تحضير مادة

التربية البدنية
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

معلمة المادة /

يهددددددم نلدددددا المردددددرران بالمرحلدددددة الةانويدددددة للدددددا لحدددددداه نرلدددددة نو يدددددة ددددد التعلدددددي الةدددددانو
و ياكل وأساليب ومضامين ويسعا للا تحريق اآلت :

المسا مة
ذلك:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

تحريق مرام سياسة التعلي

المملكة العربية السعودية من التعلي الةانو

ومن

تعزيز العريدة اإلسالمية الت تستري بها نلرة المتعل للكون واإلنسان والحياة
تعزيز قي المواطنة والري االجتما ية لدى المتعل .
المسا مة لكساب المتعلمين الردر المالئ من المعارم والمهاران المفيدة و ق تخطيط منهج يرا
ذه المرحلة.
خصائص المتعلمين
تنمية شخصية المتعل شمولياً؛ وتنويع الخبران التعليمية المردمة ل .
ترليص الهدر الوقن والتكاليم وذلك بترليل حاالن الرسوب والتعةر الدراسة وما يترتب ليهما من
مشكالن نفسية واجتما ية واقتصادية وكذلك د ل ادة العا الدراس كامالً.
الفصل الدراس الواحد.
ترليل وتركيز دد المررران الدراسية الت يدرسها المتعل
نفس ويزيد لقبال لا
تنمية قدرة المتعل لا اتخاذ الرراران الصحيحة بمستربل مما يعمق ةرت
بناء لا اختياره وو ق قدرات و المدرسة الت يريد ا.
المدرسة والتعلي طالما أن يدرس ً
ر ع المستوى التحصيل والسلوك من خالل تعويد المتعل للجدية والموالبة.
لكساب المتعل المهاران األساسية الت تمكن من امتالك متطلبان الحياة العملية والمهنية من خالل تردي
مررران مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
تحريق مبدأ التعلي من أجل التمكن واإلتران باستخدا استراتيجيان وطرق تعل متنو ة تتيح للمتعل رصة
البحه واالبتكار والتفكير اإلبدا .
والتفا ل مع
تنمية المهاران الحياتية للمتعل مةل :التعل الذات ومهاران التعاون والتواصل والعمل الجما
لطار من الري المشتركة والمصالح العليا للمجتمع
اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأ اآلخر
والوطن.
تطوير مهاران التعامل مع مصادر التعل المختلفة و الترنية الحديةة والمعلوماتية و توليفها ايجابيا الحياة
العملية
تنمية االتجا ان اإليجابية المتعلرة بحب العمل المهن المنتج واإلخالص العمل وااللتزا ب .

معلمة المادة /

الدنيا واآلخرة.

ب دا ددددد

يتوقع من الطالبة بعد دراست للمادة

ذه المرحلة أن:

ّ
تتعزز لديها تعالي الدين اإلسالم المرتبطة بالنشاط البدن بما يناسب
طالب المرحلة المتوسطة.
ي ّ
تعزز لديها السلوك المؤد للا تح ّمل المسؤولية وتنمية الريادة.
ي ّ
تعزز لديها السلوك المؤد للا احترا الفروق الفردية بين الطالبان.
تنمو لديها ناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بما يناسب طالب
المرحلة المتوسطة.
يعرم ما ية ناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة والطرائق
المبسطة لرياسها.
يلهر قدراً من الكفاية ند أداء المهاران الرياضية المرررة لهذه
المرحلة.
يتعرم لا بعض المفا ي الميكانيكية والصحية والفسيولوجية
المناسبة لهذه المرحلة.
يتعرم لا بعض الجوانب الفنية والرانونية المهمة لممارسة األلعاب
الرياضية وتعزيزيها بما يناسب المررر لهذه المرحلة.

