
 تدرٌسً المادة 

 اسراء فاضل حسن د.م



 : الحركات المفاجئة *

 التروٌح منه والغرض بزمان أو بوقت مقٌد غٌر سرٌع مفاجئ نشاط عن عبارة هً

 فً ضرورٌة وهً ، سٌكون ومتى الخطة فً بمكانه التكهن الصعب ومن ، والتغٌٌر

 خالل من التالمٌذ لدى تضجر أو ملل حالة هناك إن المدرس ٌشعر عندما وذلك استعمالها

 المجموعة فً التالمٌذ عدد لكثرة العمل تأدٌة فً البطء أو المهارات أو الفعالٌات شرح

 إلى والعودة الجدار للمس كالهرولة ) وسرٌعة مفاجئة حركات لهم فتعطى ، الواحدة
 . (علٌه كانوا الذي الوضع
 : المفاجئة الحركات وتمتاز

 . لها مستعد غٌر الصف ٌكون بحٌث المفاجأة بعنصر -1
 . طوٌال وقتا التاخذ بحٌث األداء فً السرعة بعنصر -2
 . الدرس فً مرتٌن أو مرة من أكثر تتكرر ال -3
 . طوٌل شرح إلى تحتاج وال الفهم سهلة -4
 . المنافسة عنصر فٌها ٌدخل أن ٌستحسن -5
 

 



   : خاصة ظروف فً الرٌاضٌة التربٌة درس إخراج طرائق -

 الطلق الهواء ظروف فً وتنفذ المعتدل الجو لتالءم عادة الرٌاضٌة التربٌة دروس وتعد تنظم 

 لٌس أو جدا   حارا   أو جدا   باردا   الجو كان إذا المهمة النقاط بعض مراعاة ٌجب ولكن ،

 بكل ومجهزة مكٌفة ألعاب صالة وجدت ربما أو ، الدرس لتنفٌذ ملعب أو فناء  بالمدرسة

   . الظروف هذه مثل لمواجهة مستعدا   ٌكون أن المدرس على وجب ولهذا اإلمكانٌات

   : جدا   البارد الجو فً الرٌاضٌة التربٌة درس .1

 . المستمرة الحركة كله الدرس سمة فتكون ، التالمٌذ تدفئة على المدرس ٌعمل أن ٌجب    

 أكثر زمنها وٌكون ووثب جري عن وعبارة ومتنوعة طوٌلة تكون أن البد مثال   المقدمة - أ

   . المعتاد من

 أماما   الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 بعٌدا   حر انتشار من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل

  فقط النموذج بتقلٌد ٌكتفً ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌقف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن

   . التالمٌذ تدفئة هو الهدف الن ضٌق حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون

 .ال تتطلب دقة ووقت فً أدائها  -6
 .بإعطاء التالمٌذ الشد واالنتباه إلى الدرس  -7
 .تبعث روح النشاط والحٌوٌة لدى التالمٌذ بعد تنفٌذها  -8
على تنشٌط الدورة الدموٌة ، فسرعة إبداء الحركة المفاجئة تزٌد فً نشاط الدورة الدموٌة وسرعة تعمل -8

 .التنفس 

 :الواجبات اإلضافٌة *

 أن أي ، الرئٌسً النشاط من االنتهاء بعد مستقلة بصورة التالمٌذ به ٌقوم معٌن أداء  هو اإلضافً الواجب

 أسلوب استعمال وإن . واحد أضافً واجب بأداء ٌقومون ولكن العمل أداء بعد مباشرة ٌعودون ال التالمٌذ

   : ذلك أمثلة ومن ، الدرس فاعلٌة لزٌادة الهامة العوامل من ٌعد الرٌاضٌة التربٌة درس فً اإلضافً الواجب

 القدم على أعلى إلى بالوثب التلمٌذ ٌقوم ( مثال أساسً كنشاط العالً الوثب ) النشاط أداء من االنتهاء بعد ـ أ

  م 5 مسافة االرتقاء قدم على لإلمام بالوثب ٌقوم بٌنما ( أول أضافً واجب ) مرات 10 ( االرتقاء قدم ) الحرة

  . مجموعته إلى ذلك بعد ٌعود ثم ( ثان أضافً واجب )

 ) إرشادٌة عالمات بٌن الزكزاك بالجري التلمٌذ ٌقوم ( رئٌسً نشاط الٌد كرة ) الهدف على التصوٌب بعد ـ ب

  . مجموعته إلى ٌعود ثم ( إضافً واجب

 األنشطة أو الفعالٌات جمٌع وفً ، مجموعات فً األداء عند اإلضافٌة الواجبات باستعمال األداء وٌمكن

   . الرٌاضٌة



 الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل أماما  

 ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌقف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن بعٌدا   حر انتشار

 تدفئة هو الهدف الن ضٌق حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون  فقط النموذج بتقلٌد ٌكتفً

   . التالمٌذ

 وال فورا   أداؤها ٌمكن بسٌطة مهارة تعلٌم أو التعلٌمً النشاط من جزء إلغاء ٌمكن - ج

 التصحٌح محاولة مع المهارة هذه تنفٌذ حرٌة للتلمٌذ تترك ولكن التعلٌم بخطوات تتقٌد

   . المدرس من بسٌط بتوجٌه أو بنفسه

 تعمل منافسات صورة فً المهارات على والتدرٌب التطبٌقً النشاط وقت ٌزداد - د

   . بالبرد ٌحس فال دائمة حركة حالة فً الجسم وتجعل الدموٌة الدورة تنشٌط على

 التمارٌن بعض إعطاء أو التطبٌقً النشاط إلى الختامً النشاط وقت إضافة ٌمكن - ه

 وٌستحسن ، الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ مع التهدئة على تعمل والتً البسٌطة

 التلمٌذ تلهً والتً والسرور المرح على تبعث التً والمطاردات المسابقات من اإلكثار
   . مباشرة الدرس من االنتهاء بمجرد كاملة مالبسهم التالمٌذ لبس مراعاة مع البارد الجو حالة عند

   : اإلضافً الواجب اختٌار -
 الحركً األداء طرٌق عن ٌتحقق الذي التعلٌمً الواجب هو اإلضافً الواجب اختٌار فً المهم العامل إن

 الواجب كان وإن . جدا   هامة عالقة اإلضافً الواجب وبٌن الرئٌسً الواجب بٌن العالقة فان لذا ، الرئٌسً

 راحة ٌكون حتى اإلضافً الواجب اختٌار عند ذلك مراعاة فٌجب البدنً الجهد من المزٌد ٌتطلب الرئٌسً

