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 الساػاخ األسثىع
هخرجاخ التؼلن 

 الوطلىتح

/ اسن الىحذج 

 الوساق 

طرٌمح 

 التؼلٍن

طرٌمح 

 التمٍٍن

  األٗه

التعرف بمفردات مادة الكرة 
الطائرة ومتطلبات الدرس من 

 الطالبات أداءه

تمارين اللياقة 
 البدنية

 

الؼرض 

والنوىرج 

الوثالً 

والتسلسل 

 الحركً للوهارج 

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىثبّٜ

وصف ملعب الكرة الطائرة  
وقياساتو ومناطقو واالدوات 

 واألجهزة شبكة، كرات، قوائم

إعادة لمهارات 
الكرة الطائرة 

 والتدريب عليها

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىثبىث

الفريق ومكانو ومالبسو ورئيس  
الفريق ومسؤوليات المدرب 

 ومساعده وواجباتهم 

ربط المهارات من 
خالل إعطاء 
تمارين مهارية 

 مركبة

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىشاثغ

تسجيل النقاط والفوز بالشوط  
 والمباراة 

تمارين مركبة لثالثة 
مهارات االستقبال 
 واإلعداد والكبس

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىخبٍظ

وترتيب الدوران والمراكز  
 لالعبين في الملعب

لعب فريقين 
تحكيم من قبل 

 المدرسة

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىغبدط

شرح قاعدة الليبرو في الكرة  
 الطائرة 

تطبق ىذه القاعدة 
 في اللعب 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىغبثغ

شرح  قواعد جزاءات سوء  
السلوك والجدول الخاص بها 

 وكيفية تطبيقها

اللعب فريقين 
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 

قواعد سوء السوك 
 والجزاءات التتابعية

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىثبٍِ

  (األول)امتحان الفصل األول  
الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

الؼرض اللعب فريقين   شرح  دور الحكم واالول   اىزبعغ

والنوىرج 

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 



واعطاء كل طالبة   سلطاتو وواجباتو  ومكانو
الفرصة في تطبيق 
 دور الحكم االول 

والفصلٍح  الوثالً

 واالداء االهثل
 

 اىؼبشش

شرح  دور الحكم والثاني   
 سلطاتو وواجباتو  ومكانو

اللعب فريقين 
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 
 دور الحكم الثاني 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىحبدٛ ػشش

 شرح دور  المسجل في  
 المباراة 

اللعب فريقين 
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 

 دور المسجل 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىثبّٜ ػشش

اللعب فريقين   شرح دور مراقبوا الخطوط  
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 
 دور  مراقب خط 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىثبىث ػشش

  (الثاني)امتحان الفصل األول  

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل
 

 

 

 

 اىشاثغ ػشش

  امتحان الفصل األول العملي 
الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىخبٍظ 

 ػشش

  عطلة نصف السنة 
الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىغبدط 

 ػشش

  عطلة نصف السنة 
الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

   اىغبثغ ػشش
 

الؼرض 

والنوىرج 

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 



والفصلٍح  الوثالً

 واالداء االهثل

 اىثبٍِ ػشش

اللعب فريقين   شرح استمارة التسجيل  
واعطاء كل طالبة  

الفرصة في 
االطالع  على 

 استمارة التسجيل  
 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

 اىزبعغ ػشش

 اللعب فريقين  اعادة شرح استمارة التسجيل  
واعطاء كل طالبة  

الفرصة في ا تطبيق 
عمل المسجل  

على استمارة 
 التسجيل  

 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل
 

 اىؼششُٗ

تطبيق كل تفاصيل  متابعة شرح استمارة التسجيل  
 استمارة التسجيل 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىحبدٛ 

 ٗاىؼششُٗ

 الخطة –أنواع الخطط  
خطة اإلعداد من  )الهجومية 

 (الالعب األمامي 

اللعب وتطبيق 
الخطة عمليا خالل 

اللعب بنصف 
 ملعب

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل
 

اىثبّٜ 

 ٗاىؼششُٗ

خطة الهجوم باإلعداد من  
 الالعب العداء

اللعب وتطبيق 
الخطة عمليا خالل 

اللعب بنصف 
 ملعب

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىثبىث 

 ٗاىؼششُٗ 

خطة الهجوم بعد التمريرة  
 األولى

اللعب مع تطبيق 
 الخطط الهجومية

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىشاثغ 

 ٗاىؼششُٗ

خطة الهجوم بعد التمريرة  
 الثانية من الملعب الخلفي

اللعب ملعب كامل 
وتحكم من قبل 

الطالبات مع 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل
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 التسجيل للنقاط

اىخبٍظ 

 ٗاىؼششُٗ

خطة الدفاع )الخطط الدفاعية  
عن اإلرسال السداسية 

 (والخماسية

اللعب بنصف 
الملعب وتطبيق 

 الخطة

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىغبدط 

 ٗاىؼششُٗ

شرح الخطة الدفاعية الرباعية  
 والثالثية والثنائية

تطبيق الخطة 
 بنصف الملعب

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىغبثغ 

 ٗاىؼششُٗ

التشكيالت الدفاعية من قبل  
حائط الصد والدفاع عن 

 الملعب

اللعب فريقين 
وتطبيق الخطط 

 الدفاعية

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىثبٍِ 

 ٗاىؼششُٗ

اللعب فريقين  التغطية بعد الدفاع 
وتطبيق الخطط 

 الهجومية والدفاعية

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

اىزبعغ 

 ٗاىؼششُٗ

          امتحان الفصل الثاني 

 
الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل
 

 

 

 

 اىثالثُ٘

 امتحان الفصل الثاني العملي 
 

الؼرض 

والنوىرج 

 الوثالً

االهتحاناخ 

الٍىهٍح 

والفصلٍح 

 واالداء االهثل

    االمتحان العملي نهاية السنة  

    االمتحان العملي نهاية السنة  



 

 ٓ اىَطي٘ثٔمزت اىَقشساه- 1

     

  اىقبُّ٘ اىذٗىٜ – اىنزت اىَغبػذٓ –اىنزت اىَْٖدٞخ 

  

 

  اىَشاخغ االعبعٞٔ اىَظبدس- 2

ٍدالد )اىَشاخغ اىزٜ ٝ٘طٜ ثٖب - أ

 (00000رقبسٝش, ػيَٞٔ 
- 

ٍ٘اقغ , اىَشاخغ االىنزشّٗٞٔ - ة

 00000االّزشّذ 

 

 (االّزشّذ )ٍزبثؼٔ  اىدذٝذ ٗاىحذٝث ػِ طشٝق شجنٔ 

اىْذٗاد   -حض٘س اىَحبظشاد اىز٘ػٞٔ ٗاىْذٗاد

اىذٗساد اىزذسٝجٞٔ ٗاىزحنَٞٞٔ اىزٜ رخض ثبىنشح اىطبئشٓ 

 اىزٜ رقبً فٜ اىنيٞٔ
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حذاثح الوصادر واستخذام التكنلىجٍا 

 


