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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 إقرار  المشرف
 

أشهههان أع أدهههنأن رهههة  أموسههه ما أمالسهههلاا لأرهههو أمعهههنوض   ههه م وض   ههه  ع  ههه    ههه  
أمااهه وأا أاس سههضا  اههوة أمسهه ا مل م هه ا أممههس أالج أماعلسههل ف  ههوا ع هها  شههوأ    هه  

زء اهع اعل  ه ا لضهج نو ها أما  سهعضو  ه    ا ها نضه مو لره   ه –ا ضا أمعو ضا أاس سهضا 
 أمعو ضا / لوأئ  عنوض  أمعو ضا أموض ضضا  .

 
 

 
 
 أمعلقضع

 أاسع ة أمناعلو
 ل ظ  ا ظ   لأن
 4002أمع وضخ :   /    / 

 

  ل ءًأ د و عل ضا ا أماشوس لوشح رة  أموس ما م ال قشا : 
         

 
 

 أم اضن
 أاسع ة أماس دن أمناعلو

 ضنيد   د ضن أم  
 /    /4002 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 إقرار المقوم اللغوي 

 
أشههان أع رههة  أموسهه ما أمالسههلاا لأرههو أمعههنوض   هه م وض   هه  ع  هه    هه  أمااهه وأا 

ف قههن عاهها اوأ  عاهه  اههع أمل  ضهها  أاس سههضا  اههوة أمسهه ا مل م هه ا أممههس أالج أماعلسههل
  سهه ض  لهه ج اههع أاللهه ء لأمع  ضههوأا أم غلضهها ع هها  شههوأ    ة ألاهه  أمهه  ا   سهه ل  د اهه

 أم غلضا غضو أمم ض ا لا  ه لق ا .
 
 
 
 

 
 
 
 أمعلقضع

 أمناعلو 
  سع أ ان اا لش

 /    /4002  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 إقرار لجنة المناقشة

لشههان ل ههع أدضهه ء م لهها أمال قشهها  للهه  قههن أل  لهه  د ههو أموسهه ما أما ناهها اههع ق ههج 
وشضن د ضش  سضع أم  ل  أمالسلاا  ه لأرو أمعنوض    م وض   ه  ع  ه    ه  أمل م ا أاج 

أمااهه وأا أاس سههضا  اههوة أمسهه ا مل م هه ا أممههس أالج أماعلسههل ف قههن ل قشههل  أمل م هها   هه  
ا علض عا  ل ضا  مه دالقا  ا  ، لل و  لا   نضوة   م  لج ملضج نو ا أما  سعضو    أمعو ضها 

   )            (. موض ضضا  ع نضو/ لوأئ  عنوض  أمعو ضا أ
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 منقا أموس ما اع ا    ا ضا أمعو ضا أاس سضا /   ا ا نض مو 
 

 
 د ضن أم  ضنيأ. .ن. د   

 داضن ا ضا أمعو ضا أاس سضا 
   ا ا نض مو

 أمع وضخ    /    /  
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 الشكر والتقدير

نل  ا اهههن لد هههو طمهههه أملض هههضع أم اهههن ع ع ههه مو  اهههنًأ نأئاهههً  لأممهههالة لأمسهههال  د هههو سهههض 
 أمل روضع لم  ه أمالع  ضع . 

أقههن   زضههج شههاوي لأاعلهه ل  أمههو أسههع ةي أماشههوس أاسههع ة أمههناعلو لهه ظ  اهه ظ  أمسهه اوأئ  
أمههةي شههو ل   فشههوأ ه د ههو وسهه مع  رههة  ، لأبسههع  نة اههع ل وعههه لا و عههه أم  اضهها أمعهه  أغلهها 

 أم  ث   زأ  أع لضوًأ . 
  ا ا نضه مو . لم لها أمنوأسه ا  –و  ع أمو دا نة ا ضا أمعو ضا أاس سضا لأقن  أمشاو لأم 

 أم  ض  برعا اا   شؤلع ل  ا أمنوأس ا أم  ض  . 
لأع ن    مشاو لأمع نضو أمو  اضع أمسه نة وئهض  لأدضه ء م لها أمال قشها أما عهواضع د هو 

 ا  أ نل  اع عل ضا ا د اضا . 
اس عةة    ا ضا أمعو ضا أاس سضا لأمةضع قنالأ م  دللهً  لأع ن    مشاو  مو أاس عةة ا  ا أ

لو نلل    مام نو لأملم ئح لأماشلوة أم  اضا لألص الا  أمناعلو ل ضج ا الن ش او أمسه ني 
لأمناعلو د   د نأمو اع زلالها لأمهناعلو د ه   أمهنمضا  لأمهناعلو سه ا  أم هزألي لأمهو أسه عةة 

و ضهها أاس سههضا لل مهها أمسهها ا  ههنة ااهه ش لأمسههضن لهه و  قسهه  أمعو ضهها أموض ضههضا  هه  ا ضهها أمع
مل هه  لأمسههضن  ضههنو شهه او لزاض عهه  أمسههضنة و ض هها دضسههو لأ اههن ااههني لظهه رو غلهه لي لمضههث 

 أسا دضج لشا   دا   . 
اا  أقن  شاوي لأاعل ل   مو ا نو انضوضا عو ضا نض مو ماس دنع     عهل ضو  ومها أا ه زة 

 او د ههن أمههوزأ  أمزرضههوي اههنضو أاشههوأس أبلعمهه ص  هه  عو ضهها أمنوأسههضا لألههص   مههةاو أمسههضن رهه
نض مو لأمو انضو أملش ل أموض ضه  لأماشه   لأمسهضن ملضهس   هل  لأمسهضنة رله ء د هنأماوض  لأمهو 
ل م ا أمناعلوأ  أمسهضنة ل  ها ا اهلن ماه  أ نعهه اهع اسه دنة  ه  عهل ضو أمامه نو لأمهو انوسهع  

 اغضو .  أمعو ضا أموض ضضا  ضض ا ا ضن لأللأو 
لب ض لعل  أع أقن  شاوي لع نضوي أمو أما ل  أم غلي ن.  سهع أ اهن ااه لش أمهةي أغلهو 
أم  ث  ع لضاه مغلضً  . لأمو أاضل ا ااع ا ا ضا أمعو ضا أاس سهضا لأاضله ا ا ضها أمعو ضها موض ضهضا 

ألضهوًأ   ا ا نض مو للأ هو شهاوي لع هنضوي أمهو ده ئ ع  لألهص   مهةاو زل ه  أم زضهز لألبني ل  –
 شاوي لع نضوي أمو أمسضن أ ان   س ع لماج أم  ا ضع م  الن أما ةلما    ل ع أموس ما . 

 لاع أع أم لع لأمعل ض  
 أم   را



 ح  

 مستخلص الرسالة  

أع اع ضولوض ا رةأ أم مو أع لشان ازضنًأ اع أمع ن      اضهع اضه نضع أم  هل  لأمعو ضها 
 لب سضا     اضنأع أمعو ضا لأمع  ض  . 

لرههةأ ضعل هه  لوأئههه  عنوضسههضا  نضههنة عزضهههن اههع ا  ضهها أم ا ضههها أمع  ضاضهها لع ههلي أم القههها 
 أالس لضا  ضع أمانوسضع لأمانوس ا أل سا  ل ضلا  ل ضع أمل م  ا . 

لععللع لوأئ  أمعنوض  أم نضرا     اضع  الن أم  م  لاع رة  أملوأئ  ل أمعنوض   ه م وض  
  أم  دههج د ههو زضهه نة أمههع    ،  اهه  عسهه ر  أمههو  ههن ا ضههو  هه  ف . لم نأرهها رههة  أملوض هها لع رضورهه

 ع  ض  أم لأل  أاس سضا اع أرنأس أمعنوض  . 
لاع لالج ع  ص لع ئج أسعلنأ  لوض ا أمعنوض    م وض  اع أمانوسضع د ماضً  ل هنل  أع 

  اهع رة  أملوض ا عع ل  د و أملوض ا أبدعض نضا    ا  ج أمع    لأمع مضج أمنوأسه  د هو أمهوغ
 ق ا رة  أم  لث . 

لبلالع أم   رها اهع لهالج اللاه  ألعم مهضا عو لضها ل هنا أع رله ف ضهولوة  ه  عل ضه  
رة  أملوض ا    ا  ج عنوض  أمعو ضا أموض ضضا ل ما باا لضا أمع  دج اع ق ج انوس ا أمعو ضا 

و  لأمههةي أموض ضههضا أل سهها  لاههع أمل م هه ا ، ل ضئهها لظههولس نو  أمعو ضهها أموض ضههضا  هه  أماههنأ
ض  ج اع أمع  لع  ضع أمانوس ا    ع  ض  أارنأس أمال ل ا اهع دا ضها أمع  هض  لأمهع     شهاج 
أ ضج لأارو   د ضا اا  ن هع أم   رها منوأسها عه رضو رهة  أملوض ها د هو عهنوض  أمعو ضها أموض ضهضا 

 -لقض   رةأ أمع رضو د و دا ضا أمع    أة ض  أم  ث لاسا أ لأ  :

  -لج أمع وضس   م  ث ل اشا ا أم  ث لأراضعه ل ولضه ف أا  أمانس اله :أ على أم    أا 
ا و ههها أرهههو أمعهههنوض   ههه م وض  اهههع انوسههه ا أمعو ضههها أموض ضهههضا  ههه  ع  ههه    ههه  أمااههه وأا  -1

 أاس سضا    اوة أمس ا . 
ا و ا أم ول   ضع أما الدعضع أمع وض ضا لأمض  لا    ع      ه  أمااه وأا أاس سهضا  ه   -4

 أمس ا.  اوة 
  -أا  أم ول  أمع  أ عوضعا  أم   را :

عل ن  ول  ةأا نبما ا للضا  ضع أبلع  وضع أم     لأم  ني م ا الدها أمع وض ضها لممه مح  -1
 أبلع  و أم  ني . 

ل ههلن  ههول  ا للضهها  ههضع أما اههلدعضع أمع وض ضهها لأمضهه  لا  هه  أبلع هه و أم  ههني لممهه مح  -4
 أما الدا أمع وض ضا . 



 ط  

 أم    أمر ل    ن عضاع أمنوأس ا أملظوضا ةأا أمم ا   م  ث لأمنوأس ا أمس   ا .  أا 
لأم ههه   أمر مهههث : أشهههعاج د هههو اهههلاج أم  هههث لأا وأءأعهههه لأسهههعلناا أم   رههها أماهههلاج أمع وض ههه  

   معماض  أمع وض   ل عماض  أما الدعضع أماعا  ئعضعف . 
لج أماعلسههل  ة عه  ع سههضااع  مههو ف ل م هها اهع أممههس أا  00لعاللها دضلهها أم  هث اههع ل 

ا الدعضع ض  لا لع وض ضا لع  أسعلنأ  ألع ه وأا ا للها د هو أم ضئها أم وأقضها لةمهف   هن   هوأء 
ف ل هنة 11ف أسه  ضع  لأقهع ل9أمع  ل  لأمعا  ؤ  ضع أما الدعضع ، أة عه  عل ضه  أمع و ها ماهنة ل
عغضههو لأمعههنوض   هه م وض ف د ههو ع  ضاضهها د ههو أما اههلدعضع أمضهه  لا لأمع وض ضهها   ههن  نلهه ج أما

أما الدا أمع وض ضا ل  ن ألعا ء انة أمع و ها أ وضها أبلع ه وأا أم  نضها د هو دضلها أم  هث لعه  
  -ا  م عا    م ئضً   ضث أسعلناا أم   را أملس ئج أا م ئضا أآلعضا :

ا  اج أمعا  ؤ ف ل أملسل أم س    ف ، ل أبل وأس أما ض وي ف ، ل أملسضل ف لا  اج أبمعلأء ، ل 
 ، ل ألع  وأا م ا الد ا أماعوأ لا أماعس لضا ف . 

أم ه   أموأ هع : ضعضههاع دهو  لع  ضهج لال قشهها أملعه ئج ، أاه  أم هه   أمله ا  ضه  أبسههعلع   ا 
 -لأمعلمض ا لاع أر  أبسعلع   ا أمع  علم ا  مضا  أم   را :

 هه وضع أم   هه  لأم  ههني م ا الدهها ل ههلن  ههول  ا للضهها ةأا نبمهها أ مهه ئضا  ههضع لعهه ئج أبلع -
أمع وض ضا لمم مح أبلع  و أم  ني اا  ضنج د و أع أمعنوض    م وض  مه أرو ا ضو    زضه نة 

 أمع    أماا وي لأاعس   أماا وأا لعللضور   ملوة لأض ا . 
ل هههلن  هههول  ا للضههها ةأا نبمههها أ مههه ئضا  ههه  أبلع ههه وأا أم  نضههها م ا اهههلدعضع أمضههه  لا  -

  ضا لمم مح أما الدا أمع وض ضا . لأمع وض
 لوض ا أمعنوض    م وض  عس دن ارضوًأ    عر ضا أماا وأا  لقا أقمو ل ان أقج .  -
لألمهها أم   رهها  عههنوض  رههة  أملوض هها  هه  أماههنأو  أم وأقضهها ل ههعح نلوأا معههنوض  أما  اههضع  -

 لأمانوسضع د و رة  أملوض ا . 
    نوأس ا اا ر ا ماا وأا وض ضضا ألوى .     لألما أم   را أسعلنأ  رة  أملوض ا -

  
  
 



 ي  

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع التسلسل

 أ أم للأع 
   أآلضا أم وطلضا  
 ج  قوأو أماشو ضع  
 ن  قوأو أما ل  أم غلي  
 ره  قوأو م لا أمال قشا  
 ل أارنأء 
 ز شاو لأمع نضو  
 ل –ح  ا لص أموس ما   م غا أم و ضا  
 ي ق ئاا أما علض ا 
 ف ق ئاا أم نألج لأاشا ج 
 ف ق ئاا أماال   
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لعههه ئج ألع ههه وأا ل ا ف أم   ههه  لأم  هههني مااههه وأا أمنوأسههها م ا الدههها  2-1

 24 ا  أمض  لا لع  ض ا  لال قشع

دههههو  لال قشهههها لعهههه ئج ألع هههه وأا ل ا ف أم   هههه  لأم  ههههني مااهههه وأا  2-4
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دههههو  لال قشهههها لعهههه ئج ألع هههه و ل ا ف أم  ههههني مااهههه وأا أمنوأسهههها   2-3
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 قائمة الجداول
 

رقمممممممممممم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 30    لأم  ني .عماض  أما الدا أمض  لا لأمع وض ضا ةأا أبلع  و أم   1
 31 ع  ل  دضلا أم  ث .  4
 36 عا  ؤ دضلا أم  ث    ألع  وأا أماا وأا أاس سضا . 3

أملسل أم س    لأبل وأس أما ض وي لقضاا ل ا ف أما عس ا لأم نلمضا لنبمعاه   2
 24 أا م ئضا ماللع  و أم     لأم  ني م ا لدا أمض  لا .

ما ضه وي لقهض  ل ا ف أما عسه ا لأم نلمضها لنبمعاه  أملسل أم س    لأبل وأس أ 5
 23 أا م ئضا ماللع  و أم     لأم  ني م ا الدا أمع وض ضا .

