ( المعلم لالغتسال بد -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

          
 

 مدير المدرسة :  أ /                                     معلم المادة :  أ /                                                               مشرف المادة :   أ /                         

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 ـي :العام الدراسـ

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  و في كرة الطائرة   تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري والواب .

  

 
 ساحة مناسبة

 دائرة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 الملعب . ووووف  الجري حول

 متر 10الجري حول دائرة وطرها ووووف 
 التقدم لألمام بالواب .  ابات الوسط -ووووف

 
لإلحماء م   الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

 تصحي  أخطاء األداء .

 
بدنيووة لرفوو   تمرينووات الطالووبأن يووؤدي  -

تناصوور اللياوووة البدنيووة المرتبطووة بالصووحة 
 لدي( .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  9 [ ــــــــات :التمرينـــ

 الواب الطويل من الابات .  مرجحة الذراتين -ووووف
 تباتد القدمين ألوصي مدي .  الوض  أماما -ووووف
 اني الركبتين كامال .  ابات الوسط -ووووف

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 الجزء الرئيسي (()) 
أن يتعووووزز لوووودي الطالووووب معرفووووة بعووووض 
القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في 

 الكرة الطائرة .
 

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة 
 ملعب طائرة

 

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 -تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في الكرة الطائرة : -
 متر . 9متر ن العرض  18الطول  -ال مقاسات( كالتالي :الملعب مستطي -
 جم . 280:  260سم ن الوزن  67:  65الكرة مستديرة الشكل محيطها  -
 نقطة وبل المناف  في الشوط . 25يفوز الفريا الذي يحصل تلي  -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

بعووض القوووانين الضوورورية  ن توون الطووالب
المنافسووة فووي الكوورة الطووائرة موو  التووي تحكووم 

 تصحي  اإلجابة الخاطئة .
 
أن يشارك الطالب م  زمالءه في منافسة  -

مصوووووغرة فوووووي الكووووورة الطوووووائرة لتطبيوووووا 
 المهارات والقانون .

 
 

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة 
 ملعب طائرة

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 مجموتتين متساويتين .شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي  إتادةبعد  -

 المجموتة األولي تراج  ووانين الكرة الطائرة م  المعلم ن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء . -

المجموتوووة األخووورى  تشوووارك فوووي منافسوووة مصوووغرة فوووي الكووورة الطوووائرة ن اوووم التبوووديل بوووين  -
 المجموتتين بعد مرور زمن معين لألداء .

 
افسووة فووي للمن الطووالبيالحووظ المعلووم أداء  -

الكوورة الطووائرة موو  التعزيووز اللفظووي لووألداء 
 الجيد .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 األفقية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

         
 

 مشرف المادة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /           معلم المادة :  أ /                                                    

 ية باستخدام التفاعلتحضير درس التربية البدن
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني الفصل الدراسي

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط ولاأل

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة السلة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  التمريرة المرتدة بيد واحدة 
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

لعبوة إحماء مناسب مون  لطالباأن يؤدي  -
 بالمرح والسرور . الطالبصغيرة ليشعر 

 
 ساحة مناسبة
 كرات سلة
 دوائر

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
يقسم الفصل إلي دوائر ن كل دائرة في وسطها طالب ن يحاول طوالب الودائرة  لعبــــة صغيرة :

رة والحصوول تليهوا ن وإذا نجو  رمي الكورة بيونهم بينموا يحواول الطالوب فوي الوسوط إيقواف الكو
 يدخل في الوسط الطالب الذي وطعت من( الكرة .

 
لعبـــوووـة  الطوووالبمالحظووو( المعلوووم ألداء  -

 صغيرة بصورة صحيحة .

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

مناسووبة لتهيئووة الجسووم بوودنيا ألداء التمريوورة 
 المرتدة بيد واحدة .

