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 أوال: معلومات المادة :

 ثانيا: الوصف العام للمادة :
على معلومات لجانب النظري بين أساسيين العملي والنظري حيث يحتوي اشتمل مادة التنس والسكواش على جانت

معرفية حول لعبتي التنس والسكواش وأهم هذه المعلومات : ماهية كل لعبة ، أهميتها ، نشأتها وتطورها التاريخي 

من كل   انب العمليلج،المهارات األساسية للعبة ، تقسيماتها ، مراحلها الفنية وطرق تعليمها وقانون كل لعبة. أما ا

 مادة فيتضّمن : تطبيق المهارات األساسية للعبة وتطبيق مواد قانون اللعبة ضمن مواقف اللعب.

 : ثالثا: أهداف المادة الدراسية
 . أن يتتبّع الطالب التطّور التاريخي للعبة 

 . أن يتعّرف الطالب على المصطلحات والمفاهيم والمرتبطة مع اللعبة 

 ب المهارات األساسية لكل لعبة .أن يتعلّم الطال 

 .أن يتعّرف الطالب على الخطوات الفنية لمهارات لكل لعبة 

 .أن يتعّرف الطالب على األخطاء الشائعة لكل لعبة وكيفية تصحيحها 

 . أن يتعّرف الطالب على قانون كل لعبة 

 (ثالثاً : مخرجات التعلّم المتوقعة ) األهداف المعرفية والسلوكية والمهارية 

 المعارف والمعلومات : -1
 أن يتعّرف الطالب على :

 التطّور التاريخي لكال اللعبتين.1-1

 المصطلحات والمبادئ والمفاهيم الخاصة بكل اللعبة. 1-2

 المهارات األساسية لكل لعبة واألخطاء الشائعة وطرق تصحيحها. 1-3

 الخطوات الفنية والتعليمية للمهارات األساسية  1-4

 لياقة البدنية الخاصة باللعبعناصر ال 1-5

 قانون كال اللعبتين.  1-6

 مهارات التعليم : -2

 التمييز في األداء بين المهارات األساسية الخاصة بكل لعبة. 2-1

 تحديد األداء الحركي الصحيح للمهارات األساسية. 2-2

 التمييز بين مراكز اللعب المختلفة 2-3

 ت التحكيم الخاصة بكل لعبة.استخدام بعض اشارات التحكيم ومصطلحا 2-4

 مهارات سلوكية : -3

 التفاعل مع الطلبة بحماس أثناء األداء    2-3  المشاركة مع الزمالء ضمن أداء جماعي 3-1

 القدرة على تحّمل المسؤولية والقيادة    4-3 التعاون في إصالح األخطاء الفنية لآلخرين    3-3

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
 

 

 :تنس وسكواش   اسم المادة   : 1301404رقم المادة 

  :علــوم الرياضةالكلية   :ساعات 3عدد الساعات المعتمدة 

  :التربية الرياضيةالقسم  :)ال يوجد المتطلب السابق )إن وجد 

  :ثانيالالفصل الدراسي  قت المحاضرةو : 
 (ثالثاء -) أحد                 2-3.30

 :2019-2018العام الجامعي   :د.مـنــال طــــه      اسم المدّرس 

 :ن ر(     3-2خ( ) 10-9ح ث ( ) 12-11)د.منال طـه                       الساعات المكتبية 
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 المصادر والمراجع المطلوبة الموضوعات المتوقع تغطيتها  األسبوع

 ( 1األسبوع )
23/9- 27/9 

 مدخل إلى لعبة التنس/عملي

 التحرك للكرة داخل الملعب/عملي –وقفة االستعداد 
 ال يوجــد

 (2األسبوع )
30/9 – 4/10 

 قبضة المضرب بأنواعها                    -

 ال يوجـــد عملي/( flatبة األمامية)الضر-

 ( 3األسبوع )
7/10 – 11/10 

 تطبيقات على الضربة األمامية )مستقيمة وقطرية(/عملي-

                     ( double hands الضربة الخلفية ) -

 تطبيقات على الضربة الخلفية/عملي-

 ال يوجــد

 (4األسبوع )
14/10– 18/10 

 

 ات األمامية والخلفية/عمليتطبيقات على الضرب -

 مدخل إلى اللعبة تاريخها وتطورها/نظري-

 تاريخ ونشأت اللعبة، مصطلحات ومفاهيم/نظري-

دوسية خاصة بالمـــادة /ملخصات البور 
 بوينت 

 (5األسبوع )
21/10– 25/10 

 اإلرسال                              -

 الضربات أمامية وخلفية واإلرسال/نظري-

 +نظريعملي/والقانون يبات على طريقة اللعبتدر -

 
دوسية خاصة بالمـــادة /ملخصات البور 

 بوينت

 (6األسبوع )
28/10 –1/11 

 تدريبات على االختبار                                -

 ال يوجــد اختبار عملي أول-

 (7األسبوع )
4/11 – 8/3 

 اخل الملعب/عملي تحركات القدمين د –وقفة االستعداد 

  قبضة المضرب/عملي-

    اإلرسال في السكواش/عملي                                 -

 الضربة األمامية/عملي-

 

