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/  المادة معلم/ة

تحضير مادة

التربية البدنية
الصف الثاني ثانوي

التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد



المملكة في التعليم أهداف

لدى المرغوبة والقيم واالتجاهات المفيدة والمهارات والمعارف الصحيحة اإلسالمية العقيدة غرس-1

في وعاملين عنها مدافعين بعقيدتهم واعين الحياة، في لدورهم فاهمين نساء - أوًارجال ليشبوا الطالب

. معا واآلخرة الدنيا لخير ضوئها

التنمية خطط يخدم بما وثقافيا واجتماعيا اقتصاديا المجتمع لتطوير الالزمة البشرية الكوادر توفير-2

 . نجاح إلى نجاح من الخطط هذه ويدفع المملكة في الطموحة

مفيدا كافيا تعليما تعليمه خالل من الفرد مصلحة يبتغي فهو ، معا والجماعة الفرد مصلحة على الحرص-3

 : بصورتين المجتمع لتطوير األفراد يتعلمه مما باإلفادة الجماعة مصلحة يبتغي كما ، لذاته

.  والتنمية اإلنتاج في اإلسهام خالل من : وذلك ( مباشرة أ          

 الوعي ونشر ، األمية على القضاء خالل من : وذلك مباشرة ( غير     ب

 مستنيرة واعية حياة لهم يضمن بشكل األمة أبناء جميع لدى               

.   مجتمعاتهم بناء في فاعلية أكثر ودورا               

/  المادة معلم/ة



  البدنية التربية مادة اهداف     

. الصف هذا طالب يناسب بما البدني بالنشاط المرتبطة اإلسالمي الدين تعاليم لديه تعززي-1

2-dالنفسية المعوقات على التغلب إلى المؤدي السلوك يكتسب .

. اآلخرين مع المشاركة لتنمية المؤدي السلوك اكتساب لديه يتعزز-3

. الصف هذا طالب يناسب بما بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر لديه تنمو-4

5-dالصف لهذا المقررة األلعاب في الرياضية للمهارات األساسية المبادئ يكتسب .

. الصف لهذا المناسبة والفسيولوجية الصحية المفاهيم بعض على يتعرف-6

.الرياضية األلعاب لممارسة المهمة والقانونية الفنية الجوانب بعض على يتعرف-7

/  المادة معلم/ة



المعلم عن معلومات

:المؤهل

:التخصص

تدرسها: التي الصفوف

التدريس: مواد

المدرسة: أسم

/  المادة معلم/ة
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/  المادة معلم/ة



