
1 
 

 جامعة كربالء                     
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 
 
 
 

 طرائق التدريس
 (8102 -8102) الدراسيللعام  الفصل االول
 ) بنني ، بنات ( الثالثة//   املرحلة 

 
 

 إعداد
 

 نسح ءالع م.م     م .د ابتغاء حممد      م.د عباس عبد احلمزة    أ.م د. خليل محيد 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
 

 



2 
 

 
 

   
 
 
 

 ( 0حماضرة رقم ) 
 
 
 
 

 التمارين البدنية
 

 ، اغراضها  تعريفها ، مميزاتها ، انواعها

 

 

 



3 
 

 التمارين البدنية     :Physical exercises 

لقد تعددت اراء المفكرون وعلماء التربية البدنية وعلوم الرياضة في وضع تعريف ثابت وشامل 

يوضح معنى ومفهوم التمرينات البدنية اذ ان كل صاحب راي او تعريف ينظر اليه من خالل 

المذهب الذي يؤمن به ، فمنهم من اهتم بالناحية الفسلجية في التعريف ومنهم من اهتم بالناحية 

 وغيرها..... فسية والتربوية بينما البعض االخر اقتصر على الناحية التشريحية الن

ان هذه االختالفات في الراي هي بسبب تعدد االغراض التي تحققها هذه المادة ومدى ارتباطها 

ولكن اذا تعمقنا في مدلوله اصبح واضحا فما  من االفرادباحتياجات الدولة اجتماعيا وسياسيا 

الحركات التي تشغل الجسم وتنمي مقدرته الحركية وفق قواعد خاصة "  االلبدنية التمارين  ا

فيها االسس التربوية والمبادئ العلمية للوصول الى مستوى عالي من االداء والعمل في  تراعي

 ."مجاالت الحياة المختلفة

المالحظ ان هذا التعريف قد راعى عدة جوانب يهدف اليها التمرين البدني ، وفي تعريف اخر 

 ."تلك الحركات المختارة لتربية الجسم تربية شاملة ومتزنة هي"البدنية يذكر ان التمرينات 

 عموما فان اصطالح التمرين في الوقت الحاضر.

السريع لكل من الناحية الجسمية والعقلية وزيادة يطلق على كل تعلم منظم يكون هدفه التقدم " 

 ." التعلم الحركي التكنيكي لإلنسان

ان هذه التعاريف جاءت بسيطة لمدلول مادة عولجت بصورة علمية واسندت حقيقتها وتأثيرها 

تأثيرا مباشرا على الجسم عن طريق علوم مهمة كعلم التشريح وعلم وظائف االعضاء وغيرها 

رى والتي اثبتت اثرها على الفرد من الناحية االجتماعية والصحية والنفسية من العلوم االخ

لتحقيق ما يحتاجه الجسم في بنائه وتنمية قدراته الحركية تحت ضوابط تربوية وعلمية بغية 

 شامل تعريـفالوصول الى الغرض الذي وضعت من اجله التمرينات ، وبذلك البد من صياغة 

 ول.يضم تلك الجوانب والذي يق

االوضاع والحركات البدنية المختارة طبقا للمبادئ واالسس التربوية والعلمية لتشكيل  هي" 

 ." وبناء الجسم وتنمية مختلف قدراته الحركية لتحقيق االهداف التي وضعت من اجلها
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  مميزات التمارين البدنية: 

واخذت التمارين البدنية لقد اهتمت دول العالم بتشجيع ممارسة الرياضة في كافة القطاعات 

كعامل مهم لتنشيط كافة شرائح المجتمع المختلفة نظرا لشمول التمارين البدنية من مميزات قد ال 

 خرى ، ومن هذه المميزات.االرياضات ال ضروب نجدها في

 عدم خطورتها اثناء ممارستها. .1

 ال تحتاج الى مكان واسع واجهزة وادوات لممارستها. .2

 الجميع بغض النظر عن العمر والجنس.قبل تمارس من  .3

 الوصول الى المستوى الجيد في المهارة الحركية. .4

 اعداد الفرق الرياضية للموسم الرياضي والوصول الى المستويات العالية. .5

 وسيلة للراحة االيجابية. .6

 .تعويد الفرد على الدقة في العمل وحفظ النظام .7

 اهداف التمرينات البدنية: 

 اهداف عديدة منها. للتمرينات البدنية

 تثبيت أسس شكل الحركة . -1

 . للفرد حركي – الحس اإلدراك عناصر توسعة -2

 ربط أجزاء الحركة للوصول إلى األداء المهاري الكلي . -3

 ثبات األداء والوصول إلى األوتوماتيكية . -4

 نقل اثر التعلم إلى مهارات أخرى مشابهة للمهارة األصلية . -5

 الجسم ورفع الكفاية اإلنتاجية عن طريق تطوير اللياقة البدنيةتشارك في بناء  -6

 اغراض التمارين البدنية: 

 تقسم التمارين البدنية من حيث االغراض التي تحققها الى االقسام االتية.

 التمارين االساسية العامة. .1

 التمارين الغرضية الخاصة. .2

 (.تمارين القدرة ) المستويات او المنافسات .3
 التمارين يمكن ايجازها بالشكل االتي.وهذه 
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 .التمارين األساسية العامة .1
 .لها غرضان همان لتماريهذه ا 

  غرض بنائي: -أ

وتخدمه التمارين االصالحية او التشكيلية ، ان الغرض البنائي يتحقق من تطوير الصفات 

الجسم عند الجسمية والتي يجب استخدامها عند التدريبات االساسية الن تطور جميع اجزاء 

التدريب يمكن ان يؤدي الى رفع حالة التدريبات ومن امثلة هذه التمرينات تمارين ) القوة 

 والمرونة وتحسين القوام ....( والتي تعمل على النمو الطبيعي المتزن للجسم.

 غرض تعليمي حركي:  -ب

عند الفرد وتعوده وتخدمه التمارين الحركية النظامية والتوافقية وتحقق ترقية المهارات الحركية 

على مراعاة القواعد السليمة للحركة والقدرة على التحكم في حركات الجسم واختيار العضلة 

الخاصة الذي تتطلبه الحركة ومن امثلة هذه التمارين ) المشي والجري والحجل والقفز باتجاهات 

 مختلفة(.

 .التمارين الغرضية اخلاصة ) ذات اهلدف اخلاص( .2

الى اعداد وتنمية المهارات الحركية الخاصة لمختلف انواع االنشطة  هذه التمارين تهدف

الرياضية مثل ) االلعاب المنظمة والعاب الساحة والميدان والمهارات الفرقية والفردية( كذلك تعد 

 عب وتنمية مستواه في نوع الفعالية الرياضية الخاصة به.العامال مساعدا إلعداد ال

 :رة ) متارين املستويات( السباقاتمتارين املقد .3

من حيث القدرة Higher levels   غرضها هو الوصول بمستوى الالعب الى اعلى المستويات

الفعالية التي يتدرب  على االداء الحركي والتركيب الحركي والتشكيالت االخرى التي تتطلبها

ي تؤديها تعليها وتستخدم هذه التمارين في العروض الرياضية وباألخص في القاعات المغلقة ال

 .يما يأتم هذه التمارين من حيث الطريقة التي تؤدي بها الى يتقس كنميو ، مجموعة صغيرة

 ساعدة.التي تؤدى فيها من دون استعمال أي اداة مواالوضاع في التمارين البدنية  (1

التمارين باألدوات التي تؤدى فيها التمارين البدنية باستخدام الكرات الطبية او االطواق او  (2

 حبال الوثب.

التمارين بمساعدة االجهزة التي تؤدى فيها التمارين البدنية بواسطة المقاعد السويدية وعقل  (3

 الحائط والساللم وقد تؤدى بصورة فردية او بمساعدة الزميل.
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 العتيادية للجسمالبدنية ومقارنتها باحلركات ا التمارين.    
تربوية وهي غير موجودة في حركاتنا اليومية العلمية واللمؤشرات اان التمرين البدني مبني وفق 

االعتيادية التي يقوم بها الفرد طبقا لقضاء عمل معين دون االخذ بنظر االعتبار عما سيحدث في 

منها حمل طالب  ، تكرار تلك الحركة واالمثلة كثيرة على ذلكالمستقبل من جراء المبالغة في 

وغيرها ، اذ ان كل  .... المدارس للحقيبة المدرسية على جهة واحدة او طريقة المشي والجلوس

هذه الحركات نجد فيها من االخطاء في االداء ولهذا ليس من السهل ان نحصر المقارنة بين 

 يمكن مقارنتها من خالل ما يلي. ولكندية في كافة الجوانب التمارين البدنية والحركات االعتيا

 Power :القوة -1

ان كل حركة في التمرين البدني انما تتطلب قدرا معينا من القوة العضلية لغرض  من المعروف

التغلب على مقاومة خارجية او مواجهتها او قد يحتاج الى المقدرة العضلية وهي مزيج من القوة 

استعمال القوة في حياتنا  بينما والسرعة والمتمثلة في انتاج اكبر قوة في اقصر وقت ممكن ،

تأتي احيانا عن طريق الخطأ والتجربة او من جراء تكرار العمل عندها يتكون لدى  االعتيادية

الفرد بعض الخبر الشخصية في احيان اخرى بمعنى ان اعمالنا اليومية ال تسير على ضوابط 

 علمية بل يصاحبها حركات عشوائية.

 Time :الوقت -2

اقصر وقت ممكن، ايضا يدل على يعني السرعة في اداء الحركة او الحركات المتعاقبة وفي 

 الزمن الواقع بين الحركات بصورة متتابعة او بطريقة توافقية.

مثال نستطيع ان نؤدي حركة فتح الرجلين بعدة واحدة من خالل القفز او يمكن ان تكون بعدتين 

في نجد ان حركات الجذع تكون ابطا  الناحية التوقيتيةبنقل كل رجل على حدة الى الجانب اما من 

نجد ليس هناك ضرورة  اعمالنا اليوميةادائها من حركات الذراعين وعند مقارنة ما تم ذكره مع 

تحتم على الفرد ان يصعد السلم في وقت وسرعة محددة وكذلك في حالة التقاطنا شيء من 

 االرض ان يكون بوقت محدد.
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 Flexibility المرونة: -3

 " على استغالل اقصى حد اثناء القيام بالتمارين البدنيةبأنها قابلية العضلة او المفصل " عرفت 

فالحركات التي التصل الى نهاية حدها دائما تقلل من قدرة العضالت على الوصول للحد االقصى 

وسببه ان العضالت والمفاصل كباقي اعضاء الجسم تقوى وتشكل نفسها من خالل الممارسة ، 

)غير التمارين البدنية( كبيرة وذلك ألنها تستغل كثيرا من وتظهر الحركة اثناء العمل االعتيادي 

المفاصل ولكن عند المقارنة بالمفصل الواحد نجدها صغيرة وبسيطة فقد تمتد الذراعان اماما او 

لألعلى او للجانب بينما ال نجد ما يثني فيه الجذع كثيرا لألمام او للجانب عموما فالمرونة هي من 

 ما ان التصلب من عالمات الشيخوخة والضعف.عالمات الشباب والصحة ك
 Fitness الرشاقة: -4

ان ما يتمتع به الفرد من قدرة حركية وما تمتاز به من مرونة وسرعة وحسن االداء هو نتيجة  

 للتدريب والتمرين والممارسات المستمرة بقصد الوصول الى النتائج الجيدة.

مجموعات خاصة من العضالت بدرجة معينة  ان مفهوم الرشاقة يعني قدرة الفرد على تشغيل

وبسرعة مناسبة وفي وقت معين وبهذه الطريقة نتعلم كيفية استخدام قوتنا بصورة صحيحة مع 

 االقتصاد بالجهد من دون استدعاء للمجاميع العضلية التي ال نحتاج اليها.

ة في استخدام ان كل مهنة تجبر صاحبها على اداء عمل معين من الحركات والتي تكسبه مهار

االدوات او االجهزة اال انها محدودة بينما التمارين البدنية وما تمتاز به من اتجاهات تعمل على 

 اكساب الفرد مهارة شاملة ورشاقة جسمية عامة.

 the purpose :الغرض -5

 في المستقبلمهارة او حركة ما  إلنجازان لكل تمرين بدني غرض معين يريد الفرد الوصول اليه 

فقد يكون الغرض هو ادامة مجموعات عضلية تحسبا لما يعتريها من عيوب او تشوهات، او قد 

يكون الغرض تنشيط العمليات الحيوية ألجهزة الجسم وقد يكون هو كشف ما يتمتع به الفرد من 

في حين ال نجد ما يماثل ذلك في حركاتنا للعمل اليومي فهي  ، مهارات او تطوير للصفات البدنية

 دودة وذات ابعاد معينة واتجاه يكون ثابت.مح
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   انواع التمارين البدنية. 

 تنقسم التمارين البدنية بصورة عامة الى ثالث مجموعات هي.

 :التمارين النظامية مجموعةاوال :
هو هدف خارجي وهو جعل كل طالب ان يقف  االولى تهدف هذه التمارين الى ناحيتين متداخلتين

والذي ال يقل اهمية عن سابقه  الثانيفي المكان االكثر مالئمة ألداء التمارين المقبلة ، والهدف 

وهو ضبط التالميذ وجعلهم معتادين للقيام بالعمل تلقائيا وبصورة منظمة ودقيقة مع الجماعة، 

ولكن ليس لهذه التمارين ما للتمارين البدنية االخرى من اثر في الجسم ألنها ال تستنفذ مجهودا 

ه فالمجهود الذي يبذله الطالب يكون كبيرا وانما ترجع فائدتها الى ماتتطلبه من سرعة وانتبا

ومحل هذه التمارين في الدرس مهم جدا  muscular عضلياكثر مما هو  Neural  عصبي

والسيما في الدروس االولى حتى اذا ما اعتادوا النظام وعرفوا اماكنهم وترتيبهم واصبح العمل 

 تلقائيا قلت اهميتها وهي تشمل.

سافات ، تجمع الفرق، تشكيل الرتل ، تشكيل النسق ، الخطوات ، التراصف ، العدد ، الم

 الدوران، االنصراف .... وغيرها

. 

 (.تشكيليةال ) صحاحيةاال تمارينال ةثانيا: مجموع

 تهدف هذه التمارين الى ناحيتين مهمتين في الجسم

 تشكيل اقسام الجسم تشكيال متناسقا وتحافظ على ادامة صحته فتنمي التوافق بين        .1

 على االجهزة الداخلية حتى تقوم بوظائفها بصورة صحيحة ؤثرالمجاميع العضلية المختلفة فت

نتيجة ممارسة الفرد لمهنته او من ، تهدف الى اصالح الجسم من العيوب والتشوهات  ايضا .2

 تكرار عمل والتركيز على مجموعة خاصة من العضالت دون غيرها.
 .التمارين التوافقية مجموعةثالثا :

ترقية المهارات الحركية عند الفرد ان لمعظم  ايهدف هذه التمارين هو التوافق العضلي العصبي 

هذه التمارين اثر ظاهر على عمل جهازي الدوران والتنفس وبجانب ذلك فهي تنمي القوة 

 الجسمية وتعود الفرد على المقاومة ، ومن امثلة هذه التمارين هي.

