
https://www.mnhaji.com/
https://www.mnhaji.com/apple/
https://www.mnhaji.com/play.google/
https://www.mnhaji.com/huawei/


 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 (ابتدائي  رابعال ) للصف(  بدنية التربية ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 التمريرة الصدرية   -وقفة االستعداد  - مسك الكرة  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

التصويب بيد واحدة من    -المحاورة العالية والمنخفضة 
 ف الكت

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

( :  ٣( ساحة اللعب ، المادة )٢القانون المادة )
 الرشاقة    -قوة عضالت البطن  -تجهيزات ال

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

األطعمة التي يجب التقليل من    -األنماط الغذائية الصحية 
 تناولها 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

( الملعب  ١القانون المادة ) - القدرة العضلية  -المرونة 
 ( المضرب  ٤( الريشة، المادة )٢وتجهيزاته، المادة )

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

  -وقفة االستعداد  -مسك المضرب )المسكة األمامية( 
 ض  اإلرسال المنخف

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

اللياقة القلبية   -الضربة األمامية بوجه وظهر المضرب 
 القدرة العضلية  - التنفسية

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

استالم الكرة   -تمرير الكرة بيد واحدة من مستوى الكتف 
 باليدين من مستوى الصدر  

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

( الملعب  ١القانون المادة ) -تنطيط الكرة بيد واحدة 
 (: الفريق  ٤( وقت اللعب، المادة )٢وتجهيزاته، المادة )

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

داتشي"   -"زنكتسو وقفات / )وقفة االرتكاز األمامي(: ال
المهارات   -داتشي "  -براي زنكتسو  -"جيدان  -

)اللكمة األمامية المستقيمة(   -الهجومية من الحركة 
 تسوكي"  -آوى-"جودان

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

المهارات الهجومية من الحركة )اللكمة األمامية  
المهارات   - تسوكي" -آوى-المستقيمة( "شودان

 جيري"  -الهجومية من الحركة )الركلة األمامية( "ماي
 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

تابع المهارات الهجومية من الحركة الركلة األمامية(  
  -تطبيقات األداء "جملة حركية"  -جيري" -"ماي

 )تعزيز نواتج التعلم( 

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 هـ 11/1444/2٦

عاب صغيرة تستهدف تنمية عنصري اللياقة مسابقات وأل
مسابقات وألعاب   - القلبية التنفسية والقدرة العضلية 

صغيرة تستهدف تنمية عنصري قوة عضالت البطن  
 والرشاقة

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 


