مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات
وحدة مناهج التربية الرياضية

الخطة الزمنية لتطبيق منهج التربية الرياضية
لمرحلة التعليم األساسي ( الحلقة الثالثة )
للعام الدراسي 2019 /2018

اإلجراءات اإلدارية و التنظيمية و اختبارات اللياقة البدنية القبلية من  2018/9/2حتى 2018/9/20

الثاني إعدادي
الثالث إعدادي

رياضة جماعية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة فردية

دروس تعزيزيه وتطبيقات عملية
الستكمال المنهج واختبارات قصيرة
 12/23حتى 2019/1/3

األول إعدادي

رياضة فردية

رياضة فردية

رياضة فردية

رياضة جماعية
رياضة فردية

اختبارات قصيرة
2019/3/14 – 10

الصف

الوحدة األولى
من 2018/9/23
حتى2018/11/1
رياضة جماعية

الوحدة الثانية
من 2018/11/4
حتى 2018/12/13
رياضة جماعية

الوحدة الثالثة
من 2019/1/27
حتى 2019/3/14
رياضة جماعية

الوحدة الرابعة
من 2019/3/17
حتى 2019/4/25
رياضة جماعية
رياضة فردية

رياضة جماعية
رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة فردية

اختبارات اللياقة البدنية البعدية و تطبيقات عملية من  2019/5/12حتى 2019/5/16
مالحظة  :المنهج مكون من الرياضات الجماعية والتي تدرس كل رياضة منها في وحدة واحدة وهي  :كرة السلة  ،كرة اليد  ،كرة القدم  ،كرة
الطائرة  .الرياضات الفردية تدرس في وحدتين وهي التمرينات الفنية للبنات  ،العاب القوى  ،الجمباز .

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات
وحدة مناهج التربية الرياضية

نظام التقويم
حسب مركز القياس والتقويم فإن نظام التقويم المتبع لمادة التربية الرياضية هو التقويم التكويني في الحلقات التعليمية الثالث من التعليم
األساسي تبعا ً للتقسيم التالي :

البند أساليب التقويم
الوزن النسبي

السلوك الصفي

األداء العملي

المشاريع أو التقرير

ملف إنجاز الطالب

االختبارات القصيرة

 10درجات

 60درجة

 10درجات

 5درجات

 15درجة

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات
وحدة مناهج التربية الرياضية

اسم المدرسـة :
اسم المعـــــلم :
الصف

خطة منهج التربية الرياضية
لمرحلة التعليم األساسي (الحلقة الثالثة) للعام الدراسي 2019/2018

الفصل الدراسي األول من  9/23حتى 2018/12/13
رياضات الوحدة األولى
رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضات الوحدة الثانية
رياضة فردية

رياضة جماعية

الفصل الدراسي الثاني من  1/27حتى2019/4/ 25
رياضات الوحدة الثالثة
رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضات الوحدة الرابعة
رياضة فردية

رياضة جماعية

األول
إعدادي

الثاني
إعدادي

الثالث
إعدادي

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة جماعية

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة جماعية

رياضة فردية

رياضة جماعية

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

القسم رقم ....

مالحظة  :المنهج مكون من الرياضات الجماعية والتي تدرس كل رياضة منها في وحدة واحدة وهي  :كرة السلة  ،كرة اليد  ،كرة القدم  ،كرة
الطائرة  .الرياضات الفردية تدرس في وحدتين وهي التمرينات الفنية للبنات  ،العاب القوى  ،الجمباز .

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات
وحدة مناهج التربية الرياضية

تعليمات تطبيق خطة منهج التربية الرياضية للحلقة الثالثة للعام الدراسي  2019 / 2018م
 اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية تبدأ من  2018/9/2حتى .2018/9/6 قياسات اللياقة البدنية القبلية تبدأ من  2018/9/9حتى . 2018/9/20 قياسات اللياقة البدنية البعدية تبدأ من  2019/5/12حتى . 2019/5/16 تمتد الفترة الزمنية لكل وحدة دراسية ستة أسابيع حيث يقسم المحتوى المهارى على الحصص الدراسية . تم توضيح المهام التعليمية لألسابيع اإلضافية في خطة البرمجة الزمنية المرفقة . يجتمع المعلم األول أو المنسق مع معلمي التربية الرياضية في المدرسة لتوزيع الوحدات الدراسية على فترات زمنية مناسبة تبعا ً لظروفالمدرسة على أن يتم االلتزام بالمحتوى المرفق .
 يتم توزيع الرياضات على مدار الوحدات األربع لتغطي كامل السنة الدراسية مع اإلشارة لرقم القسم و دون اعتبار للتسلسل . يعد معلمو التربية الرياضية خطة وفقا ً للبرمجة الزمنية المرفقة متضمنة المحتوى التدريسي للرياضات . تٌسلم نسخة من الخطة التدريسية إلدارة المدرسة ونسخة إلدارة التربية الرياضية للمتابعة . -تُخير معلمات التربية الرياضية الطالبات بدراسة وحدة كرة القدم أو وحدة التمرينات الفنية .