رفع ، تمارين الرشاقة والخفة ، تمارين القفز ، تمارين السير )) تمارين التوازن ، تمارين ال

 والهرولة(.
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 االوضاع العامة للجسم: General conditions of the body 
 االبتداء بأداء التمارين البدنية وتنقسم هذه الى قسمين هما.وهي االوضاع التي يتخذها الجسم عند 

 )االساسية(. -االوضاع االبتدائية االصلية  -1

 )الفرعية(. - من االصلية االوضاع االبتدائية المشتقة -2

 

 االساسية(االوضاع االبتدائية االصلية (: 
بأداء التمرين البدني والتي  وهي عبارة عن االوضاع االبتدائية التي يتخذها الجسم قبل الشروع

هي بطبيعة الحال تكون المنطلق االول لعمل التمرين البدني حيث يأخذ الجسم شكال بسيطا يمكن 

الى قدرات او مهارات متقدمة ،  جتأديته بالنسبة لجميع المستويات العمرية لذلك فهو ال يحتا

 هذا الوضع هو انسيابيته اي عدم تشنج الطالب عندما يؤديه. زوعلى هذا االساس فأن ما يمي

اوضاع وهي  خمسةحدد المختصون بطرائق التدريس االوضاع االبتدائية االصلية الى وقد 

 .)الوقوف، البروك ، الجلوس ، االستلقاء ، التعلق(

 

 Stand position .اوال : وضع الوقوف

 كونه. من اهم االوضاع االبتدائية واكثرها شيوعا

 الوضع االبتدائي لكثير من الحركات والتمارين -1

 .حلقة اتصال بين مجموعة التمارين المختلفة -2

 .يظهر مدى االستفادة من التمارين االصالحية للجسم -3

ومن خالل وضع الوقوف تظهر وبوضوح العيوب الجسمية وتصلب المفاصل وارتخاء 

ارين البدنية التي تعطى خالل الدروس الرياضية العضالت وعلى هذا االساس فأن مجموعة التم

 ان تعمل على جعل الوضع طبيعيا وغير متكلفا. 

 االيعاز

 وضع الوقوف.................خذ      
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 Sit posture ثانيا : وضع الجلوس )جلوس التربع(.

 الرأسفي هذا الوضع يكون ارتكاز الجسم على عظمي الحرقفتين ، اما بالنسبة الى وضع 

والكتفان والجذع كما هي في وضع الوقوف مع تقاطع الساقين وتباعد الركبتين ، بينما توضع 

 اليدان على الركبتين او تمتد خارج الركبتين لتمسك بالمشطين.

 االيعاز

 متربعا.............. جلوس      او     وضع الجلوس.............. خذ

 

 Place the brook ثالثا : وضع البروك.

 كاالتي البروك يكون وضع

 .يرتكز الجسم على الركبتين وهما متباعدتان قليال -1

 .والكتفان والذراعان والجذع كما في حالة الوقوف الرأسيكون وضع  -2

 .يكون وضع القدمين امتداد للساقين على ان يالمس وجه القدم االرض -3

 االيعاز

 على الركبتين............. بروك       وضع البروك..............خذ                او  

 

 Lying down رابعا: وضع االستلقاء.

 الرأسفي هذا الوضع يكون الجسم بحالة امتداد كامل واليدان موازيتين المتداد الجسم بينما 

 والكتفان والجذع والرجلين كما في وضع الوقوف.

 االيعاز

 وضع االستلقاء..............خذ

 Attach mode التعلق.خامسا : وضع 

 اط التي يجب مراعاتها في وضع التعلق هي.النق

 .يكون وضع الجسم بأكمله محموال -1

 .ان تكون المسافة بين الذراعين بمستوى الصدر -2

 .والكتفين والجذع والرجلين كما في الوقوف الرأسان تكون حالة وضع  -3

 االيعاز

 بالقفز مسك من االعلى.............. تعلق     وضع التعلق .............. خذ         او 
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  الفرعية(:االوضاع االبتدائية املشتقة ( 

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

البدنية ، ونقوم بتحريك بقية اعضاء الجسم حيثما تتطلب الحركة المطلوبة في التمرين البدني 

 سه. نف

 .يويمكن استخدام هذا الوضع عن طريق ما يل

 تحريك الذراعين .1

 تحريك الرجلين .2

 تحريك الجذع .3

 بالنسبة الى وضع الجسم من االجهزة واالدوات .4

 

  تدريس التمرين البدني اجلديد  طريقة. 

ان عملية تدريس التمرين البدني الجديد ليست بالعملية السهلة كما يتصورها البعض بل هي 

الى مدرس ان يكون على مستوى من التأهيل له صفات خاصة وقابلية واستعداد معينين ، تحتاج 

ملم بطريقة انتخاب التمرين وطريقة تقديمه الى طالبه ، ومن االسس المهمة في عملية تدريس 

( اذ يمكن للمدرسين الذين ليسوا بكماءهناك طريقة )،  ني بالنسبة للمدرسين المبتدئينالتمرين البد

ذوي الخبرة واالختصاص القيام بها ، ايضا وفي بعض االحيان يستعين بها المدرسين من 

المختصين السيما مع الطلبة المتدربين تدريبا عاليا وهذا يكون من خالل عرض التمرين من قبل 

 النموذج امامهم عندها يبدأ الطلبة في أداءه من غير ان يوعز لهم بذلك.

لكن بقي علينا ان نذكر ان االسس الصحيحة لطريقة تدريس التمرين البدني تأتي عن طريق  

 مثالوهي الطريق االحسن بالنسبة للمدرسين والطالب.  Directives (االيعازات)

 
 عدة( 4).... ( ثني الجذع الى الجانبين بالتعاقب  الوقوف )

 

  األولى وتتضمنالخطوة. The first step includes 

 يأخذ الطالب احد التشكيالت المناسبة بحيث يمكنهم سماع ما يلقى عليهم من ايعاز. (1
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اعاله الوضع االبتدائي هو الوقوف  اذن ال  نامثال وفي – الوضع االبتدائينبدأ باإليعاز على  (2

 حاجة لإليعاز عليه اال اذا كان الطالب في وضع مغاير.

والتي تأتي مباشرة بعد الوضع االبتدائي ويكون االيعاز بالتسلسل مع  اسم الحركةااليعاز على  (3

االخذ بنظر االعتبار ان تجزئة التمرين الى اجزاء صغيرة هي طريقة سليمة كونها تساعد الطالب 

 في فهم كافة اجزاء التمرين كما انها طريقة تعليمية صحيحة فيكون االيعاز بالشكل االتي.

  ثني )اخبار اول(الجذع الى جهة اليسار .... 

 )الجذع عاليا .... مد )اخبار ثاني حركة عودة 

 )الجذع الى جهة اليمين .... ثني )اخبار ثالث 

 )الجذع عاليا .... مد )اخبار رابع حركة عودة 

 .االجرائيوفي قسمه  االخباريفي قسمه  لفظيا المالحظ اعاله ان االيعاز كان

بالقدر الذي ينسبه المدرس اي لحين ان يؤثر التمرين بالمجموعة العضلية  اسم الحركةيكرر  (4

 ومن خالل التكرار يقوم المدرس بالتصحيح لألخطاء.

على الوضع االبتدائي الحالي اال اذا تغير  ال نوعزبعد االنتهاء من العمل في الخطوة االولى  (5

 التمرين .

 وتتضمن الخطوة الثانية. The second step includes 

وذلك بإرجاع كلمة القسم االجرائي الى بداية الحركة ثم  عدديالى ايعاز  اللفظيتغيير االيعاز  (1

 وضع عدد مناسب بدال منها فنقول.

  .... 1ثني الجذع الى جانب اليسار 

 .... 2مد الجذع عاليا 

  .... 3ثني الجذع الى جانب اليسار 

  .... 4مد الجذع عاليا 

 تكملةنستمر في  العدديبالعد  اللفظيهذا التغيير وتفهم استعاضة العد  بعد ان يتفهم الطالب (2

 االيعاز.

ألجل  العددي او العد اللفظي ونبقى على العدبأكمله  القسم االخبارييقلص االيعاز وذلك برفع  (3

ان نعطي بعضا من عامل السرعة وتصبح الحركات ذات وزن رتيب السيما في الحركات 

 االنسيابية فنقول

 )ايعاز عددي(   4  -  3  -  2  -  1(  او)   .. مد .. ثني .. مد   )ايعاز لفظي( ثني
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 وتتضمن الخطوة الثالثة .The third step includes 

وألجل اعادة التمرين يمكننا ان نلخص االيعاز ليصبح العمل مستمرا او مربوطا بعدد التكرارات 

 التي يجب ان يؤديها الطالب فنقول .

 

 عاليا )مرة واحدة او مرتان  او  ومدهثنيه يمينا  ثمعاليا  ومدهالجذع الى جهة اليسار  ثني

 بصورة مستمرة ( ... ابدأ

 كيفية االيعاز بإيقاف العمل بالتمرين.   

بعد ان يستقر رأي المعلم او المدرس من ان الطالب قد نفذوا أداء التمرين المطلوب بصورة 

ي ادائه بحيث تجعله مستقبال عند اعادة التمرين يكتفي بإعطاء جيدة ومتقنة عند استمرارهم ف

ايقاف الطالب من االداء ويتم ذلك  على المدرساالشارة فقط الى منطوق التمرين ، وجب 

 التوقف كاالتي.

وخاصة في تمارين القفز ، يتم التوقف دائما ) بأربع عدات( وحتى التمرين ذو العدتان فقط  -أ

 الموزون. ) مثال(

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

 كل .....................قف

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

 

 يتم التوقف في التمرين المتكون من ) اربع عدات( كاالتي. -ب

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

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

 ..................... قف كل.

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

االولى والثانية بعد تعويضهما بكلمتي ) كل .... قف ( ونستمر بالعدتين اي نستمر بالعدتين 

 الثالثة والرابعة.

 يتم التوقف في التمرين المتكون من ) ثمان عدات فأكثر( كما يلي. -ج

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

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

5.....................6 
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7......................8 

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

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

 كل......................قف

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

السادسة (  واي  نستمر بالعدات ) االولى، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ( وفي العدتين ) الخامسة 

مع بقية  الثامنة ( وهكذا ف( ونستمر في العدتين ) السابعة ونعوضهما بكلمتي ) كل.... ق

 التمارين االخرى.

 Note -مالحظة:

 .مهما كانت عدات التمرين ، فالتوقف يكون في العدات االربعة االخيرة 

 ( و3( فان كلمة ) كل( تطلق بدال من الرقم ) 3اما اذا كان العد فرديا كان يكون العدد )كلمة 

 (. 3.....2)  ويستمر الطالب في العدتين( 1) قف ( بدال من الرقم )
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 ( 3حماضرة رقم ) 
 
 
 

 مهارات التخطيط لدرس الرتبية الرياضية
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 مهارات ختطيط درس الرتبية الرياضية وتنفيذه: 
هناك مهارات من الضروري توافرها في درس التربية الرياضية حتى يتحقق النمو المتكامل لدى 

 المتعلم وهما مهارتا ) تخطيط وتنفيذ الدرس(.

 اوال: مهارات التخطيط للدرس.
هو الجهد الفكري لرسم الصورة المستقبلية للشيء المراد التخطيط له في ضوء رصد  // التخطيط

المتغيرات المستقبلية والمتوقعة وايضا المتغيرات المؤثرة على التخطيط من الداخل والخارج 

التخطيط السنوي على مستوى والتخطيط للتدريس يتم من خالل ثالث مستويات متدرجة هي ) 

 الوحدات التدريسية ، والتخطيط الشهري او الفصلي ، والتخطيط اليومي(.

 Annual planning أ / التخطيط السنوي:
في هذا المستوى يقرر مدرس التربية الرياضية ما سيفعله خالل العام الدراسي مع كل صف من 

والتعليمية وذلك بوضع تصور عام في صورة الصفوف الدراسية لكي تتحقق االهداف التربوية 

وحدات تدرس بعد حساب االيام الفعلية للتدريس واستبعاد االجازات والعطالت الرسمية ، 

 والخطة السنوية تشمل.

تطبيق المنهاج الدراسي الذي يشمل المفردات التي وردت في دليل مدرس التربية الرياضية  -1

ي وزارة التربية والذي يلزم الطالب بالحضور الى الذي اعدته المديرية العامة للمناهج ف

 الدرس وبالمالبس الرياضية.

النشاطات الداخلية )الصفية(.وهذه النشاطات مكملة للمنهج ويشمل السباقات بين الصفوف  -2

 ومن خالله يتم الكشف عن الطاقات الموهوبة من الطلبة.

ت خارج اسوارها وخاصة النشاطات الخارجية )الالصفية( اي مشاركة المدرسة بنشاطا -3

 البطوالت التي تنظمها مديرية النشاط الرياضي والكشفي.
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 .منوذج خلطة سنوية للعمل الدراسي للدراسة املتوسطة 
 التفاصيل الشهر

حضور االجتماع الموسع  –ادامة االجهزة الرياضية  –تهيئة مالعب المدرسة وتنظيفها   ايلول

 وغيرها تنظيم السجالت..... -لمدرسي التربية الرياضية

تطبيق خطة درس التربية الرياضية اجراء سباقات ودية مع المدارس القريبة اجراء مسابقات  تشرين االول

لمشاركة في لغرض ااد فريق كرة القدم والطائرة اعد بين الصفوف ولمختلف االلعاب ،

  اجراء تدريبات للفرقة الكشفية كل يوم اربعاء من كل اسبوع.  -السباقات الرسمية 

     

 تشرين الثاني

 

 -االستمرار في اعداد وتدريب الفرق الرياضية  –تطبيق خطة درس التربية الرياضية 

 –اعداد وتهيئة فريق الساحة والميدان  -المنظمة  المشاركة في السباقات المركزية لأللعاب 

 المشاركة في المخيم الكشفي.  -للفصل االول االول اجراء االمتحان العملي

 –االستمرار في تدريب فريق الساحة والميدان  –تطبيق مفردات خطة درس التربية الرياضية  كانون االول

مشاركة في السباق المركزي للعبة كرة الطاولة الاجراء االمتحان العملي الثاني للفصل األول ، 

 االستمرار في تدريب الفرق الكشفية.  –

االستمرار في تدريب الفرقة الكشفية اجراء  –تطبيق مفردات خطة درس التربية الرياضية  كانون الثاني

 االمتحان العملي خالل االسبوع الذي يسبق االمتحانات التحريرية. 

المشاركة في المخيم الكشفي اقامة سباقات  –خطة درس التربية الرياضية تطبيق مفردات  شباط

 الصفوف لأللعاب المنظمة.

تنفيذ مفردات خطة درس التربية الرياضية اجراء االمتحان  –اقامة مهرجان رياضي وشعبي  اذار

يب تدر –العملي للفصل الثاني االمتحان االول االستمرار في تدريب فريق الساحة والميدان 

 الفرقة الكشفية كل يوم اربعاء.     

تطبيق مفردات خطة درس التربية  –المشاركة في المهرجان السنوي أللعاب الساحة والميدان  نيسان

 اجراء االمتحان العملي الثاني للفصل الثاني.  –الرياضية 

 –ادامتها وحفضها اجراء جرد بالتجهيزات الرياضية و –اجراء عملية تنزيل المواد المستهلكة  مايس

اجراء االمتحان العملي لنهاية السنة وبلجنة مشتركة عندما يكون  –حفظ السجالت الرياضية 

 اكثر من مدرس في المدرسة.
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 Quarterly planning التخطيط الفصلي ) الشهري(. -ب
مناهج نعني بالخطة الشهرية توزيع مفردات المنهج للمرحلة الدراسية على اربعة اسابيع وفي 

/ يوم( وتحتوي على 33وزارة التربية العراقية تكون مدة المهارة الرياضية المراد تدريسها ) 

( حصص دراسية وبواقع اثنين حصة اسبوعيا ويتم خالل كل وحدة ، تدريس مهارة اساسية 8)

ك يرافقها تمرينات بدنية خاصة للمهارة المراد تدريسها وفي بعض الحاالت تدرس مادة الجمنا ست

او العاب القوى مع مهارة االلعاب الجماعية فتكون خطة الدرس متنوعة وفي هذه الحالة سوف 

 ( يوما. مثال45تكون مدة المهارة مع الفعالية تحتاج الى )

 ( يوما45الوحدة االولى // تتضمن كرة القدم +الجمنا ستك مدتها )

 ( يوما45الوحدة الثانية // تتضمن كرة السلة + العاب القوى مدتها )

 المالحظ ان هاتان الوحدتان األولى والثانية نطلق عليها الخطة المنوعة

( يوما ونطلق عليها خطة الوحدات 33الوحدة الثالثة // تتضمن لعبة الكرة الطائرة فقط ) 

 التعليمية والتي تخص لعبة واحدة.

