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 طريقة احتساب الدرجةتعليمات درس طرائق تدريس التربية الرياضية و

 .100درجة االمتحان من  -1

 تحتوي مادة طرائق التدريس الى جانب عملي وجانب نظري. -2

 %.50% وامتحان نهاية السنة من 50السعي السنوي من  -3

 %.50السنوي % ليكون مجموع السعي 25% والفصل الدراسي الثاني 25الفصل الدراسي االول  -4

 تقسم درجة الفصل الدراسي الواحد حسب المعايير ادناه: -5

 

 التفاصيل الدرجة المفردات 

 يحتوي الفصل الدراسي على امتحان عملي واحد. 10 االمتحان العملي 1

 يحتوي الفصل الدراسي على امتحان نظري واحد. 7 االمتحان النظري 2

النشااااااااااااط االضاااااااااااا ي  3

 التطوعي

مبادرة  لكل  صااااااال دراساااااااي مثا اعداد تقرير او محاضااااااارة عمل واجب خارجي واحد  3

على  ويكون اختيار احدى هذه النشاااطات باالتفام ما اسااتاذ المادة داخل الجامعة تطوعية

 .ان يختار الطالب مبادرة مختلفة لكل  صل دراسي

الدراساااي الواحد ما االخذ  غياب لدى الطالب  ي الفصاااليوم درجة عن كل نصاااف  تحذف 5 الغيابات 4

من درجته  ايام غياب يحذف 3مثا طالب لدية  بنظر االعتبار عدم احتساب الغياب الواحد 

 ( درجة وهكذا.1.5( درجة وليس )1)

  25 المجموع 

 قواعد درس طرائق تدريس التربية الرياضية:

 التأخير:  -1

 .وحسب التعليمات الجامعية اقصىدقيقة كحد  15ا: يسمح  ي المحاضرة االولى  قط التأخر 

 ب:  يما يخص المحاضرة الثانية والثالثة لن يكون هنالك سماح بالتأخير عند بدأ المحاضرة.

 تأجيل االمتحان: -2

تأجيل االمتحان اال  ي الحاالت   باالتفام تحديد اوقات االمتحان المائمة وبعدها ال يمكن  ية والنظرية يتم  نات العمل  ي االمتحا

مثا غلق الشارع وصعوبة الوصول الجماعي للجامعة او  ي حالة وجود مناسبة عامة او بالنسبة للرياضين المشاركين  الخاصة

  ي البطوالت او  ي حالة وجود عذر رسمي ) اجازة مرضية  اجازة رسمية(. 

 محتوى المحاضاارة او اي  على الطالب الغير حاضاار )متغيب  مجاز( التواصاال ما ممثل الشااعبة او باقي طلبة شااعبته لمعر ه

تكليف بواجب او موعد امتحان وساااايكون مساااالوال عن ذلك وال يعد عدم حضااااوره عذرا لعدم معر ته بمحتوى المحاضاااارات 

 السابقة.

 الغياب: يلثر الغياب سلبا على مجريات الدرس وقد تم ايضاح آلية التعامل ما الطلبة المتغيبين. -3

 ي العمل والرغبة  ي االداء(.)احدى اهم سمات الدرس الجدية   الجدية -4

)ساااااجل المحاضااااارات بالنسااااابة للمحاضااااارات النظرية  الصاااااا رة بالنسااااابة  جلب االدوات والمساااااتلزمات المطلوبة للدروس -5

 .للمحاضرات العملية(

 االجازات والرخص )ال يمكن ألستاذ المادة اعطاء اجازة او رخصة للتغيب عن الدروس ألي سبب من االسباب(. -6

درجة للمشاركات داخل الكلية لكل  1درجة للمشاركات الجامعية   2درجة للمشاركات الدولية   3 ة لألبطال )الدرجات المضا -7

  صل دراسي(.

 درجة من نتيجة االمتحان  ي حال تغيب الطالب عن اداء االمتحان بدون عذر رسمي. 2يخصم  -8
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 التدريس:التعليم _ 

التعععدريس  لى تمرير القيم الثقعععافيعععة واالاتمعععاعيعععة والتقعععاليعععد والعععدين وا خال  وامل عععارات  -يسععععععععععععع ى التعليم       

وفي  ”Edification“املعروف أيضععععععععا  بالتثقيفوتعرف انتقال الثقافة  ،االايال القادمةواملعارف واملعلومات الى 

مرحلة ما قبل القراءة والكتابة كان التعليم يحصعععععععععععععل شعععععععععععععفويا من خالل املراقبة وتعليم االطفال بطريقة  ير 

 ورسععععععمية ن ي ة تطور 
ج
رسععععععمية  من الوالدين وا سععععععرة، اما في مراحل الحقة انتقل التعليم الى طابا أكرر تن يما

يعلم الجيل امل ارات الضعععععععرورية وتفاصعععععععيل ا  الحياة وظ ور الحضعععععععارات مما ادل الى الحااة الى  بعععععععخ  مدر 

 .مثل تربية، البناء، وامل ارات العسكرية والعديد من امل ام ا خرل 

 عن الطب  أو الصععععععيدلة أو        
ج
تها ال تقل  أبدا تعتبر م نة التدريس من أنبل امل ن التي يقوم بها اإلنسععععععان، فههمي 

العع ي ي ئعععععععععععععمت أايععال واعععدة متعلمععة ومثقفععة، فعنععدمععا يق   املحععامععاة و يرهععا من امل ن، فععاملعلم هو ال عععععععععععععخ 

املعلم في الصععععععع  فينع يعطل علمع لعشعععععععرات الطال  ول س لطالب واحد، ل ا فين  تهعيري على املجتما سعععععععيكون 

 من خالل التعععهعير على عقول  لعععد الععععدد الكبير من الطلبعععة، فعععاملعلم قبعععل أن يعطل علمعععع لتالميععع ي ف و 
ج
كبيرا

م م 
 
 يعل
ج
  وو هعدف في هع ي الحيعاة، وينير أيضعععععععععععععا

ج
ا خال  الحميعدة، وههع   طبعاع م، وي ععل مأهم أبعععععععععععععخعاصعععععععععععععا

، ولكشععععععععععع  الحقائق أمام م، كما أن  اميا امل ن ا خرل ال يمكن 
 
عقول م ليفكروا بطريقة صعععععععععععحيحة ولي ابية

 كعععان قعععد مر  على يعععدي معل
ج
 قبعععل أن يصعععععععععععععبى طب بعععا

ج
م اعلعععع يتقن أن تكون مواودة دون املعلم، فعععالطب عععب مثال

هم هم بناة املسعععععععععتقبل  باإلضعععععععععافة  لى كل  ما سعععععععععبق   بهن 
ج
م يولد ا مل لدل طالبع وي عل م أكرر يقينا

 
، واملعل الطب 

 في م عععاالت الحيعععاة املختلفعععة من خالل ت عععددي وابتكعععاري في أداء 
ج
 أكرر  بعععداععععا

ج
فعععين  املعلم هو الععع ي يبلق طالبعععا

 م نة التدريس هي امل نة م نتع، وهو ال ي ي عععععععععععععجع  م على امل عععععععععععععمي قد
 نحو املزيد من اإلبداع، وبالتالي فين 

ج
ما

باتها، واملواكبة لكل  ما هو اديد 
 
مة ل  ي الحياة ومتطل الوحيدة القادرة على بناء املجتمعات الناجحة واملتف  

رين في املجتمعات املختلفة
 
 .في ه ا العالم، وهي امل نة التي ت ئمت العلماء واملفك
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 م نة التدريس قيل: وفي اهميع

 

 خطأ الطبيب يدفن حتت االرض.    

 

 

 خطأ املهندس يقع على االرض.

 

  خطأ املعلم ميشي على االرض. 

وتتضععععععععععمل من ه ي املقولة ان حدوو االخطاء هو  ععععععععععميء متوقا لكن املشععععععععععكلة تكمن في مدل و جم تهعير ه ا      

الخطه على املجتما، ا ا ان خطه الطب ب وامل ندس يؤعر على بعععخ  واحد او م موعة قليلة من االبعععخا ، 

ي قد ينقلع املعلم لطلبتع وبالتالي اما خطه املعلم وال ي يقصعععد بع االفكار والسعععلوكيات واملعلومات الخاط ة الت

عبات وتهصعععععععععععععل ه ي االفكار لدل م تما كامل الحقا تؤدي على خرا  املجتما وتفئعععععععععععععمي الج ل ل ا يتحتم على 

اميا املعلمين ان ال يقللوا من اهمية دورهم في الصعععععععع  واملدرسععععععععة كونهم يمثلون القدوة التي ين ر ل ا الطلبة 

 ويتهعرون بسلوكياتع وافكاري 

بهنها : " امل نة ا م " و لد  نها   Chandlerهمية م نة التدريس فقد وصعععععععععععععف ا أحد علماء التربية  شعععععععععععععاندلر و  

 
ج
تسععبق وتءيء اميا امل ن ا خرل، وال   ل ل ا عأها ، فءي ا سععاس ال ي يمدها بالعناصععر الاشععرية املؤهلة علميا

   ول ا كانت م نة التدريس هي امل نة ا م فين من يقوم به ي امل نة ) وهو املعلم ، أو 
ج
 وأخالقيا

ج
 وااتماعيا

ج
وفنيا

(  و شعععععععععععععععهن ومكعععانعععة ودور كبير في املجتما   فعععالعععدور الععع ي يقوم بعععع املعلم يفو  العععدور الععع ي يقوم بعععع  املعلمعععة
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 معدودين ، وتهعيري يكون على أازاء محدودة من البدن ، 
ج
 يعالج أفرادا

ج
العاملون في امل ن ا خرل   فالطب ب مثال

عقول م وقلوبهم وبعععععخصعععععياتهم ، ول لد فين  أم املعلم فتهعيري كبير ل س على أبدان التالمي  فحسعععععب ، بل على

كما أن تهعيرهم على حياة ا فراد ومسععععععتقبل م مسععععععتمر ما هؤالء ا فراد لسععععععنوات قد تمتد  . أعري يدوم وين شععععععر

مع م ما أمتد بهم العمر    نهم يتدخلون في تشعععكيل حياة كل فرد من با  املدرسعععة ويشعععكلون بعععخصعععيات راال 

 ونساءج على حد سواءاملجتما من سياسيين وعسكري
ج
 ين ومفكرين وعاملين في م االت الحياة املختلفة   ورااال

 

 آلية ان شار فكرة من بخ  الى م تما كامل

 الفرق بني التدريس والتعليم:

العملية التعليمية ال تبرج عن عالعة عناصعععععععععر أسعععععععععاسعععععععععية هي املعلم ، واملتعلم ، واملن ج الدرا عععععععععمي في ا ب ل        

 من املتعلم فين ه ي العملية تسعععععععع ل باسععععععععم " املعلم 
ج
 أكبر في عملية التعليم وأصععععععععبى أكرر فاعلية ونشععععععععاطا

ج
ا دا

 أكبر وارتفعت فعاليتع وتحققت فيع نتائ  عملية التعليم فين ه ي العملية تسع ل 
ج
التعليم " أما   ا ب ل نشعاطا

 بين العناصعععععععععععر 
ج
 وكبيرا

ج
الثالعة : املعلم واملتعلم واملن ج الدرا عععععععععععمي، وتطلب " التعلم "، أما   ا كان التفاعل  ي ابيا

 من قبل املعلم واملتعلم على حد سعععععععععععععواء ، فين ه ي العملية تسععععععععععععع ل " 
ج
 وبدنيا عاليا

ج
 عقليا

ج
ه ا التفاعل نشعععععععععععععاطا

 التدريس" 
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ات ل ا فهن)التعلم( ههدف أي الرقي في سعععععععععلوو املتعلم وتايري نحو ا فضعععععععععل سعععععععععواء في م ال املعارف واملعلوم    

والقعدرات العقليعة والبعدنيعة، أو في م عال امليول واالت عاهعات والقيم ، أو في م عال الععادات وامل عارات والخبرات 

  . العملية

 في عملية اك سعععا  املعارف ، وامل ارات العقلية  ) أما
ج
التدريس( ف و تعليم فعال  يشعععرو املتعلم  وي علع  ي ابيا

 حين يقوم املعلم بعععيطال  والبعععدنيعععة ، وامليول واالت عععاهعععات والق
ج
يم وامل عععارات والخبرات ، ويكون التعععدريس فععععاال

  الطعععاقعععات والقعععدرات املواودة لعععدل الطلبعععة ومسعععععععععععععععاععععدتهم على تنميتهعععا  
ج
 م نيعععا

ج
وتتطلعععب م نعععة التعععدريس تعععههيال

 يؤهل املدرس ملمارسة امل نة 
ج
 من ما

ج
  .ولعدادا

الفطري لععدل البعف في هعع ي امل نععة، ا  يواععد لععدل بعف النععاس وكون التعليم " م نععة " اال انععع ال يللي الجععانععب 

 
ج
 ناجحا

ج
موهبة فطرية في التعليم، فيكفيع أن يك سععععععب املعلومات وهعف امل ارات في مادتع العلمية ليكون مدرسععععععا

والحععععديععععه عن املوهبععععة في التعليم يقود  لى الحععععديععععه عن الفن في التععععدريس، فعمليععععة  ن ي ععععة موهبتععععع الفطريععععة

ال يكفل فيهعععا املوهبعععة، أو التمكن من املعععادة العلميعععة أو اإلملعععام بعععالجوانعععب الن ريعععة للتبصععععععععععععع  املراد  التعععدريس

تدريسعععععععععع فق  بل ال بد أن يصعععععععععطحب  لد اإلعداد التربوي القائم على التدريب واملمارسعععععععععة العملية واملشعععععععععاهدة 

صعععععععععععععول على الشععععععععععععع عععادة التعليميعععة الن ريعععة في الب  عععة الواقعيعععة للعععدرس، واالنبراد املبعععاشعععععععععععععر للتعععدريس بععععد الح

املتبصعععععععععععععصععععععععععععععة دون املرور بععاإلعععداد والتععدريععب التربوي فكرة  ير نععاجحععة، ونتععائ  ععا العععاالععة وا الععة على الطلبععة 

والعملية التعليمية ا  أن م نة التدريس تقوم على العلم والفن في آن واحد، وتكامل ما يزيد من مسعععععععععتول الن ا  

 في ه ي امل نة 
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  : Assignment  واجب

  االعدادية( الصفات االي ابية التي اك سبتها  -املتوسطة -است كر من املراحل الدراسية السابقة )االبتدائية

او احببتها من املعلمين او املدرسععععععععععين ال ين قاموا بتدريسععععععععععد وكي  اعرت على تحصععععععععععيلد الدرا ععععععععععمي وحياتد 

  االاتماعية  
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 التربية البدنية _ درس التربية الرياضية:

وك لد تعد التربية البدنية  حدل أهم فروع التربية العامة التي تسعععععععععععععتهدف بشعععععععععععععكل رئ س الجانب البدنل     

 في  ولقد، االفرادالنفسعععععععععععععية واالاتماعية والعقلية لدل و  التربوية الجوانب
ج
 كبيرا

ج
أولت الدول الحديثة اهتماما

  بالتربية البدنية ا ونة ا خيرة
ج
ملا لع من فوائد على صععععععععععععحة الفرد واسععععععععععععتقرار املجتمعات وتطورها واعلتع ازءا

 من امل
ج
  بما فيها املرحلة الجامعية دراسيةالتعليمية لكافة املراحل ال ناهجأساسيا

 

 وهما: رئ سين بدنية بصورة عامة الى شقينويمكن تقسيم التربية ال

ونقلع من وضععا  لى وضععا أفضععل  خلقيا وااتماعيا وعقليا ومعرفيا ال ي يتمثل في تنمية الفرد وي:الترب -1

  منع

التي تكسب الفرد الصحة الالزمة للع ش بصورة  وامل ارات والحركات ال ي يتمثل بالتمارين ي:الرياض  -2

  ايدة

 

ي ععععاهل ما املجتما الثقععععة في النفس، والتفععععاعععععل اإل  تعزز  الريععععاضعععععععععععععيععععةأن ا لعععععا  ومن الجععععانععععب التربوي      

لبعععة تارس في نفوس الطو  فععععاليعععة، وتن ي م عععارات القيعععادة لى اعععانعععب أنهعععا تحعععد من ال زععععات االن واالنعععدمعععاج فيعععع

 تحسين حالتهم الصحية  لى  لبةتق مي على وقت الفراغ وتدفا الطو  كش  أواع ال خصيةوت االنضباد

 

ت  ر بشعععععععكل واءعععععععمل أعناء ممارسعععععععة  بةن أن كثير من السعععععععلوكيات السعععععععلبية الكامنة في نفوس الطلقد تبيو    

 في تصععععععرفات سععععععلوكية متعددة طلبةليفر  ا ا تة ن ي ة ضععععععا  ا سععععععرة أو املدرسععععععةفالطاقات املكبو  ،ضععععععةالريا

لة، والضععععععععر ، والشععععععععد، وال شععععععععابد با يدي، أو با دوات، أو والدفا، والعرق مثل الركل، اعناء دروس الرياضععععععععة

بالعدوان الكالمل، كالشتم والتهديد والت ريى والوعيد، أو بالرمز كاالمتناع عن الن ر نحو الزميل، أو االمتناع 

عن رد السعععععععععععععالم، أو الن ر بعازدراء، وععدم املشعععععععععععععاركعة أو التععامعل ما م موععة معينعة، وقعد يكون هع ا االعتعداء 

امز  ا، بحيه يهخ  أكرر من شكل يمارسع الطال  معج
ج
 ن مثل ه ي السلوكيات هي أعراض مرضية نفسية ، دواعععععععع

سعععععععواء أعناء  ي املدرسعععععععة ت عععععععخيصععععععع ا ومن عم التدخل للتعامل مع ابمشعععععععاركة ا خصعععععععا ل ف يمكن للمعلم الخبير

 السلوكية  ير السوية  ي ال اهرة  لى أن تزول ه التالية دروسواصلة املتابعة في الأو بم دروسال
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املدارس، وتوصعععععععل  لى أن نسعععععععبة عالية من  طلبةعالقة بين الرياضعععععععة وانضعععععععباد وكان فريق بحثي قد درس ال

ا،و ا لعا  الرياضعععية  ون مارسعععيالطال  ال ين  ا وتن يمج
ج
قام ه ا  ا  خاصعععة ا لعا  الجماعية هم أكرر انضعععباط

  رس التي تعطل الرياضععععععة أهمية أكبرسععععععتراليا، فتبين أن املداالفريق البحثي بدراسععععععة حالة عدد من املدارس في أ

ا في االنضبادهي ا وفر ح  في  طار الن ام التعلي ي
ج
التي ال تعطل  ظ أن فترات االستراحة في املدارسلوح ، ا عععععععع

 على املشعععععععععرفين حيه تكرر املشعععععععععاكل بين الط الهتمام والوقت الكافيللرياضعععععععععة ا
ج
ا عقيال حات في سعععععععععا لبةتمثل عب ج

بعكس املعععدارس التي أدم عععت  دارس  لى تقلي  معععدة االسعععععععععععععتراحعععاتاملععع اداراتاملعععدرسعععععععععععععععة ممعععا دفا الععععديعععد من 

  حةخالل فترة االسترا طلبةحيه تقل االحتكاكات بين ال رياضة على نحو ايد في الن ام التعلي يال

 

الة واالا زة اللوحية وك لد وفي الوقت الحالي وما ان شار وسائل التواصل االاتماعي واا زة ال وات  النق

العا  الفيديو وكل ه ي التقنيات الحديثة بدأ الطلبة بامليل ل ا واالبتعاد شعععععع  ا فشعععععع  ا عن ممارسععععععة ال شععععععاد 

البدنل، وتشعععععععععير العديد من الدراسعععععععععات الى زيادة معدالت السعععععععععمنة لدل الطلبة مقارنة بالوقت ما قبل ان شعععععععععار 

الون اوقات فرا  م باللعب الجماعي سعععععععععععععواء في املدرسعععععععععععععة او في منطقة التقنيات الحديثة، ا  كان الطلبة يشععععععععععععع

سعععكناهم اما في الوقت الحالي فيق عععمي ا لتهم وقت فرا  م امام احد ه ي االا زة يتصعععفحون مواقا التواصعععل 

