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 األساس ي  الدروس املقررة في مادة التربية الرياضية للتعليم  

 م 2023- 2022 للفصل األول من العام الدراس ي   
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2 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                          ألعاب صغيرة مرتبطة باأللعاب الجماعية(     – )الحركات األساسية والجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

 األول االبتدائي   : الصف                                                                                                                                                                 كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

     

 

 الدرس ورقمه عنوان   األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 التشكيالت 

 الحركات األساسية والجمباز  الوحدة األولى   

 الحركة ضمن الفراغ املكاني 

3 
 األدوات واستخداماتها 

 الجري -املش ي  

4 
 املش ي على أربع   -   زحف   - الوثب    - الحجل  

 االمتداد   -   التكور   - الدوران  

5 
 رقود  ال   - نبطاح  اال   -  تربيع ال جلوس    - الجثو  

( لحركة  ا   -   وضع)الثبات   التوازن من   

6 
 املستقيمة(   - )املتكورة  الدحرجة الجانبية  

 املتكورة  الدحرجة األمامية  

7 
 )جملة مكونة من خط أو خطين( تطبيقات عملية  

 خطين( )جملة مكونة من خط أو  تطبيقات عملية  
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                         ألعاب صغيرة مرتبطة باأللعاب الجماعية(     – )الحركات األساسية والجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

  األول االبتدائي   : الصف                                                                                                                                                                         كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
  الفراغ المكاني والمطاردة

 ألعاب صغيرة مرتبطة باأللعاب الجماعية     الثانية  الوحدة  

  اإلحساس بأنواع الكرات

9 
 الزحف   -الزحلقة 

 الحركة ( -التوازن من وضع ) الثبات 

10 

 الضرب باألدوات

 تمرير أنواع الكرات المختلفة

11 

 أنواع الكرات المختلفة رمي 

  اللقف

12 

 ركل أنواع الكرات المختلفة 

 المطاردة و الرمي 

13 

 المطاردة و الركل 

 ألعاب تنافسية ) مباريات مصغرة( 
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                         ألعاب صغيرة مرتبطة بكرة القدم(   – )الحركات األساسية والجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

 االبتدائي   الثاني   : الصف                                                                                                                                                      كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

     

 

 قمه عنوان الدرس ور  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 الدحرجة األمامية املتكورة   - الجري   - املش ي 

 الحركات األساسية والجمباز  الوحدة األولى   

 املتكورة    الدحرجة األمامية   - املش ي على أربع – الزحف  - الوثب  - الحجل  

3 
 املستقيمة( - )املتكورة    الجانبية الدحرجة    – االنبطاح    -   الجثو   –   التوازن 

 الدحرجة الخلفية املتكورة 

4 

 الخلفية املتكورة   الدحرجة   - الدوران    – مش ي التوازن    – الجري  

 
 
 الدحرجة األمامية فتحا

5 

   الدحرجة األمامية املتكورة -   الوثب بالقدمين   – مش ي التوازن  
 
 فتحا

 الدحرجة الخلفية فتحا 

6 

 فتحا   الدحرجة الخلفية املتكورة - الدوران    –   مش ي التوازن   – الجري  

 ( تكورة املخلفية  ال مامية و األ   والدحرجة مامي  األ   امليزان )  جملة حركية 

7 

 مكونة من خط أو خطين جملة حركية  

 مكونة من خط أو خطين جملة حركية  
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                    ألعاب صغيرة مرتبطة بكرة القدم(   – )الحركات األساسية والجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

  االبتدائي   الثاني   : الصف                                                                                                                                              كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 ألعاب تمهيدية في كرة القدم 

 ألعاب صغيرة مرتبطة بكرة القدم     الثانية  الوحدة  

 اإلحساس بالكرة 

9 
 الجري بالكرة 

 التمرير بوجه القدم 

10 

 التمرير باطن القدم 

 بأسفل القدم   السيطرة على الكرة 

11 

 ( جه القدم و بباطن و ) ي الجري بالكرة والتمرير  ت ربط مهار 

 التصويب 

12 

 التمرير(   و جري بالكرة  ال ألعاب تنافسية ) 

 التصويب(   و جري بالكرة  ال ألعاب تنافسية ) 

13 

 تطبيقات مباراة مصغرة 

 تطبيقات مباراة مصغرة 
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                        ألعاب صغيرة مرتبطة بكرة السلة(   – )الجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

 االبتدائي   الثالث   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

     

 