 Daily planning التخطيط اليومي ) خطة الدرس (. -ج
الدرس يخص المدرس وحده وال ينبغي ان تكون الخطة قيدا على حركة مدرس ان مهارة تخطيط 

 التربية الرياضية ولكن بمساعدة المشرف االختصاص.

والخطة اليومية تعد اصغر جزء لتنفيذ مفردات المنهاج وتوجد في جدول الدروس حصتين 

تحوي على ثالثة دراسيتين للتربية الرياضية حيث يكتب المدرس خطة لكل اسبوع وهذه الخطة 

اقسام ) االعدادي ، والرئيسي ، والختامي( وتؤدي خطة الدرس ثالثة وظائف اساسية لمدرس 

 التربية الرياضية وهي.

 تنظيم االفكار وترتيبها. -1

 تعد بمثابة سجل ألنشطة التدريس والتعلم. -2

 تعد وسيلة يستعين بها مشرف التربية الرياضية لمتابعة الدرس وتقويمه. -3

وم انه ليس هناك شكل محدد لكتابة خطة الدرس التي تصلح لكل التخصصات فالبعض ومن المعل

من مدرسي التربية الرياضية يفضلون كتابة خطة الدرس مفصال تفصيال وافيا بينما البعض 
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الدرس  االخر يفضل ان تكون خطة الدرس غاية في االختصار ال تحتوي اال على عنوان

خطة الدرس ال تقاس بطولها او قصرها وانما بمدى توافر  والخطوط االساسية ، والواقع ان

 المكونات االساسية فيها وهي االهداف واالنشطة التعليمية والتشكيالت ووسائل التقويم. 

 Lesson implementation skills ثانيا: مهارات تنفيذ الدرس.
 الرياضية هي.ان من اهم المهارات التي لها اثرا كبيرا في تنفيذ درس التربية 

: ويقصد بها مهارة التهيئة وهي كل ما يقوم به مدرس مهارة التهيئة ) التمهيد للدرس(  (1

التربية الرياضية او يفعله بقصد اعداد الطالب للدرس بحيث يكونون في حالة ذهنية وانفعالية 

 وجسمية قوامها التلقي والقبول ، وللتهيئة عدة انواع هي

 هذا النوع من التوجيه لهذه االسباب وهي. يستخدم التهيئة والتوجيه: -أ

 توجيه انتباه الطالب الى الدرس -1

يستخدم المدرس في التهيئة التوجيهية شخصا او شيئا او حدثا يعرف مسبقا انه موضوع  -2

 اهتمام الطالب ومن اجل اثارتهم.

 مساعدة الطالب على تصور االنشطة التعليمية التي سوف يتضمنها الدرس -3

 توضيح اهداف الدرس. -4

اي االنتقال التدريجي المنطقي فالمدرس يستخدم هذا النوع لالنتقال من  التهيئة االنتقالية: -ب

جزء الى اخر او من نشاط تعليمي الى اخر ويعتمد المدرس على االنشطة التي يعرف ان 

 طالبه مولعون بها او لهم خبرة فيها.

هيئة اساسا لعملية التقويم لما سبق ان تعلمه الطالب يعد هذا النوع من التالتهيئة التقويمية:  -ت

قبل االنتقال الى انشطة مركزة حول الطالب او على المهارات التي يقدمها إلظهار مدى 

 تمكنه من المادة التعليمية.

من المهارات المهمة لمدرس التربية الرياضية فهي مهارته المباشرة التي مهارة العرض:  (2

لومات امام الطالب حيث تتميز هذه المهارة في مجال التدريب يستخدمها أللقاء المع

واالتصال االنساني وفقا التجاه المدرس وينتهي بالطالب وهذا يعني ان المدرس هو المتكلم 

والطالب المتلقي ولكن قد تكون هذه الصفة من عوامل ضعف هذه المهارة ولذا على المدرس 

 المهارة.ان يغير لكي يميل الطالب الى تقبل هذه 
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يوجد تفاعل لفظي وتفاعل ال لفظي ويقصد بالتفاعل اللفظي تلك العالقات مهارة التفاعل:  (3

اللفظية بين طرفي التفاعل في الصف وهما المدرس والطالب اما التفاعل الغير لفظي فيشير 

 الى التفاهم والتعبير الصامت بين المدرس والطالب وبقية الطالب .

توقف عن الحديث لفترة قصيرة يمكن ان يستخدمه المدرس الصمت وال مهارة الصمت: (4

لتنويع الخبرات مما يساعد على تحسين العملية التعليمية بطرق كثيرة مثل ) يمكن ان يكون 

الصمت او التوقف للتأكيد على اهمية نقطة معينة ، او اشارة الى تهيئة الطالب للنشاط ، ..... 

 وغيرها(.

وهما التعزيز االيجابي ويقوم على االضافة او  من التعزيز: هناك نوعين مهارة التعزيز (5

الدعم المادي او المعنوي ، وكذلك التعزيز السلبي وهو التعزيز الذي يقوم بأخذ مثير غير 

مرغوب من الطالب لدعمه على عمله ، فالتعزيز سواء كان ايجابيا ام سلبيا هو اثابة لدى 

الطالب عن المهمة او العمل ، والعقوبة االيجابية هي  الطالب بينما العقوبة االيجابية هي لمنع

تقوم باإلضافة ولكن ليس بإضافة العقوبة البدنية بل تستبدل بإضافة تمرينات او هرولة 

 اضافية لدى الطالب غير الملتزم.

: ويقصد بها جميع االفعال التي يقوم بها المدرس داخل الصف او مهارة تنويع المثيرات (6

 حرك واالنتقال ألجل االستحواذ على انتباه الطالب للدرس.الساحة بقصد الت

 Methods of diversifying stimuli :اساليب تنويع المثيرات (7

يقوم المدرس بتنويع حركاته امام الطالب داخل Motor diversity   التنوع الحركي: -أ

عليه ان الدرس فليس من المعقول ان يظل واقفا في مكان واحد طوال الدرس ، ولكن يجب 

يتحرك بين الطالب على ان ال يبالغ في حركاته مما يثير تشتيت االنتباه او اثارة اعصابهم بل 

 عليه ان يتحرك بالقدر المناسب.

ويقصد بها االساليب التي يستخدمها المدرس بهدف التحكم في توجيه  the focus التركيز:  -ب

انتباه الطالب ويحدث هذا التحكم عن طريق استخدام لغة لفظية او غير لفظية وقد اثبتت 

الدراسات قدرة المدرس على التحكم في انتباه الطالب واستجاباتهم عن طريق استخدام 

 دين وغير ذلك من االشارات.ايماءات الرأس ونظرات العين وحركات الي

وذلك ، تستخدم مهارة أداء النموذج بكثرة في درس التربية الرياضية  مهارة اداء النموذج: (8

عندما يتطلب الموقف التعليمي عرض وشرح العمل ، وقد يستغرق اداء النموذج وقتا قصيرا 

النموذج بنفسه في او طويال حسب طبيعة النموذج وليس من الضرورة ان يقوم المدرس بأداء 

 اشرافه النموذج تحت كل مرة بل من االفضل ان يعطي الفرصة احيانا لبعض الطالب ألداء
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 اخلطة التدريسية: Teaching Plan 

الرياضية وان درس التربية الرياضية عينة  مناهج للتربيةهناك ان من مناهج التربية العامة 

يقدمها بصيغة علمية الى طلبته  أن صغيرة من ذلك المنهاج والتي تكون من واجبات المدرس

ليمارسوها في مدرستهم للوصول الى االهداف التي صيغت لهذا الغرض وان عملية نجاح 

د واخراج الدرس فالخطة البرنامج الدراسي للتربية الرياضية يتوقف على حسن تحضير واعدا

 هي . وفي ابسط تعريف

 إلنجازهاستعراض للعمل المراد القيام به وتحديده وتقدير االمكانيات الحازمة والمتوفرة " 

وتوزيعه في مراحل اذ تعتبر كل مرحله خطوة من الخطوات الضرورية للسير نحو تحقيق العمل 

 "المطلوب

ي اقصر مدة والخطة الناجحة هي التي تنتهي بتحقيق أي ان  يتم العمل باقل جهد واقل كلفة وف

لذا يجب على واضع الخطة لدرس التربية الرياضية   االغراض التي وضع من اجلها التخطيط

 ان يراعي النقاط التالية.

 ان تكون لديه خبرة واسعة وخلفية علمية جيدة في التربية الرياضية. -1

 ل التي سوف يطبق فيها المنهاج.دراسة االهداف العامة والخاصة للمراح -2

لديه المام تام بالمراحل العمرية ومواصفاتهم وميولهم ورغباتهم واستعداداتهم البدنية  -3

 والحركية.

 اجراء عملية المسح ولكل مرحلة في المدرسة من اجل وضع البرنامج .  -4

الخطة االسبوعية  تقسيم المنهاج ولكل مرحلة على اشهر السنة ومن الخطة الشهرية تنبثق -5

 اليومية. ومن الخطة االسبوعية نصل الى الخطة

خالل تطبيق المنهاج على المدرس تدوين المالحظات حول مدى مالئمة الوحدات لمستوى  -6

 الطالب وتلبية رغباتهم.

 اجراء عملية التقويم للنتائج التي حصل عليها الطالب لمعرفة ما تحقق من اهداف. -7
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  املتبعة يف اخراج الدرساخلطوات: 

 هناك عوامل لها من االهمية في نجاح درس التربية الرياضية ويمكن تلخيصها باالتي.

 اعداد مكان الدرس : -ا
يعتبر االعداد خطوة متوسطة بين التحضير والتنفيذ فعند تحضير الدرس اليومي يحاول المدرس 

ان يفكر بتحضير كل العوامل التي يجب عليه مالحظتها للقيام بتطبيق اوجه النشاط والتي 

يتضمنها الدرس ، فالتحضير يشمل اعداد الدرس نفسيا وعمليا بالمادة التي سيشرحها والطريقة 

يتبعها واالدوات واالجهزة وما يجب ان يكون عليه الملعب من تخطيط ومكان االجهزة التي س

هو التحقق من وجودها ومدى صالحيتها ثم الترتيب والمختلفة ويتلو ذلك االعداد لتنفيذ الدرس 

للملعب واعداده وتخطيطه وتوزيع االدوات واالجهزة او على االقل معرفة مكان كل جهاز حينما 

 جة الستخدامه.تدعو الحا

 تطبيق الدرس : -ب

خطوة تطبيق الدرس تبدا عند لقاء المدرس بالطالب وينتهي الدرس عند عودتهم الى 

الصف بعد تأديتهم اوجه النشاط المخصصة للدرس وبحسب التسلسل الطبيعي بخطوات تنفيذ 

 وتطبيق الدرس كما يلي.

 مقابلة الطالب للمدرس -1

 تبديل المالبس -2

 الى المكان المخصص لدرس التربية الرياضية.الذهاب  -3

 االصطفاف ألخذ الغياب. -4

البدء في تنفيذ اوجه نشاط الدرس وحسب الترتيب ) المقدمة ، التمرينات، النشاط التعليمي ،       -5

 النشاط التطبيقي ، الختام( .

 االصطفاف بعد االنتهاء من الدرس وترديد التحية.-6

 .الذهاب الى المغاسل -7

 التوجه الى الصف. -8
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 االقسام الرئيسة خلطة درس الرتبية الرياضية : 

 

 Preparatory Section اوال : القسم االعدادي:

 في هذا القسم يتدرج المدرس في ثالث مراحل قبل ان يدخل بطالبه في القسم  الرئيسي.

  الخطوة االولى:
النظام كتبديل المالبس ودخولهم الى ساحة وتتضمن اعداد الطالب تربويا اذ يتخللها تطبيق 

االلعاب ووقوفهم في اماكنهم التي سبق للمدرس ان عينها لهم ثم اخذ الغياب وتوزيع االجهزة  و 

 االدوات الى اماكنها المعدة في خطة الدرس.

 الخطوة الثانية:
وتحقيقا وتسمى باألحماء او التسخين او التدفئة ومصطلح االحماء يعتبر االكثر شموال 

 لألهداف التالية .

 العمل على زيادة سرعة ضربات القلب وزيادة كمية الدفع القلبي في كل ضريه. -1

 العمل على زيادة سرعة التهوية حتى يصبح التنفس اسرع واعمق. -2

 العمل على رفع درجة حرارة الجسم. -3

 العمل على تهيئة العضالت والمفاصل للعمل االصعب. -4

فعاليات المقدمة من لر يتغيالسم ال تكون على وتيرة واحدة فال بد من ان فعاليات هذا الق علمـا

 درس ألخر وما يتفق وطبيعة الجو والملعب.

 الخطوة الثالثة:

وزيادة قدرة الطالب في الوصول  حسنوتتمثل بعامل االثارة على ايقاظ القابليات على االداء ال

 ومثير.الى نتائج جيدة كشرح الواجبات المطلوبة بأسلوب شيق 

 Main Section ثانيا : القسم الرئيسي:

يحقق هذا القسم في الدرس االهداف التعليمية الرتقاء وتطوير ما هو مطلوب انجازه من خالل 

خطوات التعليم والتثبيت والمعالجة للمهارات الحركية لألنشطة الرياضية المحددة بالدرس كما 

لتحسين الصفات وفقا التجاه الدرس ، فالقسم يمكن االستفادة من هذا القسم في بعض الدروس 

 الرئيسي هو النواة التي يبنى عليها الدرس كله ويمكن توضيح اهدافه باالتي.

 .تطوير المهارات الحركية الطبيعية وتعليم المهارات الخاصة باألنشطة الرياضية -1

 .تحسين وترقية الصفات البدنية وذلك وفقا لنمط الدرس واتجاهه -2
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 .المعلومات المرتبطة باألنشطة الرياضية اكساب الطالب -3

 الى. القسم الرئيسي يقسم الناحية التربويةاما من 

 .النشاط التعليمي -أ

يقوم المدرس بتعليم المهارة ويتناولها من خالل خطوات متدرجة مراعيا في ذلك النواحي الفنية 

 .تيلألداء المهارى و على النحو اال

 .الشرح او االفالم والصور قبالتقديم الشفهي للمهارة عن طري يبدأ .1

 .العرض العملي للمهارة عن طريق النموذج سواء بنفسه او احد الطالب المتميزين .2

 اداء المهارة والتدريب عليها من قبل الطالب. .3

 :اهم النقاط التي يجب مراعاتها في النشاط التعليمي

 موقف التعليمي.يجب ان يكون الشرح سهال ومناسبا لل .1

 .المتفق عليهامراعاة استخدام االلفاظ والعبارات االصطالحية الفنية  .2

 .ان يكون الشرح مناسبا للمرحلة العمرية وقدرتهم على الفهم .3

 ان يكون الطالب في وضع يسمح لهم بالمشاهدة الجيدة للنموذج. .4

 .النشاط التطبيقي -ب

التي تعلمها بصورة عملية وقد يتخذ النشاط وفيه ينتقل الطالب الى التدريب على المهارات 

 التطبيقي على المهارات احدى الصور االتية.

