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 حث الطلبة على اتقان االداء المهارات االساسٌة فً اداء الساحة والمٌدان

"سنوٌا %15تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن   

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

؛.البرنامج  



  وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييممقزرمخزجاخ ال .10

  هذاف انمعزفيح األ- أ

التدرج فً شرح المفردات االساسٌة باللعبة -1 أ -1أ  

عرض -2أ  datshow عن مهارات اللعبة  

استعمال ادوات وتجهٌزات قانونٌة-3أ   

استحدام مالعب قانونٌة - 4أ   

المعرفة التامة بقانون اللعبة -5أ   

 

  .مقزر انخاصح تاليحانمهاراخاألهذاف -  ب 

اجراء امتحانات فصلٌة وٌومٌة-1 1ب  

اداء المهارات االساسٌة باللعبة -2ب   

تطبٌقات القانون والفهم التام-3ب   

    - 

      طزائق انرعهيم وانرعهم 

  عن مهارات اللعبةdatshowoعرض 

استعمال ادوات وتجهٌزات قانونٌة ومساعدة-2  

استخدام مالعب قانونٌة -3  

 

 

 

 

      طزائق انرقييم 

اجراء امتحانات ٌومٌة عملٌة ونظرٌة-  

اداء مهارات االساسٌة باللعبة-2  



تقارٌر فصلٌة-3  

انشطة ومشاركات اخرى-4  

 

 

 

األهذاف انىجذانيح وانقيميح - ج  

منح الطلبة فرصة التدرٌب-1-1ج  

منح المشاركات فً النشاطات الصفٌة والالصفٌة -2ج   

-3ج   

 

 

   

  

     طزائق انرعهيم وانرعهم 

 م فً لٌصال 1 500ٌتم استخدام الطرٌقة الكلٌة فً شرح فعالٌة " ٌتم استخدام طرائق مختلفة لكل فعالٌة حسب نوعها مثال

 المعلومة وطرٌقة التجزئة فً فعالٌة الوثبة الثالثٌة

 

 

    طزائق انرقييم 

 

ٌتم التقٌٌم اما عن طرٌق االسئلة الشفوٌة -1  

وعن طرٌق امتحان الورقة والقلم -2  

وعن طرٌق االداء العملً للطالبات-3  

 

 



 

.(انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي  )انمنقىنح انرأهيهيح انمهاراخ انعامح و- د   

استخدام المراجع المصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة -1-1د  

معرفة تطور اللعبة ومستبداتها-2د   

مشاهدة االفالم الفدٌوٌة-3د   

   - 
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مخزجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح

أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع

 طزيقح انرقييم طزيقح انرعهيم

أو الموضوع/اسم الوحدة مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع  طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم 

ساعه2 االول يرم اخزاج مذرساخ  

يمرهكن فهم وادراك 

 وذطثيق كامم نهفعانيه

 

محاضرات  فعالٌة الوثبة الثالثٌة

بالقاعه 

 الخارجٌة

ٌتم التقٌٌم 

بتطبٌق الفعالٌة 

 عملٌا

 ٌتم اخراج حكمات   ساعة2 الثانً 

قادرات على التحكٌم فً 

 الفعالٌات 

ٌتم شرح مرحلة  فعالٌة الوثبة الثالثٌة

االرتقاء 

وتطبٌقها 

وربطها 

بالمرحلة السابقة 

اعطاء تمرٌنات 

مطاولة فً 

نهاٌة الوحدة 

تخدم الفعالٌة 

  م 1 500

عن طرٌق 

االداء العملً 

واالسئلة الشفوٌة 

 واالجابة علٌها

ٌتم اخراج مدربات   ساعة2 الثالث 

قادرات على اعطاء 

 تمرٌنات تخدم الفعالٌة

ٌتم شرح القانون  فعالٌة الوثبة الثالثٌة

 الكامل

التقٌٌم عن 

طرٌق الشرح 

من قبل 

 الطالبات

رحلة ٌتم شرح م فعالٌة الوثبة الثالثٌة   ساعة 2 الرابع 

الطٌران 

وتطبٌقها 

وربطها 

بالمرحلة السابقة 

اعطاء تمرٌنات 

مطاولة فً 

نهاٌة الوحدة 

تخدم الفعالٌة 

  م 1500القادمة 

عن طرٌق 

 االداء العملً

ٌتم شرح مرحلة  فعالٌة الوثبة الثالثٌة    ساعة 2 الخامس 

الهبوط وتطبٌقها 

وربطها 

بالمرحلة السابقة 

اعطاء تمرٌنات 

مطاولة فً 

نهاٌة الوحدة 

عن طرٌق 

االداء العملً 

واالسئلة الشفوٌة 

 واالجابة علٌها



تخدم الفعالٌة 

م 1500القادمة   

ساعة 2  السادس  تطبٌق المهارة  فعالٌة الوثبة الثالثٌة  

بشكل كلً فً 

نهاٌة الوحدة 

تخدم الفعالٌة 

م1500القادمة   

ٌتم عن طرٌق 

 التغذٌة الراجعة 

  امتحان نظري فعالٌة الوثبة الثالثٌة    ساعة 2 السابع 

  امتحان عملً  فعالٌة الوثبة الثالثٌة    ساعة 2 الثامن 

شرح المهارة   م1500فعالٌة    ساعة 2 التاسع 

بشكل كامل 

(الطرٌقة الكلٌة)  

