
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني الفصل الدراسي

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  ن ثم الدحرجة األمامية المنحنيةالوقوف علي اليدي
 التاريـــــــــــخ :

  

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

لعبنة إحماء مناسب منن  الطالبأن يؤدي  -
 صغيرة ليشعر التلميذ بالتشويق والمتعة .

 
 ساحة مناسبة
 صافرة
 أعالم

 ]ق  5 [ إلحمـــــــــــاء :ا
كنل أول طالنب فني يقف الطالب قاطرتين وعنند سنماص صنافرة البندء يجنري  لعبــــة صغيرة :

نهاينة أخنر والعودة بسرعة ليجري الطالب التالي وهكذا حتن   األعالمقاطرة جري متعرج بين 
 ويحدد المعلم المجموعة الفائزة . –طالب في القاطرة 

 
لإلحماء مع  الطالبداء مالحظه المعلم أل -

 تصحيح أخطاء األداء .

تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -
مناسننبة لتهيئننة الجسننم بنندنيا ألداء الوقننوف 
 علي اليدين ثم الدحرجة األمامية المنحنية .

 
 ساحة مناسبة
 مرتبة

 ]ق  10 [ التمرينـــــــــــات :
 الوثب بالقدمين في جميع االتجاهات . )وقوف(
 ث( . 2ثني الجذص أماما أسفل للوقوف علي اليدين ) (الوضع أماما -ف)وقو

 الدحرجة األمامية المكورة علي المرتبة . )وقوف(

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
ينننة ألداء أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفن -

الوقوف علني اليندين ثنم الدحرجنة األمامينة 
 المنحنية .

الجسنم أن يتعرف الطالب علي امكانينات  -
 الغير محدودة ألدراك عظمة الخالق .

 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين

 مرتبة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
باستخدام الوسيلة   حنيةشرح مبسط لمهارة الوقوف علي اليدين ثم الدحرجة األمامية المن -

 -:ن المراحل الفنية لألداء كالتاليمشاهدة نموذج حي لكل مرحلة م التعليمية مع 
 من الوقوف علي اليدين ثني الركبتين كامال والدفع باليدين لالرتكاز علي المنطقة العنقية . -
 ر .أداء الدحرجة األمامية المنحنية مع مسك الركبتين كامال وضمهما علي الصد -
أداء المهارة من الوقوف علي اليدين ثم الدحرجة األمامية المنحنية للوصنول لوضنع الوقنوف  -

 علي القدمين .

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

الوقنننوف علننني اليننندين ثنننم  ، عنننن الطنننالب
الدحرجنننة األمامينننة المنحنينننة منننع تصنننحيح 

 اإلجابة الخاطئة .

 
وف علنني أن يننؤدي الطالننب مهننارة الوقنن -

 اليدين ثم الدحرجة األمامية المنحنية .
 

 
 ساحة مناسبة
 مراتب

 مرمي وكرة قدم

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

 المجموعنة األولني تننؤدي الوقنوف علنني اليندين ثنم الدحرجننة األمامينة المنحنيننة ، منع أصننالح -
 األخطاء الفنية لألداء .

المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي مرمي بالقدم ، ثم التبديل بين المجموعتين بعد  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
الوقنوف علني  الطنالبيالحظ المعلنم أداء  -

مننع  الينندين ثننم الدحرجننة األماميننة المنحنيننة
 التعزيز اللفظي لألداء الجيد.

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 األفقية . ) وقوف ( المرجحة

 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبظه المعلم أداء مالح -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه 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 الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 موضـــــــــــــــــوعال

  لتغيير االتجاه ثم الدحرجة األمامية المنحنية علي اليدين مع ربع لفهالوقوف 
 التاريـــــــــــخ :

  

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

 إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
 ي وتغيير االتجاه .الجر

 

 
 ساحة مناسبة
 صافرة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 الجري وعند سماص الصافرة تغيير االتجاه يمينا ويسارا . )وقوف(
 خلفا .)وقوف( الجري وعند سماص الصافرة تغيير االتجاه 

 
للجنننري  الطنننالبمالحظنننه المعلنننم ألداء  -

 بصورة صحيحة . وتغيير االتجاه

تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -
مناسنننبة لتهيئنننة الجسنننم بننندنيا ألداء مهنننارة 
الوقنننوف علننني اليننندين منننع تغيينننر االتجننناه 

 والدحرجة المنحنية .

 
 ساحة مناسبة

 

 ]ق  10 [ التمرينـــــــــــات :
 الذراعان جانبا( تبادل لف الجذص علي الجانبين . -)وقوف

 بتين كامال ثم قذف القدمين خلفا .)وقوف( ثني الرك
 )انبطاح مائل( ثني الذراعين مع تبادل رفع القدمين عاليا .

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

ف علننني اليننندين منننع تغيينننر مهنننارة الوقنننو
 االتجاه والدحرجة المنحنية .

أن يتعرف الطالب علي امكانينات الجسنم  -
 الغير محدودة ألدراك عظمة الخالق .

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين

 مرتبة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
ة باستخدام شرح مبسط لمهارة الوقوف علي اليدين مع تغيير االتجاه والدحرجة المنحني -

 الوسيلة التعليمية .

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 اليدين لتغيير االتجاه يمينا ويسارا .الوقوف علي اليدين ثم التحرك بأحدي  -
 ثني الركبتين كامال ثم االرتكاز علي المنطقة العنقية بثني المرفقين . -
 المنحنية بثني الجذص وضم الركبتين باليدين علي الصدر .الدحرجة األمامية  -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

مهننارة الوقننوف علنني الينندين  ، عننن الطنالب
مننع تغييننر االتجنناه والدحرجننة المنحنيننة مننع 

 تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
أن يطبننق الطالننب مهننارة الوقننوف علنني  -

جنننننة اليننننندين منننننع تغيينننننر االتجننننناه والدحر
 المنحنية .

