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 نموذج توصيف خطة دراسية
 أواًل: المعلومات العامة

 :جامعة مؤتة]اسم الجامعة  :(1العاب قوى ) اسم المادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :ساعات 3  عدد الساعات المعتمدة 

 :التربية الرياضية القسم  :)المتطلب السابق )إن وجد 

 2015/2016 الثاني :العام الجامعي و الفصل الدراسي   :أ.د. قاسم  خير الخصاونهأ. د .محمد  اسم المدّرس

 خويلة

 :1302104أولى      رقم المادة مستوى المادة   :(ن.ر3,30-2( أ.ث.خ. ) 2-1) الساعات المكتبية 

 :لمساقل العام وصفثانيًا:

تزويد (  المهارة) تاريخ وتطور  المتعلمةبمعلومات عامه عن الفعالية  ألطلبهتزويد  يتناول هذا المساق
باالداه,(تزويد الطلبة  اإلحساسوالسالمة ,  األمنلتعليمية للمبتدئين) التركيز على الطلبة بالخطوات ا

والمراحل  , األخطاءوكيفية تصحيح  , وكيفية تعليمها للمبتدئين في كيفية تعليم مهارات العاب القوى 
هارات لكل مهاره من م اضافة الى الجوانب القانونية ,  المتعلمة من المهارات مهارةلكل  الفنية

   المتعلمه.

 أهداف المادة الدراسية )األهداف المعرفية والسلوكية والمهارية(:ثالثا
 تعريف الطلبة بماهية العاب القوى وتطورها وأثارها السلوكية والبدنية على الممارس  -
 سس التربوية وتزويدهم بالمعارف النظرية الخاصة بالعاب القوى الطلبة باألتعريف  -
 ة بالخطوات الفنية والتعليمية لفعاليات العاب القوى حسب خطة المنهاجتعريف الطلب -
 العاب القوى المحددة في المنهاج.فعالياتتعليم  -
 تعريف الطلبة بعوامل األمن والسالمة وكيفية تحقيقها في الفعاليات الخاصة بالمنهاج المقرر -

 من فعاليات المنهاج المقرر اللياقة البدنية الخاصة بكل فعالية الطلبة بعناصرتعريف  -
 تعريف الطلبة بقانون العاب القوى وخصوصا الفعاليات المقررة في المنهاج -       

 .رابعا:مخرجات التعلم المتوقعه
 :ان يكون قد تعرف على  يتوقع من الطالب مع نهاية الفصل الدراسي

 ما هية العاب القوى.-
 . من ه عليهاما هية العاب المضمار والسباقات المشتمل -
 م حواجز رجال110ت , سيدام حواجز 100م, 200م 100سباقات العدو.  -
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 . من ما هية العاب الميدان والسباقت المشتنله عليها-
 تطويح مطرقه, رمي رمح دفع كره حديديه , حذف القرص , من سباقات الرمي-
 ته سباقات الوثب من وثب طويل , وثب ثالثي , وثب عالي , القفز بالزا -
 
 
 

 (موزعة على األسابيعومصادر التعلم الخطة التفصيلية للمادة الدراسية : ) خامسا

ع
و
سب

أل
ا

 

 الموضوعات

 )الموضوع، الدرس، الوحدة(
 المصادر والمراجع المطلوبة

 األول األسبوع

31/1-3/3/2016 

 بوصف المساق والتعليماتعريفهم التعرف على الطلبة ,وت

 م .بدني عا إعدادالخاصة به , 
 األساسية

 الثان األسبوع

7/2-10/2/2016  

 م400م  100شرح موجز عن سباقات المسافات القصيرة 

لهذا النوع من  ئيسيةروتعريفهم بالجوانب المهمة وال

المسابقات وكيفية التغلب على بعض المعوقات التي قد 

  المدرب وتطبقها بصورة عملية ومحسوسة تواجه

-كنيكمسابقات الميدان والمضمار ت

 تدريب /سليمان على حسن  -تعليم

 الثالث  األسبوع

14/2/-17/2/2016 

 إناثم 600شرح موجز عن سباقات المسافات المتوسطة 

م ذكور وتبيان الفارق بينها وبين المسافات القصيرة 800

وتعريف بالجوانب المهارية التي يمكن التدريب عليها لرفع 

 مستوى المتدرب والتدريب عليها   

الساحة والميدان/قاسم تدريب العاب  علم

 مندالوي

 الرابع األسبوع

21/2-24/2/2016  

م 100م رجال 110شرح موجز عن ماهية سباق الحواجز 

 سيدات  والتعليم المتدرج على المهارة 

 العاب القوى ) الحواجز والموانع (

 وآخرونزكي درويش 

  

