
 .  هـ 6411/  1/  61:  التاريخ.                                                                                ابتدائي خامسال الصف:  الدراسي الصف

  ( 9:             )  الدرس رقم  

 . تنطيط الكرات العالية والمنخفضة في كرة اليد:   الدرس موضوع

 : السلوكية األهداف

 ( .مباشر :  ) االسلوب المقترح في التعليم                            .السلة كرة ملعب مقاسات الطالب يعرف 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 الكرة تنطيط مهارة الطالب يؤدي أن : مهاري هدف -

  

 

 

 
 :  المقدمة* 
 

 ( . لشبكةا لعبة)  صغيرة ولعبة المحطات طريق عن اإلحماء

 

 
 :  التمرينات* 
 
 .  بالذراعين دوائر عمل(  وقوف)  -
 .  بالذراعين العقبين ضرب تبادل(  وقوف)  -
 .  الركبتين ثني دون األمشاط لمس ومحاولة أماما الجذع ثني(  وقوف)  -
 .  المكان في الجري(  وقوف)  -

 

 

 

 

 تكون الذي) وللجانب لإلمام قليال الجسم يميل التنطيط أثناء االبتدائي للوضع للوصول ـ6

 لألرض موازية للكرة المحاورة الذراع وتكون بارتخاء، الركبتان وتثني(  فيه الكرة
 .  الجسم بتوازن يسمح بما متباعدتان والقدمان

 باليد الكرة تدفع حيث ومرونته ارتخائه مراعاة مع الرسغ ومن واحدة بيد التنطيط يبدأ ـ 2
 أعلى تقابل التي هي األصابع سالميات تكون أن مراعاة مع إماما األرض إلى المفتوحة

 .  األرض من ارتدادها بعد الكرة

 المماثلة القدم وخارج أمام ثانية مرة األرض إلى إلعادتها الرسغ من بحركة الكرة تدفع ـ 1

 . الدافعة لليد

 أماما النظر يكون أن على للكرة ارتداد كل لمتابعة قليال الركبتين ومد ثني تبادل يتم ـ 4
 .  التالميذ تحركات لمتابعة

 إذا أما عاليا الكرة تنطيط يكون السريع الجري ففي تنطيطها أنثاء الكرة ارتفاع يختلف ـ 5

 بينها جسمه بوضع الكرة لحماية المنخفض التنطيط استخدام فعلية المهاجم مدافع تصدي
 . الدافع وبين

 

 
 :اجراءات تنفيذ الخبرة التعليمية * 

 .  الطويل الجلوس وضع من الكرة تنطيط -
 . اليمنى باليد العادي المستوى من الثبات من الكرة تنطيط -
 . اليسرى باليد العادي المستوى من الثبات من الكرة تنطيط -
 .  اليسرى اليد ثم اليمنى باليد كامال الركبتين ثني مع الكرة تنطيط -
 .  أماما الجري من الكرة تنطيط -
 .  متعددة مستويات من الكرة تنطيط -
 

 :التقدم بالخبرة * 

 المرمىلكرة من الجري والتصويب على تنطيط ا
 

 : األنشطة اإلضافية* 

  آخر الحصةعمل منافسه بين الطالب في 

 

 

 
 :  الختام* 
 

 . واسترخاء تهدئة تمرينات عمل
 
 .  عدات أربع في واليسار عدات أربع في اليمين جهة الجذع ثني(  وقوف)  -

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 :  المالحظات* 

 

 

 

 

 

                المدرسة مدير                                                  التربوي المشرف                                                  األستاذ إعداد          

 أحمد بن مشبب الشهراني                                                                                                                     سراء بن عبدهللا ناصر بن يزيد
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 صفان متوجهان


