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 وذلن الجسم تنمٌة تشكٌل على المختلفة وادواتها ومهاراتها باشكالها البدنٌة التمارٌن تعمل

 الرٌاضً والمٌدان عامة، بصورة الحٌاة مٌدان فً األداء من تمكنه لدرة احسن الى للوصول

 العٌوب من واصالحه الجسم تشكٌل على بمدرتها التمرٌنات تمتاز كذلن خاصة، بصورة

 ..عضالته وتموٌة الجسم بتكوٌن تمتاز كما النمو، فترة خالل علٌه تطرا لد التً والتشوهات

 التمارٌن البدنٌة



 -:تعرٌف التمارٌن البدنٌة 

 األسس تراعً خاصة قواعد وفق الحركٌة مقدرته وتنمً الجسم تشغل التً البدنٌة الحركات هً
 .المختلفة الحٌاة مجاالت فً والعمل األداء من عال مستوى الى للوصول العلمٌة والمبادئ التربوٌة

 عموما ((،متزنه تربٌة الجسم لتربٌة المختارة الحركات تلك)) بأنها البدنٌة للتمارٌن سائد تعرٌف وهناك

 من لكل السرٌع التقدم هدفه ٌكون منتظم تعلم كل على ٌطلق الحاضر الوقت فً التمرٌن أصطالح فان

 من كبٌرة مجموعة فان الٌه االشارة تجدر ومما الحركً، التعلم وزٌادة والعقلٌة الجسمٌة الناحٌة

 الحركٌة قدراته وتنمٌة بناء فً الجسم ٌحتاجه ما لتحقٌق تؤدي وجمٌعها المختلفة والحركات األوضاع

 لتحقٌق تكون كأن التمارٌن تلك اجله من وضعت الذي الغرض تحقق علمٌة او تربوٌة ضوابط تحت

 قد او مهارة لتحسٌن أو العضلٌة المجامٌع االدامة تكون قد أو مهنً وظٌفً رٌاضً اداء أو عال مستوى

 االحتٌاجات، من وغٌرها جسمانً تشوٌه او عٌب االصالح تكون



 التعرٌف الشامل 
 للتمارٌن البدنٌة

 العلمٌة التربوٌة واألسس للمبادئ طبقا المختارة البدنٌة والحركات األوضاع هً)

 األهداف لتحقٌق الحركٌة قدراته مختلف وتنمٌة الجسم وبناء لتشكٌل تهدف والتً

 .(اجلها من وضعت التً



 انواع التمارٌن البدنٌة

 :النظامٌة التمارٌن :اوال

 جعل وهو ،خارجی هدف هو األولى متداخلتٌن ناحٌتٌن الى التمارٌن هذه

 فً ٌمف أن طالب والهدف الممبلة، التمارٌن ألداء مالئمة اكثر هدف كل

 عن أهمٌة لل ال الذي والثانً الممبلة، التمارٌن ألداء مالئمة األكثر المكان

 وبصورة تلمائٌا بالعمل للمٌام معتادٌن وجعلهم الطالب ضبط هو سابمه،

 التراصف، الخطوات،) التمارٌن هذه وتشمل الجماعة مع ودلٌمة منتظمة

 العرض وضع النسك، تشكٌل الرتل، تشكٌل الفرق، تحمر المسافات،

 .(االنصراف الدورات دائرة، تشكٌل بأنواعه،



 :(التشكٌلٌة او) االصالحٌة التمارٌن :ثانٌا

 تشكٌال الجسم السام تشكٌل :أوالهما الجسم، فً مهمتٌن ناحٌتٌن الى التمارٌن هذه تهدف

 على فتؤثر المختلفة العضلٌة المجامٌع بٌن التوافك وتنمٌة صحته، ادامة على تحافظ متناسما

 المرونة الجسم تكسب انها كما صحٌحة، بصورة بوظائفها تموم حتى الداخلٌة األجهزة

 العٌوب من الجسم باصالح تموم فهً :الثانً هدفها اما .والسرعة والموة والرشالة

 على والتركٌز عمل تكرار من لمهنته الفرد ممارسة نتٌجة فٌه تكون لد التً والتشوهات
 :الى التمارٌن هذه وتمسم تطول، او فتمصر العضالت من خاصة مجموعة

   .الرجلٌن تمارٌن1.

   .الذراعٌن تمارٌن2.

 :االتٌة التمارٌن هذه وتضم والجذع العنك تمارٌن3.

 .الظهر تمارٌن -أ

   .بطنٌة تمارٌن -ب

 .جانبٌة تمارٌن -ج



 التوافقٌة التمارٌن :ثالثا

 عمل على ظاهرا اثرا ولها العصبً، العضلً التوافق الى التمارٌن هذه وتهدف

 الفرد وتعود الجسمٌة القوة تنمً فهً ذلك وبجانب والتنفس، الدوران جهازي

 تمارٌن الرفع، تمارٌن التوازن، تمارٌن) :هذه وتشمل والمطاولة التحمل على

 .(البقعة على قفزات الوقوف، والهرولة، السٌر تمارٌن القفز، تمارٌن الرشاقة،
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   .المرفقين عظمي على الجسم ارتكاز يكون -1

