
 

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 االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي

كرة الطائرةكرة الطائرة
الضرب الساحق أالماميالضرب الساحق أالماميالضرب الساحق أالماميالضرب الساحق أالمامي

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي

  كرة الطائرةكرة الطائرة
الضرب الساحق أالماميالضرب الساحق أالماميالضرب الساحق أالماميالضرب الساحق أالمامي



  الهبوطالهبوط
  
يبدأ يبدأ 

  الضربالضرب
  
ٔاؤاو••

  
  الهبوطالهبوط  فيفي  الطالبالطالب  يبدأ يبدأ   الكرةالكرة  ضربضرب  بعدبعد
  والفخذينوالفخذين  الركبتينالركبتين  وثنيوثني  القدمينالقدمين  كلتاكلتا  علىعلى
  علىعلى  والمحافظةوالمحافظة  الجسمالجسم  وزن وزن   امتصاصامتصاص  ليتمليتم

..التوزانالتوزان
  

  
  معمع  التالمسالتالمس  ٔاؤاو  الساحقالساحق  الضربالضرب  يتميتم••

  ويكونويكون  طيرانطيران  نقطةنقطة  ٔاعلىٔاعلى  فيفي  الكرةالكرة
  ومواجهاً ومواجهاً   الهواءالهواء  فيفي  عمودياعموديا  الجسمالجسم

..))المنافسالمنافس  ملعبملعب((  للشبكةللشبكة
  حركةحركة  باستخدامباستخدام  الكرةالكرة  توجيهتوجيه  يتميتم••

..الرسغالرسغ

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
  االقتراباالقتراب

  
  االرتقاءاالرتقاء

  
ٔاهمٔاهم

  
ا الستعداد خلف ا الستعداد خلف وقفة وقفة يقف الطالب يقف الطالب ••

يبـــــدٔا الضـــــارب فـــــي يبـــــدٔا الضـــــارب فـــــي . . خـــــط الهجـــــومخـــــط الهجـــــوم
االقتراب بمجرد خـروج الكـرة مـن يـد االقتراب بمجرد خـروج الكـرة مـن يـد 

..المعد مع متابعة قوس الكرةالمعد مع متابعة قوس الكرة
  44إلـى إلـى   22تكـون مسـافة االقتـراب بـين تكـون مسـافة االقتـراب بـين ••

متـــر يقطعهـــا الطالـــب فـــي خطـــوتين متـــر يقطعهـــا الطالـــب فـــي خطـــوتين 
. . إلى ثالث خطواتإلى ثالث خطوات

  
  حيثحيث  الساحقالساحق  الضربالضرب  فيفي  المراحلالمراحل  ٔاهمٔاهم  منمن

  ٔاخذٔاخذ  فبعدفبعد  ..واالنتباهواالنتباه  والقوةوالقوة  بالسرعةبالسرعة  تمتازتمتاز
  الطالبالطالب  يرتقييرتقي  افقياافقيا  لالنطالقلالنطالق  الخطوتينالخطوتين

  لضربلضرب  إليهاإليها  يصليصل  نقطةنقطة  ٔاعلىٔاعلى  إلىإلى  عمودياعموديا
  الخلفالخلف  منمن  الذراعينالذراعين  بمرجحةبمرجحة  ويقومويقوم  الكرة،الكرة،
..والعضالتوالعضالت  الجذعالجذع  مدمد  معمع  لٔالماملٔالمام

. . إلى ثالث خطواتإلى ثالث خطوات



لٔالعلىلٔالعلى ..لٔالعلىلٔالعلى  الوثبالوثب  ثمثم  الحائطالحائط

..نقطةنقطة

..الضاربةالضاربة  باليدباليد ..الضاربةالضاربة  باليدباليد

..الحائطالحائط
..الحائطالحائط  منمن  ارتدادهاارتدادها

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات

  الرجلينالرجلين  خطواتخطوات

،ٔاخذ،ٔاخذ الحائطالحائط  نحونحو  الثالثالثالث  الخطواتالخطوات  ،ٔاخذ،ٔاخذ  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..للحائطللحائط  مواجهمواجه  ..وقوفوقوف((••
..السرعةالسرعة  زيادةزيادة  معمع  السابقالسابق  التمرينالتمرين  فيفي  التدرجالتدرج••
نقطةنقطة  ٔاعلىٔاعلى  منمن  الهواءالهواء  فيفي  المرسلةالمرسلة  الكرةالكرة  مسكمسك  معمع  السابقالسابق  التمرينالتمرين  تكرارتكرار••

  الكرةالكرة  معمع  التعاملالتعامل

باليدباليد  أالرضأالرض  نحونحو  مباشرةمباشرة  ضربهاضربها  معمع  المقابلة،المقابلة،  باليدباليد  الكرةالكرة  الطالبالطالب  يمسكيمسك•• باليدباليد  أالرضأالرض  نحونحو  مباشرةمباشرة  ضربهاضربها  معمع  المقابلة،المقابلة،  باليدباليد  الكرةالكرة  الطالبالطالب  يمسكيمسك••
..الحائطالحائط  ٔاسفلٔاسفل  باتجاهباتجاه  الساحقالساحق  الضربالضرب  تنفيذتنفيذ  ،،))للحائطللحائط  مواجهمواجه  وقوفوقوف((••
الحائطالحائط  منمن  ارتدادهاارتدادها  بعدبعد  الكرةالكرة  ضربضرب  باستمراريةباستمرارية  السابقالسابق  التمرينالتمرين  تطويرتطوير  يمكنيمكن••
ارتدادهاارتدادها  بعدبعد  القادمةالقادمة  الكرةالكرة  لضربلضرب  استعدادااستعدادا  مترمتر  33  خطخط  عندعند  الطالبالطالب  ))وقوفوقوف((••



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..))  الهبوطالهبوط  – – 

  ..خطواتخطوات  ثالثثالث  الىالى  خطوتينخطوتين  فيفي  الطالبالطالب

  ،،  الضربالضرب  ،،  االقتراباالقتراب((        واالنتباهواالنتباه  والقوةوالقوة  بالسرعةبالسرعة  تمتازتمتاز  

√

√

  ،،  الضربالضرب  ،،  االقتراباالقتراب((        واالنتباهواالنتباه  والقوةوالقوة  بالسرعةبالسرعة  تمتازتمتاز  

اعلىاعلى  ..طيرانطيران  نقطةنقطة  ......................

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

– – الضربالضرب  – – االرتقاءاالرتقاء  – – االقتراباالقتراب((  الساحقالساحق  الضربالضرب  مراحلمراحل  ::أ أ 

الطالبالطالب  يقطعهايقطعها  ،،  مم44    – – مم  22  بينبين  االقتراباالقتراب  مسافةمسافة  تتحددتتحدد::بب
  ::  الفراغالفراغ  وامالٔ وامالٔ   المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  اختراختر  ..  22
االرتقاءاالرتقاء  حيثحيث  الساحقالساحق  الضربالضرب  مراحلمراحل  ٔاهمٔاهم  منمن  :.................:.................أ أ    حيثحيث  الساحقالساحق  الضربالضرب  مراحلمراحل  ٔاهمٔاهم  منمن  :.................:.................أ أ 

      ))االرتقاءاالرتقاء
......................منمن  الكرةالكرة  معمع  التالمسالتالمس  ٔاؤاو  الساحقالساحق  الضربالضرب  يتميتم::بب

  ))بعدبعداا  ،،  ٔاقربٔاقرب  ،،  اعلىاعلى((  
  

االرتقاءاالرتقاء



انتھى الدرسانتھى الدرس


