تحضير مادة

التربية البدنية
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

معلم/ة المادة /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والمهالارا المييالدة واجتجاهالا والقاليم المرغوبالة لالد
الطمب ليشبوا رجاجا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين فالي
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير المجتمال اقتصالاديا واجتماعيالا وثقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة اليرد والجماعة معالا  ،فهالو يبت الي مصاللحة اليالرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
مييدا لذاتي  ،كما يبت ي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير المجتم بصورتين :
أ ) مباش الالالالالالالالالرة وذل الالالالالالالالال م الالالالالالالالالن

خ الالالالالالالالالمل اإلس الالالالالالالالالهام ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالالا والتنمي الالالالالالالالالة .

ب ) غير مباشرة وذل من خمل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد جمي أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

معلم/ة المادة /

اهداف مادة التربية البدنية

 -1يتعزز لديي تعاليم الدين اإلسممي المرتبطة بالنشاط البدني بما يناسب طالب هذا الصف.
 -2يكتسب السلو المؤدي إلى الت لب على المعوقا النيسية.
 -3يتعزز لديي اكتساب السلو المؤدي لتنمية المشاركة م اآلخرين.
 -4تنمو لديي عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بما يناسب طالب هذا الصف.
 -5يكتسب المبادئ األساسية للمهارا الرياضية في األلعاب المقررة لهذا الصف.
 -6يتعرف على بعض المياهيم الصحية واليسيولوجية المناسبة لهذا الصف.
 -7يتعرف على بعض الجوانب الينية والقانونية المهمة لممارسة األلعاب الرياضية.

معلم/ة المادة /

معلوما عن المعلم

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

معلم/ة المادة /
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معلم/ة المادة /

اسم الدرس

التاريخ

توقي المعلمة

توقي المديرة

توزي منهج مادة

(التربية البدنية)

التاريخ

األسبوع

من

إلى

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2
3
4

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

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

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

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 /

للصف (الثالث متوسط)
الدروس

الصحة واللياقة :الفرق بين الانشطة الهوائية
والاهوائية
كرة السلة :التمريرة الطويلة بيد واحدة
كرة السلة :التصويبة السلمية
كرة السلة :التصويبة السلمية
كرة السلة:
متابعة الكرة المرتدة من السلة
كرة السلة:
بعض مهارات التحكيم
جمباز:
الوقوف على اليدين ثم الدحرجة
المنحنية الامامية
كرة السلة :الوقوف على اليدين مع ربع لفه
والدحرجة المنحنية
كرة السلة :الشقلبة الامامية على اليدين بالارتقاء
المزدوج
كرة السلة :الشقلبة الامامية على اليدين بالارتقاء
المزدوج
كرة السلة:
التمريرة البندولية للجانب
كرة يد:
الرمية الحرة من فوق حائط الصد
كرة يد:
التصويبة السليمة من الجري
كرة يد:
التصويبة السليمة من الجري
كرة يد:
منافسات جماعية في كرة اليد
استكمال البرامج العمجية للطمب غير المتقنين لمعايير
التقويم

ممحظا

التاريخ

المادة

الوحدة

موضوع الدرس

تربية بدنية

الصحة واللياقة

الفرق بين االنشطة الهوائية واال هوائية

الصف
والمرحلة

اجسبوع

ثالث متوسط

1

عدد
الحصص

مناقشة واختيار طريقة مثلى ألداء مهارة الفرق بين االنشطة الهوائية واال هوائية

التهيئة والتمهيد
الوسائل التعليمية

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

استراتيجية
التعلم النشط
نواتج التعلم
المخطط لها
( اجهداف )
الخبرا السابقة

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

ان يؤدي الطالب بعض اجنشطة الهوائية و المهوائية
ان يتعرف الطالب اليرق بين اجنشطة الهوائية والمهوائية
ان يحافظ الطالب على اجدوا واججهزة المدرسية
مراجعة ما سبق دراستة
مهام المعلم

اجراءات تحقيق
النواتج من
المعلمة والمعلم

* تحديد الهدف .
* إعطاء الوق الكافي للطمب في البحث عن اإلجابة .
* وض البدائل المتعددة من الحركا للمهارة .
* تقديم أسئلة عن الطريقة المثلى للمهارة .
* ترجيح الطريقة المثلى للمهارة .
* ش ل الطالب في عملية استكشافية معنية .
* تنمية عملية التيكير واجستقصاء واجكتشاف .
* المعلم شري للطالب في كل القرارا .
* إعطاء الطالب فرصة التجريب حتى يتمكن من تحديد األفضل .
* تنمية التيكير العميق عند الطمب وربط األداء الحركي بالقدرا البدنية .
* تنمية العمقة اإليجابية م الطالب من خمل عملية اجكتشاف .
* جعل الطالب في عملية استكشاف معينة ( عملية تقريب ) .
* تنمية مهارا اكتشاف متعاقبة  ،تؤدي منطقيا ا الى اكتشاف الميهوم أو الحركة .
* تصميم األسئلة للطمب في صورة متعاقبة .
* التحقق من إيجابيا الطمب على كل سؤال م تقديم الت ذية الراجعة اليردية لكل طالب .

هل أد

نشاط اثرائي
تقويم قبلي
تقويم بنائي

نوع التقويم

تقويم ختامي
اسلوب التقويم
مهارات التفكير
المكتسبة
معلومات اثرائية

ﺱ
ﺱ
ﺱ

الطالب المهارة المطلوبة وفق الضوابط الينية لها ؟
هل اداء بعض اجنشطة الهوائية و المهوائية
هل تعرف على اليرق بين اجنشطة الهوائية و المهوائية
هل حافظ على اجدوا واججهزة المدرسية

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

الرجوع إلى مصادر البحث وجم معلوما إثرائية عن الدرس

المصادر والمراجع

الواجبات
المنزلية
رابط تفاعلي
المهارات
المستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
الروابط التياعلية بالكتاب المدرسي
 استماع

انشطة ملف انجاز
ممحظا وتوجيها القائد/ة
ممحظا وتوجيها المشرف/ة

معلم/ة المادة /

مهام الطمب
* أداء المهارة بأوضاع مختلية
على حسب البدائل المعروفة.
* ممارسة المهارة للوصول إلى
درجة اإلتقان.
* ممارسة المهارة للوصول
على الوض الصحيح لها .
* المشاركة في تحديد الهدف
والوصول إليي .
* المشاركة للمعلم في قرارا
التنييذ والتقويم.
* اإلجابة على السؤال أن يصل
إلى الموضوع الذي أختاره
المعلم .

 تحدث

 قراءة

 كتابة

 تفكير

تنييذ حقيبة اإلنجاز

س اَلم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية البدنية
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات)
+
عروض بور بوينت
+
سجَلت التقويم والمهارات
+
سجل إنجاز المعلم
+
وسجل إنجاز الطالب
+
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
معلم/ة المادة /

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)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
معلم/ة المادة /

2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

معلم/ة المادة /