ان يقوم كل طالب الصف بالتدريب على نفس المهارة التي تعلموها في نشاطهم التعليمي فقط  .1

وتحت اشراف المدرس وذلك اما من خالل مباريات تنافسية او من خالل مواقف لعب تدريبية او 

 احد التشكيالت التدريبية.من خالل 

تمارس احد االنشطة التعليمية  فرقةان يقسم طالب الصف الى مجموعتين او اكثر ) فرق ( وكل  .2

 التي درست ، مع مراعاة تبادل الممارسة في المحطات وفقا للزمن المخصص للنشاط التطبيقي.

 

 Final Section ثالثا : القسم اخلتامي.

وهو الجزء االخير من الدرس والغرض منه اما تهدئة الجسم فسيولوجيا والعودة الى الحالة 

اذا كان بعد الدرس عدة دروس لمواد اخرى في  حالةالطبيعية او ما يقارب منها بقدر االمكان في 

اذا كان الدرس في نهاية اليوم الدراسي فيمكن زيادة الحمل مرة اخرى الى  اما اليوم الدراسي

اقصى ما يمكن ان يتحمله الطالب كعمل مباريات او مسابقات ... ومن اغراض هذا القسم ايضا 
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هو تحقيق المستوى التربوي الجيد فالدقائق االخيرة من الدرس يقوم الطالب بإعادة االدوات ثم 

 لرياضيةا القيام بعملية تقويم للدرس فضال عن القيام بالثناء والتشجيع والتوجيه ثم القيام بالتحية

 .في نهاية الدرس

 مالحظات عامة حول اقسام خطة درس الرتبية الرياضية . 

قد يختلف تنفيذ درس التربية الرياضية في مراحل التعليم المختلفة ، اال انه من المعتاد تقسيم                

فقد يتغير عدد االقسام وطبيعة واجبات    Fixedالدرس الى عدة اقسام ويجب ان ال تكون ثابتة

كل قسم على واجبات الدرس المحدد وكذلك بالنسبة للزمن المخصص لكل جزء في الدرس 

فاألحماء مثال في فصل الشتاء تطول فترته والعكس في فصل الصيف ، وبصورة عامة ان خطة 

وهذه  (والقسم الختامي يوالقسم الرئيس القسم االعدادي)اقسام هي  ثحاثالدرس قد قسمت الى 

بل انما كل قسم يرتبط باألخر فالقسم االعدادي يخدم القسم الرئيسي  االقسام الثالثة ليست مستقلة

كما ان قسم الختام يتوقف على كمية ونوع الحمل في القسم الرئيسي ويشترك كل من القسم 

القسم االعدادي والمتمثل االعدادي والختامي في الناحية الجسمية والنفسية والتربوية للطالب ف

بالمقدمة او االحماء وهي مرحلة اعداد الطالب وتحضيره للقسم الرئيسي لكي يمكنه من القيام 

بتقبل كمية الحمل الذي سيعطى في القسم الرئيسي اما القسم الختامي فيمثل في احيان فترة الراحة 

 االيجابية في الحمل وفي احيان اخرى تغيير الحمل.

  والنفسية Education القسم االعدادي والقسم الختامي في الناحيتين التربوية وفد يتجانس

Mental  فقد اصبح من المعلوم ان يضع المدرس في اعتباراته عند القسم التحضيري ان تكون

المقدمة مشوقة لضمان جذب انتباه وتركيز الطالب وما على المدرس اال ان يعتني بهذا القسم 

وكذلك بالنسبة لقسم الختام فيجب ان يكون مشوق وفيه من  درس الى اخر ويحاول ان يغيره من

 الطالب. الحماس مما يترك اثار جيدة في نفوس
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 ( 5حماضرة رقم ) 

 
 

 التدريسية للمرحلتني انواع اخلطط
 

 (مرحلة الدراسة االعدادية - مرحلة الدراسة املتوسطة)
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 .متهيد 
مسبق للطرائق والوسائل التي يمكن ان تساهم في تحقيق االهداف خطة الدرس هي اعداد 

التربوية والتعليمية وتزويد الطلبة من خاللها بمعلومات معرفية واضحة تترجم الى عمليات 

وتجارب تنتهي بتغير سلوك المتعلم ايجابيا ويتم هذا في حدود زمنية معينة متخذة شكل سلسلة من 

 " دفتر الخطة".  ىتابيا بواسطة كراس التحضير او ما يسمالدروس ، ويتم تنظيم الخطة ك

 بعض المدرسين الجدد او الطلبة المبتدئين في دراسة هذا التخصص االتي .قد يتساءل 

 .هل اكتب انا الخطة لتالئم طالبي 

 .اقوم بأخذها من مصدر ام من مدرس سبقني في المهنة 

 .هل بإمكاني ان اعدل في الخطة بعد وضعها 

" خطط واعمل" أي بمعنى  ةاالتي العبارة على هذه االسئلة البد ان نضع بعين االعتبار ةولإلجاب

 ان يكتب له النجاح. نعمل بدون تخطيط مسبق ال يمكان كل 

على مدرسي المرحلة المتوسطة واالعدادية ان يدرسوا الطالب على وفق " الخطة  ونقترح

 .تطبيقها في مدارسناإلمكان وذلك  المنوعة وخطة الوحدات التعليمية"

 

  اخلطة املنوعة -اوال: Miscellaneous Plan 
هي تنظيم لألنشطة والخبرات التعليمية وجوانب انماط التعلم االخرى لخدمة اهداف 

سلوكية متنوعة وهي جزء من المنهاج التعليمي التي يضعها مدرس التربية الرياضية 

ألنها تضم اكثر من مهارة تعليمية ويخطط لها ويحدد اهدافها وسميت الخطة المنوعة 

يعتمد على عبارة  ( مهارات وبذلك فان تحديد الهدف السلوكي يكون متنوعا وال2-3)

 سلوكية واحدة وعادة ما تستخدم في منهاج المدارس.

 تتوزع في ساحة اللعبمثال فقد يعطي المدرس نداء بتقسيم الصف الى ثالث مجاميع 

وقد يكون ها مهارة حركية تختلف عن الثانية والثالثة ى لتعط االولى مجموعةفال ،

حصة كل وللتدريب على تلك المهارات  او اكثر (/ دقيقة  15)الزمن المخصص هو 

االرسال المواجه من مهارة مثال فيعطي المجموعة االولى  ائقمهارة خمسة دق

 كرة السلةالمناولة الصدرية في والمجموعة الثانية مهارة  االسفل في كرة الطائرة

، وبإيعاز من المدرس  كمهارة الوقوف على اليدين في الجمنا ستوالمجموعة الثالثة 
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تعمل كل مجموعة باألداء للمهارة المراد تعلمها وبعد االنتهاء للوقت المخصص لكل 

/ دقيقة( يقوم المدرس وبإشارة منه الى المجموعات باالنتقال وبالسير 5مجموعة )

سوف  كل مجموعة رب الساعة لتغيير المجموعات علما انالنظامي حسب دوران عق

 تؤدي جميع المهارات وبالترتيب. 

 زايا اخلطة املنوعةم. Advantages of diverse plan 
 ان التنوع في المهارات الحركية يؤدي الى زيادة النمو المعرفي والمهاري. -1

 يقلل ضجر وملل الطلبة بسبب تنوع المهارات. -2

 الفرصة للكشف عن قابليات الطلبة.تمنح المدرس  -4

 .عيوب اخلطة املنوعة Disadvantages diverse plan 

تحتاج الى تجهيزات وادوات رياضية ولذا يصعب العمل بها في المدارس التي  -1

 تفتقر للتجهيزات.

 43ال يستطيع الطالب اكتساب المهارات المتنوعة خالل وقت الدرس المحدد بـ ) -2

 / دقيقة(.45او 

 ) الخطة المنوعة( ال تحقق اهداف الدرس كاملة. اغلب االحيان -3
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   (1رقم ) امنوذج

 اخلطة املنوعة لدرس الرتبية الرياضية
 تعويد الطالب على النظام -1//  التربويالهدف 

 بث روح المنافسة بين الطالب -2                 
 متوسطة كربالء المدرسة //كرة الطائرة                                                        بالاالرسال المواجه من االسفل  -1//   الهدف التعليمي

 االول متوسط الصف //     ولة الصدرية في كرة السلة                                                                  المنا -2                    
 / دقيقة54الوقت //                                                                     كالوقوف على اليدين في الجمنا ست -3                    

 // كرات طائرة ، كرات سلة ، بساط جمناستك االدوات المستخدمة
اقسام الوحدة 

 ةالتعليمي
 التقويم التنظيم محتوى الوحدة التعليمية االهداف السلوكية الوقت

*ان يتعود الطالب  /د12 القسم االعدادي
 على النظام

*ان يؤدي الطالب 
 احماء الموانع

تحضير الطالب واداء التحية الرياضية وتسجيل الغياب ثم 
الهرولة مع رفع الركبتين  –السير على االمشاط والكعبين 

 -هرولة مع تدوير الذراعين لألمام والخلف –بالتبادل 
 السير مع فتل الجذع للجانبين 

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

 المدرس 

 *التأكيد على التحية الرياضية
 /د7 المقدمة واالحماء احماء الجسم *التأكيد على

 التمارين البدنية
 قفز -تمارين 
 رقبة -تمارين 

*ان يطبق الطالب  /د5
التمارين البدنية 

 بمستوى جيد

 عدة(2*)الوقوف( قفزات على البقعة بفتح وضم الساقين )
 عدة(4بالتعاقب)*)الوقوف، تخصر( فتل الراس للجانبين 

 *)الوقوف،فتحا( تدوير الذراعين لألمام والخلف )حر(

+   +   +   + 
+   +   +   + 

    +   +   +   + 

 *التأكيد على وقوف الطالب بأربع فرق
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 ذراعين -تمارين 
 جذع-تمارين 

*)الوقوف،فتحا،تخصر( ثني الجذع لألسفل ثالث مرات و 
 عدة(4بالعدة الرابعة مده عاليا)

+   +   +   + 
 المدرس    

،او حركة  لعبة 
 مفاجئة

*ان تنمي في  /د3
الطالب روح 

 المنافسة

يتم ذلك بصورة مفاجئة وبإيعاز من  –*لعبة سباق التتابع 
المدرس عند انتهاء التمارين البدنية بالركض مسرعا 

لمسك جدار المدرسة والرجوع الى الفرق مسرعا والفرقة 
 التي تقف اوال تعد هي الفائزة ويتم التصفيق لها

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

+  +  +  + 
 المدرس                   

 *التأكيد على عدم التدافع بين الطالب

*ان يصغي الطالب  /د28 القسم الرئيسي
الى المدرس 

 باهتمام

 * شرح المهارات الثالث وعرضها امام الطالب
 *قيام طالب جيدين باألداء للمهارات الثالث

 الراجعة الفورية من قبل المدرس*التغذية 
 *اداء المهارات من قبل الطالب

  + + + + + + + + 

  المدرس 

 + + + + + + + + 

 *التأكيد على االداء الصحيح للمهارات
 /د8 النشاط التعليمي

*ان يطبق الطالب  /د21 النشاط التطبيقي
المهارات الثالث 

 بمستوى جيد

 مجموعات*تقسيم طالب الصف الى ثالث 
 ( مهارة االرسال المواجه من االسفل بكرة الطائرة1)مج -1
 ( مهارة المناولة الصدرية بكرة السلة2)مج -2
 ( مهارة الوقوف على اليدين في الجمناستك3)مج-3

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

+ + + + + + 
 المدرس         

*التأكيد على تبادل المجموعات باتجاه 
 عقرب الساعة 

 القسم الختامي
 تمرين ايجابي

*ان يؤدي الطالب  /د2
التمطيه لعضالت 

الذراعين واخذ 
الشهيق وطرح 

 الزفير

*)الوقوف( تشبيك اليدين عاليا فوق الراس تحريك 
 اسفل .... )حر( –اماما  –الذراعين جانبا 

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

+ + + + + + 
 المدرس

 

الطبيعية *التأكيد على اعادة الحياة 
 للطالب
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 :ثانيا خطة الوحدات التعليمية Educational units plan 

عبارة عن تنظيم االنشطة والخبرات التعليمية وجوانب انماط التعلم االخرى حول هدف معين 

 سلوكية متنوعة.خالفا للخطة المنوعة التي تخدم اهداف 

هي التصور المسبق للمواقف التعليمية التي يمارسها المدرس وبما ان خطة الوحدات التعليمية 

لتحقيق هدف واحد ) المهارة المراد تعلمها( وبحسب هذه الخطة تقسم المهارة او اللعبة الى اجزاء 

 رئيسية أي سلسلة من الوحدات الصغيرة وتتضمن كل وحدة اهدافا معينة. 

 

 مزايا خطة الوحدات التعليمية.  

 تساعد الطالب على اتقان المهارات. .1

 الهدف السلوكي يكون واضح للطالب. .2

 نحو النشاط الممارس.يكون الطالب اكثر توجها  .3

 اغلب االحيان تحقق اهداف الدرس. .4
 

  خطة الوحدات التعليمية.عيوب 

 تسبب في بعض االحيان الملل لدى الطلبة. .1

 اذا لم يستطيع تأدية المهارة المراد تعلمها.يكون الطالب سلبيا  .2
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 (  2امنوذج رقم )

 لدرس الرتبية الرياضية خطة الوحدات التعليمية
 للبنين كربالء اعدادية المدرسة //                                                           تجسيد قيم االلتزام والضبط  -1//  الهدف التربوي

                                                      الرابع " أ " الصف //                                                         كرة القدمبالدحرجة  مهارة تعليم -1//   الهدف التعليمي
 ) دقيقة ( 54الوقت //                                                                                                              

                                                 
                             

 // كرات قدم، اهداف ، شواخص االدوات المستخدمة
اقسام الوحدة 

 ةالتعليمي
 التقويم التنظيم محتوى الوحدة التعليمية االهداف السلوكية الوقت

*ان يصغي الطالب  /د12 القسم االعدادي
 لاللتزام والضبط

*ان يؤدي الطالب 
 احماء الموانع

واداء التحية الرياضية وتسجيل  بخط نسقوقوف الطالب 
الهرولة  – الهرولة الجانبية – الهرولة – اب ثم السيرالغي

السير مع فتل الجذع للجانبين  –بضرب الورك بالكعبين 
 والوقوف على شكل قاطرات

 +  +  +  + +  +  +         
 المدرس

 *التأكيد على التحية الرياضية
 /د7 المقدمة واالحماء *التأكيد على االلتزام

 التمارين البدنية
 قفز -تمارين 
 الذراعين

الطالب  يؤدي*ان  /د5
بشكل التمارين 
 صحيح 

 *)الوقوف( قفزات على البقع )حر(
 

 عدة(2)رفع الذراعين عاليا وخفضهما*)الوقوف( 

+   +   +   + 
+   +   +   + 
 المدرس    +   +   +   +

  +   +   +  + 

 *التأكيد على وقوف الطالب بأربع فرق
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 الرجلين
 الجذع

 )حر( مرجحة الرجلين لالمام واالعلى والخلف*)الوقوف( 
الوقوف،فتحا،تخصر( ثني الجذع لألسفل ثالث مرات و *)

 عدة(4بالعدة الرابعة مده عاليا)

     

ن يبدي الطالب *ا /د28 القسم الرئيسي
رأيه في عرض 

 المهارة

* يقوم المدرس بشرح النواحي التكنيكية لمهارة الدحرجة 
 كرة القدم ثم يعرض المهارة امام الطالبب

*قيام بعض المتعلمين باداء المهارة وتصحيح االخطاء من 
 قبل المدرس

  + + + + + + + + 

  المدرس 

 + + + + + + + + 

 *التأكيد على االداء الصحيح للمهارات
التأكيد على وقوف الطالب على شكل  -

 قاطرتين 
التأكيد على تصحيح الخطأ من فبل  -

 المدرس

 /د8 النشاط التعليمي

يطبق الطالب *ان  /د21 النشاط التطبيقي
كرة بمهارة الدحرجة 

القدم بمستوى جيد 
 جدا

 *تقسيم طالب الصف الى مجموعتين.
بين  ( تؤدي مهارة الدحرجة بداخل القدم1)مج -1

 الشواخص ذهابا وايابا.
( تؤدي مهارة الدحرجة بمقدم القدم لمسافة 2)مج -2
 م( ذهابا وايابا15)
 

 + + + + + + 
 

 المدرس         
 

   + + + + + + 
 

وضع الجسم اثناء  ى*التأكيد عل
 الدحرجة.

