
 

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

مراجعة ٔانواع التمريرمراجعة ٔانواع التمريرمراجعة ٔانواع التمريرمراجعة ٔانواع التمرير
المرتدة باليدينالمرتدة باليدين/ / فوق الرٔاس فوق الرٔاس 

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

  مراجعة ٔانواع التمريرمراجعة ٔانواع التمرير  مراجعة ٔانواع التمريرمراجعة ٔانواع التمرير
فوق الرٔاس فوق الرٔاس / / الكـتفية الكـتفية / / الصدرية الصدرية 



  الحركيالحركي  االرتقاءاالرتقاء  سبيلسبيل  فيفي  وتكرارهاوتكرارها  ممارستهاممارستها  وسهولةوسهولة  والسروروالسرور  

  ::التمريرالتمرير  مهاراتمهارات
    

  بالفرح بالفرح   تتميزتتميز  السلة،السلة،  كرةكرة  فيفي  التمريرالتمرير  لمهارةلمهارة  تطبيقيةتطبيقية  تمارينتمارين  هيهي
..السلةالسلة  كرةكرة  فيفي  التمريرالتمرير  ٔانواعٔانواع  جميعجميع  وإتقانوإتقان  السلةالسلة  كرةكرة  للعبةللعبة

  



الرٔاسالرٔاس ..))الرٔاسالرٔاس  فوقفوق  ––الصدريةالصدرية  التمريرةالتمريرة

..))والمرتدةوالمرتدة  ––الصدريةالصدرية  التمريرةالتمريرة

    ..))الرٔاسالرٔاس  فوقفوق      ––الكـتفيةالكـتفية  التمريرةالتمريرة

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
  
التمريرةالتمريرة((  مم  11  مسافةمسافة  منمن  الكرةالكرة  تمريرتمرير  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..الحائطالحائط  مواجهمواجه  ..وقوفوقوف((••

التمريرةالتمريرة((  ..  مم  11  مسافةمسافة  منمن  الكرةالكرة  تمريرتمرير  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..الحائطالحائط  مواجهمواجه  ..وقوفوقوف((••

التمريرةالتمريرة((  ..مم  11  مسافةمسافة  منمن  الكرةالكرة  تمريرتمرير  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..الحائطالحائط  مواجهمواجه  ..وقوفوقوف((••



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..والحركةوالحركة

  ..المختلفةالمختلفة

      ))ربعربع  ،،  نصفنصف  ،،  ثلثيثلثي((                            ..المرتدةالمرتدة  التمريرةالتمريرة  فيفي  والحائطوالحائط

√

√

      ))ربعربع  ،،  نصفنصف  ،،  ثلثيثلثي((                            ..المرتدةالمرتدة  التمريرةالتمريرة  فيفي  والحائطوالحائط
  ))بالكـتفبالكـتف  ،بالرسغ،،بالرسغ،  باليدينباليدين((                                      ..معامعا..........................تؤدىتؤدى  وتمريراتوتمريرات

باليدينباليدين

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

ٔانواعٔانواع والحركةوالحركة  الثباتالثبات  منمن  تؤدىتؤدى  السلةالسلة  كرةكرة  فيفي  التمريرالتمرير  ٔانواعٔانواع  جميعجميع  ::أ أ 

المختلفةالمختلفة  التمريراتالتمريرات  ٔاداءٔاداء  عندعند  الركبتينالركبتين  فيفي  خفيفخفيف  انثناءانثناء  يوجديوجد  ::بب
  ::  الفراغالفراغ  وإمالٔ وإمالٔ   المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  ٔاخترٔاختر  ..  22
والحائطوالحائط  المرسلالمرسل  بينبين  المسافةالمسافة  ............................    فيفي  الكرةالكرة    تمرر تمرر     ::أ أ 

ٔانواعٔانواع
ثلثيثلثي والحائطوالحائط  المرسلالمرسل  بينبين  المسافةالمسافة  ............................    فيفي  الكرةالكرة    تمرر تمرر     ::أ أ 

وتمريراتوتمريرات  واحدةواحدة  بيدبيد  تؤدىتؤدى  التمريراتالتمريرات  منمن  ٔانواعٔانواع  يوجديوجد::بب
  

ثلثيثلثي



انتھى الدرسانتھى الدرس