 
 

 
 ساحة مناسبة
 مراتب 

 مرمي وكرة يد

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

، مع مهارة الوقوف علي اليدين مع تغيير االتجاه والدحرجة المنحنيةالمجموعة األولي تؤدي  -
 داء .أصالح األخطاء الفنية لأل

المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي مرمي باليد ، ثم التبديل بين المجمنوعتين بعند  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
مهارة الوقوف  الطالبيالحظ المعلم أداء  -

علنني الينندين مننع تغييننر االتجنناه والدحرجننة 
 المنحنية مع تصحيح 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 . ) وقوف ( المرجحة

 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبعلم أداء مالحظه الم -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه 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

 
 الثاني الفصل الدراسي

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  الجمباز
 رقــــم الـدرس :

 

 
 ــــــــــــوعالموضـــــ

  الشقلبة األمامية علي اليدين باالرتقاء المزدوج 
 التاريـــــــــــخ :

  

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

إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
 الجري واالرتقاء والحجل .

 

 
 ساحة مناسبة
 سلم ارتقاء

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 الجري ثم االرتقاء بالقدمين علي سلم االرتقاء . )وقوف(
 تبادل الحجل علي القدمين بعرض الملعب . )وقوف(

 
لإلحماء مع  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

 تصحيح أخطاء األداء .

ديننننة تمهي تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -
مهنننارة  مناسنننبة لتهيئنننة الجسنننم بننندنيا ألداء

باالرتقننناء علننني اليننندين  الشنننقلبة األمامينننة
 المزدوج .

 
 ساحة مناسبة

 
 

 ]ق  10 [ التمرينـــــــــــات :
 ( متر .50)وقوف( العدو لمسافة )

 ثني الذراعين . (تعلــق)
 ث( . 10ثني الجذص أماما أسفل للمس األرض والثبات ) (الذراعان عاليا -)وقوف

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

مهنننننارة الشنننننقلبة األمامينننننة علننننني اليننننندين 
 باالرتقاء المزدوج .

أن يتعرف الطالب علي امكانيات الجسم  -
 لغير محدودة ألدراك عظمة الخالق .ا

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين

 

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
باسننتخدام الوسننيلة  الشننقلبة األماميننة علنني الينندين باالرتقنناء المننزدوج  شننرح مبسننط لمهننارة -

 التعليمية .

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 قتراب بالجري في خط مستقيم ، ثم االرتقاء بالقدمين معا مع رفع الذراعين عاليا .اال -
 االرتكاز باليدين المفرودتين علي األرض .أماما أسفل وثني الجذص  -
 الدوران حول المحور األفقي للجسم ألداء الشقلبة األمامية ثم الوقوف علي القدمين . -

 
ننه منن يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عي -

مهارة الشنقلبة األمامينة علني  ، عن الطالب
منننع تصنننحيح   اليننندين باالرتقننناء المنننزدوج 

 اإلجابة الخاطئة .

أن يطبق الطالب مهارة الشنقلبة األمامينة  -
 علي اليدين باالرتقاء المزدوج.

 
 
 
 

 
 ساحة مناسبة
 برج وكرة سلة

 ]ق  15 [ النشاط التطبيقي :
 يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين .بعد إعادة شرح مادة الدرس ،  -

، منع أصنالح مهارة الشقلبة األمامية علي اليدين باالرتقناء المنزدوج المجموعة األولي تؤدي  -
 األخطاء الفنية لألداء .

، ثم التبديل بين المجموعتين بعد منرور  تنافس في التصويب علي السلةالمجموعة األخرى  ت -
 زمن معين لألداء .

 
مهنارة الشنقلبة  الطالبيالحظ المعلم أداء  -

  األمامينننة علننني اليننندين باالرتقننناء المنننزدوج 
 مع التعزيز اللفظي لألداء الجيد .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ ــــــــــــــام :الختـ
 البندولية . ) وقوف ( المرجحة

 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه المعلم لالنصراف المنظم . -

         
 

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

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 ام التفاعلتحضير درس التربية البدنية باستخد
 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  التمرير باألصابع من الوثب إلي األمام وإلي األعل 
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية لوسائلاألدوات وا األهداف السلوكية
 )) الجزء التمهيدي ((

 إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
لعبننننة صننننغيرة ليشننننعر التلميننننذ بالتشننننويق 

 والمتعة  .

 
 ساحة مناسبة
 دائرتان

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
، خرى أصغر تكون بداخلها دائرة كبيرة واأل وقوف الطالب في دائرتين  لعبــــة صغيرة :

كل طالب زميله في الدائرة ، وعند سماص الصافرة يواجه  بعضيهماوالحجل في دائرتين عكس 
 ويكرر . –بالحجل  خرى ويتبادالن أماكنهماأل

 
لإلحماء مع  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

 تصحيح أخطاء األداء .

تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -
الجسنننم بننندنيا ألداء مهنننارة  مناسنننبة لتهيئنننة

التمريننر باألصننابع مننن الوثننب إلنني األمننام 
 وإلي األعل  .

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة

 ]ق  8 [ التمرينـــــــــــات :
 قبض وبسط أصابع اليدين . (الذراعان جانبا -)وقوف
 دوران الذراعين لألمام ثم للخلف . (الذراعان جانبا -)وقوف
 ير الكرة من أعلي مع الزميل ):( .مواجه( تبادل تمر -)وقوف

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

مهننارة التمريننر باألصننابع مننن الوثننب إلنني 
 األمام وإلي األعل  .

الطالب علي ضوابط الترويح  أن يتعرف -
 المشروص .

 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 كرة طائرة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
باسنتخدام ن الوثنب إلني األمنام وإلني األعلن  شرح مبسط لمهارة   مهارة التمرير باألصابع م -

 الوسيلة التعليمية .

