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      :اىخَاسِٝ اىبذّٞت 

ٌمذ رؼذدد اساء اٌّفىشْٚ ٚػٍّبء اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ فٟ ٚػغ رؼش٠ف صبثذ ٚشبًِ 

٠ٛػؼ ِؼٕٝ ِٚفَٙٛ اٌزّش٠ٕبد اٌجذ١ٔخ ار اْ وً طبؽت ساٞ اٚ رؼش٠ف ٠ٕظش ا١ٌٗ ِٓ خالي 

اٌّز٘ت اٌزٞ ٠ؤِٓ ثٗ ، فُّٕٙ ِٓ ا٘زُ ثبٌٕبؽ١خ اٌفغٍغ١خ فٟ اٌزؼش٠ف ُِٕٚٙ ِٓ ا٘زُ ثبٌٕبؽ١خ 

 ٚغ١ش٘ب..... فغ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ ث١ّٕب اٌجؼغ االخش الزظش ػٍٝ إٌبؽ١خ اٌزشش٠ؾ١خ إٌ

اْ ٘زٖ االخزالفبد فٟ اٌشاٞ ٟ٘ ثغجت رؼذد االغشاع اٌزٟ رؾممٙب ٘زٖ اٌّبدح ِٚذٜ اسرجبؽٙب 

ٌٚىٓ ارا رؼّمٕب فٟ ِذٌٌٛٗ اطجؼ ٚاػؾب فّب  ِٓ االفشادثبؽز١بعبد اٌذٌٚخ اعزّبػ١ب ٚع١بع١ب 

اىحشماث اىخٜ حشغو اىجغٌ ٗحَْٜ ٍقذسحٔ اىحشمٞت ٗفق ق٘اػذ خاطت  االاٌزّبس٠ٓ  اٌجذ١ٔخ 

فٖٞا االعظ اىخشب٘ٝت ٗاىَبادئ اىؼيَٞت ىي٘ط٘ه اىٚ ٍغخ٘ٙ ػاىٜ ٍِ االداء ٗاىؼَو فٜ  حشاػٜ

 ٍجاالث اىحٞاة اىَخخيفت.

اٌّالؽع اْ ٘زا اٌزؼش٠ف لذ ساػٝ ػذح عٛأت ٠ٙذف ا١ٌٙب اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ ، ٚفٟ رؼش٠ف اخش 

 .حيل اىحشماث اىَخخاسة ىخشبٞت اىجغٌ حشبٞت شاٍيت ٍٗخضّت ٕٜاٌجذ١ٔخ ٠زوش اْ اٌزّش٠ٕبد 

 ػِّٛب فبْ اططالػ اٌزّش٠ٓ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش.

و ٍِ اىْاحٞت اىجغَٞت ٗاىؼقيٞت ٗصٝادة ٝطيق ػيٚ مو حؼيٌ ٍْظٌ ٝنُ٘ ٕذفٔ اىخقذً اىغشٝغ ىن

 اىخؼيٌ اىحشمٜ اىخنْٞنٜ ىإلّغاُ.

اْ ٘زٖ اٌزؼبس٠ف عبءد ثغ١طخ ٌّذٌٛي ِبدح ػٌٛغذ ثظٛسح ػ١ٍّخ ٚاعٕذد ؽم١مزٙب ٚرأص١ش٘ب 

رأص١شا ِجبششا ػٍٝ اٌغغُ ػٓ ؽش٠ك ػٍَٛ ِّٙخ وؼٍُ اٌزشش٠ؼ ٚػٍُ ٚظبئف االػؼبء ٚغ١ش٘ب 

ِٓ اٌؼٍَٛ االخشٜ ٚاٌزٟ اصجزذ اصش٘ب ػٍٝ اٌفشد ِٓ إٌبؽ١خ االعزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٚإٌفغ١خ 

٠ؾزبعٗ اٌغغُ فٟ ثٕبئٗ ٚر١ّٕخ لذسارٗ اٌؾشو١خ رؾذ ػٛاثؾ رشث٠ٛخ ٚػ١ٍّخ ثغ١خ ٌزؾم١ك ِب 

شبًِ  حؼشٝـفاٌٛطٛي اٌٝ اٌغشع اٌزٞ ٚػؼذ ِٓ اعٍٗ اٌزّش٠ٕبد ، ٚثزٌه الثذ ِٓ ط١بغخ 

 ٠ؼُ رٍه اٌغٛأت ٚاٌزٞ ٠مٛي.

خشنٞو االٗضاع ٗاىحشماث اىبذّٞت اىَخخاسة طبقا ىيَبادئ ٗاالعظ اىخشب٘ٝت ٗاىؼيَٞت ى ٕٜ

 ٗبْاء اىجغٌ ٗحَْٞت ٍخخيف قذساحٔ اىحشمٞت ىخحقٞق االٕذاف اىخٜ ٗضؼج ٍِ اجيٖا.
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  :ٍَٞضاث اىخَاسِٝ اىبذّٞت 

ٌمذ ا٘زّذ دٚي اٌؼبٌُ ثزشغ١غ ِّبسعخ اٌش٠بػخ فٟ وبفخ اٌمطبػبد ٚاخزد اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ 

س٠ٓ اٌجذ١ٔخ ِٓ ١ِّضاد لذ ال وؼبًِ ُِٙ ٌزٕش١ؾ وبفخ ششائؼ اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ ٔظشا ٌشّٛي اٌزّب

 خشٜ ، ِٚٓ ٘زٖ ا١ٌّّضاد.االش٠بػبد اٌ ػشٚة ٔغذ٘ب فٟ

 ػذَ خطٛسرٙب اصٕبء ِّبسعزٙب. .1

 ال رؾزبط اٌٝ ِىبْ ٚاعغ ٚاعٙضح ٚادٚاد ٌّّبسعزٙب. .2

 اٌغ١ّغ ثغغ إٌظش ػٓ اٌؼّش ٚاٌغٕظ.لجً رّبسط ِٓ  .3

 اٌٛطٛي اٌٝ اٌّغزٜٛ اٌغ١ذ فٟ اٌّٙبسح اٌؾشو١خ. .4

 اٌفشق اٌش٠بػ١خ ٌٍّٛعُ اٌش٠بػٟ ٚاٌٛطٛي اٌٝ اٌّغز٠ٛبد اٌؼب١ٌخ.اػذاد  .5

 ٚع١ٍخ ٌٍشاؽخ اال٠غبث١خ. .6

 .رؼ٠ٛذ اٌفشد ػٍٝ اٌذلخ فٟ اٌؼًّ ٚؽفع إٌظبَ .7

 :ٌٍزّش٠ٕبد اٌجذ١ٔخ ا٘ذاف ػذ٠ذح ِٕٙب. إذاف اىخَشْٝاث اىبذّٞت 

 رضج١ذ أعظ شىً اٌؾشوخ . -1

 . ؽشوٟ ٌٍفشد –رٛعؼخ ػٕبطش اإلدسان اٌؾظ  -2

 سثؾ أعضاء اٌؾشوخ ٌٍٛطٛي إٌٝ األداء اٌّٙبسٞ اٌىٍٟ . -3

 صجبد األداء ٚاٌٛطٛي إٌٝ األٚرِٛبر١ى١خ . -4

 ٔمً اصش اٌزؼٍُ إٌٝ ِٙبساد أخشٜ ِشبثٙخ ٌٍّٙبسح األط١ٍخ . -5

 رشبسن فٟ ثٕبء اٌغغُ ٚسفغ اٌىفب٠خ اإلٔزبع١خ ػٓ ؽش٠ك رط٠ٛش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ -6

  ِٝاىبذّٞت:اغشاع اىخَاس 

 رمغُ اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ ِٓ ؽ١ش االغشاع اٌزٟ رؾممٙب اٌٝ االلغبَ االر١خ.

 اٌزّبس٠ٓ االعبع١خ اٌؼبِخ. .1

 اٌزّبس٠ٓ اٌغشػ١خ اٌخبطخ. .2

 (.رّبس٠ٓ اٌمذسح ) اٌّغز٠ٛبد اٚ إٌّبفغبد .3
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 وهذه التمارين يمكن ايجازها بالشكل االتي.
 .اىخَاسِٝ األعاعٞت اىؼاٍت .1
 .غشػبْ ّ٘بٌٙب ٓ ٌزّبس٠٘زٖ ا 

  غشع بْائٜ: - أ

ٚرخذِٗ اٌزّبس٠ٓ االطالؽ١خ اٚ اٌزشى١ٍ١خ ، اْ اٌغشع اٌجٕبئٟ ٠زؾمك ِٓ رط٠ٛش اٌظفبد 

اٌغغ١ّخ ٚاٌزٟ ٠غت اعزخذاِٙب ػٕذ اٌزذس٠جبد االعبع١خ الْ رطٛس ع١ّغ اعضاء اٌغغُ ػٕذ 

رّبس٠ٓ ) اٌمٛح اٌزذس٠ت ٠ّىٓ اْ ٠ؤدٞ اٌٝ سفغ ؽبٌخ اٌزذس٠جبد ِٚٓ اِضٍخ ٘زٖ اٌزّش٠ٕبد 

 ٚاٌّشٚٔخ ٚرؾغ١ٓ اٌمٛاَ ....( ٚاٌزٟ رؼًّ ػٍٝ إٌّٛ اٌطج١ؼٟ اٌّزضْ ٌٍغغُ.

 غشع حؼيَٜٞ حشمٜ:  - ة

ٚرخذِٗ اٌزّبس٠ٓ اٌؾشو١خ إٌظب١ِخ ٚاٌزٛافم١خ ٚرؾمك رشل١خ اٌّٙبساد اٌؾشو١خ ػٕذ اٌفشد 

اٌغغُ ٚاخز١بس  ٚرؼٛدٖ ػٍٝ ِشاػبح اٌمٛاػذ اٌغ١ٍّخ ٌٍؾشوخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؾىُ فٟ ؽشوبد

اٌؼؼٍخ اٌخبطخ اٌزٞ رزطٍجٗ اٌؾشوخ ِٚٓ اِضٍخ ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ ) اٌّشٟ ٚاٌغشٞ ٚاٌؾغً 

 ٚاٌمفض ثبرغب٘بد ِخزٍفخ(.