أالسهههه ل أم سهههه  ضا لأبل وأ هههه ا أما ض وضهههها ماللع هههه وأا أم  نضهههها م ا اههههلدعضع  6
 22 أمض  لا لأمع وض ضا لقضاا ل ا ف أما عس ا لنبمعا  أما للضا .
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ًيعلو  ا ًاو ااا ًاو رايا ًاو اطريا ي جميا  المجال ا الايلطياق اااد اذاً لاغا الطرياً يشهد العالل  طواا
ًاايق ، ا ي رل شيء من لغا العصً ، إغ أنهل ل  طقف  ي مجلل معين "  االطواً  ي العمليق الط
ًصااا للطريااً  لصااان الطعلااي  االااطعل  نشاالولو لاا  اااال ل    راالن الطعلااي  ماان ألاا  المجاال ا الطااي طع

 . (1)ل ج  الطي طخص  للقيلس "اأدااط  المعقدة المطشلارق ال  ألدا   انط
ًاالا الااعياق لمخطلاف  ًاء الممل ًايق مجل و نشيولو لإلنالن المطعل  القلدً على إجا "اطعد الط

 . (2)النشلولا الطي طؤذً اطؤدي الى طريً اطواً الايلة إلى األ صل "
ًاايااق اطااااًً ألميطهااال  اااي طنمياااق اطواااا  ًءو مهمااالو مااان العملياااق الط ًيلصااايق جااا ًايااق ال يً االط

ًد اادنيلو ااجطملعيالو ، ايطاقاق  ًناق للفا ًيق اطاقيق األلاداف الشالملق االمطاا القلاليلا الادنيق االفر
ًاااين علااى ألميااق  ًاين االمد غلاام ماان خااشل األنشااوق ااألداء الفعلااي ، "إغ أرااد رذيااً ماان المااد

ًريق من خشل ااطخدا  األالليب االوًق الطعليميق المخطلفق "  . (3)اطوايً الصفلا الا
ًاد  اي  ًاياق االطعلاي  ل  ا ًااياق الطاي طعناى امجال ا الط ًااق لاي المؤاااق الط اامل ان المد
ًلاال ألاادا ل امناالل  ااااال ل لخدمااق  ًطااب أما ًاااق ان ط ًي للمد المجطماا  ،  لصااان ماان الصااًا

ًة ًاصهل الجديدة االمطوا  .  (4)أغ
ًاااي االعاادة أالااا ًيلصاايق القااق طرماال المنهاالا المد ًايااق ال ًس الط يق  هااا يااالعد ايعااد د

ًاا  ًاا األالاااايق ايماااد الماااطعل  ااااللخا ًراااي اارطاااالاه  المهااال الولااااق علاااى طاااااين أداءلااا  الا
ًاااهل الولاااق  ًيناالا االمااالاقلا ااأللعاالب الطااي يمل ًيلصاايق ماان خااشل الطم ًاااق األنشااوق ال لممل

ًمش ه  .  ًد ام    منف
ًاايق " لغا ط ً ياي للعلا  الط ًيس لي المصب ال ًيس الفعللاق إن أالليب الطد ًيقق الطد عد و

ًياالدة  ًاايااق لماال لهاال ماان يذاالً إيجلايااق  ااي وايعااق طفريااً الولاااق ا اااايلق لطاقيااق األلااداف الط
ً  يااؤدي إلااى نمااا  ًطه  علااى الطفلعاال اا طصاالل  يماال اياانه  الااغا ااادا ًااااي ااااد طاصاايله  الد

ًا اق الفعل(5)شخصيطه  اجااناهل المخطلفق " لاق ياؤدي الاى طادني . ااعراا   الن عاد  اااطخدا  الو

                                                           

ًاق مامد ماماد الايلق ؛  (1) ًيق اممل  . 11، ص 1991، داً األمل للنشً ، عملن ،  1، والطصمي  الطعليمي . نظ
ًاي  الرلاب ؛ 2) ًدن ،  2، والطرنالاجيل  ي عمليق الطعل  االطعلاي  ( عادال ًيا  ، األ ،  1991، داً الشاًاق للنشاً االطا

 . 54ص
ًيطي . ايلاين مامد عل1) ، جلمعق الماصل ، داً الرطب للوالعاق االنشاً اإلعداد الادني للنالء ي ؛ ( ادي  يلاين الطر

 .   21، ص 1911، 
 .  14. صنفس المصدً الالاق( مامد ماماد الايلق ؛ 5)
 .  22، ص 1999. نفس المصدً الالاق ( مامد ماماد الايلق ؛ 1)
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ًل   ًااي اشرل خالص االلطاللي طادني  اي مااطاى طفريا أداء الولاق اخفض ماطاى طاصيله  الد
 . (1)اشرل عل "

ًة الطاي ططجما   يهال أصاااء علاا   ًيلصايق لاي الااؤ ًاياق ال ًيس الط اعلي  "  لن أاالليب طاد
ًاو مهملو  ي إعداد الولاق  ًيس دا ًيلصيق اطؤدي أالليب الطد ًايق ال  . (2)"الط

ًيقاق لاي األ صال اال  ًيس لياا مطعلدلق  ي مجل طهل اان  لياا لنلم و "ان أالليب الطد
ًاياق  ًمالن االمرالن االفاًص ) الاغا مال يشااظ  اي الط أالليب الطعل  الفنيق  اد مان طريفهال ما  ال

ًيس ( ًا ااق طااد ًاو ماال يولااق عليهاال ) و ًيقاالو اااااطخداملو نل عاالو . ارذياا ًيلصاايق( لطجااد لهاال و الراان  ال
 . (3)الاقيقق مل لي ا   ي الااا  مداخل علمق طاطخد  أنااعل مخطلفق من األالليب الفنيق "

ًيس ااب األالاب المطا   ي طقدي  الملدة الى الماطعل  اا طراان اااب  طخطلف وًق الطد
ًيس لهال األذاً الراياً  اي الاطعل  ً   ي عملياق الاطعل  " ان طعادد أاالليب الطاد  ماطاى المطعل  ادا
ًس المعلماان اااالليب معيناق امنظماق لراًض  ًيس الجيد ياصل عندمل ياد النلجن ، رمل ان الطد

 . (4)ااداع اطا يً  ًص ارذً  اطجلاق الوللب "
ًاا  ًياااايق معطمااادة علاااى األاااالليب الطقليدياااق  اااي طعلااا  المهااال الراااي   طاقاااى العملياااق الطد

ًس  ًاا د ًلل ،  ش اد مان إيجالد ًؤيال ااصااق  اي إخا ً ا  اطواي ًيلصايق ، طعطماد علاى  ًاياق ال الط
ًة االطعلماال ماا  الولاااق مماال طخلااف اصااعلو يااطش   ماا  وايعااق  ًس اامرلنيطاا   ااي الااايو ًة المااد مقاد

ًيلصيق .  ًا   ي الالاق ال  الطواً العلمي االعلا  الاديذق الغي ن
ًة العلمياق مان أل ًة علميق  اي ميالدين العلاا  رل اق المال لهاغ  الذاا ًنل ذا مياق إغ يشهد عص

ً ق اطعين الوللب على  ًاايق طعطني امجل ا المع ًايق ان طص  ألدا ل ط ًاملو على الط اللرق ، نجد ل
ً اق اطاظيفهال لاال مشارشط  الطاي يااجههال  اي الاي اق الطاي يعاي   يهال ،  ا نطفلع من لغ  المع

                                                           

ًيطان ؛ 2) ًيس العلا  ( علي   ًي  . . عملن . داً الشًاق ل 1. واالليب طد  . 99،ص  1995لنشً االطا
( نشاان ماماد الصفلً ؛ اذً ا الااين الطالدلي االطقليدي  ي ااا الطعل  ا رالديمي امااطاى ا داء الفناي اا نجالً 1)

ًاللق ملجاطيً . جلمعق ارداد  لفعلليق اغف الذقل ًيلصيق .  –.  ًايق ال  .  21، ص 1991رليق الط
ًيلصايق صللن ؛  ( ااواياي اامد . عالس اامد5) ًاياق ال ًيس  ي مجالل الط . الماصال . جلمعاق الماصال . وًق الطد

 .  21 –22. ص 1915
ًا  . ) ايخاًان ( ؛ 4) ًس ( الاا  لاا ًيلصايق  ااي الماادا ًايااق ال ًس الط ًيس  ااي الاااا الماااطذمً لاد ًا ااق الطاد اذااً اعاض و

ًايق الالذلنايق  ًيلصيق ، العدد الذلني ، رليق الط ًايق ال  .  11، ص1991ًيلصيق ، . مجلق الط
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ًا ًاااق ، عليناال ااااطخدا  و ًاا الطااي طاااد   ااي المجطماا  ا ااي المد  ااق الرااي طااجاا  لااغ  الطوااا
ًيايق منلااق لطاقيق األلداف المنشادة  ي ااصً ااا ااال جهد  . (1)طد

ًاايين لطهي ق الوللب لايلطا  ااال المشالرل الطاي   للماؤاليق أصااا ملقلة على عل ق الط
ًد اطرااين شخصايط  القيلدياق اصاقل ماالاا ،  ًاو  ي طنميق الف ًاو راي ًايق دا عاداد  طااجه  ، اطلعب الط اا 

ًد امجطمعاا  ااي طاا ، الااي إعاداداو ماااطقا ًايااق عمليااق طفلعاال ااين الفاا ًناالو ، رااغلم طشارل الط ليلو مطاا
ًاً الايلة  . (2)عمليق م  ااطم

ًد إعدادا شلمشو لايلط  الماطقاليق ، امهمل الا   ًاق الداً الرايً  ي إعداد الف رمل يق  على المد
ًااي االطرنالاجي الغي نعيش   ي لاغا العالل   ااطاقى  ًااق لااد الانقص  اي الطقد  الط الالجاق إلاى المد

 . (3)اإلمرلنلا ، لطا يً  ًص طعل  مطرل ئ للجمي 
ًاايين ، ايقصاد اهاغ   ًياق مطعالان مان المد ًيس اف ًيايق الاديذق ، الطد ًا ق الطد  من الو
ًااااي  ًيس مااالق معااين ااانفس الماااطاى الد ًااايين  ااي طااد ًيقااق لااي ) طعاالان عاادد ماان المد الو

ًااح عدد ًاين ( 4 – 2ل  من )الصف ( اي  يط  . (4)مد
ًيلصايق  ااطخدا   ًاياق ال من لنل طاطي ألميق الاا  من خشل ران  مالالاق جديادة  اي مجالل الط

ًيالدة  لعليطا   ًس ا ًيق لمل ل  من ألمياق  اي اااطذملً اااا الاد ًيس اللف اطنظاي  الااجاالا أالاب الطد
ًديق اين ال ًاا اذنامشاظق الفًاق الف لء العمل االاغي ياالعد وللالا اطااين ناعيق الطعل  اطالدل الخا

ًالق المطااوق .  ًة الالق لوللالا الم ًاا األالايق ار   ي طعل  اعض المهل

  -مشكلة البحث :.  1-2

ًاء االمخطصاين للطاصال الاى  ًغ  من الجهاد الماغالق مان ااال العلمالء االخاا  نطال  على ال
ًياايق طعطماد علاى األاالليب القديماق  ًال العملياق الطد ًيس اأااللياهل ،   طا ًا ق الطاد ًة  ي و مطمي

ًلل ، ا عطملد الرلي على ا ًريق اطواي ًاا الا ًس  اي االطقليديق  ي طعلي  المهل ًة لماد ًح المهال شا
ًصهل امشاظق الولاق أذنلء الطنفيغ اطصاين األخولء القلق الااا المخصص للطواياق يجعال  اع
ًاف على جمي  الولاق اطصاين أخول ه  ، لغا اجدا الالاذق امن  ًة على اإلش ًاق غيً الد المد

ًااياق (  اي  ًطهال الميدانياق رانهال ) اخطصلصايق ط ًيلصايق خشل خا ًاياق ال  اي صاعفلو ان لنالم الط

                                                           

ًيس العلاا  الااطخدا  الاقال ق الطعليمياق لطاقياق الطعلاي  الاغاطي ( صااي امدان ااا جشلا  ؛ 1) ًاطيجيق طاد . مجلاق اااط
ًيق ، العدد األال ، ارداد ،  ًايق ، الجلمعق الماطنص  .  205، ص 1991رليق الط

ًالي  نلصً؛ 2) ًايق ( إا  .  9،ص1991واعق جمعيق عملل المولا  الطعلانيق، عملن، . الواعق الذلمنق. ممقدمق  ي الط
ًاي  ؛ 1) ًف عدنلن ، امامد عادال ًد االصفاف المجمعق ( عل  .  1، ص 1919، عملن ،  1. والمعل  المنف
ًري النلشف ؛ 5) ًيس العلمق ( المى  ًالن . عملن .  1. ووًق الطد  .  110، ص 1999. داً الف
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ًة لااالقطعلاا   ًايااق امنهاال راا ًاا األالااايق ل لعاالب الف ، اغ لناالم الجااق الااى وااًق اأااالليب المهاال
ًاا  ًيايق جديدة ياهل علينل طوايقهل اصا و الى طااين أداء الوللاالا  اي طعلا  اعاض المهال طد

ًيلصايق ا ًاياق ال ًاالا الط ًيق مان مد ًيق العمل االلف ًة الالق عن و لاغي ياالل   اي األالايق ار
ًاا اشرل ارذً اطقلنلو  ًة على الوللالا أذنلء أداءلن المهل ياؤدي  األخوالءإمرلنياق طصااين الايو

ًيالدة عادد الوللاالا  اي الصاف الااااد الاغي يقلال مان إمرلنياق  ًع اا صال  اي ظال  إلاى طعلا  أاا
ًاف علااى الوللااالا  ًغاإلشاا ًة جدياادة يااط   ماالو ماان عااد  اصااال ان عمليااق ا نطقاالل الااى طعلاا  مهاال

ًة اللغا ااب من ااالب صعف ا داء المهلً الوللالا الى ماطاى اداء جيد ا   الق . ي  ي ر
ًيلصايق  اي  ًاياق ال ًة مان الاااا الماادد لاصاق الط اياه  لغا األالاب  ي ا اطفلدة الراي

ًة اأدا هل اطصاين األخولء.  ًة اذالطهل من الجاانب المطعددة رعًض المهل ًريً على المهل  الط

  -ف البحث :أهدا.  1-3

  -يهدف الاا  الى :
ًاا األالاايق  -1 ًيلصايق  اي طعلا  اعاض المهال ًاياق ال ًاالا الط ًياق مان مد ً ق اذً العمال اف مع

ًة الالق لعينق الاا  .   ار
ًاا  -2 ًيايااق االمجماعااق الصاالاوق  ااي طعلاا  اعااض المهاال ً ااق الفااًاق اااين المجماعااق الطج مع

ًة الالق .   األالايق ار

  -:فروض البحث . 1-4

ًياياق الصاللن ا خطاالً  -1 ًين القالاي االاعادي للمجماعاق الطج طاجد  ًاق معناياق ااين ا خطاال
 الاعدي . 