 التأكيد على تبادل عمل المجموعتين. -

 القسم الختامي
 تمرين ايجابي

الطالب ان يبرز  /د5
 قدراته التنافسية

يقسم الطالب الى مجموعتين فعندما  –لعبة اسود وابيض 
ينادي المدرس اسود عليه ان تنطلق لألمام بينما تحاول 

 المجموعة الثانية االمساك بها

 + + + + + + 
 المدرس                

   + + + + + + 
 

 التأكيد على اظهار المرح بين الطالب -
 /د3

ان يعود الطالب الى  /د2
 الحالة االعتيادية

 التأكيد على الراحة النفسية  راحة ايجابية ) وقوف( تمطيه الذراعين ومرجحة الرجلين 
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 ( 6حماضرة رقم ) 
 

 التغذية الراجعة يف درس الرتبية الرياضية

 

 

 

 

 



37 
 

 التغذية الراجعة .Feedback 

  :مفهوم التغذية الراجعة 

البد ان يدرك المتعلم ما اذا كانت نتائج ادائه صحيحة ام تحتاج الى تعديل عن طريق استقباله 

معلومات من البيئة التعليمية اي تغذية راجعة تساعد على التعلم وخالل فترة قصيرة اذا ما تم 

 بالحافز واالستجابة . مراعاة حاجات الطلبة المرتبطة

( تزويد المتعلم بمستوى ادائه في محاوالته الالحقة من Feed back)  بالتغذية الراجعةونعني 

خالل تصحيح االخطاء التي وقع بها او تثبيت االداء وتحسينه اذا كان اداءا جيدا اي هي 

 باط باألداء( .معلومات او تصويبات يقوم بها )المدرس ا و الزميل او اي طرف اخر له ارت

وباختصار يمكن القول ان التغذية الراجعة هي اعالم الطالب نتيجة تعلمه من خالل تزويده 

بمعلومات عن سير ادائه بشكل مستمر لمساعدته في تثبيت ذلك االداء اذا كان يسير في االتجاه 

 الصحيح او تعديله اذا كان بحاجة الى تعديل.

ألنها احدى الوسائل  Calendar لمفهوم الشامل لعملية التقويمويرتبط مفهوم التغذية الراجعة با

التي تستخدم من اجل تحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه من الغايات واالهداف التي تسعى العملية 

التعليمية الى بلوغها ، كما ويعد مفهوم التغذية الراجعة من المفاهيم التربوية ، واول من وضعه 

(  وقد اشار الكثيرون الى انها  المعلومات حول االداء الحالي 1948العالم )نوبرتواينر عام 

 سوف تؤثر على االداء الالحق.

 :اهمية التغذية الراجعة 

ان للتغذية الراجعة اهمية عظيمة في كل عملية تعلم وهي عامل شديد االهمية في السيطرة على 

دام التغذية الراجعة في تعديل مسار الحركة او السلوك الحركي لالعب او للمتعلم وان استخ

المجال الرياضي من المواضيع التي اجمع على اهميتها العلماء والباحثون في هذا المجال 

لخدمتها للعملية التعليمية او التدريبية وما لها من تأثير فعال وكبير في عملية تعلم المهارات 

اذ تشير اغلب نتائج البحوث والدراسات الى ان اهميتها   Beginnersوخاصة عند المبتدئين

تزداد لدى الطالب او الالعب المبتدئ عند تعلمه المهارات الحركية كونه يواجه الصعوبة في 
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مهارة حركية لذلك فان الحاجة تكون ضرورية الستخدام التغذية الراجعة لكي تكون  ادائه ألية

 تعلم.عامال اساسيا وقويا في تحسين عملية ال

وهناك من يؤكد اهمية التغذية الراجعة اخذين بنظر االعتبار ان حدوث عملية التعلم تفرض على 

المدرب او المدرس تقويم اداء الالعب او المتعلم من خالل امداده بالمعلومات الخاصة بأدائه او 

ا وخاصة المهارات الحركة التي قام بها ، كما اشار الكثيرون الى ان انواع التعلم ال يمكن اكتسابه

 بمعرفة النتائج او ما يسمى بالتغذية الراجعة المتعلقة بنتائج االداء . الحركية اال

من الالعب او المتعلم بعد تنفيذه واجبات حركية معينة سواء كانت  Results اذ ان معرفة النتائج

هذا يكون للتغذية مهارات اساسية او رياضية امر مهم لتصحيح وتعديل مسارات التعلم واالداء وب

 كونها. اهمية الراجعة

 تعين المتعلم على تصحيح استجاباته الخاطئة وعلى تكرار االستجابات الناجحة وحدها. .1

تجعل العمل اكثر تشويقا الن الميل الى اداء العمل يأخذ بالفتور بمرور الزمن عادة ومعرفة  .2

 مدى التقدم ينشط الميل نحو االداء.

 االستجابات الصائبة وتثبيتها.تساعد على اختيار  -3

 زيادة التفاعل بين المدرس والمتعلم والتي تؤدي الى تغيرات مرغوب بها في سلوك المتعلم . -4

 تعتبر كتقويم اولي ألداء الطلبة من خالل مده بالمعلومات والتصورات عن عمله. -5

  الحركة .تساعد على تطوير الجانب الذهني لدى المتعلم من خالل حثه على التفكير ب -6

 

 خصائص التغذية الراجعة: 

 يفترض التربويون وعلماء النفس ان للتغذية الراجعة ثالث خصائص هي

 Enhancement اخلاصية التعزيزية. .0

تشكل هذه الخاصية مرتكزا رئيسا في الدور الوظيفي للتغذية الراجعة االمر الذي يساعد على 

خالل التغذية الراجعة الفورية في التعليم المبرمج التعلم وقد ركز الباحثون على هذه الخاصية من 

،حيث ان اشعار الطالب بصحة استجابته يعززه ويزيد احتمال تكرار االستجابة الصحيحة فيما 

 بعد.
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 Motivation .اخلاصية الدافعية .8

تشكل هذه الخاصية محورا هاما حيث تسهم التغذية الراجعة في اثارة دافعية المتعلم للتعلم 

ز واالداء المتقن مما يعني جعل المتعلم يستمتع بعملية التعلم ويقبل عليها بشوق ويهم في واالنجا

 النقاش الصفي مما يؤدي الى تعديل لسلوك المتعلم.

 Directed .اخلاصية املوجهة .3

تعمل هذه الخاصية على توجيه الفرد نحو ادائه فتبين له االداء المتقن فيثبته واالداء غير المتقن 

وهي ترفع من مستوى انتباه المتعلم الى الظواهر المهمة للمهارة المراد تعلمها وتزيد من فيحذفه 

 مستوى اهتمامه ودافعيته للتعلم في تالفي مواطن الضعف والقصور لديه .

اي انها تعمل على تثبيت المعاني واالرتباطات المطلوبة وتصحح االخطاء وتعدل الفهم الخاطئ 

م على تكرار السلوك الذي ادى الى نتائج مرغوبة وهذا يزيد من ثقة وتسهم في مساعدة المتعل

 المتعلم بنفسه.  

 :شروط التغذية الراجعة -0

 ان تكون مناسبة وفعالة. -ا

 ان تكون الحاجة فعلية لها. -ب

 ان تكون شاملة. -ج

 مواكبة التغذية الراجعة الداخلية للتغذية الراجعة الخارجية وبالعكس. -د

 قليلة ودقيقة وذات فائدة للمتعلم. المعلومات -هـ

 عدم تكرار المعلومات حتى ال يصل المتعلم الى حالة الملل. -و

 يتطلب فهم النتائج فهما دقيقا. -ز
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 :العوامل املؤثرة يف التغذية الراجعة 

 تتأثر التغذية الراجعة بثالثة عوامل رئيسية هي

 مرحلة التعلم. -1

ففي    Learning stagesاعطائها حسب مراحل التعلمتختلف نوعية التغذية الراجعة ووقت 

مرحلة التعلم االولى مع الالعب او المتعلم المبتدئ في تعلم المهارة نجد انه يجب تزويده بالتغذية 

الراجعة بعد كل محاولة بشكل مباشر وكلما تقدم المتعلم باألداء نبدأ بالتناقص التدريجي لتكرارات 

 التغذية الراجعة.

 اعطاء التغذية الراجعة.وقت  -2

على المدرس او المدرب ان يكون على دراية بالوقت المناسب الذي يتم فيه اعطاء المعلومات ، 

 فاختيار الوقت المناسب لتقديمها سيساعد على تثبيت االستجابة الصحيحة لدى الالعب او المتعلم.

 نوع الفعالية او المهارة المراد تعلمها. -3

الراجعة المتوفرة جراء الحركة وكميتها مهمة بالنسبة للمدرس والمتعلم فبعض ان نوع التغذية 

الحركات او المهارات تعطي للمتعلم كمية كبيرة من التغذية الراجعة الذاتية بعد ادائها مثال مهارة 

 The رمي الهدف بالسهم تهيء للمتعلم معلومات تمكنه من معرفة الى أي درجة قد اخطأ الهدف

goal was wrong  او اصابه بينما فعاليات اخرى كالجمناستك او السباحة فأنها ال تعطي اال

قليال من التغذية الراجعة الذاتية اذ ال يستطيع المتعلم والسيما في المراحل االولى من تعلمه 

مالحظة دقة حركته او معرفة نتيجة ادائه لذا يبدو واضحا اهمية دور المدرس او المدرب في 

 مهارات إلعطاء تغذية راجعة اضافية.مثل هذه ال

 انواع التغذية الراجعة: 
للتغذية الراجعة اشكال وصور كثيرة ومتعددة ، فمنها ما يكون من النوع السهل الذي يتمثل بـ 

)نعم او ال( ومنها ما يكون اكثر تعقيدا وتعمقا كتقديم معلومات لتصحيح االستجابة ومنها ما 

اضافة معلومات جديدة لالستجابات وقد قدم العالم )هوكنج( يكون من النمط الذي تتم فيه 

 تصنيف ألنواع التغذية الراجعة وفق ابعاد وذلك على النحو االتي.
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 تغذية راجعة حسب املصدر. -0

 التغذية الراجعة الداخلية )الذاتية او الحسية( -أ

على حواس الطالب ونطلق عليها ذاتية الن المعلومات تأتي من ذات الطالب وحسية ألنها تعتمد 

 عبر تأزر الجهاز العصبي مع الجهاز الحركي . مثال

عندما يؤدي الطالب مهارة الدحرجة االمامية بالجمناستك فبمجرد ان يقوم باالستجابة يراجع 

االداء فاذا تبين ان جسمه لم يتكور ولم يتدحرج فيعرف انه لم يؤدي الدحرجة االمامية بشكل 

هذا يعني ان تلك المعلومات نابعة من الطالب الذي قام باألداء  صحيح ألنه لم يكور جسمه ،

فعندما يراجع اداءه والذي ال يتفق والمعلومات التي سبق وان درسها فيشخص الخطأ ويحاول 

 جاهدا تصحيحه عن طريق احساسه الداخلي.

 التغذية الراجعة الخارجية . -ب

ج الجسم مثل التعليمات او التصحيحات تلك المعلومات التي يحصل عليها المتعلم من مصادر خار

التي يقدمها المدرس او المدرب الى المتعلم خالل او بعد االداء الحركي او ما يعرض للمتعلم من 

نماذج ألداء الحركة ، وهذا النوع من التغذية يحث الطالب على ابداء رأيه وتقديم التغذية الراجعة 

فاذا لم تؤدي التغذية الراجعة الحسية )الذاتية( الهدف المناسبة للموقف علما ان كال النوعين مهم 

 المحدد فال بد من اللجوء الى استخدام التغذية الراجعة الخارجية.

 التغذية الراجعة حسب شكل معلوماتها )لفظ ، اشارة ، كتابة( -8

 المدرس الفاظا تكون حافزا لألداء االفضل او لتعديل االداء مثل كلمة )صح ، مغالبا ما يستخد

للتحفيز، وبعض االحيان نستخدم انماط التغذية الراجعة  نخطأ( وهاتان الكلمتان حتما ال تكفيا

غير الملفوظة وتظهر كإشارات يقدمها المدرس مثل االبتسامة او ان يهز رأسه الى االمام ليعلن 

ارات ال موافقته على االداء او ان يهز رأسه يمينا او يسارا ليعلن عن وجود خطأ ما . وتلك االش

للطالب تصورا عما يجب ان يكون عليه االداء وباإلمكان ان يتم تقديم عبارات مكتوبة  يتعط

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

 المتعلم كي يعمل على تعديل سلوكه وفق اهداف تربوية محددة.
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 االستجابة )متالزمة او نهائية(التغذية الراجعة حسب التزامن مع  -3

 .التغذية الراجعة المتزامنة -أ

هذا النوع من التغذية الراجعة يكون مرافق ألداء المتعلم للحركة او التمرين كان يقول المدرس 

 للطالب

 ) مد الذراع او ال تثني الركبة (. 

 .التغذية الراجعة النهائية -ب

صحة االداء الحركي او تصحيحه ، فضال عن  وهي تعطى بعد اكتمال االداء الحركي اما لتعزيز

 تنبيه المتعلم الى االخطاء التي ارتكبها اثناء ادائه.

يرى الخبراء ان التغذية )المستمرة او المتالزمة( تعطى للمتعلمين الصغار كونهم يحتاجون الى 

الكبار او  معلومات تصحيحية طول فترة االداء ، بينما التغذية الراجعة النهائية تستخدم للطالب

 الالعبين ذوي الخبرة وكذلك مع المهارات الثابتة .

 التغذية الراجعة )االجيابية ، او السلبية ، او احملايدة(  -4

 التغذية الراجعة االيجابية. -أ

هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول اجابته الصحيحة وهي تزيد من عملية استرجاعه   

لخبرته في المواقف االخرى حيث يقدم للمتعلم تعزيزا وافضل انواعه توجيه المدح والثناء مثل 

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

 اجعة السلبية.التغذية الر -ب

تعني ان يتلقى المتعلم معلومات حول استجابته الخاطئة مما يؤدي الى تحصيل افضل ، وفي هذا 

النوع من التغذية نخبر المتعلم بان اداءه لم يصل الى درجة القبول وعليه استبداله باألفضل ليصل 

 الى مستوى اداء جيد .
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 التغذية الراجعة المحايدة. -ج

من التغذية الراجعة ،المعلومات ال تقدم حكما على االداء سلبا او ايجابا بل تقدم في هذا النوع 

مقترحات او تقارير من اجل تحسين االداء وال تقدم بشكل صريح بل يتم اخبار الطالب بالسبب 

 ان كان اداؤه دون المتوقع وماذا سيعمل ويعرف الظروف التي تؤدي الى االداء غير الصحيح.