 

 اىخَاسِٝ اىغشضٞت اىخاطت ) راث اىٖذف اىخاص(. .2

اٌٝ اػذاد ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌؾشو١خ اٌخبطخ ٌّخزٍف أٛاع االٔشطخ  ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ رٙذف

) االٌؼبة إٌّظّخ ٚاٌؼبة اٌغبؽخ ٚا١ٌّذاْ ٚاٌّٙبساد اٌفشل١خ ٚاٌفشد٠خ( وزٌه رؼذ اٌش٠بػ١خ ِضً 

 ػت ٚر١ّٕخ ِغزٛاٖ فٟ ٔٛع اٌفؼب١ٌخ اٌش٠بػ١خ اٌخبطخ ثٗ.الػبِال ِغبػذا إلػذاد اٌ

 

 :حَاسِٝ اىَقذسة ) حَاسِٝ اىَغخ٘ٝاث( اىغباقاث .3

اٌمذسح ػٍٝ االداء اٌؾشوٟ  غشػٙب ٘ٛ اٌٛطٛي ثّغزٜٛ اٌالػت اٌٝ اػٍٝ اٌّغز٠ٛبد ِٓ ؽ١ش

ٚاٌزشو١ت اٌؾشوٟ ٚاٌزشى١الد االخشٜ اٌزٟ رزطٍجٙب اٌفؼب١ٌخ اٌزٟ ٠زذسة ػ١ٍٙب ٚرغزخذَ ٘زٖ 

ٟ رؤد٠ٙب ِغّٛػخ طغ١شح زاٌزّبس٠ٓ فٟ اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ ٚثبألخض فٟ اٌمبػبد اٌّغٍمخ اٌ

 .ِٟب ٠أرٚوّب رمغُ ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ ِٓ ؽ١ش اٌطش٠مخ اٌزٟ رؤدٞ ثٙب اٌٝ 

 اٌزٟ رؤدٜ ف١ٙب ِٓ دْٚ اعزؼّبي أٞ اداح ِغبػذح.ٚاالٚػبع فٟ اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ  (1

اٌزّبس٠ٓ ثبألدٚاد اٌزٟ رؤدٜ ف١ٙب اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ ثبعزخذاَ اٌىشاد اٌطج١خ اٚ االؽٛاق اٚ  (2

 ؽجبي اٌٛصت.
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ػمً اٌزّبس٠ٓ ثّغبػذح االعٙضح اٌزٟ رؤدٜ ف١ٙب اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ ثٛاعطخ اٌّمبػذ اٌغ٠ٛذ٠خ ٚ (3

 اٌؾبئؾ ٚاٌغالٌُ ٚلذ رؤدٜ ثظٛسح فشد٠خ اٚ ثّغبػذح اٌض١ًِ.

 

 

 ((   الػخٞادٝت ىيجغٌ))   اىخَاسِٝ اىبذّٞت ٍٗقاسّخٖا باىحشماث ا

 

زشث٠ٛخ ٟٚ٘ غ١ش ِٛعٛدح فٟ ؽشوبرٕب ا١ِٛ١ٌخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٌّؤششاد ااْ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ ِجٕٟ ٚفك 

ػًّ ِؼ١ٓ دْٚ االخز ثٕظش االػزجبس ػّب ع١ؾذس فٟ االػز١بد٠خ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌفشد ؽجمب ٌمؼبء 

اٌّغزمجً ِٓ عشاء اٌّجبٌغخ فٟ رىشاس رٍه اٌؾشوخ ٚاالِضٍخ وض١شح ػٍٝ رٌه ِٕٙب ؽًّ ؽالة 

ٚغ١ش٘ب ، ار اْ وً  .... اٌّذاسط ٌٍؾم١جخ اٌّذسع١خ ػٍٝ عٙخ ٚاؽذح اٚ ؽش٠مخ اٌّشٟ ٚاٌغٍٛط

ٌٚٙزا ١ٌظ ِٓ اٌغًٙ اْ ٔؾظش اٌّمبسٔخ ث١ٓ ٘زٖ اٌؾشوبد ٔغذ ف١ٙب ِٓ االخطبء فٟ االداء 

 ٠ّىٓ ِمبسٔزٙب ِٓ خالي ِب ٠ٍٟ. ٗىنِاٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ ٚاٌؾشوبد االػز١بد٠خ فٟ وبفخ اٌغٛأت 

 

 :اىق٘ة -1

اْ وً ؽشوخ فٟ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ أّب رزطٍت لذسا ِؼ١ٕب ِٓ اٌمٛح اٌؼؼ١ٍخ ٌغشع  ِٓ اٌّؼشٚف

اٌزغٍت ػٍٝ ِمبِٚخ خبسع١خ اٚ ِٛاعٙزٙب اٚ لذ ٠ؾزبط اٌٝ اٌّمذسح اٌؼؼ١ٍخ ٟٚ٘ ِض٠ظ ِٓ اٌمٛح 

اعزؼّبي اٌمٛح فٟ ؽ١برٕب  بَْٞا ٚاٌغشػخ ٚاٌّزّضٍخ فٟ أزبط اوجش لٛح فٟ الظش ٚلذ ِّىٓ ،

رأرٟ اؽ١بٔب ػٓ ؽش٠ك اٌخطأ ٚاٌزغشثخ اٚ ِٓ عشاء رىشاس اٌؼًّ ػٕذ٘ب ٠زىْٛ ٌذٜ  االػز١بد٠خ

اٌفشد ثؼغ اٌخجش اٌشخظ١خ فٟ اؽ١بْ اخشٜ ثّؼٕٝ اْ اػّبٌٕب ا١ِٛ١ٌخ ال رغ١ش ػٍٝ ػٛاثؾ 

 ػ١ٍّخ ثً ٠ظبؽجٙب ؽشوبد ػشٛائ١خ.

 :اى٘قج -2

لذ ِّىٓ، ا٠ؼب ٠ذي ػٍٝ ٠ؼٕٟ اٌغشػخ فٟ اداء اٌؾشوخ اٚ اٌؾشوبد اٌّزؼبلجخ ٚفٟ الظش ٚ

 اٌضِٓ اٌٛالغ ث١ٓ اٌؾشوبد ثظٛسح ِززبثؼخ اٚ ثطش٠مخ رٛافم١خ.

ِضال ٔغزط١غ اْ ٔؤدٞ ؽشوخ فزؼ اٌشع١ٍٓ ثؼذح ٚاؽذح ِٓ خالي اٌمفض اٚ ٠ّىٓ اْ رىْٛ ثؼذر١ٓ 

ثٕمً وً سعً ػٍٝ ؽذح اٌٝ اٌغبٔت اِب ِٓ إٌبؽ١خ اٌزٛل١ز١خ ٔغذ اْ ؽشوبد اٌغزع رىْٛ اثطب فٟ 
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ٔغذ ١ٌظ ٕ٘بن ػشٚسح  اػَاىْا اىٍٞ٘ٞتئٙب ِٓ ؽشوبد اٌزساػ١ٓ ٚػٕذ ِمبسٔخ ِب رُ روشٖ ِغ ادا

رؾزُ ػٍٝ اٌفشد اْ ٠ظؼذ اٌغٍُ فٟ ٚلذ ٚعشػخ ِؾذدح ٚوزٌه فٟ ؽبٌخ اٌزمبؽٕب شٟء ِٓ 

 االسع اْ ٠ىْٛ ثٛلذ ِؾذد.

 

 اىَشّٗت: -3

 اصٕبء اٌم١بَ ثبٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ.ثأٔٙب لبث١ٍخ اٌؼؼٍخ اٚ اٌّفظً ػٍٝ اعزغالي الظٝ ؽذ ػشفج 

فبٌؾشوبد اٌزٟ الرظً اٌٝ ٔٙب٠خ ؽذ٘ب دائّب رمًٍ ِٓ لذسح اٌؼؼالد ػٍٝ اٌٛطٛي ٌٍؾذ االلظٝ 

ٚعججٗ اْ اٌؼؼالد ٚاٌّفبطً وجبلٟ اػؼبء اٌغغُ رمٜٛ ٚرشىً ٔفغٙب ِٓ خالي اٌّّبسعخ ، 

ج١شح ٚرٌه ألٔٙب رغزغً وض١شا ِٓ ٚرظٙش اٌؾشوخ اصٕبء اٌؼًّ االػز١بدٞ )غ١ش اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ( و

اٌّفبطً ٌٚىٓ ػٕذ اٌّمبسٔخ ثبٌّفظً اٌٛاؽذ ٔغذ٘ب طغ١شح ٚثغ١طخ فمذ رّزذ اٌزساػبْ اِبِب اٚ 

ٌألػٍٝ اٚ ٌٍغبٔت ث١ّٕب ال ٔغذ ِب ٠ضٕٟ ف١ٗ اٌغزع وض١شا ٌألِبَ اٚ ٌٍغبٔت ػِّٛب فبٌّشٚٔخ ٟ٘ ِٓ 

 ٌش١خٛخخ ٚاٌؼؼف.ػالِبد اٌشجبة ٚاٌظؾخ وّب اْ اٌزظٍت ِٓ ػالِبد ا
 اىششاقت: -4

اْ ِب ٠زّزغ ثٗ اٌفشد ِٓ لذسح ؽشو١خ ِٚب رّزبص ثٗ ِٓ ِشٚٔخ ٚعشػخ ٚؽغٓ االداء ٘ٛ ٔز١غخ  

 ٌٍزذس٠ت ٚاٌزّش٠ٓ ٚاٌّّبسعبد اٌّغزّشح ثمظذ اٌٛطٛي اٌٝ إٌزبئظ اٌغ١ذح.

ؼ١ٕخ اْ ِفَٙٛ اٌششبلخ ٠ؼٕٟ لذسح اٌفشد ػٍٝ رشغ١ً ِغّٛػبد خبطخ ِٓ اٌؼؼالد ثذسعخ ِ

ٚثغشػخ ِٕبعجخ ٚفٟ ٚلذ ِؼ١ٓ ٚثٙزٖ اٌطش٠مخ ٔزؼٍُ و١ف١خ اعزخذاَ لٛرٕب ثظٛسح طؾ١ؾخ ِغ 

 االلزظبد ثبٌغٙذ ِٓ دْٚ اعزذػبء ٌٍّغب١ِغ اٌؼؼ١ٍخ اٌزٟ ال ٔؾزبط ا١ٌٙب.

اْ وً ِٕٙخ رغجش طبؽجٙب ػٍٝ اداء ػًّ ِؼ١ٓ ِٓ اٌؾشوبد ٚاٌزٟ رىغجٗ ِٙبسح فٟ اعزخذاَ 

اال أٙب ِؾذٚدح ث١ّٕب اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ ِٚب رّزبص ثٗ ِٓ ارغب٘بد رؼًّ ػٍٝ االدٚاد اٚ االعٙضح 

 اوغبة اٌفشد ِٙبسح شبٍِخ ٚسشبلخ عغ١ّخ ػبِخ.

 :اىغشع -5

 فٟ اٌّغزمجًاْ ٌىً رّش٠ٓ ثذٟٔ غشع ِؼ١ٓ ٠ش٠ذ اٌفشد اٌٛطٛي ا١ٌٗ الٔغبص ِٙبسح اٚ ؽشوخ ِب 

فمذ ٠ىْٛ اٌغشع ٘ٛ اداِخ ِغّٛػبد ػؼ١ٍخ رؾغجب ٌّب ٠ؼزش٠ٙب ِٓ ػ١ٛة اٚ رشٛ٘بد، اٚ لذ 

٠ىْٛ اٌغشع رٕش١ؾ اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ ألعٙضح اٌغغُ ٚلذ ٠ىْٛ ٘ٛ وشف ِب ٠زّزغ ثٗ اٌفشد ِٓ 

فٟ ؽ١ٓ ال ٔغذ ِب ٠ّبصً رٌه فٟ ؽشوبرٕب ٌٍؼًّ ا١ٌِٟٛ فٟٙ  ، ِٙبساد اٚ رط٠ٛش ٌٍظفبد اٌجذ١ٔخ

 ذٚدح ٚراد اثؼبد ِؼ١ٕخ ٚارغبٖ ٠ىْٛ صبثذ.ِؾ

   اّ٘اع اىخَاسِٝ اىبذّٞت. 



7 
 

 رٕمغُ اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ ثظٛسح ػبِخ اٌٝ صالس ِغّٛػبد ٟ٘.