 .الوقوف وضع في كما والجذع والكتفان الراس وضع يكون -2

 .الركبتين تباعد مع الساقين تقاطع -3

 .بالمشطين لتمسك الركبتين خارج تمتد او الركبتين على اليدان توضع -4

 (جلوس التربع)وضع الجلوس : ثانيا



 البروك وضع :ثالثا

 .قليال متباعدتان وهما الركبتين على الجسم يرتكز -1

 .الوقوف حالة في كما والجذع والذراعان والكتفان الراس وضع يكون -2

 .األرض القدم وجه يالمس أن على للساقين امتدادا القدمين وضع يكون-3

 .الفخذين مع زاوية ويشكالن لالرض موازيا القدمين وضع يكون -4



 وضع االستلقاء: رابعا

 .الجسم بحالة امتداد كامليكون  -1

 .وضع اليدين موازيا المتداد الجسميكون  -2

وضع الراس والكتفان والجذع والرجلين كما في يكون -3

 .وضع الوقوف
 



 التعلق وضع :خامسا
 .محموال باكمله الجسم وضع يكون أن -1

 .الصدر بمستوى الذراعين بين المسافة تكون أن -2

 .الوقوف في كما والرجلين والجذع والكتفين الراس وضع حالة تكون أن-3
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 :االتٌة االقسام الى تحققها التً االغراض حٌث من التمارٌن تقسم

 .العامة االساسٌة التمارٌن -1

  .الخاصة الغرضٌة التمارٌن -2

 :منها نوجز التمارٌن وهذه .(المنافسات او المستوٌات) القدرة تمارٌن -3

 اغراض التمارٌن البدنٌة



 : العامة االساسٌة التمارٌن -

   :هما غرضان لها التمارٌن وهذه

 ٌتحقق البنائً الغرض ان التشكٌلة، أو االصالحٌة التمارٌن تخدمه :بنائً غرض -أ

 اجزاء جمٌع تطور ألن األساسٌة، التدرٌبات عند استخدامها ٌجب والتً الجسمٌة الصفات تطوٌر من

 القوة،) تمارٌن هً التمارٌن هذه أمثلة ومن التدرٌبات، حالة رفع الى ٌؤدي أن ٌمكن التدرٌب عند الجسم

 .للجسم المتزن الطبٌعً النمو على تعمل والتً (القوام تحسٌن والمرونة،

 المهارات ترقٌة وتحقق والتوافقٌة النظامٌة الحركٌة التمارٌن وتخدمه : حركً تعلٌمً عرض -ب

 ، الخاصة العضلة واختٌار الجسم، حركات فً التحكم على مراعاة على وتعوده الفرد عند الحركٌة

 باتجاهات القفز الوثب، الحجل، الجري، المشً، ومن الحركة، تتطلبه الذي الخاصة العضلة واختٌار

 .مختلفة



 : (الخاص الهدف ذات) الخاصة الغرضٌة التمارٌن -2

 المنظمة األلعاب) مثل الرٌاضٌة األنشطة أنواع لمختلف الخاصة الحركٌة المهارات وتنمٌة إعداد إلى تهدف

 فً مستواه وتنمٌة الالعب إلعداد مساعدا عامال تعد كذلك ،(والفردٌة الفرقٌة والمهارات والمٌدان، الساحة والعاب

 .به الخاصة الرٌاضٌة الفعالٌة نوع

 : (السباقات()المستوٌات تمارٌن) المقدرة تمارٌن -3

 والتركٌب الحركً األداء على القدرة حٌث من المستوٌات أعلى إلى الالعب بمستوى الوصول هو غرضها

 العروض فً التمارٌن هذه وتستخدم علٌها، ٌتدرب التً الفعالٌة تتطلبها التً األخرى والتشكٌالت الحركً

 الطرٌقة حٌث من التمارٌن هذا تقسم وكما صغٌرة، مجموعة تؤدٌها التً المغلقة القاعات فً وباألخص الرٌاضٌة

 :ٌأتً ما إلى بها تؤدي التً

   .مساعدة أداة أي استعمال دون من فٌها تؤدي التً البدنٌة، التمارٌن فً األوضاع -1

 او الطبٌة الكرات باستخدام البدنٌة التمارٌن فٌها تؤدي التً باألدوات، التمارٌن -2

 .الوثب حبال او األطواق

 والساللم الحائط وعقل السوٌدٌة المقاعد بواسطة البدنٌة التمارٌن فٌها تؤدي التً األجهزة، بمساعدة التمارٌن -3 

 .زمٌل بمساعدة أو فردٌة بصورة تؤدي وقد



 أوضاع التمارٌن البدنٌة
 الحركة اداء قبل الجسم ٌتخذه الذي الشكل على ٌدل الذي الوضع هو :االبتدائً الوضع

 دفع مما ٌتخذها، أن اإلنسان لجسم ٌمكن التً األوضاع، تعددت ولقد انتهائه، وبعد

 :هما رئٌسٌن قسمٌن إلى تقسٌمها إلى المعنٌٌن

 .(االساسٌة) األصلٌة االبتدائٌة األوضاع -1

 .(الفرعٌة) المشتقة االبتدائٌة األوضاع -2

 

 : (االساسٌة) االصلٌة االبتدائٌة األوضاع 

 وهً اوضاع خمسة إلى األصلٌة االبتدائٌة األوضاع التدرٌس بطرائق المتخصصون حدد

 لتلك مفصل شرح ادناه وفً (التعلق - االستلقاء - البروك - الجلوس - الوقوف)

 .األوضاع

 



 الوقوف وضع :اوال

 - :النه شٌوعا واكثرها االبتدائٌة األوضاع اهم من الوقوف وضع ٌعد

 .والتمارٌن الحركات من لكثٌر االبتدائً الوضع -1

 .المختلفة التمارٌن مجموعة بٌن اتصال حلقة -2

 .للجسم االصالحٌة التمارٌن من االستفادة مدى ٌظهر -3

 وارتخاء المفاصل وتصلب الجسمٌة العٌوب بوضوح الوقوف فً ٌظهر اذ

 طبٌعٌا، الوضع جعل على تعمل الرٌاضٌة التمارٌن فدروس لذا العضالت،

 تتوفر أن ٌجب هنا ومن لدٌهم، مألوفا ٌصبح حتى علٌه الطالب وتدرٌب

 :وهً صحٌحا ٌصبح لكً الوقوف وضع فً االتٌة الشروط

  