  التغذية الراجعة يف دروس الرتبية الرياضية: 

ان التغذية الراجعة مهمة جدا في دروس التربية الرياضية لكونها ضرورية في التعلم  إلنجاز أي 

حركة بشكل دقيق قبل وخالل وبعد ادائها لهذا فهي تشبه عملية التقويم اال ان التقويم يعد حكما 

 ها .شامال وعاما على الظاهرة المراد تقويم

والتغذية الراجعة سوف تكون دقيقة وذات صدى وسهلة في حالة معرفة العمل المراد تعلمه بشكل 

واضح وبصورة صحيحة وهذا شيء مألوف اثناء تعلم أي مهارة او حركة رياضية اثناء 

التدريس لكون التدريس ال يحتاج الى غموض بل يجب ان يكون دقيقا وعلى المدرس امتالك 

عن المهارات التي يريد تطويرها اضافة الى ايجاد مصادر   the information المعلومات

للتغذية الراجعة من اجل تحقيق الهدف الذي يطمحون للوصول اليه ، الن عدم القدرة على اعطاء 

الطلبة المعلومات الصحيحة ألداء الحركات المطلوبة سوف يولد ضعف في عملية التعلم لهذا 

فيجب على  Achievementاإلنجاز ثار منها يمكن ان يؤثر في فهي مهمة جدا ولكن االك

القائم على العملية التعليمية ، التدريبية ان يكون مستوعبا لعمله فاهما لمبادئه االساسية لكي يؤدي 

عمله بصورة صحيحة ، اذ يجب عليه معرفة المفهوم الصحيح للتغذية الراجعة ومصادرها 

 ها  من اجل النجاح في عمله.وطريقة عرضها حتى يمكنه استخدام
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 جامعة كربالء             
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 
 
 
 
 
 

 طرائق التدريس
 (8102 -8102الدراسي  )  الفصل الثاني للعام

 املرحلة  //  الثالثة ) بنني ، بنات (
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 (7حماضرة رقم )

 

 طرائق تدريس املهارات احلركية

 الطريقة الكلية ، الطريقة اجلزئية ، الطريقة الكلية اجلزئية ( )
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 طرائق التدريس يف الرتبية الرياضية:   
 

يستخدمها مدرس التربية  لقد اصبحت طرائق تدريس المهارات الحركية علما وفنا وسايكولوجيا

الرياضية لتوصيل المهارة للطالب والمدرس الحاذق هو الذي يستطيع ان يختار الطريقة المالئمة 

للمهارة المراد تعلمها والمناسبة لطالبه فمثال اذا اراد المدرس تقديم نموذج كامل لمهارة الوثب 

رغبة في تعلم ة الستثارة الميل والالعريض كطريقة كلية فيبدا بالعرض لتقديم نموذج كامل كوسيل

تفاجا بعدم جدية الطريقة لضعف اكتساب الطالب للمهارة فعمد الى تجزئة  اال انههذه المهارة ، 

الحركة الى عدة اجزاء من حيث وضع الركضة التقريبية واالرتقاء والطيران والهبوط بوضع 

يشعر الطالب بتحليل الحركات الجلوس الطويل لألمام على ان تؤدي كل حركة على حدة بحيث 

تحليال عالقا في اذهانهم عند ذلك تكون الطريقة االخيرة اكثر قدرة على التأثير، كما ان اختيار 

 المدرس لطريقة التدريس المناسبة للموقف التعليمي انما يتوقف على عوامل عدة منها.

 نظرة المدرس للعملية التربوية والتربية الرياضية. -1

 مدرس في استخدام طرائق تدريس متنوعة.خبرة ال -2

 نوع النشاط الذي يدرس. -3

 عمر المتعلم. -4

 االدوات والتسهيالت المتوفرة. -5

كما ان اتقان المدرس لمهارة استخدام طرائق التدريس يساعد على التعامل مع المنهاج بمرونة 

وتلبية حاجات المتعلمين وتحقيق االهداف المخطط لها ، كونها الوسيلة الفعالة في تنظيم الخبرات 

على افضل النتائج ، وهناك العديد من طرائق  ويحصلالتعليمية حتى يمكن للمتعلم ان يصل 

 ومنها. تعليم المهارات واالنشطة البدنية والرياضيةالتدريس والتي يعتمد عليها المدرس في 

 Partial method اوال : طريقة الشرح والتجزئة.

في هذه الطريقة يقوم المدرس بشرح الحركة او التمرين المطلوب ولسهولة القيام             

بالشرح يجب تقسيم الحركة او التمرين الى عدة اجزاء او الى خطوات تعليمية صغيرة وعندها 

يمكن شرح كل جزء او خطوة على حدة ثم يتم ربط الخطوة االولى مع الثانية والثانية مع الثالثة  
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 وهكذا ثم تربط كافة االجزاء وتعطى مرة واحدة فيقوم الطالب بأدائها دفعة واحدة حسب تسلسل

 االجزاء ، وعلى مدرس التربية الرياضية مراعاة النقاط التالية عند استخدام هذه الطريقة.

 عدم االطالة بالشرح النظري الن الطالب يكتسب المهارة بالممارسة العملية. -1

 مناسبة العبارات التي يستخدمها المدرس ومستوى ادراك الطالب. -2

 رح المدرس.ان يتخذ الطالب وضعا مناسبا اثناء ش -3

 عدم االنتقال من جزء الى اخر اال بعد اتقان الجزء األول. -4

 .مميزات استخدام الطريقة اجلزئية 

 تعمل على مراعاة الفروق الفردية. .1

 ان تجزئة التمرين تساعد على تفهم تفاصيل دقائق التمرين. .2

 ان تقسيم التمرين الى اجزاء صغيرة يساعد على سالمة الطالب. .3

 اكتشاف النقاط الصعبة في المهارة.تساعد على  .4

 ربط االجزاء الصغيرة بعد اتقان كل جزء يسهل اداء المهارة كاملة. .5

 .اوجه النقص يف استخدام الطريقة اجلزئية 

 عدم وضوح الغرض العام للمهارة. -2

 مدعاة احيانا الى الملل وخفض الدافع.  -3

 تأخذ وقتا طويال وجهدا من المدرس. -4

 طاقة عصبية كبيرة.تحتاج هذه الطريقة الى  -5

تهدف تجزئة الحركة الى تسهيل التمرين بينما نجد من الطالب لديهم روح المخاطرة واداء  -6

 الحركات الصعبة.

ان تقسيم لعبة او حركة الى اجزاء صغيرة يفقدها اهم ميزاتها التربوية من حيث الترويح  -7

 والناحية الطبيعية وقربها لناحية اللعب.

 نموذج الطريقة الجزئية. 

 الموضوع/ كرة السلة.

 يقوم مدرس التربية الرياضية بتقسيم اللعبة الى االجزاء التالية.

 كيفية مسك الكرة. -1

 المناولة واالستالم. -2

 وضع الوقوف وحركة القدمين. -3
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 انواع المناوالت. -4

 المحاورة العالية والواطئة. -5

 المراوغة والقطع. -6

 التصويب نحو الهدف من الثبات ومن الحركة. -7

 الدفاع الفردي والفرقي. -8

 فن اللعبة ووضع الخطط وتطبيقها. -9

 قوانين اللعبة. -13

 The overall method تانيا : طريقة النموذج او االدراك الكلي.
تعد الطريقة الكلية في التدريس من الطرق الحديثة اذ تعرض الحركة بشكل كلي ويدركها        

كذلك دون تقسيم وتنادي هذه الطريقة بان الفرد عندما الطالب كوحدة غير مجزئة ثم يتعلمونها 

يرى شيئا يدركه ككل وبعدئذ يمكن تقسيمه الى اجزائه المختلفة من هذا يتبين لنا ان االساس في 

هذه الطريقة الكل وليس الجزء ، ففي مثالنا السابق جزأت لعبة ) كرة السلة ( الى عناصر بسيطة 

ل عنصر على حدة بينما في هذه الطريقة ) النموذج او على اساس طريقة التجزئة ويعلم ك

اللعبة بل تعلم للطالب كلعبة قائمة بذاتها أي يقسم الطالب الى فريقين  أاالدراك الكلي( ال تجز

ويبدأ اللعب بعد شرح بسيط عام حول اللعبة وكيفية لعبها ثم بعد ذلك يتعلم الطالب عناصر اللعبة 

 .ها اثناء سير اللعب نفسه ومبادئها وقوانينها وخطط لعب

 

 .مميزات استخدام الطريقة الكلية 

 وضوح الغرض العام امام الطالب وهذا االمر مهم من الناحية التربوية .1

 ان طريقة النموذج او االدراك الكلي مشوقة للطالب ومثيرة لعواطفهم .2

 تتناسب مع خطة الدرس القصير .3

 تتناسب مع المهارات البسيطة وغير المعقدة .4

 وقتا طويال قياسا بالطريقة االولى )التجزئة( ذأخال ت .5

 

 .اوجه النقص يف الطريقة الكلية 

 مع قدرات الطالب واختالفهم في المهارات الحركية بال تتناس .1
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 يصعب على الطالب معرفة دقائق وتفاصيل الحركات وااللعاب .2

 العملتحتاج الى حرص كبير من المدرس حيث تكثر االصابات نتيجة لعدم التدرج في  .3

 هناك حركات يصعب تعلمها كوحدة دون ان تتجزأ .4

 

 Method of educational units ثالثا : طريقة الوحدات التعليمية.
تربط هذه الطريقة بين الطريقتين السابقتين أي يقترن النموذج بالشرح عند تدريس او       

جديد ويمكن ان نعتبرها كوسيط بين الطريقتين السابقتين ، اذ ان اللعبة  نتمري أوعرض مهارة 

او الحركة وفقا لهذه الطريقة تقسم الى وحدات كبيرة كل وحدة تشمل جانبا هاما وكبيرا من اللعبة 

او الحركة وتعليم هذه الوحدة كلها ثم بعد ذلك ينتقل المدرس الى الوحدة التالية وهكذا، فلعبة كرة 

 مثال يمكن تقسيمها الى الوحدات التالية. السلة

 مسك الكرة والمناولة واالستالم. -1

 المحاورة والمناوالت. -2

 المراوغة والقطع والتهديف. -3

 الهجوم والدفاع الفردي والفرقي. -4

 القوانين. -5

 .املميزات هلذه الطريقة 

 تعطي الفرصة للطالب ولو كانت قليلة للتعلم حسب قدراتهم. -1

 ة التعلم مما يجعلهم ايجابين في عملية التعلم.تحدد االهداف في عملي -2

 فرص االصابات فيها قليلة مقارنة بطريقة االدراك الكلي. -3

 تقلل من الوقت المستنفذ في التعليم وكذلك تقلل من االرتباطات العصبية.  -4

 اوجه النقص هلذه الطريقة . 

 عدم وضوح الغرض العام وضوحا تاما. .1

 كثيرة.تحتاج الى امكانيات وادوات  .2

 تستلزم من المدرس دقة متناهية في تقسيم اللعبة او الحركة الى وحدات طبيعية سليمة. .3

المتبعة في تعليم الحركات واأللعاب الرياضية المختلفة ، ولكن نجد ان لكل  هذه هي الطرائق

طريقة مميزات وحسنات ولها عيوب ونواقص ومهما كانت الطريقة البد وان يكون لها بعض 
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مما يتحتم علينا ان نختار اقل الطرائق عيوبا بالنسبة الى الحركة المعطاة وان نحاول العيوب 

التوفيق بين هذه الطرائق واالستفادة من مميزات كل طريقة تعليمية حتى نصل بسرعة الى 

 اهدافنا باقل جهد واقصر وقت.

التي نستعملها وهذه  من خالل ما تقدم نستطيع ان نخرج بنقاط هامة البد من توافرها في الطريقة

 النقاط هي.

 وضوح الغرض العام امام الطالب ليتحقق عنصر االيجابية في التعليم. .1

 ان تكون الطريقة مراعية لقدرات الطالب. .2

 تعطي الفرصة للطالب للتعليم حسب مقدرتهم ومهارتهم. .3

 سهولة تنفيذ الطريقة والتقليل من حوادث االصابات.  .4

التي يجب مراعاتها في طريقة التدريس المتبعة او   General Points هذه هي النقاط العامة

التي يجب اتباعها في تعليم الحركات او االلعاب ولضمان توافرها يمكن اتباع طريقة هي مزيج 

 ق الثالث السابقة وذلك كاالتي.ائمن الطر

 

  الطالب لتوضيح الغرض العام امام الطالب يمكن ان تبدأ بالحركة كوحدة على ان يؤدي

الحركة مرة او مرتين كما يرى المدرس ، ففي لعبة كرة القدم مثال تعطى للطالب فكرة عن 

 اللعبة ثم يمارسون اللعبة مرة او مرتين وبذلك يتضح الغرض المطلوب منها.

  ولمراعاة  قدرات الطالب الحركية يمكن تقسيم اللعبة او الحركة أي بعد وضوح الغرض

اجزاء بحيث تكون هذه الوحدات كبيرة ال تؤثر على روح الحركة او  العام الى وحدات ال الى

اللعبة وهذا يعطي للطالب الفرص للتقدم بالعمل حسب قدراتهم وقد يحتاج االمر الى تجزئة 

الوحدة التعليمية نفسها الى اجزاء صغيرة حتى يمكن لبعض الطالب الضعاف متابعة التعلم 

 ن التقدم في تعلم الوحدات التعليمية االخرى وال يتحققبشرط ان ال يحرم الطالب االخرين م

هذا اال بتنظيم الفرق حسب مقتضيات االحوال والمستويات للطالب الضعاف حتى يتقدمون 

 حسب قدراتهم.

  ولسهولة تنفيذ الطريقة والتقليل من فرص االصابات يتوقف الى حد كبير على قدرة المدرس

 لطرائق الخاصة في التعليم.ووسائله التنفيذية ودراسة دقيقة ل
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 التدريس  .Teaching 

 :مفهوم التدريس 

ان عملية التدريس موجودة منذ القدم وستظل طالما ان هناك قديم وحديث وطالما ان هناك افرادا 

يحتاجون الى توجيه وارشاد ، فستظل الحاجة الى التدريس قائمة. اكثر خبرة واخرين اقل خبرة 

والتدريس هو احد الوسائل التي تعمل على تحقيق التواصل الحضاري للجنس البشري عن طريق 

 نقل الخبرات والمهارات واالفكار الى االجيال القادمة.

بعض المعلومات والمهارات  وقد اعتبر التدريس في االصل انه التعليم الذي يفهم منه انه اكتساب 

والمعارف ، في حين ان للتدريس غاية اهم من التعليم وهي التربية وله اهداف اسمى من معارف 

تلقى وتكتسب بل تتعدى الى تنمية القابليات واكساب المهارات والخبرات والوصول الى التصور 

 الواضح والتفكير المنظم لحياة اسمى وارقى وافضل.

يشكل مجموعة نظريات وحقائق تطبق وتحول الى مهارات وخبرات من خالل فالتدريس 

كذلك عملية مخططة منتظمة محكومة بأهداف ومستندة الى اسس نظرية نموذجية  وهوالتدريس 

 لتحقيق التطور والتكامل في العملية التدريسية .

والى خبرة يتفاعل وبما ان التدريس نشاط مقصود يهدف الى ترجمة الهدف التعليمي الى موقف  

معها الطالب ويكتسب من نتاجها السلوك المنشود بواسطة طرق ووسائل تعليمية مختلفة 

يستخدمها المدرس وعليه البد ان يضع في نظر االعتبار ان هناك عدد غير محدود من 

يوجد مبدأ واحد يمكن ان  المتغيرات التي تعمل في الموقف الصفي يمكن ضبط عدد منها وال

لمواقف المختلفة فهناك بعض الصعوبات واالستثناءات والمدرس الجيد هو الذي يؤدي يغطي ا

دورا فنيا في تأليف وتقديم المواقف المهارية المختلفة لتغطية المتغيرات المطلوبة في المواقف 

 التعليمية .

