تحضير مادة

التربية البدنية
الصف الخامس اإلبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

معلم/ة المادة /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة لالمعالارف لالماالارام الم يالدة لااتجاهالام لالقاليم المرغلبالة لالد
الطالبةام ليشبلا رجااا -أل نساء فاهمين لدلرهم في الحياة ،لاعين بعقيدتان مدافعين عناالا لعالاملين
في ضلئاا لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر البشرية المزمالة لتطاللير المجتمال اقتصالاديا لاجتماعيالا لاقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة ال الرد لالجماعالة معالا ،فاالل يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتاا ،كما يبت ي مصلحة الجماعة باإلفادة مما تتعلمي األفراد لتطلير المجتم بصلرتين :
أ ) مباش الالالالالالالالالرة لذل الالالالالالالالال م الالالالالالالالالن

خ الالالالالالالالالمل اإلس الالالالالالالالالاام ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالالا لالتنمي الالالالالالالالالة .

ب ) غير مباشرة لذل من خمل القضاء على األمية  ،لنشر اللعي
لد جمي أبناء لبنام األمة بشكل يضمن لامن حياة لاعية مستنيرة
لدلرا أكار فاعلية في بناء مجتمعاتام.

معلم/ة المادة /

أهداف تعليم المرحلة اابتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في ن ساليي الط الل لرعايتالي بتربيالة إسالممية متكاملالة ،فالي خلقالي،
لجسمي ،لعقلي ،لل تي ،لانتمائي إلى أمة اإلسمم.
-2

تدريب الطالبةام على إقامة الصمة ،لاألخذ بآداب السلل لال ضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختل ة لخاصالة الماالارة الل ليالة لالماالارة العدديالة ،لالماالارام

الحركية .
-4
-5

تزليد الطالبةة بالقدر المناسب من المعللمام في مختلف الملضلعام .
تعريالف الطالبالةة بالنعم

استخدام ال ِّن َعم ،لتن
-6
-7

علياالا فالي ن سالاا ،لفالي بيئتاالا ااجتماعيالة لالج رافيالة لتحسالن

ن ساا لبيئتاا .

تربية ذلقي البديعي ،لتعاد نشاطان اابتكاري ،لتنمية تقدير العمل اليدلي لديان.
تنمية لعي الطالبةة لتدر ما علياالا مالن اللاجبالام لمالاالا مالن الحقالل

فالي حالدلد سال ِّني

لخصائص المرحلة التي يمر بي  ،لغرس حب لطني  ،لاإلخمص للاة أمره .
تلليد الرغبالة لالدي الطالبالةام فالي اازديالاد مالن العلالم النالاف لالعمالل الصالال لتالدريبام علالى
-8
ااست ادة من ألقام ال راغ .
-9

معلم/ة المادة /

إعداد الطالبةة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتي.

اهداف مادة التربية البدنية

 -1يتعزز لديي تعاليم الدين اإلسممي المرتبطة بالنشاط البدني بما يناسب طالبة هذا الصف.
 -2يكتسب السلل المؤدي إلى الت لب على المعلقام الن سية.
 -3يتعزز لديي اكتساب السلل المؤدي لتنمية المشاركة م اآلخرين.
 -4تنمل لديي عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بما يناسب طالب هذا الصف.
 -5يكتسب المبادئ األساسية للماارام الرياضية في األلعاب المقررة لاذا الصف.
 -6يتعرف على بعض الم اهيم الصحية لال سيلللجية المناسبة لاذا الصف.
 -7يتعرف على بعض الجلانب ال نية لالقانلنية المامة لممارسة األلعاب الرياضية.

معلم/ة المادة /

معللمام عن المعلم

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

معلم/ة المادة /

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معلم/ة المادة /

اسم الدرس

التاريخ

تلقي المعلمة

تلقي المديرة

تلزي مناج مادة

(التربية البدنية)

التاريخ

األسبلع

للصف (الخامس اابتدائي)
الدرلس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

القفز فتحا على المهر عرضا:

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

التمريرة الصدرية

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

التمرير بيد واحدة من مستو ي الكتف

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

تنطيط الكرات العالية والمنخفضة

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

تصويب الكرة باليدين من اسفل

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

مسك المضرب بطريقة صحيحة  -وقفة
الاستعداد

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

الضربة الامامية بوجه وظهر المضرب

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

الضربة الامامية من فوق الرأس

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

تمرير الكرة بيد واحدة من مستوى الراس

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

تنطيط الكرة العالية والمنخفضة

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

تصويب الكرة من فوق الراس مع الارتكاز

16
18-17

الامااء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة
الاختبارات

معلم/ة المادة /

الاستعدادات والتجهيزات و القياس التتبعي
لمستوى اللياقة البدنية
الدحرجة الامامية المنحنية من الوقوف
اللف نصف لفة حول المحور الطولي ثم
الدحرجة الخلفية المنحنية للوقوف
الاقتراب والارتقاء علي سلم الارتقاء للوثب
لأعلى ثم الهبوط