 -لألداء كالتالي : مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية -
 الوثب ألعلي القدمين معا وأداء التمرير من أعلي نقطة للوثب . -
 لمس الكرة باإلبهامين والسبابتين مع سند لباقي أصابع اليد وفرد الذراعين . -
 متابعة الكرة بالنظر أثناء األداء ، ثم الهبوط بالقدمين مع ثني الركبتين قليال . -

 
فهيا علني عيننه منن يوجه المعلم سنؤاال شن -

مهارة التمرير باألصابع من   ، عن الطالب
مننننع   الوثننننب إلنننني األمننننام وإلنننني األعلنننن  

 تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
أن يننننننؤدي الطالننننننب مهننننننارة التمريننننننر  -

باألصنننابع منننن الوثنننب إلننني األمنننام وإلننني 
 األعل  .

 
 

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة

 مرمي وكرة قدم

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

المجموعة األولي تؤدي  مهارة التمرير باألصابع منن الوثنب إلني األمنام وإلني األعلن  ، منع  -
 أصالح األخطاء الفنية لألداء .

مجموعتين بعد المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي مرمي بالقدم ، ثم التبديل بين ال -
 مرور زمن معين لألداء .

 
مهنننننارة    الطنننننالبيالحنننننظ المعلنننننم أداء  -

ن الوثننب إلنني األمننام التمريننر باألصننابع منن
منع تصنحيح األخطناء الفنينة   وإلي األعلن  

 لألداء

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 بزاوية . ) وقوف ( المرجحة

 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 نصراف المنظم .مالحظه المعلم لال -
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 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 ثانيالالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  االستقبال برسغ اليد الداخلي 
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل السلوكيةاألهداف 
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
 الجري مع دوران الذراعين .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 مام ثم للخلف .)وقوف( الجري مع دوران الذراص األيمن لأل
 الجري مع دوران الذراص األيسر لألمام ثم للخلف .)وقوف( 

 
للجنري منع  الطنالبمالحظه المعلم ألداء  -

 دوران الذراعين بصورة صحيحة .

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

مناسنننبة لتهيئنننة الجسنننم بننندنيا ألداء مهنننارة 
 االستقبال برسغ اليد الداخلي 

 
 ساحة مناسبة

 سويدي  مقعد
 كرة طائرة

 ]ق  8 [ التمرينـــــــــــات :
 ( ث .30)وقوف( العدو في المكان لمدة )

 )وقوف( المشي علي مقعد سويدي مقلوب .
 )وقوف( تمرير الكرة ألعلي باستمرار .

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

 مهارة االستقبال برسغ اليد الداخلي .
أن يتعننزز لنندي الطالننب االنضننباط أثننناء  -

 ممارسة النشاط البدن  .
 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 كرة طائرة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 سغ اليد الداخلي  باستخدام الوسيلة التعليمية .شرح مبسط لمهارة  االستقبال بر -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 ني مع مد الذراعين لألمام كامال يوضع ظهر كف اليد اليسري في باطن كف اليد اليم -
 الخلفية ثم األمامية .، وتثبيت مفصل رسغي اليدين .مد مفصل القدم  -
 للخلف ومتابعة حركة الكرة .تم استقبال الكرة برسغ اليد الداخلي ، مع سحب الجذص ي -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

مهنارة االسنتقبال برسنغ الينند  ، عنن الطنالب
 الداخلي مع تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
أن يؤدي الطالب مهارة االسنتقبال برسنغ  -

 اليد الداخلي . 
 
 
 

 
 اسبةساحة من

 كرة طائرة 
 مرمي وكرة يد

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

المجموعننة األولنني تننؤدي مهننارة االسننتقبال برسننغ الينند الننداخلي، مننع أصننالح األخطنناء الفنيننة  -
 لألداء .

ي مرمي باليد ، ثم التبديل بين المجمنوعتين بعند المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب عل -
 مرور زمن معين لألداء .

 
مهننننننارة  الطننننننالبيالحننننننظ المعلننننننم أداء  -

االسننتقبال برسننغ الينند الننداخلي مننع التعزيننز 
 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 . ) وقوف ( المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 ه المعلم لالنصراف المنظم .مالحظ -
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 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالدراسي الفصل 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  حائط الصد الفردي
 التاريـــــــــــخ :

  

 أساليب التقويم األنشطة والخطوات التعليمية األدوات والوسائل سلوكيةاألهداف ال
 )) الجزء التمهيدي ((

إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
 الجري مع المرجحة ورفع الذراعين .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 الذراعين عاليا . الجري ثم الوثب ألعلي مع رفع )وقوف(
 الجري مع مرجحة الذراعين أماما خلفا . )وقوف(

 
للجنري منع  الطنالبمالحظه المعلم ألداء  -

 حركة الذراعين بطريقة صحيحة .

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

مناسنننبة لتهيئنننة الجسنننم بننندنيا ألداء مهنننارة 
 حائط الصد الفردي .

 
 ساحة مناسبة
 شبكة طائرة

 ]ق  8 [ ــــــــات :التمرينـــ
 )وقوف(الوثب بالقدمين في جميع االتجاهات .

 )وقوف( الوثب العمودي مع رفع الذراعين عاليا .
 )وقوف( الوثب الجانبي أمام الشبكة مع رفع الذراعين عاليا .

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 ئة .واألوضاص الخاط

 )) الجزء الرئيسي ((
أن ينننذكر الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

 مهارة حائط الصد الفردي .
أن يتعرف الطالب علي ضوابط الترويح  -

 المشروص .

