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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 
 
ً
يتناول هذا املساق جزئية هامة من الجانب التربوي لتخصص التربية الرياضية، حيث يعتبر هذا املساق تأكيدا

املعارف والعلوم التي مر  بها أثناء  لجميع أهداف تخصص التربية الرياضة، ومدى قدرة الطالب على تطبيق جميع
فترة دراسته لهذا التخصص.  فيتناول هذا املساق التمرينات البدنية وكيفية كتابتها والنداء عليها وصياغة األهداف 
املعرفية والنفسحركية والوجدانية، كما يتناول درس التربية الرياضية واملعلومات التي تدور في فلك كل مهارة من 

 ، حيث تقسم الحصة إلى ثالثة أجزاء رئيسة ومجموعة من التوابع.املهارات

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  المعرفية : أن يمتلك الطالب القدرة على الفهم واالستيعاب للمادة الدراسية بجميع

 محاورها. 

 .أن يمتلك الطالب القدرة على ربط موضوعات المادة الدراسية 

  الطالب جميع محتويات المادة الدراسية بجميع محاورها بطريقة السلوكية : أن يطبق

 صحيحة.

 .الوجدانية : أن يسود جو التعاون بين الطلبة والمدرس أثناء تطبيق أجزاء الدرس 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :(1تربية عملية ) اسم املادة  1301307: رقم املادة 

 :كلية علوم الريــاضة الكلية  :( ساعات3) عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية القسم  :)املتطلب السابق )إن وجد 

 :الثاني الفصل الدراس ي   1حد ثل  خميس      11-10 املحاضرةوقت      

 :2019/ 2018 العام الجامعي  :اقزة اسم املدّرس  د. صالح قو

 :ح ث خ  2 – 1  الساعات املكتبية 
 ن ر  12:30 – 11                                      

                              

 ح ث خ 1 – 10                                     

 ن ر 3:30 – 2                                     
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 .أن يكون الطالب قادر على إدارة الطلبة في حصة التربية الرياضية 

 استخدام أساليب التدريس املباشرة وغير املباشرة في درس التربية  أن يكون الطالب قادر على

 الرياضية.

 .أن يكون الطالب قادر على التخطيط والتحضير لدرس التربية الرياضية، حسب املرحلة السنية 

 .افرة ضمن بيئته  أن يكون الطالب قادر على استغالل األدوات واإلمكانات املتو

 ييم الخاص باملتعلمين.أن يكون الطالب قادر على التق 
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
 (1األسبوع )

 

مقدمة عن المادة واهميتها ومراجعة لبعض عناوين المواد 

 السابقة 
 

 (2األسبوع )

 

مراجعة لمادة التمرينات البدنية والية اعطاء التمرينات والية 

 كتابة التمرين 
 

 (3األسبوع )

 
  تطبيق الجزء التمهيدي بشقيه العام والخاص 

 (4األسبوع )

 
  تطبيق الطالب على اعطاء الجزء التمهيدي

 (5األسبوع )

 
  تطبيق الطالب للجزء التمهيدي

 (6األسبوع )

 
  بما يخص الجزء التمهيدياالمتحان األول 

 (7األسبوع )
 

البدء باعطاء الجزء الرئيس  للدرس بجميع تقسيماته والتي 

 تشمل الجزء التعليمي والجزء التطبيق للدرس 
 

 (8األسبوع )
 

تطبيق الطالب للجزء الرئيسي التاحة الفرصة لجميع الطلبة 

 بالتطبيق 
 

 (9األسبوع )

 
  متابعة لما  سبق 

 (10)األسبوع 
 

 متابعة لما  سبق

 
 

 (11األسبوع )

 
  االمتحان الثاني ويشمل اعطاء الجزء الرئيسي

 (12األسبوع )
 

إعطاء الجزء الختامي للدرس والذي يشمل التمرينات 

 االسترخائية واأللعاب الصغيرة 
 

 (13األسبوع )

 
  تطبيق الجزء الختامي 

 (14األسبوع )

 
  االمتحان النهائي 

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 
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 استخدام االستراتيجيات التدريسية التي تركز على تطوير الذات  1

 التركيز على استراتيجيات التعلم التعاوني  ِ  

 استخدام اإلستراتيجية التبادلية او الثنائية لتطبيق جميع أجزاء الدرس  3

 أوراق العمل الخاصة بكتابة األهداف السلوكية واملعرفية والوجدانية 4

5  

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

األسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 االختبار األول )عملي( السادس األسبوع 1

 %20 االختبار الثاني)عملي( الثاني عشراألسبوع  2

 % 10 تقارير + دفتر التحضير الخاص بالدروس الثالث عشراألسبوع  3

 %30 االختبار النهائي )عملي( الرابع عشراألسبوع  4

 % 20 النهائي )نظري(االختبار  السادس عشر األسبوع 5

   األسبوع 6

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 تاسعا : إرشادات عامة

 

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

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 من المحاضراتفقط  %15يسمح للطالب التغيب عن  2
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 كل من يتغيب عن أي اختبار دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة االختبار  3

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

 الطلبة

 

 

 