االاتماعي او يمارسعععععععععععععون االلعا  االلكترونية، ور م واود العديد من الفوائد من اسعععععععععععععتبدام ه ي التقنيات 

اال ان االدمان عليها يسعععاب خلل في نشعععوء الطلبة كون ه ي التقنيات تعزل الفرد عن املجموعة عكس  الحديثة

 ممارسة الرياضة 

ل ا اصبى على املؤسسة التعليمية واملدرسين بصوري عامة ومدرس التربية الرياضية بصورة خاصة تحدي        

عل م يحبون درس الرياضعععععة وانشعععععاء ب  ة اميلة اعادة ر بة الطلبة في ممارسعععععة ال شعععععاد الريا عععععمي من خالل ا

 ت مع م ب شاطات حركية مفيدة 
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 درس التربية الرياضية:

ممارسة التمارين  عمن خالل يمكن للطلبةتمثل بوقت يهو الوحدة املصارة للمن ج الريا مي املدر مي العام و      

االلعا  ويعد احد املصعععععععععععععادر امل مة للكشععععععععععععع  عن  ياضعععععععععععععية واملعلومات املعرفية عنالبدنية وتعلم امل ارات الر 

  لدل الطلبة القابليات وامل ارات الرياضية

 االهداف التربوية لدرس التربية الرياضية:

 اوال: املجال املعرفي:

  البدنية والنفسية صحةللطلبة بههمية التربية الرياضية لتعري  ا -1

 الرياضية اللعا  اتعليم م القواعد والقوانين االساسية لبعف  -2

 عانيا: املجال النفسمي:

 تطوير دافعية الطلبة ت اي ممارسة الرياضة  -1

 تنمية الصفات االي ابية مثل التعاون والصبر والطاعة والن ام وحب االخرين والعمل الجماعي  -2

 اشباع ر بات الطلبة وميول م وتحويل الطاقة لدههم في ات اي اي اهل  -3

 عالثا: املجال الحركل:

 –توافق  –املرونة  –الرشعععععععععععععاقة  –املطاولة  –السعععععععععععععرعة  –القابليات البدنية والحركية )القوة  تطوير -1

 توازن     ( 

 الحركية مثل )م ارات كرة القدم او السلة او الجمناستد       (  عتنمية الصفات امل اري -2
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 خطة درس التربية الرياضية:

 

 اقسام درس التربية الرياضية

يحتوي درس التربية الرياضعععععععععية اليومل على أواع نشعععععععععاد متعددةغ وتن يما للعمل ور بع في الحصعععععععععول على       

 اكبر فائدة ممكنة من الدرس تم تقسيم الدرس  لى ا قسام ا تية:

 االحماء، التمرينات البدنية(حضيري : ويشمل )الجزء التالقسم االعدادي ، 

 الجزء التطبيقل(: ويشمل )الجزء التعلي ي القسم الرئ سمي ، 

 ويشمل )لعبة صاير، تمارين تهدئة، االنصراف(القسم الختامل : 

 

 :القسم االعدادي 

تهي ة الطلبة نفسعععععيا وبدنيا لدرس التربية الرياضعععععية و  التهيؤ للدرس الارض ا سعععععا عععععمي من القسعععععم االعدادي     

 تحيةو واخراج الطلبة للسعععععععععاحة وال ي يشعععععععععمل تهي ة االدوات  الجزء التمهيديو لد عن طريق اازاءي الثالعة 

بيدخال اميا أازاء الجسعععععععععععععم في الحركة وخاصعععععععععععععة املفاصعععععععععععععل  هتمف و الجزء ال ي ه االحماءبداية الدرس، اما 

في ا ازاء التالية من الدرسغ وك لد ههيه  طالبا للعمل ا صععععععععععععععب ال ي يقوم بع الوالعضعععععععععععععالت الكبيرة تم يد

ضعععععععععععععمن القسعععععععععععععم االعدادي  التمرينات البدنيةالطالب نفسعععععععععععععيا لتقبل الدرس كامال برو  اي ابية، يلي االحماء 

نية والتوافق بين املجموعات العضعععععععلية عناية بقوام الطالب ولياقتع البدللدرس والارض من ه ي التمرينات ال

هتمام با داء الصععععععحيى ويشععععععترد في ه ا الجزء اال ا زة الجسععععععم وزيادة مرونة املفاصععععععل املختلفة والتهعير على أ

وأن تصعععععععل الحركات  قهعععععععمل مداها حتل تزداد  طالة العضعععععععالت وكما ل ا دور كبير في ضعععععععب  الصععععععع   الجماعي

يععععل وزيععععادة التن يم والعمععععل الجمععععاعي وقععععد يؤدي هعععع ا الجزء بععععا دوات أو بععععدون او بشعععععععععععععكععععل منفرد او ما الزم

 )تمرينات زواية(  
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 :القسم الرئ سمي 

ويقسععععععععععععم الى  الرئ سععععععععععععية ال ي يحقق اهداف الدرس يها الدرس وهو صععععععععععععلب خطة الدرسهو النواة التي يب ي عل

 الجزء التعليمي والجزء التطبيقي.

الجعععديعععد ويتبععع  الطلبعععة   عععارةاعععديعععدة ويقوم املعععدرس بتقعععديم املالتعلي ي يتعلم الطلبعععة م عععارات  جزءوفي فترة ال

 تشكيال ي ناسب ما نوع ال شاد وطريقة الشر  والتقديم التي يبتارها املدرس 

 موعات ينقسععم  ليها الصعع  ليتم تطبيق امل ارة التي تم شععرح ا في مء التطبيقل في تقل الطلبة  لى اما في الجز

ت بادل االدوار تباعا بيأهم حتل تطبق كل  عم ةمعين بم ارةتبا عادة أن تقوم كل م موعة الجانب التعلي ي، وامل

 م موعة أواع ال شاد التي مارستها املجموعات ا خرل 

ول  ا الجزء أهمية كونع يكسعععععععععععععب الطلبة امل ارات والخبرات كونع فرصعععععععععععععع للتدريب ولصعععععععععععععال  الخطه وتثايت      

 وات  امل ارة، ومن الوسائل املساعدة لن ا  ه ا الجزء ترت ب امللعب وت  يز ا د

 :القسم الختامل 

ويشعععععععتمل على  درس الرياضعععععععية، تسعععععععبقالطالب للعودة الى الحالة التي  والارض من ه ا ال شعععععععاد هو تهي ة     

صععععايرة تضععععي  متعة للدرس وتزيد من ال عالعة اازاء وهي اللعبة الصععععايرة، تمرينات تهدئة، االنصععععراف واللعبة

كانت اللعبة مرتبطة بالجزء الرئ سععععععمي كلما زادت فاعليتهاغ بعدها دافعية الطلبة نحو ممارسععععععة الرياضععععععة، وكلما 

 للراوع بها زة الجسعععععععععععععم  لى حالتها الطبيعية، وهعدها اعطاء التوايهات 
ج
 وعضعععععععععععععويا

ج
يتم  تهدئع الطلبة نفسعععععععععععععيا

 وصيحة االنصراف 
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 رياضية:مدرس التربية ال

سعععععععععععععواهعععا من  منيتحقق من التربيعععة البعععدنيعععة الععععديعععد من ا هعععداف والاعععايعععات التربويعععة واالاتمعععاعيعععة أكرر          

 التبصصات وم االت العمل، و لد يعود بالدراة ا ولى  لى الطبيعة الحركية للتربية البدنية 

هم املسععععععتقبلة ويبلق مأهم لبنات تصععععععلمل في طالبع لع أعر كبير حيات درسمن الحقائق الثابتة أن ما يتركع املو        

وهو أحد  ء يعتبر املحور ا سعععععععععععععا عععععععععععععمي ال ي تعتمد عليع الدولة في تربية ال ئعععععععععععععمي درسلبناء املجتما  كما أن امل

ويتوق  ه ا ا عر على  ة التربوية والعامل املؤعر فيها  و جر الزاوية في تطويرها املكونات الرئ سعععععععععععععية في العملي

 نععع يعط   ق  التربويععة لععع تععهعيري العع ي ال ينكر في املوا درس، فععاملعععملععع ولخالصععععععععععععععع فيعععكفععايتععع ووعيععع ب مععدل

لطالبع الكثير ويم د السعععععععععععععايل أمام م لالنتفاع بما يتلقونع على يديع من حقائق ومعارف ومفاهيم وات اهات 

  خلقعبخص تع وصقل مواهبع وته يب  يضمأها املأهاج ال ل يعمل على تقويم سلوو الطالب وبناء

ا من امل تمين والباحثين يعتقدون أن حصععععععععععععع  التربية البدنية التي تقوم على          وفي ه ا الصعععععععععععععدد فين عددج

الصعععععععععععععافرة أو التوايع اللف ل من قبل املدرس ول س على القدوة والتطبيق قد يواد  شعععععععععععععكالية كبيرة ملحتول 

 وطر  تنفي  تلد الحص  

حركية ا سعععععاسعععععية يتم عن طريق تقليد نمو ج أداء أو تطبيق حركل ما توايع وكمثال فين تعلم امل ارات ال        

ا بين الطال   وعليععع فععين البنععاء  صعععععععععععععوتل ولكن الف م واملعرفععة بهمععا يععهتل عن طريق االك شععععععععععععععاف ممععا يع ي تفععاوتععج

رس والطالب املعرفي للم ارات ال يتم بالصافرة أو النداء ولكن ي ب تب ي استراتي ية السؤال والجوا  بين املد

 
ج
ا ملسععععتويات املجال املعرفي حسععععب تصعععع ي  " بلوم " ال ي يضععععم   وصععععوال  لى معرفة وف م واسعععع يعا  امل ارة طبقج

 ستة مستويات هي : الت كر والف م والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم  

هل هناك  السعععععؤال   ي عن القول أنع من وااب مدرس التربية البدنية أن يكون قدوة حسعععععنة لطالبع، وي ل و 

قواعد مهنية محددة لتلك القدوة، وهل بإمكان املدرس أن يعزز ويزيد من فاعليته ومصدددددددددددددداقيته  قدوة 

 حسنة؟ 

وعلى قدر اهمية دور مدرس التربية الرياضية في التاعير اي ابيا على طلبتع عليع ان يتمتا ببعف الصفات التي  

 قق اهداف املجتما والدولةغ واهم ه ي الصفات ما يلي:تؤهلع ليكون القدوة الحسنة وبالشكل ال ي يح
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  :الشخصية والسلوك -1

تعتبر ال ععععععععععخصععععععععععية من أهم العوامل املؤعرة في ن ا  الفرد كمدرس ، ويتوق  ن ا  برنام  التربية البدنية        

 لى حد كبير على بععععخصععععية مدرس التربية البدنية وكفاءتع، ف ععععخصععععية املدرس تع ي تفكيري وشعععععوري وسععععلوكع 

 ى أنع عضو في اماعة  وم  ري كينسان ال ين ر  لى نفسع كفرد منفصل عن ا خرين بل ين ر عل

ويمكن تعري  ال عععععععععععخصعععععععععععية بهنها التفاعل املسعععععععععععتمر بين الجانب املعرفي والجانب الخلقل والجانب الوادانل   

 والجانب البدنل التي تميز بخ  عن ا خر 

وتدخل ضععععععمن صععععععفة ال ععععععخصععععععية والسععععععلوو الصععععععفات التي ي ب ان يكون عليها مدرس التربية الرياضععععععية مثل 

 واالخال  الحميدة واملصداقية الدافعية و يرها من الصفات االخرل العدل والتعاون 

 : اإلعداد املنهى -2

ويقصععععد باإلعداد امللل كل العمليات التربوية التي يتعرض ل ا املدرس في املدارس وال ي ات ا خرل املماعلة والتي 

 وكوبه ا املع ل تنمو بعععععععععععععخصعععععععععععععية املدرس كمره  أو . تهدف أو تسعععععععععععععاهم في  عدادي كمدرس
ج
 خالل  مدرسال

ج
عانيا

دراسعععععععععععععتععع ا كععاديميععة والفنيععة ، فععاإلعععداد مل نععة التععدريس يبتل  عن  يرهععا من امل ن ا خرل ، ف و ل س بععا مر 

السعععععععع ل  ن املدرس في م نتع ال يتعامل ما الجسععععععععد وحدي أو العقل وحدي ولكن يتعامل ما اإلنسععععععععان ككل وما 

رس التربية البدنية في عملع  لى حد كبير بمسعععععععععععععتواي ومعلوماتع اميا الجوانب اإلنسعععععععععععععانية ، ويرتب  ن ا  مد

 ع بال سبة لل شاد ال ي يقوم بتدريسومعارفع وقدراتع 

والعنصر  أولهما فطرى والثاني مكتسبأساسيان كايري من  ول امل ن ال بد أن يتوفر فيع عنصران  درساملو 

الفطرل هو اسعععععععععتعدادي ل  ي امل نة وتوفر امليل  ليها بالفطرة أما العنصعععععععععر املك سعععععععععب هو  عدادي وتدريبع ل  ي 

تقليد املدرس ال ي  ان الطلبة يميلون الى  أشععععععععارت نتائ  البحوو السععععععععلوكية (  لى ا ) . امل نة وكالهما ضععععععععروري 

ا قل م ارة  كما أن أداء املدرس للم ارة بشعععكل صعععحيى  باملدرس شعععكل صعععحيى أكرر من تقليدهم يؤدي امل ارة ب

يؤدي  لى تقليل الفر  لكل يتعلم الطالب امل ارة بشكل خاطئ مما يوفر الج د والوقت على الطالب فيميل  لى 

 يحت ل بع 
ج
 اتبا  مدرسع ال ي يؤدي امل ارة بشكل صحيى قدوة ومثال
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  : التربية البدنية ثالث أهداف هي  ما يلي ومن األهداف الرئيسية لإلعداد املنهى ملدرس 

  . ف م حقيقة العملية التعليمية والتربوية وأهداف ا -

  ف م طبيعة الطلبة  -

  . ف م طبيعة املجتما ال ي يع ش فيع -

 

 الصحة: -3

،  ن املدرس ة وقدر كبير من الحماس واملثابرةم نة مدرس التربية البدنية م نع شعاقة فءي تتطلب صعحة ايد 

الضعععععععي  من الناحية الصععععععحية ال يسععععععتطيا أن يقوم بعملع على الواع املطلو  والصععععععحة العقلية والنفسععععععية 

فالعادات الصعععععععععععععحية  في عاداتهم وأعمال م  ، فاملدرس هو املثل ال ي يحاكيع الطلبةةمكملة للصعععععععععععععحة البدني

ولكل يكون التهعير حقيقل في ل ست  ريزة في النفس بل تك سب عن طريق التوايع والتقليد والتدريب املن م، 

  . تنمية الصحة الجيدة على املدرسين أنفس م ي ب أن يكونوا أصحاء  وو قوام سليم

 الثقافة العامة: -4

، فكلما زادت معلومات املدرس في مبتل  املجاالت لديع 
ج
الثقافة العامة ضعععععععععععععرورة لكل مدرس بحكم كونع مربيا

سععععاع فالثقافة العامة تسععععاعد املدرس على نضععععج بععععخصعععع تع وات، كان أقدر على كسععععب عقة طلبتع والتهعير فيهم

، ون را لتفاعل ت التل تصعععععادفع في حياتع العملية، كما تسعععععاعدي على حل كثير من املشعععععكال أفقع وسععععععة  دراكع

 بثقافة عامة وبثقافة رياضعععععععععععععية 
ج
مدرس التربية البدنية ما الطلبة وكررة اتصعععععععععععععالع بهم فمن ا ادر أن يكون ملما

  .ن على ب نة با مور التي تطر  أمامعحتل يكو 

 التعزيز: -5

ويرتب  التعزيز مباشعععععععععععععرة بالكفاية امل نية حيه الحظ الباحثون أن قدرة املدرس على تعزيز وتدعيم تعلم         

طالبع واسعععععععععععتمراري في  لد يعد من املفاتيى الرئ سعععععععععععة للتدريس الفعال  وبالطبا فين هناو العديد من أشعععععععععععكال 

زيز، فمأها اللف ل ومأها الفعلي، ويعتمد  لد على وضعععععععا الطالب فبعف الطال  يطجبع اإلطراء وأسعععععععاليب التع

لع دور في عملية  عداد الفصعععععععل الدرا عععععععمي أو اإلحماء أو  العل ي أمام زمالئع، ب نما بعف الطال  يحب  أن يكون 

  صل كنوع من التعزيز والتدعيمالقيادة داخل الف
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 أوجه الشبه: -6

ا للشعععععععععععععبع دلت          نتائ  ا بحاو على أن تعلم الطال  يزداد وفي زمن أقصعععععععععععععر كلما رأل الطال  أن هناو أوا ج

  –بيأهم وبين مدرسععععععععععععع م، كمعا أن املدرس يسعععععععععععععتطيا توظي   لد في تعليم امل عارات و لد بهن يصعععععععععععععقعل 
ج
 –مثال

افعية عم يضعععا كل م ارات م موعة صعععايرة من الطال  في كل فصعععل ممن تتوافر فيهم صعععفات االسعععتعداد والد

واحععد مأهم على رأس م موعععة من الطال  ليقوم بنقععل وتعليم وتععدريععب طال  املجموعععة على مععا سعععععععععععععبق لععع أن 

 تعلمع وتدر  عليع 

 املصداقية: -7

يمكننا تعري  مصععععداقية املدرس بتوافق أفعالع ما أقوالع وتدل ا بحاو السععععلوكية على أن املدرس ال ي         

بصععععععععفة طالبع باملصععععععععداقية أكرر من املدرس ال ي يقول وال يفعل  من الثابت أن الطال  ينطبق عليع التعري  

ا  يثقون فيما يقولع ويفعلع املدرس وبالتالي يفترض في املدرس أن يقدم ل م القدوة واملثل ال عععععخهعععععمي خصعععععوصعععععج

حثون على أن ا مر فيما يتعلق باللياقة البدنية والصععععحة ال ععععخصععععية والعدالة وا مانة واملسعععع ولية  ويؤكد البا

ا أو  ير الئق من وا ة ن ر  ا أو  ير صعععععععععععععاد  ، الئقج
ج
ا أو  ير أمين، صعععععععععععععادق ال يحتمل أكرر من كون املدرس أمينج

 الطال  

وهناو بعف النقاد التي يسععععععتطيا من خالل ا املدرس أن تكون لع مصععععععداقية وبالتالي يكون مدرسععععععا قدوة         

 لطالبع ومن تلد النقاد:

  ا أن يحترم  وعودي دائمج

 ان اخطه أن يعترف ببط ع وتقصيري  

   في كل ا وقات  االنسانيةأن يحر  على ا خال 

  أن يؤدي وااباتع بكل اقتدار ومس ولية في كل ا وقات 
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 املسؤولية: -8

 اتفق الباحثون على أن هناو أرهعة مستويات لتعليم املسؤولية في التربية البدنية وهي:

 االحترام  

 واملشاركة  

 وتوايع ال ات  

 والعناية  

ولقد واد الباحثون في  طار سععععععععععععيهم نحو معرفة تهعير املشعععععععععععاركة في ا نشعععععععععععطة البدنية والرياضعععععععععععية على تطور  

ا طفال االاتماعي والنفسعععععععععععععمي أن مف وم ال ات واإلدراو املحي  بالقدرات البدنية يمكن أن تكون مؤشعععععععععععععرات 

ة والتعععهعير اإلي عععاهل  وهنعععاو الععععديعععد من الطر  وا سعععععععععععععععاليعععب التي يمكن ومتنا عععات بسعععععععععععععلوو اإلن عععاز والعععدافعيععع

م الطالب املسععؤولية عن  ب
 
للمدرس أن يسععلك ا لكل تتحقق فيع صععفة املسععؤولية وك لد يسععتطيا املدرس أن يعل

 في مشاركتع، وك لد عن طريق 
ج
طريق حثع على املشاركة في ا نشطة بمبتل  أنواع ا وأن يب ل الطالب ا دا

ا عن التعهعر بعبراء الزمالء، وبع لعد تصعععععععععععععبى مشععععععععععععععاركعة الطعالعب  حعه الطعالعب على التفكير بعهن يحعه  اتعع عوضععععععععععععععج

ا نحه على أن املسعععععععؤولية تبدأ من ال ات وتصعععععععبى ازءج من التفكير املأه ي  مشعععععععاركة  ي ابية ومسعععععععؤولة، ودائمج