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات
وحدة مناهج التربية الرياضية
مقرر التربية الرياضية للحلقة الثالثة من التعليم األساسي الصف األول إعدادي للعام 2019/2018
فروع المنهج

اإلعداد
البدني

المحتوى

المحتوى

يترك الخيار للمعلم بانتقاء تمرينات اإلعداد البدني بما يتناسب مع اللعبة المراد تدريسها

القسممممممم  2بنممممممين التوازن/جملممممممة لممممممرب
الحركات السابقة/القفز فتحا على (المهمر أو
القسم 1 :الدحرجة األمامية الطائرة /دحرجة
الحصان)
خلفية من الوقوف/وقوف على الرأس ومنها
الجمباز
بنممات جملممة لممرب الحركممات السممابقة/القفز
للدحرجة األمامية
فتحمممممممممما علممممممممممى المهممممممممممر أو الحصممممممممممان)
/التوازن(العارضمممممة الخشمممممبية أو المقاعمممممد
السويدية) .
القسم  4كرة اليد
القسم  3كرة السلة
التمريمممرة الصمممدرية ممممن الثبمممات والحركمممة/تنطي مراجعة ما تم تعلمه /التمرير بيد واحمدة ممن
األلعاب
الكرة/التصممممممممممممممممويب مممممممممممممممممن الثبات/لعبممممممممممممممممة أعلمممى واالسمممتالم باليمممدين/التمريرة المرتمممدة
الجماعية
تمهيدية/التمرير/التنطي /الرميمممة الحرة/التصمممويبة واالسممممممممممممممتالم باليدين/التنطي /الخممممممممممممممداع
والتمرينات
السمملمية/حركات القدمين/تممدريبات مركبممة/تطبيقات البسي /التصممممممممممممممويب مممممممممممممممن الثبممممممممممممممات
الفنية
والحركة/التصممويب م من الوثب/تطبيقممات مممع
مع شرح مبس للقانون
شرح مبس للقانون
فروع المنهج

اإلعداد
البدني
العاب
القوى

المحتوى

المحتوى

يترك الخيار للمعلم بانتقاء تمرينات اإلعداد البدني بما يتناسب مع اللعبة المراد تدريسها

القسم 6الوثب الطويل(بطريقة التعلق بالهواء) /دفع
القسم  : 5العدو/التتابع
الجلة
القسم  8كرة القمدم بنمين تمدريبات مراجعمة مما سمبق
القسم  7كرة الطائرة
مراجعممة ممما تممم تدريسممه/وقفة االسممتعداد تعلمه/الجري بالكرة بالجزء الداخلي والخارجي لكلتما
والتحركممممممات/التمرير مممممممن أعلممممممى مممممممن القدمين/السيطرة على الكرة/رميمة التماس/المحماورة
الثبات،بعمممد المممدوران/التمرير ممممن أسمممفل والتصويب/تدريبات مركبة/تدريبات مع شمرح مبسم
بالساعدين/اإلرسممممممممممال مممممممممممن أسممممممممممفل للقانون
مواجه/تطبيقات مع شرح مبس للقانون التمرينممات الفنيممة بنممات .1التمرين مات البنائيممة الحممرة
األلعاب
للمجموعمممممممممممممممممممات العضممممممممممممممممممملية/التوازن/حركات
الجماعية
االرتداد/حركات التموج/تبادل الشد واالرتخاء
والتمرينات
.2حركات حرة بدون أدوات:انتقالية وغير انتقالية .
الفنية
جملة حركية حرة من 64عدة مع اإليقاع
تمرينات باألدوات(األطواق) مرجحمة الطوق،دحرجمة
الطوق
جملة حركية باألداة من  64عدة
خطممممموات فلكلورية:شمممممعبية بحرينيمممممة باإليقمممممماع أو
الموسيقى
مقرر التربية الرياضية للحلقة الثالثة من التعليم األساسي الصف الثاني إعدادي للعام 2019/2018

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات
وحدة مناهج التربية الرياضية
فروع المنهج

اإلعداد
البدني
العاب
القوى
األلعاب
الجماعية

فروع المنهج

اإلعداد
البدني
الجمباز

المحتوى

المحتوى

يترك الخيار للمعلم بانتقاء تمرينات اإلعداد البدني بما يتناسب مع اللعبة المراد تدريسها
القسم 1 :العدو والجري/التتابع

القسم  2الوثب العالي/قذف القرص

كرة الطائرة القسم  3مراجعة ما سبق
تعلمه/التمرير من أسفل بالساعدين/التمرير
من أعلى لألمام/اإلرسال من أسفل
جانبي/الضربة الساحقة/تطبيقات مع شرح
لمواد القانون

كرة السلة القسم  4التمرير وربطه
بالتنطي /الرمية الحرة/التوقف من
الجري/التمرير من الكتف/التصويب من
الحركة/تدريبات شاملة للمهارات/تطبيقات
مع شرح لمواد القانون

المحتوى

المحتوى

يترك الخيار للمعلم بانتقاء تمرينات اإلعداد البدني بما يتناسب مع اللعبة المراد تدريسها

