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 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      1رقم الدرس  :      6الصف : 

 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  ني عن بعد   .يتعرف الطالب على كيفية ملمارسة النشاط البدأن  املعرفي

 ؟استعداد ملمارسة النشاط البدني عن بعد    الطالب يبدي 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  ملستويات .متعدد ا –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  أساليب التعليم
 

 S,Mلتربية البدنية اعداد مجموعة ا هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      2رقم الدرس  :    6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

الجري املتعرج 

 بالكرة .

 

 
 بطريقة صحيحة؟ الجري املتعرج بالكرة الطالبأدى  هل صحيحة . بطريقة الجري املتعرج بالكرةب الطال يؤديأن  املهاري  

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

 كرة القدم.

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

 ؟ القدم

 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,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      3رقم الدرس  :      6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

ري املتعرج الج

 بالكرة .

 

 بطريقة صحيحة؟ الجري املتعرج بالكرةالطالب ى هل أد . بطريقة صحيحة الجري املتعرج بالكرة الطالبأن يؤدي  املهاري   

 ن الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم ؟على بعض القوانيتعرف 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 . –لتدريبي _التبادلي ااألمري _  تعليمأساليب ال

 ثالثة في واحد اإلخراج املرن 

المشي حول الملعب لفات متدرجة 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 وعملالسرعة 

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

احل وتنفيذ باقي مرالكاملة من الوقت وضبط الطالب وتوزيع وادوارهم واالهتمام واالستفادة  هتمام بالفروق الفردية وتعزيز االنتماء للوطنواالالوسيلة التعليمية وبطاقات المهام  اآلتي توفر ويراعى .دور المعلم والطالب
.                                                     نصرا  لالتتسال والعودة للفصل بهدوء ونظامتمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االتنفيذ  ....مع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطة الحصة

 لالستفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة.
 



 S,Mمجموعة التربية البدنية اعداد  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      4رقم الدرس  :      6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

كتم الكرة بوجه 

 .القدم الخارجي

. 

 

 

 

 

 بطريقة صحيحة؟ كتم الكرة بوجه القدم الخارجيالطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة كتم الكرة بوجه القدم الخارجيأن يؤدي الطالب  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 أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم  أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته  الوجداني

 املكان ساحة واسعة مناسبة. جماعي . –نظيم : يعمل الطالب فردي الت 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  :      6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء تعليميةاألهداف ال املهارة الخبرة

ضرب الكرة 

 .بالراس  

 

 بطريقة صحيحة؟ ضرب الكرة بالراسالطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة ضرب الكرة بالراسأن يؤدي الطالب  املهاري   

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

 ؟لقدم  ا استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرةالطالب  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 : /      /     144/        تاريخ التنفيذ من :       /    6رقم الدرس  :    6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

ضرب الكرة 

 بالراس .

 

 بطريقة صحيحة؟ ضرب الكرة بالراسب الطالى هل أد .بطريقة صحيحة ضرب الكرة بالراسأن يؤدي الطالب  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 تحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة كرة القدم  أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه وال الوجداني

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

 ثالثة في واحد 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 ابقةالتأكيد على المتطلبات الس- 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 االنصرا  لالتتسال والعودة تنفيذ  ....مع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطة وتنفيذ باقي مراحل الحصةمن الوقت  الكاملة
 تفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة.لالس.                                                      للفصل بهدوء ونظام

 
 



 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      7رقم الدرس  :     6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 ق االداءمؤشرات تحقي األهداف التعليمية املهارة الخبرة

الجري في 

 . منحنى
 

 صحيحة؟ بطريقة الجري في املنحنى الطالب  أدى هل .بطريقة صحيحة الجري في املنحنى  أن يؤدي الطالب املهاري  

 ن الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم ؟على بعض القوانيتعرف الطالب  هل أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة كرة القدم. 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  يب التعليمأسال
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144الى : /      /              هـ  144تاريخ التنفيذ من :       /      /      8رقم الدرس  :     6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

 .  تعدية الحواجز 

 صحيحة؟ يقةبطر   تعدية الحواجزالطالب ى هل أد . صحيحة بطريقة تعدية الحواجز 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 اله أثناء املشاركة في انشطة أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالت

   القوى.

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

 ؟

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

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      9رقم الدرس  :    6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء اف التعليميةاألهد املهارة الخبرة

الوثب العالي 

بالطريقة 

 السرجية.

 بطريقة صحيحة؟ الوثب العالي بالطريقة السرجيةالطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة الوثب العالي بالطريقة السرجيةأن يؤدي  املهاري   

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

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

   القوى.

  القوى  العابكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة استعداد لضبط نفسه والتحالطالب  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

 ثالثة في واحد 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 .التعليم المتبع يكون دور المعلم والطالب

تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصرا  لالتتسال والعودة تنفيذ  ....ام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطةمع إظهار روح المودة واالحتر وتنفيذ باقي مراحل الحصةالكاملة من الوقت 
 لالستفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة..                                                      للفصل بهدوء ونظام

 
 



 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      10رس  :    رقم الد6 الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

الوثب العالي 

بالطريقة 

 السرجية.

