
  

 حتضري دروس مادة الرتبية البدنية

 متوسط الثانيللصف: 

 الفصل الدراسي األول

 إعداد خنبة من معلمي الرتبية البدنية مبكتب التعليم بالنسيم بإدارة تعليم جدة

 تنفيذ وإشراف: مشرف الرتبية البدنية / فارس بن إبراهيم الفضل  



 االول الصف: املتوسط املرحلة الدراسية: إىل:  من: تاريخ التنفيذ 1 األسبوع رقم:

  توقيع املدير حتقيق األهدافمؤشرات  األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الصحة 

واللياقة 

 البدنية 

الطرق املبسطة 

حلساب نبضات 

 الدقيقةالقلب يف 

 ان يقوم الطالب ببعض املهارات اليت درسها يف العام املاضي مهاري

 

 هل قام الطالب بأداء بعض املهارات 

 هل يعرف الطالب طرق حساب نبضات القلب ان يعرف الطالب ماهي الطرق املبسطة حلساب نبضات القلب  معريف 

 يدرك الطالب اهمية االداء اجلماعيهل  ان يدرك الطالب اهمية االداء اجلماعي وجداني
 

 األول الصف: املتوسط املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 2 األسبوع رقم:

  توقيع املدير األهداف مؤشرات حتقيق األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الصحة 

واللياقة 

 البدنية

اللياقة القلبية 

التنفسية 

 وطرق قياسها

 ان يبذل الطالب قصارى جهده ملعرفة ماهي اللياقة القلبية مهاري

 

 هل يبذل الطالب قصارى جهده يف التمرينات

 هل عرف الطالب اللياقة القلبية التنفسية ان يعرف الطالب اللياقة القلبية التنفسية وطرق قياسها معريف 

 هل ادرك اهمية اللياقة القلبية التنفسية وطرق قياسها يدرك الطالب اهمية اللياقة القلبية التنفسية وطرق قياسهاان  وجداني

 

 األول الصف: املتوسط املرحلة الدراسية:  إىل: من: تاريخ التنفيذ 3 األسبوع رقم:

  توقيع املدير األهدافمؤشرات حتقيق  األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 القدم

ضرب الكرة 

بالرأس من 

 الوثب

 ان يؤدي ضرب الكرة بالشكل الصحيح مهاري

 

 هل اداء التجربة بالشكل الصحيح

 هل تعلم الطريقة الفنية الداء اخلربة ان يتعلم الطريقة الفنية الداء اخلربة معريف 

 هل اظهر قدرته على التغلب على املعوقات التنافسيه ان يظهر قدرته على التغلب املعوقات التنافسية وجداني
 

 األول الصف: املتوسط املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 4 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 قدم

التمريره 

 الطويلة

 ان يؤدي التلميذ التمريره الطويلة بطريقة صحيحة مهاري

 

 هل اداء التلميذ التمريره الطويلة بطريقة صحيحة

 ملهارة الطويلةهل تعلم الطريقة الفنية  ان يتعلم التلميذ الطريقة الفنية ملهارة التمريره الطويلة معريف 

 هل اظهر التعاون مع زمالئه ان يظهر التعاون مع زمالئه وجداني



 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 5 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 قدم

التمريره 

 الطويلة

 ان يؤدي التلميذ التمريره الطويلة بطريقة صحيحة مهاري

 

 هل اداء التلميذ التمريره الطويلة بطريقة صحيحة

 ملهارة الطويلةهل تعلم الطريقة الفنية  ان يتعلم التلميذ الطريقة الفنية ملهارة التمريره الطويلة معريف 

 هل اظهر التعاون مع زمالئه ان يظهر التعاون مع زمالئه وجداني
 

 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 6 األسبوع رقم:

  توقيع املدير حتقيق األهدافمؤشرات  األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 قدم

امتصاص الكرة 

 بالفخذ

 ان يؤدي امتصاص الكرة بالفخذ بشكل صحيح مهاري

 

 هل اداء املهارة بشكل صحيح

 هل تعلم اخلطوات الفنية للخربة  ان يتعلم اخلطوات الفنية المتصاص الكرة بالفخذ معريف 

 قيمة الروح الرياضية من منطلق اسالميهل قدر  ان يقدر قيمة الروح الرياضية من منطلق اسالمي وجداني
 

 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 7 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

العاب 

 قوى

الطويل الوثب 

طريقة التعلق 

 يف اهلواء

 ان يؤدي الوثب الطويل بطريقة التعلق باهلواء مهاري

 

 هل اداء املهارة بشكل صحيح

 هل تعرف على بعض قوانني التعلق يف اهلواء ان يتعرف على بعض قوانني التعلق يف اهلواء معريف 

 لدى الطالب احلماس للمشاركةهل تعزز  ان يتعزز لدى الطالب احلماس للمشاركة وجداني
 

 األول الصف: املتوسط املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 8 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

العاب 

 قوى

الوثب الطويل 

التعلق  طريقة

 يف اهلواء

 ان يؤدي الوثب الطويل بطريقة التعلق باهلواء مهاري

 

