


 

 (ابتدائي الرابع  ) ( للصفالتربية بدنية  ) مادةالتوزيع منهج  ثانيالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 14/5/1444

  البدني  التفسير المبسط لتعرق الجسم أثناء المجهود
  أهمية تعويض السوائل أثناء المجهود البدني

  ئمة لممارسة النشاط البدني فيالبس المالالم
  )اللياقة العضلية الهيكلية  -  جواء المختلفةألا

 ( السرعة

بداية الدراسية الفصل  
   الثانيالدراسي 

 يوم االحد 
 هـ  10/5/1444

 _________ 
 

إجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 
 حد يوم األ

 هـ  24/5/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  1444/ 22-23/6
  _________ 

 
   التأسيسيوم إجازة 
األربعاء و  يوم 

 الخميس 
 هـ  2-3/8/1444

 _________ 
 

بداية إجازة الفصل  
    الثانيالدراسي 

 يوم نهاية الخميس 
 هـ  10/8/1444

 االحد  2
 هـ 17/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 21/5/1444

رسال  إلا  - استقبال الكرة من أسفل الساعدين 
  القوانين الضرورية الحديثة التي المواجهة من أسفل 

 تحكم اللعبة 

 االحد  3
 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

مسك المضرب   - (  الرشاقة )ت البطن القوة عض
أداء مسكة المضرب   ) - مسكة المصافحة( بطريقة 
 ستعداد الوقفة ا  ) مسكة القلم )سيوية آلا

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  4
 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

مامية  ألالقاطعة ا رسال بوجه وظهر المضربإلا
صد الكرة بوجه وظهر    - المضرب بوجه وظهر

تحكم   القوانين الضرورية الحديثة التي المضرب
 اللعبة

 االحد  5
 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

مامية  ألالدحرجة ا - (  الرشاقة )القوة العضلية  
 المتكورة 

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 ف على الرأس الوقو - الوقوف على الكتفين هـ 19/6/1444

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

دراك أوضاع  إ -  ) الجانبي  –مامي ألا)  الميزان 
 الجسم أثناء الحركة 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  8
 هـ 29/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 4/7/1444

  فصاءقرالمن  ( أوكيمي  - أوشيرو(  يةفخلالسقطة ال
 الحركة من  (  أوكيمي -  أوشيرو(  يةفخلالسقطة ال  -

 االحد  9
 هـ 7/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 11/7/1444

  - الحركةمن  ( أوكيمي  - أوشيرو(  يةفخلالسقطة ال
 الرقود من  ( أوكيمي - يوكو (   السقطة الجانبية

 االحد  10
 هـ 14/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 18/7/1444

  - من القرفصاء  ( أوكيمي - يوكو (   الجانبية السقطة
 لوقوف من ا ( أوكيمي - يوكو (   السقطة الجانبية

 االحد  11
 هـ 21/7/1444 

   يسمالخ
 تعزيز نواتج التعلم   - داء "جملة حركيةألتطبيقات ا  هـ 25/7/1444

 االحد  12
 هـ 28/7/1444 

   يسمالخ
 هـ 3/8/1444

 مراجعة عامة 
 إجازة يوم التأسيس 

 االحد  13
 هـ 6/8/1444 

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 10/8/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

  




