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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

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

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

التمريرة المرتدة بيد   - الخلفي(  -االرتكاز )األمامي 
 واحدة 

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

تصويب الكرة من   -المحاورة بالكرة  - التصويب السلمي 
 لثباتا

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

( ١٢( الحالة القانونية للكرة، المادة )١٠القانون المادة )
: كيف تلعب   (١٣كرة اللعب والحيازة المتبادلة، المادة )

 الرشاقة  -قوة عضالت البطن  - الكرة

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

االحتياج اليومي من    -االحتياج من العناصر الغذائية 
 سنة(  ١٣ -٥الحصص الغذائية لعمر )

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

( تبديل  ٨) ن المادة : القانو - القدرة العضلية  -المرونة 
 : اللعب الفردي  (١٠، المادة ) الملعب

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

الضربة  -اإلرسال األمامي   -مسكة المضرب الخلفية 
 الساحقة األمامية 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

  -الضربة المقوسة الخلفية  -ضربة الصد األمامية 
 االتزان  -المرونة 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

تمرير الكرة من   -تمرير الكرة بيد واحدة من فوق الرأس 
 المحاورة بالكرة  -الجري(   -الحركة )المشي 

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

القانون المادة   -التصويب من فوق الرأس مع االرتكاز 
: رمية   (١٠، المادة ) الدخول على المنافس: ( ٨)

 : الرمية الجانبية (١١اإلرسال المادة )

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

فل إلى  المهارات الدفاعية من الحركة )الصد من اس
المهارات الدفاعية من الحركة   -أوكي "  -أعلى( /"آجى 

 أوكي "   -)الصد من الخارج للداخل( "سوتو 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

من أعلى إلى   الصد )المهارات الدفاعية من الحركة 
تطبيقات األداء "جملة   -براي "  -أسفل( "جيدان 

 حركية" )تعزيز نواتج التعلم( 
 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

ج  تابع تطبيقات األداء "جملة حركية" )تعزيز نوات
تابع تطبيقات األداء "جملة حركية" )تعزيز  -التعلم( 

 نواتج التعلم(

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 هـ 11/1444/2٦

مسابقات وألعاب صغيرة تستهدف تنمية عنصري قوة  
مسابقات وألعاب صغيرة   -عضالت البطن والرشاقة 

 تستهدف تنمية عنصري المرونة واالتزان 

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 