القسم  5دحرجة أمامية من الوقوف فتحا القسم  6التوازن/جملة حركية لرب الحركات
للوقوف مع عمل نصف لفة/الوقوف على السابقة القفز داخال على (المهر أو الحصان)
اليدين ومنها للدحرجة األمامية/دحرجة
خلفية مرورا بالوقوف على اليدين
األلعاب
القسمممممم  7كمممممرة القمممممدم بنمممممين امتصممممماص القسمممممم  8كمممممرة اليمممممد مراجعمممممة مممممما سمممممبق
الجماعية الكرة/ركممل الكممرة المتوسممطة االرتفاع/ضممرب تعلمممممممممممممممممممه/تمريرة الرس /االسممممممممممممممممممتقبال
والتمرينات الكممممممممرة بالرأس/الخداع/المهاجمة/حراسممممممممة المنخفض/التقمماط الكممرة السمماكنة والمتحركممة
الفنية
عكمما اتجمماال الالعممب /الخداع/التصممويب مممن
المرمى/تطبيقات مع شرح لمواد القانون
التمرينممات الفنيمممة بنمممات .التمرينمممات البنائيمممة أعلمممى ولألممممام ممممن السمممقوط/رب المهمممارات
الحممرة للمجموعممات العضمملية/التوازن/حركات السابقة/تطبيقات مع شرح القانون
االرتمممممممممداد/حركات التموج/تبمممممممممادل الشمممممممممد
واالرتخاء
.2حركممات حممرة بممدون أدوات:انتقاليممة وغيممر
انتقالية
جملة حركية حرة من 64عدة مع اإليقاع
تمرينمممممات باألدوات(الحبل)الوثمممممب والجمممممري
بالحبل،مرجحة الحبل
جملة حركية باألداة من  64عدة
خطوات فلكلورية:شعبية بحرينية باإليقماع أو
الموسيقى

مقرر التربية الرياضية للحلقة الثالثة من التعليم األساسي الصف الثالث إعدادي للعام 2019/2018

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات
وحدة مناهج التربية الرياضية
فروع المنهج

اإلعداد
البدني

المحتوى

يترك الخيار للمعلم بانتقاء تمرينات اإلعداد البدني بما يتناسب مع اللعبة المراد تدريسها

القسم  1العدو و الجري
الجري
العاب قوى
التتابع – منافسات بين الطلبة
القسم  3كرة القدم
مراجعممة ممما سممبق تعلمممه فممي الصممف الثمماني إعممدادي/
االمتصاص /ضرب الكرة بالرأس
المهاجمممممة /الضممممربة المرفوعممممة /تممممدريبات مركبممممة و
تطبيقات مع شرح مبس للقانون
األلعاب
التمرينات الفنية
الجماعية التمرينممممممممممممات البنائيممممممممممممة الحممممممممممممرة للمجموعممممممممممممات
والتمرينات العضمملية/التوازن/حركات االرتممداد/حركات التموج/تبممادل
الفنية
الشد واالرتخاء
حركات حرة بدون أدوات:انتقاليمة وغيمر انتقاليمة /جملمة
حركيممممة حمممممرة مممممن 64عمممممدة مممممع اإليقممممماع /تمرينمممممات
بمماألدوات(الكرة)رمي ولقممف الكممرة،تنطي الكرة،دحرجممة
الكمممرة /جملمممة حركيمممة بممماألداة ممممن  64عمممدة /خطممموات
فلكلورية:شعبية بحرينية باإليقاع أو الموسيقى
فروع المنهج

اإلعداد البدني

الجمباز

األلعاب
الجماعية

المحتوى

المحتوى

القسم  2الوثبة الثالثية/الوثب العالي
رمي الرمح
القسم  4الكرة الطائرة
اإلرسال من أعلى مواجه
الضربة الساحقة
حائ الصد
الدفاع عن الملعب
رب المهارات السابقة
تطبيقات

المحتوى

يترك الخيار للمعلم بانتقاء تمرينات اإلعداد البدني بما يتناسب مع اللعبة المراد تدريسها
القسم  5الشقلبة الجانبية العجلة
القسم  6التوازن
مراجعة ألنواع الدحرجات
القفز فتحا/داخال على المهر أو الحصان
جملة أرضية حسب ما ورد بكتاب البرامج
التنفيذية العدو و الجري
الجري
التتابع – منافسات بين الطلبة
القسم  8كرة السلة
القسم  7كرة اليد
مراجعمممة مممما سمممبق تعلممممه فمممي الصمممف الثممماني
مراجعة – الهجوم الخاطف
إعدادي
التصويبة الكرباجية
التمرير السريع
التصويب بالسقوط األمامي
الرب بين التمرير والتنطي والتصويب
المبادئ األساسية لحراسة المرمى
دفممماع فمممردي و طريقمممة إعاقمممة التصمممويبات الدفاع
الهجوم بدون مدافع – الهجوم مع وجود مدافع
المنخفضة والعالية
تدريبات – تطبيقات مع شرح مبس للقانون
تطبيقات مع شرح لمواد القانون