 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 شبكة طائرة

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 لوسيلة التعليمية .شرح مبسط لمهارة  حائط الصد الفردي .  باستخدام ا -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 علي وامتدادها .يتم الوثب بالرجلين مع مرجحة الذراعين مرجحة بسيطة لألمام وأل -
 وتنحني الجسم أماما .تكون اليدين مسطحا مجوفا فوق الشبكة  -
 لمس الشبكة أثناء األداء .الهبوط مع جذب الذراعان للخلف مع عدم  -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

مهننارة حننائط الصنند الفننردي   ، عننن الطننالب
 مع تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
أن يطبنننق الطالنننب مهنننارة حنننائط الصننند  -

 الفردي . 
 
 
 

 
 ساحة مناسبة
 شبكة طائرة 
 برج وكرة سلة

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . بعد إعادة شرح -

 ، مع أصالح األخطاء الفنية لألداء .مهارة حائط الصد الفردي .المجموعة األولي  -

، ثم التبديل بين المجموعتين بعد مرور  تنافس في التصويب علي السلةالمجموعة األخرى  ت -
 زمن معين لألداء .

 
مهننارة حننائط  لطننالبايالحننظ المعلننم أداء  -

الصنند الفننردي مننع تصننحيح األخطنناء الفنيننة 
 لألداء .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 دية .العمو ) وقوف ( المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه المعلم لالنصراف المنظم . -
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 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  الكرة الطائرة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية ) في كرة الطائرة (
 التاريـــــــــــخ :

  

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

 إحمننناء مناسنننب منننن الطالنننبأن ينننؤدي  -
  الجري والوثب وتنطيط الكرة .

 

 
 ساحة مناسبة
 برج سلة 
 كرة طائرة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 الجري ثم الوثب ألعلي للمس برج السلة . )وقوف(
 الكرة علي األرض . )وقوف( الجري مع تنطيط

 
للجنننري   الطنننالبمالحظنننه المعلنننم ألداء  -

 والوثب وتنطيط الكرة بالطريقة الصحيحة .

 
بدنيننة لرفننع  تمرينننات الطالننبأن يننؤدي  -

عناصننر اللياقننة البدنيننة المرتبطننة بالصننحة 
 لديه .

 
 ساحة مناسبة
 كرة طائرة

 ]ق  8 [ التمرينـــــــــــات :
 ( متر .50)وقوف( العدو لمسافة )

 تبادل ثني الجذص علي الجانبين . (لوسطثبات ا -)وقوف
 سفل مع الزميل ):( .أتبادل تمرير الكرة من أعلي ومن  )وقوف(

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن تتعنننزز لننندي الطالنننب معرفنننة بعنننض  -

ضرورية التي تحكم المنافسة في القوانين ال
 الكرة الطائرة .

 أن يمارس الطالب بعض مهام التحكيم . -
 

 
 ساحة مناسبة

 

 ]ق  10 [ النشاط التعليمي :
 تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في الكرة الطائرة . -
 العبين في الملعب . 6م العب ، منه 12عدد أفراد الفريق المدون في استمارة التسجيل  -
يستمر اللعب إلي  24، وعند التعادل في النقطة نقطة  25عدد نقاط الشوط للفريق الفائز  -

 فارق نقطتين .
 ستة تبديالت كحد أقصي لكل فريق في كل شوط .إجراء يسمح ب -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

بعننض القننوانين الضننرورية  ، عننن الطننالب
كننم المنافسننة فنني الكننرة الطننائرة مننع التنني تح

 تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
أن يشننارك الطالننب فنني منافسننة مصننغرة  -

ويمننارس بعننض مهننام التحكننيم فنني الكننرة 
 الطائرة .

 

 
 ساحة مناسبة
 ملعب طائرة 
 كرة طائرة

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 متساويتين .بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين  -

 مع أصالح األخطاء القانونية راجع مع المعلم قانون الكرة الطائرةالمجموعة األولي ت -

المجموعنننة األخنننرى تشنننارك  فننني منافسنننة مصنننغرة فننني الكنننرة الطنننائرة ، ثنننم التبنننديل بنننين  -
 المجموعتين بعد مرور زمن معين لألداء .

 
فنني منافسننة  الطننالبيالحننظ المعلننم أداء  -

 عزيز اللفظي لألداء الجيد .مصغرة مع الت

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 البندولية . ) وقوف ( المرجحة
 اشرة .االغتسال بعد أداء الحصة مب -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه 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 الثالث

 
 ـــدة :الوحـــــــــ

  كرة السلة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  التمريرة الطويلة بيد واحدة 
 التاريـــــــــــخ :

  

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

لعبنة إحماء مناسب منن  الطالبأن يؤدي  -
 رة ليشعر التلميذ بالتشويق والمتعة  .صغي

 
 ساحة مناسبة
 عوائق 
 كرة سلة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 فنني كننرة وعننند سننماص الصننافرة يبنندأيقننف الطالننب خلننف خننط البدايننة ومعننه  لعبـــننـة صننغيرة :

بالتبننادل حننول العوائننق ثننم   المحنناورة علنني يمننين العننائق األول ثننم للننداخل والخننارج )زجننزاج(
 عودة بنفس الطريقة إلي خط البداية ، ويحتسب اقل زمن فيصبح الفائز .ال

 
للعبـــنننـة  الطنننالبمالحظنننه المعلنننم ألداء  -

 ، مع تصحيح األخطاء .صغيرة 

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

مناسنننبة لتهيئنننة الجسنننم بننندنيا ألداء مهنننارة 
 التمريرة الطويلة بيد واحدة .

 
 ساحة مناسبة
 كرة طبية
 كرة سلة

 ]ق  7 [ التمرينـــــــــــات :

 رمي كرة طبية ألبعد مسافة ممكنة . )وقوف(
 تبادل تمرير الكرة بين الزميل ):( .مواجه علي جانبي الملعب(  -)وقوف
 انثناء( تبادل دوران المرفقين للداخل والخارج . -)وقوف

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

ية مع تصنحيح الحركنات من التمرينات البدن
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

 .مهارة التمريرة الطويلة بيد واحدة 
أن يتعزز لدي الطالب تقبل التعليمات بما  -

 يضبط اللعب .
 