 :اىخَاسِٝ اىْظاٍٞت ٍجَ٘ػتاٗال :
٘ٛ ٘ذف خبسعٟ ٚ٘ٛ عؼً وً ؽبٌت اْ ٠مف  االٗىٚ رٙذف ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ اٌٝ ٔبؽ١ز١ٓ ِزذاخٍز١ٓ

ٚاٌزٞ ال ٠مً ا١ّ٘خ ػٓ عبثمٗ  اىثاّٜفٟ اٌّىبْ االوضش ِالئّخ ألداء اٌزّبس٠ٓ اٌّمجٍخ ، ٚاٌٙذف 

ٚ٘ٛ ػجؾ اٌزال١ِز ٚعؼٍُٙ ِؼزبد٠ٓ ٌٍم١بَ ثبٌؼًّ رٍمبئ١ب ٚثظٛسح ِٕظّخ ٚدل١مخ ِغ اٌغّبػخ، 

ٌٚىٓ ١ٌظ ٌٙزٖ اٌزّبس٠ٓ ِب ٌٍزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ االخشٜ ِٓ اصش فٟ اٌغغُ ألٔٙب ال رغزٕفز ِغٙٛدا 

ٖ فبٌّغٙٛد اٌزٞ ٠جزٌٗ اٌطبٌت ٠ىْٛ وج١شا ٚأّب رشعغ فبئذرٙب اٌٝ ِبرزطٍجٗ ِٓ عشػخ ٚأزجب

ِٚؾً ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ فٟ اٌذسط ُِٙ عذا ٚالع١ّب فٟ اٌذسٚط االٌٚٝ  ػضيٜاوضش ِّب ٘ٛ  ػظبٜ

ؽزٝ ارا ِب اػزبدٚا إٌظبَ ٚػشفٛا اِبوُٕٙ ٚرشر١جُٙ ٚاطجؼ اٌؼًّ رٍمبئ١ب لٍذ ا١ّ٘زٙب ٟٚ٘ 

 رشًّ.

ق، رشى١ً اٌشرً ، رشى١ً إٌغك ، اٌخطٛاد ، اٌزشاطف ، اٌؼذد ، اٌّغبفبد ، رغّغ اٌفش

 اٌذٚساْ، االٔظشاف .... ٚغ١ش٘ب

. 

 (.خشنٞيٞتاى ) طحاحٞتاال خَاسِٝاى تثاّٞا: ٍجَ٘ػ

 رٙذف ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ اٌٝ ٔبؽ١ز١ٓ ِّٙز١ٓ فٟ اٌغغُ

رشى١ً الغبَ اٌغغُ رشى١ال ِزٕبعمب ٚرؾبفع ػٍٝ اداِخ طؾزٗ فزّٕٟ اٌزٛافك ث١ٓ         .1

 اٌّغب١ِغ اٌؼؼ١ٍخ اٌّخزٍفخ فزأصش ػٍٝ االعٙضح اٌذاخ١ٍخ ؽزٝ رمَٛ ثٛظبئفٙب ثظٛسح طؾ١ؾخ

ٔز١غخ ِّبسعخ اٌفشد ٌّٕٙزٗ اٚ ، رٙذف اٌٝ اطالػ اٌغغُ ِٓ اٌؼ١ٛة ٚاٌزشٛ٘بد  ا٠ؼب .2

 زشو١ض ػٍٝ ِغّٛػخ خبطخ ِٓ اٌؼؼالد دْٚ غ١ش٘ب.ِٓ رىشاس ػًّ ٚاٌ
 

 .اىخَاسِٝ اىخ٘افقٞت ٍجَ٘ػتثاىثا :

٘ذف ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ ٘ٛ اٌزٛافك اٌؼؼٍٟ اٌؼظجٟ ثّؼٕٝ اخش ٘ٛ رشل١خ اٌّٙبساد اٌؾشو١خ ػٕذ 

اٌفشد اْ ٌّؼظُ ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ اصش ظب٘ش ػٍٝ ػًّ عٙبصٞ اٌذٚساْ ٚاٌزٕفظ ٚثغبٔت رٌه فٟٙ 

 غغ١ّخ ٚرؼٛد اٌفشد ػٍٝ اٌّمبِٚخ ، ِٚٓ اِضٍخ ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ ٟ٘.رّٕٟ اٌمٛح اٌ

)) رّبس٠ٓ اٌزٛاصْ ، رّبس٠ٓ اٌشفغ ، رّبس٠ٓ اٌششبلخ ٚاٌخفخ ، رّبس٠ٓ اٌمفض ، رّبس٠ٓ اٌغ١ش 

 ٚاٌٙشٌٚخ(.
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 االٗضاع اىؼاٍت ىيجغٌ

ٟٚ٘ االٚػبع اٌزٟ ٠زخز٘ب اٌغغُ ػٕذ االثزذاء ثأداء اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ ٚرٕمغُ ٘زٖ اٌٝ 

 لغ١ّٓ ّ٘ب.

 االٚػبع االثزذائ١خ االط١ٍخ )االعبع١خ(. -1

 )اٌفشػ١خ(. ِٓ االط١ٍخ االٚػبع االثزذائ١خ اٌّشزمخ -2

 

 االعاعٞت(االٗضاع االبخذائٞت االطيٞت (: 

ػٓ االٚػبع االثزذائ١خ اٌزٟ ٠زخز٘ب اٌغغُ لجً اٌششٚع ثأداء اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ ٚاٌزٟ  ٟٚ٘ ػجبسح

ٟ٘ ثطج١ؼخ اٌؾبي رىْٛ إٌّطٍك االٚي ٌؼًّ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ ؽ١ش ٠أخز اٌغغُ شىال ثغ١طب ٠ّىٓ 

اٌٝ لذساد اٚ ِٙبساد ِزمذِخ ،  طرأد٠زٗ ثبٌٕغجخ ٌغ١ّغ اٌّغز٠ٛبد اٌؼّش٠خ ٌزٌه فٙٛ ال ٠ؾزب

 ٘زا اٌٛػغ ٘ٛ أغ١بث١زٗ اٞ ػذَ رشٕظ اٌطبٌت ػٕذِب ٠ؤد٠ٗ. ض٘زا االعبط فأْ ِب ١ّ٠ٚػٍٝ 

اٚػبع ٟٚ٘  خَغتؽذد اٌّخزظْٛ ثطشائك اٌزذس٠ظ االٚػبع االثزذائ١خ االط١ٍخ اٌٝ ٚلذ 

 )اٌٛلٛف، اٌجشٚن ، اٌغٍٛط ، االعزٍمبء ، اٌزؼٍك(

 

 .اٗال : ٗضغ اى٘ق٘ف

 ش١ٛػب وٛٔٗ. ِٓ اُ٘ االٚػبع االثزذائ١خ ٚاوضش٘ب

 اٌٛػغ االثزذائٟ ٌىض١ش ِٓ اٌؾشوبد ٚاٌزّبس٠ٓ -1

 .ؽٍمخ ارظبي ث١ٓ ِغّٛػخ اٌزّبس٠ٓ اٌّخزٍفخ -2

 .٠ظٙش ِذٜ االعزفبدح ِٓ اٌزّبس٠ٓ االطالؽ١خ ٌٍغغُ -3

ِٚٓ خالي ٚػغ اٌٛلٛف رظٙش ٚثٛػٛػ اٌؼ١ٛة اٌغغ١ّخ ٚرظٍت اٌّفبطً ٚاسرخبء 

خ اٌزّبس٠ٓ اٌجذ١ٔخ اٌزٟ رؼطٝ خالي اٌذسٚط اٌش٠بػ١خ اٌؼؼالد ٚػٍٝ ٘زا االعبط فأْ ِغّٛػ

 اْ رؼًّ ػٍٝ عؼً اٌٛػغ ؽج١ؼ١ب ٚغ١ش ِزىٍفب. 

 االٝؼاص

 ٗضغ اى٘ق٘ف.................خز      
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 ثاّٞا : ٗضغ اىجي٘ط )جي٘ط اىخشبغ(.

 اٌشأطفٟ ٘زا اٌٛػغ ٠ىْٛ اسرىبص اٌغغُ ػٍٝ ػظّٟ اٌؾشلفز١ٓ ، اِب ثبٌٕغجخ اٌٝ ٚػغ 

ٚاٌىزفبْ ٚاٌغزع وّب ٟ٘ فٟ ٚػغ اٌٛلٛف ِغ رمبؽغ اٌغبل١ٓ ٚرجبػذ اٌشوجز١ٓ ، ث١ّٕب رٛػغ 

 ا١ٌذاْ ػٍٝ اٌشوجز١ٓ اٚ رّزذ خبسط اٌشوجز١ٓ ٌزّغه ثبٌّشط١ٓ.

 االٝؼاص

 ٍخشبؼا.............. جي٘ط      اٗ     ٗضغ اىجي٘ط.............. خز

 ثاىثا : ٗضغ اىبشٗك.

 وبالرٟ اٌجشٚن ٠ىْٛ ٚػغ

 .٠شرىض اٌغغُ ػٍٝ اٌشوجز١ٓ ّٚ٘ب ِزجبػذربْ ل١ٍال -1

 .ٚاٌىزفبْ ٚاٌزساػبْ ٚاٌغزع وّب فٟ ؽبٌخ اٌٛلٛف اٌشأط٠ىْٛ ٚػغ  -2

 .٠ىْٛ ٚػغ اٌمذ١ِٓ اِزذاد ٌٍغبل١ٓ ػٍٝ اْ ٠الِظ ٚعٗ اٌمذَ االسع -3

 االٝؼاص

 اىشمبخِٞ............. بشٗكٗضغ اىبشٗك..............خز                اٗ         ػيٚ 

 

 سابؼا: ٗضغ االعخيقاء.

 اٌشأطفٟ ٘زا اٌٛػغ ٠ىْٛ اٌغغُ ثؾبٌخ اِزذاد وبًِ ٚا١ٌذاْ ِٛاص٠ز١ٓ الِزذاد اٌغغُ ث١ّٕب 

 ٚاٌىزفبْ ٚاٌغزع ٚاٌشع١ٍٓ وّب فٟ ٚػغ اٌٛلٛف.

 االٝؼاص

 ٗضغ االعخيقاء..............خز

 خاٍغا : ٗضغ اىخؼيق.

 ِشاػبرٙب فٟ ٚػغ اٌزؼٍك ٟ٘.إٌفبؽ اٌزٟ ٠غت 

 .٠ىْٛ ٚػغ اٌغغُ ثأوٍّٗ ِؾّٛال -1

 .اْ رىْٛ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌزساػ١ٓ ثّغزٜٛ اٌظذس -2

 .ٚاٌىزف١ٓ ٚاٌغزع ٚاٌشع١ٍٓ وّب فٟ اٌٛلٛف اٌشأطاْ رىْٛ ؽبٌخ ٚػغ  -3
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 االٝؼاص

 االػيٚ.............. حؼيقٗضغ اىخؼيق .............. خز         اٗ      باىقفض ٍغل ٍِ 

 

 ((  االوضاع االبتدائية المشتقة))  

وهي االوضاع االبتدائية التي تشتق من االوضاع االصمية وذلك لغرض القيام بأداء التمارين 

البدنية ، ونقوم بتحريك بقية اعضاء الجسم حيثما تتطمب الحركة المطموبة في التمرين البدني 

 نفسه. 