 الواجب توجٌه فٌمكن عالٌا بدنٌا مجهودا ٌتطلب ال الرئٌسً النشاط كان وإذا ، الرئٌسً للنشاط اٌجابٌة

 . ( تعلمها المطلوب الرٌاضٌة باألنشطة الخاصة الحركٌة القدرات ) البدنٌة الصفات تنمٌة بهدف اإلضافً

 حل فً والتدرج الحركٌة المهارات وتثبٌت إلتقان الفرصة تتٌح اإلضافٌة الواجبات فإن الصدد هذا وفً
  . الحركً التعلم مراعاة ضوء فً التدرٌب



 الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل أماما  

 ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌقف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن بعٌدا   حر انتشار

 تدفئة هو الهدف الن ضٌق حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون  فقط النموذج بتقلٌد ٌكتفً

   . التالمٌذ

 وال فورا   أداؤها ٌمكن بسٌطة مهارة تعلٌم أو التعلٌمً النشاط من جزء إلغاء ٌمكن - ج

 التصحٌح محاولة مع المهارة هذه تنفٌذ حرٌة للتلمٌذ تترك ولكن التعلٌم بخطوات تتقٌد

   . المدرس من بسٌط بتوجٌه أو بنفسه

 تعمل منافسات صورة فً المهارات على والتدرٌب التطبٌقً النشاط وقت ٌزداد - د

   . بالبرد ٌحس فال دائمة حركة حالة فً الجسم وتجعل الدموٌة الدورة تنشٌط على

 التمارٌن بعض إعطاء أو التطبٌقً النشاط إلى الختامً النشاط وقت إضافة ٌمكن - ه

 وٌستحسن ، الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ مع التهدئة على تعمل والتً البسٌطة

 التلمٌذ تلهً والتً والسرور المرح على تبعث التً والمطاردات المسابقات من اإلكثار
   . مباشرة الدرس من االنتهاء بمجرد كاملة مالبسهم التالمٌذ لبس مراعاة مع البارد الجو حالة عند

 :الرياضية التربية درس في الراجعة التغذية -
 اإلشارة أو والمهارات  للحركات األداء حول للمتعلمٌن الضرورٌة المعلومات ٌقدموا أن المدرسٌن مهام من إن

 المعلومات " هً نشواتً ٌراها كما الراجعة التغذٌة فمفهوم ، إلٌهم الراجعة التغذٌة بتقدٌم أي لتالمٌذهم إلٌها

 سٌد وٌحددها " التعلٌمٌة للمهمة إجابته صحة مدى معرفة من تمكنه بحٌث األداء بعد المتعلم ٌتلقاها التً

 فً مساعدته أجل من ، ومستمر منظم بشكل ، استجاباته حول بمعلومات المتعلم تزوٌد عملٌة " بأنها صوالحه

   " صحٌحة تكون التً االستجابات وتثبٌت التعدٌل إلى بحاجة تكون التً االستجابات تعدٌل
 

 :وعند تقدٌم المدرس التغذٌة الراجعة لتالمٌذه ٌنبغً التأكٌد على أغراض أهمها
 أنه على ما أداء لتحدٌد التالمٌذ، قبل من تكراره مراعاة مع فٌه المرغوب السلوك أو األداء صحة على التأكٌد .1

دة الراجعة بالتغذٌة ٌعرف ما وهو  الدراسة حجرة فً التالمٌذ من تكراره عدم ثم ومن ، صحٌح غٌر  وقد ، المؤك ِّ

 .سابقا إلٌها أشرنا
  الراجعة بالتغذٌة ٌعرف ما وهذا ، ما أداء تحسٌن أو لتصحٌح استخدامها ٌمكن معلومات المدرس ٌقدم أن .2

 .التصحٌحٌة
 ٌعرف ما وهذا ، األداء تحسٌن أو ، لتصحٌح استخدامها ٌمكن التً المعلومات بنفسه ٌكتشف لكً التلمٌذ توجٌه .3

 . االكتشافٌة التصحٌحٌة الراجعة بالتغذٌة
 تكرار فً الرغبة التلمٌذ لدى تتولد كً ، الصحٌح باألداء المرتبط ( اإلٌجابً الشعور ) بالسعادة الشعور زٌادة .4

   .بالثناء ٌعرف ما وهذا ، والقبول بالثقة الشعور وزٌادة ، األداء
 ما وهو ، ما تصرف تكرار إلى التلمٌذ ٌعمد ال كً ( السلبً الشعور ) الخوف أو ، بالخجل الشعور زٌادة .5

  . القبول بعدم ٌعرف



 الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل أماما  

 ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌقف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن بعٌدا   حر انتشار

 تدفئة هو الهدف الن ضٌق حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون  فقط النموذج بتقلٌد ٌكتفً

   . التالمٌذ

 وال فورا   أداؤها ٌمكن بسٌطة مهارة تعلٌم أو التعلٌمً النشاط من جزء إلغاء ٌمكن - ج

 التصحٌح محاولة مع المهارة هذه تنفٌذ حرٌة للتلمٌذ تترك ولكن التعلٌم بخطوات تتقٌد

   . المدرس من بسٌط بتوجٌه أو بنفسه

 تعمل منافسات صورة فً المهارات على والتدرٌب التطبٌقً النشاط وقت ٌزداد - د

   . بالبرد ٌحس فال دائمة حركة حالة فً الجسم وتجعل الدموٌة الدورة تنشٌط على

 التمارٌن بعض إعطاء أو التطبٌقً النشاط إلى الختامً النشاط وقت إضافة ٌمكن - ه

 وٌستحسن ، الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ مع التهدئة على تعمل والتً البسٌطة

 التلمٌذ تلهً والتً والسرور المرح على تبعث التً والمطاردات المسابقات من اإلكثار
   . مباشرة الدرس من االنتهاء بمجرد كاملة مالبسهم التالمٌذ لبس مراعاة مع البارد الجو حالة عند

 

 :هً التعلم عملٌة فً الراجعة التغذٌة استخدام أهمٌة*

 قد الذي والتوتر القلق ٌقلل مما ، تعلمه بنتٌجة المتعلم إعالم على الراجعة التغذٌة تعمل-1
  .تعلمه نتائج معرفته عدم حالة فً المتعلم ٌعتري

 إجابته بأن ٌعرف عندما وبخاصة التعلم عملٌة فً االستمرار على وتشجعه المتعلم تعزز-2
 .صحٌحة كانت السؤال عن
 بأن ٌقتنع ٌجعله ، الخطأ اإلجابة لهذه السبب وما ، خطأ كانت إجابته بأن المتعلم معرفة إن-3