 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 كرة سلة

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط لمهارة  التمريرة الطويلة بيد واحدة  باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 ومرفق اليد اليمني متجها للخلف . تكون اليد اليمني خلف الكرة واليد اليسري لمجرد السند -
 في حركة سريعة .الخلفية ثم من الجذص ثم من الساعد فالرسغ دفع التمريرة من الرجل  يبدأ -
، وتسنتمر حركنة النذراص والجسنم بعند تترك الكرة اليد بعد امتنداد النذراص علني كامنل امتنداده  -

 التمرير لألمام .

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

مهنارة التمرينرة الطويلنة بيند  ، عن الطالب
 بة الخاطئة .واحدة مع تصحيح اإلجا

 
أن يؤدي الطالب مهارة التمريرة الطويلة  -

 بيد واحدة .
 
 

 
 ساحة مناسبة
 كرة سلة 

 مرمي وكرة قدم

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

 لخطأ الفني . ة، مع أصالح االمجموعة األولي تؤدي مهارة التمريرة الطويلة بيد واحد -

المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي مرمي بالقدم ، ثم التبديل بين المجموعتين بعد  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
مهننننننارة  الطننننننالبيالحننننننظ المعلننننننم أداء  -

التمريننرة الطويلننة بينند واحنندة مننع تصننحيح 
 األخطاء الفنية لألداء .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 بزاوية . ) وقوف ( المرجحة

 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالباء مالحظه المعلم أد -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه المعلم لالنصراف المنظم . -

         
 

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

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 قي لألهداف السلوكيةاألف



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  كرة السلة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 ــــــوعالموضـــــــــــ

  متابعة الكرة المرتدة من السلة
 التاريـــــــــــخ :

  

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

أن ينننؤدي الطالنننب إحمننناء مناسنننب منننن  -
 الجري مع دوران الذراعين .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 )وقوف( الجري مع دوران الذراص األيمن لألمام ثم للخلف .
 )وقوف( الجري مع دوران الذراص األيسر لألمام ثم للخلف .

 
مالحظه المعلم ألداء الطنالب للجنري منع  -

 دوران الذراعين بصورة صحيحة .

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

ة الجسنننم بننندنيا ألداء متابعنننة مناسنننبة لتهيئننن
 الكرة المرتدة من السلة .

 
 ساحة مناسبة
 كرة سلة
 برج سلة

 ]ق  7 [ التمرينـــــــــــات :
 الوثب لعلي مع رفع الذراعين عاليا وضم القدمين . (فتحا -)وقوف
 تصويب الكرة علي السلة والمتابعة من الزميل ):( . (مواجه -)وقوف
 ت ثم الوثب للمس حلقة السلة .الجري ثالث خطوا )وقوف(

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن ينننتعلم الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

 متابعة الكرة المرتدة من السلة .
ما أن يتعزز لدي الطالب تقبل التعليمات ب -

 يضبط اللعب .
 
 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 كرة سلة
 برج سلة

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط لمهارة متابعة الكرة المرتدة من السلة  باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 للوصول للكرة في حالة ارتدادها من السلة . اتخاذ انسب األماكن -
 هذا الدفع عموديا من أسفل إلي أعلي .الوثب بالقدمين معا إلي أقصي ارتفاص وأن يكون  -
 ألصابع بتوجيهها إلي السلة .لدفع باامالمسة الكرة لليد ورفعها ويكون  -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

المرتنندة مننن  متابعننة الكننرة ، عننن الطننالب
 السلة مع تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
أن يننؤدي الطالننب متابعننة الكننرة المرتنندة  -

 من السلة .
 
 

 
 ساحة مناسبة
 برج وكرة سلة
 مرمي وكرة يد

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

 متابعة الكرة المرتدة من السلة، مع أصالح األخطاء الفنية . المجموعة األولي تؤدي -

المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي مرمي اليد ، ثم التبنديل بنين المجمنوعتين بعند  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
متابعننة الكننرة  الطننالبيالحننظ المعلننم أداء  -

المرتدة من السلة مع التعزيز اللفظي لنألداء 
 الجيد .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 األفقية . ) وقوف ( المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 كل منظم .االنصراف إلي الفصل بش -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه 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

 
 الثاني الفصل الدراسي

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  كرة السلة
 لـدرس :رقــــم ا

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  التصويبة السلمية
 التاريـــــــــــخ :

  

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

إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
 الجري والوثب والقفز .

 

 
 ساحة مناسبة
 برج سلة

 ارتقاءسلم 

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 الجري ثم الوثب العمودي للمس برج السلة . )وقوف(
 الجري ثم القفز بالقدمين علي سلم ارتقاء . )وقوف(

 
للجنننري  الطنننالبمالحظنننه المعلنننم ألداء  -

 والقفز والوثب بصورة صحيحة .

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

مناسبة لتهيئنة الجسنم بندنيا ألداء التصنويبة 
 السلمية .

 
 ساحة مناسبة
 طوق معلق
 كرة سلة

 ]ق  7 [ التمرينـــــــــــات :
 ( ث .30)وقوف( العدو في المكان لمدة )

 .)وقوف( الجري خطوتين ثم التصويب علي طوق معلق 
 . )وقوف( الجري مع رمي الكرة ألعلي ولألمام ثم الوثب ألعلي ولقفها

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

 التصويبة السلمية .مهارة 
أن يتعزز لدي الطالب تقبل التعليمات بما  -

 يضبط اللعب .