 :التدريس علم وفن Teaching science and art 

فهو مثل العلوم االخرى كعلم ) الهندسة ، االجتماع ، اللغات ،  علمان الكالم على ان التدريس 

 الفسلجة  وغيرها من العلوم االخرى( ، كما انه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمواد الدراسية االخرى

والمتمثلة بـ ) علم النفس وعلم النفس التربوي ، ونظريات التعلم واالدارة ، والبحث العلمي 

 وجميع المواد االخرى .واالختبارات والمقاييس 



53 
 

ان كل نوع من فروع هذه العلوم له طريقته الخاصة في التدريس مثل طرائق التدريس في التربية 

 الرياضية وطرائق تدريس اللغة العربية ....... وغيرها من العلوم.

فهو ليس مجرد عمل او وظيفة بل هو عملية تصميم مشروع ضخم متشعب  فن اما التدريس

مرتكزات واضحة ، والتدريس كفن الستغالل مدرس التربية الرياضية القدرات  الجوانب وله

االبداعية واساليب البحث العلمي وتوظيف االخراج الجيد في الدرس والقابلية على تعديل خطة 

 الدرس بما يمتلك من مرونة فكرية وفن توصيل المعلومات والمعارف والمهارات.

فن في التدريس هو إظهار  الجمالية واقتصاد في الجهد والوقت من هنا يمكن تحليل ما سبق ان ال 

اثناء تعامل المدرس مع جملة مهارات فنية او تربوية مصممة في بناء هرم متدرج ومتسلسل 

 يرتبط بعدد كبير من الركائز االساسية للمهارات التي يتعامل معها فن التدريس.

 التدريس كنظام: 

 متكامل نجد انه يتكون من .اذا نظرنا الى التدريس كنظام 

 inputاملدخالت ـــ  .0

من خارج النظام ويدخل اليه اي انه تلك العناصر التي  يأتيبانها كل شيء  –تعرف المدخالت 

 وال ال يعملتدخل حدود النظام من البيئة ويقوم النظام بتجهيزها وتدريبها فالنظام بدون مدخالت 

الطالب والمنهج الدراسي والبيئة الصفية وخصائص ينتج مخرجات وتتمثل المدخالت بخصائص 

 المدرس .. وغيرها.

 processالعمليات ـــ  .8

االلية التي يتم التعامل مع المدخالت لتحويلها الى مخرجات وهذه العمليات هي  –والمقصود بها 

زيجا انسان او م قد تكون الة او والتي الطرائق واالساليب التدريسية واالستراتيجيات والتقنيات

 من االثنين . 

  out putاملخرجات ـــ  .3

عن العمليات وهي نواتج العملية التعليمية ومثال لذلك الطالب عندما يقبل في  ما ينتجهو كل 

الكلية تسمى مدخالت ومن خالل المراحل الدراسية التي يتزود بها من الطرائق واالساليب 

كذلك االتجاهات التربوية التي يمر بها الطالب المختلفة و بأنواعهاالتدريسية والمقررات الدراسية 
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من استعدادات ودوافع وتعزيز تسمى عمليات اما المخرجات نحصل بها على مدرس للتربية 

 .الرياضية

 feed Backالتغذية الراجعة ـــ  .4

المدخالت ، والعمليات ، والمخرجات واعادة النظر في مستوى  –وتعني تصحيح مسار النظام 

االهداف المحددة سلفا وتصحيح مسار النظام  ضوءالتغيرات التي حدثت في سلوك المتعلمين في 

 .  مخرجات ( –عمليات  –) مدخالت 

  

    مقومات التدريس:  

ان نوعها يعتمد على نوع المادة وطريقة عرضها ، فقد تعد المقومات اساس عملية التدريس اال 

تضاف مقومات اخرى وهذه تعتمد وما يمتلكه المدرس من مؤهالت وقدرات شخصية وعلمية 

 وكيفية االستفادة منها واستخدامها في التدريس ومن هذه المقومات.

 .املوهبة الفطرية )الطبيعية( -0

التدريس والمتمثلة في قوة الشخصية والتي تمكن هناك مقومات طبيعية تسهم في نجاح عملية 

المدرس من امتالك زمام المبادرة بالدرس كما ومن خاللها يضمن المدرس تشجيع الطالب على 

االنسجام واالندماج واالستجابة له وهذا يكون من خالل مدى استخدامه لصوته بوضوح ونقاوة 

فس وسرعة البديهية وكلها عوامل تسهم في النطق بشكل سليم اضافة الى طريقة االداء وضبط الن

 نجاح عملية التدريس.

 .القدرة على التعلم او االملام باملادة العلمية -8

ان المام المدرس بالمادة ليس له حد معين بل من الضروري االحاطة التامة والتعمق بمجال 

اجل تطبيق  اختصاصه من خالل االطالع على احدث المستجدات والمصادر العلمية الحديثة من

افضل الطرائق واالساليب المتطورة في مجال التدريس والتي تهدف الى مساعدة الطالب في 

 تعلمه ونموه وتكيفه سلوكيا واجتماعيا فضال عن اكتساب الخبرات الالزمة.
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 :مبادئ التدريس Principles of Teaching 

واتقان ومعرفة تفصيلية بأحدث ان عملية التدريس هي ليست مهمة سهلة فهي تحتاج الى فهم 

الوسائل والطرق وعلى المدرس ان يلم ويعرف معرفة تخصصية باألساسيات والمبادئ العامة 

 للتدريس والتي تتمثل باالتي.

 

 حتديد اهداف الدرس. اوال:
تعتبر األهداف امورا جوهرية في اعداد المناهج وتطبيقها ولها من االهمية في تحديد      

 قيق الغايات وتتحدد االهداف بما يلي.الوسائل لتح

 تأهيل المبادئ الوطنية في نفوس الطلبة .1

 اعداد الطلبة لمتطلبات المجتمع وتطلعاته ليساهموا في تطوره .2

 تحقيق النمو المتكامل للطلبة من خالل الممارسة لأللعاب والفعاليات  .3

 والتمتع بترويح هادفاستثمار اوقات الفراغ وبشكل فعال بما يعينهم على تكامل نموهم  .4

 .ثانيا: اعداد الدرس وتنظيمه 
ان التدريس الجيد ال يعتمد على المؤهالت الجيدة للمدرس فقط بل على استعداده المسبق اذا      

ما علمنا ان كل درس من دروس التربية الرياضية يعتبر نسبيا قائم بذاته وهو بنفس الوقت جزء 

 هذا يتحقق من خالل االتي.من عدة دروس متتالية ونظام محدد و

تحضير المكان من اجل القيام بالدرس لتأمين الترتيب والنظافة وتوفير وسائل االيضاح  -1

 وغيرها

استعمال دفتر الخطة الدراسية ومراجعة مواده من اجل تحقيق االتجاهات الجديدة وتسجيل  -2

 التعليمات واالرشادات 

 الى تحقيق مهام الدرس خالل المدة المحددة ان التنظيم الجيد واالستعداد المسبق سوف يؤدي -3

 ثالثا: التدرج يف االنتقال.

يعتمد التدريس الى حد كبير على المتعلم ومرحلة التعليم فعند تعليم مهارة حركية يؤخذ بنظر    

 االعتبار سن المتعلم والمرحلة التي هو فيها عندها يمكن تقديم نموذج ألداء الحركة او قد يكتفي

المتعلم من شرح الحركة ثم تأتي االجراءات العملية االخرى وعلى المدرس ان ال يتوقع ان جميع 

الطالب سيتمكنون من االداء الصحيح فتصحيح االخطاء واجب ضروري يقع على المدرس اول 
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بأول لوجود الفروق بين المتعلمين ، فالتدرج في المهارة الحركية يتم عن طريق شرح الحركة 

 عرضها والقيام بالعرض والتدريب على الحركة والتقدم في المهارة.ومن ثم 

 رابعا: مراعاة الفروق الفردية. 

من مبادئ التدريس هو مراعاة الفروق الفردية والمقصود بها التباين واالختالف في القدرات  

 العقلية 

ا، وقد خطت دول يقابلها تباين في الصفات البدنية وفروق في الصفات بين الجنسين والعمر ايض

العالم خطوات كبيرة في مجال مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة على اساس افراد وليس 

جماعات اذ تعطي لكل فرد مسؤوليات وواجبات تتناسب وخبراته كي ينمو بشكل سليم وهناك 

 من النقاط المهمة والتي تعمل على تقليل الفوارق وهي.

 لطلبة المتوسطين كونهم يشكلون االغلبيةاعطاء الواجبات التي تتالئم مع ا -1

 تشجيع الطلبة المتميزين الذين يقومون بإنجاز كبير -2

 التعاون في فهم مشكالت الطلبة المتأخرين وتشجيعهم ومساعدتهم على حل مشكالتهم -3

 خامسا: تنويع طرائق التدريس.

تختلف طرائق التدريس تبعا الختالف مراحل العمر وكذلك طبيعة المادة فالمادة النظرية       

تختلف عن المادة العملية في طريقة التدريس وطبيعة الموضوع وكذلك االمكانات المتوفرة من 

االجهزة والمواد المختبرية والصور والنماذج والوسائل التعليمية كل هذه العوامل تؤدي الى 

 الختالف في الطريقة المستخدمة وتنوعهاا

 سادسا: اثارة ميول الطلبة.
وتتمثل في توجيه اذهان الطلبة من خالل اثارة فكرة او حقيقة معينة لتغيير مستوى االتجاهات   

والمواقف واالفكار والقدرات المختلفة او إلنجاز اعمال معينة والتي من شأنها اكساب الطلبة 

فاعل للخبرات التعليمية المستهدفة والتي تزيد من واقعية التفاعل مع مجموعة الخبرات التي يت

 معها.
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 مفهومها .Concept 

في مجال التعلم مجموعة من المواد تعد اعدادا  Teaching aids يقصد بالوسائل التعليمية 

تستخدم في  حسنا لتستثمر في توضيح المادة التعليمية وتثبيت اثرها في اذهان المتعلمين وهي

جميع الموضوعات الدراسية التي يتلقاه المتعلمون في مختلف مراحل الدراسة وتتنوع هذه 

الوسائل وتختلف باختالف االهداف التي يقصد تحقيقها في الموضوعات المختلفة التي تدرس 

 لهم.

ها وتختلف مسميات الوسائل التعليمية من مستعمل ألخر ، فأحيانا تسمى وسائل إيضاح ، ألن

تهدف إلى توضيح المعلومات ، وتسمى أحيانا أخرى الوسائل السمعية والبصرية ، كون بعضها 

يعتمد على السماع كالمذياع ، والتسجيالت الصوتية ، والمحاضرات . . . إلخ ، وبعضها يعتمد 

على حاسة البصر كاألفالم الصامتة ، والصور الفوتوغرافية وغيرها ، وبعضها يستعمل 

 كاألفالم الناطقة ، والتلفاز .الحاستين 

غير أن الوسائل التعليمية بأنواعها المختلفة ال تغني عن المدرس ، أو تحل محله ، فهي       

عبارة عن وسيلة معينة للمدرس تساعده على أداء مهمته التعليمية ، بل إنها كثيرا ما تزيد من 

، والعمل على  ا في الوقت التعليمي المناسب أعبائه ،فال بد له من اختيارها بعناية فائقة ، وتقديمه

وصل الخبرات التي يقدمها المعلم نفسه ، والتي تعالجها الوسيلة المختارة ، وبذلك تغدو رسالته 

 أكثر فاعلية ، وأعمق تأثيرا .

وعليه يمكن القول إن الوسيلة التعليمية : هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم 

، وتوضيح المعاني واألفكار ، أو التدريب على المهارات ، أو تعويد الطالب على والتعليم 

العادات الصالحة ، أو تنمية االتجاهات ، وغرس القيم المرغوب فيها ، دون أن يعتمد المعلم 

 أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام .
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  :اهمية الوسيلة التعليمية 

تتبع اهمية الوسيلة التعليمية وتتحدد االغراض التي تؤديها في التعلم من طبيعة االهداف التي 

مستويات نمو تختار الوسيلة لتحقيقها من المادة التعليمية التي يراد للطالب تعلمها اوال ثم من 

المتعلمين االدراكية ، فالوسائل التي تختار لتالميذ المرحلة االبتدائية تفترق عن الوسائل التي 

تختار لطالب المرحلة الثانوية ، وان اهمية الوسائل التعليمية في مجال تعلم وتعليم المواد 

 الدراسية تتمثل في.

 تسهيل عملية التدريس والتعلم. -1

الوسائل المعينة في عمليات التدريس والتعلم يؤدي الى وضوح شكل االداء ويسهل ان استخدام 

للطالب عملية ادراك الحركة المطلوب تعلمها وبنفس الوقت تسهل للمدرس مهمته وتوفر عليه 

 الكثير من الخطوات واالجراءات وبذلك توفر الجهد وتسهل عليه التدريس.

 استثارة دوافع الفرد نحو التعلم. -2

الوسيلة التعليمية تقوم بمهمة استثارة الدافع وإيقاظه لدى المتعلم فعندما نعرض صورة لالعب 

يقوم بأداء حركة القفز فتحا فوق الصندوق لمهارة الجمناستك مثال فهذا يستثير الطالب ويدفعه 

لرياضة لتعلم مثل هذه الحركات ، تجعله يتميز بين اقرانه وقد تثير هذه الصورة داخله ايضا حبه 

 الجمناستك رغم صعوبة مهاراتها المختلفة.

 التشويق. -3

ان عرض بعض الوسائل التعليمية كالصور المجسمة او النماذج او االفالم التي تحمل نماذج 

للحركة المراد تعلمها تحرك الرغبة االيجابية لدى الطالب وتولد لديه الحب في تعلم هذه الحركات 

 رياضية وبذلك تعد الوسيلة عامال من عوامل التشويق والتحضير.او هذا النوع من االنشطة ال

 اختصار الوقت ودقة التنفيذ. -4

ان ادراك مفردات المهارة الحركية له اثره البالغ في احداث عملية التدريس لهذه المهارة 

دون  والوسائل التعليمية المناسبة تقوم بهذه المهمة حيث تتم العملية التعليمية بأسرع وقت ممكن

الفنية  ان يكون لهذه السرعة اثر سلبي على دقة االداء الن الطالب يكون مدركا لكل من النقاط

التي تؤثر على سير هذه المهارة اثناء االداء وبالتالي تخرج المهارة الحركية المطلوب تعلمها 

 بشكل دقيق.
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 المساعدة على التذكر. -5

عه فقط ومايراه الفرد ويسمعه ويلمسه افضل من ان ان ما يراه الطالب ويسمعه افضل من ان يسم

يراه ويسمعه فقط اي كلما زاد عدد الحواس المشتركة في اتمام عملية التدريس والتعلم للحركات 

 الرياضية ساعد ذلك على التذكر الجيد.

 تكوين االتجاهات االيجابية. -6

رياضية لها اثر او اتجاه عرض بعض الصور واالفالم او الملصقات لدى الطالب من انشطة 

ايجابي نحو ممارسة االنشطة الرياضية المختلفة من قبل الطالب دون ملل او ضجر بسبب دافع 

 الحب لممارسة هذه االنشطة الرياضية.

 .مراعاة الفروق الفردية -8

ية بين ان تعدد الوسائل التعليمية بأشكالها المختلفة واحجامها المتعددة يمكن ان يقابل الفروق الفرد

الطالب وهذا يسهل تعلم المهارات الحركية من قبل الطالب خاصة وان تعلم المهارات الحركية 

على اختالف التباين بين الطالب عند استخدامهم للوسائل التعليمية تساعد كل طالب على تفهم 

 واداء الحركات بسهولة.

 انواع الوسائل التعليمية .I am educational 

تربويون الذين يهتمون بأثر الوسائل التعليمية على الحواس الخمس عند الباحثون اليصنف 

 الدارسين على النحو االتي.