 

 
 ساحة مناسبة
 كرة سلة

 ]ق  8 [ ــــــــــات :التمرينـ
   متر .50ووووف  العدو لمسافة و

 ووووف  ضرب الكرة تلي األرض والواب اللتقاطها بعد ارتدادها .
 الذراتان أماما  تقاط  الذراتين أمام الجسم . -ووووف

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 ئة .واألوضاع الخاط

 )) الجزء الرئيسي ((
الطالب م  الفوز والخسارة أن يتعامل  -

 بايجابية أاناء النشاط البدني .
 
 

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 كرة سلة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -مهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية :وإتطاء نموذج حركي لل -
 الصدر وسند الكرة باليد األخرى . أماممن الوووف مسك الكرة باليد  -
 للمسافة بين( وبين الزميل لترتد إلي( .ضرب الكرة تلي األرض في الالث األخير  -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

حودة التمريورة المرتودة بيود وا ن تون الطالب
 م  تصحي  اإلجابة الخاطئة .

 
أن يطبووا الطالووب التمريوورة المرتوودة بيوود  -

 واحدة .
 
 
 

 
 ساحة مناسبة

 كرة سلة وبرج سلة

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

 دةن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء المجموتة األولي تؤدي التمريرة المرتدة بيد واح -

المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي السلة ن ام التبديل بين المجموتتين بعد مرور  -
 زمن معين لألداء .

 
التمريوووورة  الطووووالبيالحووووظ المعلووووم أداء  -

المرتوودة بيوود واحوودة موو  تصووحي  األخطوواء 
 الفنية لألداء .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالب أن يؤدي -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 العمودية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالباء مالحظ( المعلم أد -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

          
 

 مدير المدرسة :  أ /                                     معلم المادة :  أ /                                                               مشرف المادة :   أ /                         

 اعلتحضير درس التربية البدنية باستخدام التف
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني الفصل الدراسي

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة السلة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 ــــــــوعالموضـــــــــ

  الرمية الحرة
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري م  دوران الذراتين .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 لجري حول الملعب .ووووف  ا

 ووووف  الجري م  دوران الذراع اليمني لألمام ام للخلف .
 ووووف  الجري م  دوران الذراع اليسري لألمام ام للخلف .

 
للجوري مو   الطوالبمالحظ( المعلم ألداء  -

 دوران الذراتين بطريقة صحيحة .

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

ألداء الرميوووة مناسوووبة لتهيئوووة الجسوووم بووودنيا 
 الحرة .

 

 
 ساحة مناسبة

 مرب 
 كرة سلة

 ]ق  8 [ التمرينـــــــــــات :
 ووووف  الواب م  رف  الذراتين تاليا .

 ووووف  تصويب الكرة باليدين تلي مرب  تلي الحائط .
 ووووف  رمي الكرة ألتلى ولقفها .

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

ة م  تصوحي  الحركوات من التمرينات البدني
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يتعورف الطالوب تلووي المراحول الفنيووة  -

 ألداء الرمية الحرة .
التتوووذار تنووود الخطووو  أن يقووودر الطالوووب ا -

 أاناء المنافسة .
 

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 برج وكرة سلة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 لمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية .شرح مبسط ل -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
 والذراتان في حركة واحدة ودف  الكرة .من وض  االستعداد تمتد الركبتان  -
 الجسم لمتابعة الكرة .امتداد تجاه السلة م   سغ اليد واألصاب  في حركة كرباجي(الحركة بر -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

موو  تصووحي   الرميووة الحوورة ن توون الطووالب
 اإلجابة الخاطئة .

 
 أن يطبا الطالب مهارة الرمية الحرة. -
 
 
 

 
 ساحة مناسبة
 برج وكرة سلة
 مرمي وكرة ودم

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :

 قسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين .شرح مادة الدر  ن يتم ت إتادةبعد  -

 المجموتة األولي تؤدي الرمية الحرةن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء . -

المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي مرمي بالقدم ن ام التبديل بين المجموتتين بعد  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
الرميوة الحورة  الطوالبيالحظ المعلوم أداء  -
لي السلة م  التعزيز اللفظوي لوألداء الجيود ت
. 

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 البندولية . و وووف   المرجحة
 د أداء الحصة مباشرة .االغتسال بع -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

        
 

 شرف المادة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /معلم المادة :  أ /                                                               م

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة السلة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية و في كرة السلة  
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري والحجل .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووووف  الجري حول الملعب .