 جهده مضاعفة علٌه ثم ومن ، عنها المسئول هو كان وعالمة نتٌجة من علٌه حصل ما
 .القادمة الدروس فً ودراسته

 فً حدثت التً الخطأ االرتباطات تضعف أن شأنها من الخطأ المتعلم إجابة تصحٌح إن-4

 .محلها صحٌحة ارتباطات وإحالل ، الخطأ واإلجابة األسئلة بٌن ذاكرته

 الدافعٌة مستوى من وتزٌد ، التعلم عملٌة تنشط أن شأنها من الراجعة التغذٌة استخدام إن-5
 . للتعلم

 والتً ، الصف فً زمالئه من غٌره حققها التً السلوكٌة األهداف من هو أٌن المتعلم تعرف-6
  .بعد ٌحققوها لم
 تقوٌة على ، مختلفة ومراجع إضافٌة معلومات من للمتعلم تزوده بما الراجعة التغذٌة تعمل-7

 . وإثرائها وتدعٌمها ، التعلم عملٌة
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 أنواع التغذية الراجعة 

 ، ( ال أو نعم ) بـ ٌتمثل الذي السهل النوع من ٌكون ما فمنها ، ومتعددة كثٌرة وصور أشكال الراجعة للتغذٌة

 ومنها ، سابما إلٌها أشرنا كالتً لالستجابات تصحٌحٌة معلومات كتمدٌم ، وتعمما تعمٌدا أكثر ٌكون ما ومنها

 ألنواع تصنٌفا ( هوكنج ) لدم ولد ، لالستجابات جدٌدة معلومات إضافة فٌه تتم الذي النمط من ٌكون ما

   : اآلتً النحو على وذلن المطب ثنائٌة أبعاد وفك الراجعة التغذٌة

 : (خارجٌة ـ داخلٌة ) المصدر حسب راجعة تغذٌة -1

 تتوافر التً المعلومات مصدر إلى تشٌر فهً ، المتعلم فً تؤثر التً العوامل أهم من الراجعة التغذٌة تعتبر

 ، خارجٌا ٌكون أن وإما ، داخلٌا ٌكون أن إما المعلومات هذه فمصدر ، ما لمهارة أدائه طبٌعة حول للمتعلم

 ، مباشر نحو على وأفعاله خبراته من المتعلم ٌكتسبها التً المعلومات إلى الداخلٌة الراجعة التغذٌة وتشٌر

 التغذٌة ،أما المتعلم ذات مصدرها وٌكون ، المهارة تعلم من األخٌرة المراحل فً بها تزوٌده ٌتم ما وعادة

 ، بها المتعلم بتزوٌد أخرى وسٌلة أٌة أو ، المدرس بها ٌموم التً المعلومات إلى فتشٌر الخارجٌة الراجعة

 تزوٌد ٌتم ما وغالبا ، تعدٌلها أو تجنبها ٌجب التً ، الضرورٌة غٌر أو ، الصحٌحة غٌر باالستجابة كإعالمه

 . المهارة تعلم بداٌة فً بها المتعلم

 

 

 



   : خاصة ظروف فً الرٌاضٌة التربٌة درس إخراج طرائك -

 الطلك الهواء ظروف فً وتنفذ المعتدل الجو لتالءم عادة الرٌاضٌة التربٌة دروس وتعد تنظم 

 لٌس أو جدا   حارا   أو جدا   باردا   الجو كان إذا المهمة النماط بعض مراعاة ٌجب ولكن ،

 بكل ومجهزة مكٌفة ألعاب صالة وجدت ربما أو ، الدرس لتنفٌذ ملعب أو فناء  بالمدرسة

   . الظروف هذه مثل لمواجهة مستعدا   ٌكون أن المدرس على وجب ولهذا اإلمكانٌات

   : جدا   البارد الجو فً الرٌاضٌة التربٌة درس .1

 . المستمرة الحركة كله الدرس سمة فتكون ، التالمٌذ تدفئة على المدرس ٌعمل أن ٌجب    

 أكثر زمنها وٌكون ووثب جري عن وعبارة ومتنوعة طوٌلة تكون أن البد مثال   الممدمة - أ

   . المعتاد من

 أماما   الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 بعٌدا   حر انتشار من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل

  فمط النموذج بتملٌد ٌكتفً ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌمف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن

   . التالمٌذ تدفئة هو الهدف الن ضٌك حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون

 (:فورٌة ـ مؤجلة) التغذٌة الراجعة حسب زمن تمدٌمها  -2

فالتغذٌة الراجعة الفورٌة تتصل وتعمب السلون المالَحظ مباشرة ، وتزود المتعلم بالمعلومات ، أو التوجٌهات 

 . واإلرشادات الالزمة لتعزٌز السلون ، أو تطوٌره أو تصحٌحه 

أما التغذٌة الراجعة المؤجلة فهً التً تعَطى للمتعلم بعد مرور فترة زمنٌة على إنجاز المهمة ، أو األداء ، 
 .ولد تطول هذه الفترة ، أو تمصر حسب الظروف 

 

 (.لفظٌة ـ مكتوبة ) التغذٌة الراجعة حسب شكل معلوماتها  -3

ٌؤدي تمدٌم التغذٌة الراجعة على شكل معلومات لفظٌة ، أو معلومات مكتوبة إلى استجابة المتعلمٌن وإلى 

 . اتساق معرفً لدٌهم 

 

 (:متالزمة ـ نهائٌة) التغذٌة الراجعة حسب التزامن مع االستجابة  -4

، أنها المعلومات التً ٌمدمها المدرس للمتعلم ممترنة بالعمل ، وتكون أثناء  التالزمٌةتعنً التغذٌة الراجعة 

عملٌة التعلم أو التدرٌب ، فً حٌن أن التغذٌة الراجعة النهائٌة تُمدم بعد إنهاء المتعلم لالستجابة ، أو اكتساب 

 .  المهارة كلٌا 

 

 :  التغذٌة الراجعة اإلٌجابٌة ، أو السلبٌة  -5

التغذٌة الراجعة اإلٌجابٌة ،وهً المعلومات التً ٌتلماها المتعلم حول إجابته الصحٌحة ، وهً تزٌد من عملٌة 

تلمً المتعلم لمعلومات حول : والتغذٌة الراجعة السلبٌة تعنً . استرجاعه لخبرته فً الموالف األخرى 

 .  استجابته غٌر الصحٌحة ، مما ٌؤدي إلى تحصٌل دراسً أفضل 

 



 الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل أماما  

 ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌمف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن بعٌدا   حر انتشار

 تدفئة هو الهدف الن ضٌك حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون  فمط النموذج بتملٌد ٌكتفً

   . التالمٌذ

 وال فورا   أداؤها ٌمكن بسٌطة مهارة تعلٌم أو التعلٌمً النشاط من جزء إلغاء ٌمكن - ج

 التصحٌح محاولة مع المهارة هذه تنفٌذ حرٌة للتلمٌذ تترن ولكن التعلٌم بخطوات تتمٌد

   . المدرس من بسٌط بتوجٌه أو بنفسه

 تعمل منافسات صورة فً المهارات على والتدرٌب التطبٌمً النشاط ولت ٌزداد - د

   . بالبرد ٌحس فال دائمة حركة حالة فً الجسم وتجعل الدموٌة الدورة تنشٌط على

 التمارٌن بعض إعطاء أو التطبٌمً النشاط إلى الختامً النشاط ولت إضافة ٌمكن - ه

 وٌستحسن ، الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ مع التهدئة على تعمل والتً البسٌطة

 التلمٌذ تلهً والتً والسرور المرح على تبعث التً والمطاردات المسابمات من اإلكثار
   . مباشرة الدرس من االنتهاء بمجرد كاملة مالبسهم التالمٌذ لبس مراعاة مع البارد الجو حالة عند

   : (صرٌحة غٌر ـ صرٌحة)  المتعددة المحاوالت على المعتمدة الراجعة التغذٌة -

 ، صحٌحة المطروح السؤال عن إجابته بأن التلمٌذ المدرس فٌها ٌخبر التً وهً ، الصرٌحة الراجعة التغذٌة

 الورق على ٌنسخ أن منه وٌتطلب ، الصحٌحة غٌر اإلجابة حالة فً الصحٌح بالجواب ٌزوده ثم ، خطأ   أو

 0األداء له رؤٌته بعد مباشرة الصحٌح الجواب

 

 خطأ أو صحٌحة المطروح السؤال عن إجابته بأن التلمٌذ المدرس فٌُْعلم الصرٌحة غٌر الراجعة التغذٌة فً أما

 ، أخرى مرة السؤال علٌه ٌعرض ثم ، الخطأ اإلجابة حالة فً الصحٌح بالجواب ٌزوده أن لبل ولكن ،

 انمضاء وبعد ، لذلن محددة مهلة إعطائه مع ، ذهنه فً وٌتخٌله ، الصحٌح الجواب فً ٌفكر أن منه وٌطلب

  . معرفته من التلمٌذ ٌتمكن لم إن ، الصحٌح بالجواب المدرس ٌزوده ، المحدد الولت

 

   : الراجعة التغذٌة حجم*

 مع وكذلن العمرٌة الناحٌة من التالمٌذ مستوى مع تتناسب أن ٌجب التلمٌذ إلى المعطاة المعلومات حجم إن

 إعطاء ٌستحسن لذلن  واحد ولت فً كثرة معلومات ٌستوعبون ال عادة الصغار التالمٌذ وإن ، التعلم مرحلة

 الراجعة التغذٌة فً المعلومات كثرة وان ، الواحدة المحاولة فً فمط واحد خطأ وتصحٌح بسٌطة راجعة تغذٌة

 ، الجدٌد المتعلم على الحال هذا وٌسري ، التصحٌح عملٌة أولوٌات تحدٌد من ٌمكن وال التلمٌذ تربن سوف

 حجم زاد كلما انه نستنتج هذا من محاولتٌن، أو واحدة محاولة فً كثٌرة أخطاء تصحٌح من ٌتمكن ال حٌث

 وٌفضل ، ومركزة لصٌرة الراجعة التغذٌة تكون أن ٌجب لذلن . منها الفائدة للت الراجعة التغذٌة معلومات

 المحاوالت، بعض فً التصحٌح واستخدام التدرٌب فرصة وإعطاء الواحدة المحاولة فً واحد تصحٌح إعطاء

 أن المدرس على بان هنا المول وٌجدر آخر، خطأ تصحٌح إلى االنتمال للمدرس ٌمكن التصحٌح تم ما ومتى

 على أوال ٌركز أن فٌجب األداء، وحول النتٌجة حول والمعلومات الراجعة التغذٌة لعملٌة أولوٌات ٌضع

 وهكذا األخطاء، تلن تجاوز لد المتعلم ٌتضمن عندما األلل األخطاء على التركٌز ٌتحول ثم الكبٌرة األخطاء

 .جدا   الصغٌرة لألخطاء الراجعة التغذٌة إعطاء إلى ٌصل أن إلى

 



 الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل أماما  

 ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌمف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن بعٌدا   حر انتشار

 تدفئة هو الهدف الن ضٌك حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون  فمط النموذج بتملٌد ٌكتفً

   . التالمٌذ

 وال فورا   أداؤها ٌمكن بسٌطة مهارة تعلٌم أو التعلٌمً النشاط من جزء إلغاء ٌمكن - ج

 التصحٌح محاولة مع المهارة هذه تنفٌذ حرٌة للتلمٌذ تترن ولكن التعلٌم بخطوات تتمٌد

   . المدرس من بسٌط بتوجٌه أو بنفسه

 تعمل منافسات صورة فً المهارات على والتدرٌب التطبٌمً النشاط ولت ٌزداد - د

   . بالبرد ٌحس فال دائمة حركة حالة فً الجسم وتجعل الدموٌة الدورة تنشٌط على

 التمارٌن بعض إعطاء أو التطبٌمً النشاط إلى الختامً النشاط ولت إضافة ٌمكن - ه

 وٌستحسن ، الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ مع التهدئة على تعمل والتً البسٌطة

 التلمٌذ تلهً والتً والسرور المرح على تبعث التً والمطاردات المسابمات من اإلكثار
   . مباشرة الدرس من االنتهاء بمجرد كاملة مالبسهم التالمٌذ لبس مراعاة مع البارد الجو حالة عند

 التدرٌسٌة العملٌة تحلٌل

 تساعد العاللة هذه وان والتلمٌذ المدرس بٌن تنشأ التً العاللات من سلسلة عن عبارة هً التدرٌس عملٌة إن

 عملٌة وان ، المهارة من معٌنا مستوى وٌمتلن فعالٌة أو نشاط فً مشاركا فردا بوصفه التطور على التلمٌذ

 خالل فعلٌة وبصورة حمٌمة ٌحدث ما وبٌن المطلوب الهدف بٌن االنسجام نتٌجة تحدث الناجعة التدرٌس