 والنظر مرفوع والراس الكتف لوحً تقارب مع قلٌال مرتفع والصدر القامة، اعتدال -1 

 .قلٌال داخل والحنك لألمام شاخص

 .طبٌعً والتنفس متصلب غٌر الجسم-2

 .امتداده وعلى الجسم مع بالقرب الٌدان-3

 .الخلف إلى قلٌال مدفوعان الكتفان-4

 .الطبٌعً بوضعه والظهر معتدال الجذع ٌكون-5

 .الركبتٌن مفاصل فً انثناء أي وجود عدم-6

 فتكون المشطان أما متالصقٌن، الكعبان ٌكون أن على بعضهما من قرٌبان القدمان-7

 .(سم20-10) بٌن المسافة
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 - الوقوف وهي سابقا شرحها تم التي األصلية األوضاع من تشتق التي األوضاع تلك هي

 :خالل من وذلك (التعلق -االستلقاء البروك - الجلوس

 الرجلين تحريك -ب            الذراعين تحريك - أ

 وألدوات األجهزة من الجسم وضع الى بالنسبة -ث               الجذع تحريك -ت 

 .الرياضية التربية لمدرس ومهمة مناسبة نراها التي األوضاع اهم وصف الى نعمد وسوف

 الجلوس، الوقوف،) األساسية األوضاع من المشتقة األوضاع التالية الصفحات في وسندرج

 وصور االيعازات ذكر مع والجذع والرجلين الذراعين بتحريك التعلق االستقاء، البروك،

 .تمرين كل تمثل

 (الفرعية)األوضاع االبتدائية المشتقة 
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 المصطلحات العملٌة التعلٌمٌة

 التدرٌس والتعلٌم والتعلم

 ٌراد التً الظروف تهٌئة او اكسابه او بتعلمه نرغب الذي السلوك تحدٌد عملٌة هو التدرٌس

 الهدف الى وصوال التعلم بٌئة فً التحكم درجة وتقدٌر اطارها، فً السلوك هذا ٌنمً أن

 .المنشود

 المدرس وعناصره ومخرجاته عملٌاته و مدخالته له مخطط نظام التدرٌس أن ونرى

 طالب، مدرس،) العناصر هذه أن بالذكر الجدٌر ومن التعلٌمٌة والبٌئة والمنهج والطالب

 بعملٌة ٌقوم أن ٌمكن ال فالمدرس بعض، عن بعضها ٌنفصل ال ومتفاعلة مترابطة (منهج

 بتدرٌسه، ٌقوم مدرس خالل من اال دوره ٌؤدي ال والمنهج ومنهج، طالب بدون التدرٌس

 مالئمة تعلٌمٌة بٌئة ضمن ذلك كل ٌتعلم طالب بدون لهما دور ال والمنهج المدرس من وكل

 .واالجتماعٌة المادٌة بالمؤثرات ومعززة

 عناصر خمسة هناك نرى االتصال عملٌة خالل من التدرٌس عملٌة بتحدٌد نقوم فعندما

   :وهً االتصال لعملٌة

   راجعة تغذٌة    ارسال قناة          استجابة          مستقبل          رسالة          مرسل 

.           

  
 



   :المالحظة مستوى -1

 قدرة لدٌه ٌكون أن المتعلم من وٌتطلب الحركً، المجال فً مستوى اول وهو

 امامه ٌدور ما ودقائق تفاصٌل بدقة ٌالحظ لم فاذا حوله، ٌدور لما واعٌة ومالحظة

 ضعف على بالطبع ٌؤثر التفاصٌل لهذه واغفاله جهله فان (ما شً عمل اثناء)

 :المستوى هذا فً المستخدمة السلوكٌة االفعال امثله ومن. العمل هذا ألداء قدرته

 (الخ ..... ٌتابع ٌشاهد، ٌالحظ، ٌراقب، )

 للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (المالحظة مستوى) السلوكی الهدف صٌاغة

 المهاري

 .بدقة الثقل قذف تعلم مراحل المرئٌة التعلٌمٌة الوسٌلة عبر الطالب ٌتابع ان -

 .حركٌة لمهارة المدرس عرض الطالب ٌشاهد  -

   الرٌاضٌة التربٌة مدرس هو :المرسل -1

   بسمل تدر المراد المادة او الفعالٌة أو الحركٌة المهارة هً : الرسالة -2

 كأن المعلومات، اٌصال خاللها من الرٌاضٌة التربٌة مدرس ٌقوم التً التدرٌسٌة الطرٌقة هً :ارسال قناة -3

 . غٌرها أو سمعٌة أو مرئٌة وسٌلة خالل من أو الطالب مع المباشر الكالم تكون

 .المحاضر او المستمع أو المدرسة ساحة فً الطالب هو :المستقبل -4

 ٌقوم ذلك بعد الرٌاضٌة التربٌة مدرس ٌقدمه معٌن لمثٌر استجابته اي الطالب، فعل رد هً :االستجابة -5
 .المدرس من المقدمة التصحٌحٌة المعلومات وهً (fed back) بتقدٌم المدرس



 متبعا منه معٌن جزء أو عمل بأداء المتعلم ٌقوم المستوى هذا فً :التقلٌد مستوى -2

 فً المستخدمة السلوكٌة األفعال امثله ومن.امامه اعدت والتً شاهده او الحظه ما تماما

 :المستوى هذا

 (ٌعٌد ٌقلد، ٌكرر،)

 المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التقلٌد مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 مهارة اداء الطالب ٌعٌد أن - الحركٌة المهارة عرض كٌفٌة فً مدرسه الطالب ٌقلد ان -

 .الطائرة بالكرة االعلى من المواجه االرسال

 التدرٌس وفن علم
  

 وله الجوانب متشعب ضخم مشروع تصمٌم عملٌة هو بل وظٌفه او عمل مجرد لٌس فهو فن، التدرٌس