 قمه عنوان الدرس ور  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
   – تكورة  املمامية  األ دحرجة  مراجعة ال 

 
 الدحرجة األمامية فتحا

 الجمباز  الوحدة األولى   

   – دحرجة خلفية متكورة  مراجعة ال 
 
 الدحرجة الخلفية فتحا

3 
 مراجعة دحرجة جانبية ودحرجة أمامية وخلفية 

 الكتفين الوقوف على  

4 

 الوقوف على الكتفين 

 الوقوف على الرأس 

5 

 الوقوف على الرأس 

 الوقوف على الرأس 

6 

 العجلة الجانبية 

 العجلة الجانبية 

7 

 العجلة الجانبية 

 ( مكونة من خط أو خطين   تطبيقات عملية )جملة فنية 
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                             ألعاب صغيرة مرتبطة بكرة السلة(   – )الجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

  االبتدائي   الثالث   : الصف                                                                                                                                               كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 اإلحساس بالكرة 

 ألعاب صغيرة مرتبطة بكرة السلة     الثانية  الوحدة  

 مسك الكرة باليدين 

9 
 استالم الكرة  التمرير و 

 ألعاب صغيرة )التمرير( 

10 
 التنطيط    

 تنطيط( ال ألعاب صغيرة )   

11 
 التصويب 

 (   )التصويب ألعاب صغيرة  

12 
 ربط مهارة التنطيط والتمرير والتصويب  

 ربط مهارة التنطيط والتمرير والتصويب   

13 
 تطبيق مهارات كرة السلة في شكل مسابقات 

 تطبيق مهارات كرة السلة في شكل مسابقات 
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                                                              ( كرة القدم   – )الجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

 االبتدائي   الرابع   : الصف                                                                                                                                                   كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

     

 

 قمه عنوان الدرس ور  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 مراجعة الوقوف على الكتفين 

 الجمباز  الوحدة األولى   

 مراجعة الوقوف على الرأس 

3 
 مراجعة العجلة الجانبية 

 االمامية   الدحرجة و   الوقوف على اليدين 

4 
 االمامية   الدحرجة و   الوقوف على اليدين 

 االمامية   الدحرجة و   اليدين الوقوف على  

5 
 االمامية   الدحرجة و   الوقوف على اليدين 

 العجلة الجانبية مع ربع لفة 

6 
 العجلة الجانبية مع ربع لفة 

 العجلة الجانبية مع ربع لفة 

7 
 العجلة الجانبية مع ربع لفة متبوعة بدحرجة خلفية متكورة 

 متبوعة بدحرجة خلفية متكورة العجلة الجانبية مع ربع لفة  
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                                                                   ( كرة القدم   – )الجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

  االبتدائي   الرابع   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 مراجعة ما سبق تعلمه 

 كرة القدم     الثانية  الوحدة  

 الجري بالكرة    

9 
 التمرير  

 السيطرة على الكرة 

10 
 ( بالكرة السيطرة  و التمرير    و  )الجري   ربط مهارات 

 التصويب  

11 
 ( التمرير والسيطرة والتصويب بالكرة )  ربط مهارات    

 وحمايتها حجز الكرة  

12 
 الخداع  

 التصويب(   و   )الخداع ربط مهارتي  

13 
 مصغرة(   )مباريات ألعاب تنافسية 

  ألعاب تنافسية )مباريات مصغرة(  
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10 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                               ( كرة السلة   – ( تنس الطاولة   ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     االبتدائي   الخامس   : الصف                                                                                                                                             كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 مه عنوان الدرس ورق  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 ة املصافحة مسك 

 الوحدة األولى   
 ألعاب املضرب 

 )تنس الطاولة(   

 1  على الكرة   والسيطرة باملضرب  التحكم  

3 
 2  على الكرة   والسيطرة باملضرب  التحكم  

 دفاعية( ال و   )الهجومية وقفة االستعداد  

4 

 حركات القدمين 

 للمضرب    ي بالوجه االمام   العلوي الدوران    ارسال 

5 

 العلوي بالوجه الخلفي للمضرب  الدوران    ارسال 

 (1) الضربة االمامية 

6 

 (2) االمامية الضربة  

 (1) الضربة الخلفية

7 

 (2) الخلفيةالضربة  

 تطبيقات وشرح مبسط للقانون 
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                        ( كرة السلة   – ( تنس الطاولة   ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

  االبتدائي   الخامس   : الصف                                                                                                                                             كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 اإلحساس بالكرة 

