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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ............. 
 مدرسة ....................................... 

 

 (االول ابتدائي  ) ( للصف التربية بدنية ) توزيع منهج مادة الثالثالفصل الدراسي 

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 االتزان  -مكونات الغذاء الصحيح  -مفهوم الغذاء الصحيح  هـ 24/8/1444

بداية الدراسية الفصل  
 ث للثاالدراسي ا 

 يوم االحد 
 هـ  20/8/1444

 _________ 
 

عيد الفطر  إجازة 
   المبارك

و   االحد و االثنينيوم 
 الثالثاء 

 هـ  3-4-5/10/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  8-9/11/1444
  _________ 

 
بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ  4/12/1444

 االحد  2
 هـ 27/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 1/9/1444

تابع العدو الصحيح في خط   -العدو الصحيح في خط مستقيم 
 االهتزاز الصحيح  -مستقيم 

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

تابع االتزان باستناد   -على الحائط االتزان باستناد الظهر 
ألعاب حركية تعزز المهارات الحركية   -الظهر على الحائط 

 التابعة للوحدة التعليمية، وتبرز القدرات الفردية 

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

تابع العدو الصحيح   - العدو الصحيح في خط منحني -التوافق 
 في خط منحني 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

الوقوف على   -تابع إيقاف الكرة بالقدم  -إيقاف الكرة بالقدم 
 قاعدة ثابتة بقدم واحدة 

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

ألعاب حركية تعزز   -بقدم واحدة تابع الوقوف على قاعدة ثابتة 
المهارات الحركية التابعة للوحدة التعليمية، وتبرز القدرات  

 الفردية 
 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

تابع العدو الصحيح    -العدو الصحيح في خط متعرج  -الرشاقة 
 في خط متعرج 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

تابع االرتكاز على   -االرتكاز على مشط القدم وتغيير االتجاه 
 الجري بالكرة  -مشط القدم وتغيير االتجاه 

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

تعزز  ألعاب حركية  -تابع الجري بالكرة   -تابع الجري بالكرة 
المهارات الحركية التابعة للوحدة التعليمية، وتبرز القدرات  

 الفردية 

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

  -داتشي(  -مدخل في رياضة الكاراتيه وقفه االنتباه )هيسكو 
وقفة   -داتشي(   -الوقفة المتوازية )هيكو  -غلق قبضة اليد 

 تاي(   -االستعداد )شيزن 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

تابع   -تسوكي(   -اللكمة األمامية المستقيمة من الثبات )جودان 
تابع   -تسوكي(   -ات )جودان اللكمة األمامية المستقيمة من الثب

 تسوكي(   -اللكمة األمامية المستقيمة من الثبات )جودان 
 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

يتبع    - تسوكي  –اللكمة األمامية المستقيمة من الثبات )شودان 
تابع   -تسوكي(  -اللكمة األمامية المستقيمة من الثبات )شودان 

 تسوكي(   -اللكمة األمامية المستقيمة من الثبات شودان 

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 هـ 11/1444/2٦

  -مسابقات وألعاب صغيرة تستهدف تنمية عنصر التوافق 
 -صغيرة تستهدف تنمية عنصر الرشاقة مسابقات وألعاب  

 مسابقات وألعاب صغيرة تستهدف تنمية عنصر االتزان 

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 

 


