اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة املادة

أ....................................... /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالبات ليشبوا رجاااالا -أو نسااا فاااهميل لاادورهم فااا الحياااة
واعيل بعقيدتهم مدافعيل عنها وعامليل فا ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فا المملكة ويدفع هذه الخطط مل نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يبتغا مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يبتغااا مصاالحة الجماعااة باإلفااادة ممااا يتعلمااه
األفراد لتطوير المجتمع بصورتيل :
أ ) مباشاااااااااااااااارة و لاااااااااااااااا ماااااااااااااااال

خااااااااااااااااالل اإلسااااااااااااااااهام فااااااااااااااااا اإلنتااااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااة .

ب ) غير مباشرة و ل مل خالل القضا على األمية ونشر الوعا
لدى جميع أبنا األمة بشكل يضمل لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فا بنا مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فا نفسيه الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة فا خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريب الطالبات على إقامة الصالة واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
-2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية .
-3
تزويد الطالبة بالقدر المناسب مل المعلومات فا مختلف الموضوعات .
-4
تعريف الطالبة بنعم هللا عليها فا نفسها وفا بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسل استخدام النِّعَم وتنفع نفسها وبيئتها .
-5
تربية وقه البديعا وتعهد نشاطهل االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهل .
-6
تنمية وعا الطالبة لتدرك ما عليها مل الواجبااات ومالهااا ماال الحقااوح فااا حاادود ساانِّه وخصااائا المرحلااة التااا يماار بااه وغاارس حااب وطنااه
-7
واإلخالص لوالة أمره .
توليد الرغبة لدي الطالبات فا االزدياد مل العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهم على االستفادة مل أوقات الفراغ .
-8
إعداد الطالبة لما يلا هذه المرحلة مل مراحل حياته.
-9

اهداف مادة التربية البدنية

 -1يتعزز لديه تعاليم الديل اإلسالما المرتبطة بالنشاط البدنا بما يناسب طالبة هذا الصف.
 -2يكتسب السلوك المؤدي إلى التغلب على المعوقات النفسية.
 -3يتعزز لديه اكتساب السلوك المؤدي لتنمية المشاركة مع اآلخريل.
 -4تنمو لديه عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بما يناسب طالبة هذا الصف.
 -5يكتسب المبادئ األساسية للمهارات الرياضية فا األلعاب المقررة لهذا الصف.
 -6يتعرف على بعض المفاهيم الصحية والفسيولوجية المناسبة لهذا الصف.
 -7يتعرف على بعض الجوانب الفنية والقانونية المهمة لممارسة األلعاب الرياضية.

توزيع منهج مادة ( التربية البدنية والدفاع عن النفس ) للصف ( السادس ابتدائي )
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

4
5
6

االحد 1443/9/9هـ
االحد 1443/9/16هـ
االحد 1443/9/23هـ
الثالثاء 1443/9/25هـ
االحد 1443/10/7هـ
االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/9/13هـ
الخميس 1443/9/20هـ
االثنين 1443/9/24هـ
الخميس 1443/10/4هـ
الخميس 1443/10/11هـ
الخميس 1443/10/18هـ

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10
11

االحد 1443/10/28هـ
االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/3هـ
الخميس 1443/11/10هـ

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

7
8

الدروس

االحتياجات من العناصر الغذائية  +االحتياج اليومي من الحصص الغذائية لعمر (-5
 )13سنة
قوة عضالت البطن  +الرشاقة  +التمريرة المرتدة باليدين
التمريرة البسيطة من األسفل بيد واحدة  +المحاورة بالكرة  +تصويب الكرة من الثبات
 +القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة
المرونة  +السرعة  +مسك المضرب (المسكة الخلفية(
اإلرسال األمامي  +الضربة الساحقة األمامية  +ضربة الصد األمامية
الضربة المقوسة الخلفية  +القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة
بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ
المرونة  +االتزان  +التمرير بيد واحدة من فوق الرأس
المحاورة بالكرة  +تصويب الكرة من فوق الرأس مع االرتكاز  +القوانين الضرورية الحديثة
مدخل في رياضة الكاراتيه  +وقفة االنتباه (هيسكو – داتشي)  +غلق قبضة اليد
األربعاء والخميس إجازة مطولة
الوقفة المتوازنة (هيكو  -داتشي(  +وقفة االستعداد (شيزن  -تاي(
اللكمة األمامية المستقيمة من الثبات (جودان -تسوكي)
اللكمة األمامية المستقيمة من الثبات (شودان  -تسوكي
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م
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

نما

بوربوينت

التحضير بطريقة المسرد
األسبوع:

الوحدة
األهداف التعليمية

اخلربة

مهاري

االحتياجات
مل العناصر
الغذائية

معرف

وجداني

األسلوب التعليمي

تاريخ التنفيذ :

مل األحد

مؤشرات حتقيق األهداف

أن تتعرف الطالبة على االحتياجات من

هل تعرفت الطالبة االحتياجات من

العناصر الغذائية

العناصر الغذائية

أن تدرك الطالبة االحتياجات من العناصر

هل ادركت الطالبة االحتياجات من

الغذائية

العناصر الغذائية

أن تتعزز لدى الطالبة تعاليم الدين اإلسالمي

هل يتعزز لدى الطالبة تعاليم الدين

املرتبطة ابلنشاط البدن

اإلسالمي املرتبطة ابلنشاط البدن ؟

إلى الخميس

توقيع املدير

التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

التربية البدنية  6ب

نوع الدرس

االحتياجات مل العناصر الغذائية
عاال بااعااد O

حااضااااوري O

االثنيل

اليوم

األربعا

األهداف

• أن تتعرف الطالبة على االحتياجات مل العناصر الغذائية
• أن تدرك الطالبة االحتياجات مل العناصر الغذائية
• أن تتعزز لدى الطالبة تعاليم الديل اإلسالما المرتبطة بالنشاط البدنا

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

• هل تعرفت الطالبة االحتياجات مل العناصر الغذائية
• هل ادركت الطالبة االحتياجات مل العناصر الغذائية
• هل يتعزز لدى الطالبة تعاليم الديل اإلسالما المرتبطة بالنشاط البدنا ؟

 Oالبروجيكتور  Oالسبورة  Oالكتاب  Oالبطاقات  Oأقالم ملونة  Oصور  Oالمسجل  Oأفالم تعليمية  Oأخرى ..........
Oفيديوهات  Oبوربوينت  Oأوراح عمل  Oأخرى ..............

نشاط مدرسا O
اختبار وحدة O

نشاط منزلاO
اختبار فترة O

مسابقة مدرستا Oأخرى O
اختبار اسبوعا  Oأخرى O

❑التعلم التعاونا ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاو  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الذاتا ❑التفكير اإلبداعا
❑العصف الذهنا ❑أخرى .........

األحد
الثالثا

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقما

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ التربية البدنية والدفاع عن النفس
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع التحاضير
المسرد – التعلم النشط الجديد – تحضير التعليم الرقمي
أسعار المادة
*سعر المادة الواحدة على سي دي 20لاير*
*سعر المادة الواحدة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة الواحدة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة الواحدة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشرة اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)

يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa
كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع 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

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
مصرف الراجحي233608010954856
(اي بان)
SA57 80000233608010954856
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
______________________________
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA6210000021065828000106
______________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940

______________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
______________________________

بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
______________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

