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 ة ي الوعشفاالهذاف -أ

انرؼشف ػهٗ انخطظ انٓجٕيٛح ٔانذفاػٛح ٔاشاساخ انحكاو اثاء انهؼة ٔانراكٛذ ػهٗ - 1أ

 االخطاء فٙ انرحكٛى ٔانهؼة 

 ذؼهٛى قإٌَ انهؼثّ -2أ

 اذقاٌ يشحهح انهؼة نرطٕٚش قاتهٛاخ ػهٗ انهؼة انجًاػٙ - 3أ

 

 

  هقشس الخاصت باليهالوهاساثاالهذاف -  ب 

 االسسال – 1ب 

 االسرقثال  – 2ب 

 انضشب انساحق  – 3ب 

 انذفاع ػٍ انًهؼة 
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 االيرحاَاخ انؼًهّٛ  -2
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انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف )انًُقٕنح انراْٛهّٛ انًٓاساخ انؼايح ٔ-  د - د 

. (ٔانرطٕس انشخظٙ

 اسرخذاو ٔسائم يساػذِ نؼًهٛح انرحسٍٛ - 1د

-  2د

 - 3د
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 الساعاث األسبىع
هخشجاث التعلن 

 الوطلىبت

/ اسن الىحذة 

 الوساق 

طشيقت 

 التعلين

طشيقت 

 التقيين

 ساػاخ 2 األول

التعرف على مفردات ومنهاج 
مادة الكرة الطائرة لهذه 

المرحلة ومتطلبات الدرس 
الواجب ادائها من قبل 

 الطالبات

 تعاوًي 
اهتحاًاث 

 عوليه

 الثاًي

شرح الفصل االول من القانون  ساػاخ 2
والذي يتضمن وصف الملعب 

وابعاده وخطوطو ومناطقو 
واالدوات والتجهيزات والشبكة 

. والقوائم والكرات

 اهتحاًاث  = تمارين لياقة بدنية

 الثالث

2 

 ساػاخ 
 

إعادة مهارة 
اإلعداد واالستقبال 
من خالل مجموعة 

من التمارين 

= = 

 الشابع

2 

 ساػاخ

شرح الفصل الثاني من القانون 
والذي يتضمن المشاركون 

- مكانو- تكوين الفريق)
 (قادة الفريق- االدوات

اعطاء تمارين 
مركبة يتم فيها ربط 

المهارتين 
 السابقتين

= = 

 الخاهس

2 

 ساػاخ 

 

اعادة مهارة 
االرسال والضرب 
الساحق من خالل 

مجموعة من 
 التمارين

  

 السادس

2 

 ساػاخ 

شرح الفصل الثالث من القانون 
والذي يتضمن تسجيل النقاط 

والفوز بالشوط والمباراة 
والقرعة وفترة االحماء وترتيب 

 الدوران والمراكز

اعطاء تمارين 
 مركبة

= = 



 السابع

2 

 ساػاخ 

 

اعادة مهارة حائط 
الصد والدفاع عن 
الملعب من خالل 

مجموعة من 
 التمارين

  

 الثاهي

2 

  ساػاخ 

اعطاء تمارين 
مركبة الكثر من 

 مهارة

= = 

 التاسع

2 

 ساػاخ 

امتحان نظري فصل اول 
بالفصول الثالثة االولى من 

 القانون

 = = 

 العاشش

2 

 ساػاخ 

شرح الفصل الرابع من القانون 
والذي يتضمن حاالت اللعب 
وضربات الفريق واالخطاء في 

لعب الكرة والكرة عند الشبكة 
 والالعب عند الشبكة

   

الحادي 

 عشش

2 

 ساػاخ

اعادة سريعة للفصل الرابع من 
القانون ثم تكملة ما تبقى من 
الفصل الرابع والذي تضمن 
االرسال والضربة الهجومية 

 والصد

 

  