 *دوسية خاصة بالمـــادة 

 (8األسبوع )
11/11– 15/11 

 مدخل إلى لعبة السكواش/نظري

 تاريخ ونشأت اللعبة، مصطلحات ومفاهيم/نظري-

 بات األمامية مستقيمة وقطريتطبيقات على الضر-

دوسية خاصة بالمـــادة /ملخصات البور 
 بوينت

 (9األسبوع )
18/11– 22/11 

 الضربة الخلفية/عملي                             -

 تطبيقات على الضربات الخلفية مستقيمة وقطرية/عملي -
 ال يوجــد

 

 (10األسبوع )
25/11– 29/11 

 تدريبات على االختبار                        -

 االختبار العملي الثاني-
 ال يوجــد

 (11األسبوع )
2/12 –6/12 

 مباريات تدريبية في التنس والسكواش-

 تطبيقات على لعبة التنس مع التحكيم/عملي-

 تطبيقات على لعبة السكواش مع التحكيم/عملي-

 
لبور دوسية خاصة بالمـــادة /ملخصات ا

 بوينت

 (12األسبوع )
9/12– 13/12 
 

 ت على اللعب الزوجي في التنس/نظريتطبيقا-

 مراجعة عامة للتنس والسكواش/عملي-

 مراجعة عامة للتنس والسكواش/نظري-

دوسية خاصة بالمـــادة /ملخصات البور 
 بوينت

 (13األسبوع )
16/12– 20/12 

 تدريبات على االختبار العملي النهائي -

 ار تحكيم السكواشاختب-
دوسية خاصة بالمـــادة /ملخصات البور 

 بوينت

 (14األسبوع )
23/12– 27/12 

 اختبار عملي نهائي-

 اختبار نظري نهائي-
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الطريقة الكلية  1

 الطريقة الجزئية 2

 الجزئية –الطريقة الكلية  3

 محاضرات عملية 4

 محاضرات نظرية 5

 عرض ومشاهدة 6

 تقارير وأوراق عمل 7

 مناقشات 8

 وسائل تعليمية خاصة بتعليم المهارات )بصمات األقدام/تحديد الحائط( 9

 
 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 
 التقييم

االسبوع المستحق 
 والتاريخ

 عة مهمة التقييمطبي
)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقييم النهائي

1 
 أسبوع سادس

(28/10 – 1/11) 
 %15 اختبار أول)عملي(

2 
 أسبوع عاشر

(25/11–29/11) 
 %15 اختبار ثاني)عملي(

3 
 عشرحادي أسبوع  

(2/12 – 6/12) 
 %10 روعمش

 %10 مشاركة طوال الفصل 4

5 
 أسبوع رابع عشر

(23/12–27/12) 

 %30 اختبار نهائي)عملي(

6 
 أسبوع رابع عشر

(23/12–27/12) 
 %20 اختبار نهائي)نظري(

 %(100) المجموع الكلي
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 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:
 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1

 مـــادة دوسية خاصة بال 
 الكتب والمراجع الثانوية  : -2

 كتيّب قانون اللعبة -

 ملخص ألهم النقاط القانونية في قواعد اللعبة  -

 ملخصات خاصة بالمحاضرات العملية والنظرية -

 مراجع مرفق عناوينها مع الدوسية الخاصة بالمادة -
 مواقع الكترونية... معنونة مع الدوسية الخاصة بالمادة -3

 

 

 

 عامةتاسعا : إرشادات 

No   ،المشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 % من المحاضرات85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 % فقط من المحاضرات15يسمح للطالب التغيب عن  2

 ه إعادة االختبار كل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو عملي( دون عذر مقبول ، اليحق ل 3

4 
على كل طالب إحضار عذر رسمي )خّطي(عند التغيّب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار 

 الطلبة

5 
مثل رسم الملعب ، األداء الفني  مشاركات ورقية بخط اليد وفق ما يطلب منه طوال الفصل الدراسيعدة يقدم كل طالب 

 وتحسب له كعالمة مشاركة المهارات. والخطوات التعليمية وأخطاء

 نهاية الفصل الدراسي مع الطالب فييقدم كل طالبان معاً مشروعاً بحثياً يحدداه مع بداية الفصل ويتم تسليمه ومناقشته  6

 


