
 .  هـ 3416/  4/  26:  التاريخ    .                                                                               ابتدائي خامسال الصف:  الدراسي الصف

  ( 3:             )  الدرس رقم  

 . الطائرة كرة في لألمام ولألعلى تمرير الكرة باألصابع:   الدرس موضوع

 : السلوكية األهداف

 ( .مباشر :  ) االسلوب المقترح في التعليم                         . يعرف الطالب مقاسات ملعب كرة الطائرة 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 باألصابع  التمرير الطالب يؤدي أن : مـهـاري هدف -

  

 

 

 
 :  المقدمة* 
 

 .. 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)  -

 

 

 

 

 .بالتساوي القدمين على الجسم ثقل ويوزع مناسبة مسافة متباعدتان القدمان -3

 .تقريبا   األمامية القدم كعب محاذاة في الخلفية القدم مشط -2

 .قليل   منثنيتان الركبتان -1

 (.نسبيا   الظهر استقامة) لألمام قليل   مائل الجذع -4

 .الجبهة أمام واليدان الجسم من قريبان المرفقان -5

 والسبابتان اإلبهامان يكون بحيث ومتباعدة مفرودة واألصابع متجاوران اليدان -6

 .مثلث بشكل امتدادهما

 .الكرة استدارة مع تتناسبان بحيث مقعر بشكل اليدين راحتا -7

 .قليل   وللخارج لألسفل المرفقان ويشير منثنيان الذراعان -8

 تقريبا   أفقي مستوى في واإلبهامان تقريبا   الجبهة وأمام األصابع بأطراف الكرة لمس -9

 .لألعلى متجهة واألصابع

 مسار باتجاه والذراعين الركبتين التلميذ يمد وألعلى لألمام الكرة ضرب أثناء في -31

 .الكرة

 

 :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 * 

 . للكرة واالستقبال التمرير ثم طالب ثالث مجموعة كل لمجموعات الطالب تقسيم

 : األنشطة اإلضافية* 

 عمل منافسه بين الطلب اخر الحصة

 

 

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

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :  المالحظات* 

 

 

 

 

 مدير المدرسة                            إعداد األستاذ                                                       المشرف التربوي                                                     

 المرشد                                                     أحمد بن مشبب الشهرانيسعد . أ                                           يزيد بن ناصر عبدهللا بن سراء

 متوجهان صفان


