
 

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 الوثبالتصويب من الوثبالتصويب من الوثبالتصويب من الوثب

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

التصويب من الوثبالتصويب من الوثبالتصويب من الوثبالتصويب من الوثب



..الهواءالهواء  فيفي  الوثبالوثب  معمع  لكنلكن  الثباتالثبات  منمن  التصويبالتصويب ..الهواءالهواء  فيفي  الوثبالوثب  معمع  لكنلكن  الثباتالثبات  منمن  التصويبالتصويب

  منمن  قريباً قريباً   المصوبةالمصوبة  اليداليد  مرفقمرفق  يكونيكون  بحيثبحيث  التصويبالتصويب  يتميتم

.المكانالمكان  نفسنفس .المكانالمكان  نفسنفس

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
  

التصويبالتصويب  طريقةطريقة  بنفسبنفس  الوثبالوثب  منمن  التصويبالتصويب  طريقةطريقة  تؤدىتؤدى•• التصويبالتصويب  طريقةطريقة  بنفسبنفس  الوثبالوثب  منمن  التصويبالتصويب  طريقةطريقة  تؤدىتؤدى••

يتميتم  نقطةنقطة  ٔاعلىٔاعلى  إلىإلى  الوصولالوصول  وعندوعند  ٔاعلىٔاعلى  إلىإلى  الوثبالوثب••

..العينالعين

نفسنفس  فيفي  القدمينالقدمين  علىعلى  والنزولوالنزول  للتصويبللتصويب  الرسغالرسغ  متابعةمتابعة•• نفسنفس  فيفي  القدمينالقدمين  علىعلى  والنزولوالنزول  للتصويبللتصويب  الرسغالرسغ  متابعةمتابعة••

  



..  بالوثببالوثب

..مم  22  مسافةمسافة

..الحائطالحائط  علىعلى  الصقالصق  بشريطبشريط  مرسوممرسوم

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
  

أ أ  بالوثببالوثب  التصويبالتصويب  ثمثم  ستعدادستعداداالاال  وضعوضع  خذخذأ أ   ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••

مسافةمسافة  منمن  بالوثببالوثب  السلةالسلة  علىعلى  التصويبالتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••

  
    

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



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..قليالقليال  

  ..التصويبالتصويب  يتميتم

    ،،  التنطيطالتنطيط  ،،  التصويبالتصويب((                          ..المكانالمكان  نفسنفس  فيفي  القدمينالقدمين

√

√

    ،،  التنطيطالتنطيط  ،،  التصويبالتصويب((                          ..المكانالمكان  نفسنفس  فيفي  القدمينالقدمين

العينالعين  ))الصدرالصدر  ،،  العينالعين  ،،  الجذعالجذع((        ..للتصويبللتصويب  النهائيةالنهائية  المرحلةالمرحلة

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

ٔامامأامامأاحدىٔاحدى قليالقليال  ٔامامأاماما  القدمينالقدمين  ٔاحدىٔاحدى  تقدمتقدم  معمع  للسلةللسلة  موجهاموجها  الطالبالطالب  يقفيقف  ::أ أ 

يتميتم  نقطةنقطة  ٔاعلىٔاعلى  الىالى  الوصولالوصول  وعندوعند  ٔاعلىٔاعلى  الىالى  الطالبالطالب  يثبيثب::بب
  ::  الفراغالفراغ  وإملءوإملء  المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  خترخترأ أ   ..  22
القدمينالقدمين  علىعلى  والنزولوالنزول  ..............................  ٔاثناءٔاثناء  الرسغالرسغ  متابعةمتابعة  ::أ أ  لتصويبلتصويباا القدمينالقدمين  علىعلى  والنزولوالنزول  ..............................  ٔاثناءٔاثناء  الرسغالرسغ  متابعةمتابعة  ::أ أ 

      ))المراوغةالمراوغة
المرحلةالمرحلة  ٔاثناءٔاثناء  ......................  منمن  قريباقريبا  المصوبةالمصوبة  اليداليد  مرفقمرفق  يكونيكون::بب

  



انتھى الدرسانتھى الدرس