 لدل الطال  حتل تؤعر في الأهاية في سلوو الطالب القولي والفعلي 

 الحماس: -9

امللل والضدددجر من التكرار ال ي يفقد الطال  حماسععع م ودافعيتهم نحو املشعععاركة لعدة أسعععبا  من أهم ا         

يمارسدددددده رع  مدرتدددددد ي التربية البدنية من ال ين يصددددددرون علل اسددددددتودام أسددددددلو   علم واحد مصددددددبو   ي 

حسعععععععععععععنععة يحتعع ل بهععا فينفر ، وهعع ا بكععل تععهكيععد ال ي عععل من املععدرس قععدوة قوالددب من الحر ددة املقيدددة للطال 

الطال  ويت  ون  لى املشععععععععععععاركة في ا نشععععععععععععطة الترويحية املصععععععععععععاحبة للدرس ويتهربون من املشععععععععععععاركة الفعالة في 

  يموضوع الدرس الرئ سم

ا للتايير ولدخال أسععاليب تعلم اديدة ومبتكرة فين الطال  يشععاركونع  لد          وعندما يكون املدرس متحمسععج

 زز دور املدرس كقدوة حيه يس ى الطال  ااهدين  لى تقليد مدرس م وال شبع بع  الحماس وه ا مما يع
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 االحترام: -10

م نفسععععععع في  طار واءععععععمل ومحدد من االحترام ل اتع وتبصععععععصععععععع          يتواب على مدرس التربية البدنية أن ُيقد 

ا بين أقرانع من املدرسين وم تمعع ا لتربوي وم تمعع املحي   وطبيعة عملع ل س فق  بين الطال  ولكن أيضج

ا يرتدل بل يك سب من خالل من جية واءحة في القول والعمل   واالحترام ل س سلعة تشترل أو قميصج

 ن تعاون مدرس التربية البدنية ما  دارة املدرسعععععععة وقيامع ببعف ا عمال اإلضعععععععافية مثل ا عمال اإلدارية         

يتعارض ما عملع ا سعععاسم  مر يشعععكر عليع ولكن ي ب أال تت اوز والتن يمية وخدمة م تما املدرسعععة بما ال 

ا ي تفل مععع احترام املعدرس لع اتعع وتبصعععععععععععععصععععععععععععععع وطبيععة عملعع، فعين فععل  لعد ي ععل 
ا معينعج تلعد ا عمعال حعدج

 احترامع ل اتع وتبصععععععععصععععععععع، وبيظ اري ل لد االحترام فينع 
ج
 فقد هو أوال

ج
الطال  وبكل تهكيد ال يحترمون مدرسععععععععا

وهنا يتواب عليع مواا ة الطال  ال ين ال ي  رون   ية آمنة لطالبع ول اتع وملن حولعحة نفسعععععععععععععيقدم مسعععععععععععععا

ا يحتااون  لى من يرشدهم في ه ي املواق   ا ل اتهم أو لآلخرين حيه  ن الطال  دائمج  احترامج

ة التعلم لدههم ، ف لد أدعى لزيادة دافعيومن احترام املدرس لطالبه أن يعرف أسدددددددددددددماءهم ويناد  م   ا        

والتعلق بمععدرسععععععععععععع م، وحري بمععدرس التربيععة البععدنيععة أن يعلم أن االحترام طريق  و ات ععاهين أحععدهمععا املععدرس 

وا خر هو الطعالعب، فعي ا كعان املعدرس يعتقعد أنعع من االحترام أن يعرف الطعالعب اسعععععععععععععم معدرسععععععععععععععع، فعين املعدرس 

رسعععععععععععالة م مة للطالب مفادها أن مدرسعععععععععععد  ك لد مطالب بهن يعرف اسعععععععععععم طالبع ويناديع بع وه ا يف عععععععععععمي  لى

ا هو ههتم بد ومن هنا تنات  راس القدوة الحسنة 
ج
 يعرف اسمد   

 العناية واالهتمام: -11

ي بلي التركيز على العالقععات ا خويععة والحميمععة والصععععععععععععععداقععة داخععل  طععار العمليععة التععدريسعععععععععععععيععة  بمع ل أن         

العالقات االاتماعية والرواب  الفردية وال عععععععععععخصعععععععععععية بين املنافسعععععععععععة ي ب أن تف عععععععععععمي  لى فتى املجال إلقامة 

 الطال ، وأن انشاال م باملنافسة القائمة على فكرة االنتصار وهزيمة ا خر ال ي سيهم مثل ه ي القيم 
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 :إرشادات إلل مدرس التربية البدنية عند تنفي  املنهج

 :التربية الرياضية مادةتنفي  من ج النقاد ا تية عند  ي بلي على مدرس التربية البدنية مراعاة 

أهمية وضا خطة مادة متكاملة داخل املدرسة ت ناسب ما اإلمكانات املتاحة للمدرس من خالل بناء    -1

خطة سععععععععنوية تتضععععععععمن توزيا ا هداف الخاصععععععععة ومحتوياتها على أشعععععععع ر السععععععععنة الدراسععععععععية متفقة ما 

 اإلمكانات املتاحة في املدرسة 

 الريا مي الداخلي متوافقة ما الخطة السنوية ومكملة ل ا وضا خطة لل شاد    -2

 العمل على صيانة املالعب وتبطيط ا    -3

 على ا هداف السعععلوكية واملحتول املراد تدريسعععع وأسعععاليب التعلم وأسعععاليب    -4
ج
 عداد الدروس مشعععتمال

 ما الخطة السعععععععععععععنوية، ما الحر  على تحقيق ا هداف الوادانية وتقييم
ج
 ا خالل التقويم متمشعععععععععععععيا

 وهو ما ن شعععععععدي من العملية التربوية، ما الت ديد والتنويا واالبتكار من 
ج
الدرس لتصعععععععبى عادة وسعععععععلوكا

درس  خر وخاصعععععععععععععة في التمارين البدنية املتعلقة ب نمية عناصعععععععععععععر اللياقة البدنية املرتبطة بالصعععععععععععععحة 

بال على الدرس والحر  واإلكثار من اسعععععععتبدام ا دوات ل شعععععععويق الطال  وتحفيزهم على ا داء واإلق

كون لكل ص  درا مي تحضيري وبرنام ع الدرا مي  خط  ليعلى التعلم والبعد عن التكرار والدم  في ال

بما يضععععععععععمن التقدم التدري ي الطبي ي للطالب من صعععععععععع  درا ععععععععععمي  خر وفق خصععععععععععائ  مراحل النمو 

 وتطور قدرات وخبرات الطالب 

  عداد امللعب وا دوات قبل بداية الدرس    -5

 توظي  اإلمكانات املتوافرة بشكل مناسب من مالعب وأدوات    -6

 البدء ب نفي  أواع نشاد الدرس بسرعة ودون  ضاعة الوقت    -7

ا في  دارة ال شاد    -8   تاحة فر  املشاركة لجميا الطال  واشتراو الطال  فعليج

ي أقصععععععر وقت ممكن العمل على أسععععععاس تحقيق االنتقال من تشععععععكيل  لى آخر أو من م ارة  لى أخرل ف   -9

 وعن طريق الحركة 

ي ب أن تعرف كل م موعة من بداية الدرس ا دوات الخاصة بها على أن تكون متباعدة بشكل ي يى    -10

 للطال  حرية الحركة 

 ازء الوقت املخص  لع قسم و مراعاة التوزيا الزم ي للدرس بحيه يهخ  كل    -11
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  صال  الخطه فور وقوعع حتل ال يثات ما الطالب    -12

أن يبتعار املعدرس طريقعة التعدريس املنعاسعععععععععععععبعة ملسعععععععععععععتول الطال  وقعدراتهم  ن العشعععععععععععععوائيعة في اختيعار    -13

ا من ا د املدرس ويضيا وقتع سدل  ا كبيرج  الطريقة يضيا قسمج

التركيز على النقاد ال امة وعدم  ضعععععععععاعة الوقت في النقاد الفرعية، ما  براز النوا ي الفنية للم ارة    -14

 بيي از ووضو  

 اتباع قواعد التدريس التالية: -15

  االنتقال من املعلوم  لى املج ول 

  االنتقال من الس ل  لى الصعب 

  االنتقال من الاسي   لى املركب 

 املختلفة   يضا  ال دف من ا داء كوسيلة إلقناع الطالب ملمارسة ألوان ال شاد البدنل   -16

بععل املععدرس أو طععالععب ايععد واسعععععععععععععتبععدام عمععل نمععا ج توضعععععععععععععيحيععة ايععدة ل داء الحركل املطلو  من ق   -17

 الوسائل التعليمية املناسبة 

  عطاء فترة مناسبة للممارسة والتطبيق حتل يك سب الطالب امل ارة    -18

 تاحة الفرصععععة للطالب للت ريب، قبل  عطااهم النقاد الرئ سععععة ل داء، مثال :  عطاء الطال  كرات    -19

 ء الصحيى وشرحع  داء تمريرة معينة ما الزميل قبل عرض ا دا

 االستعانة بقيادات من الطال  عند تقسيم م  لى م موعات    -20

 ت جيا الطال  و لد بالثناء على أدااهم الصحيى لالستمرار في املحاولة حتل يتقنوا امل ارة    -21

 بناء امل ارة الجديدة على م ارة سابقة تم تعلم ا    -22

 بدء الدرس في حالة استعداد الطال   -23

 املكان املناسب ال ي يسمى لكل طالب بالرؤية واالستماع الوقوف في    -24

 التي يمكن لجميا الطال  ف م ا  والتمارين واالوضاع استبدام ا سماء الصحيحة للم ارات   -25

وتجنددددب ندددددال م أو التحدددددث إل  م بددددهلقددددا  م أو أ والهم أو أوزا  م أو منععععاداة الطال  بععععهسعععععععععععععمععععااهم،    -26

 أشكالهم.

  وتقويمع باستمرارمالح ة أداء الطال     -27

 استاالل الدقائق ا خيرة من الدرس في املرااعة والتقويم ال اتل، واإلعداد للدرس القادم    -28
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افر عوامددل األمن والسدددددددددددددالمددة   -29 ، من خالل مراعععاة خلو أمععاكن اللعععب من أي مصععععععععععععععدر التدده ددد من تو

 املستبدمة  للخطر وترو مسافات كافية بين الطال  والتهكد من صالحية ا ا زة وا دوات

ارتداء املالبس املناسععععععععععبة التي تسعععععععععع ل على الطال  أداء الحركة ولتاحة الفرصععععععععععة ل م لشععععععععععرااها من أي    -30

 صن  أو لون 

مالح عععة عالمعععات التععععب التي ت  ر على بعف الطلبعععة ولعطعععاء فترات راحعععة منعععاسعععععععععععععبعععة لت نعععب تزايعععد    -31

 التعب واإلا اد 

ام التام بالزي الريا عععععععمي الكامل أمام الطال  والسعععععععلوو أهمية القدوة من قبل املدرس من حيه االلتز   -32

 العام 

 على اك سا  العادات الصحية في الوقوف واملئمي والجلوس وا داء بصورة صحيحة  ال الط حه -33

 ضرورة تن يم  رفة ومبزن التربية البدنية وا دوات وا ا زة املستبدمة مناسبة   -34

ة بهي وسععيلة مناسععبة، ولشعععار الطال  بههمية االسععتعداد اإلعالن عن فترات االختبارات العملية للماد -35

الريا ععععمي املتكامل، واإلحماء ال اتل أو املواع املناسععععب، واعل فترة االختبار العملي  لزي ل ا من خالل ا

 للمادة فترة تعلم حقيقل يق س فيع الطالب قدراتع بوعي ومعرفة وتطلا للتحسن ما أمكن 

وكشععوف الدراات نصعع  الفصععلية والفصععلية، ما  خطار أولياء ا مور  العناية التامة بسععجل املتابعة  -36

 بهول 
ج
ا عن الطال  املقصعععععععععععععرين أوال ، ما االحتفاظ بصعععععععععععععورة من ا خطار ان امكن ما اسعععععععععععععتطعت كتابيج

 الخطل في املدرسة داخل مل  خا  ل  ا الارض بمعرفة مدير املدرسة واملرشد الطالهل 

دو الرياضععية باملدرسععة وأخطار مدير املدرسععة واملرشععد الطالهل أهمية  عداد سععجل اإلصععابات والحوا  -37

 بما يست د فيع واعتماد توعيق  لد 

االهتمام بيعداد السععععععععععععجالت الرئ سععععععععععععة املرتبطة باملادة كسععععععععععععجل  عداد الدروس، والتقويم، والحاالت   -38

 الطبية، وال شاد الريا مي، و وي االحتيااات الخاصة 

املخاطبة واملحادعة باللاة العربية املف ومة والواءعععععععععععععحة وتر يعب  أهمية تعويد املدرس نفسعععععععععععععع على   -39

 الطالب بلاتع من خالل القدوة 

أهمية تربية الطال  على عدم التعصعععععععععععب ل ندية الرياضعععععععععععية، والبعد عن امل اهر التي تؤدي  لى  لد،   -40

 ما الحر  على تعويدهم على ال  جيا الريا مي املناسب 
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لى حقيقة هامة مفادها أن االتصعععععععععال اللف ل املباشعععععععععر بين املدرس وكل طالب على  ن كل ما سعععععععععبق يؤكد ع        

ا يؤدي  لى تههيل صعععععععععععععفة العناية واالهتمام من املدرس بطالبع مما ي عل  حدي عم بين املدرس وكل الطال  معج

 أعلى لجميا الطال  
ج
 منع قدوة حسنة ومثال

يكونوا قدوة حسععععععنة وصععععععالحة أن يقدموا نما ج سععععععلوكية ولي ابية وهعد، فين على املدرسععععععين   ا أرادوا أن         

من خالل تصععععععرفاتهم وأفعال م وأقوال م، وليعلموا أن الطال  يراقبون ويشععععععاهدون ويحكمون، كما أن الطال  

يتعلمون من مدرسععععيهم وهم بحااة ماسععععة  لى القدوة الحسععععنة والنمو ج الصععععحيى ليقتدوا بع في ظل ما تعانيع 

من تايرات متتابعة في ب يتها ا سععععععععععععاسععععععععععععية وتناق  في دور ا سععععععععععععرة التربوي وتزايد مدخالت القنوات م تمعاتنا 

ا أن تلد املدخالت ال تبضععععععا لاربلة وتصععععععفية حقيقية  الفضععععععائية وشععععععبكات املعلومات مثل اإلنترنت خصععععععوصععععععج

 دخالت ا تلد املفمأها ما يتعلق باملجتما ومأها ما يتعلق بالتايرات امل سارعة في تقنية التعامل م
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  رائق التدريس:

تع ي الطريقة السععلوو أو امل هب ال ي تسععلكع للوصععول  لى ال دف أو م موعة من الوسععائل املسععتبدمة          

لتحقيق  ايات تربوية محددة، واخ ت كلمة الطريقة وامع ا طرائق من الطريق اي الجادة امل يهة للسير عليها 

لى هدفع، وااءت الطريقة في القرآن الكريم فءي أ ن املن ج واملسلد الواءمل ال ي يسير عليع االنسان ليصل ا

ا()سعععععععععععورة الجن ، ا ية  َددج َق قب َرائب
َ
ا ط نَّ

ُ
َد ك لب

 َ
ا ُدوَن   نَّ ُحوَن َومب الب

ا الصعععععععععععَّ نَّ ا مب
نَّ
َ
(، وفي موضعععععععععععا عان في قولع تعالى 11)َوأ

يَن  لب افب
َ
قب  
ْ
ل
َ
خ
ْ
ا َعنب ال

نَّ
ُ
َق َوَما ك َرائب

َ
ْم َسْبَا ط

ُ
ك
َ
ْوق
َ
ْقَنا ف

َ
ل
َ
ْد خ

َ
ق
َ
 (17(  )سورة املؤمنون ، آية )َول

كلفظ ومف وم عرفعععت منععع  زمن اال ريق على انهعععا مأهعععاج فعععاسعععععععععععععتعملعععت بهععع ا املع ل    (method) والطريقعععة       

 
ج
بمع ل البحععه املؤدي الى  -واسعععععععععععععتعمل ععا افالطون بمع ل البحععه او الن ر او املعرفععة   هي عنععد ارسعععععععععععععطو احيععانععا

  . باتالارض املطلو  من خالل املصاعب والعق

وتتضعععععععععععععمن الطريقة اإلاراءات التي يسعععععععععععععتبدم ا املدرس ملسعععععععععععععاعدة طالبع على تحقيق ا هداف والنتائ             

املطلوبة من الدرس وتشعععععععتمل اإلاراءات التي يتب ها على املناقشعععععععات أو توايع ا سععععععع لة أو  عارة املشعععععععكالت ما 

ين فاعلية ما يقوم بع تتوق  على الطريقة التي يدعو هم  لى محاولة االك شعععععععععععععاف أو نقف الفروض وبالتالي ف

وا د وباقل التكالي ،   يسععتبدم ا في درسععع والطريقة الناجحة هي التي تحقق ا هداف امل شععودة في أقل وقت

ت بتعاري  كثيرة مأها ما يهتل:
َ
  وقد ُعرف

) العالقة بين قيادة املدرس وأداء الطريقة هي ) أيسر السبل للتعلم والتعليم ( وعرفتها )عنايات محمد ( بهنها     

 وعرف ا فوكس وآخرون بهنها : )وسعععععععععيلة لتحقيق  الطالب ومادة الدرس والوسعععععععععائل التعليمية املرتبطة بالدرس(

 وم موعة 
ج
من العمليات  رض تعلي ي معين ، قوام ا م موعة من الواابات وتتضعععععععععععععمن الطريقة عادة ن اما

 ة( املتتابعة وامل سق

وفاطمة ( بان طريقة التدريس هي )الطريقة التي يسعععععععععتبدم ا املعلم في توصعععععععععيل املن ج للطالب و كر )  سعععععععععان  

اعنعععاء قيعععامعععع بعععالعمليعععة التعليميعععة(، وعمومعععا ج ال تواعععد طريقعععة واحعععدة نمو ايعععة يمكن اعتمعععادهعععا في كعععل درس 

كأهعا  ير نعاجحعة لتحقيق ا هعداف املراوة من العدرس ف نعاو طريقعة نعاجحعة وفععالعة في موق  تعلي ي معين ول

 و ير فعالة في مق  تعلي ي آخر  

وب لد يكون املع ل الشععععععامل للطريقة بانها ال تنفصععععععل عن املادة الدراسععععععية والطريقة وسععععععيلة لجما الخط        

وتنفيعع هععا في مواق  الحيععاة الطبيعيععة التي تؤدي الى تطور الطال  بتوايععع من املععدرس ولرشععععععععععععععادي وبعع لععد فععهن 
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ت  بهسعععععلو  املدرس في كيفية توصعععععيل املعلومات الى طالبع وال يمكن الفصعععععل او تفضعععععيل طريقة التدريس تب

كما ان طرائق التدريس في التربية الرياضعععععية تشعععععمل م موعة االاراءات واالنشعععععطة التي يقوم  اانب على آخر  

 بها املدرس لتحقيق ال دف من الدرس في أقل وقت وأقل ا د

 ملهارات الحر ية(: رائق تدريس التربية البدنية )ا

يعد اختيار طريقة التدريس املالئمة من التحديات التي يواا  ا مدرس التربية الرياضعععععععععععععية، ا  ان اختالف        

االلعا  الرياضعععععععععععععية فيما بيأها من حيه كونها العا  فردية اواماعية تلعب بهدوات ام بدون ادوات والفرو  

ات وادوات الدرس، كل ه ي االسعععبا  و يرها اعلت من اختيار الفردية بين الطلبة وك لد مدل توفر مسعععتلزم

الطريقة املالئمة عملية تحتاج الى تبطي  وتحليل ملجموعة االسبا  اعالي  ول  ا تنوعت الطرائق املستبدمة 

 :الى ما يلي تقسيم  رائق تدريس املهارات الحر يةاال ان ا لب املختصين في ه ا املجال اتفقوا على 

 الكلية )االدراو الكلي( الطريقة  -1

 الطريقة الجزئية )االدراو الجز ل(  -2

 الطريقة املختلطة )الكلية الجزئية(  -3

وعلى املدرس اختيار الطريقة املناسعععععععععععععبة حسعععععععععععععب نوع ومواصعععععععععععععفات املادة التعليمية املنف ة ، ففل امل ارة           

