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 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144الى : /      /      هـ          144تاريخ التنفيذ من :       /      /      1رقم الدرس  :      5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

االستعدادات 

 والتهيئة.
 

االستعدادات 

 والتهيئة.

 ؟أنشطة لتهيئة الجسم للتربية البدنية الطالب ى هل أد أنشطة لتهيئة الجسم للتربية البدنية .أن يؤدي الطالب    املهاري 

 ؟يتعرف الطالب على كيفية ملمارسة النشاط البدني عن بعد  هل أن  يتعرف الطالب على كيفية ملمارسة النشاط البدني عن بعد   .أن  املعرفي

 ؟استعداد ملمارسة النشاط البدني عن بعد    طالب اليبدي هل  استعداد ملمارسة النشاط البدني عن بعد    .الطالب يبدي  أن الوجداني

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      2:      رقم الدرس 5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

كتم الكرة 

 . بباطن القدم

.. 

 

 
 بطريقة صحيحة؟ كتم الكرة بباطن القدمالطالب أدى  هل صحيحة . بطريقة كتم الكرة بباطن القدمب لالطا يؤديأن  املهاري  

 املعرفي
أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة 

 كرة القدم.

الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في تعرف الطالب  هل

 ؟ طة كرة القدمأنش

 الوجداني
يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في  أن

 .انشطة كرة القدم  

استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في الطالب  يبدي هل

 ؟انشطة كرة القدم  

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم
 

 S,Mد مجموعة التربية البدنية اعدا هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      3رقم الدرس  :      5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

الكرة ب الجري 

بوجه القدم 

 .الخارجي

 
 بطريقة صحيحة؟ الخارجيالقدم  الكرة بوجهالجري بالطالب ى هل أد وآمنة . بطريقة صحيحة الخارجيالكرة بوجه القدم الجري ب الطالبأن يؤدي  املهاري  

 على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم ؟تعرف الطالب  هل أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم. املعرفي

 ؟استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم  الطالب  هل يبدي في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم   أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم الوجداني

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  فيذ الدرس.األدوات الالزمة لتن املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم

 ثالثة في واحد اإلخراج املرن 

المشي حول الملعب لفات متدرجة دقائق ب 5  ءباالحما منها البدء السالمةمراعاة عوامل  –لبعض توجيهات الدرس )تكون المقدمة شيقة ومحفزة (التقديم -تفقد الزي الرياضي حصر الغياب  –نزول الطالب بنظام  إداري:
 /مسابقات تخدم مجال الدرس. صغيرة  العاب- إطالة العضالت ومرونة المفاصل ممكن اضافة وعملالسرعة 

 بتنفيذ الجزء التعليمي حسب اسلوب التعليم المتبع يكونلبدء لتعليم المهارة ثم ا السابقة التأكيد على المتطلبات- باألدوات ...الخ –فردية  –زوجية  –جمباز موانع  –شار حر تان – موانع – دائريةتمرينات ثم االعداد البدني 

احل وتنفيذ باقي مراملة من الوقت الكوضبط الطالب وتوزيع وادوارهم واالهتمام واالستفادة  واالهتمام بالفروق الفردية وتعزيز االنتماء للوطنالوسيلة التعليمية وبطاقات المهام  اآلتي توفر ويراعى .دور المعلم والطالب
.                                                     تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصراف لالغتسال والعودة للفصل بهدوء ونظامتنفيذ  ....مع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطة الحصة

 الستفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة.ل
 



 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      4رقم الدرس  :     5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 يق االداءمؤشرات تحق األهداف التعليمية املهارة الخبرة

الكرة الجري ب

بوجه القدم 

 .الخارجي

 

 

 

 

 بطريقة صحيحة؟ الخارجيالجري بالكرة بوجه القدم الطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة الخارجيالجري بالكرة بوجه القدم أن يؤدي الطالب  املهاري  

 على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم ؟تعرف الطالب  هل أنشطة كرة القدم. أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في املعرفي

 ؟أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم  استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته الطالب  هل يبدي أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم   الوجداني

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      5رقم الدرس  :      5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

تمرير الكرة بوجه 

 .القدم الخارجي.