(  ثانوي الثانيd)  البدنية(    للصف )التربية    مادة منهج توزيع  

/  المادة معلم/ة



األسبو
ع

التاريخ
مالحظاتالدروس

إلىمن

4/5/1440 الخميس30/4/1440 األحد1
القبلي والقياس والتجهيزات االستعدادات

البدنية اللياقة لمستوى

11/5/1440 الخميس7/5/1440 األحد2
 واللياقة الصحة

وفسلوجية صحية مفاهيم

18/5/1440 الخميس14/5/1440 األحد3
 واللياقة الصحة

الالزم التدريب وتكرار ومدة شدة تحديد
التنفسية القلبية اللياقة لتنمية

25/5/1440 الخميس21/5/1440 األحد4
السلة كرة

لرجل رجل دفاع 

2/6/1440 الخميس28/5/1440 األحد5
السلة كرة

العبين من الخاطف الهجوم

9/6/1440 الخميس5/6/1440 األحد6
السلة كرة

السلة كرة في مسابقة تنظيم

16/6/1440 الخميس12/6/1440 األحد7
 الطاولة كرة

االساسية المهارات بعض تعلم

23/6/1440 الخميس19/6/1440 األحد8
 الطاولة كرة

االساسية المهارات بعض تعلم

30/6/1440 الخميس26/6/1440 األحد9
 الطاولة كرة

رياضي نشاط تنظيم

7/7/1440 الخميس3/7/1440 األحد10
 واللياقة الصحة

النشاط لممارسة المالئمة االماكن
التجاري

14/7/1440 الخميس10/7/1440 األحد11
 واللياقة الصحة

النشاط لممارسة المالئمة االوقات
التجاري

21/7/1440 الخميس17/7/1440 األحد12
اليد: كرة

لرجل رجل دفاع

28/7/1440 الخميس24/7/1440 األحد13
اليد: كرة

العبين من الخاطف الهجوم

6/8/1440 الخميس2/8/1440 األحد14
اليد: كرة

اليد كرة في ومساباقت نشاط تنظيم
البدنية اللياقة لمستوى البعدي القياس13/8/1440 الخميس9/8/1440 األحد15
16+ 

17
27/8/1440  الخميس16/8/1440 األحد

المتقنين غير للطالب العالجية البرامج استكمال
التقويم لمعايير

/  المادة معلم/ة



التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
الحصص

واللياقة الصحةبدنية تربية
القياس البدني التتبعي لمستوى اللياقة

1    ثانوي ثانيالبدنية

القياس البدني التتبعي لمستوى اللياقة البدنية مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

البدنية للياقة الالزم التدريب الطالب يؤدي أن
البدنية اللياقة مفهوم علي الطالب يتعرف أن 
البدنية اللياقة أهمية الطالب يدرك أن 

دراستة سبق ما مراجعةالسابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع على

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
أختاره الذي الموضوع إلى

. المعلم

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع

البدنية الطالب التدريب الالزم لرفع اللياقة أدىهل سقبلي تقويم

مفهوم اللياقة البدنيةهل يعرف الطالب سبنائي تقويم

أدرك الطالب أهمية اللياقة البدنيةهل سختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

/  المادة معلم/ة



التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

بدنية تربية
الصحة
واللياقة

والقيم  والفسيولوجية  بعض المفاهيم الصحية
2    ثانوي ثانيبممارسة النشاط البدني واالتجاهات ذات العالقة

والتمهيد التهيئة
بممارسة النشاط والقيم واالتجاهات ذات العالقة والفسيولوجية بعض المفاهيم الصحية مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختيار=

البدني
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات= أعواد    التبادلي التدريس   الست القبعات    المسابقات    البطاقات= أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات=  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

والفسيولوجية. العامة الصحة مفهوم على الطالب يتعرف ان الرياضي االداء في االنشطة الطالب يطبق ان
البدني. بالنشاط العالقة ذات االتجاهات على الطالب يتعرف أنااليجابية. القيم تعزيز على القدرة الطالب يكتسب أن

الطالب لدى البدني بالنشاط العالقة ذات واالتجاهات االبجابية القيم تعزيز

القياس البدني التتبعي لمستوى اللياقة البدنية مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع على

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
أختاره الذي الموضوع إلى

. المعلم

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
الصحة العامة والفسيولوجية. مفهوم               وضحقدرة الطالب على تحقيق االنشطةقبلي تقويم

مالحظة القدرة على تعزيز القيم االيجابية.              بنائي تقويم
ما المقصود بتقدير الذات.ختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد التفكير   الذاتي التعلم    التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

/  المادة معلم/ة



مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

بدنية تربية
الصحة
واللياقة

الالزم تحديد شدة ومدة وتكرار التدريب
التنفسية لتنمية اللياقة القلبية

3    ثانوي ثاني

الالزم لتنمية اللياقة القلبية تحديد شدة ومدة وتكرار التدريب مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
التنفسية

الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات= أعواد    التبادلي التدريس   الست القبعات    المسابقات    البطاقات= أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات=  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

الرياضي االداء في االنشطة الطالب يطبق ان
التنفسية القلبية اللياقة مفهوم على الطالب يتعرف ان 
للطالب البدني النشاط اهمية تعزيز 

بممارسة النشاط البدني والقيم واالتجاهات ذات العالقة  والفسيولوجية  بعض المفاهيم الصحية مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع

قدرة الطالب على تحقيق االنشطةسقبلي تقويم

بالتنفساالهتمام سبنائي تقويم

قدرة الطالب على ممارسة النشاطسختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب- نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد التفكير   الذاتي التعلم    التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

/  المادة معلم/ة



اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

4    ثانوي ثانيدفاع رجل لرجلالسلة كرةبدنية تربية

دفاع رجل لرجل مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات= أعواد    التبادلي التدريس   الست القبعات    المسابقات    البطاقات= أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات=  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

السلة كرة في لرجل رجل دفاع مهارة الطالب يؤدي ان
لرجل رجل دفاع مفهوم على الطالب يتعرف ان 
الواحد الفريق بروح االداء قيمة الطالب لدى تتعزز ان 

التنفسية الالزم لتنمية اللياقة القلبية تحديد شدة ومدة وتكرار التدريب مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
قدرة الطالب على اداء المهارةقبلي تقويم
 بشكل صحيحرجل لرجلتطبيق الطالب لدفاع بنائي تقويم
مالحظة الطالب التعاون مع زمالئهختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب- نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد التفكير   الذاتي التعلم    التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

/  المادة معلم/ة



مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

10    ثانوي ثانيالخاطف الهجومالسلة كرةبدنية تربية

الخاطف الهجوم مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات= أعواد    التبادلي التدريس   الست القبعات    المسابقات    البطاقات= أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات=  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

الخاطف الهجوم مهارة الطالب يؤدي ان
الخاطف الهجوم مفهوم على الطالب يتعرف ان 
التعاون اهمية الطالب يدرك ان 

دفاع رجل لرجل مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
قدرة الطالب على اداء مهارة الهجوم الخاطف في كرة السلةقبلي تقويم
تطبيق الطالب الهجوم الخاطف بشكل صحيحبنائي تقويم
مالحظة الطالب مع زمالئهختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب- نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد التفكير   الذاتي التعلم    التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

/  المادة معلم/ة



مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

السلة كرةبدنية تربية
ممارسة + المواد القانونية في كرة السلة

التحكيم
6    ثانوي ثاني

ممارسة التحكيم + المواد القانونية في كرة السلة مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

التحكيم ممارسة الطالب يؤدي ان                             السلة كرة في القانونية المواد الطالب يطبق أن
السلة كرة في المواد و التحكيم مفهوم على الطالب يتعرف ان                السلة كرة في القانونية المواد الطالب يذكر أن 
الطالب مع االيجابي االنتماء 

الخاطف الهجوم مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
قبلي تقويم

قدرة الطالب على تطبيق المواد القانونية في كرة السلة
قدرة الطالب على تحكيم المسابقات الرياضية

تطبيق الطالب التحكيم و القوانين بشكل صحيح    المواد القانونية في كرة السلةاذكر بنائي تقويم
مالحظة الطالب اندماجه مع المجموعةختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب- نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

/  المادة معلم/ة



اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

بدنية تربية
كرة

الطاولة
 تعزيز + االداء بثقة تعزيز قيمة

الحر أهمية استثمار الوقت
7    ثانوي ثاني

الحر  تعزيز أهمية استثمار الوقت + االداء بثقة تعزيز قيمة مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

الحر الوقت الطالب يستثمر أن                                                 بثقة المهارات الطالب يؤدي ان
الحر الوقت تعريف الطالب يذكر أن                                     بالنفس الثقة يكون كيف الطالب يعرف ان
الوقت قيمة إدراك                   الذات على االعتماد            الحر وقته استثمار أساليب بعض على الطالب يعرف ان

ممارسة التحكيم + المواد القانونية في كرة السلة مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

إلى يصل أن السؤال على * اإلجابة
. المعلم أختاره الذي الموضوع

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع

استثمار وقتهقدرة الطالب على           قدرة الطالب على االداء بثقةقبلي تقويم

بنائي تقويم
 ان يدكر الطالب االسلوب الصحيح لألداء بثقة

عرف الوقت الحر.         كيف تستثمر الوقت الحر؟
مالحظة ثقة الطالب بنفسه اثناء األداءختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب- نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

