
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة رياضة مدرسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9sports                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة رياضة مدرسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9sports2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/9
https://almanahj.com/bh/9
https://almanahj.com/bh/9sports
https://almanahj.com/bh/9sports
https://almanahj.com/bh/9sports2
https://almanahj.com/bh/9sports2
https://almanahj.com/bh/grade9
https://almanahj.com/bh/grade9
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي
كرة الطائرةكرة الطائرة

ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من 
ٔاعلىٔاعلى

ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من 
ٔاعلىٔاعلى

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي
  كرة الطائرةكرة الطائرة

ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من 
ٔاعلىٔاعلى

ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من ربط االرسال والتمرير من ٔاسفل والتمرير من 
ٔاعلىٔاعلى



      ::اعلىاعلى  منمن  التمريرالتمرير
          ..للعبةللعبة  الفقري الفقري   العمودالعمود  بمثابةبمثابة  وهموهم  ٔاسفل،ٔاسفل،  منمن  والتمريروالتمرير          ..للعبةللعبة  الفقري الفقري   العمودالعمود  بمثابةبمثابة  وهموهم  ٔاسفل،ٔاسفل،  منمن  والتمريروالتمرير

التمريرالتمرير  ومنومن  ٔاسفلٔاسفل  منمن  والتمريروالتمرير  االرسالاالرسال  مهارةمهارة  ربطربط
والتمريروالتمرير  اعلىاعلى  منمن  والتمريروالتمرير  االرسالاالرسال  هيهي  الطائرةالطائرة  كرةكرة  فيفي  أالساسيةأالساسية  المهاراتالمهارات والتمريروالتمرير  اعلىاعلى  منمن  والتمريروالتمرير  االرسالاالرسال  هيهي  الطائرةالطائرة  كرةكرة  فيفي  أالساسيةأالساسية  المهاراتالمهارات

      ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
..ٔاوالٔاوالتتم علمية ربط المهارات على أالداء الفردي تتم علمية ربط المهارات على أالداء الفردي 

  



      ..ٔاعلىٔاعلى

  ..الحائطالحائط  منمن

  ..الحائطالحائط  ..الحائطالحائط

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات

  ..ٔاعلىٔاعلى  منمن  باإلرسالباإلرسال  الطالبالطالب  يقوميقوم••  ..ٔاعلىٔاعلى  منمن  باإلرسالباإلرسال  الطالبالطالب  يقوميقوم••

ٔاعلىٔاعلى  منمن  االرسالاالرسال  تنفيذتنفيذ  موقعموقع  تعديلتعديل  معمع  السابقالسابق  التمرينالتمرين  يكرر يكرر ••

منمن  ارتدادهاارتدادها    بعدبعد    ٔاسفلٔاسفل  منمن  الكرةالكرة  باستقبالباستقبال  الطالبالطالب  يقوميقوم••

الحائطالحائط  منمن  ارتدادهاارتدادها    بعدبعد  اعلىاعلى  منمن  الكرةالكرة  بتمريربتمرير  الطالبالطالب  يقوميقوم•• الحائطالحائط  منمن  ارتدادهاارتدادها    بعدبعد  اعلىاعلى  منمن  الكرةالكرة  بتمريربتمرير  الطالبالطالب  يقوميقوم



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..الضاربةالضاربة  الذراعالذراع  كـتفكـتف  فوقفوق  

  ..  اعلىاعلى  ومنومن

      ))،الساعدين،الساعدين  الذراعينالذراعين  ،،    الفخذينالفخذين((..  اسفلاسفل
  ..ٔاعلىٔاعلى  منمن  والتمريروالتمرير  االرسالاالرسال  ٔاداءٔاداء

√
√

الممررةالممررة
  اسفلاسفل
الممررةالممررة  ..ٔاعلىٔاعلى  منمن  والتمريروالتمرير  االرسالاالرسال  ٔاداءٔاداء

  ::الذاتيالذاتي  التقييمالتقييم
  ::التاليةالتالية  العباراتالعبارات  ٔامامٔامام  ××    ٔاؤاو    √√عالمةعالمة  ضعضع  ..11  ::التاليةالتالية  العباراتالعبارات  ٔامامٔامام  ××    ٔاؤاو    √√عالمةعالمة  ضعضع  ..11
  بارتفاعبارتفاع  عالياعاليا  ٔامامأاماما  باليدباليد  الكرةالكرة  ترمىترمى  اعلىاعلى  منمن  االرسالاالرسال  ٔاداءٔاداء  عندعند  ::أ أ 

ومنومن  ٔاسفلٔاسفل  منمن  الكرةالكرة  تمريرتمرير  عندعند  للوقوفللوقوف  للوصولللوصول  الركبتينالركبتين  مدمد::بب
  ::  الفراغالفراغ  وامالٔ وامالٔ   المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  اختراختر  ..  22
اسفلاسفل  ومنومن  اعلىاعلى  منمن  التمريرالتمرير  عندعند  قليالقليال  ..............................  وو  الركبتينالركبتين  ثنيثني::أ أ 

ٔاداءٔاداء  عقبعقب  للكرةللكرة  ....................  واليدينواليدين  ........................  بالذراعبالذراع  الكرةالكرة  متابعةمتابعة::بب
الفخذينالفخذين

الممررةالممررةالضاربةالضاربة
اسفلاسفل  ومنومن  اعلىاعلى  منمن  التمريرالتمرير  عندعند  قليالقليال  ..............................  وو  الركبتينالركبتين  ثنيثني::أ أ 

ٔاداءٔاداء  عقبعقب  للكرةللكرة  ....................  واليدينواليدين  ........................  بالذراعبالذراع  الكرةالكرة  متابعةمتابعة::بب
  ))  الحاملةالحاملة//الحرةالحرة  ،،  المساعدةالمساعدة  //  الساندةالساندة  ،،  الممررةالممررة  //الضاربةالضاربة((        
  

الممررةالممررةالضاربةالضاربة



انتھى الدرسانتھى الدرس


