تحضير مادة

معلم/ة المادة /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممي الحالحيح لالمعالا

لالمهالا ا المييالدة لاجاهاتالا لالقاليم المرغلدال لالد

الطمب ليشبلا جاجً -أل نساء فاتمين لدل تم في الحياة ،لاعين دعقيداهم مدافعين عنها لعاملين فالي
ضلئها لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2الفير الكلاد البشري المزمال لططاللير المهطمال اقطحالاديا لاجطماعيالا لاقافيالا دمالا يخالد خطالم الطنميال
الطملح في المملك ليدف تذه الخطم من نهاح إلى نهاح.
 -3الحرص على محلح اليرد لالهماع معالا  ،فهالل يبط الي محاللح اليالرد مالن خالمل اعليمالي اعليمالا افيالا
مييدا لذااي  ،ما يبط ي محلح الهماع داإلفادة مما يطعلمي األفراد لططلير المهطم دحل اين :
أ ) مباشالالالالالالالالالالرة ل لالالالالالالالال ال مالالالالالالالالالالن

خالالالالالالالالالالمل اإلسالالالالالالالالالالها فالالالالالالالالالالي اإلنطالالالالالالالالالالا لالطنميالالالالالالالال ال .

ب ) غير مباشرة ل ل من خمل القضاء على األمي  ،لنشر اللعي
لد جمي أدناء األم دشكل يضمن لهم حياة لاعي مسطنيرة
لدل ا أ ثر فاعلي في دناء مهطمعااهم .

معلم/ة المادة /

اهداف مادة التربية البدنية

 -1يطعزز لديي اعاليم الدين اإلسممي المرابط دالنشاط البدني دما يناسب طالب تذا الحف.
 -2يكطسب السللك المؤدي إلى الط لب على المعلقا النيسي .
 -3يطعزز لديي ا طساب السللك المؤدي لطنمي المشا

م اآلخرين.

 -4انمل لديي عناصر اللياق البدني المرابط دالحح دما يناسب طالب تذا الحف.
 -5يكطسب المبادئ األساسي للمها ا الرياضي في األلعاب المقر ة لهذا الحف.
 -6يطعر

على دعض المياتيم الححي لاليسيلللجي المناسب لهذا الحف.

 -7يطعر

على دعض الهلانب اليني لالقانلني المهم لمما س األلعاب الرياضي .

معلم/ة المادة /

معلومات عن المعلم
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معلم/ة المادة /

الطا يخ

القي المعلم

القي المديرة

الزي منهج مادة

(الطردي البدني )

الطا يخ

األسبلع

للحف (السادس اجدطدائي)
الد لس

من

إلى

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3
4

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

كرة سلة :احملاورة بالكرة

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

كرة سلة :تصويب الكرة من الثبات

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

مجباز :الوقوف على اليدين مع الثبات ثانيتني

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

مجباز :الشقلبة اجلانبية على اليدين (العجلة)

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

16
17+

األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

معلم/ة المادة /

القياس البدني التتبعي
األسبوع التمهيدي
كرة سلة:

التمريرة املرتدة باليدين

كرة سلة :التمريرة البسيطة من االسفل بيد واحدة

مجباز:

الدحرجة االمامية من املشي

مجباز :الدحرجة االمامية املكورة من الوقوف على
الراس

مجباز:

القفز داخال علي مهر بالعرض
مجباز :مترير الكرة بيد واحدة من فوق الراس
كرة يد:

احملاورة بالكرة
كرة يد :تصويب الكرة من فوق الراس مع االرتكاز
تنس طاولة :مسك املضرب

تنس طاولة :وقفة االستعداد
تنس طاولة :االرسال بوجه وظهر املضرب

تنس طاولة :الضربة القاطعة األمامية بوجه املضرب

اسطكمال البرامج العمجي للطمب غير المطقنين لمعايير
الطقليم

ممحظا

الطا يخ

المادة

اللحدة

ملضلع الد س

تربية بدنية

القياس البدني
التتبعي

األسبوع التمهيدي

الحف
لالمرحل

اجسبلع

سادس ابتدائي

1

عدد
الححص

تحدث عن القياس البدني التتبعي

الطهيئ لالطمهيد
اللسائل الطعليمي

 عرض مرئي  سبورة ذكية  شرائح إلكترونية  أوراق نشاط  كتاب نشاط  تجارب عملية  قطع الورق والفلين