ا في بعدايعة العمليعة املركبعة املعقعدة والتي تتكون من ععدة مراحعل حيعه يصعععععععععععععععب تعلم امل عار  ة ككعل وخصعععععععععععععوصععععععععععععععج

التعليمية يفضععععععععععل اسععععععععععتبدام الطريقة الجزئية كتعلم م ارة الوعب الثالال في ألعا  القول أما   ا كانت امل ارة 

بسيطة والتي تتكون من مرحلة واحدة فيمكن استبدام الطريقة الكلية كتعلم م ارة التمريرة الصدرية في كرة 

 الطر :السلة  وفيما يلي عرض ل  ي 

 أوال : الطريقة الكلية :

وهي طريقععة تعتمععد على ايضععععععععععععععا  وتعليم امل ععارة بم مل ععا بععدون ت زئتهععا بحيععه يتلق  الطععالععب املعلومععات        

الالزمة عن امل ارة عدة مرات ف سعععععععععععععتطيا ب لد تكوين التصعععععععععععععور املبد ل عن امل ارة ويكون فكرة عن خطوات 

ععدم العدقعة وكررة ا خطعاء في البعدايعة وما ا داء عم يحعاول تعهديعة امل عارة كعاملعة دون الت زئعة فيهعا والتي تتميز ب

اسعععععععععععععتمرار املحععاوالت والتكرار ي تءي الطععالععب بععيتقععان امل ععارة ، وقععد اسععععععععععععع نععدت فكرة هعع ي الطريقععة الى احععدل 

ن ريععات التعلم )ن ريععة  الجشعععععععععععععتععالععت( والتي ترجمل الرأي العع ي يقول بععهن العقععل الاشعععععععععععععري ال يععدرو املواق  

   الحسية ك زئيات ولكنع يدرك ا ككل
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 :مثال علل  عليم املهارات بالطريقة الكلية

 في كرة السلة بصورة كاملة امام الطالب دون شر  اازااها  املناولة الصدريةاداء م ارة 

 :  مميزات الطريقة الكلية

 تعتبر أكرر فاعلية في املراحل ا ولى للتعلم   -1

تمثل وحدة متكاملة، مثل القفز الى املاء، تسععععتبدم في تدريس امل ارة الحركية التي ال يمكن ت زئتها والتي  -2

 حركة الرالين في القفز الطويل 

 اختصار للوقت  -3

 تعتبر طريقة شيقة بال سبة للطلبة  -4

 تناسب كررة عدد الطلبة في الدرس  -5

  الحركات امل ارية الاسيطة تناسب -6

 :  عيو  الطريقة الكلية 

 ال تراعي الفرو  الفردية بين الطلبة  -1

 لدقيقة للم ارة ل ا يصعب تدريس امل ارات املعقدة والصعبة واملركبة بها  موض التفاصيل ا -2

 صعوبة اعطاء تا ية رااعة ل ا  -3

 : الطريقة الجزئية :
ً
  ثانيا

وهي طريقة تعتمد على ت زئة امل ارة الى مكوناتها الصعععاير وتعليم كل ازء بصعععورة منفردة وضعععمان تعلم ا عم 

كة ككل، ا  يقوم املدرس بتقسععيم عناصععر امل ارة الرئ سععية بحيه يراعي في البدء في ت ميا ا ازاء واداء الحر 

ويتم تعليم كل  التدرج من البسيط إلل املر ب ومن الجزء إلل الكل ومن السهل إلل الصعبه ا التقسيم 

ازء من أازاء امل ارة على حدة ويتم تكرار ا داء وتصعععحيى ا خطاء حتل يتم  تقان الجزء قيد التعلم بدراة 

مناسععبة عم ت تقل العملية التعليمية  لى الجزء ال ي يليع وهك ا حتل يتم اسععتكمال تعلم اميا أازاء امل ارة 

االستقراء أي أدراو العالقات بين ا ازاء ومأها تدرو القضايا  ولتقانها ، وقد اس ندت ه ي الطريقة الى مبدا

 الكلية 

 :مثال علل  عليم املهارات بالطريقة الجزئية )االدراك الجزئي(
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وتعاقب الخطوات ما يتم اوال شععععععر  طريقة مسععععععد الكرة  سععععععلةفي كرة ال ة الثالعيةم ارة التصععععععويب تعليمعند 

، وال يتم االنتقعال من انتهعائا بترو الكرة حركة ال راع والرسععععععععععععع الرتقعاء و اعم االخ  بن ر االعتبعار مكعان الكرة 

 احد ه ي االازاء الى االخر الى بعد تعلم ه ا الجزء   

  : مميزات الطريقة الجزئية

 تساعد على ف م كل ازء من اازاء الحركة   -1

املمرات العصععاية ل داء يتم تثايت امل ارة بشععكل صععحيى ول ا ت شععه ، ا  تسععاعد على  تقان أازاء الحركة -2

 الحركل بطريقة صحيحة   

 تراعي الفرو  الفردية بين الطلبة  -3

 تناسب امل ارات الصعبة واملعقدة واملركبة  -4

 عيو  الطريقة الجزئية:

تحتاج  لى وقت طويل لتعلم كل ازء من ا ازاء على حدة، وك لد تحتاج  لى وقت لرب  اميا ا ازاء  -1

 في أداء حركل واحد 

 ت ناسب ما امل ارات الحركية الس لة أو التي يصعب ت زاها ال  -2

 يصا  الطالب باإلحباد وامللل ن ي ة التكرار  -3

 ال تناسب ه ي الطريقة ما الصاار في اال لب  -4

: الطريقة املختلطة )الكلية الجزئية( 
ً
  :ثالثا

غ ا  يلجععه املععدرس  لى همععادة مأمزج بين الطريقتين السععععععععععععععابقتين وتلجععا الى االسعععععععععععععتفععا الطريقععة وتعععد هعع ي         

الطريقة الكلية في ا ازاء الاسعععععععععععععيطة الاير معقدة وللى الطريقة الجزئية في امل ارات املعقدة أو الصععععععععععععععبة 

كرارها وفيها تؤدل امل ارة الحركية ككل عم نبتار ا ازاء الصعبة من امل ارة الحركية ويتم التدريب عليها وت

اء الحركة ككل مرة أخرل والتدريب عليها وباستبدام ه ي الطريقة في تعليم بهد طالبوهعد  تقانها يقوم ال

جزئية وك لد يمكن امل ارات الحركية يمكن االسعععععععععععععتفادة من ممميزات كل من الطريقة الكلية والطريقة ال

 ا  مكل مأه تالفي عيو 
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  :مميزات الطريقة املختلطة

 ي ابية كل طريقة ت يى للمعلم خل  بين طر  التدريس لالستفادة من   -1

 وضو  ال دف الحركل يساعد على سرعة تحقيقع من قبل الطالب  -2

 معالجة الجزء الصعب لوحدة مما يساعد على تقليل الوقت املب ول  -3

  :عيو  الطريقة املختلطة

  لااء مبدأ التدرج في التعليم حيه ي تقل املدرس  لى ا ازاء الصعبة  -1

 الصعبة في امل ارة الحركية بشكل مستقل  تحتاج  لى وقت أطول ملعالجة ا ازاء -2

 اساليب تدريس التربية الرياضية:

  

 ن عملية التدريس هي عبارة عن سعععععععععععلسعععععععععععة مسعععععععععععتمرة من العالقات التي ت شعععععععععععه بين املدرس والطلبةغ وان ه ي    

 في نشععععاد او فعالية معينة ويمتلد مسععععتول 
ج
 مشععععاركا

ج
معين العالقات تسععععاعد الطالب على التطور بوصععععفع فردا

 من امل ارة في ا نشطة البدنية 

  

 ن ت ربة أو خبرة الطالب في دروس التربية الرياضعععععععية تعكس  لى حد كبير وهشعععععععكل مباشعععععععر ما يقوم بع 

املدرس خالل عملية التفاعل بعضععععععععععععع م ما البعف ا خر وما التهكيد على  لد فهن السعععععععععععععؤال الرئ سعععععععععععععمي ال ي 

يفية التواصعععععععل ما الطلبة ة وكيفية ضعععععععمان ان تكون ااراءات يوااع كل مدرس في كل درس من الدروس هو ك

 الدرس متوافقة ما االهدافة 

  

 وبصععععععععورة      
ج
ان عملية التدريس الناجحة تحدو ن ي ة االنسععععععععجام بين ال دف املطلو  وبين ما يحدو حقيقة

س معرفة وامتالو فعلية خالل الدروس، ولاععععععرض التوصل  لى حالة االنسعععععععععععع ام والتوافق ه ي ي ب على املدر 

القدرة على توايع ولدارة عدد من العوامل التعععععععععععععععععععععععل يمكن أن تؤدي  لى تعزيز حالة االنسععععععععععجام، وان من أهعععععععععععععععععععععععم 

 العوامل التعل تؤعر في حالة االنسجام والتوافق هعععل :

خرل )ا هداف، تن يم الطلبة، تن يم موضععععوع الدرس، وقت ا داء، الضععععب  والن ام( و يرها من العوامل ا   

 التي قد تكون مواودة ضمن واقا الدرس   
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 :اسلو  التدريس 

 

وهو الكيفية التي ي ناول بها املدرس ايصعععععععععععععال خبراتع ومعلوماتع  أعناء قيامع بعملية التدريس أو هو املسعععععععععععععار      

ر م  ن اسعععععععععععععلو  التدريس قد يبتل  من مدرس  لى أخر على الالتدريس، ال ي ي بعع املدرس في تنفي  طريقة 

  ننا ن د  ن املدرس ) س ( يستبدم طريقة االدراو الكلي في التدريسية من استبدام م لنفس الطريقة
ج
غ فمثال

 في 
ج
 طريقة االدراو الكلي وما  لد قد ن د فروقا

ج
تعليم امل ارات الحركية وان املدرس )   ( يسعععععععععععععتبدم ايضعععععععععععععا

 مسعععععتويات الطلبة لكال املدرسعععععين وه ا يع ي  ن تلد الفرو  يمكن أن ت سعععععب  لى اسعععععلو  التدريس ال ي ي بعع

 املدرس  وال ت سب  لى طريقة التدريس النها واحدة اصال  

  

لقد شععع دت السعععنوات ا خيرة تطورات كبيرة في العملية التربوية اسعععتهدفت  خراج التعليم من صعععياتع  

التقليدية  لى صعععي  أكرر فاعلية في تكوين الفرد وتنمية  مكاناتع وقدراتع ولن اميا ا سعععاليب ت سعععاول با همية 

أهععا  سععععععععععععع ععامععاتععع في تطور العالقععة بين املععدرس والطععالععب وفي تطور نموي وزيععادة خبراتععع ول ععا تععهعير كبير في ولكععل م

تطوير اسعععععععععععتقالليتع  ال  ن حرية اختيار الطالب النشعععععععععععطتع وم اراتع وفق أسعععععععععععاليب من مة ومرتبة ومدروسعععععععععععة 

الب  ة التعليمية أو املدرسغ    ال سوف ترتب  بههمية كل اسلو  وبال رف ال ي يتميز بع الطالب أو امل ارة أو 

يواد اسععععععلو  واحد يناسععععععب كل ه ي املتايرات  ال  ن أسععععععاليب التدريس في التربية الرياضععععععية تعتمد على أرهعة 

  -متايرات رئ سية هعععل :

 

 قابلية املتعلم    -1

  وقت التعلم ) عدد الدروس وزمأها (  -2

  لالسلو   نوع الفعالية أو امل ارات املختارة ومالئمتها  -3

  اإلمكانات املتوفرة في الب  ة املدرسية   -4

 

 ن كل اسعععععععععععلو  يمنى املدرس اختيارات متعددة لسعععععععععععلوو التدريس لكل يبتار مأها ما يناسعععععععععععب ال رف 

املادة التعليمية ال ي يكون عليعغ ومن خالل ه ا املف وم يضا املدرس املسار الصحيى لتوصيل ا هداف و 

   للمتعلم

هنع ال يواد اسلو  محدد يمكن تفضيلع عما سواي من ا ساليب على اعتبار  ن مسهلة وما ال سليم ب 

تفضععععععيل اسععععععلو  تدريسععععععمي عن  يري تضععععععل مرهونة باملدرس نفسععععععع وبما يفضععععععلع هو  ال  ننا ن د  ن مع م 

الدراسعععععععععععععات وا بحاو التي تناولت موضعععععععععععععوع أسعععععععععععععاليب التدريس قد ربطت بين ه ي ا سعععععععععععععاليب وأعرها على 
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و لعععد من زاويعععة  ن اسعععععععععععععلو  التعععدريس ال يمكن الحكم عليعععة  ال من خالل ا عر الععع ي ي  ر على  التعلمغ

 التعلم لدل الطلبة 

 الهم أسععععععععععععاليب تدريس التربية الرياضععععععععععععية والتي قام  
ج
وبناءج على ما سععععععععععععبق سععععععععععععوف نعرض فيما يلي تصعععععععععععع يفا

والتي قسععععععععععععم فيها  ضددددددددددددية يف تدريس التربية الرياوالتي اسععععععععععععماها  1966بوضععععععععععععع ا موسععععععععععععكا موسععععععععععععتن عام 

 االساليب الى مباشرة و ير مياشرة  

   

 تدريس املباشرة وغير املباشرة :أساليب ال

  

يعرف اسععععلو  التدريس املباشععععر بهنع  لد النوع من أسععععاليب التدريس ال ي يتكون من آراء وأفكار املدرس 

الع اتيعة وهو يقوم على توايعع عمعل الطعالعب وتوايعع سعععععععععععععلوكعع غ ويععد هع ا االسعععععععععععععلو  من ا سععععععععععععععاليعب التي تبرر 

ليب املباشعععععرة يسععععع ى  لى اسعععععتبدام املدرس للسعععععلطة داخل الفصعععععل الدرا عععععمي، ا  ن د  ن املدرس في ه ي االسعععععا

  يرى هو أ  ا مناسبةتزويد الطلبة بالخبرات وامل ارات التعليمية التي 
ج
غ كما يقوم بتقويم مستويات تعلم م وفقا

 الختبارات محددة يستهدف مأها التعرف على مدل تعلم م 

 

أفكار الطلبة ما أما اسعلو  التدريس  ير املباشعر فيعرف بهنع االسعلو  ال ي يتمثل في اك شعاف آراء و  

 ت جيا من قبل املدرس ولشراك م في العملية التعليمية  

 

وتعتمد ا سعععععععععععععاليب التدريسعععععععععععععية على مدل مشعععععععععععععاركة الطالب في اتبا  القرارات  أعناء الدرس ل  ا تم  

وضع ا وتص يف ا بالتدرج فاالسلو  ا ول وهععععععععععععععععععععععو )االمري( ال يتضمن مشاركة الطالب في قرارات الدرس ب نما 

السعععععععععععععلو  الثانل )التدريري( يتضعععععععععععععمن مشعععععععععععععاركة ازئية للطالب في اتبا  بعف القرارات وهك ا بالتدري  لحين ا

الوصععععععول  لى اإلسععععععلو  الحادي عشععععععر ال ي ت  ر فيع مشععععععاركة الطالب واءععععععحة  نع سععععععيقا على عاتقع اتبا  

والتبطي  للدرس  مع م القرارات وفي اميا مراحل الدرس وهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل )مرحلة ما قبل التدريس أو التحضعععععععععير

 مرحلة ما بعد التدريس وتس ل بمرحلة التقويم( ومرحلة التدريس أو تس ل مرحلة التنفي  و

 

وقد صععععنفت ه ي ا سععععاليب من ا ول  لى العاشععععر  لى صععععنفين هما ا سععععاليب املباشععععرة وهي التي يكون فيها تهعير  

 من خالل سيطرتع وامتالكع ملع م قرارات الدرس وهععععععععععععععععععل )ا مري 
ج
التبادلي  –التدريري  –سلوو املدرس واءحا

هي التي يكون فيها تهعير سععععععععلوو الطالب فح  النفس( أما ا سععععععععاليب الاير مباشععععععععرة  –اإلدخال والتضععععععععمين  –

 من خالل اتبا ي ملع م القرارات في الدرس وه ي ا سععاليب هععععععععععععععععععععععععععععععل )االك شععاف واالك شععاف املواع 
ج
 –واءععحا

التدريس ال اتل( واميا ه ي ا سعععععععععععععاليب تعتمد في  -املبادرة -البرنام  الفردي –امل شععععععععععععععب "حل املشعععععععععععععكالت" 
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 تصععععععععععععع يف ععا على العالقععات املتبععادلععة 
ج
بين املععدرس والطععالععب وال ععدف وان هعع ي العالقععات سعععععععععععععوف تعكس سعععععععععععععلوكععا

  
ج
 خاصا

ج
 تعليميا

ج
 وسلوكا

ج
 معينا

ج
 تدريسيا

 

وال بد التهكيد بهنع ال يمكن تفضععيل اسععلو  على اسععلو  آخر كما ال يمكن اختيار اسععلو  واحد أو اعنين فق  

ع وعيوبع ولع أهدافع وتطبيقاتع وبما  ن واسعععععععععععتبدام ما في اميا الحاالت وال روف الن كل اسعععععععععععلو  لع مميزات

م ارات التدريس تتهل  من عالعة عناصر رئ سية هععععععععععععععل )التبطي  والتنفي  والتقويم ( وان عملية التقويععععععععععععععم ال 

تنحصعععععععععععععر على املععدرس فق  ولنمععا ي ععب أن تشعععععععععععععمععل الطععالععب من خالل تقويمععع لنفسععععععععععععععع أو تقويم املععدرس لععع 

با على ه ا ا سععععععاس يمكن معرفة مدل تهعير  سععععععلو  املدرس على الطلبة ولطريقتع املسععععععتبدمة وإلسععععععلوبع املت

 من خالل قياس تطور القنوات الخمسة وهي ) البدنية واالاتماعية والعاطفية واملعرفية ( 

 

 ا سلو  االمري   -1

 ا سلو  التدريري   -2

 ا سلو  التبادلي   -3

 أسلو  االدخال والتضمين    -4

 أسلو  فح  النفس  -5

 أسلو  االك شاف واالك شاف املواع   -6

 أسلو  التفكير امل شعب )حل املشكالت(    -7

  أسلو  البرنام  الفردي  -8

 أسلو  املبادرة -9

 أسلو  التدريس ال اتل   -10
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 دور املعلم والطالب  ي اتواذ القرارات الثالثة حسب اساليب موستن

 

 

 اإلدخال والتضمين

 فحص النفس
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 اإلدخال والتضمين

النفسفحص   
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 :اوال : األسلو  أألمري 

 

 ن ال ي يقوم باتبا  القرارات عادة خالل مراحل عملية التدريس والتعلم هما كل من املدرس والطالب،        

ولكن ا سععععلو  أ مري يعتبر هو ا سععععلو  ا ول في م موعة ا سععععاليب بحيه يتميز بقيام املدرس باتبا  اميا 

س هو "اتبا  اميا القرارات في مرحلة ما قبل القرارات في ب ية وتركيب ه ا ا سعععععععععععععلو  وبالتالي فان دور املدر 

الععدرس )التحضعععععععععععععير والتهيؤ( ومرحلععة الععدرس )ا داء( وكعع لععد في مرحلععة مععا بعععد الععدرس )التقويم("، ومن نععاحيععة 

 ن اوهر  االلتزام بالتعليمات( –فان دور الطالب يكون مطيعا لكل ا وامر الصععععععععادرة من طرف املدرس )ا داء 

قة ا نية واملباشعععععععععععععرة بين الحافز ال ي يعطيع املدرس وبين االسعععععععععععععت ابة التي يقوم بها ه ا ا سعععععععععععععلو  هو العال

التلمي  أن الحافز هو )اإلشعععارة ا مرية( الصعععادرة من املدرس التي تسعععبق كل حركة يقوم بها الطالب  سعععنادا  لى 

ملكان أو الوضعععععا أو وقت النمو ج الحركل ال ي يقوم بوضععععععع املدرس ول  ا فان اميا القرارات املتب ة حول ا

 البدء واإليقاع والوزن أو وقت التوق  ومدة الدوام كل م يتم اتبا  القرار فيها من طرف املدرس  

 

 : مميزات األسلو 

 