 

 بطريقة صحيحة؟ تمرير الكرة بوجه القدم الخارجي.الطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة تمرير الكرة بوجه القدم الخارجي.أن يؤدي الطالب  املهاري   

 كة في أنشطة كرة القدم ؟على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشار تعرف الطالب  هل أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم. املعرفي

 ؟استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم  الطالب  هل يبدي أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم   الوجداني

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –تبادلي لتدريبي _الااألمري _  أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      6رقم الدرس  :     5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

تصويب الكرة 

بوجه القدم 

 ..الداخلياالمامي 

 صحيحة؟ بطريقة الداخلياالمامي تصويب الكرة بوجه القدم الطالب  أدى هل .بطريقة صحيحة الداخلياالمامي تصويب الكرة بوجه القدم  أن يؤدي الطالب املهاري   

 على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم ؟تعرف الطالب  هل التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم. أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية املعرفي

 ؟والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم   استعداد لضبط نفسهالطالب  هل يبدي أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم   الوجداني

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  نفيذ الدرس.األدوات الالزمة لت املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم

 ثالثة في واحد اإلخراج املرن 

المشي حول الملعب دقائق ب 5  اءباالحم منها البدء السالمةمراعاة عوامل  –ومحفزة(لبعض توجيهات الدرس )تكون المقدمة شيقة التقديم -تفقد الزي الرياضي حصر الغياب  –نزول الطالب بنظام  إداري:
 /مسابقات تخدم مجال الدرس. صغيرة  العاب- إطالة العضالت ومرونة المفاصل ممكن اضافة وعمللفات متدرجة السرعة 

 بتنفيذ الجزء التعليمي حسب اسلوبلبدء لتعليم المهارة ثم ا ت السابقةالتأكيد على المتطلبا- باألدوات ...الخ –فردية  –زوجية  –جمباز موانع  –شار حر تان – موانع – دائريةتمرينات ثم االعداد البدني 
وضبط الطالب وتوزيع وادوارهم واالهتمام واالستفادة  واالهتمام بالفروق الفردية وتعزيز االنتماء للوطنالوسيلة التعليمية وبطاقات المهام  اآلتي توفر ويراعى .التعليم المتبع يكون دور المعلم والطالب

تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصراف لالغتسال والعودة تنفيذ  ....مع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطة وتنفيذ باقي مراحل الحصةكاملة من الوقت ال
 لالستفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة. .                                                     للفصل بهدوء ونظام

 
 



 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      7رقم الدرس  :     5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 تحقيق االداء مؤشرات األهداف التعليمية املهارة الخبرة

 .املنخفضالبدء 

 صحيحة؟  بطريقة املنخفضالبدء الطالب ى هل أد . صحيحة بطريقة املنخفضالبدء ب أن يؤدي الطال املهاري   

 ؟ العاب القوى على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .العاب القوى أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة  املعرفي

 الوجداني
عاب الأن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة 

   القوى.

  القوى  العاباستعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة الطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      8رقم الدرس  :      4الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

العدو 

 .الصحيح

 
 بطريقة صحيحة؟العدو الطالب ى هل أد .بطريقة صحيحةالعدو أن يؤدي الطالب  املهاري  

 ؟ العاب القوى على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .العاب القوى نشطة أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أ املعرفي

 نيالوجدا
عاب الأن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة 

   القوى.

  القوى  العابعاالته أثناء املشاركة في انشطة استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفالطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –الكتشاف املوجه ا متعدد املستويات . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم
 

 S,Mدنية اعداد مجموعة التربية الب هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      9رقم الدرس  :     5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

العالي الوثب 

بالطريقة 

  ة املقصي

 بطريقة صحيحة؟ ة املقصيبالطريقة  العالي الوثب الطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة ة املقصيبالطريقة  العاليالوثب أن يؤدي الطالب  املهاري   

 ؟ ى العاب القو على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .العاب القوى أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة  املعرفي

 الوجداني
عاب الأن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة 

   القوى.

  القوى  العاباستعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة الطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم

 في واحد ثالثة اإلخراج املرن 

المشي حول الملعب دقائق ب 5  باالحماء منها البدء السالمةمراعاة عوامل  –لبعض توجيهات الدرس )تكون المقدمة شيقة ومحفزة (التقديم -تفقد الزي الرياضي حصر الغياب  –نزول الطالب بنظام  إداري:
 /مسابقات تخدم مجال الدرس. صغيرة  العاب- إطالة العضالت ومرونة المفاصل ممكن اضافة وعمللفات متدرجة السرعة 