 هل اداء املهارة بشكل صحيح

 هل تعرف على بعض قوانني التعلق يف اهلواء ان يتعرف على بعض قوانني التعلق يف اهلواء معريف 

 احلماس للمشاركةهل تعزز لدى الطالب  ان يتعزز لدى الطالب احلماس للمشاركة وجداني



 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: التنفيذتاريخ    9  األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

العاب 

 قوى

اجلري 

للمسافات 

 املتوسطة

 ان يؤدي البدء الصحيح للمسافات املتوسطة مهاري

 

 هل ادى الطالب البدء الصحيح للمسافات املتوسطة

 هل تعرف على اخلطوات الفنية للبدء املتوسط التعرف على اخلطوات الفنية للبدء املتوسط معريف 

 اجلهد هل تعزز لدى الطالب احلماس وبذل ان يعزز لدى الطالب احلماس وبذل اجلهد وجداني

 

 الصف: األول املرحلة الدراسية: املتوسطة إىل: من: تاريخ التنفيذ 10األسبوع رقم:  

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي التعليميةاألهداف  اخلربة الوحدة

العاب 

 قوى

اجلري 

للمسافات 

 املتوسطة

 يؤدي البدء الصحيح للمسافات املتوسطةان  مهاري

 

 هل ادى الطالب البدء الصحيح للمسافات املتوسطة

 هل تعرف على اخلطوات الفنية للبدء املتوسط التعرف على اخلطوات الفنية للبدء املتوسط معريف 

 اجلهدهل تعزز لدى الطالب احلماس وبذل  ان يعزز لدى الطالب احلماس وبذل اجلهد وجداني

 

 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 11 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الكرة 

 الطائرة

االستقبال 

من  بالساعدين

 اجلانب

 من اجلانب االستقبال بالساعدين ان يؤدي مهارة مهاري

 

 ل أدى الطالب املهارة بشكل جيده

 تعرف على االخطاء الشائعة يف املهاراتهل  ان يتعرف على االخطاء الشائعة يف املهارة معريف 

 اثناء النشاطعزز لدى الطالب روح التنافس هل ت يتعزز لدى الطالب روح التنافس اثناء النشاطان  وجداني

 

 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 12 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الكرة 

 الطائرة

االستقبال 

من  بالساعدين

 اجلانب

 من اجلانب االستقبال بالساعدين ان يؤدي مهارة مهاري

 

 ل أدى الطالب املهارة بشكل جيده

 تعرف على االخطاء الشائعة يف املهاراتهل  ان يتعرف على االخطاء الشائعة يف املهارة معريف 

 اثناء النشاطعزز لدى الطالب روح التنافس هل ت يتعزز لدى الطالب روح التنافس اثناء النشاطان  وجداني



 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 13 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الكرة 

 الطائرة

الضربة 

الساحقة 

 املستقيمة

 بشكل صحيح الساحقة املستقيمة ان يؤدي الضربة مهاري

 

 هل ادى الضربة الساحقة بشكل صحيح

 هل تعرف على االخطاء الشائعة اثناء االداء ان يتعرف على االخطاء الشائعة اثناء االداء معريف 

 هل قدر قيمة الروح الرياضية االسالمية ان يقدر الروح الرياضية االسالمية وجداني
 

 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 14 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الكرة 

 الطائرة

الضربة 

الساحقة 

 املستقيمة

 بشكل صحيح الساحقة املستقيمة ان يؤدي الضربة مهاري

 

 هل ادى الضربة الساحقة بشكل صحيح

 هل تعرف على االخطاء الشائعة اثناء االداء ان يتعرف على االخطاء الشائعة اثناء االداء معريف 

 هل قدر قيمة الروح الرياضية االسالمية ان يقدر الروح الرياضية االسالمية وجداني
 

 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ  15 األسبوع رقم:

  توقيع املدير مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 الطاولة

االرسال القاطع 

بوجه وظهر 

 املضرب

 ان يؤدي مهارة االرسال القاطع بطريقة صحيحة مهاري

 

 هل ادى الطالب مهارة االرسال القاطع

 هل تعرف على مهارات االرسال ان يعرف مهارة االرسال بوجه املضرب وظهره معريف 

 هل حتلى بالصرب والتعامل الراقي مع الزميل ان يتحلى بالصرب والتعامل الراقي مع الزميل وجداني
 

 األول الصف: املتوسطة املرحلة الدراسية: إىل: من: تاريخ التنفيذ 16 األسبوع رقم:

  توقيع املدير حتقيق األهدافمؤشرات  األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 الطاولة

الضربة 

الساحقة بوجه 

 املضرب

 ان يطبق االرسال العالي بالطريقة الصحيحة مهاري

 

 هل طبق االرسال العالي بالطريقة الصحيحة

 هل امل ببعض القوانني اليت حتكم اللعبة ببعض القوانني اليت حتكم اللعبةان يلم  معريف 

 هل ادرك الطالب اهمية النشاط البدني للمسلم ان يدرك الطالب اهمية النشاط البدني للمسلم وجداني

 