 ينقل معلومات كثيرة من املعلم الى املتعلم  -1

 .يالئم االعمار الصايرة -2

 .من املمكن استبدامع ما املبتدئين في ممارسة امل ارة  -3

 .املمكن استبدامع في امل ارات الصعبة للسيطرة على مسار العملمن   -4

 دقة وآنية االداء  -5

 

 : عيو  األسلو 

 

 ال يهخ  بن ر االعتبار الفرو  الفردية بين الطلبة -1

 .ال يعطل الفرصة الكافية في مشاركة الطالب في اخ  القرارات -2

 .ال يس م الطالب في عملية اإلبداع -3

 قليل الدافعية  -4
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 :األسلو  التدريبي ثانيا:

 

االسعععععلو  التدريري هي ا كرر الطرائق السعععععائدة واملالئمة  لدروس التربية الرياضعععععيةغ  ن انتقال عدد معين من     

القرارات من املععدرس  لى الطععالععب يؤدي  لى خلق عالقععات اععديععدة بين املععدرس والطععالععب والواابععات الحركيععة أو 

وفى ه ا ا سععععععععععلو  يتاير محور سععععععععععلسععععععععععلة ا حداو وت شععععععععععا عالقة اديدة بين  .امل ارات وبين الطلبة وأنفسعععععععععع م

املدرس والطالب"حيه يقوم املدرس بهعطاء بعف صعععععععععععععالحياتع للطالب في اتبا  القرارات املناسعععععععععععععبة أعناء أداء 

  الوااب الحركل، ليتعلم الطالب االستقاللية وهشكل ي سجم ما أداء الوااب الحركل

 

 مميزات االسلو :

 

 زيادة عدد تكرار امل ارة بال سبة للطالب  -1

 .تساعد على  ظ ار امل ارات الفردية واإلبداعية  -2

 .تعلم التالمي  كيفية اتبا  القرارات الصحيحة  -3

  تمكن التلمي  من مشاهدة املدرس في الوضا ال ي يبتارونع  -4

 .العمل بصورة استقاللية وفق من ور قواعد الدرس  -5

 .مراعاة الفرو  الفردية  -6

 

 عيو  األسلو  : -7

 

 .ضع  التحكم والسيطرة على حركة الطلبة  -1

 .ال تالئم صاار السن واملبتدئين -2

 .تهخ  وقتا طويال من الدرس -3

 . تحتاج  لى أدوات وأا زة كثيرة -4

 

 : ثالثا: األسلو  التبادلي

 

 ن ه ا ا سعععععلو  يعتبر بين ا سعععععاليب الجيدة وال ي يمكن اسعععععتبدام ا بصعععععورة فعالة ما الطلبة ال ين     

يودون امتهان التدريس أو التدريب  نع يفتى املجال أمام م في اخ  القرارات املناسععععبة، ويمكأهم اسععععتبدام 

حة من خالل العملية التطبيقية التا ية الرااعة بصعععورة واسععععة كما أن نتائ  االن از الفردي تكون واءععع
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   أن من الحقائق امللموسععة  لى تؤعر في التعلم وتحسععين االن از هو معرفة نتائ  العمل وفى . ل  ا ا سععلو 

ضععوء  لد يكون من املمكن  عطاء التا ية الرااعة ل مور التي يمكن تصععحيح ا من خالل مراقبة الزميل 

 أو من قبل املدرس 

 

 : مميزات األسلو 

 .تفسمل املجال أمام كل طالب ان يتولى م ام التطبيق -1

 .تفسمل املجال للتعلم عن كيفية  عطاء التا ية الرااعة في الوقت املناسب  -2

 .ال تحتاج  لى وقت كبير في التعلم  -3

 .تفسمل املجال ملمارسة القيادة لكل طالب -4

 .للطلبة م ال واسا لإلبداع في تنفي  الوااب  -5

 

 : عيو  االسلو 

 

 .السيطرة على تنفي  دقة الواابصعوبة   -1

 .تحتاج  لى اا زة وادوات كثيرة  -2

 .تكرر فيها املناقشات بين الطلبة حول تنفي  الوااب  -3

 .تكرر االستعانة باملعلم حول حل اإلشكال وتنفي  الوااب  -4

 .كررة ضاود العمل على املعلم -5
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 :)العملي( خطة درس التربية الرياضية/ الجزء التحضيري 

احد أازاء خطة الدرس اليومية وال ي يقا ضععععمن القسععععم االعدادي وهو ازء يقوم :  الجزء التحضععععيري           

 املدرس فيع بالتهي ة للدرس لارض الشروع فيع ، ويبدأ بالخطوات ادناي:

 الطلبة من الص  بصورة ن امية الى ساحة املدرسة اخراج  -1

 الب أدوات الدرس )كرات، اطوا ، شواخ (  -2

 وقوف الطلبة ب شكيل نسق )خ  واحد( امام املدرس في الساحة  -3

القاء املدرس التحية على طلبتع عم االيعاز ل م بوضعععععععععععععا اانبا كل ما ل س لع عالقة بالدرس )محف ة،  -4

 سرعة الى أماكأهم ضمن ال سق امام املدرس  ساعة، قلم، الخ(  والعودة ب

  قد يتكاسععععععل او يتماهل بعف الطلبة بالراوع لل سععععععق ل ا ولارض به الحماس لدههم يسععععععتحسععععععن

  3-2-1ان يبدأ املدرس بالعد التنازلي لل ين  ادروا ال سق للراوع اليع بسرعة 

ؤديع الطلبة بعد سعععععععععععماع ايعاز اداء التحية الرياضعععععععععععية والتي هي لفظ صعععععععععععوتل او اداء حركل او كالهما ي -5

 املدرس وال ي يرمز الى ابتداء الدرس ويسبقع عادة االيعاز االتل:

  املدرس:  اعات   )من وضعععععععععععععا الوقوف الارض من االيعاز تهي ة الطلبة وت بيه م اسعععععععععععععتعدادا إليعاز

 آخر( 

  املدرس: بالقفز رالين للداخل         ضا 

  ضا املدرس: بالقفز رالين للخارج          

  املدرس: بالقفز رالين للداخل         ضا 

          املدرس: نبدي الدرس رياضع 

  الطلبة : نشععععاد   )يمكن اسعععع بدال كلمة نشععععاد بكلمات او حركات اخرل يتم االتفا  عليها مسععععبقا

 من شهنها به الحماس لدل الطلبة( 

 ات ادناي:تقسيم ال سق الى م موعتين استعدادا ل حماء وحسب الخطو  -6

  من وضعععععععععععععا )ال سعععععععععععععق( نقوم بعمععل م موعتين بععالعععد و لععد بععاإليعععاز للطععالععب ا ول من ا ععة يمين

( وهكعع ا 1( وزميلععع العع ي ب ععانبععع يردد )2( وزميلععع العع ي ب ععانبععع يردد رقم )1ال سعععععععععععععق بترديععد رقم )

 ( 2( واالخرل )1ينقسم ال سق الى م موعتين )
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 م        سر املدرس: م موعة رقم واحد خطوة الى االما 

  املدرس: بالقفز الى ا ة اليمين       در 

 )املدرس:  راعين اماما        رفا    )الارض ان ت ساول املسافات االمامية بين الطلبة 

 )املدرس:  راعين اانبا       نشر   )الارض ان ت ساول املسافات الجاناية بين الطلبة 

  املدرس:  راعين اسفل        خفف 

 ل       سعععععععععر ) التهكيد على املسعععععععععافات، ال دوء والن ام، املدرس في الثله االخير من الرتل املدرس: ك

 لضمان رؤية الجميا( 

م موعات دائميع من اول درس في السعععععععععععنة وحسعععععععععععب عدد طلبة  3او  4يفضعععععععععععل تقسعععععععععععيم الشععععععععععععبة الى  -7

طال  يمثلون  4الشعععععععععبة على ان يراعى في التقسععععععععيم التوزيا العادل للطلبة الرياضععععععععيين و لد بتحديد 

قادة الفر  ويتم تسعععععععععجيل م في الورقة الخاصعععععععععة بهسعععععععععماء الفر  ما اختيارهم اسعععععععععم مالئم لكل فريق ، 

والحقا في الدروس االخرل بم رد اطال  املدرس ايعاز تشععععععكيل الفر  يتوزع الطلبة وراء قائدي الفر  

 بال ساوي مما يبتصر الوقت والج د في تن يم الفر  في كل درس 

 مفردات يستعين بها املدرس ضمن الدرس وال دف مأها تن ي ي وهي:هنالد  -8

 ايعاز يستبدم عند ر بة املدرس ارااع الطلبة الى ال شكيل او الوضا ما قبل االيعاز  ما  نت :

 ا خير وقد يكون ساب ه ا االيعاز ا داء الخاطئ او  ير املنت م للطلبة 

 حالة من الفو مل او أداء حركل خاطئ : ايعاز يستبدم عند ر بة املدرس انهاء انهي 

 ويمكن ان  : ايعاز يستبدم لحه الطلبة لاللتحا  بال شكيل او ا داء بصورة اسرعاسرع

  يصاحبع العد من قبل املدرس
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 نموذج ورقة تقسيمات فرق الصف:

 تقسيمات الفر  

 ()        شعبةال و الص 

 فريق التحدي  فريق االبطال  فريق االصدقاء 

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  

6  6  6  

7  7  7  

8  8  8  

9  9  9  

10  10  10  

11  11  11  

12  12  12  
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 تشكيالت درس التربية الرياضية:

يمكن تعري  تشكيالت الدرس بهنها الوضا ال ي يهخ ي الطلبة امام املدرس داخل ساحة املدرسة وتهدف        

الى تن يم  العمل واختصعععععععععععععار الوقت والج د وتسععععععععععععع ل من عملية التدريس ابتداءا من لح ة خروج الطلبة من 

ناجمل من دون تعليم الطلبة  الصعععععععععععع  الى سععععععععععععاحة املدرسععععععععععععة لااية انتهاء درس الرياضععععععععععععة، وال يمكن تنفي  درس

 ال شكيالت الخاصة بالدرس 

 أنواع تشكيالت الدرس:

تنوعت تشكيالت الدرس تبعا للارض من ورااها، ا  ان لكل تشكيل ساب الستبدامع حسب حااة املدرس      

)ال سعععععععععععععق، الرتل، مرها ناق     وخطة الدرس، وادناي اهم ا نواع الشعععععععععععععا عة في دروس التربية الرياضعععععععععععععية وهي:

 ضلا، الدائرة، القوس، تشكيل حر(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النســـق.اسم التشكيل: -1

رمز التشكيل : 

لشك  : نسق امامي ..... االيعاز على التشكيل. 

في البداية والختام( )اخذ الحضور، التحية الرياضية عند :استخدامات التشكيل 

  :شكل التشكيل   
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  ل.ـــــ: الرتاسم التشكيل-2

رمز التشكيل:  

ل.امامي ..... شك   : رتلااليعاز على التشكيل 

(االحماء، تمرينات التهدئة: عند )استخدامات التشكيل. 

  :شكل التشكيل   

 

  .مربع ناقص ضلع: اسم التشكيل-3

رمز التشكيل:  

ل...... شك   : مربع ناقص ضلع اماميااليعاز على التشكيل 

(شرح مهارة في الجزء التعليمي: عند )استخدامات التشكيل. 

  :شكل التشكيل   
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 .الدائـــرة: اسم التشكيل-4

رمز التشكيل:  

ل..... شك   او دائرة امامي ل...... شك   : دائرة حوليااليعاز على التشكيل 

(االحماء، لعبة صغيرة: عند )استخدامات التشكيل. 

  :شكل التشكيل   

 .القــــوس: اسم التشكيل-5

رمز التشكيل:  

ل..... شك   : قوس اماميااليعاز على التشكيل 

(شرح مهارة في الجزء التعليمي: عند )استخدامات التشكيل. 

  :شكل التشكيل   
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 النقاد التي ي ب مراعاتها عند أداء تشكيالت الدرس:

 ال سعععقان ي ناسعععب نوع ال شعععكيل ما أازاء خطة الدرس او نوع ال شعععاد وا داء الحركل، مثال تشعععكيل  -1

يالئم الجزء التعلي ي عند شععععععععر  امل ارة وهك ا  املرها ناق  ضععععععععلايالئم الجزء التحضععععععععيري، وتشععععععععكيل 

 لباقي ال شكيالت 

ان يهخ  ال شععععععععععععكيل شععععععععععععكال مقبوال ن اميا يعكس صععععععععععععورة ايدة ولي ابية عن الدرس او عند الزيارات  -2

 الخاراية للمدرس 

 ان يراعى عند ال شكيل  جم الساحة وعدد الطلبة واشعع الشمس  -3

الصععععععاار كونهم يميلون الى ا داء الحر باإلضععععععافة الى صعععععععوبة ان ال تسععععععتبدم ال شععععععكيالت ما التالمي   -4

 انت ام م في تشكيل معين باستثناء بعف ال شكيالت الاسيطة مثل ال سق والرتل 

 

 .الحر: اسم التشكيل-6

ل..... شك   : تشكيل حر اماميااليعاز على التشكيل 

 (تغذية راجعة سريعة: عند )التشكيلاستخدامات. 

  :شكل التشكيل   
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 فائدة تشكيالت الدرس:

تسععععععععمى بتوفير مسععععععععافة مناسععععععععبة بين الطلبة تسععععععععاعد على أداء التمرينات والحركات بدون ان يتصععععععععادم  -1

 الطلبة ببعض م 

ميا الطلبة رؤية املدرس وسععععماع صععععوتع وتسععععمى للمدرس رؤية اميا الطلبة ومراقبة أدااهم تسععععمى لج -2

 وسلوكياتهم وتصحيى اخطااهم 

 اعتياد الطلبة على الن ام واالنضباد داخل الدرس  -3

االسععععععععععععتاالل ا مثل لوقت الدرس من خالل تقليل الوقت والج د الضععععععععععععا ا في تن يم وترت ب الطلبة في  -4

 كل درس 
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 اإليعاز 

القعععدرة على  لقعععاء لإليععععاز بطريقعععة ايعععدة أحعععدل اهم  تععععد           

العوامعععععل التي تمكن املعععععدرس من تقعععععديم درس نعععععاجمل ولخرااعععععع 

بصعععععععععععععورة ايععدة، ا  تزداد عقععة املععدرس بنفسعععععععععععععععع كلمععا احسعععععععععععععن 

اسعععععععععععععتبعععدام اإليععععاز الععع ي يف معععع الطلبعععة ويسعععععععععععععت يبون  ليعععع 

بسعععععععععععععرعععة كونععع الوسعععععععععععععيلععة الوحيععدة التي تعطل لععدرس التربيععة 

ة الن ام والجد وتبتصععر وقت تطبيق االداء، الرياضععية صععف

ا  ال حعااعة الى لاعة التبعاطعب العداراعة بين املعدرس وطلبتعع 

 الى في الحاالت ادناي:

 في دروس التربية الرياضية االولى من العام الدرا مي الجديد  -1

 عند شر  وايضا  امل ارات وعند اعطاء التا ية الرااعة وعند اصال  اخطاء االداء  -2

 الطلبة صاار السن الاير متمرسين على االيعازات ما  -3

)االلفاظ والعبارات التي يلق  ا مدرس التربية الرياضددية  يمكن تلخي  مف وم االيعاز بانع : اإليعاز )النداء( 

علل  لبته بلغة عربية سددددددليمة التواذ أوضدددددداع معينة أو أداء الحرلات املطلوبة للتمرين للبدني أو ال شددددددا  

 الحرلي(.

 شرو  اإليعاز: 

  وان باي على املدرس أن ال يطلق االيعاز  ال بعد أن يكون الطلبة في حالة سكون  -1

ان يتكون من اقصععععععععععر عبارة ممكنة توءععععععععععمل الوااب او التمرين او الوضععععععععععا املطلو  اداءي من الطالب  -2

 و لد باستبدام التعابير واملصطلحات املتفق عليها في م ال تدريس التربية الرياضية 

يكون صععوت املدرس مسععموعا من قبل اميا طلبة الصعع  وال يبال  في رفا الصععوت ما االخ  بن ر أن  -3

 االعتبار )ات اي الريى، عدد الطلبة، الضوضاء املحيطة بالدرس( 

 أن يكون طبيعيا و ير متكل   عناء  لقاء لإليعاز  -4
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 الوقوف في مكان مناسب لكل يراي اميا الطلبة ويمكنع رؤيتهم ايضا  -5

ف معتدال والن ر اماما وت نب التحرو اعناء االيعاز لكل ال يضععععععععععطر الطالب تحريد رأسععععععععععع تبعا الوقو  -6

 ملكانع 

 اخ  ش يق عميق قبل ان بدأ االيعاز لكل تبرج االلفاظ بصورة قوية و واءحة  -7

 اقسام االيعاز:

 يكمل احدها االخر وال يمكن الفصل بيأها وهي: ثالثة اقساميحتوي االيعاز على        

 القسم االخباري  -1

 الفترة )برهة االنت ار(  -2

 القسم االارا ل   -3

 مثال:

 

  القسم االارا ل          الفترة                                   القسم االخباري                                       

 نشععر                                راععععان اععانبعا                                                                        

عل                  ارها فر  امامعل                                                               
 
                    شك

 

 :القسم اإلخباري  -أوال 

يتكون من بعف الكلمعععات التي تعععدل على اازاء الجسعععععععععععععم املراد تحريك عععا وات عععاه عععا او االوضعععععععععععععععاع املطلو           

اتبا ها، ومن خالل ه ي القسعععععععععععم يمكن االشعععععععععععارة الى حالة الحركة من حيه السعععععععععععرعة او الزمن او عدد املرات 
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ل احيانا بعف الكلمات الارض مأها وهو يوءعععععمل ما يريدي املدرس ان يؤديع الطلبة، وقد يسعععععبق القسعععععم االارا 

 زيادة االيضا  مثل )بالعدد، بهقهمل سرعة، بعدة واحدة، بدون صوت         (  

 :شرو  القسم االخباري 

عم ال ي يليع وهك ا )هنالد  اواليبدأ االيعاز بالجزء او الشعععععععععععععكل  او الوضعععععععععععععا املراد تحريكع او اتبا ي  -1

بعف الحععاالت ال تنطبق عليهععا هعع ي القععاعععدة(، بمع ل انععع   ا كععانععت الحركععة أو التمرين املطلو  أدائععع 

يتكون من حركة الرالين وال راعين حركة ال راعين سعععععععععابقة لحركة الرالين في ب  كر ال راعين أوال 

 في القسم اإلخباري عم يليها الرالين 

القسععععععععععم االخباري ب كر املصععععععععععدر املشععععععععععتق بفعل امر )ع ي، رفا،      ( بل ي ب تبدأ بالجزء ال يمكن بدأ  -2

 ال ي س تحرو فعال 

 :  مثال

 )   (  صمل              ع ي      الجععع ع اسفعععل                         

 (xخطا )       الج ع أسفل                  ع ي  ثني                

             

 مثال:

 )   (  صمل       اركف                      بهقصععع  سرععععة  لى الجععععدار املقابعععععل                           

 (xخطا )        اركفبهقهمل سرعة  لى الجدار املقابل                         ر  بال             
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 االنتظار(الفترة ) برهة  -ثانيا

هي فترة السععععععكون التي تلي القسععععععم اإلخباري في اإليعاز مباشععععععرة وتسععععععبق القسععععععم اإلارا ل ويرمز ل ا بنقاد           

عند كتابة االيعاز                 وتعطل للطلبة فرصععة سععماع وتحليل ما ااء في القسععم اإلخباري حتل يكونوا في أتم 

 استعداد  داء التمرين او ال شكيل 

 شرو  الفترة)برهة االنتظار(: 

 ي ب أن ال تكون الفترة أطول من الالزم حتل ال ي سمل الطلبة ما ااء في القسم اإلخباري  -1

ي عب أن ال تكون الفترة اقصعععععععععععععر من الالزم وأال لن يكون هنعاو فرصعععععععععععععة كافيعة لف م حركات التمرين  -2

 وتهي ة أنفس م ل داء 

جيا او تصعععحيى ل خطاء او التنايع من الوقوع فيها  نع ال يصعععمل تبلل فترة االنت ار  ي شعععر  او ت ععع -3

 يساب تلكؤ الطلبة في تطبيق القسم االارا ل  

 وهنالد بعف الحاالت التي يحتاج فيها املدرس اطالة او تقصير الفترة وحسب الحاالت ادناي:

 :حاالت ا الة الفترة 

   ا كان التمرين صعبا يحتاج  لى فترة أطول لف مع  -أ

   ا كان الطال  من صاار السن  - 

   ا كان مستول الطلبة ضعيفا  -ت

 :حاالت الفترة قصيرة 

   ا كان التمرين س ل و واءمل   -أ

 للطال  املدربين من  وي الكفاءة الحركية العالية  - 
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 القسم االجرائي: -ثالثا

االنت ار( وال ي يبدأ الطلبة مباشعععرة بعدي  وهو القسعععم االخير من اقسعععام االيعاز ويهتل بعد الفترة )برهة           

 في اداء الحركة او الوضا او التوق  عن االداء، ويقسم الى نوعين وهما:

  لف ل 

  عددي 

 

 

 

 شرو  القسم اإلجرائي:

ان يلق  القسعععععععععم االارا ل بصعععععععععورة معبرة عن سعععععععععرعة وقوة الحركة، فكلما كان حاد وقصعععععععععير فيع ي ان  -1

 الحركة سوف تنف  بسرعة وقوة، اما ا ا كان اكرر طوال ف شير الى بطئ الحركة  

 عدم مد حروف القسم االارا ل او تقسيم الكلمات وانما ينطلق وحدة واحدة من املدرس  -2

القسم

االجرائي

لفظي

 عل امر                      
قف، سر، رفع، خفض، مد، )

......(ثني

مصدر                    
.....(جلوس، بروك،تعلق)

لفظ خاص                  
(ثابت، معتدال، انتباه،)

بالعد، بعدة واحدة، بعدتينعددي
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 مثال:

لل                    ارها فر  امام 
ّ
 صمل )  (            شك

لارها فر  امامل            
ّ
 ( Xخطه )          شااااا ل

 امثلة:

  رالين للداخل                      ضا 

  ل
 
 دائرة حولي                        شك

  راعين اانبا                       نشر  
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 األهداف السلو ية

على اختيار املادة الدراسية املناسبة وتبطيط ا،  املدرستوفر ا هداف السلوكية قاعدة سليمة تساعد       

ين وتكريس الطععالبوكعع لععد اختيععار الوسععععععععععععععائععل والطرائق واإلاراءات املتعلقععة بهععا، كمععا تمكنععع من تن يم ا ود 

نشعععععععععععععاطاتهم وتوايه ا من أال  ن از امل ام التعليمية على النحو ا فضعععععععععععععل  أما من حيه دور ه ي ا هداف في 

م عععال التقويم فعععينهعععا تسعععععععععععععععاععععد على توفير القعععاععععدة التي ي عععب أن تنطلق مأهعععا العمليعععة التقويميعععة، فعععا هعععداف 

ق التايير املطلو  في سععععععععععلوو السععععععععععلوكية تسععععععععععمى للمدرس بالوقوف على مدل فعالية التعليم ون احع في تحقي

 الطالب 

 للتعليم، ولكن تحدد       
ج
 محددا

ج
وتكمن قيمة ا هداف السلوكية في تبصيص ا، فءي ال تعطل فق  توايها

 السلوو ال ي ي ب علينا أن نق سع ونقومع  فتوءمل ا هداف السلوكية للمدرس ال شاطات التعليمية 
ج
أيضا

 أن يبلاوي  الطلبةستول التحصيلي ال ي يتوقا من التي ي ب تقديم ا للص ، وك لد امل

 

 مفهوم األهداف السلو ية:

حاول التربويون تحديد املقصععود با هداف السععلوكية، ر م تعدد أسععمااها، فقد أطلق عليها اسععم ا هداف         

اإلارائية، أو أهداف ا داء، أو مبراات التعلم املقصععععععودة  وه ا التعدد في ا سععععععماء ال في املسعععععع ل حيه تشععععععير 

ال دف السلوكل  ويعرفسية اليومية  اميا ه ي ا سماء  لى أهداف تدريس املواد الدراسية في الحص  الدرا

 "وصف لتغير سلولي يتوقع حدوثه لدى الطالب نتيجة ملروره بوبرة  عليمية  ي موقف تدريدس ي".بهنع: 

 

 تص يف األهداف السلو ية:

التي  –قام )بلوم وزمالؤي( بوضعععععععععععععا  طار ن ري يهتل من خالل ن ام يصعععععععععععععن  أهداف العملية التربوية 

  :وهي في عالعة م االت وياتها، ومأها ا هداف السلوكيةية ب ميا مستتشمل ا هداف التعليم

 نفسحر ية(. معرفية، وجدانية، )

ال ي يشمل ا هداف التي ت ناول ت كر  املجال املعر يقام بلوم وزمالئع بتص ي  ا هداف في   وبناء عليع

 املعرفة أو  دراك ا وتطوير القدرات وامل ارات ال هنية، و لد  لى ستة مستويات هي:
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 الت كر أو الحفظ أو املعرفة  -1

 الف م أو االس يعا    -2

 التطبيق  -3

 التحليل -4 

 التركيب   -5

 التقويم  -6

 

ا بتصعععععع ي  ا هداف في  ال ي يشععععععمل ا هداف التي تحاكل  املجال الوجدانيعم قام بلوم وزمالئع أيضععععععج

 املشاعر وتترام االنفعاالت أو دراة التقبل أو الرفف، وتم تقسيم ا الى خمسة مستويات وهي:

 

 االستقبال أو التقبل  -1

 االست ابة  -2

 التقييم أو  عطاء القيمة   -3

 التن يم  -4

 .التمييز -5

 

فقام بتصعععععععع ي  ا هداف الخاصععععععععة بع م موعة من الباحثين، ومن أشعععععععع ر  املجال النفسددددددددحرليفي أما 

ال ي يشعععععععععععععمل  ِجِوت وباين وإي سه ي التصععععععععععععع يفات في م ال التربية الرياضعععععععععععععية التصععععععععععععع ي  ال ي قامت بع 

م ا هعععداف التي تب  امل عععارات الحركيعععة والقعععدرات البعععدنيعععة، حيعععه تتضعععععععععععععمن أهعععداف امل عععارات الحركيعععة تعلي

امل ارات ا سعععععععععاسعععععععععية، مثل: الةجل والرمل والدحراة، أو امل ارات املركبة املطلوبة ل نشعععععععععطة الرياضعععععععععية، مثل: 

الضعععربة ا مامية في الت س والتصعععويب في كرة السعععلة  وتتضعععمن أهداف القدرات البدنية نوات  اللياقة البدنية، 

تصععععععععععع يفع  لى عمانية مسعععععععععععتويات تبدأ من اإلدراو مثل: قوة ال راعين والتحمل الدوري التنفسعععععععععععمي واملرونة، وتم 

 الحسمي كمستول أدن   لى اإلبداع كمستول عاٍل، وه ي املستويات هي:
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 اإلدراو الحسمي -1

 التقليد  -2

 التنمي   -3 

 التكي   -4 

 الته يب  -5

 التنويا   -6 

 التحسين  -7

 اإلبداع  -8 

وعلى املدرس ان يحقق على االقل هدف سلوكل واحد في الدرس و لد بكتابتع في خطة الدرس مسبقا     

 والحر  على تحقيقع   

 

 شرو  صياغة األهداف السلو ية:

 ي بلي عند الشروع في صيا ة أي هدف سلوكل مراعاة ما يلي:        

 

 على السؤال التالي: االجابةأن يتم   -   1

 أن يفعلوا  ي   اية تدريس ه ا املوضوع؟ بةماذا يتوقع من الطل        

 في صورة سلوكية يمكن مالح تها وقياس ا   الطلبةعلى أن تتضمن اإلاابة االست ابات املتوقعة من 

 أن تشعععععععععععععتق من أقر  مسعععععععععععععتول من ا هداف، حيه تشعععععععععععععتق ا هداف السعععععععععععععلوكية من ا هداف الخاصعععععععععععععة  -   2

 وه ا يتطلب معرفة ه ي ا هداف ودراستها دراسة ايدة  للوحدة التعليمية،     

 م اري في وحدة ألعا  القول(  خا  مثال: أن يتمكن الطالب من تبطل الحوااز أعناء الركف )هدف        

 

 :الهدف السلولي

 خطوات  10حتل الحااز ا ول، في  أن يؤدي الطالب مرحلة االنطال  من خ  البداية 

 وتداخل ا هداف السعععععععععععععلوكية، فبر م صعععععععععععععحة صعععععععععععععيا ة ا هداف السعععععععععععععلوكية التي يصعععععععععععععو  اعدم تكرار   -   3

 املدرس،  ال أننا ن د أن بعض ا مكرر أو متداخل         

 أن يواع ال دف السلوكل نحو سلوو الطالب ول س نشاد املدرس   -   4
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 مثال:        

 /العاليبقة الوعب باملكان ال ي تقام فيع مسا الطلبةتعري    

 خطه النه يوضح ما يقوم به املدرس وليس الطالب                                                          

 

 أن يواععععع ال ععععدف السعععععععععععععلوكل  لى ن ي ععععة تعلميععععة واحععععدة، فمن الخطععععه أن تصععععععععععععععععاغ ا هععععداف السعععععععععععععلوكيععععة  -   5

 بصورة مركبة بحيه تحتوي على أكرر من ن ي ة تعلمية         

 أن يمكن مالح ة ال دف السلوكل وقياسع   -   6

 أن يشتمل كل هدف سلوكل على عالعة عناصر، هي:   -   7 

، يمرر، يؤدي، قفز، و لععد من اععانععب الطععالععب، مثععل: يالسعععععععععععععلوو الوااععب برهنتععع )الفعععل السعععععععععععععلوكل(  -أ           

 يقفز، ي سلق، ي كر، يقارن   لخ 

ه ا السععععععلوو، مثل: وفق قواعد ا داء  الطالبرد ال ي سععععععوف يؤدي في ظلع وضععععععو  ال رف أو الشعععععع  -          

عبة، باستبدام املتر، كما ورد في ال شرات التعليمية   لخ 
 
 الف ي، وفق القانون الدولي لل

%، بصععععورة صععععحيحة، بدقة تامة، دون أخطاء، 80معايير قبول أداء السععععلوو )مسععععتول ا داء(، مثل:   -ج         

 من دقيقة   لخ في أقل 

 

 ويمكن أن تصاغ عبارة ال دف السلوكل وفق الطريقة التالية:        

 أن + الفعل السلولي + الطالب + جزء من املادة التعليمية )مصطلح املادة(

 

 مثال: أن + يطبق + الطالب + مرحلة االنطال  من خ  البداية حتل الحااز ا ول 

 

 السلو ية:أخطاء شائعة عند صياغة األهداف 

يقا كثير من املععدرسعععععععععععععين في أخطععاء عععديععدة عنععد صعععععععععععععيععا تهم ل هععداف السعععععععععععععلوكيععة، وأهم هعع ي ا خطععاء 

 تتلخ  في ما يلي:

 من سلوو  املدرسوص  سلوو   -   1
ج
 ، مثل: الطالببدال

 باملكان ال ي تقام فيع مسابقة الوعب العالي  الطلبةتعري          

2   -   
ج
 من نات  التعلم، مثل:وص  عملية التعلم بدال



 العراق  –جامعة دياىل  –كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  –حماضرات مادة طرائق تدريس الرتبية الرياضية )املرحلة الثالثة( 

65 
 

 أن يك سب الطالب قواعد ا داء الف ي مل ارة الوعب العالي          

 واود أكرر من نات  للتعلم أو أكرر من فعل للسلوو في هدف واحد، مثل:  -   3

أن يسععع ي الطالب املكان ال ي تقام فيع مسعععابقة الوعب العالي ويعدد خطهين قانونيين ملسعععابقة الوعب 

 العالي  

 ، مثل:حصة دراسية واحدةصيا ة أهداف بعيدة املدل ال يمكن تحقيق ا في   -   4

  يحفظ الطالب قانون كرة السلةأن         

 من تحديد   -   5
ج
 نات   لد التعلم، مثل:تحديد موضوعات التعلم بدال

 أن يتعرف الطالب على اللياقة املرتبطة بالصحة         

 اسععععععععتبدام أفعال سععععععععلوكية  امضععععععععة يمكن أن تتعدد تفسععععععععيراتها، أو أفعال يصعععععععععب وضععععععععا معايير لقياس  -   6

 نتائ  التعلم في ضواها         

 

 نماذج ألفعال األهداف السلو ية  ي مادة التربية الرياضية:

 

 نما ج ل فعال السلوكية قابلة للقياس في املجال النفسحركل:   (    أ

أن يتعلق ، يؤدي ، يمرر ، يق ف ، يركل ، يتحرو ، يعمل ، ين م ، يلتق  ، يدفا ، يحرو ، يقلد ، يشععععععععععكل         

،يمسد ، يقفز  رمل ، ي ري ، يمئمي ، يزح  ، ينعزلق ، يتوازن ، يتدحرج ، يميل ، يق  ، يسرع ، يق  ف هة ، ي

، ههب  ، يرتقل ، يستبدم ، يل  ، يتمكن ، يمارس ، يرسل ، يطبق ، يتقن ، يشترو ، يحجز ، يواصل ، ينطلق 

، يتحكم ، يضر  ، يسدد ، يصو  ، ي بادل ، يرفا ، يثات ، يحافظ ، يستلم ، يصد ، يسيطر ، ياتكر ، ي تاز 

 ، يمرجمل     لخ  

 

 :ة قابلة للقياس في املجال املعرفينما ج ل فعال السلوكي   (   

أن يشععر  ، يردد، يفسععر ، يصعع  ، يصععن  ، يفر  ، ي كر ، ُيعبر ، يسعع ي ، يؤل  ، يبين ، يدلل ، يناقش ،         

يصععمم ، يعدد ، يميز ، يت كر ، يحفظ ، يبتار ، يسععتبرج ، يصععوغ، يبرز ، يتعرف على      ،يحدد ، يكرر ، يحلل

  لخ  
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 :ل فعال السلوكية قابلة القياس في املجال الوادانل نما ج   (  ج

أن يعتمد ، يسععععععععتما ، يناقش ، يقيم ، يثابر ، يلتزم ، يبادر ، يسععععععععاعد ، يقبل ، ي ععععععععجا ، يتعاون ، يحافظ ،         

، يتابا ، يقتر  ، يدعو ، يس ثمر  اهم، يت نب ، يستمتا ، يشارو ، يس رففي  ر ، يبدي ، يتمعن ، يتقيد ، ي

 ، يطيا ، يتقبل ، ي ب ل ،      لخ  

 نماذج ألهداف سلو ية  ي مادة التربية الرياضية

 املجال الهدف السلولي       م

 نفسحركل أن يتعلق الطالب بالعقلة دون أن يسق   1

ا كرة طبية بيديع 2
ج
 نفسحركل أن يؤدي الطالب التوازن ا مامل وهو ممسك

 معرفي ت ت ي  ليها فعالية القفز بالزانةأن يس ي الطالب الرياضة التي  3

 معرفي أن يتعرف الطالب على فوائد الفيتامينات وا مال  املعدنية   4

 نفسحركل م 50×4أن يشارو الطالب في سبا  التتابا  5

 نفسحركل أن يصو  الطالب كرة اليد في الزاوية العليا للمرم   6

 نفسحركل تحريكع بهحد أازاء اسمع أن يقفز الطالب من فو  الحااز دون  7

 نفسحركل أن ينطلق الطالب من خ  البداية حتل الحااز ا ول بيتقان  8

 وادانل أن ينصت الطالب حين االستماع للشر  اللف ل للنمو ج املؤدل  9

 وادانل أن يلتزم الطالب بارتداء الزي الريا مي الن ي   10

ا  50أن يسبى الطالب مسافة  11 ا ظ رج  نفسحركل مترج

 معرفي أن يس ي الطالب عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة كاملة  12

 وادانل أن يتعاون الطالب ما زميلع في أداء التمرين الزوجي املقرر في الدرس  13

 وادانل الرياضية أن يتفاعل الطالب ما مبدأ التنافس الريا مي الشري  في املسابقة  14

 معرفي أن يعدد الطالب مرحلتين من املراحل الفنية ملسابقة الوعب العالي  15

 نفسحركل    عارضة الوعب العالي بالطريقة السراية دون وقوع ا   أن يعبر الطالب من فو   16

 نفسحركل أن ههب  الطالب من الوعب العالي بالطريقة السراية بهمان  17

 وادانل على ا دوات املستبدمة في الدرس  الطلبأن يحافظ  18

 وادانل الرياضية  لى  يري  عالبسم أن يرفف الطالب  عارة 19
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  : Assignment  واجب

  نفسحركية( مبتلفة عن ما ورد في ادول نما ج  –وادانية  –اكتب عالو اهداف سلوكية )معرفية

 الهداف سلوكية وحسب قاعدة كتابة ال دف السلوكل 
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 وضا الوقوف: -1

 

 الشكل الوص 

 القامة معتدلة و ير متصلبة  -1

 الن ر الى االمام    -2

 الصدر مرتفا قليال    -3

 ال قن ل سفل قليال   -4

 الكتفان  للخل  قليال   -5

 ال راعان مستقيمتان ب انب الجسم   -6

 راحتا الكفين للداخل ما ضم االصابا   -7

  الراالن مستقيمتان ومتالصقتان  الكعبين متالصقتين واالمشاد منفراة للخارج  قليال   -8

       ق           االيعاز علل الوضع :
ج
 الوقوف     خ  وضا              او       .معتدال

 

 :(وضا البروو )الجثو -2
 

 الشكل الوص 

  الرأس والكتفان وال راعان والج ع مثلما في وضا الوقوف -1

 الجسم مرتكز على الركبتين  -2

 الفب ين في خ   مستقيم ما الج ع ومتالصقتين  -3

 الساقين للخل  وموازيتان ل رض  -4

  تكون الفب ين ما الساقين زاوية قائمة -5

 

 

  

 وضا البروو        خ            او        .على الركبتين       بروو          االيعاز علل الوضع :
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 ا(:جلوس ترهعالالجلوس )وضا  -3
 

 الشكل الوص 

 الرأس والكتفان والج ع مثلما في وضا الوقوف   -1

 الجلوس على الورو  -2

 الركبتين للخارج   تتقاطا الساقين ما تباعد -3

 ال راعين ممسكة بالقدمين او مس ندتان على الركبتين   -4

 

 وضا الجلوس ترهعا     خ                  او                  :          متربعا          الوس االيعاز علل الوضع

 

 وضا االستلقاء: -4
 

 الشكل الوص 

 بالكامل كما في وضا الوقوف الجسم  -1

الجسم ممدد على ا رض وال  رمالمس ل ا  -2

 واالمشاد مؤشرة الى االمام

 

 وضا االستلقاء          خ               و ا                  استلقاء    على االرض         :   االيعاز علل الوضع
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 وضا التعلق: -5

 

 الشكل الوص 

 يتعلق الجسم باستقامتع باملسد باليدين من اعلى او اسفل او تبادل او تقاطا   -1

 يكون الراس والكتفان والج ع  كما في وضا الوقوف  -2

 الراالن ممدوتان ومتالصقتان ما التهشير باملشطين الى االسفل  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وضا التعلق     خ                 او            بالقفز         تعلق    :   االيعاز علل الوضع
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 ,تاريخ وتطور التمرينات البدني

ظ رت التمرينات في العصععور القديمة ما نشععهة اإلنسععان ا ول    كان لزاما عليع أن يتحرو بحثا عن رزقع         

يقوم بحركات عديدة مأها الجري وراء  لك  يع ش وكان اإلنسععععععععععان ا ول يعتمد في   ائع على الصععععععععععيد ل لد كان

 ركات  ير مقصعععععععععععععودة ولكأها تعتبر مقوماتوالتعلق والقفز  وكل ه ي الح فريسعععععععععععععتع والرمل والدفا و ال سعععععععععععععلق

 الحركة ا ساسية في التمرينات  

وع ل قدماء ا ملصعععععععععععععريون بالرياضعععععععععععععة والتمرينات و لد واءعععععععععععععمل في النقو  املرسعععععععععععععومة واملسعععععععععععععجلة في املعابد    

كالت دي  والسعععععباحة واملصعععععارعة والصعععععيد كما ازدهرت التمرينات في عصعععععر اإل ريق ال ين اهتموا بالتمرينات 