 بتنفيذ الجزء التعليمي حسب اسلوبلبدء لتعليم المهارة ثم ا التأكيد على المتطلبات السابقة- باألدوات ...الخ –فردية  –زوجية  –جمباز موانع  –شار حر تان – موانع – دائريةتمرينات ثم االعداد البدني 
وضبط الطالب وتوزيع وادوارهم واالهتمام واالستفادة  واالهتمام بالفروق الفردية وتعزيز االنتماء للوطنالوسيلة التعليمية وبطاقات المهام  اآلتي توفر ويراعى .م والطالبالتعليم المتبع يكون دور المعل

تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصراف لالغتسال والعودة تنفيذ  ....طبيق االنشطةمع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في ت وتنفيذ باقي مراحل الحصةالكاملة من الوقت 
 لالستفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة..                                                      للفصل بهدوء ونظام

 
 



 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144:       /      /     تاريخ التنفيذ من  10رقم الدرس  :    5 الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

العالي الوثب 

بالطريقة 

 . ة املقصي

 
 قة صحيحة؟بطرية املقصيبالطريقة  العاليالوثب الطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة ة املقصيبالطريقة  العاليالوثب أن يؤدي الطالب  املهاري  

 ؟ العاب القوى على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .العاب القوى أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة  املعرفي

 الوجداني
عاب الأثناء املشاركة في انشطة  أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته

   القوى.

  القوى  العاباستعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة الطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  املستويات . متعدد –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم
 

 S,Mوعة التربية البدنية اعداد مجم هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      11رقم الدرس  :      5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

 الجانبي االرسال 

 .من اسفل

 
 بطريقة صحيحة؟ من اسفلالجانبي االرسال الطالب ى هل أد صحيحة بطريقة من اسفلالجانبي االرسال أن يؤدي الطالب  املهاري  

 ؟ كرة الطائرة على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .كرة الطائرة ة أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشط املعرفي

 الوجداني
رة  كأن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة 

   الطائرة .

  لطائرة كرة ااالته أثناء املشاركة في انشطة استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعالطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  س.األدوات الالزمة لتنفيذ الدر  املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      12رقم الدرس  :     5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء داف التعليميةاأله املهارة الخبرة

 الجانبي االرسال 

 .من اسفل

 
 بطريقة صحيحة؟ من اسفلالجانبي االرسال الطالب ى هل أد صحيحة بطريقة من اسفلالجانبي االرسال أن يؤدي الطالب  املهاري  

 ؟ كرة الطائرة على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .كرة الطائرة ة أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشط املعرفي

 الوجداني
رة  كأن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة 

   الطائرة .

  لطائرة كرة ااالته أثناء املشاركة في انشطة استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعالطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم

 ي واحدثالثة ف اإلخراج املرن 

المشي حول الملعب دقائق ب 5  باالحماء منها البدء السالمةمراعاة عوامل  –لبعض توجيهات الدرس )تكون المقدمة شيقة ومحفزة (التقديم -تفقد الزي الرياضي حصر الغياب  –نزول الطالب بنظام  إداري:
 /مسابقات تخدم مجال الدرس. صغيرة  عابال- إطالة العضالت ومرونة المفاصل ممكن اضافة وعمللفات متدرجة السرعة 

 بتنفيذ الجزء التعليمي حسب اسلوبلبدء لتعليم المهارة ثم ا التأكيد على المتطلبات السابقة- باألدوات ...الخ –فردية  –زوجية  –جمباز موانع  –شار حر تان – موانع – دائريةتمرينات ثم االعداد البدني 
وضبط الطالب وتوزيع وادوارهم واالهتمام واالستفادة  واالهتمام بالفروق الفردية وتعزيز االنتماء للوطنالوسيلة التعليمية وبطاقات المهام  اآلتي توفر ويراعى .والطالبالتعليم المتبع يكون دور المعلم 

تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصراف لالغتسال والعودة تنفيذ  ....يق االنشطةمع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطب وتنفيذ باقي مراحل الحصةالكاملة من الوقت 
 لالستفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة..                                                      للفصل بهدوء ونظام

 



 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144/      /           تاريخ التنفيذ من :  13رقم الدرس  :      5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

 تمرير الكرة

الطائرة من اسفل 

 لألمامبالساعدين 

 .واالعلى

 املهاري   
 بطريقة واالعلى لألمامبالساعدين الطائرة من اسفل  تمرير الكرةأن يؤدي الطالب 

 صحيحة

بطريقة  واالعلى لألمامبالساعدين الطائرة من اسفل  تمرير الكرةالطالب ى هل أد

 صحيحة؟

 ؟ كرة الطائرة على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .كرة الطائرة أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة  املعرفي

 الوجداني
رة  كفي انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم 

   الطائرة .