 ٌنتج ما وان ، خاصا تعلٌمٌا وسلوكا معٌنا سلوكا دائما تعكس والتلمٌذ المدرس بٌن التفاعل عملٌة وإن الدروس،

 . المطلوبة األهداف إلى التوصل هو السلوكٌات هذه مثل عن

 :األتً بالشكل العاللات طبٌعة عن التعبٌر وٌمكن

  
 

      ال ع          عة الع       ل    ا   : 
 

        

      

       



 الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل أماما  

 ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌمف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن بعٌدا   حر انتشار

 تدفئة هو الهدف الن ضٌك حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون  فمط النموذج بتملٌد ٌكتفً

   . التالمٌذ

 وال فورا   أداؤها ٌمكن بسٌطة مهارة تعلٌم أو التعلٌمً النشاط من جزء إلغاء ٌمكن - ج

 التصحٌح محاولة مع المهارة هذه تنفٌذ حرٌة للتلمٌذ تترن ولكن التعلٌم بخطوات تتمٌد

   . المدرس من بسٌط بتوجٌه أو بنفسه

 تعمل منافسات صورة فً المهارات على والتدرٌب التطبٌمً النشاط ولت ٌزداد - د

   . بالبرد ٌحس فال دائمة حركة حالة فً الجسم وتجعل الدموٌة الدورة تنشٌط على

 التمارٌن بعض إعطاء أو التطبٌمً النشاط إلى الختامً النشاط ولت إضافة ٌمكن - ه

 وٌستحسن ، الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ مع التهدئة على تعمل والتً البسٌطة

 التلمٌذ تلهً والتً والسرور المرح على تبعث التً والمطاردات المسابمات من اإلكثار
   . مباشرة الدرس من االنتهاء بمجرد كاملة مالبسهم التالمٌذ لبس مراعاة مع البارد الجو حالة عند
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األجهزة واألدوات والطرائك / الفصل السادس 
البدٌلة الخاصة فً إخراج درس التربٌة 

 الرٌاضٌة
 : الرٌاضٌة التربٌة درس فً البدٌلة األدوات -

 على تعمل التً الوسائل من وتعد الرٌاضٌة التربٌة درس فً مهما   دورا   األدوات تلعب

 األدوات نمص مشكلة على التغلب الضروري من كان لذلن للدرس التالمٌذ وجذب تشوٌك

 التلمٌذ أو المدرس ٌستطٌع التً البدٌلة األدوات بعض التراح طرٌك عن بالمدارس

 الرٌاضٌة التربٌة درس فً الممترحة البدٌلة األدوات أهم ومن البٌئة خالل من توفٌرها

 :هً

 الكرات -         4الحبال-              3الخشبٌة العصا-              2األطواق-1

 السوٌدٌة مماعد -               8 الرمل أكٌاس -            6األلراص -5

 المرسومة الدوائر      10 الكراسً -       9المدٌمة السٌارة إطارات-8

 

 



   : خاصة ظروف فً الرٌاضٌة التربٌة درس إخراج طرائك -

 الطلك الهواء ظروف فً وتنفذ المعتدل الجو لتالءم عادة الرٌاضٌة التربٌة دروس وتعد تنظم 

 لٌس أو جدا   حارا   أو جدا   باردا   الجو كان إذا المهمة النماط بعض مراعاة ٌجب ولكن ،

 بكل ومجهزة مكٌفة ألعاب صالة وجدت ربما أو ، الدرس لتنفٌذ ملعب أو فناء  بالمدرسة

   . الظروف هذه مثل لمواجهة مستعدا   ٌكون أن المدرس على وجب ولهذا اإلمكانٌات

   : جدا   البارد الجو فً الرٌاضٌة التربٌة درس .1

 . المستمرة الحركة كله الدرس سمة فتكون ، التالمٌذ تدفئة على المدرس ٌعمل أن ٌجب    

 أكثر زمنها وٌكون ووثب جري عن وعبارة ومتنوعة طوٌلة تكون أن البد مثال   الممدمة - أ

   . المعتاد من

 أماما   الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 بعٌدا   حر انتشار من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل

  فمط النموذج بتملٌد ٌكتفً ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌمف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن

   . التالمٌذ تدفئة هو الهدف الن ضٌك حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون



 الجذع ثنً مثل كلها الجسم أجزاء فتشمل عنٌفة تمارٌن على ٌحتوي التمارٌن جزء - ب

 من الجزء هذا إعطاء وٌمكن مثال   الذراعٌن ثنً لتمارٌن داعً وال ، أسفل أماما  

 ،ولكن للشرح ٌستمع لحظة ٌمف التلمٌذ تدع ال حتى التشكٌالت عن بعٌدا   حر انتشار

 تدفئة هو الهدف الن ضٌك حٌز فً األخطاء تصحٌح وٌكون  فمط النموذج بتملٌد ٌكتفً

   . التالمٌذ

 وال فورا   أداؤها ٌمكن بسٌطة مهارة تعلٌم أو التعلٌمً النشاط من جزء إلغاء ٌمكن - ج

 التصحٌح محاولة مع المهارة هذه تنفٌذ حرٌة للتلمٌذ تترن ولكن التعلٌم بخطوات تتمٌد

   . المدرس من بسٌط بتوجٌه أو بنفسه

 تعمل منافسات صورة فً المهارات على والتدرٌب التطبٌمً النشاط ولت ٌزداد - د

   . بالبرد ٌحس فال دائمة حركة حالة فً الجسم وتجعل الدموٌة الدورة تنشٌط على

 التمارٌن بعض إعطاء أو التطبٌمً النشاط إلى الختامً النشاط ولت إضافة ٌمكن - ه

 وٌستحسن ، الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ مع التهدئة على تعمل والتً البسٌطة

 التلمٌذ تلهً والتً والسرور المرح على تبعث التً والمطاردات المسابمات من اإلكثار
   . مباشرة الدرس من االنتهاء بمجرد كاملة مالبسهم التالمٌذ لبس مراعاة مع البارد الجو حالة عند



 :  درس التربٌة الرٌاضٌة فً وجود صالة مغلمة .  2

 مع الجٌدة التهوٌة وتراعً مكٌفة غٌر أو مكٌفة الصالة كانت سواء  كالمعتاد الدرس ٌعطى

 العادي كالجو مناسبة الحرارة درجة تكون وبحٌث التالمٌذ على مباشر هوائً تٌار وجود عدم

 المتاحة للمساحة طبما   التغٌر وطرٌمة المجموعات حجم فً التعدٌل وٌمكن ، للٌال   البارد أو ،