 الخامس األسبوع

28/2-4/3/2016 

الحاجز  ارتفاعتطبق مهارة عبور الحواجز مع زيادة 

 األخطاءوتصحيح 
 

 7+6 األسبوع

7/3-11/3/2016 
  بالمهارات السابق األولاالختبار العملي 

 الثامن األسبوع

21/3/-25/3/2016 

م التدريب على 100×4شرح نظري عن سباق التتابع 

 إجراءاالستالم والتسليم للعصا عمل تدريبات ومن ثم 

 سابقات بين الطلبة م

زكي درويش  فن العدو والتتابع/

 وآخرون

 التاسع األسبوع

28/3-1/4/2016 

 المهارةشرح موجز عن فعالية الوثب الطويل وكيفية تعليم 

من خالل التدرج بالتدريب .تبيان المراحل الفنية للمهارة . 

. تعريف الطلبة  والقانونيالسليم  األداءتدريب الطلبة على 

 ق الوثب المختلفة , المشي في الهواء ,التعلق...طر على

الوثب والقفز في العاب القوى /علي -

 حسين القصعي 

التحليل العلمي لمسابقات الميدان / -

 سليمان علي حسن

 العاشر األسبوع 

 4/4-8/4/2016 

وتعليم الطلبة على  .شرح موجز عن فعالية رمي الرمح

ية الرمي  . خطوات . كيف األداة. حمل األداةكيفية مسك 

 لألداء. وتعليمهم الجانب القانوني  باألداةالرمي .الجري 

 والميدان / الساحةعلى العاب  أضواء -

 على هداد رهيف .سليمان جمعه
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  السليم .

 12+11 األسبوع 

  11/4-23/4/2016 

االختبار العملي الثاني في مهارة سباق التتابع .الوثب 

 الطويل .رمي الرمح .
 

 عشرالثالث  سبوعاأل 

25/4-29/4/2016 

تعليم الطلبة على دفع الكرة الحديدية ) مسك ,حمل ,زحلقه 

تعريف الطلبة األداء.دفع ( تدريب الطلبة على دوران..

 بالجوانب القانونية للمهارة

والميدان /  الساحةعلى العاب  أضواء -

 على هداد رهيف .سليمان جمعه

 عشرالرابع  األسبوع 

 2/5-7/5/2016 

 السابقة للمهاراتمحاضرات نظريه . يتم بها شرح 

  مهارةلكل  القانونيةللجوانب  اإلشارةوبتفصيل أكثر مع 

 مراجع مسانده

موسوعة العاب القوى )الرمي  -

والمسابقات المركبة / زكي درويش 

 وآخرون

 الخامس عشر األسبوع 

 9/5-13/52016 
 االمتحان النهائي العملي بجميع المهارات 

 الساحةلتعلم العاب  األساسيةالقواعد  -

في فعاليات الركض والقفز  والميدان

 /قاسم حسن حسين

 الرابع عشر األسبوع 

16/5-30/5/2016 
 االمتحان النهائي النظري

التحليل العلمي لمسابقات الميدان 

 والمضمار /سليمان علي حسن

   

   

 
 في تنفيذ الخطة الدراسية:  رابعًا: طرائق واستراتيجيات التدريس المتبعة

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

في الدرس المحددة للمهارةالشرح النظري  1  
  الجزئيةتدريب الطلبة باستخدام طريقة التعلم  2
 الطلبة المتميزين يتم تدريبهم بطريقة التعلم الكلية  3
ختلفةالمهارات الم ألداءوصور  وشرائح أفالمعرض ومشاهدة  4  
عمل بالمهارات المطبقة وأوراقتقارير  5  

 (تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيخامسًا: أساليب التقويم:) 
No مالحظات )%( نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم النهائي طبيعة التقييم 
 دسالسا األسبوع %20 عملي  أولاختبار  1
 العاشر األسبوع %20 اختبار ثاني عملي 2
 الثالث عشر األسبوع %30 اختبار نهائي عملي  3
 الرابع عشر األسبوع %20 اختبار نهائي نظري  4

5 
ورقة عمل لجميع المهارات 
التي تعلمها الطالب خالل 

 الفصل
10%  
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6    
7    

  (%100) المجموع الكلي

 

 إرشادات عامة:  اً سادس

No  ................،سياسة الحضور والغياب، التغيب عن االمتحانات، قبول األعذار 

 ثمن مجموع الساعات المقررة للمادة 8/1من  أكثرال يسمح للطالب بالتغيب عن  1

 4/1يتجاوز  إنثمن مجموع الساعات المقررة للمادة وكان هذا الغياب بعذر فال يجوز  8/1من  أكثرغاب الطالب  إذا 2
 مجموع الساعات 

 غياب تأخيرمرات  3واحتساب كل  التأخيريتم رصد  تأخرعن المحاضرة وفي حال  بالتأخرال يسمح للطالب  3
4  
5  

 