 كرة السلة     الثانية  الوحدة  

 يسار   ويد تنطيط الكرة من الثبات ومن الحركة يد يمين  

9 
 التمريرة الصدرية 

 التمريرة املرتدة 

10 

 التمريرة من فوق الرأس 

 والتمرير ربط التنطيط  

11 

 التصويب من الثبات 

 ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب 

12 

 ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب 

 ( ضد تنطيط الكرة   )سلبي تحركات القدمين الدفاعية  

13 

 مصغرة(   )مباريات ألعاب تنافسية 

 مصغرة(   )مباريات ألعاب تنافسية 



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

12 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                                        ( كرة السلة   – ( الريشة الطائرة   ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     االبتدائي   الخامس   : الصف                                                                                                                                                   كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 مه عنوان الدرس ورق  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 الخلفية(   -   املسكات األساسية )القبضة األمامية 

 الوحدة األولى   
 ألعاب املضرب 

 )الريشة الطائرة( 

 التحرك بامللعب    - وقفة االستعداد  

3 
 والطويل االرسال االمامي القصير  

 الطويل و االرسال الخلفي القصير  

4 

 1ضربة الشبكة والطعن 

 2ضربة الشبكة والطعن 

5 

 مراجعة ما سبق تعلمه  

 ضربات التخليص االمامية 

6 

 لمضرب ل   االمامي والخلفي الوجه  ب   الدفع مهارة  

 لمضرب ل   والخلفي االمامي  الوجه  ب   الدفع مهارة  

7 

 ( فردية    مصغرة   )مباريات ألعاب تنافسية 

 ( فردية    مصغرة   )مباريات ألعاب تنافسية 
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                              ( كرة السلة   – ( تنس الطاولة   ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

  االبتدائي   الخامس   : الصف                                                                                                                                               كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 اإلحساس بالكرة 

 كرة السلة     الثانية  الوحدة  

 يسار   ويد تنطيط الكرة من الثبات ومن الحركة يد يمين  

9 
 التمريرة الصدرية 

 التمريرة املرتدة 

10 

 التمريرة من فوق الرأس 

 والتمرير ربط التنطيط  

11 

 التصويب من الثبات 

 ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب 

12 

 ربط مهارات التنطيط والتمرير والتصويب 

 ( ضد تنطيط الكرة   )سلبي تحركات القدمين الدفاعية  

13 

 مصغرة(   )مباريات ألعاب تنافسية 

 مصغرة(   )مباريات ألعاب تنافسية 



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                                                                 كرة اليد(   – )كرة القدم    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

االبتدائي   السادس   : الصف                                                                                                                                                            كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

     

 

 مه عنوان الدرس ورق  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 مراجعه ما سبق تعلمه 

 كرة القدم  الوحدة األولى   

 الجري بالكرة 

3 
 واملتحركة تمرير الكرة الثابتة  

 القدم   وخارج السيطرة على الكرة بباطن القدم  

4 

 والسيطرة التمرير  

 ( بالفخذ )امتصاص الكرة  السيطرة  

5 

 ضرب الكرة بالرأس 

 التصويب من الجري 

6 

 التصويب( و السيطرة    و   )التمرير املهارات    ربط 

 وحمايتها حجز الكرة  

7 

 املراوغة في كرة القدم 

 مصغرة(   )مباريات ألعاب تنافسية 
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                                                       كرة اليد(   – )كرة القدم    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

  االبتدائي   السادس   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 الرمي واللقف 

 كرة اليد     الثانية  الوحدة  

 استالم الكرة باليدين 

9 
 التمرير من مستوى الرأس 

 التمرير من مستوى الرأس 

10 
 .والحركة   تنطيط من الثبات ال 

 .والحركة   تنطيط من الثبات ال 

11 
 .)فوق مستوى الرأس ( التصويب من الثبات  

 .)فوق مستوى الرأس ( التصويب من الثبات  

12 
 الوثب التصويب من  

 التصويب من الوثب  

13 
 حارس املرمى حركات  

 مصغرة(   )مباريات ألعاب تنافسية 



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

16 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 ______ املسار:                                                                                                              كرة القدم(   – )الجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     اإلعدادي   األول   : الصف                                                                                                                                                   كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 ورقمه عنوان الدرس   األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 مامية املستقيمة األ الدحرجة  