ٌتم التقٌٌم 

بتطبٌق الفعالٌة 

 عملٌا

م1500فعالٌة    ساعة 2 العاشر  شرح القانون  

للمهارة 

 وتطٌسقه

عن طرٌق 

االداء العملً 

واالسئلة الشفوٌة 

 واالجابة علٌها 

م 1500فعالٌة    ساعة 2 الحادي عشر  اعطاء تمارٌن  

منوعة خاصة 

 للمطاولة

التقٌٌم عن 

طرٌق الشرح 

من قبل 

 الطالبات 

م1500فعالٌة    ساعة 2 الثانً عشر  اعطاء تمارٌن  

منوعة خاصة 

 للمطاولة 

عن طرٌق 

 االداء العملً 

اعطاء تمارٌن   م1500فعالٌة    ساعة 2 الثالث عشر 

 منوعة خاصة 

عن طرٌق 

االداء العملً 

واالسئلة الشفوٌة 

 واالجابة علٌها 

امتحان نظري   م1500فعالٌة    ساعة 2 الرابع عشر 

للفعالٌة  

م1500  

 

امتحان عملً   م1500فعالٌة    ساعة 2 الخامس عشر

 للفعالٌة

 

ٌتم شرح مرحلة  فعالٌة رمى القرص   ساعة 2 السادس عشر 

مسك وحمل 

القرص 

وتطبٌقها 

بتمارٌن تخدم 

ٌتم التقٌٌم 

بتطبٌق الفعالٌة 

 عملٌا



المهارة           

                   

                   

        

ٌتم شرح مرحلة  فعالٌة رمى القرص   ساعة 2 السابع عشر 

المرجحات 

وتطبٌقها 

وربطها 

 بالمرحلة السابقة 

عن طرٌق 

االداء العملً 

واالسئلة الشفوٌة 

 واالجابة علٌها

ٌتم شرح القانون  فعالٌة رمى القرص   ساعة 2 الثامن عشر 

 الكامل

التقٌٌم عن 

طرٌق الشرح 

من قبل 

 الطالبات 

ٌتم شرح مرحلة  فعالٌة رمى القرص   ساعة 2 التاسع عشر 

الدوران 

وانواعها 

وتطبٌقها 

وربطها 

 بالمرحلة السابقة 

عن طرٌق 

 االداء العملً

ٌتم شرح مرحلة  فعالٌة رمى القرص   ساعة 2 العشرون 

الرمً بانواعها 

ومرحلة التغطٌة 

وتطبٌقها 

وربطهما 

 بالمرحلة السابقة

عن طرٌق 

االداء العملً 

واالسئلة الشفوٌة 

 واالجابة علٌها 

الحادي 

 والعشرون

تطبٌق المهارة  فعالٌة رمً القرص   ساعة2

بشكل كلً فً 

 نهاٌة الوحدة 

ٌتم التقٌٌم عن 

طرٌق التغذٌة 

 الراجعة

الثانً 

 والعشرون 

  امتحان نظري  فعالٌة رمى القرص   ساعة 2

الثالث 

 والعشرون

  امتحان عملً  فعالٌة رمً القرص   ساعة2

الرابع 

 والعشرون

 م 100فعالٌة ركض    ساعة2

 حواجز

شرح كٌفٌة 

االنطالق من 

البداٌة للحاجز 

االول واعطاء 

تمارٌن خاصة 

 تخدم المهارة

ٌتم التقٌٌم 

بتطبٌق الفعالٌة 

 عملٌا
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ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1  موسوعة العاب الساحة والمٌدان للبنات 

الخامس 

 والعشرون

م 100فعالٌة ركض    ساعة 2

 حواجز

شرح كٌفٌة 

اجتٌاز الحاجز 

للرجل القائده 

واعطاء تمارٌن 

خاصة تخدم 

 المهارة 

عن طرٌق 

االداء العملً 

واالسئلة الشفوٌة 

 واالجابة علٌها

السادس 

 والعشرون 

 م 100فعالٌة ركض    ساعة2

 حواجز

شرح كٌفٌة 

اجتٌاز الحاجز 

للرجل القائده 

واعطاء تمارٌن 

خاصة تخدم 

 المهارة

التقٌٌم عن 

طرٌق الشرح 

من قبل 

 الطالبات

السابع 

 والعشرون

م 100فعالٌة ركض    ساعة2

 حواجز

شرح كٌفٌة 

اجتٌاز الحاجز 

للرجل القائده 

والتغطٌة 

وحركة 

الذراعٌن 

والجذع واعطاء 

تمارٌن خاصة 

 تخدم المهارة

عن طرٌق 

 االداء العملً

الثامن 

 والعشرون

م 100فعالٌة ركض    ساعة 2

 حواجز

شرح كٌفٌة 

اجتٌاز الحاجز 

للرجل القائده 

والتغطٌة 

وحركة 

الذراعٌن 

والجذع واعطاء 

تمارٌن خاصة 

 تخدم المهارة

شرح كٌفٌة 

اجتٌاز الحاجز 

للرجل القائده 

والتغطٌة 

وحركة 

الذراعٌن 

والجذع واعطاء 

تمارٌن خاصة 

 تخدم المهارة

التاسع 

 والعشرون

 م 100فعالٌة ركض    ساعة2

 حواجز

امتحان نظري 

لفعالٌة ركض 

م حواجز 100  

 

م 100فعالٌة ركض    ساعة2 الثالثون

 حواجز

امتاحان عملً 

اللفعالٌة ركض 

  م حواجز 100

 



    (انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2

اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها            

  (.... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح  )     

 مشاهدات فدٌوٌة

مىاقع االنرزنيد , ب ـ انمزاجع االنكرزونيح

.... 

 الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة
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