
 

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

من الحركةمن الحركةمن الحركةمن الحركة

الصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعداديالصف أالول اإلعدادي
  كرة اليدكرة اليد

من الحركةمن الحركة  التنطيطالتنطيط من الحركةمن الحركة  التنطيطالتنطيط



..أالرضأالرض

..

..الطالبالطالب  ويدويد  أالرضأالرض  بينبين  دائمةدائمة  بصورةبصورة  وتتحركوتتحرك ..الطالبالطالب  ويدويد  أالرضأالرض  بينبين  دائمةدائمة  بصورةبصورة  وتتحركوتتحرك

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
    ..اليداليد  رسغرسغ  ومنومن  واحدةواحدة  بيدبيد  التنطيطالتنطيط  مهارةمهارة  تؤدىتؤدى    ..اليداليد  رسغرسغ  ومنومن  واحدةواحدة  بيدبيد  التنطيطالتنطيط  مهارةمهارة  تؤدىتؤدى••

      ..ٔاماماً ٔاماماً   أالرضأالرض  إلىإلى  لتنطيطهالتنطيطها  المفتوحةالمفتوحة  باليدباليد  الكرةالكرة  تدفعتدفع••

أالرضأالرض  منمن  رتدادهارتدادهااا  بعدبعد  الكرةالكرة  ٔاعلىٔاعلى  أالصابعأالصابع  سالمياتسالميات  تقابلتقابل••

..ٔاخرى ٔاخرى   مرةمرة  أالرضأالرض  إلىإلى  لدفعهالدفعها  الرسغالرسغ  بمساعدةبمساعدة  الكرةالكرة  تضغطتضغط••

وتتحركوتتحرك  الدافعةالدافعة  لليدلليد  المماثلةالمماثلة  القدمالقدم  وخارجوخارج  ٔاماماً ٔاماماً   الكرةالكرة  تكونتكون•• وتتحركوتتحرك  الدافعةالدافعة  لليدلليد  المماثلةالمماثلة  القدمالقدم  وخارجوخارج  ٔاماماً ٔاماماً   الكرةالكرة  تكونتكون••



..للكرةللكرة
..التنطيطالتنطيط  معاودةمعاودة  ثمثم  كاملةكاملة  لفةلفة  والدورانوالدوران

..التنطيطالتنطيط  استمراراستمرار  معمع  خاللهاخاللها  منمن  الكرةالكرة  لتمريرلتمرير  ٔامامأاماما ..التنطيطالتنطيط  استمراراستمرار  معمع  خاللهاخاللها  منمن  الكرةالكرة  لتمريرلتمرير  ٔامامأاماما
..باستمرارباستمرار

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
  
..ومسكهاومسكها  واحدةواحدة  لمرةلمرة  الكرةالكرة  تنطيطتنطيط  ))  باليدينباليدين  الكرةالكرة  مسكمسك  وقوفوقوف((•• ..ومسكهاومسكها  واحدةواحدة  لمرةلمرة  الكرةالكرة  تنطيطتنطيط  ))  باليدينباليدين  الكرةالكرة  مسكمسك  وقوفوقوف((••
..أاليسرأاليسر  ثمثم  أاليمنأاليمن  للجانبللجانب  الكرةالكرة  تنطيطتنطيط  ))وقوفوقوف((••
..أاليسرأاليسر  ثمثم  أاليمنأاليمن  للجانبللجانب  الكرةالكرة  تنطيطتنطيط    ))جثوجثو((    ••
..أاليسرأاليسر  ثمثم  أاليمنأاليمن  للجانبللجانب  الكرةالكرة  تنطيطتنطيط  ))طويلطويل  جلوسجلوس((••
للكرةللكرة  المستمرالمستمر  التنطيطالتنطيط  ))أالخرى أالخرى   باليدباليد  الكرةالكرة  مسكمسك  ..جانبيجانبي  مائلمائل  انبطاحانبطاح((    ••
والدورانوالدوران  الكرةالكرة  تركترك  اإليعازاإليعاز  معمع  للكرةللكرة  المستمرالمستمر  التنطيطالتنطيط  ))  الكرةالكرة  مسكمسك  وقوفوقوف((••
ٔامامأاماما  الرجلالرجل  رفعرفع  اإليعازاإليعاز  معمع  للكرةللكرة  المستمرالمستمر  التنطيطالتنطيط  ))  الكرةالكرة  مسكمسك  وقوفوقوف((•• ٔامامأاماما  الرجلالرجل  رفعرفع  اإليعازاإليعاز  معمع  للكرةللكرة  المستمرالمستمر  التنطيطالتنطيط  ))  الكرةالكرة  مسكمسك  وقوفوقوف((••
باستمرارباستمرار  الكرةالكرة  تنطيطتنطيط  ))  الظهرالظهر  خلفخلف  وأالخرى وأالخرى   باليدباليد  الكرةالكرة  مسكمسك  وقوفوقوف((••



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..أالصابعأالصابع

      ))ٔاقلٔاقل  ،،  ٔاصغرٔاصغر  ،،  ٔاكبرٔاكبر((  ..الكرةالكرة

√
×

      ))ٔاقلٔاقل  ،،  ٔاصغرٔاصغر  ،،  ٔاكبرٔاكبر((  ..الكرةالكرة
المفتوحةالمفتوحة  ))  المغلقةالمغلقة  ،،  المفتوحةالمفتوحة((  ..ٔامامأاماما  أالرضأالرض  الىالى

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

أالصابعأالصابع  بواسطةبواسطة  أالرضأالرض  الىالى  وتوجيههاوتوجيهها  للكرةللكرة  المتتابعالمتتابع  الدفعالدفع  ::أ أ 

  ..وتصلبوتصلب  بعنفبعنف  والذراعينوالذراعين  الرسغالرسغ  ومدومد  ثنيثني::بب
  ::  الفراغالفراغ  وإملءوإملء  المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  خترخترأ أ   ..  22
الكرةالكرة  منمن  مساحةمساحة  ......................    علىعلى  للسيطرةللسيطرة  اليداليد  ٔاصابعٔاصابع  تباعدتباعد  ::أ أ  ٔاكبرٔاكبر الكرةالكرة  منمن  مساحةمساحة  ......................    علىعلى  للسيطرةللسيطرة  اليداليد  ٔاصابعٔاصابع  تباعدتباعد  ::أ أ 

الىالى  لتنطيطهالتنطيطها  ..........................  باليدباليد  التنطيطالتنطيط  ٔاثناءٔاثناء  الكرةالكرة  تدفعتدفع::بب
  

ٔاكبرٔاكبر
المفتوحةالمفتوحة



انتھى الدرسانتھى الدرس