/  المادة معلم/ة



مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

بدنية تربية
كرة

الطاولة
ممارسة بعض مهام التحكيم في كرة

الطاولة
8    ثانوي ثاني

ممارسة بعض مهام التحكيم في كرة الطاولة مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات= أعواد    التبادلي التدريس   الست القبعات    المسابقات    البطاقات= أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات=  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

القانون وفق تحكيمية مباراة الطالب يؤدي ان
القانون مواد بعض الطالب يعرف ان 
الطالب لدى القيادة روح تنمية 

الحر  تعزيز أهمية استثمار الوقت + االداء بثقة تعزيز قيمة مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
قدرة الطالب على ادارة مباراة تحكيميةقبلي تقويم
ان يدكر الطالب مواد القانونبنائي تقويم
مالحظة اقدام الطالب على التحكيمختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد التفكير   الذاتي التعلم    التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

/  المادة معلم/ة



مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
الحصص

بدنية تربية
كرة

الطاولة
آلية تنظيم نشاط رياضي في كرة

الطاولة
9    ثانوي ثاني

آلية تنظيم نشاط رياضي في كرة الطاولة مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات= أعواد    التبادلي التدريس   الست القبعات    المسابقات    البطاقات= أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات=  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

الطاولة كرة في رياضي نشاط في رياضي نشاط في األساسية المواد الطالب يطبق أن
الطاولة كرة في رياضي نشاط في رياضي نشاط في األساسية المواد على الطالب يتعرف ان 
التعاون لروح الطالب اكتساب 

ممارسة بعض مهام التحكيم في كرة الطاولة مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
الطاولة كرة في رياضي نشاط في األساسية المواد تطبيق على الطالب قدرةdقبلي تقويم

الطاولة كرة في رياضي نشاط في رياضي نشاط في األساسية المواد مابنائي تقويم

زمالئه مع اطالب مشاركة مدى مالحظةختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد التفكير   الذاتي التعلم    التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

/  المادة معلم/ة



اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
الحصص

واللياقة الصحةبدنية تربية
األماكن المالئمة لممارسة النشاط

البدني
10    ثانوي ثاني

األماكن  واألوقات المالئمة لممارسة النشاط البدني مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

البدني النشاط لممارسة المالئمة باألوقات الثقافي الوعي نشر الطالب يمارس ان مالئمة أماكن في البدني النشاط الطالب يؤدي أن
البدني النشاط لممارسة المالئمة األوقات على الطالب يتعرف ان البدني النشاط لممارسة المالئمة األماكن على الطالب يتعرف أن
البدني للنشاط المناسب والوقت المكان اختيار أهمية الطالب يدرك أن

آلية تنظيم نشاط رياضي في كرة الطاولة مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع على

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
أختاره الذي الموضوع إلى

. المعلم

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع

 بين الطالبالثقافي قدرة الطالب نشر الوعي       -  قدرة الطالب على تحقيق االنشطةسقبلي تقويم

؟ ولماذا؟األوقات المالئمة لممارسة النشاط البدني     -  ما اتقان الطالب تمرينات المرونةسبنائي تقويم

 للنشاط البدني والوقت  اختيار المكان المناسبما أهمية سختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

/  المادة معلم/ة



المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
الحصص

واللياقة الصحةبدنية تربية
األوقات المالئمة لممارسة النشاط

البدني
11    ثانوي ثاني

األماكن  واألوقات المالئمة لممارسة النشاط البدني مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

البدني النشاط لممارسة المالئمة باألوقات الثقافي الوعي نشر الطالب يمارس ان مالئمة أماكن في البدني النشاط الطالب يؤدي أن
البدني النشاط لممارسة المالئمة األوقات على الطالب يتعرف ان البدني النشاط لممارسة المالئمة األماكن على الطالب يتعرف أن
البدني للنشاط المناسب والوقت المكان اختيار أهمية الطالب يدرك أن

األماكن المالئمة لممارسة النشاط البدني مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع على

