
 

  

 حتضري دروس مادة الرتبية البدنية

 للمرحلة الثانوية   )) النظام الفصلي ((

 } الثالثاملستوى  {

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

 تنفيذ وإشراف: مشرف الرتبية البدنية / فارس بن إبراهيم الفضل 



 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 1األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الصحة 

واللياقة 

 البدنية

 بها املوصىالنسب 

من الكربوهيدرات 

 والدهون والربوتني

 الغذائية يف حياته اليومية أن يتعلم الطالب النسب مهاري

 

 يطبق الطالب النسب الغذائية العامة

 يذكر الطالب عناصر التغذية أن يتعرف الطالب على عناصر التغذية  معريف 

 إقبال الطالب على الغذاء السليم أن يدرك الطالب أهمية التغذية وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 2األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الصحة 

واللياقة 

 البدنية

دور النشاط 

البدني يف 

التحكم بوزن 

 اجلسم

 أن ميارس الطالب النشاط الرياضي مهاري

 

 الصلة بوزن اجلسميطبق الطالب الرياضة ذات 

 يبتعد الطالب عن الغذاء الضار بالصحة أن يتعرف الطالب ألهمية االعتدال يف الغذاء معريف 

 ميارس الطالب النشاط الرياضي بصفه مستمرة أن يتطلع الطالب إىل الوصول جلسم رشيق وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 3األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الصحة 

واللياقة 

 البدنية

أنشطة  تصميم

عملية تعليمية 

 لألداء الرياضي

 أن يعد الطالب بعض األنشطة التعليمية لألداء الرياضي مهاري

 

 الطالب األنشطة العملية لألداء الرياضي يطبق

 يطبق الطالب اإلمحاء السليم مع زمالئهم أن يعرف الطالب أهمية اإلمحاء معريف 

 حيافظ الطالب على نظافتهم الشخصية الطالب إعارة املالبس الرياضية يرفضأن  وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 4األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

الصحة 

واللياقة 

 البدنية

القيم ذات العالقة 

ملمارسة النشاط 

 الرياضي

 أن ميارس الطالب بعض القيم الرياضية مهاري

 

 القيم ذات العالقة مبمارسة الرياضةحيقق الطالب أهداف 

 الطالب على بعض القيم ذات العالقة مبمارسة الرياضةيتعرف  أن يذكر الطالب بعض القيم الرياضية معريف 

 يتقيد الطالب بأخالقيات ممارسة النشاط الرياضي أن يشعر الطالب بأهمية القيم أثناء ممارسة الرياضة وجداني

 

 



 

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 5رقم: األسبوع 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

العاب 

 القوى

تعزيز قيمة 

التواضع عند 

 الفوز

 أن يتعلم الطالب كيف يتواضع عند الفوز مهاري

 

 الطالب التواضع عند الفوزحيقق 

 يطبق الطالب قيمة التواضع أثناء املنافسات أن يتعرف الطالب على بعض قيم التواضع معريف 

 يدرك الطالب أهمية التواضع عند الفوز أن يشعر الطالب بالتواضع عند الفوز وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 6األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

العاب 

 القوى

دفع الكرة 

 احلديدية

 أن يؤدي الطالب دفع الكرة احلديدية بشكل صحيح مهاري

 

 يتفن الطالب أداء املهارة بشكل سليم

 يستطيع الطالب قياس دائرة الرمي أن يتعرف الطالب على قياس دائرة الرمي للكرة احلديدية معريف 

 هر الطالب الثقة أثناء أداء املهارةيظ أن يظهر الطالب الثقة أثناء أداء املهارة وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 7األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

العاب 

 القوى

آلية تنظيم نشاط 

رياضي ملسابقات 

املسافات )القصرية 

 والوثب الطويل(

 أن ينظم الطالب مسابقات يف اللعاب القوى مهاري

 

 يشرف الطالب على تنظيم بعض املسابقات

 املالعب  اتعرف الطالب قياسي أن يتعرف الطالب على مقاسات املالعب يف املسابقات معريف 

 حب التعاون بني الطالب أثناء املنافسات أن يتعاون الطالب مع أفراد جمموعته وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 8األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

العاب 

 القوى

ممارسة بعض مهام 

التحكيم أثناء 

منافسات العاب 

 القوى

 أن يتعلم الطالب بعض املهارات التحكيميه يف العاب القوى مهاري

 

 حيّكم الطالب منافسة يف العاب القوى

 يطبق الطالب بعض املهارات التحكيميه يتعرف الطالب على بعض أخطاء التحكيم يف املنافساتأن  معريف 

 قرارات احلكملتقبل الطالب  أن يتقبل الطالب قرارات احلكم وجداني

 



 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 9األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 القدم

 اهلجوم اخلاطف

 )اهلجمة املرتدة(

 أن يؤدي الطالب اهلجمة املرتدة بشكل صحيح مهاري

 