 .يالوضع عن طريق ما يم ويمكن استخدام هذا

 رؾش٠ه اٌزساػ١ٓ .1

 رؾش٠ه اٌشع١ٍٓ .2

 رؾش٠ه اٌغزع .3

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ٚػغ اٌغغُ ِٓ االعٙضح ٚاالدٚاد .4

 

 حذسٝظ اىخَشِٝ اىبذّٜ اىجذٝذ  (( طشٝقت )) 

اْ ػ١ٍّخ رذس٠ظ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ اٌغذ٠ذ ١ٌغذ ثبٌؼ١ٍّخ اٌغٍٙخ وّب ٠زظٛس٘ب اٌجؼغ ثً ٟ٘ 

ػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ اٌزأ١ً٘ ٌٗ طفبد خبطخ ٚلبث١ٍخ ٚاعزؼذاد ِؼ١ٕ١ٓ ، رؾزبط اٌٝ ِذسط اْ ٠ىْٛ 

ٍُِ ثطش٠مخ أزخبة اٌزّش٠ٓ ٚؽش٠مخ رمذ٠ّٗ اٌٝ ؽالثٗ ، ِٚٓ االعظ اٌّّٙخ فٟ ػ١ٍّخ رذس٠ظ 

( ار ٠ّىٓ ٌٍّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ١ٌغٛا بنَاءاٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ ثبٌٕغجخ ٌٍّذسع١ٓ اٌّجزذئ١ٓ. فٕٙبن ؽش٠مخ )

ٚاالخزظبص اٌم١بَ ثٙب ، ا٠ؼب ٚفٟ ثؼغ االؽ١بْ ٠غزؼ١ٓ ثٙب اٌّذسع١ٓ ِٓ رٚٞ اٌخجشح 

اٌّخزظ١ٓ الع١ّب ِغ اٌطٍجخ اٌّزذسث١ٓ رذس٠جب ػب١ٌب ٚ٘زا ٠ىْٛ ِٓ خالي ػشع اٌزّش٠ٓ ِٓ لجً 

 إٌّٛرط اِبُِٙ ػٕذ٘ب ٠جذأ اٌطٍجخ فٟ أداءٖ ِٓ غ١ش اْ ٠ٛػض ٌُٙ ثزٌه.

ٌطش٠مخ رذس٠ظ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ رأرٟ ػٓ ؽش٠ك  ٌىٓ ثمٟ ػ١ٍٕب اْ ٔزوش اْ االعظ اٌظؾ١ؾخ 

 ٍثاه( ٟٚ٘ اٌطش٠ك االؽغٓ ثبٌٕغجخ ٌٍّذسع١ٓ ٚاٌطالة. االٝؼاصاث)

 
 عدة( 4).... ( ثني الجذع الى الجانبين بالتعاقب  الوقوف )
 الخطوة االولى. 
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 ٠أخز اٌطالة اؽذ اٌزشى١الد إٌّبعجخ ثؾ١ش ٠ّىُٕٙ عّبع ِب ٠ٍمٝ ػ١ٍُٙ ِٓ ا٠ؼبص. (1

اػالٖ اٌٛػغ االثزذائٟ ٘ٛ اٌٛلٛف  ارْ ال  ٕبِضبٌ ٚفٟ – اى٘ضغ االبخذائٜٔجذأ ثبإل٠ؼبص ػٍٝ  (2

 ؽبعخ ٌإل٠ؼبص ػ١ٍٗ اال ارا وبْ اٌطالة فٟ ٚػغ ِغب٠ش.

ٚاٌزٟ رأرٟ ِجبششح ثؼذ اٌٛػغ االثزذائٟ ٠ٚىْٛ اال٠ؼبص ثبٌزغٍغً ِغ  اعٌ اىحشمتاال٠ؼبص ػٍٝ  (3

زّش٠ٓ اٌٝ اعضاء طغ١شح ٟ٘ ؽش٠مخ ع١ٍّخ وٛٔٙب رغبػذ اٌطبٌت االخز ثٕظش االػزجبس اْ رغضئخ اٌ

 فٟ فُٙ وبفخ اعضاء اٌزّش٠ٓ وّب أٙب ؽش٠مخ رؼ١ّ١ٍخ طؾ١ؾخ ف١ىْٛ اال٠ؼبص ثبٌشىً االرٟ.

 )اٌغزع اٌٝ عٙخ ا١ٌغبس .... صٕٟ )اخجبس اٚي 

 )اٌغزع ػب١ٌب .... ِذ )اخجبس صبٟٔ ؽشوخ ػٛدح 

 خجبس صبٌش(اٌغزع اٌٝ عٙخ ا١ّ١ٌٓ .... صٕٟ )ا 

 )اٌغزع ػب١ٌب .... ِذ )اخجبس ساثغ ؽشوخ ػٛدح 

 .االجشائٜٚفٟ لغّٗ  االخباسٛفٟ لغّٗ  ىفظٞا اٌّالؽع اػالٖ اْ اال٠ؼبص وبْ

ثبٌمذس اٌزٞ ٠ٕغجٗ اٌّذسط اٞ ٌؾ١ٓ اْ ٠ؤصش اٌزّش٠ٓ ثبٌّغّٛػخ اٌؼؼ١ٍخ  اعٌ اىحشمت٠ىشس  (4

 ِٚٓ خالي اٌزىشاس ٠مَٛ اٌّذسط ثبٌزظؾ١ؼ ٌألخطبء.

ػٍٝ اٌٛػغ االثزذائٟ اٌؾبٌٟ اال ارا رغ١ش  ال ّ٘ػضؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌؼًّ فٟ اٌخطٛح االٌٚٝ ث (5

 اٌزّش٠ٓ .

 .اىخط٘ة اىثاّٞت 

ٚرٌه ثئسعبع وٍّخ اٌمغُ االعشائٟ اٌٝ ثذا٠خ اٌؾشوخ صُ  ػذدٛاٌٝ ا٠ؼبص  اىيفظٜرغ١١ش اال٠ؼبص  (1

 ٚػغ ػذد ِٕبعت ثذال ِٕٙب فٕمٛي.

 1....  صٕٟ اٌغزع اٌٝ عبٔت ا١ٌغبس 

 .... 2ِذ اٌغزع ػب١ٌب 

  .... 3صٕٟ اٌغزع اٌٝ عبٔت ا١ٌغبس 

  .... 4ِذ اٌغزع ػب١ٌب 

 حنَيتٔغزّش فٟ  اىؼذدٛثبٌؼذ  اىيفظٜثؼذ اْ ٠زفُٙ اٌطالة ٘زا اٌزغ١١ش ٚرفُٙ اعزؼبػخ اٌؼذ  (2

 اال٠ؼبص.

ألعً اْ  اىؼذدٛ اٚ اٌؼذ اىيفظٜ ٚٔجمٝ ػٍٝ اٌؼذ اىقغٌ االخباس٠ٛمٍض اال٠ؼبص ٚرٌه ثشفغ وً  (3

ٔؼطٟ ثؼؼب ِٓ ػبًِ اٌغشػخ ٚرظجؼ اٌؾشوبد راد ٚصْ سر١ت الع١ّب فٟ اٌؾشوبد االٔغ١بث١خ 

 فٕمٛي

 صٕٟ .. ِذ .. صٕٟ .. ِذ   )ا٠ؼبص ٌفظٟ(
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 اٗ             

 )ا٠ؼبص ػذدٞ(   4  -  3  -  2  -  1

 

  .اىخط٘ة اىثاىثت 

اٌؼًّ ِغزّشا اٚ ِشثٛؽب ثؼذد اٌزىشاساد ٚألعً اػبدح اٌزّش٠ٓ ٠ّىٕٕب اْ ٍٔخض اال٠ؼبص ١ٌظجؼ 

 اٌزٟ ٠غت اْ ٠ؤد٠ٙب اٌطالة فٕمٛي .

 

 ػب١ٌب )ِشح ٚاؽذح( اٚ ِشربْ  اٚ  ٍٗذٓص١ٕٗ ١ّ٠ٕب  ثٌػب١ٌب  ٍٗذٓاٌغزع اٌٝ عٙخ ا١ٌغبس  ثْٜ

 ) ثظٛسح ِغزّشح ( ... اثذأ

 ((  مٞفٞت االٝؼاص بإٝقاف اىؼَو باىخَشِٝ )) 

المدرس من ان الطالب قد نفذوا أداء التمرٌن المطلوب بصورة  بعد ان ٌستقر رأي المعلم او

جٌدة ومتقنة عند استمرارهم فً ادابه بحٌث تجعله مستقبال عند اعادة التمرٌن ٌكتفً بإعطاء 

االشارة فقط الى منطوق التمرٌن ، وجب علٌه ) المدرس ( اٌقاف الطالب من االداء وٌتم ذلك 

 التوقف كاالتً.

ا ) بأربع عدات( وحتى التمرٌن ذو العدتان فقط وخاصة فً تمارٌن القفز ٌتم التوقف دابم - أ

 الموزون. ) مثال(

1.....................2 

 كل .....................قف

1.....................2 

 

 ٌتم التوقف فً التمرٌن المتكون من ) اربع عدات( كاالتً. - ب

1 .....................2 

3......................4 

 ..................... قف كل.

3.....................4 

اي نستمر بالعدتٌن االولى والثانٌة بعد تعوٌضهما بكلمتً ) كل .... قف ( ونستمر بالعدتٌن 

 الثالثة والرابعة.

 ٌتم التوقف فً التمرٌن المتكون من ) ثمان عدات فأكثر( كما ٌلً. - ج
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1.....................2 

3.....................4 

5.....................6 

7......................8 

 

1.  .....................2 

3......................4 

 كل......................قف

7......................8 

ن ) الخامسة ، السادسة ( اي  نستمر بالعدات ) االولى، الثانٌة ، الثالثة ، الرابعة ( وفً العدتٌ

نعوضهما بكلمتً ) كل.... قف( ونستمر فً العدتٌن ) السابعة ، الثامنة ( وهكذا مع بقٌة 

 التمارٌن االخرى.

 -مالحظة:

 مهما كانت عدات التمرٌن ، فالتوقف ٌكون فً العدات االربعة االخٌرة.
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 ( 3حماضزة رقن ) 

 

 

 اخلطت التدريسيت

 

 تعزيفها ، عىاهل جناحها ، اقساهها
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 اىخطت اىخذسٝغٞت: 

ِٕب٘ظ ٌٍزشث١خ اٌش٠بػ١خ ٚاْ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ػ١ٕخ ٕ٘بن اْ ِٓ ِٕب٘ظ اٌزشث١خ اٌؼبِخ 

٠مذِٙب ثظ١غخ ػ١ٍّخ اٌٝ ؽٍجزٗ  أْ طغ١شح ِٓ رٌه إٌّٙبط ٚاٌزٟ رىْٛ ِٓ ٚاعجبد اٌّذسط

١ٌّبسعٛ٘ب فٟ ِذسعزُٙ ٌٍٛطٛي اٌٝ اال٘ذاف اٌزٟ ط١غذ ٌٙزا اٌغشع ٚاْ ػ١ٍّخ ٔغبػ 

اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ ٌٍزشث١خ اٌش٠بػ١خ ٠زٛلف ػٍٝ ؽغٓ رؾؼ١ش ٚاػذاد ٚاخشاط اٌذسط فبٌخطخ 

 ٟ٘ . ٚفٟ اثغؾ رؼش٠ف

الٍناّٞاث اىحاصٍت ٗاىَخ٘فشة الّجاصٓ اعخؼشاع ىيؼَو اىَشاد اىقٞاً بٔ ٗححذٝذٓ ٗحقذٝش ا" 

ٗح٘صٝؼٔ فٜ ٍشاحو ار حؼخبش مو ٍشحئ خط٘ة ٍِ اىخط٘اث اىضشٗسٝت ىيغٞش ّح٘ ححقٞق اىؼَو 

 "اىَطي٘ب

أٞ اْ  ٠زُ اٌؼًّ ثبلً عٙذ ٚالً وٍفخ ٚفٟ الظش ِذح ٚاٌخطخ إٌبعؾخ ٟ٘ اٌزٟ رٕزٟٙ ثزؾم١ك 

ٍٝ ٚاػغ اٌخطخ ٌذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ٌزا ٠غت ػ  االغشاع اٌزٟ ٚػغ ِٓ اعٍٙب اٌزخط١ؾ

 اْ ٠شاػٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ.