ممحظام

التاريخ

المادة

اللحدة

ملضلع الدرس

تربية بدنية

القياس البدني
التتبعي

األسبوع التمهيدي

الصف
لالمرحلة

ااسبلع

خامس ابتدائي

1

عدد
الحصص

تحدث عن القياس البدني التتبعي

التايئة لالتمايد
اللسائل التعليمية

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

استراتيجية
التعلم النشط
نلاتج التعلم
المخطط لاا
( ااهداف )
الخبرام السابقة

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

ان تؤدي الطالبة بعض االعاب الم يدة في القياس البدني التتبعي
ان تعرف الطالبة قلانين بعض االعاب الص يرة
ان تبدي الطالبة تعالنا م باقي الزممء ااناء ااداء
مراجعة ما سب دراستة
ماام المعلم

اجراءات تحقيق
النواتج من
المعلمة والمعلم

* تحديد الادف .
* إعطاء اللقم الكافي للطالبام في البحث عن اإلجابة .
* لض البدائل المتعددة من الحركام للماارة .
* تقديم أسئلة عن الطريقة المالى للماارة .
* ترجي الطريقة المالى للماارة .
* ش ل الطالبة في عملية استكشافية معنية .
* تنمية عملية الت كير لااستقصاء لااكتشاف .
* المعلمة شريكة للطالبة في كل القرارام .
* إعطاء الطالبة فرصة التجريب حتى تتمكن من تحديد األفضل .
* تنمية الت كير العمي عند الطالبام لربط األداء الحركي بالقدرام البدنية .
* تنمية العمقة اإليجابية م الطالبة من خمل عملية ااكتشاف .
* جعل الطالبة في عملية استكشاف معينة ( عملية تقريب ) .
* تنمية ماارام اكتشاف متعاقبة  ،تؤدي منطقيا ا الى اكتشاف الم الم أل الحركة .
* تصميم األسئلة للطالبام في صلرة متعاقبة .
* التحق من إيجابيام الطالبام على كل سؤال م تقديم الت ذية الراجعة ال ردية لكل طالب .

هل أدم الطالبة الماارة المطللبة لف الضلابط ال نية لاا ؟

نشاط اثرائي
تقويم قبلي
نوع التقويم

تقويم بنائي
تقويم ختامي

اسلوب التقويم
مهارات التفكير
المكتسبة
معلومات اثرائية

ﺱ
ﺱ
ﺱ

مشاركة لت اعل الطالبة في العاب القياس البدني التتبعي
معرفة الطالبة لقلانين بعض االعاب الص يرة
يظار على الطالبة تعالنا م باقي الزممء ااناء ااداء

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

الرجلع إلى مصادر البحث لجم معللمام إارائية عن الدرس

المصادر والمراجع

الواجبات
المنزلية
رابط تفاعلي
المهارات
المستهدفة

أحل أسئلة تقليم الدرس لاألنشطة المصاحبة
الرلابط الت اعلية بالكتاب المدرسي
 استماع

انشطة ملف انجاز
ممحظام لتلجياام القائد/ة
ممحظام لتلجياام المشرف/ة

معلم/ة المادة /

ماام الطالبام
* أداء الماارة بألضاع مختل ة
على حسب البدائل المعرلفة.
* ممارسة الماارة لللصلل إلى
درجة اإلتقان.
* ممارسة الماارة لللصلل
على اللض الصحي لاا .
* المشاركة في تحديد الادف
لاللصلل إليي .
* المشاركة للمعلمة في قرارام
التن يذ لالتقليم.
* اإلجابة على السؤال أن يصل
إلى الملضلع الذي أختاره
المعلمة .

 تحدث

 قراءة

 كتابة

 تفكير

تن يذ حقيبة اإلنجاز

األخلة المعلمين لالمعلمام
السمم عليكم لرحمة

لبركاتي

يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية البدنية
لعام 1440هـ ـ  1441هـ لل صل الدراسي الااني

أنلاع التحاضير
المسرد – التعلم النشط الجديد
المرفقام
دليل المعلم
+
الكتاب االكترلني
+
سجل انجاز

التلصيل للرياض لالخر مجانا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير لل يدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
يمكنكم كذال تسجيل الطلب
إلكترلنيا ا عن طري الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التلصيل عن اايميل ال ال يدكس لجمي مدن المملكة
معلم/ة المادة /

حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة مللنة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طري اايميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباعة مللنة  60لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير لل يدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي ااسبلع اللاحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
لهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابام بنل بإسم “مؤسسة التحاضير الحدياة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابام بنل بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البن األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بن سامبا
8001852539
معلم/ة المادة /

اي بان بن سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بن الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البن السعلدي ال رنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بن البمد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البن السعلدي لإلستامار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بن الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بن اانماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————
للتلاصل عبر اللاتس أل ااتصال تلي لنيا على احدي اارقام التالية:
0555107025
معلم/ة المادة /

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

معلم/ة المادة /

