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توزيع مقرر المرحلة االبتدائية
الصفوف األولية

(تحفيظ القرآن –التعليم العام ) 



عدد احلصصعنوان الدرسالوحدةالتاريخاألسبوع

هـ1444/ 2/  5–2/ 1األول 
األوىل

1التعرق

1الرشاقة

الثانية
1الوقوف الصحيح 

هـ1444/ 2/  12–2/ 8الثاني
2املشي الصحيح

1مسك الكرة باليدين بطريقة صحيحة

هـ1444/ 2/ 19–2/ 15الثالث

1مسك الكرة باليدين بطريقة صحيحة
1الوعي بأجزاء اجلسم من احلركة  

1املرونةاألوىل

هـ1444/ 2/ 24–2/ 22الرابع

الثالثة

1اجللوس الصحيح

2اجلري الصحيح 

هـ1444/ 3/ 3–2/ 29اخلامس
2االتزان املنخفض على الركبة والساق والقدم

1دحرجة الكرة باليدين من الثبات واحلركة

هـ1444/  3/ 10–3/ 6السادس
1دحرجة الكرة باليدين من الثبات واحلركة

1مسارات احلركة 

1االتزان  األوىل

هـ1444/ 3/ 17–3/ 13السابع
الرابعة

1الوثب الصحيح يف املكان

1مد مفصل الكتف إىل أقصى مدى له  

1االتزان على الركبة والقدم 

هـ1444/  3/ 24–3/ 22الثامن
2دحرجة الكرة بيد واحدة من الثبات يف مجيع االجتاهات

1الوعي بالقوة الالزمة لنقل اجلسم أو جزء منه

هـ1444/  4/ 2–3/ 27التاسع

مدخل يف رياضة التايكوندواألوىل-التايكوندو 
قبضة اليدوغلق(سوجي-موا )وقفه االنتباه

1

الثانية-التايكوندو 

1(سوجي –نارينهي) الوقفة املتوازية 

1(سوجي–جونيب)وقفة االستعداد 

هـ1444/   4/ 9–4/ 5العاشر
اللكمة األمامية املستقيمة من الثبات 

3(جريوجي-أوجلل) 

هـ1444/   4/  15–4/ 12احلادي عشر
اللكمة األمامية املستقيمة من الثبات 

3(جريوجي-مومتونج)

هـ1444/   4/ 23–4/ 19الثاني عشر

--------

---مراجعة عامة

الثالث عشر
---مراجعة عامةهـ1444/   4/ 30–4/ 26

االبتدائيتوزيع مقرر الصف األول 

.املعلمة/عنصرا اللياقة البدنية سيقدم خالل حصة مستقلة وسيعزز يف الوحدة التعليمية التالية  املقرر بها يف دليل املعلم•

.والقياس اخلتامي قبل نهاية الفرتة الثانية, قبل نهاية الفرتة األوىل التتبعيوالقياس , البدنية يف األسبوعني األولني اللياقىيتم قياس مستوى عناصر •

https://t.me/BadaniaSaudi


عدد احلصصعنوان الدرسالوحدةالتاريخاألسبوع

هـ1444/ 2/  5–2/ 1األول 
األوىل

1التغري يف معدل التنفس والتفسري املبسط له أثناء اجملهود البدني

1الرشاقة

الثانية

1االنزالق الصحيح من اجلري

هـ1444/ 2/  12–2/ 8الثانية
1االنزالق الصحيح من اجلري

1سحب املقاومات بطريقة آمنة وفعالة

1إىل األمامممدوتتانالوقوف من جلوس الرتبيع والذراعان 

هـ1444/ 2/ 19–2/ 15الثالث
1الوقوف من جلوس الرتبيع والذراعان ممدوتتان إىل األمام

2مترير الكرة بيدين من أسفل بطريقة صحيحة

هـ1444/ 2/ 24–2/ 22الرابع
1الوعي بالبيئة احمليطة أثناء ممارسة النشاط البدني

1املرونةاألوىل

الثالثة

1احلجل الصحيح

هـ1444/ 3/ 3–2/ 29اخلامس

1احلجل الصحيح

1الدفع الصحيح بطريقة آمنة وفعالة

1امليزان األمامي من الثبات

هـ1444/  3/ 10–3/ 6السادس

1الوعي بتحركات الزمالء أثناء ممارسة النشاط البدني

1االتزاناألوىل

الرابعة

1القفز الصحيح

هـ1444/ 3/ 17–3/ 13السابع
1القفز الصحيح

2تقوس اجلسم الصحيح

هـ1444/  3/ 24–3/ 22الثامن
2مترير الكرة بيد واحدة

1استخدام األدوات واألجهزة برفق أثناء النشاط البدني

الثالثة-التايكوندو هـ1444/  4/ 2–3/ 27التاسع
من الثبات( آب تشاجي)الركلة األمامية 

3(آب تشاجي)الوعي بأجزاء اجلسم أثناء أداء الركلة األمامية 

(ماكيأوجلل)الصد من أسفل إىل أعلى الرابعة-التايكوندو هـ1444/   4/ 9–4/ 5العاشر
3الوعي بأجزاء اجلسم أثناء أداء الصد من أسفل اىل أعلى