ًيايااق االصاالاوق  ااي ا خطااالً الاعاادي الصااللن  -2 اجاااد  ااًاق معنايااق اااين المجماااعطين الطج
ًيايق .   المجماعق الطج

  -مجاالت البحث :.  1-5

 الصف ا ال المطااو  وللالا -: المجال البشري . 
 20/5/2005الرليق  2/2005/ 22للمدة من  -: المجال الزماني . 
 للانلا / اصلء اعقااق .  اءهً مطااوق الج -: المجال المكاني 

  -تحديد المصطلحات :.  1-6

 : التدريس بالفريق-  
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ًيس  ًم  يهال ارذااً مان معلا  يراناان ماااؤالين ااايلو عان طاد المقااًً "عملياق طعلانياق يشاط
ًيق علاى وايعاق األاداف المقاًً ااجا  الفصاال،  ًااي لمجماعق )  صال ( ايعطمد اج  الف الد
ًياايق  اي  ًياق  اي اصا  الخواو الطد ًاد الف ًة ، ااطعالان أ ا ًيق االملدياق المطااا  ااإلمرلنيلا الاش

ًيس نفاهل ، ا ي طقاي  الطشميغ"  . (1)عمليق الطد
ً   الامداني " عمليق طعليميق يشط ًم  يهال ارذاً مان معلا  ااااد  اي العملياق الطعليمياق، اع

ًم  يهل معل  امالعد   ي عمليق الطعلي  "  . (2)اا اد يشط

 : التعلــــم-  

ًة الااالاقق  ًيب اا الخااا " لااا الطريااً الذلاااا ناااايلو  ااي أداء الااالام اإلنااالني انطيجااق الطااد
ًاا دا ميق ناايلو ع ًاا ماطقلق غاا طاذي  . (3)لى األداء" الغي يط  افعل مطري

ًيقق لطاقيق عمليلا ماددة " .   " لا و
ًس "  . (4)" لا مصولن شلمل للوًق ااألشرلل الطنظيميق اوًق الاا  ااال ل الد

 : المهــــارة-  

ًد اعلاى  " رل مل يمرن ان يعاً عن  الإلنجلً اي  يدل لاغا اإلنجالً علاى الاغي طعلما  الفا
 .(5)ماطاى إجلدط  لمل طعلم "

 
  
 

                                                           

ًشدي لايب ؛ 1) ًيق ، ماؤاليلط  ، االليب عمل  ، إعداد  ، نما  العلمي االمهني  معل  العلا (  ، مرطاق ا نجلاا المصا
ًة ،   .  11، ص 1911، جلمعق عين شمس ، القلل

ًي عاالس ؛ 2) ًااياق ( ما ق الامداني انا ًياق الرطاب للوالعاق االنشاً ، جلمعاق الماصال، المااطادذلا الط . موالا  مدي
 .  11، ص 1991

(3) Schmith. R.A. ( 1991 ) op. Cit. P. 159 . 179 . 
ًا ؛ 5) ًايق الادنيق ( عنليلا مامد اامد   ًيس الط  .  111، ص 1911،  1، ومنلل  اوًق طد
ًرق ( ااواياي اامد ؛ 4) ًيلا الا ًاي ، أاس انظ ًة . داً الفرً الع  .  50، ص  1991، القلل
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  -:أهمية أسلوب التدريس وأهدافه .  2-1-1

"ان طريقة التدريس تعني العالقة بين قيادة المددرس أددا  التمميدو أمدادة الددرس أالأ دا   
. او لم يكن التدريس في الثقافدا  البدا يدة المدالل المميدال ألكدن فدي (1)التعميمية المرتبطة بالدرس "

ر  طرق أد اليب التدريس أدصدبت  المدالل المميدال معقددال ص أدصدبت  الطريقدة اآلأنة األخيرة تطأ 
                                                           

 . 022ص  ص 1891ص  1ص طمناهج أطرق تدريس التربية البدنية ( النايا  متمد اتمد فرج ؛ 1)
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هددي العصددا ال ددترية التددي ي ددتطير باددا المدددرس ان يتددرإم مددا فددي المددناج  لدد  مأقدد  تعميمددي 
مكت ب فالشخص الوي يريد ان يختار مانة التدريس يإب ان يطمر باأل س أاأل اليب الإديدة 

 . (1)اافي التدريس أيتبر ما ينا به في
 ن د دداليب التدددريس لي دد  متكاف ددة فددي مإاهتاددا ألدديس هنددا  طريقددة هددي األف دد  بدد  
د اليب التعمم هبد من تكيفاا مر الزمان أالمكدان أالتدي يطمدق الميادا ) طرا دق التددريس ( أالتدي 

 . (2)هي البارة الن مداخ  الامة ت تخدم د اليب فنية مختمفة
يا ي هدي المصدب الر ي دي لعمدأم التربيدة الريا دية " أان د اليب التدريس في المإا  الر 

ص لوا فان د اليب تدريس التربيدة الريا دية قدد تنأالد  أتطدأر  ممدا ددا الد  ا دتخدام (3)إميعال"
المدر ين اكثر مدن طريقدة لنقد  المعمأمدا  مدن المددرس الد  التمميدو أكدول   يإداد طدرق إديددة 

 -:(4)دهدا  د اليب التدريس لمأاإاة الفرأق الفردية بشك  اف   لوا فان من
 معرفة د اليب التدريس بصفة خاصة أالامة .  -1
 تتقيق األهدا  أالغايا  التربأية من خال  نق  المعمأما  من المدرس ال  الطالب .  -0
 تتقيق رغبا  الطمبة بالأ ا   العممية .  -1
 اختيار اف   األ اليب في التربية الريا ية .  -4
 الم  فام مرات  النمأ أخصا ص قأة المرات  .  م االدة المدرس -5
 م االدة المدرس في فام النشاط التركي ص أكول  تف ير ال مأ  التعميمي لمطمبة .  -6

دشار التربأيأن الم  تفاال  دركان العممية التربأية بإانبادا النردري أالتطبيقدي فدي د داليب 
ن المد  اببدداو أاهبتكدار ص فيإدب التدريس أال دعي الد   يصدا  المعمأمدا  لخمدق مدر دين قدادري

العناية بالدرأس التطبيقية العممية كالعناية بالدرأس النررية أالعممية هن التطبيق الميدداني هدأ 
ابنددا  الددوي تصددب فيدده الخبددرا  العمميددة أالنرريددة لمطمبددة أهددأ الربدداط المشددتر  بددين المعمأمددا  

                                                           

الريا دديةص إامعددة اليرمددأ  . دار األمدد  لمنشددر أالتأزيددر . د دداليب تدددريس التربيددة المددي الددديري . اتمددد بطاينددة ؛  (0)
 .  11ص ص1891األردنص 

 .  01 – 00ص ص  1894ص مصدر  بق وكره ( ب طأي ي اتمد . أالباس اتمد صالح ؛ 1)
 .  01ص ص مصدر  بق وكره ( نشأان متمأد ؛ 4)
 .14ص ص نفس المصدر ال ابق تمد بطاينة ؛ ( المي الديري ص ا5)
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لدددوي بددددأره يطدددأر الأ دددا   التعميميدددة النف دددية أالمعرفيدددة لتطدددأير مادددارا  التددددريس لمطمبدددة ا
 .  (1)أا تراتيإية التدريس لممختصين في تدريس التربية الريا ية

  -:(2)دهم األ س التي يعتمد المياا في اختبار د مأب التدريس هي
  . المادة التي تدرس 
  . اقتصادية الطريقة من تيث الإاد أالأق  أالكمفة 
  . خصا ص نمأ الطمبة 
 أاه الوي ترغب في تتقيقه . نأو التعمم أم ت 

أهوا ما يبدين ان د دمأب التددريس لديس بداألمر العدادي ال دا  فالفا ددة األ ا دية هختيدار 
د مأب التددريس المنا دب هدي طبيعدة أاتتياإدا  الطمبدة أمدا يتصد  بدول  مدن خصدا ص الدتعمم 

لبرنددامج تممددي الفرديددة أالإمااليددة ص كمددا ان األغددراي التربأيددة أنددأو األنشددطة الم ددتخدمة فددي ا
 . (3)المينا هي األخرا اختيار الطريقة المال مة اكثر من غيرها

  -:التعلم التعاوني بداياته وميزاته . 2-1-2

( تددتم خددال  مددرتمتين أهددي األألدد  تكددأين  Ausubelان المميددة الددتعمم او يراهددا اأزأبدد  ) 
لمعمأمددا  الإديدددة التددي المفاددأم أالثانيددة ا ددتيعاب المفاددأم دي ان هنددا  الالقددا  أرأابددط بددين ا

تقدم لمطالب ما هأ مأإأد في بي ته المعرفية الراهنة أيقدأ  "اوا كدان لدي ان اختصدر كد  مبداد  
المم النفس التربأي في مبدد أاتد لقم  ان دهم الام  في التعمم هدأ مدا يعرفده المدتعمم أالميندا ان 

 . (4)نتأكد مما لدا المتعمم من معرفة ثم يقأم بالتدريس تبعال لول  "
"أالددتعمم التعدداأني هددأ مددن د دداليب التدددريس الددوي اصددبح اكثددر انتشددارال فددي التربيددة خددال  
الخمس الشرة  نة األخيرة أالتي تم فيادا تطدأير طدرق الدتعمم التعداأني أطبدق فعميدال فدي تددريس 
 الريا يا  أالعمأم أهنا  ثمة معممين ا تخدمأا التعمم التعاأني كطريقة تدري دية ر ي دية أتعدزا

                                                           

ص المدان ص دار الفرقددانص  1ص طمنداهج التربيدة الريا دية بدين النرريدة أالتطبيدق ( المدي الدديري . أال ديد متمدد المدي ؛ 1)
 . 101ص ص 1881

لنشددر . . القدداهرة . دار الثقافددة لمطباالددة أاد ا دديا  المددناج أتنريماتدده ( متمددد الددز  البددد المأإددأد ) أ؛خددرأن ( ؛ 0)
 .  01ص ص 1891

 . 18صالقاهرةص الالم الكتبص ب  ص صالمدخ  ال  د س أميادين التربية البدنية أطرق التدريس( البدالفتاح لطفي؛ 1)
( طددال  البداهلدده الزالبددي ؛ اثددر م ددتأا البنيددة المفاهيميددة لمعممددي العمددأم فددي المرتمددة األ ا ددية المدد  ا ددتراتيإيا  4)

 .  45ص ص 1880ص ر الة دكتأراه ص الإامعة األردنية ص  اهيمية لطمبتامتدري ام أم تأا البنية المف
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شعبية التعمم التعاأني ال  التإم الكبير من الدرا دا  أالبتدأث التدي تبدين األثدر المد  التتصدي  
 . (1)العممي لمطمبة أتطأرهم اهإتماالي بطريقة تتفأق الم  الطريقة التدري ية األخرا"

( الم  يد)دأيتش( الوي دالدا الد  ا دتعماله كأ دمأب 1848التعمم التعاأني المنرم بدد الام)
 . (2)عمم التقميدي الوي د ا ه الشرح أالعري من قب  المعمم لطالب الص  بالكام بدي  لمت

" أهأ البارة الن تنريم رمزي تعممدي يعمد  المد  خمدق التفاالد  بدين المتعممدين أيقدأم المد  
تق يم طمبة الص  ال  مإمأالا  غير متإان ة في م تأا دفرادها يتم التعر  المياا من خال  

 . (3)الغاية "اختبار قبمي يصمم لاوه 
أهأ ليس بالعم  الرمزي التقميدي الوي ي تخدمه بعدي المدر دين ص ألديس مدا يطمدب مدن 
مإمأالة من الطمبة  الداد تقريرها بقيام دتدهم بمعرم العمد  اأ كمده أي در د دما  زمال ده المد  

 .  (4)النتاج الناا ي
 -:(5)من ميزاتهب  هأ شك  من دشكا  العم  المشتر  اأ العم  بنإاز دهدا  مشتركة أ 

  .  التنريم الأا ر لمأاإبا 
  . ابنإاز يكأن الم  م تأا المإمأالة أالفرد 
  . تداأ  اه تراتيإية بين األفراد في المإمأالة الأاتدة 
 .ت  المشاك  بادرا  فا ق 
  .  يالتر فياا تتفز الطمبة أتبام لمتتصي 

  مدر المإمأالدة أيكدأن لمطدالب أيعتمد نإاح التعمم التعاأني الم  ماارة المعمم فدي التعامد
اكثر مشاركة أا تعدادال لمعم  فيما لأ كانأا في متا رة صفية تقميدية أيقأم المعمم بالتنقد  بدين 

                                                           
(1)  Battistich. Solmon and dellu ((HI: “ Interaction processes and student out comes in cooperative 

learning groups” )) . The elementary school Journai, vol, 94, Nbo.1. 1993. P. 19 – 32 . 
( الشدديس  ددامي صددالح ؛ مقارنددة بددين ا ددتراتيإي الددتعمم التعدداأني أالددتعمم ت ددب الطريقددة التقميديددة فددي تتصددي  طمبددة 0)

 .  1ص ص 1881ص ر الة ماإ تير ص الإامعة اهردنية ص  الص  الخامس اه ا ي في مادة العمأم
الصد  الثالدث المتأ دط فدي مدادة التربيدة  ( الثمان البدالمنعم العبيدي ؛ اثر ا مأب التعمم التعاأني في تتصي  طدالب1)

 .  11ص ص 0222اه المية ص ر الة ماإ تير صإامعة بغداد ص كمية التربية / ابن رشد ص 
( الدددنان تكمدد  ابددأ  ددعيد ؛ اثددر ا ددتخدام انمددأوإي مددن نمدداوج الددتعمم التعدداأني فددي الكيميددا  فددي التتصددي  أنتيإددة 4)

 .  09ص ص 1882كمية التربية ) ابن الايثم ( ص إامعة بغداد ص التفكير اه تدهلي ص دطرأتة دكتأراه . 
(5)  Ncrel, What is the collaborative classroom pwtech @ ncrelsgi.ncrel.org . 
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المإمأالددا  ليطمددر المدد  المدد  كدد  مإمأالددة أمالترددة تقدددماا أتقددديم ابرشدداد أالمتافرددة المدد  
 . (1)النرام اوا ما شعر بان هنا  فأ   تعيق الم  المإامير

  -:التدريس بالفريق وميزاته . 2-1-3

( مددن 5 – 0التدددريس بددالفريق يعددد مددن الطرا ددق التدري ددية التديثددة أبعدددد يتددراأح مددن )
  -:(2)المدر ين أما لاوه الطريقة من مزايا ر ي ية أالتي دشار  لياا التمداني

 اه تفادة القصأا من أق  المدر ين .  -1
الدن بع دام الدبعي أهندا  فدرأق فرديدة تت ين نأالية التعميم ص فالمدر دأن يختمفدأن  -0

 بينام ص منام يختمفأن في مقدار قدرتام . 
 تباد  الخبرا  دثنا  العم  .  -1
 المرأنة في تإأم الصفأ  .  -4

لوا نرا ان بابمكان اه تفادة من هوه الطريقة في مراتد  التعمديم المختمفدة ص لمدا لادا مدن 
 . (3) ين بالفرأق الفردية بين الطالبفا دة الم  الطالب او يعتني التدريس بفريق المدر 

أدرا ددة دإراهددا ) ددكافير فددأ( لمتدددريس بددالفريق ) تطددأير الكددادر التربددأي اأ متدد  يكددأن 
معممان اف   من معمم أاتد ( ص أكان  الدرا دة المد  صدفين إدامعيين دتددهما يمثد  المإمأالدة 

امدا التإريبيدة فبفريدق مدن  التإريبية أاآلخر المإمأالة ال ابطة التدي در د  بالطريقدة التقميديدة
 .  (4)المدر ين تيث كان  النتيإة لصالح التإريبية

( ) اثددر التدددريس بفريددق مددن المدر ددين المدد  .Geen. A.G.Zأقددد دبددرز  درا ددة )إددينص 
تتصددي  الطددالب فددي المدددارس الثانأيددة فددي  نإمتددرا أمقاطعددة أيمددز ( تفددأق المإمأالددة التإريبيددة 

مد  المإمأالدة ال دابطة التدي تددرس بالطريقدة اهالتياديدة او التي تدرس بفريدق مدن المدر دين ال
 . (5)كان  مدة التإربة  نة درا ية كاممة في كال المقاطعتين

                                                           

اثر طريقة الدتعمم التعداأني فدي التتصدي  فدي الإغرافيدة أمفادأم الدوا  لددا طدالب الصد  العاشدر (  براهيم القاالأد ؛ 1)
 .  122 -88ص ص  1885ص  1مركز البتأث التربأية ص ال نة الرابعة ص الدد  ص مإمةاه ا ي 

 .  91 -90ص  نفس المصدر ال ابق ص( مأفق التمداني ص 0)
 .  66- 65ص ص  1882ص مطابر دار الشعب ص المان ص  5ص طنتأ مناج تربأي معاصر ( نإاح يعقأب الإم  . 1)

(4) Schaefer fu, “ Team teaching as form of staff development or when are two teaching better than one”. 

Guidelines vol ( 13 ) NO.( 2 ) , 1991 .  
(1)  Geen.A.G. Team Teaching in the secondary school of England and Wales . Educational Review’ vol 

(37 ) No. ( 1 ) 1985 . 
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ان الفريق المتعاأن من المدر ين يبدين ان التعداأن هدأ شدك  مدن دشدكا  العمد  المشدتر  
  -:(1)بنإاز دهدا  مشتركة او دن ميزا  هوا التعاأن هأ

 .  تنريم الأاإبا  
  . يتم ابنإاز الم  م تأا المإمأالة أالفرد 
  . تداأ  اه تراتيإية بين دفراد الفريق 
  .  درا  أا ر أدفكار متإددة لتمأ  المشاك  
  .  تتفز الطمبة لمتتصي 

  -أقد اشار خالد كايد في ر الته ال  مبررا  ه تخدام طريقة التدريس بالفريق ال  :
ا ددتخدام الطددرق التديثددة فددي التدددريس لمعرفددة اثرهددا فددي  ان اهتإاهددا  التديثددة تتددث المدد  -

 تتصي  الطالب أاتإاهاتام العممية . 
الم اهمة في تطأير طرا ق التددريس أفدتح المإدا  لدرا دا  المد  متغيدرا  اخدرا لعددم أإدأد  -

 . (2)درا ا  الربية تناأل  التدريس بفريق من المدر ين

  -يزاته :مدرس التربية الرياضية واجباته وم. 2-1-4

( لددوا فددان  Masstonان التدددريس هددأ  م ددمة مددن اتخدداو القددرارا  كمددا قددا  ) ما ددتأن ص 
التدددريس يت ددمن نشدداطال مددن إانددب شددخص هددأ المدددرس ص الددوي ي تشددير المميددة التعمدديم الددن 
دارة الخبرا  التربأية لألفراد الوين يتبعدأن لقيادتده أيد دي مددرس التربيدة  طريقة تنريم أتأإيه أا 

ية دأرال مامال في تياة التمميو فاأ ي االده فدي ال دير نتدأ التطدأر أيأإده قدأاه الطبيعيدة الريا 
التأإيه المنا ب أيثب  المث  العميا أالقيم في الطالب أي االد الطالب في نمأهم البدني أالعقمي 

اندة أالنف ي أاهإتماالي لوا فمن ال رأري تأهي  المددرس تدأهيالل المميدال أتربأيدال ي دعه فدي المك
 . (3)المرمأقة لتتم  الم  أليا  بالداد إي  صالح

ان أاإبا  مدرس التربية الريا ية لي   قميمة فادي ه تقتصدر المد  التددريس فت دب بد  
ابعد من ول  فاأ ي داير طالبده بصدأرة مباشدرة اأ غيدر مباشدرة لمأاصدمة م ديرتام أولد  بشدت  

ب يباشدرهم أيالتدر تصدرفاتام أميدألام الأ ا   التربأيدة فادأ متأاإدد معادم الدن قدرب فدي الممعد

                                                           
(2)  Susan ledlow, Neil Davedsan – Arzona state University and University of Maryland – www. 

