تحضير مادة

التربية البدنية والدفاع عن النفس
الفصل الدراسي الثالث

المرحلة الثانوية  2-1مسارات

معلم/ة المادة /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهااارات المفياادة واهتتاوااات والقاايم المرغوبااة لااد
الطالبات ليشبوا رتاها -أو نساء فاومين لدوروم في الحياة ،واعين بعقياادتهم ماادافعين عنهااا وعاااملين
في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المتتمع اقتصاديا واتتماعيااا وثقافيااا بمااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع وذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والتماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفاارد ماان خااالل تعليما تعليمااا كافيااا
مفيدا لذات  ،كما يبتغي مصلحة التماعة باإلفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المتتمع بصورتين :
أ ) مباشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالل اإلساااااااهام فاااااااي اإلنتاااااااا والتنمياااااااة .

ب ) غير مباشرة م وذل من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بناء متتمعاتهم .

معلم/ة المادة /

اهداف مادة التربية البدنية

 -1يتعزز لدي تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالنشاط البدني بما يناسب طالبة وذا الصف.
 -2يكتسب السلو المؤدي إلى التغلب على المعوقات النفسية.
 -3يتعزز لدي اكتساب السلو المؤدي لتنمية المشاركة مع اآلخرين.
 -4تنمو لدي عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بما يناسب طالبة وذا الصف.
 -5يكتسب المبادئ األساسية للمهارات الرياضية في األلعاب المقررة لهذا الصف.
 -6يتعرف على بعض المفاويم الصحية والفسيولوتية المناسبة لهذا الصف.
 -7يتعرف على بعض التوانب الفنية والقانونية المهمة لممارسة األلعاب الرياضية.

معلم/ة المادة /

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:

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

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة
( التربية البدنية والدفاع عن النفس  ) 2-1المرحلة ( الثانوية مسارات )
األسبوع

1
2
3
4
5
6

7
8
9

التاريخ
من
اهحد
1443/8/17وا
اهحد
1443/8/24وا
اهحد
1443/9/2وا
اهحد
1443/9/9وا

إلى
الخيس
1443/8/21وا
الخميس
1443/8/28وا
الخميس
1443/9/6وا
الخميس
1443/9/13وا

النشاط البدني وامراض العصر  +طرائق قياس النشاط
البدني
خطة دفاع المنطقة ( 6م  + )0معرفة بعض قوانين كرة
بداية الدراسة
اليد
للفصل الثالث
أومية السرعة لألداء الرياضي  +الخطة الهتومية
1443/08/17وا
2022/03/20م
(3م + )3معرفة بعض قوانين كرة اليد
للمتهود
التدخين والخمول البدني  +أومية السوائل
بداية إتازة
البدني  +مضار المنشطات الطبيعية والصناعية
عيد الفطر
1443/09/24وا
اهرسال المرتفع من اهسفل بوت المضرب  +معرفة
الخميس
اهحد
2022/04/25م
بعض قوانين الريشة الطائرة  +الضرب المدفوعة بظهر
وا
1443
/
9
/
20
وا
1443
/9/16
بداية الدراسة بعد
المضرب
اتازة عيد الفطر
أومية التوازن لالداء الرياضي  +الضربة الساقطة
1443/10/07وا
اهثنين
اهحد
+
بوت المضرب  +الضربة الساحقة بوت المضرب
2022/05/08م
1443/9/23وا 1443/9/24وا
معرفة بعض قوانين الريشة الطائرة
بداية اتازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم اهثنين
الخميس
الثالثاء
1443/9/24وا الى 1443/10/4وا
1443/9/25وا 1443/10/4وا
طرائق نقل المصاب  +األلم التانبي الحاد  +التنفس
الخميس
اهحد
اهصطناعي
1443/10/7وا 1443/10/11وا
الضربة الساحقة الخاطئة  +أومية الرشاقة لالداء
الخميس
اهحد
الرياضي
1443/10/14وا 1443/10/18وا
اتازة نهاية
حائط الصد الفردي  +معرفة بعض قوانين كرة الطائرة
الثالثاء
اهحد
أسبوع مطولة
1443/10/24وا
وا
1443
/
10
/
23
وا
1443
/10/21
األربعاء والخميس إتازة مطولة

