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 السلةتصويب الكرة من الثبات بطريقة صحيحة في كرة : درس  

 اإلطار الخاص باسم البرنامج التعليمي والغرض منه

      

صوت1.wav


 عزيزي المتعلم قبل االنطالق •

 استخدام الدرسلنتعرف على دليل بنا هيا 
   

      

 الشريحة األولى الشريحة االخيرة التالي السابق القائمة



      



 

 

بنا لنتعرف على الهدف من هيا 
البرنامج التعليمي ومحتواه وكيفية 
عرض المعلومات خالل البرنامج 
والتعليمات واإلرشادات الخاصة 

 بطريقة إستخدامه

 عزيزي المتعلم

      



 

 نظريات و ، قوانين و ، ومفاهيم ، حقائق من المعلومات تكتسب أن -1
 « السلة كرة في القوانين وبعض الثبات من التصويب »  علمية

 الثبات من التصويب لخبرة الصحيح االداء مواصفات على تتعرف أن -2
 . السلة كرة في القوانين وبعض

 .للبرنامج التعليمية للخطوات طبقا المعلومات تحصيل على قدرتك قياس-3

      



      



      



 الخطوات التعليمية للبرنامج

      



الدرس كيف استخدم 

 التعليم؟ 

      



 .تنفيذ ما يطلب منك بمنتهى الدقة(  1

مررن حقررائق ومفررا يم  بهررااقرررا المعلومررات قررراةة ايرردة واسررتوعب مررا 2)
 .وقوانين ونظريات علمية

ال تنتقل من خطوة تعليمية إلى  خطوة تعليمية اخرى إال إذا طلب منرك 3)
 .ذلك

مر  تروخي , ااب عن األسئلة بعد كل إطار التي تعرض عليك بكرل دقرة4)

 .الدقة العلمية واألمانة

اذا اردت )              ( تحرك دائمرا بالمششررات اسرفل الصرفحة مثرل 5)

 .الصفحة السابقة 

 في االختبار النهائي قم بام  الدراات لكل إاابة صحيحة تايب عليها ( 6

 

    

      



      



 
 

 :في نهاية دراستك سوف تكون قادرا على 
 

 أن تتعرف على خطوات الوضع اإلبتدائي لمهارة التصويب من الثبات  -1

 .الثباتأن تتعرف على خطوات األداء الفني لمهارة التصويب من  -2
 .السلةأن توضح مناطق إحراز النقاط وعددها في ملعب كرة  -3
 . السلةأن تتعرف على بعض النواحي القانونية في كرة  -4

 في نهاية دراستك سوف تكون قادر على 

      



      



1 
 موضوع الدرس 

      

 بعض القوانين في كرة السلة



 :عزيزي المتعلم 

1.1 

      



 :عزيزي المتعلم 

 

 

  

2.1 

      



3.1 

      

 :عزيزي المتعلم 



 4.1 بعض القوانين التي تحكم المنافسة في كرة السلة

      



 بعض القوانين التي تحكم المنافسة في كرة السلة

      

5.1 



      

6.1 

القانون الدولي لكرة السلة.html


 4.1 1 قياس موضوع الدرس 

      

 بعض القوانين في كرة السلة



 :التصويب على السلة من بداية الهامة خالل ياب  -

 

 

 ثانية  24

 ثواني 8  

 ثانية  12

5.1 

      



 دقائق  10اشواط مدة كل شوط  3تتكون المباراة في كرة السلة من 

 

 

 x 

6.1 

      



2 
 موضوع الدرس 

      



السالم عليكم 

ورحمة هللا 

وبركاته , انا 

صديقك المرشد , 

سوف اكون معك 

خطوة خطوة , 

  تاب  تعليماتي

 وقفة االستعداد -1

 حركة اليدين -2

 حركة القدمني-3

 االقدمنيالتوافق بني حركة -4
 واليدين

1.2 

      

صوت1.wav


وقوووم اوه ووس ه مووتق اوول دموو   ه موو    -1
ه اااثتوووق  تاووو  ه اووووواق  وه اموووا ق اوووا  

 ه م اا  اناماق 

شا د الصورة واقرا ما في 

المرب  بتركيز فهي من ا م 

اازاة المهارة قبل التصويب 

لتكملة الدرس . من الثبات 

اختر التالي او راوع 

   للصفحة الرئيسية

2.2 

      



وضل ه كرة عتى أوواال ه او   - 1
ه اووووووواق وه ووووومره  اثنووووو  اووووو  
ه ار وووا وه  ضووو  اووووه   ووو ر  

 .ال ثن  ه رمغ  تختم

ه او  هخخورت دموون  ه كورة اوو   - 2
 . ه  انب

 .الحظ وض  اليدين عند التصويب 

 ..  اليد المصوبة واليد األخرى  

اضغط التالي لتكملة الدرس او راوع 

 !للصفحة السابقة 

3.2 

      



ثنووو  ه وووركادا  قتوووا د   اوووا ة   ووول 
ه كووووورة  تموووووتق ثووووو  اووووو  ه وووووركادا  
وهموودمااق ه وومره  ه اوووواق أاااوواد 

 .عا ااد ال ثن  ه رمغ أمفل

بعد مشا دة حركة 

القدمين وتوافقها م  

 اليدين 

اختر التالي لتكتمل 

 .المهارة  

 حركة القدمين

 الحركة النهائية لليدين بعد التصويب

4.2 

      