وتضم االدوات التي تعتمد على حاسة السمع اي كل ما تسمعه االذن  الوسائل السمعية: .1

وتشمل ) االذاعة المدرسية ، المذياع ، الراديو ، اجهزة التسجيل الصوتي وتستخدم لعرض 

 المهارة( 

وتضم االدوات التي تعتمد على حاسة البصر ولها اهمية كبيرة حيث ان  الوسائل البصرية: .2

ية يفيد كثيرا خاصة عند تدريس المهارات الحركية المركبة ، تقديم االنموذج بصورة مرئ

وتشمل ) الصور ، االفالم المتحركة ، الخرائط ، االشكال ، الشرائح ، السبورة ، الرسوم 

 البيانية(
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هذا النوع يجمع بين ما تسمعه االذن وتراه العين في نفس الوقت  الوسائل السمعية البصرية: .3

ع والبصر في وقت واحد ومن امثلتها ) الفيديو ، التلفزيون اي يشترك فيها حاستا السم

 التربوي ، افالم السينما التعليمية(

وتشترك في هذه المرحلة حواس اخرى اهمها حاسة  وسائل عملية تشرك حاسة اللمس: .4

اللمس وقد تأتي هذه المرحلة في مرحلة التجريب ولها من االهمية كونها عملية تطبيق لما تم 

يته ويتم التجريب بواسطة المتعلم نفسه وتشمل ) الرحالت التعليمية ، المختبرات سماعه ورؤ

 التعليمية ، المتاحف ، المالعب والمنشأ الرياضية( 

يشير العلماء والمختصين في مجال التربية والتعليم الى اهمية استخدام الوسائط المتعددة 

Multimedia عند عرض المهارات للطالب في الجزء التعليمي من الدرس ألنها تؤثر على

اكثر من حاسة من حواس المتعلم وهذا التنوع في الحواس ينمي الذاكرة ويزيد من حفظ المعلومة 

في الذاكرة الطويلة االمد وبالتالي سرعة استرجاعها ، كما ان اشراك اكثر من حاسة يبدد الملل 

 ه واالثارة ويزيد من االنتبا

 :قواعد بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة 

وذلك لغرض التعرف على فعاليتها في  Evaluation of means تقويم الوسيلة: -1

تحقيق الهدف منها ومدى تفاعل المتعلم معها فضال عن استخدامها او عدم استخدامها 

 مرة اخرى.

أي اصالح ما قد يحدث لها من عطل Maintenance of the means  صيانة الوسيلة: -2

 اوخلل واستبدال ما قد يتلف منها واعادة تنظيفها كي تكون جاهزة لالستخدام مرة اخرى.

 :انواع الوسائل التعليمية يف الرتبية الرياضية 
ان الوسائل التعليمية في التربية الرياضية اصبحت تدخل ضمن العملية التعليمية لكونها تقوم على 

وتنفيذ جميع جوانب التعليم والتعلم واصبحت جزءا من الوحدات التعليمية  اساس تصميم

 والتدريبية .

 اما عن انواع الوسائل التعليمية في التربية الرياضية فقد قسمت على النحو االتي.
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 االمنوذج احلركي: -0

باإلمكان اختيار وفيه يقوم المدرس او المدرب بأداء النموذج الحركي امام الطلبة او الالعبين او 

احد المتميزين باألداء مع التوضيح بالشرح اللفظي من قبل المدرس او المدرب وهذه تعد وسيلة 

 سمعية بصرية.

 الصور او الكتب املصورة:  -8

ويتم من خاللها الشرح اللفظي للصورة او الكتاب من قبل المدرس او المدرب فاذا كان الغرض 

م المهارة باالعتماد على الصور والتدرج بشرح المراحل المختلفة تعليم مهارة معينة فيبدأ بتعلي

 لألداء وبهذا تكون الوسيلة سمعية بصرية ايضا.

 اللوحات املمغنطة: -3

وهي لوحات معدنية مزودة بقطع معدنية ممغنطة يستخدمها المدرس او المدرب عندما يشرح مع  

 وعة من قبله.تحرك القطع وفقا لمواقف سير اللعبة او الخطة الموض

 االشرطة السينمائية ، شرائح االفالموسائل العرض الضوئية:  -4

وهي من الوسائل التعليمية التي تستخدم من قبل المدرس او المدرب لتوضيح السبورة:  -5

 بعض االمور عليها للطلبة او الالعبين.

الحديثة  وهي من الوسائل اجهزة احلاسوب والكامريات الرقمية والعرض ) داتشو(. -6

التي بدأت تستخدم في المجال الرياضي وخاصة في مجال البايوميكانيك لتحليل اداء الالعبين او 

 لتقطيع حركات الالعبين وعرضها بشكل متسلسل او ثابت.
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 (01حماضرة رقم )

 
 

 القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية
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  الرتبويةالقياس والتقويم ودورهما يف العملية.  

 Meaning of measurement معنى القياس. 

منذ ان وجد االنسان على ارض البسيطة استخدم القياس كمعيار اعتبره الركيزة االساسية في 

التعرف على سمات االشياء المحيطة به ، لذلك ال نعجب اذا ما عرفنا ان هذه العملية مهمة في 

والظواهر واالنطالق من خاللها للوصول الى حكم حياته من خالل تعرفه على سمات االشياء 

شامل ودقيق ومتكامل استنادا لقواعد وقوانين مناسبة لطبيعتها ، فالقياس عملية تعنى بالوصف 

يتضمن اية احكام بالنسبة لفائدته او قيمته او جدواه وقد  الكمي للسلوك او للواقع المقيس وال

 عرف القياس بانه .

 د بواسطتها ما يوجد بالشيء من الخاصية او السمة التي نقيسها(()) العملية التي يتحد

والقياس في التربية الرياضية يحتاج الى استخدام وحدات قياس مناسبة فعندما نسأل عن طول 

الفرد مثال فأننا نتوقع اجابة تقدر لنا هذا الطول تقديرا كميا بعدد من السنتمترات وكذلك عندما 

الالعب فأننا نتوقع تحديد هذا الذكاء برقم معين يشير الى نسبة ذكاء نحاول التعرف على ذكاء 

هذا الالعب ولكي تجري عملية القياس بشكل صحيح وتؤدي الى معلومات قيمة ينبغي ان يوفر 

الشخص الذي يقيس ادوات مناسبة ودقيقة تساعده على تحليل المعلومات او المواصفات التي 

 ينشدها ، وللقياس نوعان هما.

 

 :انواع القياس 
 Direct measurement القياس المباشر. .1

وهو ان نقيس الصفة او الخاصية نفسها فعندما نقيس طول الطالب فنحن نقيسه بطريقة مباشرة 

او الياردة وكذلك عندما نقيس وزن الطالب  واجزاؤه حيث نستعمل اداة القياس في ذلك كالمتر

 نضعه على الميزان ووزنه بالكيلو غرام.

 

 Indirect measurement القياس غير مباشر. .2

في هذا النوع من القياس ال يستطيع المدرس قياس الخاصية بطريقة مباشرة وانما نقيس الخاصية 

 المترتبة على الخاصية لنتوصل الى الخاصة )الرقم( الذي نريده . 
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( 63او  73هو )فالذكاء عند الطالب ال نستطيع ان نضعه على الميزان ونقول ان ذكاء الطالب 

 وانما نقوم بتصميم اختبار خاص بذكاء الطالب ونطبقه من خالل نتائج االختبار.

 

  :خصائص القياس الرتبوي 

 للقياس التربوي عدة خصائص منها.

بما اننا في المدارس والكليات نتعامل مع ظواهر تربوية معقدة في شخصية الطالب فيجب ان  .1

 يكون القياس التربوي كميا.

تعلم الطالب في بعض المهارات الحركية  ال نقيسالقياس التربوي قياس غير مباشر فنحن  .2

 بل للمالحظة والقياس.اوانما نستدل على اداء المتعلم الق

القياس التربوي في التربية الرياضية فيه خطأ ما وعلينا اكتشافه بالطرق االحصائية ثم نزيله  .3

 هذه االخطاء هي. قبل استعمال النتائج وتفسيرها ومن بين

 مثل التخمين في االختبارات الموضوعية –اخطاء الصدفة  -أ

 والتي تنتج عن الخلفية الذاتية والتقديرية للمقوم -اخطاء التحيز -ب

 بالليونة او القسوة او االعتدال. المقوموالتي تصف شخصية  –اخطاء البنية الشخصية  -ت

 ال يدلت التحصيلية وليس حقيقيا فهو الصفر في القياس التربوي نسبيا وخاصة في االختبارا .4

على انعدام الخاصية عند الطالب ، فاذا حصل الطالب في امتحان االحصاء )صفرا( هذا ال 

يعني ان الطالب ال يعرف شيئا بالنسبة ألسئلة االمتحان فلو استبدلنا االسئلة لتغيرت درجة 

 الطالب.

  :بطريقة كمية او كيفية ) نوعية (  اعدت لتقيس يعرف بانه مجموعة من المثيراتالمقياس

للعمليات العقلية او الخصائص النفسية وهي اي طريقة موجودة لتقدير صفة من الصفات 

طبقا لمستويات متدرجة والمستويات قد تكون كمية مثل ) الطول ، الوزن ، العمر( وقد تكون 

ل ، متوسط االنفعال لفظية ) ضعيف ، متوسط ، جيد ....( او قد تكون وصفية ) سريع االنفعا

 ، غير منفعل(.

  :هو مجموعة من االسئلة تقدم للطالب لإلجابة عليها ويعرفه ) كرو نباخ ( بانه االختبار

اجراء منظم لمالحظة سلوك شخص ما ووصفه بوسائل ذات مقياس عددي ) درجات او 

 تقديرات ( واالختبار هو احد وسائل القياس ويأتي قبله 
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 The meaning of the calendar معىن التقويم. 

ان نتائج االختبارات والمقاييس ال تعطي اي معنى او مدلول في حد ذاتها فنحن ال نختبر لمجرد 

رغبتنا في االختبار كما اننا النطبق المقاييس للقياس في حد ذاته ولكننا نختبر ونقيس من اجل 

، وفي التربية تعد عملية  منه بيان قيمة الشيء وتصحيح ما اعوجعملية التقويم والتي تعني 

التقويم احد المرتكزات االساسية في اي برنامج تربوي كما وتعد عنصرا جوهريا من عناصر 

العملية التعليمية ، ويشير )بومجارتنر( الى ان التقويم هو العملية التي تستخدم المقاييس وغرض 

لتحديد مستويات حتى يمكن اتخاذ  المقاييس جمع البيانات وفي عملية التقويم تفسر هذه البيانات

 قرار ولعل الشكل التالي يوضح المقصود بالتقويم التربوي

 

  

 

 

 

  :اغراض التقويم 

 ان الغرض من التقويم معرفة مدى نمو الطالب في جميع نواحي شخصيته العقلية والعملية

 والوجدانية واالجتماعية ومهاراته االكاديمية ويذكر بعض التربويين ان الهدف من التقويم هو.

 / هو بيان نواحي النقص وكذلك التكامل او القوة. Diagnosis التشخيص .1

 / وهو بيان طريقة التغلب على النقص وتذليل الصعوبات والمساوئ the cure العحاج .2

 كاالتي. هايمكن ايجاز : اهداف التقويم 

 معرفة مدى فهم الطالب لما اكتسبه من حقائق ومعلومات. .1

 معرفة مدى قدرة الطالب على التفكير الناقد وعلى االستدالل واالستنباط. .2

 الوقوف على ما لدى الطالب من اتجاهات وتقديرات للظواهر االجتماعية. .3

 اطالع المدرس على مستوى طالبه العقلي والمهاري والوجداني. .4

 عن حاجات الطالب وميولهم واتجاهاتهم.الكشف  .5

 معرفة مستوى الطالب ومن ثم اعداد التقارير. .6

 ومادية.أتشويق الطالب الى الدراسة وبخاصة اذا صاحب التقويم جوائز معنوية  .7

 اتخاذ القرارات الحكم على قيمة هذه البيانات تجميع بيانات مناسبة
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 .العالقة بني القياس والتقييم والتقويم 

بار تحصيلي في الكرة نفترض ان تدريسيا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قام بإجراء اخت

/ درجة(  53الطائرة للمرحلة الثانية في بعض المهارات االساسية فحصل احد الطالب على ) 

والشينا محددا من حيث التفوق او ، ( فهذا يعني قياسا لمستواه في التحصيل / درجة133من )

فنقول انه   Evaluation  التأخر ولتوضيح معنى هذه الدرجة فأننا نقوم بعملية ) التقييم (

يستحق مقبول في ضوء مستويات التحصيل بالكرة الطائرة اما عملية التقويم فنقوم هنا بالتحقق 

 من مستواه استنادا على حكم التقييم بإعادة االمتحان له لو اعطاء دروس اضافية.

التقويم( يمكن ان يكون على  -التقييم -هذا يعني ان الفروق بين المصطلحات الثالث ) القياس

 التقويم اصدار حكم وتعديل((  –التقييم اصدار حكم  –النحو االتي )) القياس وصف 

 

 .خصائص التقويم Calendar properties 

 للتقويم خصائص عديدة منها

 ومحددةالتقويم عملية تبدأ بأهداف واضحة  -1

 التقويم عملية شاملة يتسع جميع االهداف -2

 التقويم عملية مستمرة هدفها التطوير والتحسين -3

 التقويم عملية متكاملة يهدف الى التشخيص والعالج والوقاية -4

 التقويم عملية تعاونية -5

 التقويم عملية ديمقراطية -6

 التقويم عملية تتسم بسمات الصدق والثبات والموضوعية -7

 

  الرتبوي يف الرتبية الرياضية.انواع التقويم 

يهتم التقويم التربوي في التربية الرياضية ويمتد الى كل المصطلحات التعليمية من اهداف 

ومحتوى وطرائق تدريس ووسائل تعليمية فضال عن ذلك يهتم بتقويم االشخاص من مدرسين 

ومن ربوي عدة انواع وللتقويم الت ، بالعملية التربوية ما يرتبطوادارة ومدارس ومشرفين وكل 

 .هذه االنواع هو
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 .والذي يشمل التقويم حسب االجراء 

 Primer .التقويم التمهيدي -1

ويتم في بداية البرنامج التعليمي للتعرف على حالة الطلبة وما يمتلكونه من معلومات ومهارات 

اجراء  وقدرات ويفيد هذا التقويم للتعرف على خبرات الطلبة وما يمتلكونه من معلومات قبل

البرنامج التعليمي وذلك بمقارنة نتائج اجراءات التقويم الذي يحصل عليها الطالب قبل البرنامج 

 وبعد نهاية البرنامج.

 

 Structural التقويم البنائي. -2

وهو التقويم الذي يالزم العملية التعليمية وبصورة مستمرة اثناء الدرس ويتم ذلك بتقسيم المقرر 

الدراسي الى وحدات صغيرة حيث يضع المدرس لكل موقف تعليمي عددا من االسئلة )مثيرات( 

تتعلق بالوحدة الدراسية وذلك للتعرف على مدى سيطرة طلبته على تلك الوحدة الدراسية 

 اسباب عدم استطاعة بعضهم من اداء المهارات المراد تعلمها. اوتشخيص

 

 The final التقويم الختامي )التجميعي(. -3

وهو التقويم الذي يتم عادة في نهاية السنة الدراسية ويستعمل هذا التقويم التخاذ قرارات متعلقة 

 بنقل الطالب من مرحلة الى اخرى او تخرجهم ومنحهم الشهادة . 

 Follow-up التتبعي.التقويم  -4

 

ان البرنامج التربوي والسير فيه يقتضي ان يكون هناك تقويم متتابع ومستمر لما يتم انجازه 

بحيث يمكن التعديل في بعض االليات المستخدمة في التقويم او في بعض االساليب المتبعة وهذا 

 يقودنا الى استمرارية التقويم وعدم توقفه.

 

 
 


