
 .  هـ2416/  4/  21:  التاريخ    .                                                                             ابتدائي خامسال الصف:  الدراسي الصف

  ( 2:             )  الدرس رقم  

 . أسفل منالجانبي  اإلرسال:   الخبرة التعليمية

 

 : السلوكية األهداف

 ( .مباشر :  ) االسلوب المقترح في التعليم                            . الطائرة كرة ملعب مسافات الطالب يذكر أن:  معرفـي هدف -

 .مسابقات ولقاءات صفية + صورة للمهارة : مهام منزلية              .  الدرس في المستخدمة األدوات على الطالب يحافظ أن : وجداني هدف -

 ( الملعب الخارجي –الصالة الرياضية : ) التنظيم والمكان         . صحيح بشكل المواجه أسفل من اإلرسال الطالب يؤدي أن : مـهـاري هدف -

 
 : المقدمة * 
 

 ( . االتجاه عكس)  صغيرة ولعبة المحطات طريق عن اإلحماء

 
 :  التمرينات* 
 
 .   المكان في الجري( وقوف)  -
 .  القدمين على والضغط أسفل أماما الجذع ثني( وقوف)  -

 : الخاص البدني االعداد تمرينات
 .  بالذراعين دوائر عمل(  وقوف)  -
 .   الرأس خلف الذراعين مسك(  وقوف)  -
 
 

 في) اليمنى على متقدمة اليسرى والرجل للشبكة بجانب اإلرسال منطقة في التلميذ يقف.2

 0الضاربة اليد عكس المتقدمة الرجل( اليمنى يستخدم الذي الضارب حالة
 0قليلا  ثنيتانم الركبتان.1
 0الخلفية للرجل الفخذ أمام باليد الكرة إمساك.1
 0(اليمنى باليد للمرسل) تقريباا  الكتف بارتفاع اليسرى باليد الكرة تقذف.4
 الوسط مستوى في الساقطة الكرة لتقابل ولألمام للخلف الضاربة الذراع تمرجح.5

 0تقريباا ( الحوض)
 الوقت نفس وفي الجسم في بسيط انثناء مع الخلفي أسفلها في الكرة( لمس) ضرب يتم.6

 الدخول ثم األمامية القدم على الجسم نقل مع والجذع الركبتين ومد الضاربة الذراع فرد

 0الملعب أرض إلى
 0الفنجانية واليد اليد وبقبضة الكف باطن بأعلى أو اليد براحة إما الكرة إرسال يكون.7
 

 :اجراءات تنفيذ الخبرة التعليمية * 

 كرة بدون المهارة الطالب يؤدون -
 . بها اإلمساك ثم ورميها الكرة مسك ثم -
  . الحائط أمام المهارة الطالب يؤدون -
  المسافة زيادة ثم -
 . الزميل وبين بينه ثم -

 :التقدم بالخبرة * 

 إضافة ثم األخر للملعب اإلرسال ثم طالب ثالث مجموعة كل لمجموعات الطالب تقسيم - 

  .  للدقة أطواق
 : األنشطة اإلضافية* 

 عمل منافسه بين الطلب اخر الحصة

  
 

 : الختام * 
 
 . مراجعة لما سبق (  وقوف: ) التهدئة   -
 .  االغتسال عند نهاية الدرس واالنصراف بشكل منظم إلى الفصل :االنصراف  -



 

 
 

 

 

 : المالحظات * 
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