
 

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
ربط االرسال من اعلى واالستقبالربط االرسال من اعلى واالستقبالربط االرسال من اعلى واالستقبالربط االرسال من اعلى واالستقبال

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي

  كرة الطائرةكرة الطائرة
ربط االرسال من اعلى واالستقبالربط االرسال من اعلى واالستقبالربط االرسال من اعلى واالستقبالربط االرسال من اعلى واالستقبال



ٔاعلىٔاعلى   كرةكرة  فيفي  واالستقبالواالستقبال  ٔاعلىٔاعلى  منمن  اإلرسالاإلرسال
  سبيلسبيل  فيفي  وتكرارهاوتكرارها  ممارستهاممارستها  وسهولةوسهولة

..المهاراتالمهارات  وإتقانوإتقان

  ::المهارةالمهارة
  

ٔالعابٔالعاب اإلرسالاإلرسال  لمهارتيلمهارتي  تطبيقيةتطبيقية  ٔالعابٔالعاب  هيهي
وسهولةوسهولة  والسروروالسرور  بالفرح بالفرح   تتميزتتميز  الطائرة،الطائرة،

وإتقانوإتقان  الطائرةالطائرة  كرةكرة  للعبةللعبة  الحركيالحركي  االرتقاءاالرتقاء
    



..ٔاسفلٔاسفل  منمن  الكرةالكرة  باستقبالباستقبال  يقوميقوم  ثمثم  المواجهالمواجه  الحائطالحائط ..ٔاسفلٔاسفل  منمن  الكرةالكرة  باستقبالباستقبال  يقوميقوم  ثمثم  المواجهالمواجه  الحائطالحائط

..مترينمترين  مسافةمسافة  منمن  الحائطالحائط

..باالستقبالباالستقبال  يقوميقوم  ثمثم  مترينمترين  مسافةمسافة  منمن  الحائطالحائط

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات

الحائطالحائط  تجاهتجاه  ٔاعلىٔاعلى  منمن  باإلرسالباإلرسال  الطالبالطالب  يقوميقوم•• الحائطالحائط  تجاهتجاه  ٔاعلىٔاعلى  منمن  باإلرسالباإلرسال  الطالبالطالب  يقوميقوم••

الحائطالحائط  باتجاهباتجاه  ٔاعلىٔاعلى  منمن  االرسالاالرسال  بٔاداءبٔاداء  الطالبالطالب  يقوميقوم••

الحائطالحائط  باتجاهباتجاه  ٔاعلىٔاعلى  منمن  االرسالاالرسال  بٔاداءبٔاداء  الطالبالطالب  يقوميقوم••



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..فقطفقط

  ..الكرةالكرة  استقبالاستقبال  عندعند  لٔالماملٔالمام

  ..  اسفلاسفل  منمن  التمريرالتمرير

×

√

  ..  اسفلاسفل  منمن  التمريرالتمريرالداخلالداخل

  ))  للخلفللخلف  ،،  مثنيةمثنية  ،،  مفرودةمفرودة((                    ..ٔاعلىٔاعلى  منمن  االرسالاالرسال  ٔاداءٔاداء

الداخلالداخل

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

فقطفقط  ٔاعلىٔاعلى  منمن  االستقبالاالستقبال  تستوجبتستوجب  اعلىاعلى  منمن  االرسالاالرسال  مهارةمهارة  ::أ أ 

لٔالماملٔالمام  قليالقليال  الجذعالجذع  ميلميل  معمع  خفيفخفيف  انثناءانثناء  بهمابهما  الركبتينالركبتين::بب
  ::  الفراغالفراغ  وامالٔ وامالٔ   المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  اختراختر  ..  22
الداخلالداخلالتمريرالتمرير  عندعند  ..............................  منمن  بالساعدينبالساعدين  الكرةالكرة  لمسلمس  يتميتم::أ أ  التمريرالتمرير  عندعند  ..............................  منمن  بالساعدينبالساعدين  الكرةالكرة  لمسلمس  يتميتم::أ أ 
      ))،الداخل،الداخل  االماماالمام  ،،  الخارجالخارج((

ٔاداءٔاداء  عندعند  الكرةالكرة  ضربضرب  بعدبعد  ......................  الضاربةالضاربة  الذراعالذراع  تبقىتبقى::بب
  

الداخلالداخل

مفرودةمفرودة



انتھى الدرسانتھى الدرس