 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 برج سلة 
 كرة سلة

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط لمهارة التصويبة السلمية  باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 تمسك الكرة عندما تكون الخطوة األولي في طريقها للسلة . -
 .عب خطوة بالقدم األخرى ليرتقي عليها للوثب ألعلي مع رفع ركبة القدم يأخذ الال -
 مد الذراعين عاليا وعند أقصي ارتفاص يصوب باليد المقابلة للركبة المرفوعة والهبوط . -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

التصننننويبة السننننلمية مننننع  ، عننننن الطننننالب
 تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
 الطالب التصويبة السلمية . أن يؤدي -
 
 
 

 
 ساحة مناسبة
 برج سلة 
 كرة سلة

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

 المجموعة األولي تؤدي التصويبة السلمية، مع أصالح األخطاء الفنية لألداء . -

في التصويب علي السلة ، ثم التبديل بين المجموعتين بعد منرور  المجموعة األخرى  تتنافس -
 زمن معين لألداء .

 
التصننننويبة  الطننننالبيالحننننظ المعلننننم أداء  -

 السلمية مع تصحيح األخطاء الفنية لألداء .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 العمودية . ) وقوف ( المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 م لالنصراف المنظم .مالحظه المعل -

          
 

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

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني سيالفصل الدرا

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  كرة السلة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية ) في كرة السلة (
 ــــــــخ :التاريـــ

  

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

إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
 الجري مع تنطيط الكرة .

 

 
 ساحة مناسبة
 كرة سلة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 ي مع تنطيط الكرة باليد اليمني .الجر )وقوف(
 اليسري .الجري مع تنطيط الكرة باليد  )وقوف(

 
للجنننري  الطنننالبمالحظنننه المعلنننم ألداء  -

 وتنطيط الكرة بطريقة صحيحة .

 
بدنيننة لرفننع  تمرينننات الطالننبأن يننؤدي  -

عناصننر اللياقننة البدنيننة المرتبطننة بالصننحة 
 لديه .

 
 ساحة مناسبة
 كرة طبية 
 كرة سلة

 ]ق  7 [ مرينـــــــــــات :الت
 ( متر .50)وقوف( العدو لمسافة )

 الوثب مع عمل دورة كاملة في الهواء .)وقوف(
 الجري الزجزاج بالكرة بين الكرات الطبية . )وقوف(

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 الرئيسي (()) الجزء 
أن يتعنننزز لننندي الطالنننب معرفنننة بعنننض -

ي تحكم المنافسة في القوانين الضرورية الت
 . كرة السلة

ض مهننام التحكننيم أن يمننارس الطالننب بعنن -
 أثناء المنافسات  .

 
 ساحة مناسبة

 

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 . تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في كرة السلة -
 متر .  14متر  ،  والعرض   28الملعب مستطيل الشكل أبعاده : الطول   -
 متر . 1.2متر ، بينما عرضها   1.8لوحة السلة يكون طولها   -
 سم . 45متر  ، وقطر السلة   3.5ارتفاص اللوحة عن األرض   -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

ة بعننض القننوانين الضننروري ، عننن الطننالب
منننع   التنني تحكننم المنافسننة فنني كننرة السننلة

 تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
 أن يشننارك الطالننب فنني منافسننة مصننغرة -

ويمارس بعض مهام التحكيم في كرة السلة 
. 

 
 

 
 ساحة مناسبة
 ملعب سلة 
 كرة سلة

 ]ق  16 [ النشاط التطبيقي :
 تساويتين .بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين م -

 .مع أصالح األخطاء القانونية المجموعة األولي تراجع مع المعلم قوانين كرة السلة ، -

، ثنم التبنديل بنين المجمنوعتين  تشارك في منافسة مصغرة في كرة السلةالمجموعة األخرى   -
 بعد مرور زمن معين لألداء .

 
فنني منافسننة  الطننالبيالحننظ المعلننم أداء  -

مع التعزينز اللفظني   ةفي كرة السل مصغرة
 لألداء الجيد .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 البندولية . ) وقوف ( المرجحة
 الحصة مباشرة . االغتسال بعد أداء -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه المعلم لالنصراف المنظم . -

        
 

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

 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل
 كيةاألفقي لألهداف السلو



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 حــــــــــــدة :الو

  كرة المضرب
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  اإلرسال من الجانب
 التاريـــــــــــخ :

  

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

لعبنة  إحماء مناسب منن الطالبأن يؤدي  -
  يرة ليشعر التلميذ بالتشويق والمتعة  .صغ

 

 
 ساحة مناسبة
 مناديل
 صافرة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
منديل وعنند سنماص  اطرات متساوية وكل قائد قاطرة معهيقسم الطالب إلي ق  لعبــــة صغيرة :

رر نفنس ( النذي يكن2غلي رقنم )الصافرة يجري القائد حول القاطرة من اليمين ثم يسلم المنديل 
 األداء ، وتستمر اللعبة حت  يأخذ كل طالب دوره وتفوز القاطرة المنتهية من الداء أوال .

 
للعبـــنننـة  الطنننالبمالحظنننه المعلنننم ألداء  -

 بصورة صحيحة .صغيرة 

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

مناسننبة لتهيئننة الجسننم بنندنيا ألداء اإلرسننال 
 من الجانب .

 
 ساحة مناسبة

 كرة –مضرب 
 كرة مضرب معلقة

 ]ق  6 [ التمرينـــــــــــات :
 )وقوف( الوثب بالقدمين معا في جميع االتجاهات .

 في دائرة .تبادل تمرير الكرة بالمضرب )وقوف(
 )وقوف( الوثب لضرب كرة معلقة بالمضرب .

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

 من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يعننندد الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء  -

 مهارة اإلرسال من الجانب .
 
أن يتعننننزز لنننندي الطالننننب فكننننرة أهميننننة  -

 النشاط البدني للمسلم .