 ووووف  الحجل تلي القدم اليمني .
 ووووف  الحجل تلي القدم اليسري .

 
للجري  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

 والحجل ن م  تصحي  أخطاء األداء .

 
بدنيووة لرفوو   تمرينووات الطالووبيووؤدي أن  -

تناصوور اللياوووة البدنيووة المرتبطووة بالصووحة 
 لدي( .

 
 ساحة مناسبة
 مقعد سويدي 

 حائط 

 ]ق  8 [ التمرينـــــــــــات :
   متر .50ووووف  العدو لمسافة و

 ووووف  المشي تلي مقعد سويدي مقلوب .
   ث .10ووووف  الوووف تلي اليدين بالسند تلي الحائط و

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يتعوورف الطالووب ويتعووزز لديوو( بعووض  -

القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في 
 كرة السلة .

 
 

 
 ساحة مناسبة

 

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 -معرفة بعض القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في كرة السلة :تعزيز  -
 متر ترضا . 14متر طوال ن  28تلي شكل مستطيل أبعاده الملعب  -
 متر . 3.5ارتفاع لوحة السلة تن األرض  -
 سم . 45وطر السلة  -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

بعووض القوووانين الضوورورية  ن توون الطووالب
مووو   توووي تحكوووم المنافسوووة فوووي كووورة السووولةال

 تصحي  اإلجابة الخاطئة .

 
أن يشارك الطالب م  زمالءه في منافسة  -

مصوغرة فووي كوورة السولة لتطبيووا المهووارات 
 والقانون .

 
 

 
 ساحة مناسبة
 كرة سلة 
 برج سلة

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 تين متساويتين .شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموت إتادةبعد  -

 م  أصالح األخطاء الفنية لألداء ن  تراج  ووانين كرة السلةالمجموتة األولي تؤدي  -

المجموتة األخرى  تشارك في منافسة مصغرة في كرة السلة  ن ام التبديل بوين المجمووتتين  -
 بعد مرور زمن معين لألداء .

 
منافسوووووة  الطوووووالبيالحوووووظ المعلوووووم أداء  -

سلة م  تصحي  األخطاء مصغرة في كرة ال
 الفنية لألداء .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 بزاوية . و وووف   المرجحة
 لحصة مباشرة .االغتسال بعد أداء ا -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

        
 

 دة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /معلم المادة :  أ /                                                               مشرف الما

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 ــــــــــدة :الوحــ

  الريشة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  الكرة الساوطة
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

لعبوة إحماء مناسب مون  الطالبأن يؤدي  -
 بالمرح والسرور .  الطالبليشعر  صغيرة

 

 
 ساحة مناسبة

 
 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
حركوات رجلوين وذراتوين ب"اتبو  الودليل" كول مجموتوة أمامهوا دليول يتحورك  لعبــــة صوغيرة :

 من المشي والجري .زمالءه  ويقلدهورأ  حركات مختلفة 

 
لعبــــة  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

 صحيحة . صغيرة بصورة

 
تمهيديووووة  تمرينووووات الطالووووبأن يووووؤدي  -

مناسوووبة لتهيئوووة الجسوووم بووودنيا ألداء الكووورة 
 الساوطة .

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  6 [ التمرينـــــــــــات :
   ث .30ووووف  العدو في المكان لمدة و

   .4 -1اني الذراتين و  تلي أرب  -ووووف
 ووووف  الواب م  تمل دورة كاملة في الهواء .

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعدد الطالب المراحل الفنية ألداء  -

 مهارة الكرة الساوطة .ت
أن يتعزز لدي الطالب معرفة ضوابط  -

 اللبا  الشرتي .
 

 
 نموذج توضيحي تلي

 لفلينلوحة من ا
 ريشة طائرة
 مضرب ريشة

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
 من ووفة االستعداد الطعن بقدم االرتكاز لألمام ورأ  المضرب ألسفل . -
 ضرب الكرة ببطء بمقدمة المضرب من أسفل ألتلي حتى تصل خلف الشبكة مباشرة . -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

الكوورة السواوطة موو  تصووحي   ن توون الطوالب
 اإلجابة الخاطئة .