اآلن تستطي  التصويب بنااح ,  

ارا  إلى الصفحة الرئيسية 

لمشا دة التطبيقات على المهارة 

او اختر . والحركة النهائية لها 

 .  التالي 

5.2 

      



 6.2 2 قياس موضوع الدرس  

      



 :خطوات الوض  اإلبتدائي لمهارة التصويب من الثبات من تتكون •

 

 

الوقوف في موااهة السلة ثم حمل الكرة باليدين والنظرلالمام والاذع  -2
 .مستقيم والركبتين مثنيتين

 .الوقوف في موااهة السلة ثم حمل الكرة باليدين والنظر لالمام -1

الوقوف في موااهه السلة وتقديم إحدى القدمين ثم حمل الكرة باليدين م   -3 

 . رفعها امام مقدمة الراس والنظر لألمام والركبتين مثنيتين

      

7.2 



3 
 موضوع الدرس 

      



 

بعد التعرف على اازاة الدرس األربعة يمكنك 

اآلن تطبيقها , ومشا دة المهارة بالصور 

المتحركة او لقطات الفيديو لكي تتقن ما تعلمته 

 .من  ذه الدروس 

وال . فقط اختر صور متحركة , او لقطات فيديو  

فهذا يدل على حرصك . تنسى الزمن المحدد لك 

 . وحبك للتعلم 

 لقطات فيديو   صور متحركة 

1.3 

      



 ذه مهارة التصويب من 

بصور ( كاملة ) الثبات 

 ل تريد .. متحركة 

 المزيد ؟  

 مزيد من الصور

2.3 

      



و ذه صور آخري لمهارة 

التصويب من الثبات , يمكنك 

من  الفديوالذ اب اآلن للقطات 

التالي او الضغط اسفل او 

 لقطات فيديو    الراوع للصفحة الرئيسية 

3.3 

      



لتشغيل وإيقاف 

العرض اضغط في 

منتصف العرض لكي 

تتعلم يمكنك التكرار 

وإعادة العرض 

من مره  اكثروتشغيله 

للمزيد اضغط على ..

 مزيد من اللقطات 

4.3 

      



.. بهذا اكتمل تعلم املهارة 

اضغط على رجوع للصفحة 

 ....  الرئيسية لتكرار الدروس 

5.3 

      



 التقويم 
 

االن بامكانك التأكد من إتقانك لمهارة 
التصويب من الثبات بطريقة صحيحة من 
جتيازك لالختبار النهائي  خالل تخطيك وا 

 
      



امام العبارات (  x)او خطا ( )ض  عالمة صح 

 :التالية 

اول خطوات الوض  االبتدائي لمهارة التصويب  ي الوقوف في  -

 موااهة السلة م  تقدم إحدى القدمين  او تباعد ما باتساع الصدر

 

x 

      

 



 :التصويب على السلة من بداية الهامة خالل ياب 

 

 

 

 ثانية  24 

 ثواني 8

 ثانية  12

      



      

aboonasr@hotmail.com 



 ان تكون قد استفدت واستمتعت  ونراوا

لبعض النواحي الفنية والقانونية الخاص  بمهارة 

 تصويب الكرة من الثبات بكرة السلة

 شكراً لك الستخدامك البرماية التعليمية

 نتمنى لك دوام التوفيق وفي امان هللا

      



 السؤال التايل القائمة 



 اإلاابة خاطئة

 ثانية   24االاابة الصحيحة 

 السشال التالي
 القائمة 



 احسنت 

 االاابة صحيحة

تتكون المباراة في كرة 

اشواط  4السلة من 

 10مدة كل شوط 

 دقائق 

 

 2اطار  
 القائمة 



 اإلاابة خاطئة

 2اطار 

تتكون المباراة في كرة 

اشواط  4السلة من 

 10مدة كل شوط 

 دقائق 

 

 
 القائمة 



 أجابه خاطئة ..آسف

   3اطار 

 االاابة الصحيحة

 
الوقوف في موااهه السلة 

وتقديم إحدى القدمين ثم حمل 

الكرة باليدين م  رفعها امام 

مقدمة الراس والنظر لألمام 

 . والركبتين مثنيتين

 القائمة 



 القائمة 
   3اطار 



 السؤال التايل  القائمة 

 دراات 5



 أجابه خاطئة ..آسف

 السشال التالي

اول خطوات الوض   -

االبتدائي لمهارة 

التصويب  ي الوقوف 

في موااهة السلة م  

تقدم إحدى القدمين  او 

 تباعد ما باتساع الصدر

 

 القائمة 

 ماموع الدرااات

 10 من 0



 احسنت 

 االاابات صحيحة 

 القائمة  تهانينا لك الاتيازك االختبار بنااح

 ماموع الدرااات

 10من 10



 أجابه خاطئة ..آسف

ركز ايداً االاابة الصحيحة 

 القائمة  د  24



 مواقع الكرتونية 

      

مايكل جوردان ( اللاعب الأسطوره ) - منتديات البطل  الموسوعة العربية للالعاب الرياضية.mht


 مواقع الكرتونية 

      

كرة السلة تعليم وتدريب.html


 مواقع الكرتونية 

      

منتديات بدنية العرب.html


 مواقع الكرتونية 

      

كرة السلة - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.html


      