 البحث واسالٌب اإلبداعٌة القدرات الرٌاضٌة التربٌة مدرس الستغالل كفن والتدرٌس واضحة، مرتكزات

 وفن فكرٌة مرونة من ٌمتلك بما الدرس خطة تعدٌل على والقابلٌة الدرس فً الجٌد االخراج وتوظٌف العلمً

 الجمالٌة اظهار هو التدرٌس فن أن سبق ما تحلٌل ٌمكن هنا ومن والمهارات، والمعارف المعلومات توصٌل

 هرم بناء فً مصممة تربوٌة أو فنٌة مهارات جملة مع المدرس تعامل اثناء والوقت الجهد فً واقتصاد

 :وهً التدرٌس فن معها ٌتعامل التً للمهارات األساسٌة الركائز من كبٌر بعدد ٌرتبط ومتسلسل متدرج

 .واضحة اهداف ذات حرفة :التدرٌس فن1.

   .التدرٌس على القائم ابداع :التدرٌس فن2.

 .وتربوٌة عملٌة كفاٌات :التدرٌس فن 3.

 .ومشوقة فنٌة تدرٌسٌة طرائق اتباع :التدرٌس فن4.

  



 .أداناه فً موضح وكما ومخرجات ومعالجات مدخالت على ٌحتوي كنظام التدرٌس

 المدخالت :اوال

 البٌئة من النظام حدود تدخل التً العناصر ای الٌه، وٌدخل النظام خارج من ٌاتً شً كل بانها :المدخالت تعرف 

 بخصائص المدخالت وتتمثل مخرجات، ٌنتج وال ٌعمل ال مدخالت بدون فالنظام  وتدرٌبها بتجهٌزها، النظام وٌقوم

 .الخ ..المدرس وخصائص الصفٌة والبٌئة الدراسً والمنهج

 العملٌات :ثانٌا

 التدرٌسٌة واألسالٌب الطرائق :هً العملٌات وهذه مخرجات إلى لتحوٌلها المدخالت مع التعامل ٌتم التً االلٌة :بها والمقصود

 .االثنٌن من مزٌجا أو انسان أو الم تكون قد اي والتقنٌات واالستراتٌجٌات

 المخرجات :ثالثا

 التربٌة كلٌة فً ٌقبل طالب :لذلك ومثال التعلٌمٌة، العملٌة نواتج هً، المخرجات أو ،(المعالجة) العملٌات عن ٌنتج ما كل هو 

 والمقرارات التدرٌسٌة واألسالٌب الطرائق من بها ٌتزود التً األربع الدراسٌة المراحل خالل من (مدخالت) تسمى الرٌاضٌة

 (عملٌات) تسمى وتعزٌز ودوافع استعدادات من الطالب بها ٌمر التً التربوٌة االتجاهات وكذلك المختلفة بانواعها الدراسٌة

 .الرٌاضٌة للتربٌة مدرس على بها نحصل (المخرجات) اما

 المخرجات اما (عملٌات) ٌسمى وتكثٌف تبرٌد من له ٌحصل وما الثالجة فً ٌدخل عندما (مدخالت) ٌمثل الماء :اخر مثال

 .(ثلج) على الحصول هو



 :التجرٌب مستوى -3

 ٌجرب أنه أي الحرٌة، من بشًء الواجبات بعض تنفٌذ فً المتعلم أو الطالب ٌبدا هنا 

 عمل فً المدرس تدخل ٌقل كذلك األول، المستوى عکس قبل من ٌرها لم اشٌاء عمل

 :المستوى لهذا تستخدم التً األفعال ومن .علٌه واالشراف التوجٌه على معتمدا الطالب

 (ٌنفذ ٌعمل، ٌجرب، ٌؤدي،)

 المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التجرٌب مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 .جٌد بمستوى التبادلً األسلوب فً المالحظ او المؤدي دور الطالب ٌطبق ان -

 .بدقة ومتدرجة مرتبة بصورة البدنٌة التمارٌن الطالب ٌنفذ ان -

 التدرٌس مراحل
  

 ووضع األهداف تحدٌد فٌها ٌتم اذ التدرٌس عملٌة من االولٌة المرحله ٌعد : التخطٌط -1

 ومتوسط بعٌد تخطٌط اي الرٌاضٌة، التربٌة لدرس والٌومٌه والشهرٌه السنوٌة الخطة

 .المدی وقرٌب

 

 التعلٌمٌة والوسائل واألسالٌب الطرائق بواسطة واألنشطة المحتوى وضع ٌتم : التنفٌذ -2

 الطالب تقدم على للتعرف الرٌاضٌة التربٌة مدرس ٌجرٌه الذي (التكوٌنً التقوٌم بمعٌار

 مدرس قٌادة وتوجٌه بإشراف والطرائق، األسالٌب هذه مخرجات عن والكشف بالمهارة

 .الطالب وتفاعل الرٌاضٌة التربٌة

 

 التدرٌس عملٌتً فً الطالب حصٌلة قٌاس فٌها ٌتم التً المرحلة هو : النهائً التقوٌم -3

 االٌجابٌة والجوانب ومعالجتها السلبٌة الجوانب تشخٌص عملٌة هو ذلك عن فضال والتعلم

 الى تعلٌمٌة مرحلة من الطالب االنتقال كذلك فٌها وٌتم التدرٌس عملٌة بمسار وتعزٌزها

 .اخرى تعلٌمٌه مرحلة





 تدرٌسً المادة 

 حسٌن فاٌق عزٌز د.م



. 
 وأجزاء األطراف الحركٌة بالمهارات وٌقصد والعضلٌة، الجسدٌة بالمهارات المجال هذا وٌهتم

 والجذع، الذراعٌن المركبة الحركات او والجذع والساقٌن الٌدٌن كحركة اإلنسان جسم

 وسرٌع، دقٌق بشكل المهارة اداء من للتأكد جدا ضروري المجال هذا فً المعٌار واستخدام

 المجال ٌوضح شكل وأدناه .العمل فً والدقة األداء فً السهولة ٌمثل الذي باالتقان وتنتهً

 مستوى كل ٌترتب متتابعة مستوٌات إلى المهارٌة األهداف مستوٌات وتتدرج .حركً النفس

 .اتقانه درجة وعلى له السابق المستوى على منها

. 