 اْ رىْٛ ٌذ٠ٗ خجشح ٚاعؼخ ٚخٍف١خ ػ١ٍّخ ع١ذح فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ. -1

 دساعخ اال٘ذاف اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٌٍّشاؽً اٌزٟ عٛف ٠طجك ف١ٙب إٌّٙبط. -2

ٚسغجبرُٙ ٚاعزؼذادارُٙ اٌجذ١ٔخ ٌذ٠ٗ اٌّبَ ربَ ثبٌّشاؽً اٌؼّش٠خ ِٚٛاطفبرُٙ ١ٌُِٚٛٙ  -3

 ٚاٌؾشو١خ.

 اعشاء ػ١ٍّخ اٌّغؼ ٌٚىً ِشؽٍخ فٟ اٌّذسعخ ِٓ اعً ٚػغ اٌجشٔبِظ .  -4

رمغ١ُ إٌّٙبط ٌٚىً ِشؽٍخ ػٍٝ اشٙش اٌغٕخ ِٚٓ اٌخطخ اٌشٙش٠خ رٕجضك اٌخطخ االعجٛػ١خ  -5

 ا١ِٛ١ٌخ. ِٚٓ اٌخطخ االعجٛػ١خ ٔظً اٌٝ اٌخطخ

ػٍٝ اٌّذسط رذ٠ٚٓ اٌّالؽظبد ؽٛي ِذٜ ِالئّخ اٌٛؽذاد ٌّغزٜٛ خالي رطج١ك إٌّٙبط  -6

 اٌطالة ٚرٍج١خ سغجبرُٙ.

 اعشاء ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٌٍٕزبئظ اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطالة ٌّؼشفخ ِب رؾمك ِٓ ا٘ذاف. -7
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 : اىخط٘اث اىَخبؼت فٜ اخشاج اىذسط 

 ن تمخيصها باالتي.هناك عوامل لها من االهمية في نجاح درس التربية الرياضية ويمك

 اػذاد ٍناُ اىذسط : -ا
٠ؼزجش االػذاد خطٛح ِزٛعطخ ث١ٓ اٌزؾؼ١ش ٚاٌزٕف١ز فؼٕذ رؾؼ١ش اٌذسط ا١ٌِٟٛ ٠ؾبٚي اٌّذسط 

اْ ٠فىش ثزؾؼ١ش وً اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠غت ػ١ٍٗ ِالؽظزٙب ٌٍم١بَ ثزطج١ك اٚعٗ إٌشبؽ ٚاٌزٟ 

٠زؼّٕٙب اٌذسط ، فبٌزؾؼ١ش ٠شًّ اػذاد اٌذسط ٔفغ١ب ٚػ١ٍّب ثبٌّبدح اٌزٟ ع١ششؽٙب ٚاٌطش٠مخ 

١زجؼٙب ٚاالدٚاد ٚاالعٙضح ِٚب ٠غت اْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ اٌٍّؼت ِٓ رخط١ؾ ِٚىبْ االعٙضح اٌزٟ ع

٘ٛ اٌزؾمك ِٓ ٚعٛد٘ب ِٚذٜ طالؽ١زٙب صُ اٌزشر١ت ٚاٌّخزٍفخ ٠ٚزٍٛ رٌه االػذاد ٌزٕف١ز اٌذسط 

ٌٍٍّؼت ٚاػذادٖ ٚرخط١طٗ ٚرٛص٠غ االدٚاد ٚاالعٙضح اٚ ػٍٝ االلً ِؼشفخ ِىبْ وً عٙبص ؽ١ّٕب 

 عخ العزخذاِٗ.رذػٛ اٌؾب

 حطبٞق اىذسط : -ب

خطٛح رطج١ك اٌذسط رجذا ػٕذ ٌمبء اٌّذسط ثبٌطالة ٠ٕٚزٟٙ اٌذسط ػٕذ ػٛدرُٙ اٌٝ 

اٌظف ثؼذ رأد٠زُٙ اٚعٗ إٌشبؽ اٌّخظظخ ٌٍذسط ٚثؾغت اٌزغٍغً اٌطج١ؼٟ ثخطٛاد رٕف١ز 

 ٚرطج١ك اٌذسط وّب ٠ٍٟ.

 ِمبثٍخ اٌطالة ٌٍّذسط -1

 رجذ٠ً اٌّالثظ -2

 اٌٝ اٌّىبْ اٌّخظض ٌذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ.اٌز٘بة  -3

 االططفبف ألخز اٌغ١بة. -4

اٌجذء فٟ رٕف١ز اٚعٗ ٔشبؽ اٌذسط ٚؽغت اٌزشر١ت ) اٌّمذِخ ، اٌزّش٠ٕبد، إٌشبؽ اٌزؼ١ٍّٟ ،       -5

 إٌشبؽ اٌزطج١مٟ ، اٌخزبَ( .

 االططفبف ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌذسط ٚرشد٠ذ اٌزؾ١خ.-6

 .اٌز٘بة اٌٝ اٌّغبعً -7

 اٌزٛعٗ اٌٝ اٌظف. -8
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 : االقغاً اىشئٞغت ىخطت دسط اىخشبٞت اىشٝاضٞت 
 

 اٗال : اىقغٌ االػذادٛ:

 فٟ ٘زا اٌمغُ ٠زذسط اٌّذسط فٟ صالس ِشاؽً لجً اْ ٠ذخً ثطالثٗ فٟ اٌمغُ  اٌشئ١غٟ.

  الخطوة االولى:
ٚدخٌُٛٙ اٌٝ عبؽخ ٚرزؼّٓ اػذاد اٌطالة رشث٠ٛب ار ٠زخٍٍٙب رطج١ك إٌظبَ وزجذ٠ً اٌّالثظ 

االٌؼبة ٚٚلٛفُٙ فٟ اِبوُٕٙ اٌزٟ عجك ٌٍّذسط اْ ػ١ٕٙب ٌُٙ صُ اخز اٌغ١بة ٚرٛص٠غ االعٙضح  ٚ 

 االدٚاد اٌٝ اِبوٕٙب اٌّؼذح فٟ خطخ اٌذسط.

 

 الخطوة الثانية:
ٚرغّٝ ثبألؽّبء اٚ اٌزغخ١ٓ اٚ اٌزذفئخ ِٚظطٍؼ االؽّبء ٠ؼزجش االوضش شّٛال ٚرؾم١مب 

 خ .ٌأل٘ذاف اٌزب١ٌ

 اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح عشػخ ػشثبد اٌمٍت ٚص٠بدح و١ّخ اٌذفغ اٌمٍجٟ فٟ وً ػش٠ٗ. -1

 اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح عشػخ اٌز٠ٛٙخ ؽزٝ ٠ظجؼ اٌزٕفظ اعشع ٚاػّك. -2

 اٌؼًّ ػٍٝ سفغ دسعخ ؽشاسح اٌغغُ. -3

 اٌؼًّ ػٍٝ ر١ٙئخ اٌؼؼالد ٚاٌّفبطً ٌٍؼًّ االطؼت. -4

فؼب١ٌبد اٌّمذِخ ِٓ ٌش ١زغ١اٌاْ فؼب١ٌبد ٘زا اٌمغُ ال رىْٛ ػٍٝ ٚر١شح ٚاؽذح فال ثذ ِٓ  ػيَـا

 دسط ألخش ِٚب ٠زفك ٚؽج١ؼخ اٌغٛ ٚاٌٍّؼت.

 اىخط٘ة اىثاىثت:

ٚص٠بدح لذسح اٌطبٌت فٟ اٌٛطٛي  ؾغٓٚرزّضً ثؼبًِ االصبسح ػٍٝ ا٠مبظ اٌمبث١ٍبد ػٍٝ االداء اٌ

 ٌّطٍٛثخ ثأعٍٛة ش١ك ِٚض١ش.اٌٝ ٔزبئظ ع١ذح وششػ اٌٛاعجبد ا

 ثاّٞا : اىقغٌ اىشئٞغٜ:

٠ؾمك ٘زا اٌمغُ فٟ اٌذسط اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ السرمبء ٚرط٠ٛش ِب ٘ٛ ِطٍٛة أغبصٖ ِٓ خالي 

خطٛاد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزضج١ذ ٚاٌّؼبٌغخ ٌٍّٙبساد اٌؾشو١خ ٌألٔشطخ اٌش٠بػ١خ اٌّؾذدح ثبٌذسط وّب 

ذسٚط ٌزؾغ١ٓ اٌظفبد ٚفمب الرغبٖ اٌذسط ، فبٌمغُ ٠ّىٓ االعزفبدح ِٓ ٘زا اٌمغُ فٟ ثؼغ اٌ

 اٌشئ١غٟ ٘ٛ إٌٛاح اٌزٟ ٠جٕٝ ػ١ٍٙب اٌذسط وٍٗ ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ ا٘ذافٗ ثبالرٟ.

 رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌؾشو١خ اٌطج١ؼ١خ ٚرؼ١ٍُ اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبألٔشطخ اٌش٠بػ١خ -1
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 رؾغ١ٓ ٚرشل١خ اٌظفبد اٌجذ١ٔخ ٚرٌه ٚفمب ٌّٕؾ اٌذسط ٚارغب٘ٗ -2

 اٌطالة اٌّؼٍِٛبد اٌّشرجطخ ثبألٔشطخ اٌش٠بػ١خاوغبة  -3
 اٌٝ.اىقغٌ اىشئٞغٜ  ٠مغُ اِب ِٓ إٌبؽ١خ اٌزشث٠ٛخ

 .اىْشاط اىخؼيَٜٞ -أ

٠مَٛ اٌّذسط ثزؼ١ٍُ اٌّٙبسح ٠ٚزٕبٌٚٙب ِٓ خالي خطٛاد ِزذسعخ ِشاػ١ب فٟ رٌه إٌٛاؽٟ اٌف١ٕخ 

 .رٌٟألداء اٌّٙبسٜ ٚ ػٍٝ إٌؾٛ اال

 ٌٍّٙبسح ػٓ ؽش٠ف اٌششػ اٚ االفالَ ٚاٌظٛس٠جذأ ثبٌزمذ٠ُ اٌشفٟٙ  .1

اٌؼشع اٌؼٍّٟ ٌٍّٙبسح ػٓ ؽش٠ك إٌّٛرط عٛاء ثٕفغٗ اٚ اؽذ اٌطالة  .2

 اٌّز١ّض٠ٓ

 اداء اٌّٙبسح ٚاٌزذس٠ت ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطالة. .3

 اهم النقاط التي يجب مراعاتها في النشاط التعميمي

 ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌششػ عٙال ِٕٚبعجب ٌٍّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ. .1

 .اٌّزفك ػ١ٍٙبِشاػبح اعزخذاَ االٌفبظ ٚاٌؼجبساد االططالؽ١خ اٌف١ٕخ  .2

 .اْ ٠ىْٛ اٌششػ ِٕبعجب ٌٍّشؽٍخ اٌؼّش٠خ ٚلذسرُٙ ػٍٝ اٌفُٙ .3

 اْ ٠ىْٛ اٌطالة فٟ ٚػغ ٠غّؼ ٌُٙ ثبٌّشب٘ذح اٌغ١ذح ٌٍّٕٛرط. .4

 .اىْشاط اىخطبٞقٜ -ب

ثظٛسح ػ١ٍّخ ٚلذ ٠زخز إٌشبؽ ٚف١ٗ ٠ٕزمً اٌطبٌت اٌٝ اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌّٙبساد اٌزٟ رؼٍّٙب 

 اٌزطج١مٟ ػٍٝ اٌّٙبساد اؽذٜ اٌظٛس االر١خ.