 الصوت مالحظة خالف الرٌاضٌة التربٌة درس فً جوهري تغٌٌر هنا لٌس وعموما   ، للصالة

  الصالة داخل ألوى أنه إذ

 

 :  التربٌة الرٌاضٌة فً الجو الحار جدا  درس . 3

  اإلحماء أو مثال   فالممدمة ، الجو مع تتناسب بحٌث الدرس خطة تنفٌذ طرٌمة تعدٌل ٌجب

 والتمارٌن ، والسرور المرح على تبعث لعبة أو الخفٌف الجري سواء ومشولا بسٌطا   ٌكون

 مظلة تحت أو مثال   شجرة كظل الملعب فً ظل فٌه جزء أي استغالل وٌجب  معمدة غٌر سهلة

 وتصحٌح اكتشاف على التركٌز وٌتم ، بسٌطا   اإلٌعاز وٌكون التشكٌل فً الشكلٌات ٌشترط وال

 السهلة بالتمارٌن ونكتفً الموة فٌها تظهر التً العنٌفة للتمارٌن داعً وال ، األخطاء

 بعض إجراء مع التطبٌمً النشاط من زمنا   أطول التعلٌمً النشاط ٌكون ولد ، المنشطة

 ، الدرس فً الملل فترات من وتملل المرح على تبعث التً الصغٌرة واأللعاب المسابمات

  لوضعه الجسم واستعادة العرق لتجفٌف أكبر ولت إلعطاء أطول الختامً النشاط وٌكون

  .الطبٌعً



  :الفصل داخل الرٌاضٌة التربٌة درس.4

 أرضٌة صالحٌة عدم أو المطر بسبب ربما الفصل داخل الرٌاضٌة التربٌة درس تنفٌذ إلى المدرس ٌضطر لد

 وتحمٌك النظرٌة المعلومات بعض التالمٌذ إلعطاء طٌبة فرصة وهذه واألوحال المٌاه لوجود المدرسة ساحة

 ٌموم سوف مهارة شرح أو ، ما لعبة لانون من بسٌطة مواد بعض كشرح ، للدرس المعرفٌة األهداف بعض

 التً المسابمات بعض عمل أو سلٌمة صحٌة لواعد إلتباع التالمٌذ توجٌه أو المادمة، الحصص فً بتأدٌتها

 للمدرس ٌمكن كما ، المعرفً أو أإلدراكً للمجال السلوكٌة األهداف تحمك التً الفكري الطابع علٌها ٌغلب

 ٌمكن والتً الرجلٌن أو الذراعٌن لتمارٌن كبٌرة مساحات إلى تحتاج ال التً البسٌطة التمارٌن بعض إعطاء

 الخلف إلى المماعد بعض ونمل الفصل مساحة استغالل بمحاولة أو الدراسة مماعد بٌن الفراغات فً أما تأدٌتها

 الفصول بالً فً تؤثر أصوات إصدار وعدم للمكان الكاملة التهوٌة مراعاة وٌجب ، الحصة نهاٌة فً وإعادتها

 . الرٌاضٌة التربٌة درس نحو االٌجابً االتجاه التلمٌذ فً تنمً التً التربوٌة األهداف بعض على التركٌز مع

 أن لنا ٌتضح سبك ومما . أخر شًء أي أو المطر بسبب الرٌاضٌة التربٌة حصص من التالمٌذ ٌحرم ال وبذلن

 مع ، الدرس تنفٌذ فً تؤثر لد موالف أي لمواجهة تام استعداد على ٌكون أن ٌجب الرٌاضٌة التربٌة مدرس

 األكثر إلى البسٌط من به والتدرج الحمل ومراعاة ، التعلٌمٌة للوحدة طبما   الدرس فً الدائم التمدم مراعاة

 . الرٌاضٌة التربٌة لدرس جٌد وتنفٌذ وتحضٌر إعداد خالل من إال ٌأتً ال هذا ولكل ، صعوبة



 : الصافرة*

 التالمٌذ عدد ٌكون حٌنما وذلن الرٌاضٌة التربٌة درس فً االستعمال والكثٌرة المفٌدة األدوات من الصافرة إن 

 استعمال ٌتم إذ (المنظمة ) الفرلٌة األلعاب لممارسة الصف فرق توزٌع عند أو كبٌرة الساحة تكون أو كبٌرا  

 .كثٌرة بصورة الصافرة

 :الصافرة استعمال طرائك

 فً ٌؤخذ ما كثٌرا   الحر النشاط وان واالنطالق للحرٌة الرب حالة فً التالمٌذ ٌكون الحر النشاط أثناء فً -1

 ٌعٌود أن على كبٌرة فائدة هنا وللصافرة ، المدرس صوت سماع التالمٌذ على ٌصعب وهنا المفتوحة المالعب

 فً والصافرة ، الشرح بعد اللعب فً البدء أو اللعب حالة فً فورا   الولوف منها معانً على تالمٌذه المدرس

 . (أبدأ) والثانٌة (لف) األولى الحالة

 أثناء فً اللفظٌة االٌعازات فهم علٌهم ٌصعب الصغار األطفال حٌث ، الصغٌرة األلعاب فً الصافرة تستعمل -2

 .جماعٌة أم فردٌة صغٌرة العاب تنفٌذ

 التالمٌذ إلى المدرس أو المعلم صوت إٌصال ٌصعب إذ ، التالمٌذ من الكبٌر العدد ذوات الصفوف فً تستعمل -3

 . جمٌعهم

 .المنوعة الحركٌة واأللعاب السبالات فً تستعمل -4

 .والمٌدان الساحة وسبالات الرٌاضٌة المبارٌات أكثر تحكٌم فً تستعمل -5

 واحدة صافرة تستعمل لألطفال الحركٌة األلعاب فً فمثال ، التلبٌة وسرعة االنتباه تعلم على الصافرة تساعد -6

 .اخرى بحركة األطفال ٌموم صافرتٌن سماع وعند معٌنة بحركة األطفال ٌموم

 .المعسكرات وفً الكشفٌة االجتماعات فً تستعمل-7



 : فهً الصافرة استعمال فٌها ٌرغب ال التً الظروف أما

 . االنتباه تركٌز إلى ٌحتاج وحرج صعب وضع فً التالمٌذ ٌكون حٌنما -1

 .االنتباه تركٌز أو السمع حاسة تدرب التً الهادئة األلعاب فً استعمالها عدم -2

 وتحٌط المدرسة داخل الرٌاضٌة للتربٌة المخصص الملعب إن نجد مدارسنا من كثٌر فً -3

  فً األخرى للمواد التعلٌمٌة العملٌة سٌر فً ٌؤثر مما ، األخرى الدراسٌة الصفوف به

        .المدرسة

  





 تدرٌسً المادة 

 اسراء فاضل حسن د.م



. 

