
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7sports                   

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

https://almanahj.com/bh/7sports2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعدادي

كرة اليدكرة اليد
واالستالمواالستالمواالستالمواالستالم

الصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعدادي

  كرة اليدكرة اليد
واالستالمواالستالمالتمرير التمرير واالستالمواالستالمالتمرير التمرير 



  اليداليد  متابعةمتابعة  عمليةعملية  تتمتتم  حيثحيث  ,,  أالخيرةأالخيرة  المرحلةالمرحلة  فيفي  وخاصةوخاصة  تماماً تماماً 
    ..الكرةالكرة    ..الكرةالكرة
    ..الصحيحالصحيح  التمريرالتمرير  لضمانلضمان  المسافةالمسافة  ويراعيويراعي  التمرير،التمرير،

    ..مستقيممستقيم  وبشكلوبشكل  الرٔاسالرٔاس  مستوىمستوى
  فيفي  أاليمنأاليمن  للطالبللطالب  أالمامأالمام  فيفي  اليسرى اليسرى   القدمالقدم  بوجودبوجود  التمريرالتمرير  يتميتم  حيثحيث

..أاليسرأاليسر..أاليسرأاليسر

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
تماماً تماماً   الكرةالكرة  خلفخلف  وأالصابعوأالصابع  اليداليد  رسغرسغ  وضعوضع  علىعلى  التٔاكيدالتٔاكيد  يجبيجب••

الكرةالكرة  توجيهتوجيه  فيفي  كبيركبير  دور دور   للرسغللرسغ  ويكونويكون  الكرة،الكرة،  خلفخلف  الراميةالرامية الكرةالكرة  توجيهتوجيه  فيفي  كبيركبير  دور دور   للرسغللرسغ  ويكونويكون  الكرة،الكرة،  خلفخلف  الراميةالرامية
التمرير،التمرير،  ٔاثناءٔاثناء  فيفي  متصلبمتصلب  وغيروغير  مرناً مرناً   الطالبالطالب  جسمجسم  يكونيكون  ٔانٔان••
    ..بدقةبدقة  الحائطالحائط  إلىإلى  التمريرالتمرير  يكونيكون  ٔانٔان  يجبيجب••
مستوىمستوى  وفيوفي  الكـتفالكـتف  منمن  الحائطالحائط  إلىإلى  التمريرالتمرير  يكونيكون  ٔانٔان  يجبيجب••
حيثحيث  للرجلين،للرجلين،  الصحيحةالصحيحة  الخطواتالخطوات  ٔاخذٔاخذ  علىعلى  التٔاكيدالتٔاكيد  يجبيجب••

أاليسرأاليسر  الطالبالطالب  إلىإلى  بالنسبةبالنسبة  والعكسوالعكس  التمريرالتمرير  منمن  أالخيرةأالخيرة  المرحلةالمرحلة أاليسرأاليسر  الطالبالطالب  إلىإلى  بالنسبةبالنسبة  والعكسوالعكس  التمريرالتمرير  منمن  أالخيرةأالخيرة  المرحلةالمرحلة



..للحائطللحائط..للحائطللحائط

..الحائطالحائط

..تمرير الكرة للحائط بٔاخذ خطوة ثم خطوتين ثم ثالثتمرير الكرة للحائط بٔاخذ خطوة ثم خطوتين ثم ثالث

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات

للحائطللحائطتمرير الكرة تمرير الكرة ) ) مسك الكرةمسك الكرة. . الحائطالحائطمواجه مواجه . . جلوس طويلجلوس طويل((•• للحائطللحائطتمرير الكرة تمرير الكرة ) ) مسك الكرةمسك الكرة. . الحائطالحائطمواجه مواجه . . جلوس طويلجلوس طويل((

الحائطالحائطتبادل تمرير الكرة مع تبادل تمرير الكرة مع ) ) مسك الكرةمسك الكرة. . الحائطالحائطمواجه مواجه . . جثوجثو((••

..تبادل التمرير مع الحائطتبادل التمرير مع الحائط) ) مواجه الحائطمواجه الحائط. . وقوفوقوف((••

. . ستالم على الحائطستالم على الحائطالتمرير واإلالتمرير واإل) ) مسك كرةمسك كرة. . وقوفوقوف((••

..تمرير الكرة للحائط تمرير الكرة للحائط ) ) وقوفوقوف((•• ..تمرير الكرة للحائط تمرير الكرة للحائط ) ) وقوفوقوف((••

تمرير الكرة للحائط بٔاخذ خطوة ثم خطوتين ثم ثالثتمرير الكرة للحائط بٔاخذ خطوة ثم خطوتين ثم ثالث) ) وقوفوقوف((••



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..  التمريرالتمرير

      ))الحركةالحركة  ،،  المسافةالمسافة

√

√

      ))الحركةالحركة  ،،  المسافةالمسافة
مستقيممستقيم  ))جانبيجانبي  ،،  دائرةدائرة  ،،  مستقيممستقيم((  ..................................  بشكلبشكل  الرٔاسالرٔاس

  ::  الذاتيالذاتي  التقويمالتقويم
  ::التاليةالتالية  العباراتالعبارات  ٔامامٔامام  ××    ٔاؤاو    √√عالمةعالمة  ضعضع  ..11  ::التاليةالتالية  العباراتالعبارات  ٔامامٔامام  ××    ٔاؤاو    √√عالمةعالمة  ضعضع  ..11

  ..تماماتماما  الكرةالكرة  خلفخلف  اليداليد  رسغرسغ  وضعوضع  علىعلى  التٔاكيدالتٔاكيد  يجبيجب  ::أ أ 

التمريرالتمرير  ٔاثناءٔاثناء  متصلبامتصلبا  وغيروغير  مرنامرنا  الجسمالجسم  يكونيكون  ٔانٔان  يجبيجب::بب
  ::  الفراغالفراغ  وإملءوإملء  المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  خترخترإإ  ..  22
المسافةالمسافة  ،،  الثباتالثبات((  ..الصحيحالصحيح  التمريرالتمرير  لضمانلضمان  ......................  يراعىيراعى  ::أ أ  المسافةالمسافة المسافةالمسافة  ،،  الثباتالثبات((  ..الصحيحالصحيح  التمريرالتمرير  لضمانلضمان  ......................  يراعىيراعى  ::أ أ 

الرٔاسالرٔاس  مستوىمستوى  وفيوفي  الكـتفالكـتف  منمن  التمريرالتمرير  يكونيكون  ٔانٔان  يجبيجب::بب
  

المسافةالمسافة



انتھى الدرسانتھى الدرس