( خالد كايد ؛ اثر تدريس الكيميا  بفريق متعاأن من المدر ين الم  التتصي  أاهتإاه العممي لطدالب الصد  العاشدر 1)
 .  10ص  ص  0221ص األردن ص ر الة ماإ تير ص بغداد ص  األ ا ي

 . 11ص صمصدر  بق وكره ( المي الديري . اتمد بطاينة ؛ 4)
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أرغبددداتام أمدددن هندددا كدددان لزامدددال ان يتصددد  المددددرس بشخصدددية مرغدددأب فيادددا أيمتمددد  صدددفا  
 . (1)القيادة

هنا  مفاأم خاطئ الن مدرس التربية الريا ية أطبيعة الممه فمدرس التربية الريا ية ه 
دصدبت  التربيدة الريا دية المدم  يق  دهمية الن مدرس الكيميا  اأ مدرس العربي اأ الفيزيا  فقد

قددا م بواتدده ألدده إأانبدده النرريددة أالتطبيقيددة أي دداير العمددأم التديثددة لعمددم التشددريح أالمددم الددنفس 
أاهإتمدداو أالمأمددال فددان مدددرس التربيددة الريا ددية يإددب ان يمتمدد  صددفا  مميددزة الددن غيددره مددن 

  -:(2)المدر ين من هوه الصفا  ما يمي

 ة من األمراي أالعاها  الإ مية . ان يتمتر بصتة إيدة خالي -1
 يكأن قادرال الم  تأدية التركا  الريا ية .  -0
 يتب مانته أمممال باا أبإأانباا النررية أالتطبيقية .  -1
 يكأن قدأة لطالبه من تيث اهلتزام بالمأااليد أالمرار الال ق أالشخصية المتأازنة.  -4
 يكأن متعاأن ألطي  مر من يتعام  معه .  -5
 يكأن لبق أوكي في التكي  مر المإتمر .  -6
مممال بإمير الطرق المختمفة لتدريس التربية الريا ية أمممال بأ ا   التددريب أتصدتيح  -1

 األخطا  أاختيار التمارين المال مة لقابمية الطالب . 
 يكأن معتدهل غير متتيز لإاة معينة .  -9
  يكأن تريصال الم  اهنتما  ال  مانته . -8

                                                           

صدار الكتددب لمطباالددة أالنشددر ص إامعددة المأصدد ص  0ص طتربيددة الريا ددية طددرق التدددريس فددي ال( البدداس اتمددد صددالح ؛ 1)
 . 01ص ص 0222

 . 15ص صمصدر  بق وكره ( المي الديري . اتمد بطاينة ؛ 0)
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  -( : 15 – 11الخصائص العمرية للمرحلة المتوسطة ) . 2-1-5

  -النمو ) الفسيولوجي ( :. 2-1-5-1

يتميز النمأ الت ي فدي الطفألدة بدالنمأ الاداد  لفتدرة طأيمدة يعقبده  درالة النمدأ الإ دمي 
المختمفدة الكبير في فترة المراهقة أيمتاز هوا النمأ بعدم اهنترام أه يكدأن مت داأيال فدي األإدزا  

من الإ م او تنمأ دإزا  ب رالة دأن األخرا ممدا يترتدب المد  ولد  اخدتال  فدي التأافدق التركدي 
 . (1)أفقدان المراهق اهتزان التركي

أتترددد  مرتمدددة المراهقدددة المددد  تغيدددرا  ممتأردددة فدددي النشددداط العدددددي لمغددددتين النخاميدددة 
ممراهقين أالثانية تقر فدأق الكمد  أالكررية أاألأل  تقر تت  المس أت ثر في المشاالر الإن ية ل

يعمدد  المدد    ددراو النمددأ أالن ددج الإن ددي ممددا يدد ثر  ددمبال المدد  قابميددة الفددرد المدد  تعمددم تركددا  
 . (2)إديدة أراأر التركا  المصاتبة أالزا دة دثنا  تأدية الماارا 

ام أتمتاز المراهقة بزيادة أا تة في الطأ  أكول  في الأزن نتيإة النمأ في دن إة العرد
أالف ددال  أكددول  نمددأ الايكدد  العرمددي بشددك  الددام أان لاددوا النمددأ الإ ددمي اثددارال أا ددتة المدد  

  -أمن هوه اآلثار هي :(3)المراهقين يإب الم  التربأيين أالأالدين مراالاتاا
التغيرا  الإ دمية أالإن دية أهدي تعبيدر الدن الدوا  فدي مفادأم المراهقدة ألإ دم الفتداة  -1

 ي . تأثير في التأافق النف 
الن ددج لدددا الفتدد  أالفتدداة يمددنح الثقددة بددالنفس ص دمددا التددأخر فمدده تددأثير نف ددي مثيددر  -0

 لمت ا ية . 
اما التطأرا  التركية في هوه الفترة تمي  المراهقة ال  الخمأ  أالك   أولد  نتيإدة لمنمدأ 
  الإ ددمي ال ددرير مصددتأبال بتركددا  غيددر دقيقددة أيطمددق المياددا مرتمددة الدددم التأافددق بددين دإددزا

(  دنة نالتدر ان تركدا  المراهقدة تصدبح اكثدر تأافقدال 15-14الإااز التركي يعقبادا فتدرة بمدأ  )
 أيبدد النشاط بالزيادة يرمي هوا النشاط ال  تتقيق هد  معين . 

ان  ددرالة النمددأ لدددا المددراهقين تإعماددم الر ددة لضصددابة بدداألمراي أالعاهددا  لددوا يإددب 
رشدداده م الدد  القيددام بالريا ددة البدنيددة تتدد  ه يتعددري القمددب ابشددرا  المدد  تربيددة المددراهقين أا 

لمت دخم او تراددر زيدادة فددي تإددم دال دا  الإ ددم الداخميدة المختمفددة مثدد  المعددة أالددر تين تنمددأ 

                                                           

 .  80ص ص 0222ص دار الم يرة لمنشر أالتأزير ص اهردن ص  0. طالمم النفس التربأي ( صالح متمد المي ؛ 1)
 .  119ص ص  1886ص ه مصدر  بق وكر ( ب طأي ي اتمد ؛ 0)
 .  4ص ص 1885ص الالم الكتب ص القاهرة ص  5ص طالمم نفس النمأ ) الطفألة أالمراهقة ( ( ماإد زهران ؛ 1)
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أيزداد تإماا ل د تاإة الإ دم أتتمد  العدب  ص لدوا تأإدب المد  المدر دين أاآلبدا  القيدام بمدا 
  -:(1)يمي باتإاه المراهقة

   المراهقة من تيث الكمية أالنأو هنه  رير أيتتاج لمغوا  . العناية بغوا -1
 الدم اهنغماس في م تمزما  التياة اهإتماالية كابفراط بال ار.  -0
 العناية بصتة المراهقة أالدم القيام باألالما  المتعبة .  -1
 اخو قدرال من الراتة أاأللعاب المعتدلة .  -4
 أالإمأس أالأقأ  أالراتة . اتباو الطرق الصتيتة في المشي  -5

( " بأن هوه المرتمة تعد مرتمة كش  أتنمية  1898أقد دشار ) الدنان الإبأري أ؛خرأنص
أتطددأير الماددارا  التركيددة المختمفددة أكددول  تعددد اف دد  المراتدد  فددي تدددريب الفددرد المدد  األصددأ  

ي ال  التأافدق فدي الصتيتة لم مأ  أالتركة أان التدريب الشام  خال  هوه الفترة يمكن ان ي د
 . (2)نمأ إاة دأن دخرا لول  تعد هوه المرتمة مامة في مرات  النمأ

ان مرتمة النمأ ) الف يألأإي ( لدا المراهقة هي بداية الن ج الإن ي نالتر ان البنا  
ي بقن األأهد في فترة البمأ  هن النمأ الإن ي ال رير هدأ الصدفة المميدزة لتمد  المرتمدة أالتدي 

 . (3)مة المراهقة األأل  أالتي تتر  فياا الفتاة بن بة اكبر من النمأ أالن جهي مرت
كمددا ان النمددأ ) الف دديألأإي ( الددوي يعتمددد المدد   فددرازا  الغدددد يدد ثر المدد  تركددة الإ ددم 

  -:(4)أنمأه أان من خصا ص ابناث في هوه المرتمة هي
 ن . البمأ  الإ ماني د رو الند الفتاة من ناتية الطأ  أالأز -1
يت اأا الري الصدر لدا الفت  أالفتاة في هوه المرتمة أيتفأق الند الفتاة فدي بعدي  -0

 األتيان . 
 تإددم القمددب النددد الفتدداة اقدد  قيا ددال ممددا يدد دي الدد  فددرق فددي  ددربا  القمددب بتدددأد -1

 (  ربة في الدقيقة . 5-12)

                                                           

كميدة التربيدة ص مطبعدة  -ص إامعدة بغدداد المدم نفدس الطفألدة أالمراهقدة ( إما  ت دين اهلأ دي أفايمدة المدي خدان ؛ 1)
 .  018 - 019ص ص  1891إامعة بغداد ص 

. مطبعة التعميم العدالي فدي البصدرة المباد  األ ا ية في طرق تدريس التربية الريا ية ( الدنان الإبأري أ؛خرأن ؛ 0)
 .  061صص  1898ص العراق ص 

 .  111ص ص ص مصدر  بق وكره ( ب طأي ي اتمد ؛ 1)
 .  060ص ص1882اال ص ص ال عأديةص مطابر دار ال1ص طأرا   األال ا  أالتدريب البدني( فا    مطان شريدة؛ 4)
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المرتمدة لأإدأد  ان لمفتاة نمط إ مي بدين نتيإدة األن دإة الشدتمية التدي تدزداد فدي هدوه
ن ددبة الاليددة مددن هرمددأن اه ددترأإين الددوي يقمدد  فتددرة نمددأهن أيدد دي الدد  صددغر تإماددن أقمددة 

 . (1)قدرتان البدنية كما لاا إوو أأر  أمفاص  دالم  من الوكأر في كافة األالمار
مددن هنددا تددرا الباتثددة ان النمددأ الف دديألأإي أالتغيددرا  التددي تصدداتبه لدددا المددراهقين لاددا 

الم  تياة المراهقة أنشاطاا أ مأكاا كأناا مرتمة انتقا  ف يألأإي اإتماالي او ان  تأثير كبير
 المراهقة تتإاأز الالم الطفألة ال  الالم اكثر ات االال هأ الالم الكبار . 

  -النمو االجتماعي :. 2-1-5-2

ان التياة اهإتمااليدة لممراهقدة ممي دة بدالغمأي أالصدراالا  هنتقالده مدن مإتمدر الطفألدة 
ل  مإتمر ؛خر ه يعر  اهتماماتان أقيمان أتعيش في صراو مر تب اه دتقال  الدن د درتاا ا

أبين تاإتاا لتم  األ رة أبين الرغبا  التي تتنداقي مدر القديم اهإتمااليدة أالدينيدة أيبددأ هدوه 
 . (2)الم   مأكاا او تخطط أه تنفو

لخدداص المتميددز باألخيمددة كمددا ان المددراهقين يق ددأن ق ددمال كبيددرال مددن أقددتام فددي الددالمام ا
ألتالم اليقرة أالخيا  تين يمرأن من مرتمة نمدأ الد  دخدرا أيبدد أن باهتصدا  الد  الشدخص 
بالعالم الوي تألام أاهن إام بينه أبين دنف ام فتختزن المراهقدة فدي واكرتادا نفدس الدنمط مدن 

ل دمأ  تإداه أالددياا القيم أال مأ  الوي ي تعممه دهماا نتأها لوا فادي  ت دتعم  نفدس القديم أا
أمعممياا خال  هوه الفترة أالتي تتطمب من المنز  قيم خمقية الالية أالعالقا  بدين األبدأين فيادا 
إيدة األمر الوي يأفر لممراهقة ممإدأ دميندا ص فد وا لدم تتدأفر هدوه األمدأر لدم تدتمكن المراهقدة فدي 

تدداه  يأاإدده المراهقددأن تتمدد  مطالددب التيدداة لعدددم الشددعأر بالثقددة فددي التيدداة ففددي معرددم ال
اه طرابا  أيتكتمأن في التفار المد  قديمام أم دتأياتام أيتصدمأن المد  نردرة أاقعيدة لمتيداة 

 . (3)دأن ان يكأنأا نررة الدا ية لممإتمر
  -:(4)أالنمأ اهإتماالي لممراهقة يمكن تتديده بعدة مراهر هي

بددار المراهقددة ألصدددقا اا الميدد  الدد  اه ددتقال  أاهالتمدداد المدد  الددنفس أتراددر فددي اخت -1
 أتتديد ميألاا . 

                                                           

ص اهختالفدا  البدنيدة أالتركيدة بدين الإن دين . ا دتعراي البتدأث فدي المدأم الريا دة أالتربيدة البدنيدة( صادق فدرج ؛ 1)
 .  12 -08صص1886كمية التربية الريا ية لمبنا  ص إامعة بغداد ص 

 . 081ص ص 1896لمنشرص ابمارا  ص ص دار العم  1ص طاأل س النف ية لمنمأ ابن اني( طمع  ت ين البدالرتيم؛ 0)
 .  086ص صمصدر  بق وكره ( إما  ت ين اهلأ ي دمينة المي خان ؛ 1)
 .  9ص ص 1889ص دار قبا  لمنشر ص القاهرة ص المراهقأن أد اليب معاممتام ( كاميميا البدالفتاح ؛ 4)
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المي  ال  مإمأالة معينة من األصدقا  تنتمي  ليام أتتقيد بآرا ام أتإد الراتة أالمتعة  -0
معاددم لفاددم  ددمأكاا مددن قددبمام أتإددد التقدددير مددن قددبمام الددوي تعإددز الددن اكت ددابه مددن 

 اآلبا  ب بب العالقة ال عيفة مر األ رة . 
  ة او تقارن المراهقة نف اا مر الغير أمتاألة تقميدهم . راأر رأح المناف -1

  -:(1)أان من دهم المطالب التربأية لمتنش ة اهإتماالية في هوه المرتمة هي
  رأرة العناية بالتربية اهإتماالية في األ رة أالمدر ة أالمإتمر .  -1
 تربأية . اههتمام بتعميم القيم أالمعايير ال مأكية في إمير النأاتي ال -0
 التعاأن بين دفراد األ رة أالم   ا  اهإتماالية .      -1
 ترية المراهقة في اختيار دصدقا اا .  -4
 اتترام رغبة المراهقة في التترر أاه تقال  مر رالايتاا .  -5
 تأ ير خبرا  المراهقة بالن بة لمإماالا  الفرالية في المإتمر الكبير .  -6
 القيادة أرأح الزالامة . تشإير المراهقة الم   -1
 تنمية شخصيتاا في تشإيعاا الم  تتم  الم  ألية .  -9
  قامة الالقة معاا لم االدتاا في نمأ الوا  .  -8
 بنا  الالقة اإتماالية قأية لفام اآلخرين .  -12

فمددن ولدد  يإددب المدد  األهدد  ان ينباددأا بندداتام الدد  أإددأد شددرأر دخالقيددة أاإتمااليددة فددي 
لممراهق اأ المراهقة ان ي مر بادا الداإالل دم ؛إدالل دأ دن تنغم دأا فدي  تدداها  المإتمر أانه هبد

ألكددن كثيددرال مددا تنبدده المراهقددا  الدد  هددوه المشددكال  كددي ي ددتطعن فاددم األ ددباب أالعأامدد  التددي 
 .  (2)أرا ها فيإب الم  الأالدين  رشادهم بالشك  الصتيح أالأق  المنا ب

مراهقة مدن المأا دير التدي ينبغدي فيادا المد  اآلبدا  ان ان العالقة بين الإن ين في فترة ال
يألأه الناية أان يناقشأه مر دبنا هم فقد  االد التعميم المختمط بين البنين أالبندا  المد  انتشدار 
العالقا  اليأمية الطبيعية ال أية بينام أول  ألنادم يشداهدأن بع دام بع دال فدي غرفدة الدرا دة 

لتمثيميددا  أيدر ددأن مأ ددأالا  أاتدددة ممددا يتدديح لمفتيددان أيشددتركأن معددال فددي بعددي األلعدداب أا
أالفتيدددا  ان يقادددم بع دددام بع دددال فينردددر الفتيدددان الددد  الفتيدددا  المددد  دنادددن زمددديال  أصدددديقا  

                                                           

 .  15منشر ص ص ص دار الم يرة ل 1ص ط يكألأإية التنش ة اهإتماالية صالح متمد المي ؛ ( 1)
 .   088ص صنفس المصدر ال ابق ( إما  ت ين اآللأ ي ؛ اميمة المي خان ص 0)
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أت دددتإيب الفتيدددا  الالتدددي ت دددن  تدددربيتام لادددوا أي دددتطعن ان يعدددرفن الفتيدددان معرفدددة تت دددم 
 . (1)باألمانة

ن تإع  من العالقا  اهإتماالية الصتيتة قاالدة أمن هنا ترا الباتثة  ن الم  المراهقة د
تتكي  معاا ابتدا ال من مرتمة الطفألة  ل  تين الن ج المتكام  لادا لتأخدو دأرهدا فدي المإتمدر 

 بثقة أاتترام الاليين . 