لبدنية إلعداد الشعععععععععبا  واهتموا بتمرينات الجري والوعب والرمل القتناع م بهن صعععععععععحة البدن هامة بال سعععععععععبة ا

 للمواطنين ومارسوا الرياضة أيضا في املناسبات 

بالتمرينات  عم بعد  لد ااء العصعععععععععععععر الرومانل ال ي اشعععععععععععععتهر بواود طبقتين أسعععععععععععععياد وعبيد وكان االهتمام     

هم للجندية والخدمة العسعععععكرية  أما بال سعععععبة لطبقة ا سعععععياد  فكانت للعناية بالصعععععحة لتدريب العبيد ولعداد

 كوسيلة عالاية   

بالتربية البدنية  ظ ر بعد  لد الدين املسعععععياي وزاد نفو  راال الكن سعععععة في املجتما مما أدل  لى عدم االهتمام

 و ههملون ما يتعلق بالبدن  والتمرينات ن را  نهم كانوا ي جعون كل ما يتعلق ب نمية الرو  

داخل املصععععانا  وي تقل اإلنسععععان  لى تطوري الثانل وهو عصععععر الصععععناعة ال ي حتم عليع التوااد لفترات طويلع

 .وفي الصاالت والةجرات خل  املكاتب    وحلت ا الت الحديثة التي أدت  لى اإلقالل من حركتع
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وأدخلت بالشكل ال ي   لد ازدهرت مادة التربية البدنيةوفي عصر الأهضة الحديثة ازدهرت اميا العلوم   وك

نعرفععع حععاليععا في املععدارس والجععامعععات  وقععد أحععدو العععالم ا ملععانل ) اوتس موتس ( طفرة للتمرينععات في أواخر 

 فقد أضعععععاف للتمرينات تمرينات ال سعععععلق واملئعععععمي والدفا والتوازن والتمرينات العسعععععكرية القرن الثامن عشعععععر 

 عم ااء بعد  لد )فردريد لودف  يان ( وأضععععاف  لى التمرينات التي وضععععع ا ) اوتس موتس( الخاصععععة للحرس،

 حركات أخرل على ا ا زة الجديدة مثل املتوازي والعقلة  

عم ظ رت التمرينات السععععويدية على يد ) لن  ( التي كان  رضعععع ا النمو املتزن الشععععامل للجسععععم، وقد قسععععم   )      

أعرها على الجسعععععم ووضعععععا تمرينات للرقبة وال راعين والج ع والرالين ووضعععععا أيضعععععا  لن ( التمرينات من حيه

 والتمرينات التربوية  م موعة تمرينات إلصال  القوام وأوءمل العالقة بين التمرينات العالاية

ة :هي ا وضعععععععععععععاع والحركات البدنية املختارة اعتمادا على االسعععععععععععععس العلمية والتربوي و عرف التمرينات البدنية

 البدنية وتنمية القدرات الحركية  ل شكيل الجسم ورفا الكفاءة

 أهمية التمرينات البدنية ومميزات ا: 

املختلفة  تحتل التمرينات البدنية مكانة هامة كنوع من أنواع ال شععععععععععععاد الحركل  هميتها لقطاعات الشعععععععععععععب    

 زاتها في النقاد االتية :وممي مثل الطال  واملوظفين والقوات املسلحة، ويمكن توضيى أهميتها

 مساعدة الجسم على النمو املتزن واملحاف ة على سالمة القوام   1

 تساهم في اك سا  الجسم اللياقة البدنية   2

 يمكن أن يمارس ا عدد كبير من ا فراد في وقت واحد   3

 أا زة  وبدون أدوات أو  ال تتطلب ملعبا ن اميا لع مقاي س كباقي ا لعا  فيمكن أداؤها في ساحة 4
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 تتميز التمرينات بسالمتها وعدم خطورتها أعناء ممارستها   5

 يمكن ممارستها حسب  مكانيات وقدرات الفرد   6

 تعتبر التمرينات البدنية أساس لإلعداد البدنل العام والخا  لبعف ا نشطة الرياضية   7

 تستبدم التمرينات ك شاد لإلحماء بال سبة لبعف ا لعا    8

البدنية ل ا قيمتها التربوية في تعويد الفرد الن ام والدقة والعمل ما الجماعة عندما تؤدل التمرينات  9

 بصورة اماعية وبتوقيت واحد 

 اختلفت ا راء في تقسيم التمرينات البدنية، ومن ه ي التقسيمات الشا عة ما يلي:: تقسيم التمارين البدنية

  تقسيم معتمد على التهعير الفسيولوجي 

  من التمرينات البدنية معتمد على الارض )ال دف(تقسيم  

  نوع التقسيم معتمد على 

  تقسيم معتمد على االدوات 
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 االدوات واالسلو  نوعها الغرض )الهدف( التهثير الفسيولوجي

 تمرينات اإلطالة واملرونة

 تمرينات التحمل

 تمرينات قوة

 تمرينات رشاقة

 تمرينات توازن 

 تمرينات ارتباء

 تمرينات سرعة

 تمرينات أساسية عامة

 تمرينات  رضية خاصة

 تمرينات املسابقات واملستول 

 تمرينات ن امية

 تمرينات عالاية

 تمرينات توافقية

تمرينات با ا زة 

 واالدوات

 تمرينات حرة

  :التمرينات وتدريس اختيار أسس

وفق أسععععععس علمية سععععععليمة تسععععععاعد الطلبة على   التمرينات أن يبتار الرياضععععععية  ن من وااب مدرس التربية      

 اك سا  امل ارة واللياقة بال اضرار يمكن تلخي  ه ي ا سس فيما يلي:

  التمرينات: اختيار أسس -أ

ما السعععععععن والج س وقدرات املشعععععععتركين ، فتمرينات الكبار ال تناسعععععععب الصعععععععاار  التمرينات ت ناسعععععععبأن  -1

 وتمرينات ال ساء ال تناسب الراال وهك ا 

 ضلية املختلفة للجسم وال تقتصر على أازاء معنية دون أخرل املجموعات الع التمرينات أن تبدم  -2

التي تعمل على  التمرينات الجزء ا سععععععععععا ععععععععععمي من التدريب أو الدرس و لد باختيار التمرينات أن تبدم -3

 .الجسم بشكل عام واملجموعات العضلية التي سوف تعمل بشكل خا تقوية 

 ، فنبتار تمرينات حرة من الثبات وأخرل من  التمرينات أن تكون  -4
ج
منوعة حتل ال يصعععععععععععععبى الدرس ممال

  الحركة أو على شكل تدريب دائري أو ما الزميل أو بهدوات    الخ

 .ما مدة الدرس التمرينات أن ت ناسب -5
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   أن ت ناسب ما اإلمكانات املتواادة من أدوات ومالعب -6

وتزيد من مرونة وتصعععععععععععععةمل القوام  لضععععععععععععععيفةيه تعالج ا وضعععععععععععععاع الجسعععععععععععععمية ابح التمرينات أن تبتار -7

  املفاصل ومطاطية العضالت

التي تسععاعد على  كسععا  الطلبة السععلوو الجيد والصععفات التربوية الحسععنة والتي  التمرينات أن تبتار -8

   تتحدل قدرات الطلبة في بعف ا حيان

التي تكسععب الفرد التناسععق والجمال وتعبر عن توافق الج ازين العضععلي والعصععري  التمرينات أن تبتار -9

  التمرينات لتكون الحركات م سعععععععععععععجمة حرة تمتاز باالنسعععععععععععععيابية أن يكون تركيب
ج
في الصععععععععععععععوبة متدراا

 بالتمرينات الس لة عم التدرج بالتمرينات الصعبة عم ت تءي بالتمرينات الس لة مرة أخرل 
ج
  .فالبدء أوال

  :التمرينات أسس تدريس -  

طريق أداء تمرينات ي ب أتباع مبدأ االنتقال من السعععععععععععع ل  لى الصعععععععععععععب ومن الاسععععععععععععي   لى املركب عن  -1

   بسيطة ولتقانها قبل  ضافة حركات اديدة عليها

 . شر  التمرين بلاة مناسبة ملستول ا فراد وسأهم ،  ضافة  لى الصوت املسموع والواءمل -2

ي از في الشععععععر  بيعطاء فكرة أعناء الشععععععر  ، ما أتباع السععععععرعة واإل  الرياضععععععية اسععععععتبدام املصععععععطلحات -3

 .الاير ضرورية عامة عن التمرين وكيفية أدائع دون الدخول في التفاصيل

 . عرض نمو ج ايد للتمرين أمام الطلبة ويفضل أن يؤديع املدرس بنفسع -4

يفضععل أن يالزم عرض النمو ج الشععر  والوصعع ،  ن ه ا يؤدي  لى نتائ  حسععنة ويسعع م بدراة كبيرة  -5

 . التمرينفي  دراو وف م 

الحركيعععة تك سعععععععععععععععب عن طريق  امل عععارات بععععد الشعععععععععععععر  وعرض النمو ج يقوم الطلبعععة بعععهداء التمرين  ن -6

 . املمارسة الفعلية

  يقوم املدرس بمتابعة أداء الطلبة وت بيه م  لى النوا ي الحركية ال امة ولصال  ا خطاء فور وقوع ا  -7

املععدرس يحععدد قوة الحركععة وسعععععععععععععرعتهععا أو يقوم يقوم املععدرس بععالعععد على التمرين بصعععععععععععععوتععع  ن صعععععععععععععوت  -8

 .بالتصفيق أو باستبدام بعف أدوات اإليقاع

 لتوايهععات ولرشععععععععععععععادات بي ععب أن يكرر الطلبععة التمرين  -9
ج
عععدد كععاف من املرات بطريقععة صعععععععععععععحيحععة طبقععا

 . املدرس حتل يك سب الطلبة التوافق الحركل الجيد
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 . على الطلبة كلما أمكن  لد التمرينات ي ب أن تسيطر رو  املر  والسرور أعناء تهدية -10

، حتل تتمكن العضعععععععععععععالت من العودة  لى حالتها  شعععععععععععععديدةال التمرينات  عطاء تمرينات االسعععععععععععععترخاء بين  -11

   الطبيعية

الزوايععة ي ععب مالح ععة أن يكون الزميالن م سععععععععععععععاويععان في الوزن والطول والةجم  التمرينععات عنععد أداء -12

 .والقوة بقدر اإلمكان حتل يؤدي التمرين بشكل صحيى ويحقق الارض املطلو  منع

 . الزواية ي ب شر  واابات كل زميل على حدة حتل ال تحدو أخطاء التمرينات في -13

 طالبحتل ال تحدو أصعععععععععععابع  ي  التمرينات ي ب التهكد من توفر عوامل ا من والسعععععععععععالمة أعناء تهدية -14

 . املستبدمةالتهكد من صالحية ا دوات مثل مراعاة املسافات بيأهم حتل ال يصطدموا ببعف و 

 . ويراهم اميا الطلبة ايي ب أن يق  املدرس في مكان ير  -15

 . أن يق  الطلبة عكس ات اي الشمس -16

سعععععععععععععتحسعععععععععععععن  عطاء توقيت التمرين باللفظ عم بالعدد عم يؤدي التمرين مرة واحدة عم باسعععععععععععععتمرار ، وي -17

  العددبباللفظ ول س   لب عطاء التوقيت على اال 

التمرينات التي تحتاج  لى توافق أو  لى م ارة عالية مثل الوعب ما تحريد أازاء معينة من الجسم حتل  -18

 . تعطل فرصة ل فراد للتمرين بتوقيتهم الخا  عم الجماعي عم بتوقيت الحركة  اتها

الجععديععدة تحتععاج  لى  التمرينععات عن عالعععة تمرينععات ، حيععه أن الجععديععدة التمرينععات ي ععب أال يزيععد عععدد -19

 . وقت لشرح ا وعمل نمو ج ل ا

مراعاة االرتفاع املناسعععععععععععععب عند الوعب أو القفز باسعععععععععععععتبدام ا ا زة وا دوات أو القفز من فو  ظ ر  -20

 . الزميل

  ينات املقاومة العنيفة لصاار السني ب مراعاة عدم  عطاء تمر  -21

 . تكرار الحركة على الجانبين بال ساوي لضمان االتزان في النمو  ال في الحاالت العالاية -22

ان شعععار  –دوائر  -مرها ناق  ضعععلا  –صعععفوف مثل  التمرينات اسعععتبدام تشعععكيالت متنوعة أعناء أداء -23

 . الخ… حر 

 .ت جيا الطلبة بمد  ا داء الجيد ل م حتل يستمروا في املحاولة إلتقان التمرين -24
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 األوضاع األصلية واألوضاع املشتقة:

 ( خمسعععععة أوضعععععاع يتب ها الجسعععععم 5: اتفق مبتهعععععمي التربية الرياضعععععية على اختيار )األوضددددداع األصدددددلية

لحركات مأها وأطلقوا عليها ا وضععاع ا صععلية تشععكل أسععاسععا لباقي ا وضععاع التي يمكن أن يتب ها لبدء ا

وهو الوضععععععا السعععععع ل ال ي يضععععععمن اسععععععتقراريع واتزان وعبات الجسععععععم وبصععععععورة ال تتطلب الى ا د عالي 

 وهي: 

 ) الوقوف ،الجلوس، البروك، االستلقاء ،التعلق (

 وقد سميت ه ي ا وضاع با وضاع ا صلية في التمرينات لتميزها با تل :

 الوضا وهساطتع  س ولة   -1

  مكانية اشتقا  أكرر من وضا اديد من كل ا وضاع ا صلية   -2

 يحقق االستقرار للجسم الفرد   -3

 اسم الوضا يعبر عن شكلع ومضمونع  -4

 ال راعين أو : وهي التي تشععععععتق من ا وضععععععاع ا صععععععلية السععععععابقة ويكون أما بتحريد  االوضدددددداع املشددددددتقة

 ، وا وضاع املشتقة كثيرة ال حصر ل ا  لج عبتحريك الرجلين أو بتحريك ا

، وقد وضددددددع مشددددددتق رسدددددديطوقد يشععععععتق الوضععععععا بتحريد ازء واحد فق  من الجسععععععم وفي ه ي الحالة يسعععععع ل 

   وضع مشتق مر بيشتق الوضا بتحريد أكرر من ازء من الجسم وفي ه ي الحالة يس ل 

 :األوضاع خاصة 

 الجسم وتبتل  عن ا وضاع املشتقة في ا تل :وه ي ا وضاع يتحرو فيها أكرر من ازء من 

 يتاير فيها شكل الجسم ومركز عقلع   -1

 يمكن أن يشتق مأها بعف ا وضاع ا خرل   -2
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يصععععب النداء عليع باإليعاز لكل حركة مكونع لع  نع يتكون من عدي حركات )مثل وضعععا االسععع ناد االمامل(   -3

 هو " وضا االس ناد االمامل    خ " ل ا نكتفل باإليعاز عليع بلفظ واحد و 

 قد يكون مشتق من أكرر من وضا أصلي وعليع ف و ال ي سب  ي مأها   -4

 ادناي بعف االمثلة ل وضاع الخاصة:

 )االستناد االمامي، الوقوف علل اربع، الوقوف علل اليدين، الجلوس الطويل(

 االصطالحات  ي التمارين البدنية:

اطلق التربويون تسميات خاصة لكل وضا يتب ي الجسم او  ي حركة يؤدهها الجسم عند اداء التمارين او       

 كتابة عند الجميا ي بعع موحد أسعععلو  واود من بد عند كتابتها لكل يسععع ل ف م ا وتمييزها عن بعضععع ا، ا  ال

بيأهم من خالل ا يمكن  لاة التفاهم وتكون  الريا عععععععمي في املجال املختصعععععععين بين وقراءتع ف مع ل سععععععع ل التمرين

املدون لكل وضععععععععا يتب ي  الكتابي)هو التعبير  االصددددددددطال ترامة ما مكتو  الى حركة، وقد عر ف عباس احمد 

 الجسم او حركة يؤدهها و لد للتمييز بين االوضاع والحركات املختلفة( 

ل ا اصععععبى لكتابة التمرين البدنل شععععرود وقواعد اتفق عليها املختصععععين في م ال التربية الرياضععععية، وقد تم       

 الى عالعة اازاء ال يبلو مأها اي تمرين بدنل وهي:  تابة التمرين البدنيتقسيم 

 

 الوضا االبتدا ل  -1

 الحركة  -2

 الوضا الختامل  -3
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 " عددددددددددة.2)الوقدددددددددددددددددددوف( ثني الرجلين مع رفع ال راعين اماما ... "  

 

  الوضا الختامل ال يكتب في التمرين البدنل ا ا كان هو نفسع الوضا االبتدا ل 

 

 الوضع االبتدائي:  -1

وال تكتب في الوضععا االبتدا ل اي  هو الوضععا ال ي يتب ي الجسععم ويسععبق الحركة ويبدأ منع التمرين وي تءي بع

 وضدددددددددع( او من )وضدددددددددع اصدددددددددليحركة ا  هو الشعععععععععكل ال ي يهخ ي الطالب ما قبل اداء التمرين  ويتكون اما من )

ب"( او من ) مشددتق
 
دائما في بداية التمرين البدنل وبين  الوضععا االبتدا ل (، ويكتبوضددع خا "بسععي  او مرك

ضعععععععا املشعععععععتق سعععععععواء بسعععععععي  ام مركب توضعععععععا نقطة او فارزة بين الوضعععععععا ، وفي حالة الو قوسدددددددين )..............(

            ( وال يحتوي الوضععا االبتدا ل على أفعال  ،االصععلي والوضععا املشععتق سععواء كان بسععي  او مركب )           

، )فتحا، انثناءا، عاليا مثل )ع ي ، مد، قفز( ولكن يمكن ان يحتوي على وصععع  لوضعععا الجسعععم او العضعععو مثل

 اماما( 

 

كتابة التمرين البدني

الوضع الختامي الحركة الوضع االبتدائي

 وضا ابتدائي

 اصلي
 العدات الحركة
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الوضا االبتدائي للتمرين البدني

وضع خاص وضع مشتق

مركب

بتحريك الرجلين

بتحريك الذراعين

بتحريك الجذع

بسيط

وضع اصلي

 : بتحريك الذراعين
 ان ممدودتان.الذراع -1
الذراعان مثنيتان.            -2
 .حلقةالذراعان  -3
 هينفي اتجا انالذراع -4

 مختلفين
 .متقاطعين انالذراع -5

 رجلين:بتحريك ال
 مد الرجلين. -1
 ثني الرجلين. -2

 تقاطع الرجلين. -3

 :  بتحريك الجذع

 ثني الجذع. -1
 خلفا(. تقوس الجذع )اماما، -2

 الجذع. ميل -3
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 خا (: –مشتق  –امثلة علل  يفية  تابة الوضع االبتدائي بهنواعه الثالثة )اصلي 

  تابة الوضع االصلي: -أ

 )الوقوف( -1

 )الجلوس( -2

 )البروو( -3

 )االستلقاء( -4

 )التعلق( -5

ب(: - 
ّ
  تابة الوضع املشتق )رسيط ومر 

 مشتقة بسيطة: كتابة اوضاع 

 )وقوف   رالين فتحا( -1

 )الجلوس    راعان اانبا( -2

 )البروو   ا ع ميل( -3

 )االستلقاء   الرالين عاليا( -4

 )التعلق    راعان مقلو ( -5

 :كتابة اوضاع مشتقة مركبة 

 )وقوف   ال راعان اانبا   الج ع انحناء( -1

 )البروو   تبصر   الج ع تقوس(  -2

 الرالين عاليا   مس الرقبة( .  )االستلقاء -3

 )الوس    راعان خلفا   الج ع انثناء( -4

 )تعلق ، رالين تقاطا،  راعين فتحة عريضة( -5

 

  يراعل دائما التسلسل اآل ي: )الوضع االصلي . الرجلين . ال راعين . الج ع( املشتق املر بعند  تابة الوضع االبتدائي 

 

 مثال:

 جانبا، الج ع اماما( ، ال راعين )الوقوف . الرجلين فتحا
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 : امثلة لكتابة الوضع الخا 

 )انبطا (  -1

 اماما(  راعان)الجلوس الطويل   الرالين فتحا     -2

 )الوقوف على اليدين، الرالين فتحا( -3

  :الحدددددددددددر ة -2

يقصععععد بها ال شععععاد ال ل يقوم بع الجسععععم كلع كوحدة واحدة أو ال ي يؤديع عضععععو معين من الجسععععم         

 الوضعععا كتابة بعد كالرالين أو ال راعين أو الج ع او الرأس أو  يرها من أعضعععاء الجسعععم، وتكتب الحركة

، وتتكون مكملة حر ة اصددددددددددلية او حر ة اصددددددددددلية + حر ةالقوس وتكون اما  غلق بعد مباشععععععععععرة االبتدا ل

  .أن يسبق أحدهما ا خعر وال يمكنالحركة من ارهعة أازاء وبالترت ب ا تل 

 

: ويقصد بها الفعل ال ي سوف يؤديع الطالب اعناء التمرين ومن امثلتها )ع ي ع معد ع رفعا ع نوع الحر ةأ ع 

 .  سحب   الخ( عخفف عع ميل   تقوس ع لع  ع تدوير  قفز  ركف  سير  فتى   ضم   مرجحة  دفا

الجسم كلع او احد أازاءي ال ي س تحرو  داء التمرين مثل )رال   الرالين ع  : الجزء املراد تحريكه  ع 

  راع   ال راعين ع الج ع ع الرأس  القدم   الركبة  الخ( 

او االت اي ال ي يسير بيع  وهععو االت اي ال ي يسير فيع العضو املراد تحريكع  :اتجاه او مكان الحر دةج ع 

  في املحل(  الجسم
ج
 ع خاراا

ج
 ع داخال

ج
 ع أسفل ع عاليا

ج
 ع اانبا

ج
 ع خلفا

ج
   ومن امثلتها )أماما

 مثال:

 

 

 

 " عدة.2ددامدددددا . . . "ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ع امدددددددددددددددددددددددددي الجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوف( ثنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد)الددددددددددددددوقددددد                  

 

 (6)-(5)-(2ات التي يحتوهها التمرين  )وتكتب بين قوسين صايرين لبيان العد   ات الحر ة: تابة عد -د

  اما التكرارات فهي  ملرة واحدهتوتلف عدات التمرين عن تكرارات التمرين، فالعدة هي عدد مرات حر ة الجسم او الجزء  ي التمرين

 عدد مرات اعادة التمرين لله بصورة لاملة.