 الطرائق الرئٌسة فً تعلٌم المهارات الحركٌة

 :(الجزئً اإلدراك طرٌقة ) الجزئٌة الطرٌقة /أولا 

 على جزء كل تعلٌم فً ٌبدأ ثم ، رئٌسة أجزاء إلى الحركة تقسٌم على الطرٌقة هذه تعتمد

 وهكذا، الثانً الجزء ثم األول الجزء تفهم بعد إال أخر إلى جزء من االنتقال ٌصح وال ، حدة

 واحدة دفعة بأدائها التالمٌذ ٌقوم واحدة محاولة تعطى كافة األجزاء تعلٌم من االنتهاء وبعد

 أو الحركة تجزئة تعنً الجزئٌة الطرٌقة إن (James) وٌذكر األجزاء، تسلسل وحسب

 تساؤل وهناك 0 حدة على خطوة كل وتعلٌم ، تعلٌمٌة خطوات أو أجزاء عدة إلى المهارة

 هناك أنه والجواب ، به نبدأ الحركة من جزء أي بخصوص الجزئٌة الطرٌقة استخدام عند

 :هما طرٌقتان

 أهمٌتها حسب الباقٌة األجزاء ثم الحركة من الرئٌسً الجزء تعلٌم : األولى الطرٌقة - أ

 .الجزء ذلك تعلم عملٌة إتقان بعد أخر جزء إلى واالنتقال

 .الحركً تسلسلها حسب األجزاء بتعلٌم نبدأ أن هً : الثانٌة الطرٌقة - ب



 :ممٌزات الطرٌقة الجزئٌة 

 .التالمٌذمالئمة مع اختالف قدرات أنها 1.

 .االداءعندما تكون الحركات طوٌلة وصعبة تستخدم 2.

التمرٌن إلى عدة أجزاء وإتقان كل جزء على حده ، األمر الذي ٌؤدي إلى سهولة تقسٌم 3.

 .االجزاءربط هذه 

 .تكون أجزاء الحركة معقدة وتحتاج إلى مهارة عالٌة عندما 4.

 .ٌكون المتعلمون صغار السن وقلٌلً الخبرة وتنقصهم الثقة عندما 5.

ٌتمٌز التمرٌن ببعض النقاط الصعبة فٌتم تقسٌم التمرٌن األمر الذي ٌساعد على عندما 6.

 .الصعوباتاكتشاف هذه النقاط كً ٌتم التدرٌب علٌها بمدة زمنٌة أطول لٌتغلب على هذه 

 .التالمٌذال تتوفر وسائل اإلٌضاح كً ٌتم عرضها على عندما 7.
 

 :استخدام الطرٌقة الجزئٌةمساوئ 

وضوح الغرض العام من التمرٌن ، إذ أن تقسٌم التمرٌن إلى أجزاء صغٌرة ال ٌوضح عدم -1

 .منهحركة التمرٌن وال الغرض 

 .التمرٌنهذه الطرٌقة مملة وغٌر مشوقة لدى التالمٌذ بسبب تجزئة تكون -2

 .عقلٌةإلى طاقات عصبٌة كبٌرة ، الن كل جزء ٌحتاج إلى ارتباطات عصبٌة تحتاج -3

 .الحركة ممٌزاتها التربوٌة نتٌجة تقسٌمها وتجزئتهاتفقد -4

 المادة التعلٌمٌة أعطاءتحتاج إلى وقت طوٌل فً -5

 



 : أهمها تنفٌذها عند أسالٌب عدة الجزئٌة للطرٌقة

 : العتٌادي المتدرج األسلوب-1

 عدة إلى المتعلمة المهارة تجزئة طرٌق عن الرٌاضٌة التربٌة تدرٌس فً علٌه المتعارف األسلوب وهو

 التعلم مرحلة نهاٌة فً بعضها فٌما األجزاء هذه ربط ٌتم ثم ، حدة على جزء كل تعلٌم ٌتم إذ ، أجزاء

 ذلك ٌلً وهكذا فالرابع الثالث الجزء ثم الثانً الجزء ثم األول الجزء تعلٌم أي ، كامال المهارة وتأدٌة

 مركبة بصورة الحركة وأداء األجزاء جمٌع ربط

 : المتقدم المتدرج األسلوب-2

  ٌذكر إذ ، علٌه متقدما أو متطورا   مركزا   وٌحتل االعتٌادي المتدرج األسلوب من مشتق أسلوب وهو

 والجزء األول الجزء ربط ٌتم ، لها الحركً التسلسل وحسب الفعالٌة أو المهارة تعلٌم عند ) بسطوٌسً

 وهكذا الرابع الجزء تعلم قبل واألول والثانً الثالث الجزء ٌربط ثم ، الثالث الجزء تعلم قبل الثانً

 ( جدٌد جزء كل تعلم عند مجموعات عدة السابقة المتعلمة األجزاء تعاد وبهذا األجزاء لبقٌة بالنسبة

 :الحركة من (الهامة) الرئٌسة األجزاء أسلوب-3

 ثم ، الحركة من الهام الرئٌس الجزء تعلم فً البدء وٌشمل الجزئٌة الطرٌقة أسالٌب من أخر أسلوب وهو

 وهكذا باألهمٌة ٌلٌه الذي الثانً الجزء بتعلٌم نبدأ المهم األول الجزء إتقان وعند أهمٌة األقل األجزاء

 والذي الرئٌسً الجزء الٌعنً الحركة من والهام الرئٌسً الجزء أن وٌذكر االخرى األجزاء لبقٌة بالنسبة

 بالنسبة الجزء هذا أهمٌة وإنما ، الختامً والجزء التحضٌري الجزء مابٌن الواقع الحركة أقسام احد هو
   .المتعلم لالعب



 :  العكسً األسلوب -4
من الجزء النهائً  ابتداءا  ٌختلف هذا األسلوب عن بقٌة أسالٌب الطرٌقة الجزئٌة وذلك بأن ٌقوم المدرس بتعلٌم المهارة الجدٌدة 

قد ٌرغب المدرس أن ٌمارس التالمٌذ األجزاء بدءا   بالجزء األخٌر من )لها حتى الجزء األول منها ، وٌذكر ( الختامً) 

إن التعلم باألسلوب العكسً ٌكسب المتعلم مهارة فً فن األداء بسرعة ( الحركة وهذا األسلوب ٌفٌد للكثٌر من المهارات المعقدة