  (الحركً) المهاريالمجال : ثالثا



   :المالحظة مستوى -1

 قدرة لدٌه ٌكون أن المتعلم من وٌتطلب الحركً، المجال فً مستوى اول وهو

 امامه ٌدور ما ودقائق تفاصٌل بدقة ٌالحظ لم فاذا حوله، ٌدور لما واعٌة ومالحظة

 ضعف على بالطبع ٌؤثر التفاصٌل لهذه واغفاله جهله فان (ما شً عمل اثناء)

 :المستوى هذا فً المستخدمة السلوكٌة االفعال امثله ومن. العمل هذا ألداء قدرته

 (الخ ..... ٌتابع ٌشاهد، ٌالحظ، ٌراقب، )

 للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (المالحظة مستوى) السلوكی الهدف صٌاغة

 المهاري

 .بدقة الثقل قذف تعلم مراحل المرئٌة التعلٌمٌة الوسٌلة عبر الطالب ٌتابع ان -

 .حركٌة لمهارة المدرس عرض الطالب ٌشاهد  -



 متبعا منه معٌن جزء أو عمل بأداء المتعلم ٌقوم المستوى هذا فً :التقلٌد مستوى -2

 فً المستخدمة السلوكٌة األفعال امثله ومن.امامه اعدت والتً شاهده او الحظه ما تماما

 :المستوى هذا

 (ٌعٌد ٌقلد، ٌكرر،)

 المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التقلٌد مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 مهارة اداء الطالب ٌعٌد أن - الحركٌة المهارة عرض كٌفٌة فً مدرسه الطالب ٌقلد ان -

 .الطائرة بالكرة االعلى من المواجه االرسال



 :التجرٌب مستوى -3

 ٌجرب أنه أي الحرٌة، من بشًء الواجبات بعض تنفٌذ فً المتعلم أو الطالب ٌبدا هنا 

 عمل فً المدرس تدخل ٌقل كذلك األول، المستوى عکس قبل من ٌرها لم اشٌاء عمل

 :المستوى لهذا تستخدم التً األفعال ومن .علٌه واالشراف التوجٌه على معتمدا الطالب

 (ٌنفذ ٌعمل، ٌجرب، ٌؤدي،)

 المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التجرٌب مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 .جٌد بمستوى التبادلً األسلوب فً المالحظ او المؤدي دور الطالب ٌطبق ان -

 .بدقة ومتدرجة مرتبة بصورة البدنٌة التمارٌن الطالب ٌنفذ ان -



 :الممارسة مستوى -4  

 بالممارسة، اال ما مهارة تتكرر أن ٌمكن فال الحركٌة، المهارة بتكوٌن الطالب ٌبدأ هنا من 

 السلوكٌة األفعال ومن .رات عدة جذرٌة تغٌرات بدون العمل تنفٌذ تكرار ٌعنً وهذا

 :المستوى هذا فً المستخدمة

 (ٌتدرب بثقة، ٌعمل اشراف، بدون ٌعمل ٌمارس، عمل، اكرر)

 المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (الممارسة مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 .جٌد بمستوى التنس ارسال اداء على الطالب ٌتدرب ان -

 .اخطاء بدون الجمباز فً الٌدٌن على الوقوف مهارة اداء الطالب ٌكرر ان -



 :االتقان مستوى -5

 واالتقان العمل فً السرعة هً مواصفات بثالث المتعلم او الطالب واداء عمل ٌتصف هنا 

 :هً المستوى هذا فً تستخدم التً السلوكٌة األفعال ومن (االداء فً والسهولة العمل فً

 (باالداء ٌتكٌف بسهولة، ٌعمل بسرعة، ٌنتج ٌجٌد، ٌتقن،)

  المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (االتقان مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 .تذكر اخطاء وبدون الطائرة بالكرة االعلى من المواجه االرسال مهارة الطالب ٌتقن أن -

 .جدا جٌد بمستوى الطائرة بالكرة الساحق الضرب اداء الطالب ٌجٌد أن -  





 تدرٌسً المادة 

 حسٌن فاٌق عزٌز د.م



. 
 خرٌطة بمثابة فالتخطٌط للتدرٌس، تمهٌدا بالتخطٌط ٌموم ان الرٌاضٌة التربٌة مدرس على :التخطٌط مهارة -1

 وكٌفٌة ومشكالته وطرائمه واتجاهاته التدرٌسً عمل مسار ٌوضح ألنه والتموٌم التنفٌذ لبل المدرس بها ٌستعٌن

 .علٌها التغلب

 من ٌعد سلٌمة صٌاغة التدرٌسٌة األهداف لصٌاغة التدرٌسً اتمان أن :التدرٌسٌة األهداف صٌاغة مهارة -2

 االهداف توائم التً األنشطة أنواع التدرٌسٌة ٌختار أن المهم ومن درس، كل فً توافرها الالزم المهارات اهم

 تدفعهم بحٌث الطلبة، مٌول ومراعاة الصفٌة للبٌئة واالجتماعٌة المادٌة الظروف مراعاة مع للدرس المحددة

 .المستمر والتفاعل االٌجابٌة للمشاركة المختارة لألنشطة

 اثارة الرٌاضٌة االلعاب ساحة فً الدرس تنفٌذ اثناء التدرٌسً ٌستطٌع :المتعلمٌن لدى الدافعٌة اثارة مهارة -3