معلمة المادة /

معلومان ن المعل

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

معلمة المادة /

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

معلمة المادة /

التاريخ

توقيع المعل

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التربية البدنية مررران
التاريخ

األسبوع

الدروس

من
االحد
 1443/5/1ـ
االحد
 1443/5/8ـ

للا
الخيس
 1443/5/5ـ
الخميس
 1443/5/12ـ

3

االةنين
 1443/5/16ـ

الخميس
 1443/5/19ـ

4

االحد
 1443/5/22ـ

الخميس
 1443/5/26ـ

5

االحد
 1443/5/29ـ

الخميس
 1443/6/3ـ

كرة الطائرة ( الضربة الساحرة)  -كرة الطائرة (حائط الصد)
 تطبيق قانون اللعبةاالرسال المرتفع من األسفل بوج المضرب  -الضربة
المد و ة الخلفية العالية  -الضربة الساقطة بوج المضرب -
تطبيق قانون اللعبة

الخميس
 1443/6/3ـ

الخميس
 1443/6/10ـ

لجازة منتصم الفصل من  1443/6/3ـ حتا
 1443/6/10ـ

6

االحد
 1443/6/13ـ

الخميس
 1443/6/17ـ

7

االحد
 1443/6/20ـ

الخميس
 1443/6/24ـ

8

االحد
 1443/6/27ـ

الةالةاء
 1443/6/29ـ

9

االحد
 1443/7/5ـ

الخميس
 1443/7/9ـ

10

االحد
 1443/7/12ـ

الخميس
 1443/7/16ـ

11

االحد
 1443/7/19ـ

الةالةاء
 1443/7/21ــ

12

االحد
 1443/7/26ـ
االحد
 1443/8/3ـ

الخميس
 1443/7/30ـ
الخميس
 1443/8/7ـ

1
2

مالحلان

اللياقة الرلبية التنفسية  -الروة العضلية  -التحميل العضل -
المرونة  -مؤشر كتلة الجس
كرة الرد (تغطية الزميل)  -كرة الرد (الهجو الخاطم) -
تطبيق قانون اللعبة
االرسال الرصير بلهر المضرب  -الراطعة بلهر المضرب -
المعترضة بلهر المضرب  -الضربة االمامية بوج المضرب
 -تطبيق قانون اللعبة

االحد اجازة مطولة

األربعاء والخميس لجازة مطول
كرة اليد (د اع المنطرة)  -كرة اليد (الخطة الهجومية) -
تطبيق قانون اللعبة  -الجر والعدو  -التتابع (التسلي
واالستال )  -د ع الكرة الحديدية
أسباب الوقاية من لصابان النشاط البدن  -حريبة اإلسعا ان
األولية وطرق نرل المصاب  -اإلسعا ان األولية (التمزق
العضل واالصابان الحرارية -اإلسعا ان األولية االلتواء –
الكد ( الرض ) – الخلع – الكسر) – أمراض الصدر  -نوبة
الربو – السكر – األل الجانب الحاد – التنفس االصطنا
طريق قياس النشاط التجار  -معادلة توازن الطاقة  -أ مية
السوائل للمجهود البدن  -مضار المنشطان الطبيعية
والصنا ية

األربعاء والخميس لجازة مطول
13

معلمة المادة /

االختباران

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراس الةان
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -
لجازة منتصم الفصل الدراس الةان
 1443/06/13ـ 2022/01/16-
بداية الدراسة بعد اجازة منتصم الفصل الدراس الةان
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -
بداية لجازة الفصل الدراس الةان

السمنة  -النشاط البدن وا ميت للصحة  -النشاط البدن
وامراض العصر  -التدخين والخمول البدن  -وصفة النشاط
البدن للصحة  -قياس نسبة الشحو  -الردرة العضلية
السر ة  -التوازن  -الرشاقة  -كرة السلة (د اع المنطرة) -
كرة السلة (الهجو المنل )  -تطبيق قانون اللعبة
االرسال المستري من األ لا  -الضربة الطائرة الخلفية بلهر
المضرب  -الضربة نصم الطائرة بلهر المضرب  -الضربة
االمامية المستريمة بوج المضرب  -تطبيق قانون اللعبة