  -النمو النفسي :. 2-1-5-3

ان مرتمة المراهقدة المد  العكدس مدن مرتمدة الطفألدة مرتمدة نمدأ إ دمي أالقمدي  دريعين 
مر الوي قدد يندتج النده ا دطرابا  انفعاليدة أبعدي المشدكال  المعقددة النددما ه يت دن قيدادة األ

المددراهقين أتددأإياام . أان النمددأ فددي هددوه المرتمددة يتميددز با ددطراب نف ددي يتإدده لمخصددا ص 
الإن ددية التددي تراددر النددد المراهقددة كددول  يختدد  التددأازن فتتتدداج المراهقددة الدد   الددادة التكيدد  

لإديد أتتميز هوه المرتمة باتتياج المراهقة ال  صداقا  يتميز  مأكاا بالأه  أتتقيق التأازن ا
 . (2)لاا أالت تية في  بيماا لشعأره بان هوه الصداقة دداة مامة يتقق باا

ان المراهقة تمث  بصأرة الامة فترة انتقا  تتميز بنداتيتين (*)أمن ؛را  العالم أالباتث ليفن
  التي تأاإه المراهقة في الزمان أالمكان أالمإتمر فالمراهقة تنتق  : األأل  ات او نطاق المأاق

في دماكن إديدة أتنرر ال  الم تقب  أتتطمر ال  مصيرها فيه ص لول  فاي تتصد  خدارج د درتاا 
أمدر تاا . الثانية : غمدأي تمد  المأاقد  أالددم انترامادا بشدك  م دتقر بتيدث ي دا   دراكادا 

  -:(3)لخصا ص النف ية التي يمكن ا تنتاإاا الن المراهقة هيأفام طبيعتاا ص أهنا  بعي ا
الدم أ أح المأاق  التي تإاباادا المراهقدة أالددم انترامادا بصدأرة م دتقرة يد دي هدوا  -1

 ال  التردد أالخإ  أشدة الت ا ية . 
اخددتال  د دداليب ال ددمأ  أالقدديم أالمفدداهيم بددين مإتمددر المراهقددة أمإتمددر الكبددار ص ممددا  -0

   صراو يألد تأترال انفعاليال . ي دي ال
ان تاه  اهنتقدا  اهإتمااليدة أالف ديألأإية تد دي الد   درالة التتدأ  مدن أإادة الد   -1

 اخرا مما يفري تميزال بين مرتمة المراهقة أمرتمة الكبار . 
                                                           

 . 111ص ص نفس المصدر ال ابق ( إما  ت ين اهلأ ي ص دميمة المي خان ؛ 1)
 ص العربيددة لمطباالددة أالنشددر ص القدداهرة ص 1ص ططددرق تدددريس فددي التربيددة الريا ددية ( ناهدددة . متمددأد ص نيممددي رمددزي؛ 0)

 .  012ص ص 1889
 * ليفن الالم ص باتث ص اتد اصتاب مدر ة الكشطال  . 

  .  064-061ص ص مصدر  بق وكره ( إما  ت ين اهلأ ي . اميمة المي خان ؛ 1)
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هددوه الخصددا ص ال ددابقة لي دد  امددرال متتأمددال تفر دده الطبيعددة المدد  إميددر األفددراد فددالنررة 
بددر المراهقددة دنأاالددا مددن ال ددمأ  يصدددر الددن األفددراد او ان الفددرد هددأ كددا ن طبيعددي النف ددية تعت

 أاإتماالي ترا ان النررة النف ية ت ع  ال  تأتيد الناتية الشخصية أالناتية اهإتماالية . 
هنا  الالقة أا تة بدين معدد  النمدأ أاثدره فدي الندأاتي النف دية فال دما  الشخصدية لادا 

بكددر أالمتددأخر او تبددين ان مبكددري الن ددج يتميددزأن بالثقددة بددالنفس تددأثير المدد  وأي الن ددج الم
أاه ددتقاللية ألاددن قبددأ  اإتمدداالي أيعدداممن ككبددار نا ددإا  امددا المتددأخرا  يعدداممن المدد  دناددن 
صغار أاق  قبأهل من زميالتان فيرار الميان الشدعأر بدالنقص أابت داس بعددم الر دا أالدرفي 

 . (1)انية أالتمرد مما يشد اهنتباه  ليان أهوا  تدا غاياتانلول  نراهن يممن ال  العصيان أالعدأ 
أقد وكر ) مصطف  فامي ( ان المراهقة مرتمة تغير كمدي أشدام  ألي د  دزمدة فدي النمدأ 
المدد  اندده اوا لددم تإددد المراهقددة التأإيدده المنا ددب فددي هددوه الفتددرة فددان تياتاددا تتصدد  بالفأ دد  

لعددأان المددمر أالتمدرد الاددام أبدول  تصدبح المراهقدة النف ية أاهناما  في الم ا   الإن دية أا
 . (2)دزمة من دزما  النمأ

دمددا )المميإددي( فيقددأ  : ) اندده يمكددن ان تفاددم المدد   ناددا دزمددة مددن دزمددا  النمددأ أاهرتقددا  
أالتطأر اوا فامنا  ناا مرتمة يعاد فياا تنريم القأا النف دية أالعقميدة كدي تإابده مطالدب التيداة 

 . (3)الراشدة (
قام  الباتثة )ماركري  ميد( بدرا ة تديثدة تناألد  فيادا اثدار الثقافدة فدي دتدد المإتمعدا  
أتعتبددر األدد  الدرا ددا  التددي تناألدد  فياددا خصددا ص الفتدداة المراهقددة أالشدداب المراهددق. أأصددف  
الفتدداة باإتيدداز فتددرة المراهقددة بادددأ  أ ددالم او ان التغيددرا  الإ ددمية التددي تطددرد المياددا ه تتدددث 

غيرال أا تال في  مأكاا أفي شخصيتاا الامة أقدد ف در  هدوه الفتدرة بالمراهقدة الااد دة الأاالددة ت
 . (4)في األنرمة اهإتماالية في د اليب تربية النشي 

                                                           

 ص 1888ص دار الفكدددددر العربدددددي ص القددددداهرة ص المددددددخ  لمنمدددددأ المتكامددددد  لمطفددددد  أالمراهدددددق ( ا دددددامة كامددددد  راتدددددب ؛ 1)
 . 141 -146ص

 .  198ص ص 1814ص القاهرة ص مكتبة مصر ص  يكألأإية الطفألة أالمراهقة مي ؛ ( مصطف  فا0)
 ص مكتبة مصر ص القاهرة ص ب   ص ص      . النمأ النف ي ( البدالمنعم المميإي ؛ 1)
 .  161ص ترإمة نعينة متمد اليد ص ص النمأ أالتربية في المإتمعا  البدا ية( ماركري  ميد ؛ 4)
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ففددي فتددرة المراهقدددة تتددأثر التنميددة ابن دددانية النددد الفتدداة اوا مار ددد  األنشددطة الريا دددية 
 . (1)يق  الخأ  أالقمق أتزداد الثقة بالنفسأالتدريبا  او يقم  من التشنإا  النف ية أ 

لقد ا تدل  الباتثة ممدا  دبق المد  ان فتدرة المراهقدة ا دتأثر  النايدة كثيدر مدن النداس او 
 ناا تام المراهق نف ه لما لاا من خصدا ص تادم تياتده أهدي تادم اآلبدا  لمعرفدة تيداة دأهدهدم 

مراهقدددة لغدددري تدددأإياام أاتبددداو الإ دددمية أالنف دددية أتادددم المدر دددين لمأقدددأ  المددد  مميدددزا  ال
 األ اليب التربأية الصتيتة لمأصأ  بام بما يفيدهم أيفيد مإتمعام . 

  -مهارات كرة السلة :. 2-1-6

ان من التقا ق العممية التي تميز األلعاب المنرمة أمناا لعبة كرة ال مة هأ التطأر الوي 
إادة المادارا  األ ا دية فدي ددا  هدوه المعبدة تتد  إميدر الردرأ  الخاصدة  يعتمد الم   تقان أا 

بالمناف ددة التقيقيددة أيعددد ابتقددان لمماددارا  األ ا ددية هددأ د دداس لالرتقددا  أالتفددأق  ددأا  فددي 
الأتددددا  التدري دددية اأ اهختبدددارا  المااريدددة اأ فدددي المناف دددة التقيقيدددة ص لدددوا فدددان المددددربين 

( المد  فندأن المعبدة او ان  دنة اأ دأن  10أالمدر ين ي كدأن الم  تددريب هالبدي كدرة ال دمة )
 . (2)التدريب المتأاص  أبتكرارا  كبيرة الم  الماارة الأاتدة ي االد في تثبي  الماارة

ان المادارا  األ ا دية هددي " مإمأالدة دنرمددة أد داليب اهنتقدا  أالتركددة بدالكرة اأ بدددأناا 
 . (3)أكول  تعني تأدية ) التكني  أالتكتي  ( لاا "

ية هي القاالدة التي تبن  الميادا المعبدة فدي تتقيدق النتدا ج المتميدزة او ان الماارا  األ ا 
في لعبة كرة ال مة وا  الخصأصية المتميزة أالتي تعم  الم  صدق   مكانيدة الفدرد أتغدرس القديم 
النبيمة بشك  إيد او ان اإم  األشيا  التي تخص المعبة هي الطريقة التي ي دتفيد فيادا الالالدب 

 .  (4)من الماارا  في المعب
 

  -أ تتطرق الباتثة  ل  بعي الماارا  األ ا ية التي تم اختيارها :

                                                           

ص إامعدة بغدداد ص مطدابر التعمديم اه س التديثدة لمتربيدة الريا دية الن دأية أغ ان متمد صادق ؛ ( قا م المندهأي 1)
 .  146ص ص 1882العالي ص 

 .  11ص ص  1888ص دار الكتب لمطباالة صالمأص  ص  0ص طكرة ال مة ( م يد البداهلل إا م . فا ز بشير؛ 0)
ص 1891ص إامعدة المأصد  ص مديريدة مطدابر الإامعدة ص   مةا دس أمبداد  كدرة ال د( فا ز بشير تمأدا  أ؛خرأن  ؛  1)

 .  18ص
ص ترإمة المي إعفر  ماكه ص المأص  ص مطابر دار التكمة كرة ال مة ص ا ا يا  التفأق ( تبي  لي اس أدي  مأتا ؛ 4)

 .  15ص ص 1881ص
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  المناولة الصدرية:-  

تعد المناألة الصدرية هي  تدا المادارا  األ ا دية أاكثدر األندأاو ا دتعماهل ل داألة ددا ادا 
 دبعة كأناا  امة التعميم ص أهدي مدن المنداأه  القصديرة او ه تزيدد الم دافة بدين الالالبدين الدن 

صأت م  هوه المناألة بالصدرية ألناا تم   باليددين فدي منطقدة الصددر أتنطمدق مباشدرة (1)دمتار
 . (2)من صدر المناأ  ال  الم تمم في منطقة الصدر دي ا أيمكن ا تخداماا من قب  دي هالب

أتد دا هدوه المناألددة بعدد م د  الكددرة أ دتباا  لدد  الصددر أا دتمرار التركددة بتيدث تراددر 
الالب يقدأم بعمد  دا درة دمدام الإ دم أمدد الدوراالين  لد  األمدام أفدرد المفدرقين أدفدر الكدرة أكأن ال

بقددأة بر ددك الكفددين أباألصددابر مددر تتديددد اهتإدداه أالقددأة ص أتدد دا هددوه الماددارة مددن الثبددا  دأ 
 .  (3)التركة أالادة ما يقاب  المناأ  الم تمم

 : الطبطبة-  

يإب الم  الالالبدين اكت داباا فادي تمكدن الالالدب  تعد الطبطبة من الماارا  المامة أالتي
 . (4)من الطبطبة ب األة أبمأازنة أتغير اتإاهه ب رالة أالتخمص من دفاو الخصم

أتعر  الطبطبة بأنادا " المميدة دفدر الكدرة الد  األري بأتدد اليددين باتإداه معدين أارتددادها 
 . (5)من األري ألتد اليدين "

و أالر دك أاألصددابر أالددرإمين أالعيندين أالكددرة أهددي مددن كمدا أهددي تركددة متأافقدة بددين الددورا
اصدعب الماددارا  الفنيدة فددي ددا  كددرة ال دمة لمددا تتطمددب مدن تأافددق ال ددمي الصدبي بددين العينددين 

 . (6)أبقية دال ا  الإ م
  -:(7)أترار دهمية الطبطبة من خال  المعب بما يمي

يإاد المكان المنا ب لممناأل -  ة اأ التادي  . التخمص من الدفاو ال اغط أا 
 ت تخدم لت ير الأق  .  -
 تعتبر أ يمة لالتتفار بالكرة لتين تأفر هالب من نفس الفريق لت ميم الكرة له .  -

                                                           

. مطبعدة دار الزمدان . بغدداد معبدة كرة ال مة ص المباد  األ ا ية ص التدريب ص قانأن تتكديم ال( مادي نإم التكريتي ؛ 1)
 . 1ص ب   ص ص 

 .  5ص ص 1891. مطبعة التعميم العالي ص بغداد ص الماارا  الفنية بكرة ال مة ( رالد إابر . كما  الار  ؛ 0)
 .  15ص صمصدر  بق وكره ( م يد البداهلل إا م . فا ز بشير ؛ 1)

(4) Fundamental of Basketball , WWW, Fundamental of Basketball @ yahoo.com.2002 . 
 .  66ص ص 1881ص بغداد ص مطبعة أزارة التربية صكرة ال مة ( البدالتكيم الطا ي أاخرأن ؛ 5)
 .  14صص1881ص مكتبة اهبتاث بالمنصأرةصالقاهرة ص 1ص طدلي  اهلعاب الريا ية الإماالية( متمد الشتا ؛ 6)
 .  01. صوكره مصدر  بق ( م يد البد إا م . فا ز بشير ؛ 1)
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 ت تخدم كأ يمة لخداو هالبي الدفاو من الفريق الخصم تين الأقأو بيناما .  -

  -:(1)أتق م الطبطبة ال  ثالثة دنأاو

  -:الطبطبة العالية  -أ

هوا النأو الندما ه يكأن هنا  خصم قريب في الالالب المتداأر تيدث تصد  الكدرة ي تخدم 
ال  م تأا تدأي الالالدب المتداأر أي دتخدم هدوا الندأو مدن الطبطبدة دثندا  التقددم بدالكرة أفدي 

 الاإأم . 