اْ ٠مَٛ وً ؽالة اٌظف ثبٌزذس٠ت ػٍٝ ٔفظ اٌّٙبسح اٌزٟ رؼٍّٛ٘ب فٟ ٔشبؽُٙ اٌزؼ١ٍّٟ فمؾ  .1

ٚرؾذ اششاف اٌّذسط ٚرٌه اِب ِٓ خالي ِجبس٠بد رٕبفغ١خ اٚ ِٓ خالي ِٛالف ٌؼت رذس٠ج١خ اٚ 

 اٌزذس٠ج١خ.ِٓ خالي اؽذ اٌزشى١الد 

رّبسط اؽذ االٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  فشلخاْ ٠مغُ ؽالة اٌظف اٌٝ ِغّٛػز١ٓ اٚ اوضش ) فشق ( ٚوً  .2

 اٌزٟ دسعذ ، ِغ ِشاػبح رجبدي اٌّّبسعخ فٟ اٌّؾطبد ٚفمب ٌٍضِٓ اٌّخظض ٌٍٕشبؽ اٌزطج١مٟ.
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 ثاىثا : اىقغٌ اىخخاٍٜ.

ٚ٘ٛ اٌغضء االخ١ش ِٓ اٌذسط ٚاٌغشع ِٕٗ اِب رٙذئخ اٌغغُ فغ١ٌٛٛع١ب ٚاٌؼٛدح اٌٝ اٌؾبٌخ 

ارا وبْ ثؼذ اٌذسط ػذح دسٚط ٌّٛاد اخشٜ فٟ  حاىتاٌطج١ؼ١خ اٚ ِب ٠مبسة ِٕٙب ثمذس االِىبْ فٟ 

ارا وبْ اٌذسط فٟ ٔٙب٠خ ا١ٌَٛ اٌذساعٟ ف١ّىٓ ص٠بدح اٌؾًّ ِشح اخشٜ اٌٝ  اٍا ا١ٌَٛ اٌذساعٟ

الظٝ ِب ٠ّىٓ اْ ٠زؾٍّٗ اٌطالة وؼًّ ِجبس٠بد اٚ ِغبثمبد ... ِٚٓ اغشاع ٘زا اٌمغُ ا٠ؼب 

٘ٛ رؾم١ك اٌّغزٜٛ اٌزشثٛٞ اٌغ١ذ فبٌذلبئك االخ١شح ِٓ اٌذسط ٠مَٛ اٌطالة ثئػبدح االدٚاد صُ 

 ٌش٠بػ١خا اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ رم٠ُٛ ٌٍذسط فؼال ػٓ اٌم١بَ ثبٌضٕبء ٚاٌزشغ١غ ٚاٌزٛع١ٗ صُ اٌم١بَ ثبٌزؾ١خ

 .فٟ ٔٙب٠خ اٌذسط

 

 )) ٍحاحظاث ػاٍت ح٘ه اقغاً خطت دسط اىخشبٞت اىشٝاضٞت ((

لذ ٠خزٍف رٕف١ز دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ اٌّخزٍفخ ، اال أٗ ِٓ اٌّؼزبد رمغ١ُ                

اٌذسط اٌٝ ػذح الغبَ ٠ٚغت اْ ال رىْٛ صبثزخ فمذ ٠زغ١ش ػذد االلغبَ ٚؽج١ؼخ ٚاعجبد وً لغُ 

 ػٍٝ ٚاعجبد اٌذسط اٌّؾذد ٚوزٌه ثبٌٕغجخ ٌٍضِٓ اٌّخظض ٌىً عضء فٟ اٌذسط فبألؽّبء ِضال

فٟ فظً اٌشزبء رطٛي فزشرٗ ٚاٌؼىظ فٟ فظً اٌظ١ف ، ٚثظٛسح ػبِخ اْ خطخ اٌذسط لذ 

ٚ٘زٖ االلغبَ  ٗاىقغٌ اىخخاٍٜ ٜٗاىقغٌ اىشئٞغ اىقغٌ االػذادٛالغبَ ٟ٘  ثحادلغّذ اٌٝ 

ثً أّب وً لغُ ٠شرجؾ ثبألخش فبٌمغُ االػذادٞ ٠خذَ اٌمغُ اٌشئ١غٟ وّب اْ  اٌضالصخ ١ٌغذ ِغزمٍخ

اٌخزبَ ٠زٛلف ػٍٝ و١ّخ ٚٔٛع اٌؾًّ فٟ اٌمغُ اٌشئ١غٟ ٠ٚشزشن وً ِٓ اٌمغُ االػذادٞ لغُ 

ٚاٌخزبِٟ فٟ إٌبؽ١خ اٌغغ١ّخ ٚإٌفغ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ ٌٍطبٌت فبٌمغُ االػذادٞ ٚاٌّزّضً ثبٌّمذِخ اٚ 

االؽّبء ٟٚ٘ ِشؽٍخ اػذاد اٌطبٌت ٚرؾؼ١شٖ ٌٍمغُ اٌشئ١غٟ ٌىٟ ٠ّىٕٗ ِٓ اٌم١بَ ثزمجً و١ّخ 

ًّ اٌزٞ ع١ؼطٝ فٟ اٌمغُ اٌشئ١غٟ اِب اٌمغُ اٌخزبِٟ ف١ّضً فٟ اؽ١بْ فزشح اٌشاؽخ اال٠غبث١خ اٌؾ

 فٟ اٌؾًّ ٚفٟ اؽ١بْ اخشٜ رغ١١ش اٌؾًّ.

ٚفذ ٠زغبٔظ اٌمغُ االػذادٞ ٚاٌمغُ اٌخزبِٟ فٟ إٌبؽ١ز١ٓ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ فمذ اطجؼ ِٓ اٌّؼٍَٛ 

ؼ١شٞ اْ رىْٛ اٌّمذِخ ِشٛلخ ٌؼّبْ عزة أزجبٖ اْ ٠ؼغ اٌّذسط فٟ اػزجبسارٗ ػٕذ اٌمغُ اٌزؾ

 دسط اٌٝ اخش ٚرشو١ض اٌطالة ِٚب ػٍٝ اٌّذسط اال اْ ٠ؼزٕٟ ثٙزا اٌمغُ ٠ٚؾبٚي اْ ٠غ١شٖ ِٓ
 ٚوزٌه ثبٌٕغجخ ٌمغُ اٌخزبَ ف١غت اْ ٠ىْٛ ِشٛق ٚف١ٗ ِٓ اٌؾّبط ِّب ٠زشن اصبس ع١ذح فٟ ٔفٛط 

 الطالب.
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 ( 4حماضزة رقن ) 

 

 يت ) اخلطت  ادلنىعت (اخلطت اليىه

 هزايا اخلطت ادلنىعت

 عيىب اخلطت ادلنىعت
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 اخلطة املنوعة: 

ٟ٘ رٕظ١ُ ٌألٔشطخ ٚاٌخجشاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚعٛأت أّبؽ اٌزؼٍُ االخشٜ ٌخذِخ ا٘ذاف 

عٍٛو١خ ِزٕٛػخ ٟٚ٘ عضء ِٓ إٌّٙبط اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٟ ٠ؼؼٙب ِذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ 

ا٘ذافٙب ٚع١ّذ اٌخطخ إٌّٛػخ ألٔٙب رؼُ اوضش ِٓ ِٙبسح رؼ١ّ١ٍخ ٠ٚخطؾ ٌٙب ٠ٚؾذد 

( ِٙبساد ٚثزٌه فبْ رؾذ٠ذ اٌٙذف اٌغٍٛوٟ ٠ىْٛ ِزٕٛػب ٚال٠ؼزّذ ػٍٝ ػجبسح 2-3)

 عٍٛو١خ ٚاؽذح ٚػبدح ِب رغزخذَ فٟ ِٕٙبط اٌّذاسط.

 رزٛصع فٟ عبؽخ اٌٍؼتِضال فمذ ٠ؼطٟ اٌّذسط ٔذاء ثزمغ١ُ اٌظف اٌٝ صالس ِغب١ِغ 

ٚلذ ٠ىْٛ ٙب ِٙبسح ؽشو١خ رخزٍف ػٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٝ ٌرؼط االٌٚٝ ّغّٛػخفبٌ ،

ؽظخ وً ٌٍٚزذس٠ت ػٍٝ رٍه اٌّٙبساد  اٚ اوضش (/ دل١مخ  15)اٌضِٓ اٌّخظض ٘ٛ 

االسعبي اٌّٛاعٗ ِٓ ِٙبسح ِضال ف١ؼطٟ اٌّغّٛػخ االٌٚٝ  بئكِٙبسح خّغخ دل

 إٌّبٌٚخ اٌظذس٠خ فٟ وشح اٌغٍخٚاٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ ِٙبسح  االعفً فٟ وشح اٌطبئشح

، ٚثئ٠ؼبص ِٓ اٌّذسط  هِٙبسح اٌٛلٛف ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ فٟ اٌغّٕب عزٚاٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ 

رؼًّ وً ِغّٛػخ ثبألداء ٌٍّٙبسح اٌّشاد رؼٍّٙب ٚثؼذ االٔزٙبء ٌٍٛلذ اٌّخظض ٌىً 

غّٛػبد ثبالٔزمبي ٚثبٌغ١ش / دل١مخ( ٠مَٛ اٌّذسط ٚثئشبسح ِٕٗ اٌٝ ا5ٌِّغّٛػخ )

عٛف  وً ِغّٛػخ إٌظبِٟ ؽغت دٚساْ ػمشة اٌغبػخ ٌزغ١١ش اٌّغّٛػبد ػٍّب اْ

 رؤدٞ ع١ّغ اٌّٙبساد ٚثبٌزشر١ت. 

 .زايا اخلطة املنوعة 
 اْ اٌزٕٛع فٟ اٌّٙبساد اٌؾشو١خ ٠ؤدٞ اٌٝ ص٠بدح إٌّٛ اٌّؼشفٟ ٚاٌّٙبسٞ. -1

 ساد.٠مًٍ ػغش ًٍِٚ اٌطٍجخ ثغجت رٕٛع اٌّٙب -2

 رّٕؼ اٌّذسط اٌفشطخ ٌٍىشف ػٓ لبث١ٍبد اٌطٍجخ. -4
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 .عيوب اخلطة املنوعة 

رؾزبط اٌٝ رغ١ٙضاد ٚادٚاد س٠بػ١خ ٌٚزا ٠ظؼت اٌؼًّ ثٙب فٟ اٌّذاسط اٌزٟ  -1

 رفزمش ٌٍزغ١ٙضاد.