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
أختاره الذي الموضوع إلى

. المعلم

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع

 بين الطالبالثقافي قدرة الطالب نشر الوعي       -  قدرة الطالب على تحقيق االنشطةسقبلي تقويم

؟ ولماذا؟األوقات المالئمة لممارسة النشاط البدني     -  ما اتقان الطالب تمرينات المرونةسبنائي تقويم

 للنشاط البدني والوقت  اختيار المكان المناسبما أهمية سختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحلالواجبات

/  المادة معلم/ة



المنزلية
 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

12    ثانوي ثانيدفاع رجل لرجليد كرةبدنية تربية

دفاع رجل لرجل مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات= أعواد    التبادلي التدريس   الست القبعات    المسابقات    البطاقات= أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات=  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

اليد كرة في لرجل رجل دفاع مهارة الطالب يؤدي ان
لرجل رجل دفاع مهارة الطالب يعرف ان 
التركيز مع القوة تنمية 

األوقات المالئمة لممارسة النشاط البدني مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
 لرجل رجل مهارة اداء على الطالب قدرةdقبلي تقويم

لرجل رجل دفاعd كيفية الطالب يدكر انبنائي تقويم

صحيحة بطريقة الطالب اداء مالحظةختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد التفكير   الذاتي التعلم    التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

/  المادة معلم/ة



 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

13    ثانوي ثانياعبين لالخاطف من الهجوميد كرةبدنية تربية

اعبين لالخاطف من الهجوم مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

العبين من الخاطف الهجوم مهارة الطالب يؤدي ان
العبين من الخاطف الهجوم على الطالب يتعرف ان 
السرعة روح تنمية 

دفاع رجل لرجل مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع
الخاطف الهجوم اداء على الطالب قدرةقبلي تقويم
الخاطف للهجوم الفنية النواحي الطالب يدكر انبنائي تقويم
الهجوم اثناء الطالب سرعة مالحظةختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

/  المادة معلم/ة



المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
dالحصص

تطبيقية في كرة تعليمية و انشطة عملية ويد كرةبدنية تربية
14    ثانوي ثانيالتحكيم + ممارسة مواد القانون= + اليد

انشطة عملية و تعليمية و تطبيقية في كرة اليد + مواد القانون + ممارسة التحكيم مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

اليد كرة في القانونية المواد الطالب يطبق أن                            اليد كرة في تعليمية انشطة الطالب يؤدي ان
 اليد كرة في االنشطة بعض الطالب يعرف ان                                     التحكيم ممارسة الطالب يؤدي ان

السلة كرة في المواد و التحكيم مفهوم على الطالب يتعرف ان                    اليد كرة في القانونية المواد الطالب يذكر أن
واالمانة الصدق قيمة الطالب يظهر ان                             التعاون و المشاركة روح تنمية

العب واحد الخاطف من الهجوم مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

على  للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
المعلم أختاره الذي الموضوع إلى

.

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع

قبلي تقويم
اليد في القانونية المواد تطبيق على الطالب قدرة   اليد كرة في انشطة اداء على الطالب قدرة
الرياضية المسابقات تحكيم على الطالب قدرة

بنائي تقويم
اليد كرة في القانونية المواد اذكر    اليد كرة في التعليمية واألنشطة المهارات بعض الطالب يدكر ان

صحيح بشكل القوانين و التحكيم الطالب تطبيق
التحكيم اثناء الطالب مصداقية مدى مالحظة  االنشطة ممارسة اثناء الطالب اداء مالحظةختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع
   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحلالواجبات

/  المادة معلم/ة



المنزلية
 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

التاريخالدرس موضوعالوحدةالمادة
الصف

والمرحلة
االسبوع

عدد
الحصص

واللياقة الصحةبدنية تربية
القياس البدني التتبعي لمستوى اللياقة

البدنية
15    ثانوي ثاني

القياس البدني التتبعي لمستوى اللياقة البدنية مهارةألداء  طريقة مثلى مناقشة واختياروالتمهيد التهيئة
الوسائل
التعليمية