10

اهحد
1443/10/28وا

الخميس
1443/11/3وا

11

اهحد
1443/11/6وا

الخميس
1443/11/10وا

12

الثالثاء
اهحد
1443/11/13وا 1443/11/15وا

13
14

معلم/ة المادة /

الدروس

موعد
اهتازات

الخميس
اهحد
1443/11/20وا 1443/11/24وا
الخميس
اهحد
1443/11/27وا 1443/12/1وا

اهرسال المستقيم من اعلى  +الضربة الطائرة الخلفية
 +معرفة بعض قوانين التنس
الضربة نصف الطائرة بظهر المضرب  +الضربة
اهمامية المستقيمة بوت المضرب  +معرفة بعض
قوانين التنس
طرائق قياس عناصر اللياقة البنية المرتبطة بالصحة
وتقييمها
األربعاء والخميس إتازة مطولة

اهختبارات

2022/05/25م

اتازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16وا
2022/06/15م
بداية اتازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01وا
2022/06/30م

نماذ بوربوينت

معلم/ة المادة /

التحضير بطريقة التعلم النشط التديد
المادة

الوحدة

التاريخ

موضوع الدرس

النشاط البدني وامراض العصر

تربية بدنية

الصف
والمرحلة

اهسبوع

عدد
الحصص

 2-1الثانوية
مسارات

مناقشة النشاط البدني وامراض العصر

التهيئة والتمهيد
الوسائل التعليمية

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

استراتيتية
التعلم النشط
نواتج التعلم
المخطط لها
( اهوداف )
الخبرات السابقة

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

أن تتعرف الطالبة على النشاط البدني وامراض العصر
أن تدر الطالبة أومية النشاط البدني وامراض العصر

أن تتعزز لد الطالبة تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالنشاط البدني

مراجعة لما سبق
مهام المعلمة

اجراءات تحقيق
النواتج من
المعلمة والمعلم

* تحديد الهدف .
* إعطاء الوقت الكافي للطالبات في البحث عن اإلتابة .
* وضع البدائل المتعددة من الحركات للمهارة .
* تقديم أسئلة عن الطريقة المثلى للمهارة .
* ترتيح الطريقة المثلى للمهارة .
* شغل الطالبة في عملية استكشافية معنية .
* تنمية عملية التفكير واهستقصاء واهكتشاف .
* المعلمة شريكة للطالبة في كل القرارات .
* إعطاء الطالبة فرصة التتريب حتى تتمكن من تحديد األفضل .
* تنمية التفكير العميق عند الطالبات وربط األداء الحركي بالقدرات البدنية .
* تنمية العالقة اإليتابية مع الطالبة من خالل عملية اهكتشاف .
* تعل الطالبة في عملية استكشاف معينة ( عملية تقريب ) .
* تنمية مهارات اكتشاف متعاقبة  ,تؤدي منطقيا ا الى اكتشاف المفهوم أو الحركة .
* تصميم األسئلة للطالبات في صورة متعاقبة .
* التحقق من إيتابيات الطالبات على كل سؤال مع تقديم التغذية الراتعة الفردية لكل طالبة .

ول أدت الطالبة المهارة المطلوبة وفق الضوابط الفنية لها ؟

نشاط اثرائي
تقويم قبلي
تقويم بنائي
تقويم ختامي

نوع التقويم
اسلوب التقويم
مهارات التفكير
المكتسبة
معلومات اثرائية

هل تعرفت الطالبة على النشاط البدني وامراض العصر
هل ادركت الطالبة أهمية النشاط البدني وامراض العصر
ول يتعزز لد الطالبة تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالنشاط البدني ؟

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

الرتوع إلى مصادر البحث وتمع معلومات إثرائية عن الدرس

المصادر والمراجع

الواجبات
المنزلية
رابط تفاعلي
المهارات
المستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
 استماع

انشطة ملف انجاز
مالحظات وتوتيهات القائد/ة
مالحظات وتوتيهات المشرف/ة

معلم/ة المادة /

مهام الطالبات
* أداء المهارة بأوضاع مختلفة
على حسب البدائل المعروفة.
* ممارسة المهارة للوصول إلى
درتة اإلتقان.
* ممارسة المهارة للوصول على
الوضع الصحيح لها .
* المشاركة في تحديد الهدف
والوصول إلي .
* المشاركة للمعلمة في قرارات
التنفيذ والتقويم.
* اإلتابة على السؤال أن يصل
إلى الموضوع الذي أختارت
المعلمة .