 
 أن يطبا الطالب مهارة الكرة الساوطة . -
 
 

 
 ساحة مناسبة

 مضرب وريشة طائرة
 مرمي وكرة يد

 ]ق  17 [ التطبيقي :النشاط 
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

 المجموتة األولي تؤدي الكرة الساوطةن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء . -

المجموتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي مرمي باليد ن ام التبديل بين المجمووتتين بعود  -
 ين لألداء .مرور زمن مع

 
الكرة السواوطة  الطالبيالحظ المعلم أداء  -

 م  التعزيز اللفظي لألداء الجيد

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 األفقية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

          
 

 مشرف المادة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /                                          معلم المادة :  أ /                     

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 لسلوكيةاألفقي لألهداف ا

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  الريشة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  بعض القوانين الضرورية و في الريشة الطائرة   تعزيز معرفة 
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم طوات التعليميةاألنشطة والخ األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

 إحمووواء مناسوووب مووون الطالوووبأن يوووؤدي  -
  الجري والواب والدحرجة .

 

 
 ساحة مناسبة
 كرة سلة
 مرتبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووووف  الجري حول الملعب .

 ووووف  الجري ام الواب ألتلي للم  برج السلة .
 حرجة المامية .ووووف  الجري ام الد

 
لإلحماء م   الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

 تصحي  أخطاء األداء .

 
بدنيووة لرفوو   تمرينووات الطالووبأن يووؤدي  -

تناصوور اللياوووة البدنيووة المرتبطووة بالصووحة 
 لدي( .

 
 ساحة مناسبة
 مقعد سويدي

 مضرب وريشة طائرة 

 ]ق  6 [ التمرينـــــــــــات :
 لي مقعد سويدي .الصعود والهبوط ت ووووف 
 ضرب الريشة الطائرة بالمضرب لقصي ارتفاع ممكن . ووووف 
 تبادل اني الجذع تلي الجانبين .  ابات الوسط -ووووف

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
لوووب معرفوووة بعوووض أن يتعوووزز لووودي الطا -

ووانين الضرورية التي تحكوم المنافسوة فوي 
 الريشة الطائرة .

 
 ساحة مناسبة

 مضرب ريشة 
 ريشة طائرة 

 

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 تعزيز معرفة معرف( بعض ووانين الضرورية التي تحكم المنافسة في الريشة الطائرة. -
   والعنا والمقبض .سم ويتكون من الرأ 69طول مضرب الريشة الطائرة  -
  بوصة 1.125 -1وريشة مابتة في واتدة من الفلين وطرها من  16 -14الريشة تتكون من  -

  بوصة مصنوتة من الريش الطبيعي .2.5:  2.75وطولها و

 
يوج( المعلم سؤاال شفهيا تلي تين( من  -

معرفة بعض ووانين  ن تن الطالب
الضرورية التي تحكم المنافسة في الريشة 

 لطائرة م  تصحي  اإلجابة الخاطئة .تا
 
أن يشارك الطالب م  زمالءه في منافسة  -

مصغرة في الريشة الطائرة لتطبيا 
 المهارات والقانون .

 
 

 
 ساحة مناسبة
 ملعب ريشة

 مضرب و ريشة طائرة

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 ساويتين .شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين مت إتادةبعد  -

المجموتة األولي تراج  ووانين الريشة الطائرة م  المعلم ن م  أصالح األخطاء الفنية لألداء  -
. 

ن اووم التبووديل بووين  تشووارك فووي منافسووة مصووغرة فووي الريشووة الطووائرةالمجموتووة األخوورى   -
 المجموتتين بعد مرور زمن معين لألداء .

