
 

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        
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الصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعدادي
كرة السلةكرة السلة

التصويب من الثباتالتصويب من الثباتالتصويب من الثباتالتصويب من الثبات

الصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعداديالصف الثالث اإلعدادي
  كرة السلةكرة السلة

التصويب من الثباتالتصويب من الثباتالتصويب من الثباتالتصويب من الثبات



  المسافةالمسافة  وتكونوتكون  المصوبة،المصوبة،  لليدلليد  المقابلةالمقابلة  القدمالقدم  تتقدمتتقدم  بحيثبحيث  قليال،قليال،  المسافةالمسافة  وتكونوتكون  المصوبة،المصوبة،  لليدلليد  المقابلةالمقابلة  القدمالقدم  تتقدمتتقدم  بحيثبحيث  قليال،قليال،

  حتىحتى  للخلفللخلف  الرسغالرسغ  ثنيثني  معمع  لٔالرضلٔالرض  موازٍ موازٍ   والعضدوالعضد  المرفقالمرفق  منمن  مثنيةمثنية

  للكرةللكرة  الطالبالطالب  بهابها  يعطييعطي  اليداليد  لرسغلرسغ  إضافيةإضافية  وبحركةوبحركة  انسيابيانسيابي  توقيتتوقيت

..السلةالسلة  إلىإلى  الكرةالكرة  تقطعهاتقطعها  التيالتي  للمسافةللمسافة  تبعاً تبعاً   المطلوبالمطلوب  المدىالمدى

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
قليال،قليال،  ٔاماماً ٔاماماً   القدمينالقدمين  إحدىإحدى  تقدمتقدم  معمع  السلةالسلة  مواجهامواجها  الطالبالطالب  يقفيقف•• قليال،قليال،  ٔاماماً ٔاماماً   القدمينالقدمين  إحدىإحدى  تقدمتقدم  معمع  السلةالسلة  مواجهامواجها  الطالبالطالب  يقفيقف

..الكـتفينالكـتفين  بٔاتساعبٔاتساع  القدمينالقدمين  بينبين

مثنيةمثنية  والذراعوالذراع  المصوبةالمصوبة  اليداليد  ٔاصابعٔاصابع  علىعلى  الكرةالكرة  الطالبالطالب  يضعيضع••

..اليداليد  ٔاصابعٔاصابع  علىعلى  الكرةالكرة  تستقرتستقر

عالياً عالياً ٔاماماً ٔاماماً •• توقيتتوقيت  فيفي  عالياً عالياً   ٔاماماً ٔاماماً   المصوبةالمصوبة  الذراعالذراع  وتستقيموتستقيم  الركبتانالركبتان  تمتدتمتد••

المدىالمدى  وكذلكوكذلك  لهالها  الالزمالالزم  والدورانوالدوران  لالنطالقلالنطالق  الالزمةالالزمة  السرعةالسرعة



..الحائطالحائط  علىعلى  التصويبالتصويب  ثمثم  

.الحائطالحائط

..الحائطالحائط  علىعلى  الصقالصق  بشريطبشريط

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
  

ٔاخذٔاخذ   ستعدادستعداداالاال  وضعوضع  ٔاخذٔاخذ  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..الحائطالحائط  مواجهمواجه  ..وقوفوقوف((••

الحائطالحائط  علىعلى  مم22  مسافةمسافة  منمن  التصويبالتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••

  
    
  
  

بشريطبشريط  مرسوممرسوم  مربعمربع  ٔاؤاو  الحائطالحائط  علىعلى  معلقمعلق  طوقطوق  استخداماستخدام  يمكنيمكن  ::مالحظةمالحظة



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..الكـتفينالكـتفين  باتساعباتساع

      ))االماماالمام  ،،  الجانبالجانب  ،،  الخلفالخلف((

√

√

الجانبالجانب       ))االماماالمام  ،،  الجانبالجانب  ،،  الخلفالخلف((
الذراعالذراع  ..المرفقالمرفق  منمن  مثنيةمثنية  ......................

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

باتساعباتساع  القدمينالقدمين  بينبين  المسافةالمسافة  تكونتكون  للكرةللكرة  الالعبالالعب  تصويبتصويب  عندعند  ::أ أ 

  ..المصوبةالمصوبة  لليدلليد  المقابلةالمقابلة  الالعبالالعب  قدمقدم  تتقدمتتقدم::بب
  ::  الفراغالفراغ  وإمالٔ وإمالٔ   المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  خترخترأ أ   ..  22
((  ............................  منمن  الكرةالكرة  تسندتسند  المصوبةالمصوبة  غيرغير  أالخرى أالخرى   اليداليد    ::أ أ 

ٔاصابعٔاصابع
((  ............................  منمن  الكرةالكرة  تسندتسند  المصوبةالمصوبة  غيرغير  أالخرى أالخرى   اليداليد    ::أ أ 

......................وو  المصوبةالمصوبة  اليداليد  ٔاصابعٔاصابع  علىعلى  الكرةالكرة  الطالبالطالب  يضعيضع::بب
  ))  الكـتفالكـتف  ،اليد،،اليد،  الذراعالذراع((
  



انتھى الدرسانتھى الدرس


