
 

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
مستوى فوق مستوى فوق ((االرتكاز االرتكاز 

الرٔاسالرٔاس
مستوى فوق مستوى فوق ((االرتكاز االرتكاز 

))الرٔاسالرٔاس

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

االرتكاز االرتكاز التصويب من التصويب من 
الرٔاسالرٔاس

االرتكاز االرتكاز التصويب من التصويب من 
الرٔاسالرٔاس



    ..الجسمالجسم

    ..الكرةالكرة  عنعن  المساندةالمساندة  اليداليد  تتخلىتتخلى

    ..الكـتفالكـتف  فوقفوق  منمن  أالمامأالمام  وإلىوإلى

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
الجسمالجسم  بجانببجانب  وهيوهي  بالتصويببالتصويب  ستقومستقوم  التيالتي  باليدباليد  الكرةالكرة  تمسكتمسك••

تتخلىتتخلى  المناسبةالمناسبة  اللحظةاللحظة  ييوفوف  بالسندبالسند  أالخرى أالخرى   باليدباليد  الطالبالطالب  يقوميقوم••

وإلىوإلى  ٔاعلىٔاعلى  إلىإلى  ثمثم  الخلفالخلف  إلىإلى  دائريةدائرية  بحركةبحركة  المصوبةالمصوبة  اليداليد  تقومتقوم••

..الكرةالكرة  لمتابعةلمتابعة  ٔاماماً ٔاماماً   الذراعالذراع  متدادمتدادإإ•• ..الكرةالكرة  لمتابعةلمتابعة  ٔاماماً ٔاماماً   الذراعالذراع  متدادمتدادإإ••



..خطوةخطوة
..خطوتينخطوتين

..خطواتخطوات  ثالثثالث
  ثالثثالث  القانونيالقانوني  العددالعدد  تتعدىتتعدى  ٔاالٔاال  علىعلى  الخطواتالخطوات  منمن  المناسبالمناسب  العددالعدد
..خطواتخطوات  ثالثثالث

  ثالثثالث  القانونيالقانوني  العددالعدد  تتعدىتتعدى  ٔاالٔاال  علىعلى  الخطواتالخطوات  منمن  المناسبالمناسب  العددالعدد
..أالربعةأالربعة  أالطواقأالطواق

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
  
..الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب    ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..طويلطويل  جلوسجلوس((•• ..الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب    ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..طويلطويل  جلوسجلوس((••
..الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب    ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..جثوجثو((••
..الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••
خطوةخطوة  ٔاخذٔاخذ  معمع  الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••
خطوتينخطوتين  ٔاخذٔاخذ  معمع  الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب    ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••
ثالثثالث  ٔاخذٔاخذ  معمع  الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف  ((••
العددالعدد  ٔاخذٔاخذ  معمع  الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••

ثالثثالث  ٔاخذٔاخذ  معمع  الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف  ((
العددالعدد  ٔاخذٔاخذ  معمع  الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..وقوفوقوف((••

أالطواقأالطواق  ٔاحدٔاحد  داخلداخل  الكرةالكرة  إدخالإدخال  علىعلى  التركيزالتركيز  ولكنولكن  خطواتخطوات



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



√√      ..الجسمالجسم  بجانببجانب

×

      ))جانباجانبا
  ))المساندةالمساندة  ،،  الحركةالحركة  ،،  المصوبةالمصوبة((  أالمامأالمام  الىالى  ثمثم  ٔاعلىٔاعلى

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

بجانببجانب  وهيوهي  بالتصويببالتصويب  ستقومستقوم  التيالتي  باليدباليد  الكرةالكرة  تمسكتمسك  ::أ أ 

  ..بالكرةبالكرة  الممسكةالممسكة  باليدباليد  بالسندبالسند  الطالبالطالب  يقوميقوم::بب
  

  ::  الفراغالفراغ  وإملءوإملء  المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  خترخترأ أ   ..  22
ٔامامأاماماأ أ  ٔامامأاماما جانباجانبا  ،،  خلفاخلفا  ،،  ٔامامأاماما((  الكرةالكرة  لمتابعةلمتابعة  ................    الذراعالذراع  متدادمتداداا  ::أ أ 

ٔاعلىٔاعلى  الىالى  ثمثم  الخلفالخلف  الىالى  دائريةدائرية  بحركةبحركة  ..................  اليداليد  تقومتقوم::بب
  

ٔامامأاماما
المصوبةالمصوبة



انتھى الدرسانتھى الدرس