 مرئي عرض   ذكية سبورة   إلكترونية شرائح    نشاط أوراق   نشاط كتاب   عملية تجارب   والفلين= الورق قطع

استراتيجية
النشط التعلم

 المفاهيم فرز   المثلجات أعواد    التبادلي= التدريس   الست القبعات    =المسابقات    البطاقات أسئلة    -فكر- زواج
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أخرى    المرقمة الرؤوس    المروحية البطاقات  شارك

التعلم نواتج
لها المخطط

( ) االهداف 

البدنية للياقة الالزم التدريب الطالب يؤدي أن
البدنية اللياقة مفهوم علي الطالب يتعرف أن 
البدنية اللياقة أهمية الطالب يدرك أن 

التحكيم + ممارسة مواد القانون= + تطبيقية في كرة اليد تعليمية و انشطة عملية و مهارةمناقشة السابقة الخبرات

تحقيق اجراءات
من النواتج

والمعلم المعلمة

الطالب  مهامالمعلم   مهام
. الهدف * تحديد
.  اإلجابة عن البحث في للطالب الكافي الوقت * إعطاء
. للمهارة الحركات من المتعددة البدائل * وضع
. للمهارة المثلى الطريقة عن أسئلة * تقديم

. للمهارة المثلى الطريقة * ترجيح
. معنية استكشافية عملية في الطالب * شغل
. واالكتشاف واالستقصاء التفكير عملية * تنمية
. القرارات كل في للطالب شريك * المعلم
. األفضل تحديد من يتمكن حتى التجريب فرصة الطالب * إعطاء
. البدنية بالقدرات الحركي األداء وربط الطالب عند العميق التفكير * تنمية
. االكتشاف عملية خالل من الطالب مع اإليجابية العالقة * تنمية
( . تقريب ) عملية معينة استكشاف عملية في الطالب * جعل

. الحركة أو المفهوم اكتشاف الى منطقيًا , تؤدي متعاقبة اكتشاف مهارات * تنمية
. متعاقبة صورة في للطالب األسئلة * تصميم
. طالب لكل الفردية الراجعة التغذية تقديم مع سؤال كل على الطالب إيجابيات من * التحقق

مختلفة بأوضاع المهارة * أداء
المعروفة. البدائل حسب على

إلى للوصول المهارة * ممارسة
اإلتقان. درجة

للوصول المهارة * ممارسة
. لها الصحيح الوضع على

الهدف تحديد في * المشاركة
. إليه والوصول

قرارات في للمعلم * المشاركة
والتقويم. التنفيذ

يصل أن السؤال على * اإلجابة
أختاره الذي الموضوع إلى

. المعلم

؟ لها ةالفني  الضوابط وفق  المطلوبة المهارة الطالب  أدى هلاثرائي نشاط

التقويم نوع

البدنية الطالب التدريب الالزم لرفع اللياقة أدىهل سقبلي تقويم

مفهوم اللياقة البدنيةهل يعرف الطالب سبنائي تقويم

أدرك الطالب أهمية اللياقة البدنيةهل سختامي تقويم

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   أخرى(    ) طالب-= نشاط الكتاب اسئلة حل    تقويم استراتيجية   عمل ورقة التقويم اسلوب

التفكير مهارات
المكتسبة

 المقارنة    التصنيف    الناقد= التفكير   الذاتي التعلم    =التلخيص    أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  الدرس عن إثرائية معلومات وجمع البحث مصادر إلى الرجوعاثرائية معلومات

المصادر
والمراجع

/  المادة معلم/ة



الواجبات
المنزلية

   المصاحبة واألنشطة الدرس تقويم أسئلة أحل

 المدرسي بالكتاب التفاعلية الروابطتفاعلي رابط

المهارات
المستهدفة

 استماع      تحدث       قراءة     كتابة          تفكير      

اإلنجاز حقيبة تنفيذانجاز ملف انشطة

مالحظات وتوجيهات القائد/ة

مالحظات وتوجيهات المشرف/ة

/  المادة معلم/ة


