اسم الطالبة:
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الموضوع  :الضربات االساسية (خلفية وامامية)
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الشكل االتى يوضح :

)1

الضربات االساسية (خلفية وامامية )

)2

مسك المضرب بطريقة صحيحة

)3

وقفة االستعداد الصحيح

)4

ليس مما ذكر

من ابرز خطوات الضربات االساسية (خلفية وامامية )
 )1من وقفة االستعداد وضع رأس المضرب في
مستوى الحوض ،مع ثني مفصلي الركبتين ،وسند

 )2أخذ خطوة لألمام لتحريك الجسم للجانب ،مع
خفض رأس المضرب لمستوى الحوض لضرب
الكرة.

المضرب على اليد الحرة.
 )3تحريك الجسم والمضرب باتجاه الخلف
لوصول رأس المضرب فوق مستوى الرأس.
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)4

جميع ما سبق

من ابرز خطوات الضربة الخلفية:
 )1من وقفة االستعداد يكون المضرب لألمام في
مستوى الحوض مع ثني مفصلي الركبتين ،وسند
المضرب على اليد الحرة.

 )2دوران الجسم جانبًا مع أخذ خطوه ونقل وزن
الجسم لألمام ،وخفض رأس المضرب لمستوى
الحوض

 )3تحريك اليد الحاملة للمضرب جانبًا خلفًا حتى
وصوله إلى مستوى فوق الرأس ،مع رفع مقدمة
القدم األمامية ألعلى.

)4

جميع ما سبق

السؤال الثاني :ضعي عالمة صح ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ ( )أمام العبارة الخاطئة -:

)1

ضرب الكرة عند وصول المضرب عند نقطة تالقيه مع الكرة أمام قدم االرتكاز.

( )

)2

يرتكز وزن الجسم على الرجل الحرة ،مع رفع كعب رجل االرتكاز عن األرض.

( )
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