 الطلبة ٌكونوا بحٌث مستوٌاتهم مع تتناسب وهادفة مشولة انشطة طلبته اعطاء خالل من طلبته لدى الدافعٌة

 الجهد او النشاط بموضوع واالهتمام االستعداد تهٌئة إلى ذلن وٌؤدي التعلٌمً المولف فً للمشاركة لابلٌة اكثر

 استعدادا أكثر وجعلهم الدرس لطلبته هٌأ التدرٌسً ٌكون وبالتالً الطالب، لدى المهاري او البدنً

 .للتعلم

 

 -: الرٌاضٌة التربٌة مدرس ٌمتلكها ان ٌجب التً التدرٌسٌة المهارات
  



   :المالحظة مستوى -1

 قدرة لدٌه ٌكون أن المتعلم من وٌتطلب الحركً، المجال فً مستوى اول وهو

 امامه ٌدور ما ودقائق تفاصٌل بدقة ٌالحظ لم فاذا حوله، ٌدور لما واعٌة ومالحظة

 ضعف على بالطبع ٌؤثر التفاصٌل لهذه واغفاله جهله فان (ما شً عمل اثناء)

 :المستوى هذا فً المستخدمة السلوكٌة االفعال امثله ومن. العمل هذا ألداء قدرته

 (الخ ..... ٌتابع ٌشاهد، ٌالحظ، ٌراقب، )

 للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (المالحظة مستوى) السلوكی الهدف صٌاغة

 المهاري

 .بدقة الثقل قذف تعلم مراحل المرئٌة التعلٌمٌة الوسٌلة عبر الطالب ٌتابع ان -

 .حركٌة لمهارة المدرس عرض الطالب ٌشاهد  -

 بٌئة مع السابك بالدرس الجدٌد الدرس األولى الدلائك خالل من التدرٌسً ٌربط :للدرس التمهٌد مهارة -4

 الخمس الدلائك فً خاصة التعلم فً ورغبتهم للدرس الطالب متابعة حسن تضمن والتً الخارجٌة الطلبة

 منه واالنطالق الطالب مستوى على للتعرف السابك، بالدرس الحالً الدرس ربط وٌتم الدرس، من األولى

 باسئلة التدرٌسً استعانة التمهٌد، مهارة تكون أن وٌمكن الموضوع، عن المهارٌة بنٌتهم الستكمال

 .والمبول التلمً لوامها جٌدة ذهنٌة حالة فً الطالب جعل ذلن عن فضال السابك، الموضوع عن واستفسارات

 تحمٌك تستهدف التً الخطوات من معٌن تتابع وهو الدرس للب العرض أسلوب وٌعد :العرض مهارة -5 

 لٌسهل الطالب لدى الحركٌة المهارة تحلٌل مو جهد وبالل محددة زمنٌة فترة فً الدرس من المحدد الهدف

 وطبٌعة الصفٌة البٌئة متطلبات حسب والتنوٌع المناسبة التدرٌسٌة الطرٌمة اختٌار التدرٌسً على كذلن فهمها،

 والتعزٌز الفردٌة الفروق مراعاة من التدرٌسً بها ٌموم التً المام عن فضال الدراسٌة، المادة و المتعلمٌن

 .الدافعٌة واثارة

 اللفظً التفاعل خالل من وٌظهر :اللعب ساحة فً والطالب الرٌاضٌة التربٌة مدرس بٌن التفاعل مهارة -6

 أو المباشر الكالم خالل من اما الٌه واالشارة الملعب داخل ٌتحرن طالب كل ومتابعة (االٌماءات) و

 .الرموز او المهارة هذه مع الطالب ٌتفاعل خاللها من التً التعزٌزات



 متبعا منه معٌن جزء أو عمل بأداء المتعلم ٌقوم المستوى هذا فً :التقلٌد مستوى -2

 فً المستخدمة السلوكٌة األفعال امثله ومن.امامه اعدت والتً شاهده او الحظه ما تماما

 :المستوى هذا

 (ٌعٌد ٌقلد، ٌكرر،)

 المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التقلٌد مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 مهارة اداء الطالب ٌعٌد أن - الحركٌة المهارة عرض كٌفٌة فً مدرسه الطالب ٌقلد ان -

 .الطائرة بالكرة االعلى من المواجه االرسال

 عن ترتكز اي اكادٌمٌة بصورة الختامً المسم بعد الدرس نهاٌة تكون أن ٌجب : الدرس انهاء مهارة -7

 التربٌة الدرس خطة فً األساسٌة التعمٌمات استخالص ٌتم المرحلة هذه وفً للطالب، توجه اسئلة طرٌك

 فن هو (الغلك) الدرس انهاء مهارة وان للدرس، ومتابعتهم تجاوبهم على طلبته المدرس ٌشكر كما الرٌاضٌة

 .المهمة المهارات على التركٌز فٌه ٌتم شفوٌا الدرس لخطة ملخص بعمل وذلن الناجح المدرس ٌمٌز

 االختبارات) مثل التعلم نتائج تموٌم اسالٌب تصمٌم اختٌار التدرٌسً على ٌجب :الدرس تقوٌم مهارة -8

 من االختبار وٌكون والعالج، والتموٌم للمالحظة وسٌلة من البد السلوكٌة األهداف من هدف فكل (بأنواعها

 .متدرجة مستوٌات و معاٌٌر وفك الطالب ٌظهره الذي السلون خالل

 التعبٌر بهدف ،المهارٌة الطالب استجابة عمب ٌأتً لفظی سلون لتعزٌز :الطالب استجابات تعزٌز مهارة -9

 :أشكال عدة على وٌأتً للسلون الرفض او الموافمة مدى عن

 اداءن صحٌح، اوغٌر ،اکمل جٌد، احسنت، :للطالب الرٌاضٌة التربٌة مدرس ٌمول كأن :لفظً تعزٌز - أ