 الجمباز  الوحدة األولى   

 مامية املستقيمة األ الدحرجة  

3 
 الدحرجة الخلفية املتكورة 

 خلفية مستقيمة ال دحرجة  ال 

4 

 خلفية مستقيمة ال دحرجة  ال 

 الوقوف على اليدين 

5 

 الشقلبة األمامية على اليدين 

 الشقلبة األمامية على اليدين 

6 
 الشقلبة األمامية على اليدين 

 جملة حركية 

7 
 جملة حركية 

 جملة حركية 



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

17 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                                                              كرة القدم(   – )الجمباز    الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

 اإلعدادي   األول   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

  

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 مراجعة ما سبق تعلمه 

 كرة القدم     الثانية  الوحدة  

 جري بالكرة  ال 

9 
 التمرير مع  السيطرة على الكرة    

 ب والتصوي   التمرير و  جري ال   

10 

 البسيط و املركب   املراوغة ) الخداع (   

 التصويب   و   املراوغة )الخداع (   

11 

 ضرب الكرة بالرأس   

 ( بالصدر و   امتصاص الكرة )بالفخذ - السيطرة   

12 

 رمية التماس   

 حارس املرمى )مسك الكرة(   

13 

 )ألعاب مصغرة(  ألعاب تنافسية   

 )ألعاب مصغرة(  ألعاب تنافسية   



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

18 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  

 

 ______ املسار:                                                                                      كرة السلة(     –   ( الريشة الطائرة ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     اإلعدادي   الثاني   : الصف                                                                                                                                                 كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 ه عنوان الدرس ورقم  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 القانون االساس ي للعب   - ألعاب ديناميكية لحركة اليد  

 الوحدة األولى   
 ألعاب املضرب  

 ( الريشة الطائرة ) 

 املسكات االساسية 

3 
 التحركات في مراكز اللعب 

 االرسال االمامي القصير والطويل 

4 

 القصير والطويل االرسال الخلفي  

 )الضربة املستقيمة (   السحب من منتصف امللعب 

5 

   بالوجه األمامي والخلفي للمضرب  مهارات الرفع  

 ة ربة الشبك ض 

6 

 ضربة االسقاط 

 ضربات التخليص االمامية 

7 

 زوجية  ال   و فردية ال نافسات  امل

 زوجية ال   و فردية ال نافسات  امل



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

19 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                         كرة السلة(     –   ( الريشة الطائرة ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     اإلعدادي   الثاني   : الصف                                                                                                                                                           كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 مه عنوان الدرس ورق  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 اإلحساس بالكرة 

 كرة السلة     الثانية  الوحدة  

 التنطيط 

9 
 املرتدة باليدين( - فوق الرأس    - الكتفية    - مراجعة أنواع التمرير من الحركة )الصدرية  

 املرتدة باليدين(   - فوق الرأس    - الكتفية    - مراجعة أنواع التمرير من الحركة )الصدرية  

10 

 التمريرة املرتدة بيد واحدة  

 التصويب من الوثب والثبات 

11 

 التصويبة السلمية 

 التصويب  و     التنطيط والتمرير   مهارات   ربط 

12 

 التصويب  و     التنطيط والتمرير   مهارات   ربط 

 الهجومية و املتابعة الدفاعية  

13 

 )ألعاب مصغرة(  ألعاب تنافسية   

 )ألعاب مصغرة(  ألعاب تنافسية   



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

20 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  

 

 ______ املسار:                                                                            كرة السلة(     –   ( تنس الطاولة ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     اإلعدادي   الثاني   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 

 ه عنوان الدرس ورقم  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 القلم(   ومسكة )مسكة املصافحة    مسك املضرب 

 الوحدة األولى   
 ألعاب املضرب  

 )تنس الطاولة( 

 التحكم والسيطرة 

3 
 القدمين   حركات و وقفة االستعداد  

 العلوي بالوجه األمامي والخلفي الدوران  ارسال  

4 

 األمامية الضربة  

 الضربة الخلفية 

5 

 ربط االرسال بنوعيه مع الضربة األمامية والخلفية 

 الدفع الخلفي 

6 

 الدفع األمامي 

 الضرب الساحق 

7 

 الفردية والزوجية املنافسات  

 الفردية والزوجية املنافسات  



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    
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 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                           كرة السلة(     –   ( تنس الطاولة ) ألعاب املضرب  )   الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

    اإلعدادي   الثاني   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

  

 

 

 مه عنوان الدرس ورق  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 اإلحساس بالكرة 

 كرة السلة     الثانية  الوحدة  

 التنطيط 

9 
 املرتدة باليدين( - فوق الرأس    - الكتفية    - مراجعة أنواع التمرير من الحركة )الصدرية  