 الثاًي عشش

2 

 ساػاخ

تحديد وقفة  
الالعبين داخل 

الملعب ومراكزىم 
ثم لعب نصف 
فريق مع شرح 

 دوران الفريق

=  

 الثالث عشش

2 

 ساػاخ

اعطاء تمارين  
مركبة مع لعب 
فريقين وتطبيق 
بعض فقرات 

القانون التي تم 

=  



 تدريسها

 الشابع عشش
2 

 ساػاخ

لعب فريقين مع  
 تطبيق القانون

=  

الخاهس 

 عشش

2 

 ساػاخ

امتحان عملي  
بالمهارات مع لعب 

 فريقين

=  

السادس 

 عشش

2 

 ساػاخ

امتحان النظري ثاني للفصلين 
 الرابع والخامس

 
  

 السابع عشش
2 

 ساػاخ

                                                                                  
  =  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة

 الثاهي عشش

2 

 ساػاخ

اعادة سريعة للمادة النظرية 
التي تم اعطائها خالل الفصل 

 االول

تمارين بدنية مع 
اعطاء بعض 

 التمارين المهارية

اعطاء 

تغزيه 

 ساجهع

 

 التاسع عشش

شرح الفصل الخامس من  ساػاخ2
القانون والذي يتضمن 

التوقفات وفترات الراحة 
 والتاخيرات

لعب فريقين 
والتحكيم من قبل 

 مدرسة المادة

  

 العششوى

شرح الفصل السادس من  ساػاخ2
القانون والذي يتضمن الالعب 

 الحر

لعب فريقين مع 
تطبيق قاعدة 

الالعب الحر اثناء 
 اللعب

  

الحادي 

 والعششوى

شرح الفصل السابع من  ساػاخ2
القانون والذي يتضمن سلوك 

 المشاركين

لعب فريقين مع 
تطبيق قاعدة سوء 

السلوك اثناء 
 اللعب

  

الثاًي 

 والعششوى

 ساػاخ2

شرح مسئوليات الحكام 
 واشارات اليد الرسمية

لعب فريقين مع 
اتاحة الفرصة 

للطالبات لتطبيق 
دور الحكم االول 

 والحكم الثاني

  

الثالث 

 والعششوى 

2 

 ساػاخ

امتحان فصل ثاني نظري في 
   الفصول الخامس والسادس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والسابع مع مسؤولية الحكام

الشابع 

 والعششوى

لعب فريقين مع   ساػاخ2
تطبيق كافة فقرات 

 القانون

  

الخاهس 

 والعششوى

 ساػاخ2

 شرح استمارة التسجيل

لعب فريقين مع 
اعطاء الفرصة 

للطالبات لتسجيل 
 االستمارة

  

السادس 

 والعششوى

 ساػاخ2

 اعادة سريعة لشرح االستمارة

لعب فريقين مع 
اعطاء الفرصة 

للطالبات لتسجيل 
 االستمارة

  

السابع 

 والعششوى

شرح الخطط  لمهارة االرسال  ساػاخ2
 واالستقبال واالعداد

لعب نصف ملعب 
 مع تطبيق الخطط

  

الثاهي 

 والعششوى

شرح الخطط لمهارة الضرب  ساػاخ2
الساحق وحائط الصد والدفاع 

 عن الملعب

لعب نصف ملعب 
 مع تطبيق الخطط

  

التاسع 

 والعششوى

امتحان نظري ثاني في الفصل  ساػاخ2
 الثاني

امتحان عملي 
لعب )فصلي 

 (وتحكيم

  

 الثالثىى
امتحان عملي   ساعاث2

 نهائي
  

 ساػاخ 2 
 تكملة االمتحان  

 العملي النهائي
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 1 -ّانكرة انًقشسِ انًطهٕت      

 انكرة انخاطّ تانقإٌَ ٔانخطظ انًٓاسّٚ ٔانٓجٕيّٛ 

 كراب انًٓاساخ انخططّٛ 

كراب انكشج طائشِ خطظ دفاػّٛ ْجٕيّٛ قإٌَ اسرًاسج 

 ذسجٛم 

  انًشاجغ االساسّٛ انًظادس- 2

يجالخ )انًشاجغ انرٙ ٕٚطٙ تٓا - أ

 (00000ذقاسٚش, ػهًّٛ 
 

يٕاقغ , انًشاجغ االنكرشَّٔٛ - ب

 00000االَرشَد 
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حذاثت الوصادس واستخذام التكٌلىجيا 

 