  لطائرة كرة ااستعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة الطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –اف املوجه االكتش متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم
 

 S,Mة اعداد مجموعة التربية البدني هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      14رقم الدرس  :       5الصف :

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

تمرير الكرة 

 باألصابعالطائرة 

   ولألعلى    لألمام

 
 بطريقة صحيحة؟  ولألعلى    لألمام باألصابعتمرير الكرة الطائرة الطالب ى هل أد صحيحة بطريقة  ولألعلى    لألمام باألصابعتمرير الكرة الطائرة أن يؤدي الطالب  املهاري  

 ؟ كرة الطائرة على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .كرة الطائرة تعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة أن ي املعرفي

 الوجداني
رة  كأن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة 

   الطائرة .

  لطائرة كرة ااستعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة الطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –التنظيم : يعمل الطالب فردي  مة لتنفيذ الدرس.األدوات الالز  املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      15رقم الدرس  :     5الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة ةالخبر 

تمرير الكرة 

 باألصابعالطائرة 

   ولألعلى    لألمام

 
 بطريقة صحيحة؟  ولألعلى    لألمام باألصابعتمرير الكرة الطائرة الطالب ى هل أد صحيحة بطريقة  ولألعلى    لألمام باألصابعتمرير الكرة الطائرة أن يؤدي الطالب  املهاري  

 ؟ كرة الطائرة على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة تعرف الطالب  هل .كرة الطائرة تعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة أن ي املعرفي

 الوجداني
رة  كأن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة 

   الطائرة .

  لطائرة كرة ااستعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة الطالب  هل يبدي

 ؟

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –فردي  التنظيم : يعمل الطالب األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم

 ثالثة في واحد اإلخراج املرن 

ت متدرجة المشي حول الملعب لفادقائق ب 5  باالحماء منها البدء السالمةمراعاة عوامل  –لبعض توجيهات الدرس )تكون المقدمة شيقة ومحفزة (التقديم -تفقد الزي الرياضي حصر الغياب  –نزول الطالب بنظام  إداري:
 /مسابقات تخدم مجال الدرس. صغيرة  العاب- إطالة العضالت ومرونة المفاصل ممكن اضافة وعملالسرعة 

 بتنفيذ الجزء التعليمي حسب اسلوب التعليم المتبع يكون لبدءلتعليم المهارة ثم ا التأكيد على المتطلبات السابقة- باألدوات ...الخ –فردية  –زوجية  –جمباز موانع  –شار حر تان – موانع – دائريةتمرينات ثم االعداد البدني 
 وتنفيذ باقي مراحلوضبط الطالب وتوزيع وادوارهم واالهتمام واالستفادة الكاملة من الوقت  واالهتمام بالفروق الفردية وتعزيز االنتماء للوطنالوسيلة التعليمية وبطاقات المهام  اآلتي توفر ويراعى .دور المعلم والطالب

 .   تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصراف لالغتسال والعودة للفصل بهدوء ونظامتنفيذ  ....مع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطة الحصة

 المعلم للمادة.لالستفادة يجب االطالع على دليل                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحضير واحد في ثالثة 

 مميزةعداد الكتابي بصورة ل بعض إرشادات لتفعيل ا

 .وترتيب املهارات في الخطة التفصيلية وفق نظام نور الخطوات الفنية للمهارة وفق دليل املعلم ملادة التربية البدنية  -1

  خارجية.كتابة الخطوات الفنية في وسيلة   -2

 .مهمة وسيلة التعليمية ال -3

ة الحركة الهادف –إدارة وقت التعلم بكفاية  –توزيع وتنظيم أدوار املتعلمين  –تهيئة املكان  –ضبط الطالب  –اهتمام بإدارة الحصة من حيث املتابعة  -4

 مع الطالب.  اظهار روح املودة واملرح واالحترام –بناء القواعد التنظيمية لضبط السلوك وتعديله  –النشطة في الصف 

 االعداد الكتابي . –االلتزام بالخطة التفصيلية  –من حيث التخطيط للدرس االهتمام 

 سبق في نفس املادة وربط الدرس بما يناسب في املواد األخرى . ربط الدرس من حيث ربط الدرس بما

 .والتحفيز على التعلم يفعل التقنية الحديثة للتوضيح  –دعم التعلم من حيث يستخدم مصادر التعلم بكفاية 

 

 (S.M)إعداد مجموعة التربية البدنية 

 