 املرتدة باليدين(   - فوق الرأس    - الكتفية    - مراجعة أنواع التمرير من الحركة )الصدرية  

10 

 التمريرة املرتدة بيد واحدة  

 التصويب من الوثب والثبات 

11 

 التصويبة السلمية 

 التصويب  و     التنطيط والتمرير   مهارات   ربط 

12 

 التصويب  و     التنطيط والتمرير   مهارات   ربط 

 الهجومية و املتابعة الدفاعية  

13 

 )ألعاب مصغرة(  ألعاب تنافسية   

 )ألعاب مصغرة(  ألعاب تنافسية   



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

22 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  

 

 ______ املسار:                                                                      كرة القدم (                                            )     الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     اإلعدادي   الثالث   : الصف                                                                                                                                                    كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 ه عنوان الدرس ورقم  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 اختبارات اللياقة البدنية  1

2 
 مراجعة ما سبق تعلمه 

 كرة القدم  الوحدة األولى   

 مراجعة ما سبق تعلمه 

3 
 الجري بالكرة بداخل القدم 

 الجري بالكرة بخارج القدم 

4 

 التمرير القصير 

 التمرير الطويل 

5 

 التمرير أنواع  تطبيقات على  

 القدم(   خارج و السيطرة )باطن  

6 

 صدر( و    فخذ ب ) الكرة    امتصاص 

 تطبيقات على السيطرة واالمتصاص 

7 

 ( املركب الخداع )  املراوغة   

   التصويب  



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

23 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                       كرة القدم (                                           )     الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

    اإلعدادي   الثالث   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

  

 

 

 مه عنوان الدرس ورق  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 ربط جميع املهارات  

 القدم كرة      األولى  الوحدة  

 ربط جميع املهارات 

9 
 ركلة جزاء(   – الركالت الثابتة )ركلة ركنية  

 رمية التماس 

10 

 حراسة املرمى )مسك الكرة املنخفضة( 

 ( العالية حراسة املرمى )مسك الكرة  

11 

 ( التحول – فقدان الكرة    - )حيازة الكرة  العاب تنافسية 

 التحول( - فقدان الكرة  - العاب تنافسية )حيازة الكرة  

12 

 ربط جميع املهارات  

 ربط جميع املهارات 

13 

 )ألعاب مصغرة (  ألعاب تنافسية   

 )ألعاب مصغرة (  ألعاب تنافسية   



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

24 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  

 

 ______ املسار:                                                                         كرة اليد (                                           )     الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

     اإلعدادي   الثالث   : الصف                                                                                                                                               كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

 البدنية اختبارات اللياقة   1

2 
 مسك الكرة باليدين واإلحساس بالكرة   

 اليد كرة   الوحدة األولى   

 مسك الكرة باليدين و اإلحساس بالكرة 

3 
 استالم الكرة باليدين 

 االستالم بيد واحده 

4 

 التمرير من مستوى الرأس 

 التمرير املرتدة 

5 

 التمرير من الرسغ 

 والحركة   الكرة من الثبات   تنطيط 

6 

 الحركة و   تنطيط الكرة من الثبات 

 التصويب من االرتكاز )فوق مستوى الرأس( 

7 

 التصويب من االرتكاز )مستوى الحوض( 

 التصويب من الوثب لألمام 



 
 
 

 
                                                   

م 2023- 2022  - وزارة التربية والتعليم    

 

25 

 

 م 2023 - 2022األول من العام الدراس ي     الرياضية للفصل  مادة التربية املحتوى العلمي املطلوب في مقررات  
 ة  \ املا

 

 ______ املسار:                                                                           كرة اليد   (                                      )     الرياضية التربية  اسم املقرر ورمزه:  - املادة  

    اإلعدادي   الثالث   : الصف                                                                                                                                                كتاب   د ال يوج اسم الكتاب:     

  

 

 

 عنوان الدرس ورقمه  األسبوع 
 

 املالحظات  الوحدة 

8 
 لألعلى التصويب من الوثب  

 اليد كرة      األولى  الوحدة  

 التصويب من السقوط 

9 
 واملركب   الخداع البسيط 

 واملركب   الخداع  البسيط 

10 

 حارس املرمى حركات  

 الحركات الدفاعية 

11 

 كرة اليد ربط جميع املهارات  

 كرة اليد ربط جميع املهارات  

12 

 الهجومية و الخطط الدفاعية  

 الهجومية و   الخطط الدفاعية 

13 

 تطبيق جماعي  

 تطبيق جماعي 