 .نالص

 . المدرسة من أشارة أو الزمالء من تصفٌك او ابتسامة صورة فً ٌكون :لفظً غٌر تعزٌز  - ب

 .تأجٌل دون الطالب لبل من المهارة اداء بعد مباشرة ٌكون: فوري تعزٌز  - ت

 ٌراه الذي المثٌر برفع المدرس فٌموم األداء فً بصعوبة الطالب ٌشعر عندما ٌحدث وهذا :سلبً تعزٌزث-

 .االداء الطالب على لٌسهل مؤلما او صعوبة اکثر الطالب

 



 المولف فً اإلٌجابٌة ومشاركتهم الطالب فاعلٌة من تزٌد األفكار وتبادل المنالشة :المناقشة ادارة مهارة -10

 وٌمف دائرة، شكل على الطالب ترتٌب ونظام طرٌمة المدرس ٌجد المجموعات منالشة فً فمثال التعلٌمً،

 ولواعد المختلفة اآلراء نماط لتدوٌن للمجموعة رئٌسا المدرس وٌعٌن الجمٌع، فٌه ٌرى الدائرة وسط فً المدرس

 (استفسار طلب او زمالئه، كالم على ٌعلك كٌف أو الكلمة، ٌأخذ كٌف) المدرس لبل من توضح التً المنالشة

 .واالطمئنان باالرتٌاح الطالب ٌشعر أن البد المنالشة هذه تنجح وحتى

 التعلٌم :الثانً المصطلح

  

 االطفال رٌاض مرحلة من للمتعلم الحاصل التطور من الدراسٌة المراحل لكل وشامال عاما نظاما التعلٌم ٌعد

 وتؤكد .الجامعٌة المرحلة وحتى والمهنٌة والثانوٌة واالعدادٌة والمتوسطة االبتدائٌة الدراسٌة بالمرحلة مرورا

 السٌاسة علٌها تشرف والتً نظامها من متمدمة مراحل الى المراحل هذه تتعدى التعلٌم مرحلة أن الدراسات

 .المدارس فً تطبٌمه ٌتم الذي ونظامها فلسفتها وتفرض التربوٌة

 والتعلٌم (والثانوي االبتدائً التعلٌم) وٌمثل التعلم أنواعه ومن التعلٌم مصطلح فً الشمول (المؤلفان) ٌجد هنا ومن

 التغٌرات األحداث :هو التعلٌم ومفهوم والبصري السمعً والتعلٌم المفن والتعلٌم الجامعً والتعلٌم بالمراسلة

 خالل . الی للتغٌرات سلوكه تعدٌل اجل من المتعلم على واالجتماعٌة والجسمٌة والوجدانٌة والمهارٌة المعرفٌة

 .مراحل عدة أو دراسٌة مرحلة



 :التجرٌب مستوى -3

 ٌجرب أنه أي الحرٌة، من بشًء الواجبات بعض تنفٌذ فً المتعلم أو الطالب ٌبدا هنا 

 عمل فً المدرس تدخل ٌقل كذلك األول، المستوى عکس قبل من ٌرها لم اشٌاء عمل

 :المستوى لهذا تستخدم التً األفعال ومن .علٌه واالشراف التوجٌه على معتمدا الطالب

 (ٌنفذ ٌعمل، ٌجرب، ٌؤدي،)

 المهاري للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التجرٌب مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 .جٌد بمستوى التبادلً األسلوب فً المالحظ او المؤدي دور الطالب ٌطبق ان -

 .بدقة ومتدرجة مرتبة بصورة البدنٌة التمارٌن الطالب ٌنفذ ان -

 من والبد الرسمً غٌر والتعلٌم (النظامً) الرسمً التعلٌم وهما للتعلٌم اسلوبٌن هنان

 - :توضٌحهما

 :النظامً التعلٌم - اوال

 وٌمول المدرسً أو الرسمً بالتعلٌم وٌعرف المدارس طالب كافة به ٌمر الذي التعلٌم هو

 .(العالً التعٌم أو كالتربٌة) الوزارة من

  معرفٌا اعدادا أفراد بأعداد ٌهتم والذي الثانوي او االبتدائً بفرعٌه العام التعلٌم وهنان

 إلى دراسٌة مرحلة من الصعوبة فً متدرجة معارف نمل على وٌعمل ووجدانٌا، ومهارٌا

 .اخرى مرحلة

 :الرسمً غٌر التعلٌم - ثانٌا

 أي بوزارة، المرتبطة غٌر المؤسسات او االشخاص بعض من ممول ٌكون الذي التعلٌم هو

 مع الوزارة تتبعها التً واالنظمة الموانٌن لنفس ٌخضع لكنه اصحابه لبل من ذاتٌا ٌمول

 .النظامً التعلٌم

 التعلٌم أسالٌب

  





ً المادة   تدرٌس

 حسٌن فاٌك عزٌز د.م



. 
 من انطالقا ،الوجدانی المجال في السلوكية لالهداف تصنيفا (1964) عام کرائول قدم لقد

 في تؤثر واالحترام كالتقدير القيم وكذلك ومشاعره، وأحاسيسه اتجاهاته مع يتعامل المتعلم أن

 لتعلم المتعلمين اهتمامات يجذب الناجح والمدرس العاطفي، المجال في سلوكه مظاهر

 هذا في نتعامل اننا وبما التعلی في والرغبة الميل لديهم يتولد حتى والمهارات االلعاب

 وادناه كتابتها، عند الهدفية العبارة في معيار يصعب لذا وقيم ومشاعر احاسيس مع المجال

 .الوجداني المجال مستويات يوضح شكل

 المجال الوجدانً: ثانٌا

  