  -:الطبطبة الواطئة  -ب

ي نفدس ان تماية الكدرة يكدأن ا دا  ألدوا يمإدأ  ليادا الالالدب الندد اقتدراب الخصدم منده أهد
الطبطبة العالية مر خفي مركز ثق  الإ م الد  األ دف  أثندي الدركبتين أميد  الإدوو الد  األمدام 

 أت تعم  دثنا  تغير ال رالة لم يطرة الم  الكرة . 

  -:الطبطبة بتغير االتجاه  -جـ

أتكدأن هددوه بتغيددر أ ددر الإ ددم أتغيددر الددوراو المتدداأرة أبتغيددر أ ددر الإ ددم بدأراندده فددي 
( درإددة بالن ددبة لممنددافس تيددث يصددبح أ ددر إ ددم الالالددب المتدداأر بددين  92) زاأيددة تددأالي 

 الخصم أالكرة في تطير التقدم نتأ الاد  أت تخدم هوه الندما تزداد مراقبة الخصم .  

 : التهديف-  

 ن التادي  هأ " الممية دفر الكرة باتإاه الاد  الم  شك  تركدة رمدي با دتخدام وراو اأ 
 . (2)وراالين "

التادددي  يعتبددر الماددارة األ ا ددية التددي تمكددن الفريددق مددن تتقيددق الفددأز فددي لددوا فددان 
المباراة فاأ يتتداج  لد  ال درالة أالدقدة لكدي يفقدد المددافر الفرصدة لمتابعدة الكدرة هنإداح المميدة 

 . (3)التادي 
 

  -:(1)أهنا  نقاط ت االد في تعمم ماارة التادي  أهي

                                                           

 .  01ص ص مصدر  بق وكره ( م يد البداهلل إا م . فا ز بشير ؛ 1)
 .  114ص ص ص مصدر  بق وكره ( رالد إابر . كما  الار  ؛ 0)
 .  41ص ص مصدر  بق وكره ( متمد الشتا  ؛ 1)
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 ماارة تعتمد في اكثر اهتيان الم  التكرار . اه تمرار في ددا  التادي  هن هوه ال -1
التادددي  بمختمدد  رددرأ  المبدداراة ) مددن التركددة أالثبددا  أالقفددز ص بمدددافر أبدأندده مددن  -0

 المناطق المختمفة ( أكول  من الراتة أالتعب . 
 دالم  درإا  التركيز دثنا  األدا  .  -1

تالددة الدد  دخددرا فقددد ق ددماا ان التادددي  بكددرة ال ددمة دنأاالددا أطرقددال مختمفددة تختمدد  مددن 
  -:(2)البعي بت ب دخأ  الكرة ال  الاد 

  . التادي  المباشر 
  . التادي  غير المباشر 

  -:(3)أق م  دي ا ت ب طريقة األدا 
 . التادي  من الثبا  . 1
 . التادي  من القفز . 0

  -:(4)أق ماا البعي ت ب م تأا األدا 
 . التادي  بم تأا الصدر . 1
 ي  من م تأا الكت  . . التاد0
 . التادي  من فأق الردس . 1

  -أتق يم ؛خر الم  د اس مأقر الالالب :
  . ) التادي  األمامي ) ا ف  ال مة 
  . التادي  الإانبي 

تيث  ن إمير دنأاو التادي  ت دي  ل  غري أاتد أهأ  صابة الاد  أمن ول  نإدد  ن 
 ل  الم تأا لمطمأب . لإمير هوه الطرق دهمية أ رأرة تعمماا لمأصأ   

                                                                                                                                                                                     

ادارا  الاإأميدة بكدرة ( هال  البدالكريم ؛ اثدر برندامج تددريبي با دتخدام د دمأب التددريب الددا ري فدي تنميدة بعدي الم1)
 .  11ص ص  1889ال مة ص ر الة ماإ تير ص كمية التربية الريا ية ص إامعة بغداد ص 

 .  01ص ص مصدر  بق وكره ( م يد البداهلل . فا ز بشير ؛ 0)
 .  41 -18ص ص مصدر  بق وكره ( نبي  لي اس أدب  مأتا ؛ 1)
 .  100 -119ص ص  1892العربي ص  ص دار الفكركرة ال مة لمإمير ( ت ن ال يد معأي ؛ 4)
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  -دراسات سابقة :. 2-2

األ دمأب إددال لدول  فالدرا دا  ان التدريس بالفريق طريقة من الطرا ق التدري دية التديثدة 
أهي درا ا  دإنبيدة أأاتددة المد  م دتأا العدالم العربدي  1884في هوا المإا  دإري  بعد الام 

   أابإرا ا  أالنتا ج التي تم التأص   لياا . توكرها الباتثة في هوا الفص  متبنية فياا األهدا

  -دراسات أجنبية :أوالً . 

( Pugach, 1995دراسة ) بوكاج أ. 
(1)

 :-  

دإريدد  هددوه الدرا ددة فددي الأهيددا  المتتدددة األمريكيددة تيددث تاددد  الدرا ددة  لدد  مشدداهدة 
أكاند  الدرا دة مدر ين بفريق متعاأن لمطمبة بطي  التعمم من طالب الص  الخامس اهبتددا ي 

 لمدة فص  درا ي أاتد . 
دإري  الدرا ة الم  مإمأالتين األأل  تإريبية تتكأن من ت عة تالميدو بطي دي الدتعمم مدن 
تالميو الص  الخامس اهبتدا ي أالثانية مإمأالة  دابطة مدن ت دعة تالميدو دي دال بطي دي الدتعمم 

يق متعاأن مدن المدر دين ) ثالثدة أقد ادخ  الم  المإمأالة التإريبية المتغير أهأ التدريس بفر 
 مدر ين ( دما المإمأالة ال ابطة مدرس أاتد . 

  -اإري اهختبار بطريقة المقابال  الشخصية الم  المإمأالتين في المأ أالين اآلتيين: 
 . المناخ اهإتماالي لغرفة الص  . 1
 . التأثير التعميمي . 0

لمإمأالددة الأاتدددة قميدد  أقددد اراددر اإددري اهختبددار بالمقددابال  الشخصددية هن الدددد دفددراد ا
الناتج تقدمال لدا تالميو المإمأالة التإريبية الوين يدر أن بفريدق متعداأن مدن المدر دين المد  

 تالميو المإمأالة ال ابطة الوين در أا بالطريقة اهالتيادية . 

( Kayler, 1999دراسة كايلر ) ب . 
(2)

 :-  

ة المدر دة أولد  لمتددريس بفريدق متعداأن تاد  هوه الدرا ة الد  التعدر  المد   درا  طمبد
 من المدر ين أدإري  في الأهيا  المتتدة األمريكية . 

                                                           
(1) Pugach, Marleen, C. “ Teachers and Student of general Education and Learning – Disabled student in 

two fifth – one”, Guide lines vol ( 13 ) NO ( 2 ) . 1991  
(2) Kayler, Marry Anne metot . “Middle school students perception of cooperative learning” . Disertation 

abstract .  
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العينددة مددن مإمددأالتين األألدد   ددابطة تددم تدري دداا بالطريقددة اهالتياديددة أالثانيددة تإريبيددة 
( أمار دددا  Syracuseدر ددد  بفريدددق متعددداأن مدددن مدر دددين متددددربين فدددي إامعدددة  ددديراكأس ) 

 تعاأن لمدة ثالث  نأا  طبق  التإربة لمدة  نة كاممة . التدريس بفريق م
أكان  نتا ج الدرا ة لصالح المإمأالة التإريبية التي در   بفريق متعاأن من المدر ين 
فددي مإددا  التتصددي  الدرا ددي فددي الريا دديا  ص او ان تدددريب المدر ددين المدد  التدددريس بفريددق 

 مأالة التإريبية . متعاأن من المدر ين خمق الفرصة لتفأق طالب المإ
تددرا هددوه الدرا ددة ان الدددأر الكبيددر يقددأم بدده المدددرس فددي صددياغة أتنفيددو د ددس التدددريس 

 بفريق متعاأن من المدر ين . 

  -: ( Williams, 2000دراسة وليامز ) جـ. 

هدددف  هددوه الدرا ددة الدد  التعددر  المدد  تددأثير التدددريس بفريددق متعدداأن مددن المدر ددين فددي 
 بتدا ي أر اهم . تتصي  طمبة ال ادس اه

دإري  الدرا ة في مدر ة تابعة ال  إامعدة  دان  لدأيس فدي الأهيدا  المتتددة األمريكيدة 
 في مادة الريا يا  . 

تم تطبيق الدرا دة المد  طدالب الصد  ال دادس اهبتددا ي لمددة ثالثدة اشدار ا دتخدم فيادا 
تددرس بفريدق متعداأن مدن مإمأالتين ال ابطة التي تدرس بالطريقة اهالتيادية أالتإريبيدة التدي 

( طالددب ص أقددد ا ددتخدم اختبددار تتصدديمي بعدددي  12المدر ددين كدد  مإمأالددة هددي صدد  الدددده ) 
 أمقياس الر ا المنشأر من قب  الإمعية الأطنية لر  ا  المدارس الثانأية في الأهية . 

( لعينيتددددين م دددتقمتين كمددددا ا ددددتخدم تتميدددد  التبدددداين بددددين  T. testا دددتخدم اختبددددار ) 
( لتكداف  المإمدأالتين فدي التالدة اهقتصدادية Q–Squareالتين كما ا دتخدم مربدر كداي )المإمأ 

 أاهإتماالية أالعر  أالإنس . 
فأإد الباتث ان تالميو المإمأالة التإريبية الوين يدر دأن بفريدق متعداأن مدن المدر دين 

ة اهالتياديدة ص قد تققأا تتصيالل اف   من تالميو المإمأالة ال ابطة الوين تم تدري ام بالطريق
 دما تأ  ر ا التالميو لم يإد الباتث اختالفال بين المإمأالة التإريبية أال ابطة. 
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 دراسات عربية :ثانياً : 

دراسة خالد كايدأ. 
(1)

  :- 

هدددف  الدرا ددة الدد  التعددر  ) اثددر تدددريس الكيميددا  بفريددق متعدداأن مددن المدر ددين المدد  
 العاشر األ ا ي ( . التتصي  أاهتإاه العممي لدا طالب الص  

( د ددبأالا مدددة تطبيدددق 11تددم اختيددار دربددر شدددعب مددن الصدد  العاشددر األ ا دددي ألمدددة )
 التإربة. 

( طالبدال أالثانيدة  دابطة الددد طالبادا 11ا تخدم مإمأالتين األأل  تإريبية الددد طالبادا )
الثددة ( طالبددال ص المإمأالددة التإريبيددة تددم تدري دداا بفريددق متعدداأن مددن المدر ددين الددددهم ث11)

مدر ين من  منام الباتث ص أالمإمأالة ال ابطة تم تدري داا بالطريقدة التقميديدة )اهالتياديدة( 
 ص او قام الباتث بتدري اا . 

تم بنا  اختبار تتصيمي في  أ  تتمي  المتتدأا أاألغدراي ال دمأكية أقدد دالدد  خارطدة 
العمميدددة ( يقددديس هدددوا  اختباريدددة ) إددددأ  مأاصدددفا  ( لدددول  ص أاختبدددار ) المقيددداس أاهتإاهدددا 

 اهختبار  تة دبعاد لالتإاه العممي تغطي معرم إأانبه . 

فقد درار  النتا ج التي تأص   لياا البتث بفاالمية التدريس بفريق متعاأن من المدر ين 
فددي اهتإاهددا  العمميددة أمددا لاددا مددن اثددر  يإددابي فددي اهتإاهددا  العمميددة لطددالب الصدد  العاشددر 

 األ ا ي . 

                                                           

( خالد كايد ؛ دثر تدريس الكيميا  بفريق متعاأن من المدر ين الم  التتصي  أاهتإاه العممي لطدالب الصد  العاشدر 1)
 .  0221ابن الايثم ص –األ ا ي ص األردن ص ر الة ماإ تير في التربية ص إامعة بغداد ص كمية التربية 
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  -ارنة ومناقشة الدراسات السابقة :مق. 2-3

  -من خال  الري الدرا ا  ال ابقة يمكن مالترة اآلتي :
إميدددر الدرا دددا  هدددي تإريبيدددة تبدددين فيادددا المقارندددة بدددين طريقدددة التددددريس بدددالفريق مدددن  .1

المدر ين أالطريقة اهالتيادية ) التقميدية ( كمدا فدي الدرا دة التاليدة  و ا دتادف  الدرا دة 
( مقارنة بين التعمم بفريق من المدر ين الم  طالب بطي ي التعمم  1885جص األأل  ) بأكا

 أالتعمم بالطريقة اهالتيادية الم  بطي ي التعمم دي ال . 
( المدد  المقارنددة دي ددال بددين طريقددة التدددريس بددالفريق مددر  1888هدددف  درا ددة ) كددايمرص 

 الطريقة اهالتيادية. الدرا ة التالية تإريبية . 
  لاا الالقة بالدرا دة التاليدة مدن تيدث ) التددريس بدالفريق ( ألكدن تختمد  إمير الدرا ا .0

من تيث مادة الدرا ة باختال  اهختصاصا  أالدرا ة التاليدة هدي التددريس بدالفريق فدي 
 التربية الريا ية. 

تعني الدرا ا  ال ابقة بتأثير طريقة التدريس بالفريق الم  التتصدي  دمدا الدرا دة التاليدة  .1
 تركي . التعمم التتصي  في األدا  فتعن  بال

تباين الدرا ا  ال دابقة مدن تيدث المراتد  الدرا دية التدي طبقد  الميادا الدرا دا  . فاندا   .4
( طبقد   1888( أدرا دة ) كدايمرص 1885درا ا  طبق  المد  المرتمدة اهبتدا يدة ) بأكداجص

ي الصدد  المدد  المرتمددة المتأ ددطة ص درا ددة خالددد كايددد المدد  المرتمددة األ ا ددية العميددا أهدد
 العاشر األ ا ي ص دما الدرا ة التالية الم  المرتمة المتأ طة . 

(  1885طبقدد  إميددر الدرا ددا  ال ددابقة فددي الأهيددا  المتتدددة األمريكيددة درا ددة ) بأكدداج  .5
( دما الدرا ة العربية خالد كايد طبق  في  0222( أدرا ة ) أليامزص 1888أدرا ة )كايمرص

الص  العاشر ص دمدا الدرا دة التاليدة فدي العدراق متافردة  متافرة الطفيمة في األردن الم 
 ديال  . 

(  1888تددم تطبيددق اختبددار تتصدديمي بعدددي فددي الدرا ددا  األإنبيددة قبدد  درا ددة ) كددايمرص .6
( فدددي تدددين كدددان اهختبدددار أالمقدددابال  الشخصدددية فدددي درا ددددة  0222أدرا دددة )أليدددامزص

ددهم قميدد  ص دمددا درا ددة )خالددد ( هن دفددراد العينددة هددم مددن بطي ددأ الددتعمم أالدد1885)بأكدداجص
 ( فقرة . 52( فان اهختبار البعدي تتصي  مكأن من )0221كايدص

هنا  اختال  في مدة الدرا ة فدي الدرا دا  األإنبيدة فنإدد درا دة ا دتغرق  فصدالل درا ديال  .1
( ا تغرق  ثالثة شاأر امدا  0222( في تين درا ة ) أليامزص 1885كامالل أهي ) بأكاجص
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( فكان   دنة كاممدة ص امدا خالدد كايدد أهدي الدرا دة العربيدة ا دتغرق   1888رصدرا ة )كايم
 ( د ابير . 8( د بأالا ص اما تإربة الدرا ة التالية ا تغرق  )11التإربة فياا )

ان إمير نتا ج الدرا دا  األإنبيدة أدرا دة خالدد العربيدة هدي لصدالح المإمأالدة التإريبيدة  .9
 ( أ  1888( أدرا ددددددة ) كددددددايمرص 0222يددددددامزص( أدرا ددددددة ) أل 1885كدرا ددددددة )بأكدددددداجص

( او ان هنا  فرقال وا دهلدة  تصدا ية لصدالح المإمأالدة التإريبيدة التدي  0221)خالد كايدص
تددددرس بفريدددق مدددن المدر دددين فدددي التتصدددي  الدرا دددي أنتدددا ج الدرا دددة التاليدددة لصدددالح 

 المإمأالة التإريبية دي ا . 
ي الإنس هن التددريس فيادا مخدتمط مثد  درا دة إمير الدرا ا  األإنبية ال ابقة لم ت تثن .8

( ص دمددا درا ددة خالددد  1888( أدرا ددة ) كددايمرص 0222( أدرا ددة ) أليددامزص 1885) بأكدداجص
كايد فقد طبق  الم  الوكأر لعدم أإأد اهختالط في المدارس التكأمية األردنيدة ص أالبتدث 

 مدارس الر مية العراقية . التالي يطبق الم  ابناث فقط لعدم أإأد اهختالط دي ا في ال
در دد  المأا ددير المختمفددة فددي الدرا ددا  األإنبيددة تيددث درس المندداخ اهإتمدداالي لغرفددة  .12

( أالريا ددديا  فدددي درا دددة 1885الصددد  أالتدددأثير التعميمدددي أولددد  فدددي درا دددة ) بأكددداجص
( ص دما كايد در   فيه أتدا  من كتاب الكيميا  ص  0222( أكول  ) أليامزص1888)كايمرص

البتث التالي فاأ في تدريس التربية البدنية فدي تعمدم بعدي المادارا  األ ا دية بكدرة دما 
 ال مة لممرتمة المتأ طة . 