اسطراايهي
الطعلم النشم
نلااج الطعلم
المخطم لها
( اجتدا )
الخبرا السادق

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر -زواج -شارك
 البطاقات المروحية  الرؤوس المرقمة  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ان يلدي الطالب دعض اجلعاب المييدة في القياس البدني الططبعي
ان يعر الطالب قلانين دعض اجلعاب الح يرة
ان يبدي الطالب اعالنا م داقي الزممء ااناء اجداء
مراجع ما سبق د اسط
مها

اجراءات تحقيق
النواتج من
المعلمة والمعلم

* احديد الهد .
* إعطاء اللقت الكافي للطمب في البحث عن اإلجاد .
* لض البدائل المطعددة من الحر ا للمها ة .
* اقديم أسئل عن الطريق المثلى للمها ة .
* ارجيح الطريق المثلى للمها ة .
* ش ل الطالب في عملي اسطكشافي معني .
* انمي عملي الطيكير لاجسطقحاء لاج طشا .
* المعلم شري للطالب في ل القرا ا .
* إعطاء الطالب فرص الطهريب حطى يطمكن من احديد األفضل .
* انمي الطيكير العميق عند الطمب ل دم األداء الحر ي دالقد ا البدني .
* انمي العمق اإليهادي م الطالب من خمل عملي اج طشا .
* جعل الطالب في عملي اسطكشا معين ( عملي اقريب ) .
* انمي مها ا ا طشا مطعاقب  ،اؤدي منطقياً الى ا طشا الميهل أل الحر .
* احميم األسئل للطمب في صل ة مطعاقب .
* الطحقق من إيهاديا الطمب على ل سؤال م اقديم الط ذي الراجع اليردي لكل طالب .

تل أد

نشاط اثرائي
نوع التقويم
اسلوب التقويم
مهارات التفكير
المكتسبة
معلومات اثرائية

المعلم

الطالب المها ة المطللد لفق الضلادم اليني لها ؟

تقويم قبلي

مشا

تقويم بنائي

معرف الطالب لقلانين دعض اجلعاب الح يرة

تقويم ختامي

يظهر على الطالب اعالنا م داقي الزممء ااناء اجداء

لاياعل الطالب في العاب القياس البدني الططبعي

 ورقة عمل  استراتيجية تقويم  حل اسئلة الكتاب ( طالب -نشاط )  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 المقارنة  التصنيف  التفكير الناقد  التعلم الذاتي  التلخيص  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الرجلع إلى محاد البحث لجم معللما إارائي عن الد س

المصادر والمراجع

الواجبات
المنزلية
رابط تفاعلي
المهارات
المستهدفة

أحل أسئل اقليم الد س لاألنشط المحاحب
الرلادم الطياعلي دالكطاب المد سي
 استماع

انشطة ملف انجاز
ممحظا لالجيها القائد/ة
ممحظا لالجيها المشر /ة

معلم/ة المادة /

مها الطمب
* أداء المها ة دألضاع مخطلي
على حسب البدائل المعرلف .
* مما س المها ة لللصلل إلى
د ج اإلاقان.
* مما س المها ة لللصلل
على اللض الححيح لها .
* المشا في احديد الهد
لاللصلل إليي .
* المشا للمعلم في قرا ا
الطنييذ لالطقليم.
* اإلجاد على السؤال أن يحل
إلى الملضلع الذي أخطا ه
المعلم .

 تحدث

 قراءة

 كتابة

 تفكير

انييذ حقيب اإلنهاز

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية البدنية
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات)
+
عروض بور بوينت
+
سجالت التقويم والمهارات
+
سجل إنجاز المعلم
+
وسجل إنجاز الطالب
+
طباعة ملونة  +السي دي =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

للشراء عن طريق االيميل
معلم/ة المادة /

من هذا الرابط
www.mta.sa/c

او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
معلم/ة المادة /

SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

معلم/ة المادة /