اكبر من التً ٌكسبها باستخدام طرائق وأسالٌب أخرى كذلك فان األخطاء التً ٌرتكبها المتعلم باألسلوب العكسً تكون اقل من 

 .أخرىاألخطاء التً ترتكب فً أثناء التعلم بطرائق وأسالٌب 

وهناك نموذجٌن من التعلم باألسلوب العكسً ، فاألول هو النوع البسٌط الذي ٌتم فٌه تعلٌم األجزاء من نهاٌة الحركة إلى 

بداٌتها جزء بعد جزء ثم ٌتم ربطها فً نهاٌة مرحلة التعلم وأدائها كاملة ، أما النوع الثانً فهو األسلوب العكسً المتطور ، 

والذي ٌبدأ فٌه المتعلم من نهاٌة الحركة وذلك بربط الجزء األول مع الجزء الثانً ثم تعلم الجزء الثالث وربطه مع األجزاء 

حتى الوصل إلى بداٌة الحركة ثم ٌتم ربط جمٌع األجزاء فً نهاٌة مرحلة التعلم وهكذا السابقة ثم تعلم الجزء الرابع وربطه 

 .كاملةوأداء المهارة 

 

 :األجزاء الصعبة من الحركةأسلوب -5

وهو األسلوب الذي ٌتم فٌه تعلم المهارة وذلك بأن نبدأ بتعلٌم الجزء الصعب أوال ثم التدرج بالصعوبة نحو األسهل فاألسهل ، 

 :وهناك عدة خطوات لمعرفة وتحدٌد األجزاء أو األقسام الصعبة من الحركة ، إذ ٌمكن التعرف علٌها كما ٌلً

وٌطلب من العٌنة التً سٌتم تعلمها  الفٌدٌوتٌبأو األشرطة  السٌمٌةالحركة من قبل النموذج أو باستخدام الرقائق عرض  -1

بتحدٌد أهم األجزاء الصعبة التً ٌتوقعون مواجهتها فً هذا الجزء نتٌجة الصعوبة أو الخطورة المتوقعة فً األداء ، وٌتم ذلك 

 0عن طرٌق االستبٌان أو المقابلة 

 0خالل تطبٌق المهارة من قبل العٌنة ٌكتشف المدرس األجزاء الصعبة التً تعانً منها العٌنة من  -2

خالل الخبراء المختصٌن على وفق درجات الصعوبة عن طرٌق تقدٌم استبٌان أو أجراء مقابلة شخصٌة معهم، وٌذكر من  -3

أي إن المدرب ( أسلوب معالجة الخطأ)ان هذا األسلوب من األسالٌب الحدٌثة والعلمٌة السلٌمة فً التعلم وقد ذكره باسم ) 

 (.ٌشخص األخطاء فً أصعب أجزاء المهارة فً بداٌة مرحلة التعلم مما ٌؤدي إلى تعلم جدٌد وصحٌح



ا   :(الكلً اإلدراك ) الكلٌة الطرٌقة /ثانٌا

 ثم للتالمٌذ، واحدة كوحدة كاملة تعرض بل الحركة تتجزأ ل أي ، تجزئتها بدون ككل الحركٌة المهارة تعلٌم وتعنً

 .تجزئتها دون ٌتعلمونها

 :الكلٌة الطرٌقة ممٌزات*

 التعلٌم عملٌة فً اٌجابٌٌن التالمٌذ ٌجعل إذ ، التربوٌة الناحٌة من مهم آمر وهذا التالمٌذ أمام العام الغرض وضوح-1

 .وقت أقصر فً الغرض تحقٌق إلى الوصول فٌحاولون

 .ومهاراتهم لعواطفهم مثٌرة كونها والمجازفة المخاطرة دافع إشباع على وتساعد للتالمٌذ مشوقة تكون-2

 .الخرى والحركات األلعاب روح مع الطرٌقة هذه تنسجم-3

 .كبٌرة أو كثٌرة عصبٌة ارتباطات إلى تحتاج ل-4

ا  تأخذ ل-5  . المادة إعطاء فً طوٌالا  وقتا

 .القصٌرة الفعالٌة أو المهارة مع استخدامها ٌنسجم-6 

 .السلٌم الحركً التحصٌل من التالمٌذ لتمكن اإلٌضاح وسائل تتوافر عندما-7

 .الداء وسهلة معقدة غٌر الفعالٌة تكون عندما تستخدم-8

 : الكلٌة الطرٌقة مساوئ*

 الحركٌة المهارات فً واختالفهم التالمٌذ قدرات مع تنسجم ل-1

 .واللعاب الحركات وتفاصٌل دقائق معرفة التالمٌذ على ٌصعب-2

 .بالعمل التدرج لعدم نتٌجة اإلصابات تكثر إذ ، المدرس قبل من كبٌر حرص إلى ٌحتاج-3

 . تتجزأ أن دون ككل تعلمها ٌصعب واأللعاب الحركات بعض هناك-4

 .الكلٌة بالطرٌقة التمارٌن ممارسة أثناء تحدث التً األخطاء من التخلص صعوبة-5



ا   :(المختلطة ) الجزئٌة الكلٌة الطرٌقة /ثالثا

ا  حال الطرٌقة هذه تعتبر   الجزئٌة الكلٌة فالطرٌقة ، السابقتٌن الطرٌقتٌن بٌن وسطٌا

 فٌبدأ مرة، ألول للتالمٌذ فٌها النشاط ٌقدم حٌث متعددة وحالت مواقف فً استخدمت

 ٌدرك وعندما معٌنة أجزاء على للتدرٌب ٌعودون  ثم ككل النشاط فً بالعمل التالمٌذ

 هذه على للتدرٌب ٌصبح فسوف الشامل للنشاط بالنسبة المنفصلة المهارات موقع المتعلم

 السباحة مثل الفعالٌات بعض تعلٌم فً كثٌرا الطرٌقة هذه وتستخدم وغاٌة معنى المهارات

 العودة ثم األساسٌة المهارات على بالتدرٌب التالمٌذ فٌقوم الكلٌة الجزئٌة الطرٌقة أما ،

 من كثٌر له التدرٌب فً األسلوب وهذا ( الثانوٌة المهارات ) الجزئٌة المهارات على ثانٌة

 تعلمها ٌمكن ل الحركٌة المهارات فبعض الواقعٌة، وتوفر معنى ضمان بسبب المزاٌا

   . السابقتٌن الطرٌقتٌن إحدى اتبعنا إذا إل ، عال بمستوى