(  0222معرم المتغيرا  األإنبية ال ابقة كان  تعندي بالتتصدي  مدا الددا درا دة )أليدامزص  .11
 ددا فكددان المتغيددر التددابر باب ددافة  لدد  التتصددي  هددأ ر ددا الطالددب أقددد االددد المقيدداس لر 

الطالب مدن  الدداد الإمعيدة الأطنيدة األمريكيدة لر  دا  المددارس الثانأيدة فدي أهيدة  دان  
لددأيس ص دمددا درا ددة خالددد العربيددة فددان التتصددي  الدرا ددي هددأ المتغيددر أكددول  اهتإاهددا  

 العممية . 
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها . . 4

عررض وتحليرو ومناقشرة ا)تبرار ب ي و العبلره والب ر   لمهراراي ال راسرة للمجموعررة . 4-1

  -الضابطة :
 و 4ج وو ب

ي و المحتسبة والج ولية و اللتها اإلحصائية يوضح الوسط الحسابه واالنحراف الم يار  وقيمة ب 
 لال)تبار العبله والب    للمجوعة الضابطة

 

المعالم 
 اإلحصائية

 البعدي القبلي
قيمة ت  ف 2مج ح س ف

 المحتسبة
الداللة 
 ع س   ع س   اإلحصائية

المناولة 
 غير دال 0... 22.12 0... 2..2 22.22 2.22 22.12 الصدرية

 غير دال ..2 .210.0 2..2 2..2 20.22 0.22 22.22 الطبطبة
 غير دال 2.2 021.22 .2.. 0.22 2.00 22.. 2.20 التهديف

 (00( وعند درجة حرية )2...( تحت مستوى )0..2قيمة )ت( الجدولية البالغة )

المهححاري لعينححة  لاااءا الحسححابية واالنحراتححات المعياريححة  األوساا  ( قيمححة 0يوضححا الجححدول )
الحسححابية  األوساا  تختبححارات القبليححة والبعديححة للمجموعححة الضححابطة   حيححف  انححت البحححف تححي اال

( واالنحراتات المعيارية ت انت  2.20   22.22   22.12لالتختبار القبلي للمهارات على التوالي )
(   امحححا ااوسحححاط الحسحححابية لالتختبحححار البعحححدي ت انحححت علحححى التحححوالي )  22..   0.22   2.22)

(   ويالحححم مححق القححيم  0.22   2..2   2..2( وبححانحراف معيححاري )  2.00   20.22   22.22
اق هنححاف تححروه ماهريححة ولمعرتححة معنويححة المححروه اسححتتخدمت الباحاححة اتختبححار )ت( ا   مهححرت 

( وعنحد مقارنتهحا مح  2.2   ..2   0...النتائج اق قيمة )ت( المحتسبة للمهارات على التحوالي )
 ماهريحة توجحد تحروه (   يالحم انه 2...( ومستوى داللة )00))ت( الجدولية عند درجة حرية 

 بيق قيم ااوساط الحسابية لالتختبارات القبلية والبعدية لعينة البحف . 
وتعزو الباحاة  لف الى ااسلوب التقليدي لدرس التربيحة الرياضحية حيحف التحدريس ببسحلوب 

د الطالبات تي الصف الواحد   وعحدم المدرسة الواحدة للتربية الرياضية م  التزايد ال بير تي إعدا
إم انيححة انتقححال الطالبححات إلححى مسححتوى اادا  الجيححد تححي المهححارة لقلححة الححتم ق مححق تنميححة اإلعححداد 
المهاري للطالبات   إ   ق عدم تبدية الطالبات للمهارات ببسلوب تني صحيا يجعل محق الصحعوبة 

 انحا   دا  المهحارة وبلح ل مت حات   على مدرسة التربيحة الرياضحية الواححدة محق تصححيا ااتخطحا 
للطالبات ا  اق هناف بعض المهارات التي تحتاج الى ت رارات ا ار لتعليم وتابيت المهارة وبما اق 
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وقت الدرس ال يسما ب لف حيف تقل المرص المتاحة للطالبحة محق  دا  المهحارة بلح ل يحدعو الحى 
 ف مستوى اادا  . تنمية الصمات المهارية لها ويؤدي تي النهاية الى ضع

واق زيححادة عححدد الطالبححات تححي الصححف الواحححد تقلححل مححق عححدد الت ححرارات تححي التمححاريق الق 
التمححريق ي يبتخححح  م انتحححه تححي الحححتعلم نتيجحححة إجححرا  الت حححرارات لتنمحححيم وتطححوير المحححروف المحيطحححة 

 . (1)بالتمريق وتنويعها لغرض االبتعاد عق التخطب مما يساعد تي تطوير المهارة ي

  -عرض وتحليو ومناقشة اال)تباراي العبلية والب  ية للمجموعة التجريبية : .4-2
 و 5الج وو ب 

الوسط الحسابه واالنحراف الم يار  وقيم ب ي و المحتسبة والج ولية و اللتها اإلحصائية لال)تبار 
 العبله والب    للمجموعة التجريبية

 

المعالم 
 اإلحصائية

 البعدي القبلي
مة ت قي ف 2مج ح س ف

 المحتسبة
الداللة 
 ع س   ع س   اإلحصائية

المناولة 
 معنوي 20.12 2...2 2..0 2.22 22.21 2.2 .22.2 الصدرية

 معنوي 20.20 2.22. 0.22 1..2 22.02 .2.0 22.22 الطبطبة
 معنوي 0..20 2..221 0.22 2.22 02.. 0..2 2.22 التهديف

 (  00( وعند درجة حرية ) 2...حت مستوى ) ( ت 0..2قيمة ) ت ( الجدولية البالغة ) 

( قيمة ااوساط الحسابية لألدا  المهاري للمجموعة التجريبية تي االتختبار 2يوضا الجدول)
 ( .0..2  .2.0   2.2( وبانحراف معياري) 2.22   22.22   22.2القبلي على التوالي)

 02..   22.02   22.21)  اما االتختبارات البعدية ت انت ااوسحاط الحسحابية علحى التحوالي
 ( . 2.22   1..2   2.22( وبانحراتات معيارية ) 

وباستتخدام اتختبار )ت( لالتختباريق بيق وجود تروه معنوية  ات داللة إحصائية   إ   انحت 
( وهحححي ا بحححر محححق قيمحححة )ت( 0..20   20.20   20.12قيمحححة )ت( المحتسحححبة علحححى التحححوالي )

( وجد اق هناف تروه بيق االتختبار القبلي 00( ودرجة حرية )2...الجدولية عند مستوى داللة )
 والبعدي . 

وتعححزو الباحاححة  لححف الححى تاعليححة التححدريس بححالمريه   ا  وجححود ا اححر مححق مدرسححة للتربيححة 
الرياضية تي الصف لتعليم المهارات واإللراف على تنمي ها له اااحر الواضحا تحي عمليحة التعلحيم 

ى الجيد مق التعلم تي المجموعة التجريبية ا بر منه تحي الضحابطة المهاري والوصول الى المستو 
                                                           

 .  12  ص2.12معة الموصل     مطبعة جاعلم الحر ة ) التعلم الحر ي (وجيه محجوب ؛ ( 2)
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و لف للتدريس ببسلوب المدرستيق ) المريه ( ال ي درست به المجموعة التجريبيحة وبزيحادة عحدد 
الت رارات تي التماريق لما له اار تي ا تساب المبادئ ااولية للمهارات وانتقالها بل ل جيحد الق ي 

 . (1)محاوالت مت ررة إلنجاز المهارة بنجاح يالمتعلم يحتاج الى 
 ما اق لتصحيا التخطب مق قبل ) تريحه المدرسحيق ( ااحر  بيحر تحي تعلحم الطالبحات للسحيطرة 
والتح م بحال رة ممحا قلحل محق ححدوف التخطحب نتيجحة لاحسحاس والتواتحه الجيحد   وبمحا اق التحدريس 

ًا مححق المجموعححة الواحححدة يتححيا بمدرسححتيق يححدعو الححى تقسححيم الصححف الححى مجمححوعتيق اصححغر عححدد
 (2)المرصة  مام الطالبات محق ممارسحة اانلحطة الرياضحية بلح ل تيحه عنصحر التلحويه والحمحاس

واعطححا  الطالبححة الواحححدة ترصححة  بيححرة تححي المححرات علححى التمححاريق والمالحمححة الجيححدة مححق قبححل 
يف إ  تحصحل الالعبحة المدرسة لها والحصول على ترصة الت رار تي المهارات وال سيما تي التهد

على ترصة إصابة الهدف ا ار مق مرة مما يزيد مق التغ ية الراجعة للوصحول الحى درجحة عاليحة 
 مق التعلم وتابيت المهارات بوقت وجهد اقل . 

عرررض ومناقشررة نتررائج ا)تبررار ب ي و الب رر   لمهرراراي ال راسررة للمجموعررة الضررابطة . 4-3

  -والتجريبية :
 
 و 6الج وو  ب 

األوساط الحسابية واالنحرافاي الم يارية لال)تباراي الب  ية للمجموعتين الضابطة والتجريبية  يوضح
 وقيمة ب ي و المحتسبة و اللتها الم نوية . 

 

 االتختبارات
قيمة ت  التجريبية الضابطة

 المحتسبة
قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية الجدولية

 ع س   ع س  
المناولة 
 0.02 2.22 22.21 2..2 22.22 الصدرية

 
2..0 

 معنوي

 معنوي 2 1..2 22.02 2..2 20.22 الطبطبة
 معنوي .0.1 2.22 02.. 0.22 2.00 التهديف

( ااوسحححححاط الحسحححححابية واالنحراتحححححات المعياريحححححة لالتختبحححححارات البعديحححححة 2يوضحححححا الجحححححدول )
ولمعرتححة للمجمححوعتيق الضححابطة والتجريبيححة   ا  يالحححم هنححاف تححروه تححي ااوسححاط الحسححابية   

معنويححة المححروه اسححتتخدمت الباحاححة اتختبححار )ت( للعينححات المسححتقلة المتسححاوية العححدد   تقححد بينححت 
النتحائج اق قيمححة )ت( المحتسححبة لالتختبححارات المهححارات الحر يححة ب ححرة السححلة وعنححد مقارنتهححا بقيمححة 

                                                           

 .  .20  صمصدر سبه   ره ( عدناق جواد   وآتخروق ؛ 2)
 .  220  صمصدر سبه   ره ( حسق السيد معوض ؛ 2)
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نويحة (  دت الى مهحور تحروه مع2...( تحت مستوى داللة )00)ت( الجدولية عند درجة حرية )
ولصالا االتختبارات البعدية للمجموعة التجريبية وعليه تحرى الباحاحة اق طريقحة التحدريس بحالمريه 
لها تباير  بير على تعلم المهارات الحر ية ب رة السلة   حيف اق التحدريس بمريحه محق المدرسحيق 

ارات يعطي المجحال تحي اسحتامار وقحت الحدرس المححدد محق قبحل المدرسحتيق تحي التر يحز علحى المهح
 انا  عرضها وتطبيقها مق قبل الطالبات وزيادة عدد الت رارات للمهارة م  تم ق مدرستي التربيحة 

 الرياضية مق تصحيا ااتخطا  م  المالحمة المر زة على  ل العبة  انا   دا  المهارة . 
ومق تخالل تقسيم الصف الى مجموعتيق  ل مجموعة تدرس بمدرسة محق المريحه وبالتخطحة 

حم هنالف تخله لروح المناتسة بيق الطالبات تي المجموعتيق وبحيق طالبحات المجموعحة نمسها نال
الواحدة ورت  روح الماابرة وب ل الجهد مق قبل الطالبات للملار ة تي الدرس مما يسحاعدهق تحي 
ا تساب التخبرات التعليمية بل ل اتضل والوصحول الحى مسحتوى االنجحاز محق تخحالل تنميحة القحدرات 

 ات الى ممارسة النلاط الرياضي . وميل الطالب
( تم ق اإلتادة مق طريقة ) التدريس بالمريه ( تي جميح  مراححل ...2وقد  لار ) الجمل 

التعلححيم المتختلمححة لمححا لهححا مححق تائححدة علححى المريححه والطححالب الق التححدريس بححالمريه يهححتم بححالمروه 
 . (1)المردية بيق الطالب

حححول التححدريس بححالمريه هححدتها ) تطححوير ال ححادر وقححد  لححار ) سحح اتير( تححي دراسححة  جراهححا 
 التربوي او متى ي وق معلماق اتضل مق معلم واحد ( . 

  د مق تخالل ه ه الدراسحة الحى اسحتتخدام طريقحة التحدريس بحالمريه وتوميمهحا تحي التحدريس 
 .    (2)بداًل مق الطرائه االعتيادية

                                                           

 .  22 – 22  صمصدر سبه   ره ( نجاح يعقوب الجمل ؛ 2)
(2) Schaefer. Fu. “Team Teaching as a form of staff development or when are two teaching better than 

one” Guidelines vil ( 13 ) No ( 2 ) , P. 81, 1991 .  
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  -:االستنتاجات والتوصيات . 5

  -:االستنتاجات . 5-1

  -اعتمادًا على نتائج البحث الحالي تم التوصل إلى :
بعاد(  للمجموعاة بين نتاائج االتتباارين لاللبلاي وال إحصائيةوجود فروق معنوية ذات داللة  -1

التجريبية ولصالح االتتبار البعد( مما يدل على ان التدريس بالفريق له اثر كبير في زيااد  
 التعلم والتحصيل المهار( للطالبات في جميع المستويات العلمية . 

فااي االتتبااارات البعدياااة للمجمااوعتين ال اااابطة  إحصاااائيةوجااود فااروق معنوياااة ذات داللااة  -2
 لح المجموعة التجريبية . والتجريبية ولصا

 الريا ية بشكل اف ل وبأقل وقت . تعلم واكتساب المهارات بسرعة تتميز هذه الطريلة  -3
وتحسين االداء مان تا ل التيذياة الراجعاة التدريس بالفريق وفر االمكانية لتصحيح االتطاء  -4

مجموعاات وباشارام مدرساة لكال المدرسات اثناء الدرس بسبب تلسيم الطالبات الى من قبل 
 . مجموعة 

 اتفااي اكتساااب المهااار  تساااهم  احااد المدرسااة الو  أساالوبان طريلااة التاادريس التلليديااة ل -5
 . مجموعة ال ابطة لل بفروق غير معنوية بين االتتبار اللبلي والبعد(

  -التوصيات :. 5-2

  -في  وء النتائج التي توصلت إليها الباحثة في البحث توصي بما يأتي :
فريق   فاي المادارس العراقياة فاي مااد  التربياة الريا اية تعميم العمل بطريلة ل التدريس باال -1

 لما لها من دور في رفع مستوى األداء المهار( . 
    في التربية الريا ية.لالتدريس بالفريق أسلوبفتح دورات تطويرية وتعليمية بتصوص  -2
 .  مهارات ريا ية أترتعلم إجراء دراسات مماثلة لهذه الطريلة في  -3
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،  7، مجلددة مركددب البحددوب التربويددة ، ال ددنة الرابعددة ،  طدد ا الصددع العاألددر ا  ا ددي
1991  . 

