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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
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 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

- تاريخ لعبة التنس 2 االول 

 متطلبات- أهداف 

محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

أنواع - مهارة اإلرسال 2 الثانً

 اإلرسال

محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح



أنواع - مهارة اإلرسال 2 الثالث

 اإلرسال

محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح
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 بالملعب الخارجي
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الضربة األرضية  2السابع 

 األمامية

محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

الضربة األرضية  2الثامن 

 األمامية

محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   امتحان عملي 2التاسع 

 بالملعب الخارجي

 امتحان

أنواع الضربة األرضية  2العاشر 

 األمامية
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 بالملعب الخارجي
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الضربة األرضية  2الثانً عشر 
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محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

الضربة األرضية  2الثالث عشر 

 الخلفية

محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   امتحان عملي 2الرابع عشر 

 بالقاعة النظرية

 امتحان

أنواع الضربة األرضية  2الخامس عشر 

 الخلفية

محاضرات  

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   عرض فديو بالمهارات 2السادس عشر 

 بالقاعة النظرية

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   لعب 2السابع عشر 

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   اإلعداد الخططي بالتنس 2الثامن عشر 

 بالقاعة النظرية

 تطبٌق وتصحٌح
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 بالقاعة النظرية

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   اإلعداد الخططي بالتنس 2عشرون  
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 تطبٌق وتصحٌح

الثالث 

وعشرون 
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 بالملعب الخارجي
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الرابع 

وعشرون 

محاضرات   لعب 2

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

الخامس 

وعشرون 

محاضرات   خطط لعب فردي 2

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

السادس 

وعشرون 

محاضرات   خطط لعب زوجي 2

 بالملعب الخارجي

 تطبٌق وتصحٌح

السابع 
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 بالملعب الخارجي
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 بالملعب الخارجي
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التاسع 
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 تطبٌق وتصحٌح
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 بالقاعة النظرية

 امتحان

 

 البنٌة التحتٌة- 12

. العاب كرة المضرب د ولٌد وعد هللا د الكتب المقررة المطلوبة -1
 2009سبهان محمود الزهٌري 

 

  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....،التقارٌر،العلمٌة 

 مشاهدات فدٌوٌة

 الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة ....مواقع االنترنٌت،المراجع االلكترونٌة - ب



 

 