 
للمنافسووة فووي  الطووالبيالحووظ المعلووم أداء  -
لريشوة الطوائرة مو  التعزيوز اللفظوي لوألداء ا

 الجيد .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبأن يغتسل  -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 العمودية . و وووف   المرجحة
 ل بعد أداء الحصة مباشرة .االغتسا -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 مالحظ( المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

          
 

 مشرف المادة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /     معلم المادة :  أ /                                                          

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني الفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 لمتوسطا األول

 
 الوحــــــــــــدة :

  االختيارية و كرة الطاولة  
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  الضربة المستقيمة بوج( وظهر المضرب
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل األهداف السلوكية
 ي (()) الجزء التمهيد

إحمووواء مناسوووب مووون  الطالوووبأن يوووؤدي  -
 الجري م  دوران الذراتين .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 ووووف  الجري حول الملعب .

 ووووف  الجري م  دوران الذراع اليمني لألمام ام للخلف .

 ووووف  الجري م  دوران الذراع اليسري لألمام ام للخلف .

 
للجوري مو   الطوالبألداء  مالحظ( المعلم -

 دوران الذراتين بصورة صحيحة .

 
بدنيووة لرفوو   تمرينووات الطالووبأن يووؤدي  -

تناصوور اللياوووة البدنيووة المرتبطووة بالصووحة 
 لدي( .

 
 ساحة مناسبة

 حائط
 مضرب وكرة طاولة

 ]ق  6 [ التمرينـــــــــــات :
   متر .50ووووف  العدو لمسافة و

 ادل لف الجذع ألسفل للم  القدم العكسية .الذراتان جانبا  تب -ووووف
 ووووف  تمرير الكرة بالمضرب تلي الحائط .

 
لكول تمورين  الطالبمالحظ( المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية م  تصوحي  الحركوات 
 واألوضاع الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
يعووودد الطالوووب المراحووول الفنيوووة ألداء  أن -

 ة .مهارة الضربة المستقي
 
 
 

 
 نموذج توضيحي تلي

 لوحة من الفلين
 مضرب وكرة طاولة

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط للمهارة باستخدام نموذج توضيحي باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -وإتطاء نموذج حركي للمهارة يحتوي تلي المراحل الفنية اآلتية : -
 ة وائمة م  الطاولة .من ووفة االستعداد المضرب يصن  زاوية شب -
 ليرسل الكرة بنهاية الطاولة .مرجحة المضرب للخلف ليقابل الكرة في منتصف محيطة  -

 
يوج( المعلم سوؤاال شوفهيا تلوي تينو( مون  -

الضوووربة المسوووتقيمة بوجووو(  ن تووون الطوووالب
وظهوووور المضوووورب موووو  تصووووحي  اإلجابووووة 

 الخاطئة .

 
أن يطبووووووا الطالووووووب مهووووووارة الضووووووربة  -

 ( وظهر المضرب .المستقيمة بوج
 
 

 
 ساحة مناسبة

 مضرب وكرة طاولة
 مرمي وكرة ودم

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 شرح مادة الدر  ن يتم تقسيم الفصل إلي مجموتتين متساويتين . إتادةبعد  -

المجموتووة األولووي تووؤدي الضووربة المسووتقيمة بوجوو( وظهوور المضووربن موو  أصووالح األخطوواء  -
 الفنية لألداء .

وتة األخرى  تتناف  في التصويب تلي مرمي بالقدم ن ام التبديل بين المجموتتين بعد المجم -
 مرور زمن معين لألداء .

 
الضوووووربة  الطووووالبيالحووووظ المعلوووووم أداء  -

المسووووتقيمة بوجوووو( وظهوووور المضوووورب موووو  
 تصحي  األخطاء الفنية لألداء .

 )) الجزء الختامي ((
 تمرين للتهدئة . الطالبأن يؤدي  -
 بعد الحصة مباشرة.  الطالبغتسل أن ي -
 إلي الفصل بنظام  الطالبأن ينصرف  -

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 البندولية . و وووف   المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظ( المعلم أداء  -
 لمعلم لالغتسال بدون إسراف .مالحظ( ا -
 مالحظ( المعلم لالنصراف المنظم . -

      

 مشرف المادة :   أ /                                                              مدير المدرسة :  أ /                                                               معلم المادة :  أ /

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية


