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 يشاجعخ انًٕاد انغبثقخ يٍ يٓبساد ٔخطظ ْجٕيٛخ ٔدفبعٛخ –1 

 رعهٛى انقبٌَٕ انذٔنٙ ثكشح انغهخ ٔششح اْى انزعذٚالد عهّٛ –2 

 ششح يٛكبَٛكٛخ دشكخ انذكبو داخم انًهعت ٔششح اشبساد انزذكٛى –3

  -التعرف علً الخطط الهجىهُت 

  - التعرف علً الخطط الذفاعُت 

  -التعرف علً القاًىى الذولٍ بكرة السلت 

  وطرائق التعلُن والتعلن والتقُُنالوقررهخرجاث  .9



 ة  ٌالوعرفاالهذاف - أ

 ششح يجبشش يٍ قجم انًذسط ٔاعزخذاو ٔعبئم اٚضبح- 1أ

 انزطجٛق انعًهٙ نًٕاد انقبٌَٕ انذٔنٙ ثكشح انغهخ- 2أ

 اخزجبس يعهٕيبد انطبنجبد - 3أ

 

  

  قرر الخاصت بالنَه الوهاراثاالهذاف- ب 

 رعهٛى انخطظ انٓجٕيٛخ ٔانذفبعٛخ – 1ة 

 رعهٛى يٕاد انقبٌَٕ انذٔنٙ ثكشح انغهخ – 2ة 

 رعهٛى يٛكبَٛكٛخ دشكخ انذكبو داخم انًهعت ٔاشبساد انزذكٛى – 3ة 

 

 

      طرائق التعلُن والتعلن 

 طشٚقخ انششح ٔاالعئهخ يٍ قجم انطبنجخ ٔانزعهى انزجبدنٙ ثٍٛ انطبنجبد انخبص ثًٕضٕع انذسط

 

 

      طرائق التقُُن 

 االخزجبس انٕٛيٙ  -1

 االخزجبس انشٓش٘  -2

 االخزجبس انفصهٙ -3

 

 

 االْذاف انٕجذاَّٛ ٔانقًّٛٛ - ج

 اعزخذاو طشٚقخ فغخ انًجبل ايبو انطبنجبد نهزفكٛش انزارٙ نًعشفخ انًعهٕيبد- 1         ج

 االعزًبد عهٗ انزفكٛش انًزجبدل ثٍٛ انطبنت ٔاالعزبر- 2ج

 االعزًبد عهٗ اعهٕة انزفكٛش ثٍٛ انطبنجبد -  3ج

  

  

 

انًٓبساد األخشٖ انًزعهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف )انًُقٕنخ انزبْٛهّٛ انًٓبساد انعبيخ ٔ-  د - د 

. (ٔانزطٕس انشخصٙ

 انزعهٛى عهٗ انثقخ ثبنُفظ ٔانذقخ فٙ ارخبر انقشاس- 1د

 رٕظٛف انًٓبساد انخبصخ ثبنقبٌَٕ انذٔنٙ ثكشح انغهخ الخشاج دكًبد - 2د

 االعزفبدح يٍ انًعهٕيبد يغزقجهٛب فٙ يجبل انزعهٛى- 3د
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 الساعاث األسبىع
هخرجاث التعلن 

 الوطلىبت

/ اسن الىحذة 

 الوساق 

طرَقت 

 التعلُن
 طرَقت التقُُن

 12 األٔل
شرح لممبادئ االساسية 

 اخزجبس االيش٘ رزكٛش ثبنًٓبسحلمعبة كرة السمة  

 انثبَٙ
شرح لموقفة االساسية  12

 اخزجبس االيش٘ يشاجعخ ومهارة التوقف واالرتكاز  

 انثبنث
تعريف النواع المناوالت  12

 اخزجبس االيش٘ ضجظ انًُبٔنخوشرح المناولة الصدرية 

 اخزجبس االيش٘ اداء انًُبٔنخشرح المناولة المرتدة   12 انشاثع

 انخبيظ
شرح المناولة من فوق  12

الراس 
 اداء انًُبٔنخ

 االيش٘
 اخزجبس

 انغبدط
شرح المناولة من فوق  12

الكتف 
 اداء انًُبٔنخ

 االيش٘
 اخزجبس

 انغبثع
الدفعة )شرح لمناولة المذراة  12

 (البسيطة
 اداء انًُبٔنخ

 االيش٘
  اخزجبس

 انثبيٍ
امتحان بالمهارات  12

  المدروسة 
 امتحان شهري 

 

 اخزجبس االيش٘ اداء انطجطجخشرح لمطبطبة العالية  12 انزبعع

 اخزجبس االيش٘ اداء انطجطجخشرح لمطبطبة الواطئة  12 انعبشش

 انذبد٘ عشش
شرح لمطبطبة بتغيير  12

االتجاه 
 اداء انطجطجخ

 االيش٘
 اخزجبس

 انثبَٙ عشش
شرح لمهارة الطبطبة  12

والدوران النصفي 
 اداء انطجطجخ

 االيش٘
 اخزجبس

 انثبنث عشش
شرح لمهارة الطبطبة  12

والدوران الكمي 
 اداء انطجطجخ

 االيش٘
 اخزجبس

 انشاثع عشش

امتحان بالمهارات  12
المدروسة 

 
  

 شهرياخزجبس



انخبيظ 

 عشش

استرجاع لممهارات المعطاه  12
 االيش٘ يشاجعخفي الفصل االول 

 اخزجبس

انغبدط 

 عشش

شرح لممبادئ االساسية  12
 االيش٘ يشاجعخلمعبة كرة السمة  

 اخزجبس

 انغبثع عشش
شرح السترجاع مهارات  

 االيش٘ يشاجعخ الفصل االول 
 اخزجبس

 انثبيٍ عشش
شرح \شرح النواع التهديف 12

 االيش٘ أداء انزٓذٚف التهديف من الثبات
 اخزجبس

 اخزجبس االيش٘ أداء انزٓذٚف شرح التهديفة السممية 12 انزبعع عشش

 اخزجبس االيش٘ أداء انزٓذٚف شرح تهديفة الرمية الحرة 12 انعششٌٔ

انذبد٘ 

 ٔانعششٌٔ

 شرح الحجز وانواعو 12
 االيش٘ اداء انذجض

 اخزجبس

انثبَٙ 

 ٔانعششٌٔ

امتحان بالمهارات  12
   المدروسة

 شهرياخزجبس

انثبنث 

 ٔانعششٌٔ 

شرح لمتشكيالت  12
 االيش٘ اداء انذفبع دفاع رجل لرجل\الدفاعية

 اخزجبس

انشاثع 

 ٔانعششٌٔ

دفاع \شرح دفاع المنطقة  12
 االيش٘ اداء انذفبع المختمط

 اخزجبس

انخبيظ 

 ٔانعششٌٔ

شرح النواع الهجوم المنظم  12
 االيش٘ اداء انٓجٕو وتشكيالتو

 اخزجبس

انغبدط 

 ٔانعششٌٔ

شرح لمهجوم السريع  12
 االيش٘ اداء انٓجٕو وانواعو

 اخزجبس

انغبثع 

 ٔانعششٌٔ

اعطاء معمومات حول  12
 االيش٘ رطجٛق انقبٌَٕ القانون وشرح المخالفات

 اخزجبس

انثبيٍ 

 ٔانعششٌٔ

شرح االخطاء وانواعها  12
 االيش٘ رطجٛق انقبٌَٕ وشرح الستمارة 

 اخزجبس

انزبعع 

 ٔانعششٌٔ

شرح لميكانيكية تحرك  12
 االيش٘ رطجٛق انزذشك الحكام

 اخزجبس

 اختبار شهري   امتحان بالمواد 12 انثالثٌٕ
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 ِ انًطهٕثّكزت انًقشسال- 1

     

 انزعذٚالد انخبصخ ثقبٌَٕ انهعجخ+ انكزت انًقشسح 

 

   انًشاجع االعبعّٛ انًصبدس- 2

يجالد )انًشاجع انزٙ ٕٚصٙ ثٓب - أ

 (00000رقبسٚش, عهًّٛ 

اعزضبفخ دكبو دٔنٍٛٛ نششح انزعذٚالد انخبصخ 

ثبنقبٌَٕ اقبيخ ٔسػ عًم ٔدٔساد نششح انزعذٚالد 

 انخبصخ ثبنقبٌَٕ انذٔنٙ ثكشح انغهخ

يٕاقع , انًشاجع االنكزشَّٔٛ - ة

 00000االَزشَذ 

 

 

 

 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ -  12

حذاثت الوصادر واستخذام التكٌلىجُا 

 


