


 

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

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 10/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 14/5/1444

المجهود البدني   التغير في معدل التنفس أثناء
 ( السرعة) القوة العضلية   - والتفسير المبسط له

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
  _________ 

 
   يوم التأسيسإجازة 
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

تمرير الكرة   -  علىألصابع إللمام ولأل تمرير الكرة با
 على ألمام ولألل سفل بالساعدين ألمن ا

 االحد  3
 هـ 24/5/1444 

   يسمالخ
 هـ 28/5/1444

القوانين الحديثة    سفلألرسال الجانبي من اإلا
)  القوة العضلية  - الضرورية التي تحكم اللعبة
 ( السرعة

 إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 االحد  4
 هـ 1/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/6/1444

  - ماميةألالضربة الرافعة ا - الضربة الرافعة الخلفية
 الضربة نصف الطائرة 

 االحد  5
 هـ 8/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/6/1444

القوانين الضرورية   ماميةألالضربة الساحقة ا
  )ت البطن ال قوة عض -تحكم اللعبة  الحديثة التي 

 ( الرشاقة

 االحد  6
 هـ 15/6/1444

   يسمالخ
 هـ 19/6/1444

الوثب   - الوقوف  مامية المنحنية منألالدحرجة ا
ثم أداء   المحور الطولي  داء نصف لفة حولألعلى ألل

 حتى وضع الوقوف  الدحرجة الخلفية المنحنية

 االحد  7
 هـ 22/6/1444 

   يسمالخ
 هـ 26/6/1444

رتقاء  القتراب واالا  - القفز فتحا  على المهر عرضا  
المفاهيم   على ثم الهبوطألللوثب ل رتقاءالعلى سلم ا 

 الجمباز  الميكانيكية الخاصة بمهارات 
 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 :
 

 - المدرسة :مديرة  
 

 - المشرفة المادة :
 

 
  




