
 

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

التصويب من الوثب لٔالمامالتصويب من الوثب لٔالمامالتصويب من الوثب لٔالمامالتصويب من الوثب لٔالمام

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

التصويب من الوثب لٔالمامالتصويب من الوثب لٔالمامالتصويب من الوثب لٔالمامالتصويب من الوثب لٔالمام



    بدرجةبدرجة  لٔالماملٔالمام  رتكازرتكازاالٔ االٔ   قدمقدم  بتقديمبتقديم  الوثبالوثب  ..ٔامامأاماما  الوثبالوثب  طريقطريق

  فيفي  الهبوطالهبوط  منمن  ٔاكـثرٔاكـثر  مجهوداً مجهوداً   تتطلبتتطلب  التيالتي  الهبوطالهبوط  صدمةصدمة  المتصاصالمتصاص

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
طريقطريق  عنعن  السقوطالسقوط  حركةحركةبب  التصويبالتصويب  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  يؤدىيؤدى••

4545 ◌ْ ◌ْ4545 ◌ْ ◌ْ
..الرٔاسالرٔاس  مستوىمستوى  فوقفوق  المصوبةالمصوبة  الذراعالذراع••
المتصاصالمتصاص  نثناءنثناءاالٔ االٔ   بحركاتبحركات  االهتماماالهتمام  يتميتم  الهبوطالهبوط  وفىوفى••

  ..السقوطالسقوط  منمن  التصويبالتصويب
    

  االداءاالداء  عندعند  مرتبةمرتبة  وجودوجود  يراعىيراعى  ::  مالحظةمالحظة



      
..  خطواتخطوات  ثالثثالث  ثمثم  خطوتينخطوتين

..والتصويبوالتصويب  خطوةخطوة
..والتصويبوالتصويب  خطوتينخطوتين

..والتصويبوالتصويب  خطواتخطوات  ثالثثالث
..والتصويبوالتصويب  خطوتينخطوتين

..والتصويبوالتصويب  خطواتخطوات  ثالثثالث
  منمن  قانونيقانوني  عددعدد  ٔائاي  بٔاخذبٔاخذ  الحائطالحائط  علىعلى  والتصويبوالتصويب  المرتبةالمرتبة  فوقفوق

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
  
..وعودةوعودة  ذهاباً ذهاباً   خطوتينخطوتين  بٔاخذبٔاخذ  ٔاماماً ٔاماماً   الوثبالوثب  ))وقوفوقوف((•• ..وعودةوعودة  ذهاباً ذهاباً   خطوتينخطوتين  بٔاخذبٔاخذ  ٔاماماً ٔاماماً   الوثبالوثب  ))وقوفوقوف((••
    وعودةوعودة  ذهاباً ذهاباً   خطواتخطوات  ثالثثالث  بٔاخذبٔاخذ  ٔاماماً ٔاماماً   الوثبالوثب  ))وقوفوقوف((••
خطوتينخطوتين  ثمثم  خطوةخطوة  ٔاخذٔاخذ  معمع  الحائطالحائط  علىعلى  الكرةالكرة  تصويبتصويب  ))وقوفوقوف((••
خطوةخطوة  بٔاخذبٔاخذ  المرتبةالمرتبة  فوقفوق  منمن  الوثبالوثب  ))الحائطالحائط  مواجهمواجه  وقوفوقوف((••
خطوتينخطوتين  بٔاخذبٔاخذ  المرتبةالمرتبة  فوقفوق  منمن  الوثبالوثب  ))الحائطالحائط  مواجهمواجه  وقوفوقوف((••
ثالثثالث  بٔاخذبٔاخذ  المرتبةالمرتبة  فوقفوق  منمن  الوثبالوثب  ))الحائطالحائط  مواجهمواجه  وقوفوقوف((••

خطوتينخطوتين  بٔاخذبٔاخذ  المرتبةالمرتبة  فوقفوق  منمن  الوثبالوثب  ))الحائطالحائط  مواجهمواجه  وقوفوقوف((
ثالثثالث  بٔاخذبٔاخذ  المرتبةالمرتبة  فوقفوق  منمن  الوثبالوثب  ))الحائطالحائط  مواجهمواجه  وقوفوقوف((••
فوقفوق  منمن  الوثبالوثب  ))الكرةالكرة  مسكمسك  ..الحائطالحائط  مواجهمواجه  وقوفوقوف((••

..الطوقالطوق  داخلداخل  الكرةالكرة  إدخالإدخال  علىعلى  التركيزالتركيز  معمع  الخطواتالخطوات



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..الهدفالهدف  بٔاتجاهبٔاتجاه  الهواءالهواء  فيفي  

  ..  ))4545  ،،  5050  ،،  6060((      

√

√

4545 ◌ْ ◌ْ   ..  ))4545  ،،  5050  ،،  6060((      
  ))االنثناءاالنثناء  ،،  الجلوسالجلوس  ،،  الوقوفالوقوف((  ..الهبوطالهبوط  صدمةصدمة  المتصاصالمتصاص

4545 ◌ْ ◌ْ
اإلنثناءاإلنثناء

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

  ..لٔالماملٔالمام  االرتكازاالرتكاز  قدمقدم  تقديمتقديم  طريقطريق  عنعن  الوثبالوثب  ::أ أ 

  الجسمالجسم  طيرانطيران  طريقطريق  عنعن  الوثبالوثب  منمن  التصويبالتصويب  يؤدييؤدي::بب
  ::  الفراغالفراغ  ؤاملءؤاملء  المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  ٔاخترٔاختر  ..  22
  ..................................  بدرجةبدرجة  لٔالماملٔالمام  االرتكازاالرتكاز  قدمقدم  بتقديمبتقديم  الوثبالوثب  ::أ أ   ..................................  بدرجةبدرجة  لٔالماملٔالمام  االرتكازاالرتكاز  قدمقدم  بتقديمبتقديم  الوثبالوثب  ::أ أ 

المتصاصالمتصاص  ......................  بحركاتبحركات  االهتماماالهتمام  يتميتم  الهبوطالهبوط  مرحلةمرحلة  ٔاثناءٔاثناء::بب
  



انتھى الدرسانتھى الدرس


