معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

 1تنمية الجوانب المعرفية للتلميذة من خالل ربط منهج التربية البدنية بالمواد الدراسية األخرى.
 2تنمية التصور الحركي والتصور الذهني لألداء.
 3االهتمام بالجوانب النفسية إلبراز قدراتها الفردية التي تحقق ثقتها بنفسها.
تطوير الجانب االجتماعي بممارسة األنشطة المناسبة للتعامل مع اآلخرين واكتساب األصدقاء والمحافظة
4
عليهن.
 5تشجيعهن على ممارسة األنشطة المختلفة التي تتيح لهن االندماج في المجتمع.
 6تنمية القوام الجيد والمحافظة عليه.
تتعزز لديها تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالنشاط البدني ،بما يناسب تلميذة الصفوف العليا في
7
المرحلة االبتدائية.
االهتمام بالجوانب النفسية إلبراز قدراتها الفردية التي تحقق ثقتها بنفسها ،بما يناسب تلميذا الصفوف
8
العليا في المرحلة االبتدائية.
 9تنمو لديها عناصر اللياقة الحركية ،بما يناسب تلميذة الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية.
 10تكتسب المهارات الحركية األساسية ،بما يناسب تلميذة الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية.
تكتسب بعض مفاهيم السالمة المتعلقة بممارسة النشاط البدني ،بما يناسب تلميذة الصفوف العليا في
11
المرحلة االبتدائية.
تدرك بعض المفاهيم المعرفية البسيطة المتعلقة بممارسة النشاط البدني ،بما يناسب تلميذة الصفوف
12
العليا في المرحلة االبتدائية.
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تقوم التلميذة بالتعرف على الدحرجة األمامية المنحنية من الوقوف.
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أن تقوم التلميذة بالتعاون مع
زميلتها في أداء التمرين
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__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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===========================
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–———————————————————
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==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
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بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