المادة

الوحدة

موضوع الدرس

تربية بدنية

اللياقة البدنية
والصحية

اللياقة القلبية التنفسية

ثانوي مقررات

التحدث عن اللياقة البدنية التنفسية

التهيئة والتمهيد
الوسائل التعليمية

التاريخ

الصم
والمرحلة

االسبوع

دد
الحصص

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

استراتيجية
التعل النشط

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

نواتج التعل
المخطط لها
( اال دام )

أن تؤد الطالبة التدريب الالز لر ع اللياقة الرلبية التنفسية
أن تؤد الطالبة التمرينان البدنية الت تنم ناصر اللياقة البدنية.
الدقيرة الواحدة
أن تتعرم الطالبة لا دد النبضان للرلب الطبيع
أن تبرز الطالبة قدرات الفردية التحمل
األماكن واألوقان المالئمة لممارسة النشاط البدن

الخبران السابرة

مها

اجراءات تحقيق
النواتج من
المعلمة
والمتعلمة

المعلمة

مها الطالبان

تحديد الهدم .
وضع البدايل المتعددة من الحركان للمهارة .
تردي أسئلة ن الطريرة المةلا للمهارة .
ترجيح الطريرة المةلا للمهارة.
تنمية التفكير العميق ند الطالبان وربط األداء الحرك بالردران

أداء المهارة ب وضاع
مختلفة لا حسب البدائل المعرو ة .
ممارسة المهارة للوصول
للا درجة اإلتران
ممارسة المهارة للوصول
للا الوضع الصحيح لها .
المشاركة تحديد الهدم
والوصول للي .
 -5المشاركة للمعلمة
قراران التنفيذ والتروي

الفنية .
ملية استكشا ية معينة .
شغل الطالبة
تنمية العالقة االيجابية مع خالل ملية االكتشام .
تنمية ملية التفكير واالسترصاء واالكتشام .
المعلمة شريكة للطالبة كل الرراران
ل طاء الطالبة رصة التجريب حتا تتمكن من تحديد األ ضل .

ل تؤد الطالبة التدريب الالز لر ع اللياقة الرلبية التنفسية

نشاط اثرائي
تقويم قبلي
تقويم بنائي

نوع التقويم

تقويم ختامي
اسلوب التقويم
مهارات التفكير
المكتسبة
معلومات اثرائية

ﺱ
ﺱ
ﺱ

ل تؤد الطالبة التمرينان البدنية الت تنم

ناصر اللياقة البدنية ؟

 ل تعر ن الطالبة دد نبضان الرلب الطبيع أةناء الراحة وأةناء الرياضة؟ل ألهرن الطالبة الشجا ة والحماس أةناء ممارسة النشاط البدن ؟

 ورقة عمل  استراتيجية تقويم  حل اسئلة الكتاب  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 المقارنة  التصنيف  التفكير الناقد  التعلم الذاتي  التلخيص  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الرجوع للا مصادر البحه وجمع معلومان لةرائية ن الدرس

المصادر والمراجع

الواجبات
المنزلية
رابط تفاعلي
المهارات
المستهدفة

أحل أسئلة تروي الدرس واألنشطة المصاحبة
الروابط التفا لية بالكتاب المدرس
 استماع

انشطة ملف انجاز
مالحلان وتوجيهان الرائد
مالحلان وتوجيهان المشرم

معلمة المادة /

 تحدث

 قراءة

 كتابة

 تفكير

تنفيذ حريبة اإلنجاز

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية +
المسرد
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
معلمة المادة /

خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
معلمة المادة /

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
معلمة المادة /

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------معلمة المادة /

البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
معلمة المادة /

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

معلمة المادة /