 : االستمبال مستوى -1

 األمر بتمبل االهتمام فً الرغبة ٌبدي ان المستوى هذا فً الطالب من المطلوب

 هذا فً التعلم نواتج وتتدرج عامة مشكلة او معٌن موضوع او مهارة التعلم

 أمثلة ومن .األشٌاء تمبل فً والرغبة ٌجري لما االنتباه او االهتمام من المستوى

 :المستوى هذا فً المستخدمة السلوكٌة االفعال

 (ٌستمع أن ٌتابع، أن ٌهتم، أن ٌصغً، أن ،أهتماما ٌبدي أن ٌتمبل،)

 للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس االستمبالفً مستوى) السلوكی الهدف صٌاغة

 الوجدانً

 .االعدادي المسم ضمن البدنٌة التمارٌن تعلم فً اهتماما الطالب ٌبدي أن -

 .الكلٌة لاعة فً الرٌاضً الطب فً محاضرة الى الطالب ٌصغً أن -



 مستوى االستجابة -2

اذا كان مولف المتعلم فً المستوى األول االستمبال ٌموم على االهتمام واإلصغاء االنتباه 

الموضوع دون المشاركة فان مستوى االستجابة ٌتعدى ذلن إلى المشاركة فً شراء 

ومن أمثلة األفعال السلوكٌة التً . المهارة وإعطاء رأٌه واتخاذ مولف بطرٌمة أو أخرى

 :تستخدم فً هذا المستوى

 (.بٌادر، ٌشارن، ٌستجٌب، ٌوافك، ٌتطوع، ٌستفسر، ٌساهم، ٌتفاعل)

 فً درس التربٌة الرٌاضٌة للمجال الوجدانً( مستوى االستجابة)صٌاغة الهدف السلوكً 

 .أن ٌتطوع الطالب لنمل األجهزة واألدوات الى ساحة المدرسة -

ان ٌستجٌب الطالب للنداءات التً ٌصدرها المدرس، أثناء ولوف الطالب على شكل  - 

 .أربع لاطرات



 : (المٌمة اعطاء) التمٌٌم مستوى -3

 ارتباطه مثل محدد، سلون او ما لشًء المتعلم ٌعطٌها الًت بالمٌمة المستوى هذا ٌهتم

 هذا فً تستخدم التً السلوكٌة األفعال أمثلة ومن لها، وتمٌٌمه رٌاضٌة فعالٌة او بمهارة

  .المستوى

   (ٌنالش ٌمترح، ٌثمن، ٌمٌم، ،اٌجادل)

 . الوجدانً للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التمٌٌم مستوى) السلوكی الهدف صٌاغة

 .الفرلٌة األلعاب فً التعاونً التعلم أهمٌة الطالب ٌمٌم أن -

 .التدرٌسٌة الطرٌمة حول نظره بوجهة زمالئه الطالب ٌجادل أن - 

 .الختامً المسم من الهدف ما المدرس الطالب ٌنالش ان - 



 : التنظٌم مستوى -4

 عندما وتصرفاته سلوكه فً ٌنعكس ذاتٌا تمدٌرا الموضوع المتعلم ٌمدر المستوى هذا فً

 النشاط المتعلم ٌضع عندما أو والتنظٌم، التخطٌط من مجهود بذل خالل من الموضوع ٌثار

 لٌم واٌجاد األنشطة هذه بٌن ممارنات عمل ٌمثل هنا المدرس ودور التعلٌمً، المولف او

 هذا فً تستخدم التً السلوكٌة االفعال امثله ومن .بٌنهما الجٌد التعلم ومخرجات

   :المستوى

 (ٌكرس ٌسلسل، ٌوازن، ٌلزم، خطط، ٌضع ٌعدل، ٌنظم، مجهود، ٌبذل)

 الوجدانً للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (التنظٌم مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

   .التدرٌس مهارات بالتدرٌس لٌامه أثناء به لام الذي الدور عن بالدفاع الطالب ٌلزم أن -

 .المدرس ٌضعها التً العدٌدة المشكالت لحل الطالب ٌخطط ان -



 : (بالمٌمة الوصف) الذات تشكٌل تكوٌن مستوى -5

 واالتجاهات والمٌول، واألفكار، المعتمدات، تندمج المستوى هذا وفً الوجدانً، المجال مستوٌات أعلى وهو

 ومن للمتعلم، العام بالتكٌف السلوكٌة األهداف وتختص الحٌاة فً فلسفته تشكل او الفرد أسلوب لتشكل معا

 األسلوب واستخدام الجماعً، العمل فً والتعاون الذاتً، العمل فً بالنفس الثمة على البرهنة أهمها

 فً المتعلم ٌحتاج طوٌال ولتا ٌستغرق المستوى او الهدف هذا بلوغ ولكن المشكالت حل فً الموضعً

 التعلٌمٌة الموالف مع والمواكبة للتعدٌل لابلة متنوعة وبرامج والخبرة والنضج المعرفً النمو الى بلوغه

 التً السلوكٌة االفعال أمثلة ومن .واالجتماعً الشخصً بالتكٌف المتعلم ٌتمٌز ذلن عن فضال إلٌه، الممدمة

   :المستوى هذا فً تستخدم

 (ٌماوم ٌستثمر، الجهد، ٌوزع ٌثك، ٌشكل، ٌتكٌف، ٌحترم، ٌعتز، ٌؤمن،)

 الوجدانً للمجال الرٌاضٌة التربٌة درس فً (الذات تشكٌل مستوى) السلوكً الهدف صٌاغة

 .المجاالت كافة فً الشخصٌة تكوٌن فً عنها ٌستغنً ال كمادة الرٌاضٌة بالتربٌة الطالب ٌؤمن ان -

 .اللعب خالل الحكام لرارات الطالب ٌحترم ان -  

 .الموى العاب مسابمات فً ممٌز دور اداء على بمدرته الطالب ٌثك ان -  