(ماكيمومتونج)الصد من اخلارج إىل الداخل  اخلامسة-التايكوندو هـ1444/   4/  15–4/ 12احلادي عشر
3الوعي بأجزاء اجلسم أثناء أداء الصد من اخلارج للداخل

هـ1444/   4/ 23–4/ 19الثاني عشر

--------
---مراجعة عامة

---مراجعة عامةهـ1444/   4/ 30–4/ 26الثالث عشر

توزيع مقرر الصف الثاني االبتدائي

.املعلمة/عنصرا اللياقة البدنية سيقدم خالل حصة مستقلة وسيعزز يف الوحدة التعليمية التالية  املقرر بها يف دليل املعلم•

.والقياس اخلتامي قبل نهاية الفرتة الثانية, قبل نهاية الفرتة األوىل التتبعيوالقياس , البدنية يف األسبوعني األولني اللياقىيتم قياس مستوى عناصر •

https://t.me/BadaniaSaudi


عدد احلصصعنوان الدرسالوحدةالتاريخالوحدة

هـ1444/ 2/  5–2/ 1األول 
األوىل

1معرفة ماذا حيدث للقلب أثناء ممارسة النشاط البدني بصورة مبسطة

1الرشاقة

الثانية

1االنزالق الصحيح يف اجتاه اخللف واجلانب

هـ1444/ 2/  12–2/ 8الثاني
1االنزالق الصحيح يف اجتاه اخللف واجلانب

1االرتكاز بطريقة صحيحة على الظهر مع تغري االجتاه

1نقل األداة فوق الرأس بثبات واتزان

2الكرة باليدين على األرضتنطيطهـ1444/ 2/ 19–2/ 15الثالث
1التصور احلركي أثناء ممارسة النشاط البدني

هـ1444/ 2/ 24–2/ 22الرابع

1املرونةاألوىل

الثالثة

1السقوط األمامي واجلانيب بطريقة صحيحة

1االرتكاز بطريقة صحيحة على املقعدة مع تغري االجتاه

3الوقوف على الرأس بطريقة صحيحةهـ1444/ 3/ 3–2/ 29اخلامس

هـ1444/  3/ 10–3/ 6السادس
2الكرة بيد واحدة على األرضتنطيط

1التصور الذهين للحركة أثناء ممارسة النشاط البدني

هـ1444/ 3/ 17–3/ 13السابع

1االتزاناألوىل

الرابعة

1السقوط اخللفي بطريقة صحيحة

1الطعن على القدمني بالتبادل يف مجيع االجتاهات

هـ1444/  3/ 24–3/ 22الثامن
1امليزان اجلانيب

2الكرة باليدين يف اهلواءتنطيط

هـ1444/  4/ 2–3/ 27التاسع
من الثبات( آب تشاجي)الركلة األمامية الثالثة-التايكوندو 

3(آب تشاجي)الوعي بأجزاء اجلسم أثناء أداء الركلة األمامية 

(ماكيأوجلل)الصد من أسفل إىل أعلى الرابعة-التايكوندو هـ1444/   4/ 9–4/ 5العاشر
3الوعي بأجزاء اجلسم أثناء أداء الصد من أسفل اىل أعلى

ةاخلامس-التايكوندو هـ1444/   4/  15–4/ 12احلادي عشر
(ماكيمومتونج)الصد من اخلارج إىل الداخل  

3الوعي بأجزاء اجلسم أثناء أداء الصد من اخلارج للداخل

هـ1444/   4/ 23–4/ 19الثاني عشر

--------
---مراجعة عامة

---مراجعة عامةهـ1444/   4/ 30–4/ 26الثالث عشر

توزيع مقرر الصف الثالث االبتدائي

.املعلمة/عنصرا اللياقة البدنية سيقدم خالل حصة مستقلة وسيعزز يف الوحدة التعليمية التالية  املقرر بها يف دليل املعلم•

.لثانيةوالقياس اخلتامي قبل نهاية الفرتة ا, قبل نهاية الفرتة األوىل التتبعيوالقياس , البدنية يف األسبوعني األولني اللياقىيتم قياس مستوى عناصر •

https://t.me/BadaniaSaudi