 نوع 

 الحركة

 الجزء 

 المراد تحريكه

 اتجاه او

 الوضا االبتدائي مكان الحركة

 الحركة
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 الحر ة املكملة:

 هي حركة واحدة او عدة حركات تضاف الى صلب التمرين لتحقيق اال راض االتية:   

 تعقيد التمرين  -1

 زيادة العمل العضلي  -2

 زيادة التوافق العضلي العصري  -3

 اكسا  التمرين ناحية امالية  -4

 ثم( –الفاء  –)الواو  ترب  الحركات املكملة ما الحركة االصلية بواسطة حروف العط  الثالعة وهي      

حركة اصلية بعدها تبدأ حركة مكملة ما مراعاة ان تؤدل الحركة االصلية اوال  انتهاءوالتي تشير الى  بالترتيب

 عم الحركة املكملة عانيا 

 :مثال الستودام جميع حروف العطف  ي  تابة تمرين بدني

 " عدة8مد ال راعين اماما       " ثم ع ي الج ع اماماف بالقفز فتى الرالين اانبا و( نشر ال راعين اانبا الوقوف) 

 

  :مثال لتمرين بدني بحر ة اصلية فقط 

 

 " عده2. . . "  ثني الج ع  اماما ، ال راعين جانبا( )الوقوف . الرجلين فتحا

 

 :مثال لتمرين بدني بحر ة اصلية + حر ة مكملة

 

 " عده4. . . "  رفع ال راعين عاليا  و ثني الج ع  اماما  ، ال راعين جانبا( )الوقوف . الرجلين فتحا

 

 حركة اصلية

 حركة اصلية     +     حركة مكملة          
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 (  معوفي حالة كون الحركة املكملة تؤدل في نفس وقت اداء الحركة االصلية فيتم ربط ا بحرف الجر )

 

 :مثال لتمرين بدني بحر ة اصلية + حر ة مكملة  ي وقت واحد

 

 ." عده2. . . "  ثني الج ع  اماما  معرفع ال راعين جانبا  )الوقوف، الرجلين فتحا(

 ما متقابلين ات اهين في الحركة أداء عند بعد  لق القوس الحر ة بداية في " بالتبادل " كلمة تكتب *

 الثبات في وس  الحركة 

  .عدات( 4. . . ) .للجانًبين الج ع فتل فتحا . ذراعان جانبا( بالتبادل وقوف . الرجلين ) :مثال 

وس    في دون الثبات متقابلين ات اهين في حركة أداء عند الحر ة   اية في " بالتبادل " كلمة * تكتب

 الحركة 

  .عده( 2بالتبادل . . . ) للجانبين الج ع فتًحا . ذراعين جانبا( فتل وقوف .الرجلين  )  :مثال 

 أفراد عالو على اشتراو (للداللة .):واإلشارة  زوجي التمرين أن على للداللة ):( اإلشارة تستبدم  *

 . التمرين نهاية في اإلشارة ه ي كتابة ويراعى في ا داء، أبخا  أرهعة اشتراو على للداللة (: : )  واإلشارة

 تستبدم املصطلحات ادناي في كتابة التمارين الزواية: -

 )مواجه( )مواجهه لظهر( )ظهر لظهر( )جنب لجنب( )مواجه لجنب( )ظهر لجنب(

 

 حركة اصلية + حركة مكملة  ي آن واحد 
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  مثال:

 عدات( ):( 2)وقوف . رجلين فتحا. مواجه . ال راعان اماما  شبيك( ثني الر بتين . . . )

 

 عدات( ):( 4)وقوف . رجلين فتحا. ظهر لظهر . ال راعان خلفا  شبيك( بالتبادل ثني الج ع . . . )

  :الوضدع الن ائيد 3 

ال يكتب الوضا الأها ل   ا كان هععو نفسع الوضا االبتدا ل، ويكتب في حاالت خاصة فق  ا ا كانت نهاية 

 .التمرين تبتل  عن الوضا االبتدا ل

 

 وللتوضيح ادناه مثال لكتابة الوضع الن ائي:

 

  هي حركة العودة او الوضا  "ومدهماهنا كلمة "      " عدة.2. . . " ومدهما)الوقوف( ثني الرجلين

 الأها ل ويفضل عدم كتابتع 

 " . . . هنا لم تكتب حركة العودة او الوضا الأها ل وهو ما اتفق      ." عدة2)الوقوف( ثني الرجلين

عليع املختصين و لد الختصار كتابة التمرين وخاصة عندما تكون هنالد حركات مكملة في التمرين 

 رااع الجسم او العضو الى الوضا الأها ل ا ا ان العدات هي كفيلة بي
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 امثلة لتمرينات بدنية: 

 تمرين بدني من وضع اصلي بحر ة اصلية + حر ة مكملة: -1

 

 يكتب التمرين من قبل املدرس في خطة الدرس قبل يوم او اكرر وهو كاالتل: :التمرين  تابة ○

 " عدة.2")الوقوف( ثني الرجلين مع رفع ال راعين اماما . . . 

يَدرس التمرين اعناء الدرس من قبل املدرس امام الطلبة وهم يشاهدون أداء املدرس دون  :التمرين تدريس ○

  تطبيق

       خ   وضا الوقوف -

 الرالين ع ي ما ال راعين اماما       رفا  -

 الرالين مد ما ال راعين اسفل     خفف  -

 

 حسب االيعازات ادناي:يطبق الطلبة ما تم تعلموي من املدرس و  :التمرين تطبيق ○

 وضا الوقوف     خ   -

 

 " عدة باالستمرارية لل ... ابدأ.2 ال  ... تمرين بدني بد "

 

 

 قف كل 1 2 1 2

1 

2(script)

3 

2 

3 

 

1

 

2 

3(script)
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 تمرين بدني من وضع مشتق رسيط بحر ة اصلية: -2

 : التمرين  تابة ○

 " عدة.4ال راعين لألمام مع التصفيق . . . ")الوقوف، االنثناء العرض ي( ضغط ال راعين للخلف ثالث مرات ثم مد 

 * تم  تابة حر ة العود هنا )مد ال راعين لألمام( الن حر ة العودة اختلفت عن الوضع االبتدائي )االنثناء العرض ي(.

  :التمرين تدريس ○

 طال  وضا العرض       خ  -

 انتب وا عليه ال  عدنا تمرين بدني يودم عضالت اال تاف والصدر ااديه امامكم 

 وضا االنثناء العر مي     خ   -

  3 – 2 – 1ال راعين للخل      ضا   -

 ال راعين ل مام     مد  ما التصفيق  -

 واضح  ال  التمرين لو اعيده الكم؟

 :التمرين تطبيق ○

 وضا الوقوف       خ   -

 وضا االنثناء العر مي       خ   -

 " مرات لل . . . ابدأ.3"" عدات 4 ال  . . . تمرين بدني بد "

 

 

 

  راعين اسفل       خفف  -

 قف
 4 3 قف كل 3 4 1 2
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 تمرين بدني من وضع مشتق مر ب بحر ة اصلية: -3
 

 " عدة.2)الوقوف، رجلين فتحا، ذراعين توصر( ثني الج ع اماما . . . ": التمرين  تابة○

  :التمرين تدريس ○

 خ  طال  وضا العرض       -

  ال  عدنا تمرين بدني يودم عضالت الج ع ااديه امامكم انتب وا عليه

 بالقفز  رالين للخارج     ضا  -

 وضا التبصر       خ   -

 الج ع اماما     ع ي  -

 الج ع عاليا     رفا  -

 ال راعين اسفل     خفف  -

 بالقفز رالين للداخل     ضا  -

 واضح  ال  التمرين لو اعيده الكم؟

 : التمرين تطبيق ○

 وضا الوقوف     خ   -

 بالقفز  رالين للخارج     ضا  -

 وضا التبصر       خ   - -

 " عدة باالستمرارية لل ... ابدأ.2 ال  ... تمرين بدني بد "

 

 

  راعين اسفل       خفف  -

 بالقفز  رالين للداخل       ضم  -

 قف كل 1 2 1 2
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 مشتق مر ب بحر ة اصلية: تمرين بدني من وضع -4

 

 " عدة.2:  )الوقوف. رجلين فتحا. مس الرقبة( ثني الرجلين ... "التمرين  تابة○
 

  :التمرين تدريس ○

 طال  وضا العرض       خ  -

  ال  عدنا تمرين بدني يودم عضالت الج ع والرجلين ااديه امامكم االيعاز الي انتب وا عليه

 ضا بالقفز رالين للخارج      -

 الرقبة     مس  -

 الرالين     ع ي  -

 الرالين     مد  -

 ال راعين اسفل     خفف  -

 بالقفز  رالين للداخل     ضا  -

 واضح  ال  التمرين لو اعيده الكم؟

 : التمرين تطبيق ○

 وضا الوقوف     خ   -

 بالقفز رالين للخارج    ضا  -

 الرقبة     مس  -

 " عدة باالستمرارية لل ... ابدأ.2" ال  ... تمرين بدني بد 

 

 

  راعين اسفل       خفف  -

 بالقفز  رالين للداخل       ضم  -

 قف كل 1 2 1 2
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 تمرين بدني مشتق مر ب بحر ة اصلية: -5

 

 "عدة.4. ":)الوقوف. رجلين فتحا عريضا. ال راعين جانبا، ثني الج ع(بالتبادل فتل الج ع للجانبين . . التمرين  تابة○

  :التمرين تدريس ○

 طال  وضا العرض       خ  -

  ال  عدنا تمرين بدني يودم عضالت الج ع ااديه امامكم االيعاز الي انتب وا عليه

 بالقفز رالين للخارج     ضا  -

  راعين اانبا     رفا  -

 الج ع اماما     ع ي  -

 الج ع يمينا     فتل  -

 الج ع اماما     فتل  -

 الج ع يسارا     فتل  -

 الج ع اماما     فتل  -

 الج ع عاليا     رفا  -

 ال راعين اسفل     خفف  -

 بالقفز رالين للداخل     ضا  -

 واضح  ال  التمرين لو اعيده الكم؟

 : التمرين تطبيق ○

 وضا الوقوف     خ   -

 بالقفز رالين للخارج     ضا  -

  راعين اانبا     رفا  -
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 اماما     ع ي الج ع  -

 " عدة باالستمرارية ابتداءا من جهة اليمين لل ... ابدأ.4 ال  ... تمرين بدني بد "

 
 

 

 الج ع عاليا     رفا  -

 ال راعين اسفل     خفف  -

 بالقفز رالين للداخل     ضا  -

 

 تمرين بدني من وضع اصلي مع حر ة اصلية + مكملة: -6

 

 ." عدة2: )الوقوف( بالقفز فتح الرجلين مع رفع ال راعين عاليا ... "التمرين  تابة○

  :التمرين تدريس ○

 طال  وضا العرض       خ  -

  ال  عدنا تمرين بدني يودم عضالت الرجلين وال راعين ااديه امامكم االيعاز الي انتب وا عليه

 رفا الرالين فتى ما ال راعين اانبا عاليا      -

 الرالين ضم ما ال راعين اسفل     خفف  -

 واضح  ال  التمرين لو اعيده الكم؟

 : التمرين تطبيق ○

 وضا الوقوف     خ   -

 " عدة باالستمرارية لل ... ابدأ.2 ال  ... تمرين بدني بد "

 

 

 4 3 قف كل 3 4 1 2

 قف كل 1 2 1 2
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 امثلة اضافية لتمرينات بدنية:

 التفاصيل  العنوان ال سلسل

 عدة2ع ي الرالين    (الرقبةالوقوف ،فتحا، مس ( كتابة التمرين 1

 تدريس التمرين 2

 .ضا العرض      خ و 

 :طال  اليوم عدنا تمرين بدنل يبدم عضالت الرالين االيعاز الي

  .بالقفز رالين للخارج     ضا

 .الرقبع     مس

 .الرالين    ع ي .

  .الرالين     مد .

 خفف ال راعين اسفل    

 بالقفز رالين للداخل     ضا .

 شر  التمرينة  لو اعيد واءمل طال   .

 هسع االيعاز الكم 

 تطبيق التمرين 3

 وضا الوقوف     خ  .

 بالقفز رالين للخارج     ضا .

 الرقبة     مس .

 .كل ق  2 1 2 1 2 1 .عدة كل     ابدا 2طال  تمرين بدنل بع  .

 

 شكل التمرين 4
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 التفاصيل العنوان التسلسل

 .عدة 2الوقوف، فتحا، تشايد الكفين امام الصدر( بالتبادل طعن للجانبين     ) كتابة التمرين 1

 تدريس التمرين 2

 .ارها فر  امامل     شكل

 .وضا العرض     خ 

 .طال  اليوم عدنا تمرين بدنل يبدم عضالت الرالين االيعاز اللي

 .    ضابالقفز رالين للخارج 

 .ال راعين امام الصدر     تشايد

 .يمينا     طعن

 يسارا     طعن

 . راعين اسفل     خفف

 .بالقفز رالين للداخل     ضا

 واءمل طال  لو اعيدية

 تطبيق التمرين 3

 .طال  وضا الوقوف     خ  .

 .بالقفز رالين للخارج     ضا

 .ال راعين امام الصدر     تشايد

 .عدة ابتداءا من ا ة اليمين كل     ابدأ 2بع طال  تمرين بدنل 

 ق  -كل -1-2-1-2-1-2

 . راعين اسفل خفف

 .بالقفز رالين للداخل     ضا

 شكل التمرين 4
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 التفاصيل العنوان التسلسل

 عدة  4فتل الج ع للجانبين بالتبادل     ( ، ال راعين اانباالوقوف، فتحا) كتابة التمرين 1

 التمرينتدريس  2

 .طال  وضا العرض     خ 

 .طال  اليوم تمرينا يبدم عضالت الج ع انتتهوا عليع االيعاز الي

 .وضا الوقوف     خ 

 .بالقفز رالين للخارج     ضا

 . راعين اانبا     رفا

 .الج ع يمينا     فتل

 .الج ع اماما     فتل

 .الج ع يسارا     فتل

 .الج ع اماما     فتل

 .    خفف  راعان اسفل

 .بالقفز رالين للداخل     ضا

 واءمل طال  لو اعيدي الكمة

 تطبيق التمرين 3

 .طال  وضا الوقوف     خ  .

 .بالقفز رالين للخارج     ضا

 . راعين اانبا     رفا

 .اليمين كل     ابدا ا ةعدة ابتداءا من  4طال  تمرين بدنل بع 

  4-3-ق -كل-1-2-3-4

 . راعين اسفل     خفف

 .بالقفز رالين للداخل     ضا

 شكل التمرين 4
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 التفاصيل العنوان التسلسل

1 
ما رفا ال راعين اماما وع ي الج ع اماما فمس باليدين  ع ي الرالين (تبصرفتحا،  الوقوف،( كتابة التمرين

 عدة4   القدمين

 تدريس التمرين 2

 .ضا العرض      خ و 

 :االيعاز الي وال راعين والج ع يبدم عضالت الرالينطال  اليوم عدنا تمرين بدنل 

  .بالقفز رالين للخارج     ضا

 .خ      وضا التبصر

 .رفا        ع ي، ما ال راعين اماما  الرالين

  ، ما ال راعين     تبصر الرالين     مد

 الج ع اماما     ع ي، والقدمين باليدين     مس 

 ال راعين     تبصر الج ع عاليا     رفا، ما 

  ال راعين اسفل     خفف

  بالقفز رالين للداخل     ضا

 شر  التمرينة  لو اعيد واءمل طال  

 هسع االيعاز الكم

 تطبيق التمرين 3

 وضا الوقوف     خ 

 بالقفز رالين للخارج     ضا

 .خ      وضا التبصر

  4-3-ق -كل-4-3-2-1كل     ابدا باالستمرارية عدة 4طال  تمرين بدنل بع 

 شكل التمرين 4
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 املصطلحات االنكليزية

 املعنى او الترجمة املصطلح 

1 

physical education 

 التربية البدنية

 :البرنام  التعلي ي امل سلسل ال ي يعلم الطال 

 .حياتهمف م واملشاركة في ال شاد البدنل املنت م ال ي يساعد في تطوير اللياقة البدنية طوال ال -

 .ف م وتحسين م اراتهم الحركية -

 .استمتا باستبدام امل ارات واملعرفة إلرساء نم  حياة صاي -

 .ف م كي  يعمل الجسم -

2 physical activity 

 ال شاد البدنل

الطاقة، بما  استهالوحركة اسدية ت ت  عن تقل  عضالت ال يكل الع  ي وتزيد بشكل كبير من 

 .وأشكال الحركة ا خرل  واللعبفي  لد التمارين الرياضية 

3 physical fitness 

 اللياقة البدنية

ملشاركة في ا ن ي ة اقلمباطر منبفضة أو مشاكل صحية تؤدي الى  حيويةحالة  ي ابية من ال

 م موعة متنوعة من ا نشطة البدنية  

4 Acceleration التطجيل 

5 Endurance التحمل 

6 Agility الرشاقة 

7 Coordination التوافق 

8 Flexibility املرونة 

9 Response Time فترة االست ابة 

10 Skills م ارات 

11 Speed سرعة 

12 Stretching االطالة 

13 Voluntary تطوعي 

14 achievement االن از 

15 Assessment تقييم 

16 Equipment  واالدواتاملعدات 

17 Feedback التا ية الرااعة 

18 Repetitions التكرارات 

19 teamwork العمل الجماعي 

20 workouts التدريبات 

21 Syllabus - curriculum املن ج 

22 PE lesson درس تربية بدنية 

23 PE Plan خطة درس تربية بدنية 

24 court ساحة 

25 physical exercise  البدنيةالتمرينات 

26 warmup احماء 

27 DPA (Daily Physical Activity) ال شاد البدنل اليومل 
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 املصادر:

 القران الكريم. -1

 2017عمانالتربية الرياضيةوإستراتيجيات معاصرة في تدريس مناهج ؛  صادق خالد الحايك -2

 2000: العامفي مراحل التعليم  لمنهج مادة التربية البدنية االلكتروني الدليل -3

 .(2006)مكتبة الملك فهد،  :اساليب التعليم في التربية البدنية رشيد بن عبد العزيز ابو رشيد؛ خالد بن ناصر السبر؛ -4

5- https://www.thoughtco.com/deal-with-a-class-clown-7606. 
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