 يطبق الطالب اهلجمة املرتدة أثناء املباراة بشكل سليم

 يذكر الطالب عوامل جناح اهلجوم اخلاطف اخلاطفأن يعرف الطالب عوامل جناح اهلجوم  معريف 

 يظهر الطالب نبذ التعصب أثناء النشاط الرياضي لدى الطالب نبذ التعصب وبث روح التسامح واحملبة يتعززأن  وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 10األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 القدم
 كشف التسلل

 أن يؤدي الطالب كشف التسلل بشكل صحيح مهاري

 

 يطبق الطالب مصيدة التسلل أثناء النشاط الرياضي بشكل صحيح

 يذكر الطالب النقاط الفنية ملصيدة التسلل تنفيذ مصيدة التسللأن يتعرف الطالب على بعض النقاط الفنية أثناء  معريف 

 هر الطالب نبذ ظاهرة التعصب الرياضي أثناء املباراةيظ أن يتعزز لدى الطالب نبذ ظاهرة التعصب الرياضي وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 11األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 القدم

املواد القانونية 

 يف كرة القدم

 أن يتقن الطالب قانون كرة القدم بشكل صحيح مهاري

 

 يطبق الطالب قانون كرة القدم بشكل سليم

 يذكر الطالب بعض املخالفات القانونية يف تنفيذ التسلل يف كرة القدمأن يتعرف الطالب على قانون التسلل  معريف 

 ظهر الطالب روح التعاون مع زمالئه الطالبي أن يتعزز لدى الطالب روح التعاون وجداني

 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 12األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 القدم

ممارسة 

التحكيم يف 

 كرة القدم

 أن ميارس الطالب حتكيم مباراة كرة القدم مهاري

 

 ميارس مجيع الطالب حتكيم مباراة كرة القدم بشكل صحيح

 يذكر الطالب بعض اإلشارات التحكيميه يف كرة القدم أن يعرف الطالب إشارات حتكيم كرة القدم معريف 

 الثقة بالنفس أثناء حتكيمه مباراة كرة القدم بظهر الطالي أن يتعزز لدى الطالب الثقة بالنفس وجداني

 

 



 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 13األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 الطائرة

اخلطط 

الدفاعية يف 

 كرة الطائرة

 أن يتقن الطالب خطط الدفاع يف كرة الطائرة مهاري

 

 يطبق الطالب بعض اخلطط الدفاعية يف كرة الطائرة بشكل صحيح

 منطقة العب الليربو يف ملعب الكرة الطائرةالطالب  حيدد الليربو يف امللعبمنطقة العب أن يعرف الطالب  معريف 

 ظهر الطالب الثبات االنفعالي يف احلصةي أن يتعزز لدى الطالب قيمة الثبات االنفعالي وجداني
 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 14األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 الطائرة

تعزيز املهارات 

السابقة يف 

 كرة الطائرة

 أن يعزز الطالب املهارات السابقة يف كرة الطائرة مهاري

 

 يطبق الطالب بعض املهارات السابقة يف كرة الطائرة بشكل صحيح

 الطالب أخطاء ملس الشبكة يف كرة الطائرة يذكر أن يعرف الطالب أخطاء ملس الشبكة لكرة الطائرة  معريف 

 ظهر الطالب الثبات االنفعالي يف احلصةي أن يتعزز لدى الطالب قيمة الثبات االنفعالي وجداني
 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 15األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 الطائرة

املواد القانونية 

يف كرة 

 الطائرة 

 أن يتقن الطالب قانون كرة الطائرة  مهاري

 

 يطبق الطالب قانون كرة الطائرة بشكل صحيح

 يذكر الطالب بعض املواد القانونية السابقة قانون كرة الطائرة مواد أن يعرف الطالب بعض معريف 

 ظهر الطالب روح التعاون أثناء ممارسة النشاطي أن يتعزز لدى الطالب روح التعاون وجداني
 

 الثالثاملستوى:  املرحلة الدراسية: الثانوية  إىل:  من:  تاريخ التنفيذ 16األسبوع رقم: 

 توقيع املدير  مؤشرات حتقيق األهداف األسلوب التعليمي األهداف التعليمية اخلربة الوحدة

كرة 

 الطائرة

ممارسة حتكيم 

"نشاط يف كرة 

 الطائرة"

 أن ميارس الطالب حتكيم مباراة كرة الطائرة مهاري

 

 ميارس مجيع الطالب حتكيم مباراة يف كرة الطائرة بشكل صحيح

 يذكر الطالب بعض اإلشارات التحكيميه يف كرة الطائرة حتكيم مباريات كرة الطائرةأن يعرف الطالب إشارات  معريف 

 ظهر الطالب الثقة بنفس أثناء حتكيمه ملباراة كرة الطائرةي أن يتعزز لدى الطالب الثقة بالنفس وجداني

 