 40ال ٠غزط١غ اٌطبٌت اوزغبة اٌّٙبساد اٌّزٕٛػخ خالي ٚلذ اٌذسط اٌّؾذد ثـ ) -2

 / دل١مخ(.45اٚ 

 ) اٌخطخ إٌّٛػخ( ال رؾمك ا٘ذاف اٌذسط وبٍِخ. االؽ١بْاغٍت  -3
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 اخلطة املنوعة لدرس الرتبية الرياضية

 تعوٌد الطالب على النظام -1//  الهدف التربوي

 بث روح المنافسة بٌن الطالب -2                 

 متوسطة كربالء المدرسة //االرسال المواجه من االسفل فً كرة الطابرة                                                         -1//   الهدف التعلٌمً

 االول متوسط الصف //                                                      المناولة الصدرٌة فً كرة السلة               -2                    

 / دقٌقة45 الوقت //                                                               كالوقوف على الٌدٌن فً الجمنا ست -3                    

 ساط جمناستك// كرات طابرة ، كرات سلة ، ب االدوات المستخدمة

اقسام الوحدة 
 ةالتعلٌمٌ

 التقوٌم التنظٌم محتوى الوحدة التعلٌمٌة االهداف السلوكٌة تالوق

*ان ٌتعود الطالب  /د12 القسم االعدادي
 على النظام

*ان ٌؤدي الطالب 
 احماء الموانع

تحضٌر الطالب واداء التحٌة الرٌاضٌة وتسجٌل الغٌاب ثم 
 الهرولة مع رفع الركبتٌن –السٌر على االمشاط والكعبٌن 

السٌر  -هرولة مع تدوٌر الذراعٌن لألمام والخلف –بالتبادل 
  مع فتل الجذع للجانبٌن

 + + + + + + + + + +
+ + 

 المدرس 

 *التأكٌد على التحٌة الرٌاضٌة
 /د7 المقدمة واالحماء *التأكٌد على احماء الجسم

 التمارٌن البدنٌة
 قفز -تمارٌن 
 رقبة -تمارٌن 
 ذراعٌن -تمارٌن 
 رجلٌن -تمارٌن 

*ان ٌطبق الطالب  /د5
التمارٌن البدنٌة 

 بمستوى جٌد

 عدة(2ة بفتح وضم الساقٌن )*)الوقوف( قفزات على البقع

 عدة(4فتل الراس للجانبٌن بالتعاقب) تخصر( *)الوقوف،

 تدوٌر الذراعٌن لألمام والخلف )حر( *)الوقوف،فتحا(
 ثالث مرات و ً الجذع لألسفلثن (*)الوقوف،فتحا،تخصر

 عدة(4مده عالٌا) بالعدة الرابعة

+   +   +   + 
+   +   +   + 

    +   +   +   + 
+   +   +   + 

 المدرس    

 فرق *التأكٌد على وقوف الطالب بأربع

 او حركة لعبة ،
 مفاجبة

*ان تنمً فً  /د3
الطالب روح 

 المنافسة

ٌتم ذلك بصورة مفاجبة وبإٌعاز من  –*لعبة سباق التتابع 
المدرس عند انتهاء التمارٌن البدنٌة بالركض مسرعا لمسك 

الفرق مسرعا والفرقة التً جدار المدرسة والرجوع الى 

  +  +  + + 
   + +  +  + 
   + +  +  + 

 *التأكٌد على عدم التدافع بٌن الطالب
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 +  +  +  + اوال تعد هً الفابزة وٌتم التصفٌق لها تقف
 المدرس                   

*ان ٌصغً الطالب  /د28 القسم الربٌسً
 الى المدرس باهتمام

 م الطالبشرح المهارات الثالث وعرضها اما *
 لمهارات الثالثل داءأل*قٌام طالب جٌدٌن با

 *التغذٌة الراجعة الفورٌة من قبل المدرس
 *اداء المهارات من قبل الطالب

  + + + + + + + + 

  المدرس 

 + + + + + + + + 

 التأكٌد على االداء الصحٌح للمهارات*

 /د8 النشاط التعلٌمً

*ان ٌطبق الطالب  /د22 النشاط التطبٌقً
المهارات الثالث 

 بمستوى جٌد

 الى ثالث مجموعات الصف طالب*تقسٌم 

 بكرة الطابرة ( مهارة االرسال المواجه من االسفل1)مج -1

 الصدرٌة بكرة السلةالمناولة مهارة ( 2ج)م -2

 الوقوف على الٌدٌن فً الجمناستكمهارة ( 3)مج-3

 + + + + + + 
   + + + + + + 

+ + + + + + 
 المدرس         

*التأكٌد على تبادل المجموعات باتجاه 
 عقرب الساعة 

 القسم الختامً
 تمرٌن اٌجابً

*ان ٌؤدي الطالب  /د2
 التمطٌه لعضالت
الذراعٌن واخذ 
الشهٌق وطرح 

 الزفٌر

*)الوقوف( تشبٌك الٌدٌن عالٌا فوق الراس تحرٌك الذراعٌن 
 اسفل .... )حر( –اماما  –جانبا 

+ + + + + + 
 + + + + + +    المدرس

+ + + + + + 

*التأكٌد على اعادة الحٌاة الطبٌعٌة 
 للطالب
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 ( 5حماضزة رقن )                                                  
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 اىخغزٝت اىشاجؼت

  :ٍفًٖ٘ اىخغزٝت اىشاجؼت 

كانت نتابج ادابه صحٌحة ام تحتاج الى تعدٌل عن طرٌق استقباله البد ان ٌدرك المتعلم ما اذا 

 ممعلومات من البٌبة التعلٌمٌة اي تغذٌة راجعة تساعد على التعلم وخالل فترة قصٌرة اذا ما ت

 مراعاة حاجات الطلبة المرتبطة بالحافز واالستجابة .

به فً محاوالته الالحقة من ( تزوٌد المتعلم بمستوى اداFeed backونعنً بالتغذٌة الراجعة ) 

خالل تصحٌح االخطاء التً وقع بها او تثبٌت االداء وتحسٌنه اذا كان اداءا جٌدا اي هً 

 معلومات او تصوٌبات ٌقوم بها )المدرس ا و الزمٌل او اي طرف اخر له ارتباط باألداء( .

من خالل تزوٌده وباختصار ٌمكن القول ان التغذٌة الراجعة هً اعالم الطالب نتٌجة تعلمه 

بمعلومات عن سٌر ادابه بشكل مستمر لمساعدته فً تثبٌت ذلك االداء اذا كان ٌسٌر فً االتجاه 

 الصحٌح او تعدٌله اذا كان بحاجة الى تعدٌل.

وٌرتبط مفهوم التغذٌة الراجعة بالمفهوم الشامل لعملٌة التقوٌم ألنها احدى الوسابل التً تستخدم 

تحقٌقه من الغاٌات واالهداف التً تسعى العملٌة التعلٌمٌة الى  نمكمن اجل تحقٌق اقصى ما ٌ

التغذٌة الراجعة من المفاهٌم التربوٌة ، واول من وضعه العالم  مبلوغها ، كما وٌعد مفهو

(  وقد اشار الكثٌرون الى انها  المعلومات حول االداء الحالً سوف 1948)نوبرتواٌنر عام 

 تؤثر على االداء الالحق.

 :إَٞت اىخغزٝت اىشاجؼت 

ان للتغذٌة الراجعة اهمٌة عظٌمة فً كل عملٌة تعلم وهً عامل شدٌد االهمٌة فً السٌطرة على 

تعدٌل مسار الحركة او السلوك الحركً لالعب او للمتعلم وان استخدام التغذٌة الراجعة فً 

ن فً هذا المجال المجال الرٌاضً من المواضٌع التً اجمع على اهمٌتها العلماء والباحثو

لخدمتها للعملٌة التعلٌمٌة او التدرٌبٌة وما لها من تأثٌر فعال وكبٌر فً عملٌة تعلم المهارات 
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وخاصة عند المبتدبٌن اذ تشٌر اغلب نتابج البحوث والدراسات الى ان اهمٌتها تزداد لدى 

ة فً ادابه ألٌة الطالب او الالعب المبتدئ عند تعلمه المهارات الحركٌة كونه ٌواجه الصعوب

مهارة حركٌة لذلك فان الحاجة تكون ضرورٌة الستخدام التغذٌة الراجعة لكً تكون عامال 

 اساسٌا وقوٌا فً تحسٌن عملٌة التعلم.

وهناك من ٌؤكد اهمٌة التغذٌة الراجعة اخذٌن بنظر االعتبار ان حدوث عملٌة التعلم تفرض على 

المتعلم من خالل امداده بالمعلومات الخاصة بأدابه او المدرب او المدرس تقوٌم اداء الالعب او 

اكتسابها وخاصة  نالحركة التً قام بها ، كما اشار الكثٌرون الى ان انواع التعلم ال ٌمك

 بالتغذٌة الراجعة المتعلقة بنتابج االداء . ىالمهارات الحركٌة االبمعرفة النتابج او ما ٌسم

لمتعلم بعد تنفٌذه واجبات حركٌة معٌنة سواء كانت مهارات اذ ان معرفة النتابج من الالعب او ا

وبهذا ٌكون للتغذٌة اساسٌة او رٌاضٌة امر مهم لتصحٌح وتعدٌل مسارات التعلم واالداء 

 كونها.اهمٌة الراجعة 

 تعٌن المتعلم على تصحٌح استجاباته الخاطبة وعلى تكرار االستجابات الناجحة وحدها. .1

الن المٌل الى اداء العمل ٌأخذ بالفتور بمرور الزمن عادة ومعرفة تجعل العمل اكثر تشوٌقا  .2

 مدى التقدم ٌنشط المٌل نحو االداء.

 تساعد على اختٌار االستجابات الصاببة وتثبٌتها. -3

 زٌادة التفاعل بٌن المدرس والمتعلم والتً تؤدي الى تغٌرات مرغوب بها فً سلوك المتعلم . -4

 الطلبة من خالل مده بالمعلومات والتصورات عن عمله.تعتبر كتقوٌم اولً ألداء  -5

 تساعد على تطوٌر الجانب الذهنً لدى المتعلم من خالل حثه على التفكٌر بالحركة .  -6

 

 :خظائض اىخغزٝت اىشاجؼت 

 ٌفترض التربوٌون وعلماء النفس ان للتغذٌة الراجعة ثالث خصابص هً

 الخاصية التعزيزية. .1

تشكل هذه الخاصٌة مرتكزا ربٌسا فً الدور الوظٌفً للتغذٌة الراجعة االمر الذي ٌساعد على 

التعلم وقد ركز الباحثون على هذه الخاصٌة من خالل التغذٌة الراجعة الفورٌة فً التعلٌم 
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المبرمج ،حٌث ان اشعار الطالب بصحة استجابته ٌعززه وٌزٌد احتمال تكرار االستجابة 

 ا بعد.الصحٌحة فٌم

 

 

 .الدافعية الخاصية .2

تشكل هذه الخاصٌة محورا هاما حٌث تسهم التغذٌة الراجعة فً اثارة دافعٌة المتعلم للتعلم 

واالنجاز واالداء المتقن مما ٌعنً جعل المتعلم ٌستمتع بعملٌة التعلم وٌقبل علٌها بشوق وٌهم فً 

 النقاش الصفً مما ٌؤدي الى تعدٌل لسلوك المتعلم.

