التربية الفكرية
تحضير مادة التربية البدنية
للصف الثاني متوسط

مادة التربية البدنية الصف الثاني متوسط
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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تتعزز لديها تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالنشاط البدني.
يتعزز لديها السلوك المؤدي إلى تحمل المسؤولية وتنمية القيادة.
يتعزز لديها السلوك المؤدي إلى احترام الفروق الفردية بين التلميذات.
تنمو لديها عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
تظهر قدرا ً من الكفاية عند أداء األنشطة المقررة.
تتعرف على بعض المفاهيم الميكانيكية والصحية والفسيولوجية المناسبة.
تتعرف على بعض الجوانب الفنية ،والقانونية المهمة لممارسة األنشطة المقررة،
وتعزيزها.
تنمية القدرة الحركية عن طريق تطوير الذات.
المحافظة على القوام بقدر اإلمكان ،والتقليل من مخاطر التشوهات الجسمية الشائعة مثل
الجلوس الصحيح على المقعد ،المشي الصحيح ،حمل الحقيبة المدرسية بطريقة صحيحة.
تأدية التلميذة للحركات األساسية االنتقالية مثل( :المشي ،الجري ،التسلق) ،والحركات غير
االنتقالية مثل (االلتفاف ،والدوران) بشكل مناسب وبقدر االستطاعة.
المشاركة في تمثيل وتقليد األدوار عن طريق الحركات التمثيلية.
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موجود
جزء منها

غي
ر
موجودة

تحقيق
الهدف
يكتب
باألرقام

تعويد التلميذة على بعض قواعد النظام واالنضباط.
تقبل التلميذة الجو المدرسي المريح.
إكساب التلميذات عادات صحية سليمة تحافظ على القوام الجيد بقدر االستطاعة.
إدخال الفرح والسرور على التلميذة نتيجة ممارستها للنشاط البدني.
احترام تعليمات وإرشادات المعلمة.
تكوين عالقات اجتماعية من خالل مجموعة اللعب.
ممارسة األلعاب أثناء وقت الفراغ خارج المدرسة.
المحافظة على األدوات الرياضية ،وممتلكات المدرسة بشكل عام.

(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

توزيع منهج مادة (التربية البدنية) للصف ( الثاني متوسط )
األسبوع

التاريخ

الدروس

موعد
االجازات

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

الوحدة /كرة طائره – درس كرة طائرة ( االستقبال بالساعدين )

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

الوحدة /كرة طائره– درس كرة طائرة ( التمرير باألصابع )

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

الوحدة/كرة طائره– درس كرة طائرة ( يشارك في منافسة مصغرة )

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

الوحدة/جمباز– درس جمباز ( الدحرجة األمامية من الجري)

بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

الوحدة/جمباز– درس جمباز( الدحرجة الخلفية والوقوف على اليدين )

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

الوحدة/جمباز– درس جمباز ( الميزان الجانبي العالي )

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

الوحدة /جمباز– درس جمباز (القفز داخآل علي المهر بالطول )

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

الوحدة/كرة يد – درس كرة يد ( التمرير من مستوى الحوض )

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

الوحدة /ريشه طائره – درس الريشة الطائرة ( اإلرسال العالي )

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

الوحدة /ريشه طائره – درس الريشة الطائرة (الضربة الساحقة األمامية بوجه
المضرب وظهر المضرب)

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

الوحدة/كرة يد – درس كرة يد ( يشارك في منافسة مصغرة )
األربعاء والخميس إجازة مطولة

الوحدة /ريشه طائره – درس الريشة الطائرة (يشارك في منافسة مصغرة)
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

البرنامج التعليمي الفردي

البرنامج الوزاري

الخطة التعليمية الفردية

الطريقة العرضية
التربية البدنية

المادة

الثانى المتوسط

الصف

الهدف قصير المدى

تاريخ االنتهاء

( وقوف ) مرجحة الذراعين جانبا ً عاليا ً .

( وقوف في قاطرة ) الجري العادي حول حدود الملعب.

المقدمة والتمهيد

االهداف السلوكية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

أن تقوم التلميذة بتأدية االستقبال بالساعدين من
الجانب بطريقة صحيحة.
أن تقوم التلميذة بمعرفة الفرق بين الخطوات
التعليمية والتطبيقية.

أن تقوم التلميذة بالمساهمة في أداء المهارات أثناء
المنافسة.

الخطوات الفنية -:
 -1تتالصق الكفان جنبا ً لجنب ويتجهان إلى أعلى مع إمتداد
األصابع وتالمس الكرة لجزء العظمى مؤخرة اليد قرب الرسغ
والميل للجانب .
-2تتالصق الكفان وجها لوجه مع امتداد األصابع جميعها ما عدا
اإلبهامين اللذين ينثنيان للداخل قليالً وتالمس الكرة سطح
اإلبهامين والسبابتين .
 -3عند مالمسة الكرة للساعدين الميل للجانب الذي توجد به
الكرة ويتم فرد أجزاء الجسم ألعلى ودفع الكرة باالتجاه المناسب
بشكل قوي  ،ثم العودة للوضع األصلي استعدادا ً الستقبال كرة
أخرى .
الخطوات التطبيقية -1 :أداء المهارة من قبل المعلمة.
- 2أداء الحركة ببط ء  -3 .أداء المهارة حسب خطواتها الفنية
- 4تصحيح األخطاء أول بأول .
 - 6تعطى التلميذة وقت
 -5عمل نموذج إلحدى التلميذات.
كافي للممارسة -7 .يقسم الفصل إلى مجموعتين لعمل
المهارة -8أداء المهارة بطريقة المنافسة

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

أساليب التدريس

االنشطة العملية

توجيه لفظي
ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي – أخرى.............

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان باألرقام
)

تاريخ البدء

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

طريقة المسرد
موضوع الدرس
األسبوع اليوم التاريخ الفصل

الوحدة /كرة طائره – درس كرة طائرة (االستقبال بالساعدين من الجانب)
الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

األحد

14 / /هـ

أن تقوم التلميذة بتأدية
االستقبال بالساعدين
من الجانب بطريقة

الوسيلة

المهارة

السبورة
الترتيب

(

)

تحديد
الهدف

(

)

ألقالم الملونة

الثالثاء

14 / /هـ

........................................

االثنين

14 / /هـ

صحيحة.

( وقوف )
مرجحة
الذراعين
جانبا ً عاليا ً .

أن تقوم التلميذة
بمعرفة الفرق بين

االتصال

(

)

اإللقاء

(

)

األربعاء
الخميس

14 / /هـ

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

التقويم

(

)

أن تقوم التلميذة

الكتابة

(

)

بالمساهمة في أداء

القراءة

(

)

المهارات أثناء المنافسة.

الفهم

(

)

الخطوات التعليمية
والتطبيقية.

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة

(

)

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

االستكشاف
واالستقصاء

آداه التقويم

استثمارات البيئة
المحيطة

(

)

ارسال ورقة تعليمات
لألسرة
عمل تدريبات فنية

تمثيل الدوار

(

)

القصة

(

)

أرى

(

)

عمل تدريبات منزلية

العصف
الذهني

(

)

زيارات ورحالت

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

)

التفكير
الناقد

استثمار المواقف
عمل مسابقات

( )

مقدمة الخطة

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اَل ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع تحاضير التربية الفكرية
أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة – الطريقة العرضية – الخطة الفردية – مسرد – البرنامج التعليمي الفردي
+
ورق العمل
+
+
كتاب إلكتروني

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير*
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================

الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856

---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض

2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البَلد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان

SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