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 مضرب خشبي 
 كرة مضرب

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 ارة اإلرسال من الجانب  باستخدام الوسيلة التعليمية .شرح مبسط لمه -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 الوقوف علي جانب الملعب عند خط النهاية ، ورفع الكرة ألعلي باليد الحرة أمام الجسم . -
 إلي ملعب المنافسضرب الكرة عند سقوطها بالمضرب بصورة قطرية لتعبر الشبكة  -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

اإلرسنننال منننن الجاننننب منننع  ، عنننن الطنننالب
 تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
الطالنننب مهنننارة اإلرسنننال منننن أن ينننؤدي  -

 الجانب .
 
 

 
 ساحة مناسبة

 كرة  -مضرب 
 .مرمي وكرة قدم

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين .بعد إعادة شرح مادة الدرس ،  -

 المجموعة األولي تؤدي اإلرسال من الجانب، مع أصالح األخطاء الفنية لألداء . -

المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي مرمي بالقدم ، ثم التبديل بين المجموعتين بعد  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
رسنال منن اإل  الطنالبيالحظ المعلم أداء  -

 مع تصحيح األخطاء الفنية لألداء الجانب

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 بزاوية . ) وقوف ( المرجحة
 عد أداء الحصة مباشرة .االغتسال ب -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه المعلم لالنصراف المنظم . -

         
 

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

 لتربية البدنية باستخدام التفاعلتحضير درس ا
 األفقي لألهداف السلوكية



    

    
 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثانيالفصل الدراسي 

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 سطالمتو الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  كرة المضرب
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  الضربة نصف الطائرة بظهر المضرب
 التاريـــــــــــخ :

  

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

 حمننناء مناسنننب مننننإ الطالنننبأن ينننؤدي  -
  الجري والقفز ومرجحة الذراعين .

 

 
 ساحة مناسبة
 مقعد سويدي

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 الجري ثم القفز بالقدمين من فوق مقعد سويدي . )وقوف(
 مع مرجحة الذراعين في جميع االتجاهات . الجري )وقوف(

 
للجنننري  بالطنننالمالحظنننه المعلنننم ألداء  -

والقفز ومرجحة الذراعين بطريقة صنحيحة 
. 

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

الضننربة  مناسننبة لتهيئننة الجسننم بنندنيا ألداء
 نصف الطائرة بظهر المضرب .

 
 ساحة مناسبة

 مضرب خشبي 
 كرة مضرب

 ]ق  6 [ التمرينـــــــــــات :
 علي اليسري . مكان القدم اليمني ثم التبديلالحجل في ال )وقوف(
 رمي الكرة ألعلي وضربها لألمام بالمضرب بعد ارتدادها من األرض . )وقوف(
 ه وظهر المضرب .علي وجتبادل تنطيط الكرة  )وقوف(

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
د الطالنننب المراحنننل الفنينننة ألداء أن يعننند -

مهننننارة الضننننربة نصننننف الطننننائرة بظهننننر 
 المضرب .

أن يتعننننزز لنننندي الطالننننب فكننننرة أهميننننة  -
 النشاط البدني للمسلم .

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 مضرب خشبي 
 كرة مضرب

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 باستخدام الوسيلة التعليمية .  الضربة نصف الطائرة بظهر المضرب شرح مبسط لمهارة  -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 من األرض مباشرة بدون مرجحة المضرب . تضرب الكرة فور ارتدادها -
 شبه قائمة وحركة المضرب من أسفل ألعلي ولألمام .تكون زاوية المضرب  -

 
ه منن يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عينن -

الضنننربة نصنننف الطنننائرة  ، عنننن الطنننالب
بظهننننر المضننننرب  مننننع تصننننحيح اإلجابننننة 

 الخاطئة .

 
أن يؤدي الطالنب مهنارة الضنربة نصنف  -

 الطائرة بظهر المضرب .
 
 
 

 
 ساحة مناسبة

 كرة مضرب -مضرب 
 مرمي وكرة يد

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 جموعتين متساويتين .بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي م -

المجموعة األولي تؤدي الضربة نصف الطائرة بظهر المضرب  مع أصالح األخطناء الفنينة  -
 لألداء .

المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي مرمي باليد ، ثم التبديل بين المجمنوعتين بعند  -
 مرور زمن معين لألداء .

 
الضربة نصف  الطالبيالحظ المعلم أداء  -
طننننائرة بظهننننر المضننننرب  مننننع التعزيننننز ال

 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 . ) وقوف ( المرجحة
 غتسال بعد أداء الحصة مباشرة .اال -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه 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

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط لثالثا

 
 الوحــــــــــــدة :

  كرة المضرب
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية ) في كرة المضرب ( 
 التاريـــــــــــخ :

  

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

إحمننناء مناسنننب منننن  الطالنننبأن ينننؤدي  -
 الجري والوثب والمشي .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 ثبات الوسط( التقدم لألمام بالوثب بعرض الملعب . -)وقوف
 )وقوف( العودة بالمشي العادي مع مرجحة الرجلين .

 
لإلحماء مع  الطالباء مالحظه المعلم ألد -

  تصحيح أخطاء األداء .

 
بدنيننة لرفننع  تمرينننات الطالننبأن يننؤدي  -

ة البدنيننة المرتبطننة بالصننحة عناصننر اللياقنن
 لديه .

 
 ساحة مناسبة

 كرة –مضرب 
 مقعد سويدي

 ]ق  6 [ التمرينـــــــــــات :
 ( ث .30)وقوف( العدو في المكان لمدة )

 مقلوب . )وقوف( المشي علي مقعد سويدي
 )وقوف( ضرب الكرة علي الحائط بالمضرب .

 
لكنل تمنرين  الطالبمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
بعنننض أن تتعنننزز لننندي الطالنننب معرفنننة  -

القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في 
 كرة المضرب .