 .الموجهة الخاصية .3

تعمل هذه الخاصٌة على توجٌه الفرد نحو ادابه فتبٌن له االداء المتقن فٌثبته واالداء غٌر المتقن 

فٌحذفه وهً ترفع من مستوى انتباه المتعلم الى الظواهر المهمة للمهارة المراد تعلمها وتزٌد من 

 .مستوى اهتمامه ودافعٌته للتعلم فً تالفً مواطن الضعف والقصور لدٌه 

اي انها تعمل على تثبٌت المعانً واالرتباطات المطلوبة وتصحح االخطاء وتعدل الفهم الخاطا 

وتسهم فً مساعدة المتعلم على تكرار السلوك الذي ادى الى نتابج مرغوبة وهذا ٌزٌد من ثقة 

 المتعلم بنفسه.  

 :ششٗط اىخغزٝت اىشاجؼت -1

 ان تكون مناسبة وفعالة. -ا

 فعلٌة لها.ان تكون الحاجة  -ب

 ان تكون شاملة. -ج

 مواكبة التغذٌة الراجعة الداخلٌة للتغذٌة الراجعة الخارجٌة وبالعكس. -د

 المعلومات قلٌلة ودقٌقة وذات فابدة للمتعلم. -هـ

 المتعلم الى حالة الملل. لعدم تكرار المعلومات حتى ال ٌص -و

 ٌتطلب فهم النتابج فهما دقٌقا. -ز
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  فٜ اىخغزٝت اىشاجؼت:اىؼ٘اٍو اىَؤثشة 

 تتأثر التغذٌة الراجعة بثالثة عوامل ربٌسٌة هً

 مرحلة التعلم. -1

تختلف نوعٌة التغذٌة الراجعة ووقت اعطابها حسب مراحل التعلم ففً مرحلة التعلم االولى مع 

الالعب او المتعلم المبتدئ فً تعلم المهارة نجد انه ٌجب تزوٌده بالتغذٌة الراجعة بعد كل 

بشكل مباشر وكلما تقدم المتعلم باألداء نبدأ بالتناقص التدرٌجً لتكرارات التغذٌة محاولة 

 الراجعة.

 

 وقت اعطاء التغذٌة الراجعة. -2

على المدرس او المدرب ان ٌكون على دراٌة بالوقت المناسب الذي ٌتم فٌه اعطاء المعلومات ، 

ة الصحٌحة لدى الالعب او فاختٌار الوقت المناسب لتقدٌمها سٌساعد على تثبٌت االستجاب

 المتعلم.

 نوع الفعالٌة او المهارة المراد تعلمها. -3

ان نوع التغذٌة الراجعة المتوفرة جراء الحركة وكمٌتها مهمة بالنسبة للمدرس والمتعلم فبعض 

الحركات او المهارات تعطً للمتعلم كمٌة كبٌرة من التغذٌة الراجعة الذاتٌة بعد ادابها مثال 

لهدف بالسهم تهًء للمتعلم معلومات تمكنه من معرفة الى أي درجة قد اخطأ مهارة رمً ا

اال قلٌال من التغذٌة  ًالهدف او اصابه بٌنما فعالٌات اخرى كالجمناستك او السباحة فأنها ال تعط

المتعلم والسٌما فً المراحل االولى من تعلمه مالحظة دقة حركته  عالراجعة الذاتٌة اذ ال ٌستطٌ

نتٌجة ادابه لذا ٌبدو واضحا اهمٌة دور المدرس او المدرب فً مثل هذه المهارات  او معرفة

 إلعطاء تغذٌة راجعة اضافٌة.
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 .اّ٘اع اىخغزٝت اىشاجؼت 

من النوع السهل الذي ٌتمثل بـ  نللتغذٌة الراجعة اشكال وصور كثٌرة ومتعددة ، فمنها ما ٌكو

اكثر تعقٌدا وتعمقا كتقدٌم معلومات لتصحٌح االستجابة ومنها ما  ن)نعم او ال( ومنها ما ٌكو

من النمط الذي تتم فٌه اضافة معلومات جدٌدة لالستجابات وقد قدم العالم )هوكنج(  نٌكو

 تصنٌف ألنواع التغذٌة الراجعة وفق ابعاد وذلك على النحو االتً.

 تغذٌة راجعة حسب المصدر. -1

 اتٌة او الحسٌة(التغذٌة الراجعة الداخلٌة )الذ - أ

ونطلق علٌها ذاتٌة الن المعلومات تأتً من ذات الطالب وحسٌة ألنها تعتمد على حواس الطالب 

 . مثال ًعبر تأزر الجهاز العصبً مع الجهاز الحرك

عندما ٌؤدي الطالب مهارة الدحرجة االمامٌة بالجمناستك فبمجرد ان ٌقوم باالستجابة ٌراجع 

لم ٌتكور ولم ٌتدحرج فٌعرف انه لم ٌؤدي الدحرجة االمامٌة بشكل  االداء فاذا تبٌن ان جسمه

صحٌح ألنه لم ٌكور جسمه ، هذا ٌعنً ان تلك المعلومات نابعة من الطالب الذي قام باألداء 

والمعلومات التً سبق وان درسها فٌشخص الخطأ وٌحاول  قفعندما ٌراجع اداءه والذي ال ٌتف

 لداخلً.جاهدا تصحٌحه عن طرٌق احساسه ا

 

 التغذٌة الراجعة الخارجٌة . - ب

تلك المعلومات التً ٌحصل علٌها المتعلم من مصادر خارج الجسم مثل التعلٌمات او 

التصحٌحات التً ٌقدمها المدرس او المدرب الى المتعلم خالل او بعد االداء الحركً او ما 

الطالب على ابداء رأٌه  ٌعرض للمتعلم من نماذج ألداء الحركة ، وهذا النوع من التغذٌة ٌحث

وتقدٌم التغذٌة الراجعة المناسبة للموقف علما ان كال النوعٌن مهم فاذا لم تؤدي التغذٌة الراجعة 

 الى استخدام التغذٌة الراجعة الخارجٌة. ءالحسٌة )الذاتٌة( الهدف المحدد فال بد من اللجو

 

 التغذٌة الراجعة حسب شكل معلوماتها )لفظ ، اشارة ، كتابة( -2

المدرس الفاظا تكون حافزا لألداء االفضل او لتعدٌل االداء مثل كلمة )صح ،  مغالبا ما ٌستخد

للتحفٌز، وبعض االحٌان نستخدم انماط التغذٌة الراجعة  نخطأ( وهاتان الكلمتان حتما ال تكفٌا

لٌعلن غٌر الملفوظة وتظهر كإشارات ٌقدمها المدرس مثل االبتسامة او ان ٌهز رأسه الى االمام 
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موافقته على االداء او ان ٌهز رأسه ٌمٌنا او ٌسارا لٌعلن عن وجود خطأ ما . وتلك االشارات ال 

للطالب تصورا عما ٌجب ان ٌكون علٌه االداء وباإلمكان ان ٌتم تقدٌم عبارات مكتوبة  ًتعط

تسجل على ورقة او على السبورة والتً تشخص نوع ومقدار االخطاء لتتضح الصورة لدى 

 متعلم كً ٌعمل على تعدٌل سلوكه وفق اهداف تربوٌة محددة.ال

 

 التغذٌة الراجعة حسب التزامن مع االستجابة )متالزمة او نهابٌة( -3

 .التغذٌة الراجعة المتزامنة - أ

المتعلم للحركة او التمرٌن كان ٌقول المدرس  ألداءهذا النوع من التغذٌة الراجعة ٌكون مرافق 

 للطالب

 .الركبة ( ًتثن ال) مد الذراع او  

 التغذٌة الراجعة النهابٌة - ب

فضال  ، هتصحٌحاو الحركً وهً تعطى بعد اكتمال االداء الحركً اما لتعزٌز صحة االداء 

 .عن تنبٌه المتعلم الى االخطاء التً ارتكبها اثناء ادابه

ون الى ٌرى الخبراء ان التغذٌة )المستمرة او المتالزمة( تعطى للمتعلمٌن الصغار كونهم ٌحتاج

تستخدم للطالب الكبار او  النهابٌةمعلومات تصحٌحٌة طول فترة االداء ، بٌنما التغذٌة الراجعة 

 الالعبٌن ذوي الخبرة وكذلك مع المهارات الثابتة .

 التغذٌة الراجعة )االٌجابٌة ، او السلبٌة ، او المحاٌدة(  -4

 التغذٌة الراجعة االٌجابٌة. - أ

تعلم حول اجابته الصحٌحة وهً تزٌد من عملٌة استرجاعه   هً المعلومات التً ٌتلقاها الم

لخبرته فً المواقف االخرى حٌث ٌقدم للمتعلم تعزٌزا وافضل انواعه توجٌه المدح والثناء مثل 

 )احسنت او محاولتك لألداء صحٌحة ، ......( او منح )درجة ، شارة ، لقب ، .....( 

 سلبٌة.التغذٌة الراجعة ال - ب

لمتعلم معلومات حول استجابته الخاطبة مما ٌؤدي الى تحصٌل افضل ، وفً هذا تعنً ان ٌتلقى ا

النوع من التغذٌة نخبر المتعلم بان اداءه لم ٌصل الى درجة القبول وعلٌه استبداله باألفضل 

 لٌصل الى مستوى اداء جٌد .
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 .محاٌدةالتغذٌة الراجعة ال -ج  

حكما على االداء سلبا او اٌجابا بل  مفً هذا النوع من التغذٌة الراجعة ،المعلومات ال تقد     

تقدم مقترحات او تقارٌر من اجل تحسٌن االداء وال تقدم بشكل صرٌح بل ٌتم اخبار الطالب 

بالسبب ان كان اداؤه دون المتوقع وماذا سٌعمل وٌعرف الظروف التً تؤدي الى االداء غٌر 

 الصحٌح.

 ) اىخغزٝت اىشاجؼت فٜ دسٗط اىخشبٞت اىشٝاضٞت (

لتغذٌة الراجعة مهمة جدا فً دروس التربٌة الرٌاضٌة لكونها ضرورٌة فً التعلم  إلنجاز ان ا

أي حركة بشكل دقٌق قبل وخالل وبعد ادابها لهذا فهً تشبه عملٌة التقوٌم اال ان التقوٌم ٌعد 

 حكما شامال وعاما على الظاهرة المراد تقوٌمها .

سهلة فً حالة معرفة العمل المراد تعلمه والتغذٌة الراجعة سوف تكون دقٌقة وذات صدى و

بشكل واضح وبصورة صحٌحة وهذا شًء مألوف اثناء تعلم أي مهارة او حركة رٌاضٌة اثناء 

الى غموض بل ٌجب ان ٌكون دقٌقا وعلى المدرس امتالك  جالتدرٌس لكون التدرٌس ال ٌحتا

ر للتغذٌة الراجعة من اجل المعلومات عن المهارات التً ٌرٌد تطوٌرها اضافة الى اٌجاد مصاد

تحقٌق الهدف الذي ٌطمحون للوصول الٌه ، الن عدم القدرة على اعطاء الطلبة المعلومات 

الصحٌحة ألداء الحركات المطلوبة سوف ٌولد ضعف فً عملٌة التعلم لهذا فهً مهمة جدا ولكن 

علٌمٌة ، التدرٌبٌة ان االكثار منها ٌمكن ان ٌؤثر فً االنجاز فٌجب على القابم على العملٌة الت

ٌكون مستوعبا لعمله فاهما لمبادبه االساسٌة لكً ٌؤدي عمله بصورة صحٌحة ، اذ ٌجب علٌه 

معرفة المفهوم الصحٌح للتغذٌة الراجعة ومصادرها وطرٌقة عرضها حتى ٌمكنه استخدامها  

 من اجل النجاح فً عمله.

 

 