 
 بطريقة صحيحة؟ الوثب العالي بالطريقة السرجيةالطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة الوثب العالي بالطريقة السرجيةي أن يؤد املهاري  

 ؟ العاب القوى ركة في أنشطة على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاتعرف 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 . –دريبي _التبادلي األمري _ لت أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144/      هـ           الى : /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      11رقم الدرس  :     6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

تمرير الكرة 

 لألعلى باألصابع

 وللخلف.

 بطريقة صحيحة؟ وللخلف لألعلى باألصابعتمرير الكرة الطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة  وللخلف لألعلى باألصابعتمرير الكرة أن يؤدي الطالب  املهاري   

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

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

.   

   لطائرةكرة 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  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم
 

 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      12رقم الدرس  :      6الصف : 

 تمد يع    

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

تمرير الكرة 

 لألعلى باألصابع

 .وللخلف

 بطريقة صحيحة؟ وللخلف لألعلى باألصابعتمرير الكرة الطالب ى هل أد .بطريقة صحيحة  وللخلف لألعلى باألصابعتمرير الكرة أن يؤدي الطالب  املهاري   

 ؟  كرة الطائرةعلى 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 لطائرة ك ة في انشطة أن يبدي الطالب استعداد لضبط نفسه والتحكم في انفعاالته أثناء املشارك

.   

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

 ؟

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

 ثالثة في واحد 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 اسلوببدء للتعليم 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 .التعليم المتبع يكون دور المعلم والطالب

تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصرا  لالتتسال والعودة تنفيذ  ....مع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطة حل الحصةوتنفيذ باقي مراالكاملة من الوقت 
 ل المعلم للمادة.لالستفادة يجب االطالع على دلي.                                                      للفصل بهدوء ونظام

 



 S,Mاعداد مجموعة التربية البدنية  هـ144هـ           الى : /      /     144تاريخ التنفيذ من :       /      /      13رقم الدرس  :      6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

 تمرير الكرة من

اسفل بالساعدين 

 وللخلف لألعلى

 بطريقة صحيحة؟  وللخلف لألعلىتمرير الكرة من اسفل بالساعدين الطالب ى هل أد ةصحيح بطريقة  وللخلف لألعلىتمرير الكرة من اسفل بالساعدين أن يؤدي الطالب  املهاري   

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

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

   الطائرة .

  لطائرة كرة اتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة استعداد لضبط نفسه والالطالب  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 :       /      /      14رقم الدرس  :     6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

استقبال الكرة 

الطائرة 

بالساعدين من 

 أسفل.

 بطريقة صحيحة؟  وللخلف لألعلىتمرير الكرة من اسفل بالساعدين الطالب ى هل أد ةصحيح بطريقة وللخلف لألعلىتمرير الكرة من اسفل بالساعدين أن يؤدي الطالب  املهاري   

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

   الطائرة .

  لطائرة كرة اتحكم في انفعاالته أثناء املشاركة في انشطة استعداد لضبط نفسه والالطالب  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 : /      /     144ن :       /      /     تاريخ التنفيذ م 15رقم الدرس  :     6الصف : 

 يعتمد     

 قائد/ة املدرسة

 مؤشرات تحقيق االداء األهداف التعليمية املهارة الخبرة

االرسال 

املواجه من 

 أعلى .

 
 بطريقة صحيحة؟ االرسال املواجه من أعلى الطالب ى هل أد صحيحة بطريقة االرسال املواجه من أعلىأن يؤدي الطالب  املهاري  

 ؟ كرة الطائرة تحكم املشاركة في أنشطة على بعض القوانين الضرورية التي تعرف الطالب  هل .كرة الطائرة أن يتعرف الطالب على بعض القوانين الضرورية التي تحكم املشاركة في أنشطة  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  األدوات الالزمة لتنفيذ الدرس. املشكالت.حل  –االكتشاف املوجه  متعدد املستويات . –األمري _ لتدريبي _التبادلي  أساليب التعليم

 ثالثة في واحد اإلخراج املرن 

المشي حول الملعب دقائق ب 5  باالحماء منها البدء السالمةمراعاة عوامل  –لبعض توجيهات الدرس )تكون المقدمة شيقة ومحفزة (يم التقد-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  بالفروق الفردية وتعزيز االنتماء للوطنواالهتمام الوسيلة التعليمية وبطاقات المهام  اآلتي توفر ويراعى .التعليم المتبع يكون دور المعلم والطالب

ودة لالتتسال والع تمرين تهدئة تغذية راجعة ومهام منزلية  ثم االنصرا تنفيذ  ....مع إظهار روح المودة واالحترام للطالب ومشاركة الطالب في تطبيق االنشطة وتنفيذ باقي مراحل الحصةالكاملة من الوقت 
 .   للفصل بهدوء ونظام

 لالستفادة يجب االطالع على دليل المعلم للمادة.                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحضير واحد في ثالثة 

 مميزةعداد الكتابي بصورة ل بعض إرشادات لتفعيل ا

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

  خارجية.كتابة الخطوات الفنية في وسيلة   -2

 .مهمة الوسيلة التعليمية  -3

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

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

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

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

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

 

 (S.M)إعداد مجموعة التربية البدنية 

 

 