 تحدث

 قراءة

 كتابة

 تفكير

تنفيذ حقيبة اإلنتاز

التحضير بطريقة المسرد
األسبو

الوحدة

ع:

األهداف التعليمية

اخلربة

أن تتعرف الطالبة
مهاري

على النشاط
البدين وامراض
العصر

النشاط
البدني
وامراض
العصر

األسلوب التعليمي

تاريخ التنفيذ :

منم األحد

مؤشرات حتقيق األهداف

هل تعرفت الطالبة
على النشاط البدين
وامراض العصر

أن تدرك الطالبة
معرف

وجداني

معلم/ة المادة /

أمهية النشاط
البدين وامراض

هل ادركت الطالبة
أمهية النشاط البدين

العصر

وامراض العصر

أن تتعزز لدى

هل يتعزز لدى

الطالبة تعاليم

الطالبة تعاليم

الدين اإلسالمي

الدين اإلسالمي

املرتبطة ابلنشاط

املرتبطة ابلنشاط

البدين

البدين ؟

إلىم
الخميس

توقيع املدير

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي
عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

التربية البدنية  2-1مسارات

نوع الدرس

النشاط البدني وامراض العصر
حااضااااوري O

عاان بااعااد O

اهثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

الخميس

التاريخ

الواجبات
والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات

• أن تتعاارف الطالبااة علااى النشاااط الباادني وامااراض
العصر
• أن تاادر الطالبااة أوميااة النشاااط الباادني وامااراض
العصر
• أن تتعااازز لاااد الطالباااة تعااااليم الااادين اإلساااالمي
المرتبطة بالنشاط البدني
• واال تعرفاات الطالبااة علااى النشاااط الباادني وامااراض
العصر
• واال ادركاات الطالبااة أوميااة النشاااط الباادني وامااراض
العصر
• واال يتعاازز لااد الطالبااة تعاااليم الاادين اإلسااالمي
المرتبطة بالنشاط البدني ؟

 Oالبروتيكتور  Oالسبورة  Oالكتاب  Oالبطاقات  Oأقالم ملونة  Oصور
 Oالمستل  Oأفالم تعليمية  Oأخر ..........
Oفيديووات  Oبوربوينت

 Oأوراق عمل  Oأخر ..............

األنشطة

نشاط مدرسي O

نشاط منزليO

االختبارات

اختبار وحدة O

اختبار فترة O O

معلم/ة المادة /

مسابقة مدرستيO
اختبار اسبوعي

أخر

O

أخر

O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاو -
شار ❑المناقشة ❑الرسوم المصورة❑ خرائط المفاويم
❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذوني ❑أخر .........

األحد

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَات ُ ُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة با مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس

المرحلة الثانوية مسارات
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443وا
أنواع تحاضير مواد نظام المسارات
التعلم النشط  +المسرد – التعليم الرقمي
مرفقات تحاضير مواد نظام المسارات
عروض بوربوينت لتميع دروس المادة و أوراق عمااال خاصاة بالماادة لتميع الدروس
و الكتاب اهلكتروني وستل متابعة وحل اسئلة الكتاب وخرائط ومفاويم وشرح متميز
بالفيديو لتميع دروس المنهج وستل انتاز معلمة
*سعر المادة على سي دي 50لاير*
*سعر المادة عن طريق اهيميل 20لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 80لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 120لاير*
*اعمال منصة مدرستي اهسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى
 48ساعة
معلم/ة المادة /

التوصيل للرياض والخر متانا
لمن وم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة
الى  48ساعة)
يمكنكم كذال تستيل الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
https://c.mta.sa
كذل يمكننا التوصيل عن طريق اهيميل او سمسا لتميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وونا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنو بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
معلم/ة المادة /

الراتحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------البن األولي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
معلم/ة المادة /

---------------------------------------------البن السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن التزيرة
030680161166001
اي بان
معلم/ة المادة /

SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن اهنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

معلم/ة المادة /