 

 
 مناسبة ساحة

 

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 تعزيز معرفة بعض القوانين الضرورية التي تحكم المنافسة في كرة المضرب . -
 متر . 13.41متر ، وطول الملعب  4.88عرض الملعب  -
 سم . 76سم ، ارتفاص الوسط  48م اص القائمتر ، ارتف 6.71طول الشبكة  -
 سم 45:  38جم، طوله  400ه ألركان ، وزنالمضرب مستطيل الشكل مع استدارة ا -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

بعننض القننوانين الضننرورية  ، عننن الطننالب
منع   ي تحكم المنافسة في كرة المضرب الت

 .تصحيح اإلجابة الخاطئة
 
أن يشننارك الطالننب فنني منافسننة مصننغرة  -

ويمنننارس بعنننض مهنننام التحكنننيم فننني كنننرة 
 المضرب .

 
 

 
 مناسبةساحة 
 مضرب –ملعب 

 كرة  –مضرب 

 ]ق  17 [ النشاط التطبيقي :
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

 . قانونية، مع أصالح األخطاء ال تراجع قوانين كرة المضرب مع المعلمالمجموعة األولي  -

، ثنننم التبنننديل بنننين  رة المضنننربكنننفننني  تشنننارك فننني منافسنننة مصنننغرةالمجموعنننة األخنننرى   -
 المجموعتين بعد مرور زمن معين لألداء .

 
فنني منافسننة  الطننالبيالحننظ المعلننم أداء  -

مصننغرة فنني كننرة المضننرب  مننع تصننحيح 
 األخطاء الفنية لألداء .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ الختـــــــــــــــام :
 

 العمودية . ) وقوف ( المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 علم لالنصراف المنظم .مالحظه الم -
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 العام الدراســي :

 
 هــ 14

 
 الثاني راسي الفصل الد

 
 تحضير درس التربية البدنية باستخدام التفاعل

 األفقي لألهداف السلوكية

 
 الصــــــــــــف :

 
 المتوسط الثالث

 
 الوحــــــــــــدة :

  " الطائرة االختيارية " الريشة
 رقــــم الـدرس :

 

 
 الموضـــــــــــــــــوع

  الضربة الساحقة األمامية
 ــــخ :التاريـــــــ

  

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

أن ينننؤدي الطالنننب إحمننناء مناسنننب منننن  -
 الجري مع دوران الذراعين .

 

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ اإلحمـــــــــــاء :
 )وقوف( الجري حول الملعب .

 ن الذراص األيمن لألمام ثم للخلف .)وقوف( الجري مع دورا
 )وقوف( الجري مع دوران الذراص األيسر لألمام ثم للخلف .

 
مالحظه المعلم ألداء الطنالب للجنري منع  -

 دوران الذراعين بصورة صحيحة .

 
تمهيديننننة  تمرينننننات الطالننننبأن يننننؤدي  -

مناسنننبة لتهيئنننة الجسنننم بننندنيا ألداء مهنننارة 
 الضربة الساحقة األمامية .

 
 ساحة مناسبة

 دوائر –كرة طبية 
 مضرب -ريشة 

 ]ق  6 [ التمرينـــــــــــات :
 ضغط الذراعين للخلف ثم مدهما والضغط خلفا . (انثناء عرضا -)وقوف

 )وقوف( رمي كرة طبية ألبعد مسافة ممكنة .
 )وقوف( ضرب الريشة علي دوائر مرسومة علي األرض بالمضرب .

 
لكنل تمنرين  بالطالمالحظه المعلم ألداء  -

من التمرينات البدنية مع تصنحيح الحركنات 
 واألوضاص الخاطئة .

 )) الجزء الرئيسي ((
أن يتعننزز لنندي الطالننب معرفننة المراحننل  -

الفنينننننة ألداء مهنننننارة الضنننننربة السننننناحقة 
 األمامية .

 

 
 نموذج توضيحي علي
 لوحة من الفلين
 ملعب ريشة

 مضرب –ريشة 
 

 ]ق  12 [ النشاط التعليمي :
 شرح مبسط لمهارة الضربة الساحقة األمامية  باستخدام الوسيلة التعليمية . -

 -مشاهدة نموذج حي لكل مرحلة من المراحل الفنية لألداء كالتالي : -
 يمكن أداء الضربة من الوثب للريشة العالية القريبة من الشبكة عند أقصي ارتفاص . -
 ولألمام بقوة وسرعة فائقة .تضرب الريشة بمنتصف المضرب من أعلي لسفل  -

 
يوجه المعلم سنؤاال شنفهيا علني عيننه منن  -

مهنننارة الضنننربة السننناحقة  ، عنننن الطنننالب
 األمامية مع تصحيح اإلجابة الخاطئة .

 
أن يتعنننننزز لننننندي الطالنننننب أداء مهنننننارة  -

 الضربة الساحقة األمامية .
 
 
 

 
 ساحة مناسبة

 مضرب وريشة طائرة 
 برج وكرة سلة

 ]ق  17 [ قي :النشاط التطبي
 بعد إعادة شرح مادة الدرس ، يتم تقسيم الفصل إلي مجموعتين متساويتين . -

 المجموعة األولي تؤدي مهارة الضربة الساحقة األمامية، مع أصالح األخطاء الفنية  -

المجموعة األخرى  تتنافس في التصويب علي السلة ، ثم التبديل بين المجموعتين بعد منرور  -
 لألداء .زمن معين 

 
مهارة الضربة  الطالبيالحظ المعلم أداء  -

الساحقة األمامية مع التعزيز اللفظني لنألداء 
 الجيد .

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

 
 ساحة مناسبة

 ]ق  5 [ ــام :الختـــــــــــــ
 

 البندولية . ) وقوف ( المرجحة
 االغتسال بعد أداء الحصة مباشرة . -
 االنصراف إلي الفصل بشكل منظم . -

 للمرجحة. الطالبمالحظه المعلم أداء  -
 مالحظه المعلم لالغتسال بدون إسراف . -
 مالحظه المعلم لالنصراف المنظم . -
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