، مطبعدة جمعيدة عمدال المطدابت التعاوني،عمدان ،  8، ط مقدمة في التربيدةاهيم ناصر ، . إبر 2
1991 . 

، دار الفكددر العربددي، القدداهر ،  المددد ل للنمددو المتكامددل للطفددل والمراهدد . ا ددامة كامددل راتددا، 3
1999 . 

 .  1991، دار الفكر العربي، القاهر ، 1، طأ س ونظريات الحركة. ب طوي ي احمد، 4
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 . 1991، عالم الكتا، القاهر ، 2، طعلم نفس النمو) الطفولة والمراهقة (. حامد بهران، 1
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.  دددامي صدددالخ الألددديه ، مقارندددل بدددين ا دددتراتيجي الدددتعلم التعددداوني والدددتعلم ح دددا الطدددر  12 
التقليدية في تحصيل طلبة الصدع ال دامس اال ا دي فدي مداد  العلدوم ، ر دالة ماج دتير، 

 . 1993الجامعة االردنية ، 
 . 1999، دار الفرقان ، عمان ،  1، ط طر  التدريس العامةالناألع ، .  لم  بكي 13
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، ا ددتراتيجية تدددريس العلددوم با ددت دام ال صدداةة التعليميددة . صددبحي حمدددان ابددو ج لددل 11
، مجلة كلية التربية ، الجامعة الم تنصرية ، العددد االول ، بغدداد،  لتحقي  التعلم الذاتي

1997  . 
و  البيةة المفاهيمية لمعلمي العلوم في المرحلة ا  ا ية . ط ل عبداهلل البعبي ، اثر م ت17

علدد  ا ددتراتيجيات تدري ددهم وم ددتو  البيةددة المفاهيميددة لطلبددتهم ، أطروحددة دكتددورا  ، 
 . 1992الجامعة ا ردنية ، 

، دار العلدددم للنألدددر، 1، طا  دددس النف دددية للنمدددو ا ن ددداني. طلعدددت ح دددين عبددددالرحيم، 18
 . 1981ا مارات، 

، دار الألددرو  للنألددر والتوبيددت ،عمددان ،   1، ط ا تدددريس العلددوما دداليعددايز بيتددون، . 19
1994 . 

دار الكتا للطباعة والنألر ،2،ط طر  التدريس في التربية الرياضيةاس احمد صالخ ، . عب21
 . 2111 جامعة الموصل ،، 

، بغداد ، مطبعة  1،   مناهج البحب في التربية. عبدالجليل البوبعي ومحمد احمد الغنام ، 21
 .  1981جامعة بغداد ، 

ا عدداد الفرقدي بكدر  ال دلة ، وبار  . عبدالحكيم محمد الطداةي ، رعدد جدابر ، بداقر الرألديد ، 22
، جامعددة بغددداد ، كليددة التربيددة الرياضددية ، مطبعددة وبار   تعلدديم العددالي والبحددب العلمدديال

 .  1987التعليم العالي ، 
، دار الألددرو  للنألددر  2، ط التكنولوجيددا فددي عمليددة الددتعلم والتعلدديم. عبدددالرحيم الكلددوا ، 23

 .  1987والتوبيت ، االردن ، 
، القداهر ،  ئ التربيدة البدنيدة وطدر  التددريسالمدد ل فدي ا دس ومبداد. عبدالفتاح لطفي ، 24

 عالم الكتا ، ا ت . 
 ، مكتبة مصر ، القاهر  ، ا ت .  النمو النف ي. عبدالمنعم المليجي ، 21
. عبدالكريم رحيم المرجداني ، درا دة بعدض المحدددات ا  ا دية النتقداع أألدبال الم كمدة ، 21

 .  1998رياضية ، بغداد ، أطروحة دكتورا  غير منألور  ، كلية التربية ال
. عثمان عبدالمنعم العبيدو ، اثر ا دلوا الدتعلم التعداوني فدي تحصديل طد ا الصدع الثداني 27

المتو ط في مداد  التربيدة اال د مية ، ر دالة ماج دتير ، جامعدة بغدداد ، كليدة التربيدة ، 
 .  2111ابن رألد ، 
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، مطبعددة  ريس التربيددة الرياضدديةالمبدادئ ا  ا ددية فددي طددر  تدد. عددنان جددواد وآ ددرون ، 28
 .  1989التعليم العالي في البصر  ، العرا  ، 

. عدنان حكمت ابو  عيد ، اثر ا ت دام انموذجين من نماذ  الدتعلم التعداوني فدي الكيميداع 29
في التحصيل وتنمية التفكير اال تداللي ، اطروحدة دكتدورا  ، كليدة التربيدة . ابدن الهيدثم، 

 .  1999جامعة بغداد ، 
، عمددان ،  1، ط المعلددم المنفددرد والصددفوع المجمعددة. عدددنان عددارع ، محمددد عبدددالرحيم ، 31

1979 . 
 . 1983،  1، ط مفاهيم وطر  تدريس التربية البدنية. عنايات محمد احمد فر  ، 31
. علددي الددديرل ، احمددد بطاينددة ، جامعددة اليرمددود ، ا ردن ، دار االمددل للنألددر والتوبيددت ،  32

1987  . 
، 1، ط منداهج التربيدة الرياضدية بدين النظريدة والتطبيد . علي الديرل وال يد محمدد علدي ، 33

 .  1993عمان ، دار الفرقان ، 
، جامعددة الموصددل ، مديريددة  ا ددس ومبددادئ كددر  ال ددلة. فدداةب بألددير حمددودات وآ ددرون ، 34

 . 1983مطبعة الجامعة ، 
، ال دعودية ، مطدابت دار  1، ط يا البددنيوظاةع االعضاع والتدر . فاضل  لطان ألريد  ، 31

 . 1991اله ل، 
اثددر بعددض طراةدد  التدددريس فددي الوقددت الم ددتثمر لدددرس التربيددة . قا ددم لددبام وآ ددرون ، 31

، مجلددة التربيددة الرياضددية ، العدددد الثدداني ، كليددة التربيددة  الرياضدية فددي المدددارس الثانويددة
 .  1993لرياضية ، 

، جامعدة بغدداد  اال س الحديثدة للتربيدة الرياضديةحمد صاد  ، . قا م المندالول وغ ان م37
 .  1991، مطابت التعليم العالي ، 

 . 1998، دار قباع للنألر ، القاهر  ، المراهقون وأ اليا معاملتهم. كاميليا عبدالفتاح ، 38
اللياقددة البدنيددة ومكوناتهددا واال ددس النظريددة . كمدال عبددد الحميددد ومحمددد صددبحي ح دانين ، 39

 .1997، القاهر  ، دار الفكر العربي ،1، ط واالعداد البدني
 ، ترجمة نعيمة محمد عبد .  النمو والتربية في المجتمعات البداةية. ماركريت ميد ، 41
، طريقددة البحددب العلمددي فددي التربيددة الرياضددية وعلددم . محمددد ح ددن عدد ول وا ددامة كامددل 41

 . 1999،  ، القاهر  ، دار الفكر العربي النفس الرياضي
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، مكتبددة ا بحدداب بالمنصددور  ،  1، ط دليددل ا لعدداا الرياضددية الجماعيددة. محمددد الألددحات ، 42
 . 1997القاهر  ، 

، القدداهر  ، دار الفكددر  القيدداس والتقددويم فددي التربيددة الرياضددية. محمددد صددبحي ح ددانين ، 43
 . 1991العربي ، 

، الكويدت 1، ط ياس في كدر  ال دلةالق. محمد صبحي ح انين ، محمد محمود عبد الدايم ؛ 44
 . 1984، دار الفكر العربي ، 

، دار الثقافدددة  أ ا ددديات المدددنهج وتنظيماتدددل. محمدددد عدددبت عبدددد الموجدددود ) وآ دددرون (، 41
 . 1981للطباعة ، القاهر  ، 

، دار االمدل للنألدر ، عمدان،  التصميم التعليمي ، نظريدة وممار دة. محمد محمود الحيلة ، 41
1998 . 

 ،  1974، القاهر  ،   يكولوجية الطفولة والمراهقةصطف  فهمي ، . م47
التقدم في مرحلة تدريس كدر  . مهدل نجم التكريتي ، رعد جابر باقر ، علي جعفر  ماكة ، 48

، وبار  التعلدديم العددالي والبحددب العلمددي ، جامعددة بغددداد ، كليددة التربيددة الرياضددية ،  ال ددلة
1988  ، 

 ، مطبعة دار البمان ، بغداد ، ا ت .  كر  ال لة، . مهدل نجم التكريتي 49
، مطددابت مديريددة الكتددا للطباعددة  الم ددتحدثات التربويددة. موفدد  الحمددداني ونددورل عبدداس ، 11

 .  1991والنألر ، جامعة الموصل ، 
، دار الكتددا للطباعددة ، الموصددل ،  2، ط كددر  ال ددلة. مهيددد عبددداهلل قا ددم ، فدداةب بألددير ، 11

1999  . 
، العربيدة للطباعدة  1، ط طر  تدريس في التربية الرياضيةهد  محمود ، نيللي رمبل ، . نا12

 ،  1998والنألر ، القاهر  ، 
، ترجمدة علدي جعفدر  دماكة ،  كدر  ال دلة ، أ ا ديات التفدو . نبيل لي اس وديدد موتدا ، 13

 .  1991مطابت دار الحكمة ، الموصل ، 
 . 1991، مطابت دار الألعا، عمان، 1، طمعاصر نحو منهج تربول. نجاح يعقوا الجمل، 14
. نألدددوان محمدددود الصدددفار، اثدددر أ دددلوبين التبدددادلي والتقليددددل فدددي وقدددت الدددتعلم ا كددداديمي 11

وم ددتو  ا داع الفنددي وا نجدداب لفعاليددة قددذع الثقددل ، ر ددالة ماج ددتير ، جامعددة بغددداد ، 
 . 1993كلية التربية الرياضية ، 
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برنامج تدريبي با ت دام أ لوا التدريا الدداةرل فدي تنميدة بعدض  . ه ل عبد الكريم ، اثر11
المهارات الهجومية بكر  ال لة ، ر الة ماج تير ، كلية التربية الرياضية ، جامعدة بغدداد 

 ،1998  . 
، دار الكتدا للطباعدة  ا عدداد البددني للن داع. وديت يا ين التكريتي ويا ين محمد علدي ، 17

 .  1981ل ، والنألر ، جامعة الموص
، التطبيقدددات ا حصددداةية وا دددت دامات . وديدددت يا دددين التكريتدددي وح دددن محمدددد العبيددددل 18

 .  1999، دار الكتا ، الموصل ،  الحا وا في بحوب التربية الرياضية
 .  1981، مطبعة جامعة الموصل ،  علم الحركة ) التعلم الحركي (. وجيل محجوا ، 19
 .  2111، بغداد ، مكتا العدل للطباعة ،  لة التدرياالتعلم وجدو . وجيل محجوا ، 11
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 ( 1ملحق )  
 

 قائمة بأسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة
 

 مكان العمل اسم الخبير ت
أستاذ مساعد مدرس مادة كرة السلة في كلية التربيةة الريايةية   أ.م.د قاسم نصيف 1

 جامعة ديالى 
 مدرس مادة كرة السلة في كلية التربية الريايية  جامعة بغداد   د. خالد نجم 2
 ديالىجامعة  –مادة الفسلجة في كلية التربية الريايية مدرس  د. فايل مذكور 3
 مدرب المنتخب الوطني لألشبال  م.م. يسار صباح جاسم 4
 مدرب المنتخب الوطني السيد محمد النجار 5
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 (  2ملحق ) 

 (1)) منهاج كرة السلة ( المرحلة المتوسطة
 

  مفردات المنهج:-  

لة  علةى يةون منجةال و ارة بعد االطةع  علةى المنجةال المسةتخدم بالمةدارس المتوسةطة وذ
التربية فيما يخص المجارات لجةذ  المرحلةة تةم اختيةار بعةت االختبةارات الخاصةة بكةرة السةلة مةن 

 المصادر العلمية . 
 مس  الكرة .  -1
 تسليم الكرة .  -2
 التمرينات   المناولة الصدرية من الثبات .  -3

 المناولة من الحركة والتجديف .      
 ن الثبات . الطبطبة   م -4

 الطبطبة من الحركة باستعمال الشواخص .     
 التجديف   من اسفل السلة .  -5
 
 
 
 

                                                           

 1891. دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل،  2، ط 1، ط طرق تدريس التربية الريايية( عباس احمد السامرائي، 1)
 . 333، ص
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 (  3ملحق ) 
 خطط درس التربية الرياضية
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 المدرسة / متوسطة الجهراء          نموذج لوحدة تعليمية                   الهدف التعليمي :مهارة المناولة الصدرية بكرة السلة. 

 الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.                     53الصف / األول المتوسط              عدد الطالبات = 
  2/  22التاريخ :             الحصة / الثانية          

 د53الوحدة / األولى                      الزمن 

أقسام 
 الوحدة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووووف الطووووالو   الحتووووور   التحيووووة 

 الرياتية

   

 د 3 اإلحماء
  ةرولووووة موووو  تحريوووو  سووووير   ةرولووووة 

الووووذراعين  ةرولووووة اعتياديووووة   سووووير   
 تمرين الذراعين .

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

الوقووووف اتحووواذ   الوووذراعان جانبووواذ    -5
   .  2 – را  الذراعين أعلى .) ا 

 
 
الوذراعين تصصور    –)الوقوف اتحواذ  -2

 ثنووووووووووووووووي الجووووووووووووووووذ  أماموووووووووووووووواذ 
   .  5 – 5اسفل )

 
 
الرجووول الوووى  الجلوووول الطويووول راووو  -5

   2 – 5األعلووووووووووى وصفتووووووووووها ) 
 بالتعاقو . 

تموووووووووووووووورين  -5  
 الذراعين.

تموووووووووووووووورين  -2
 الجذ . 

 الساقين.  -5

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح وعرض أداء المهارة للمناولة 

 الصدرية

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

أداء المناولووووووة موووووون الثبووووووات بووووووين  -5
لبووات المسووااة مجموووعتين موون الطا

 م .  3بينهما 
 
 
المناولوووة الصووودرية مووون الثبوووات بوووين  -2

ثالثوووة مجموعوووات مووون الطالبوووات   
 م . 3المسااة 

 
 
أداء المناولوووة الصووودرية مووون الثبوووات  -5

بووين أربوو  مجموعووات موون الطالبووات 
 م .  3المسااة 

   

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
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 لجهراء              نموذج لوحدة تعليمية                            الهدف التعليمي :المناولة من الثبات . المدرسة / متوسطة ا

 الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                              53الصف / األول المتوسط                  عدد الطالبات = 
  2/  25التاريخ :            الحصة / الثالثة               

 د53الوحدة / الثانية                          الزمن 

أقسام 
 الوحدة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 المقدمة
وقوووووف الطووووالو   الحتووووور   التحيووووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
ر   ةرولة   ةرولة م  تحري  سي

 الرجلين   ةرولة   سير .

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقووووف اتحووواذ   تصصووورا     اتووول  -5
   5  يكووورر )  2 – 5الجوووذ  جوووانبين ) 

 مرات . 
 
 
ثنووي الووذراعين     –) الوقوووف اتحوواذ  -2

   .  2 – 5مد الذراعين عالياذ ) 
 
 
تين تصصوور   ثنووي الووركب –) الوقوووف  -5

   .  2 – 5ثم مدةا  ) 

تمووووووووووووووووورين  -5  
 الذراعين.

تمووووووووووووووووورين  -2
 الجذ . 

 الساقين.  -5

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
    

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح وعرض كيفية اداء مهارة 
 المناولة الصدرية من الحركة

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

أداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5
 3المراكوز     بين طالبتين م  تغيور 

 م.
 
  
المناولووة الصوودرية موون الحركووة بووين  -2

ثالثوووة طالبوووات مووو  تغيووور المراكوووز   
 م .  3المسااة 

 
 
أداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5

 م. 3أرب  طالبات م  تغير المراكز  
 

   

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
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 نموذج لوحدة تعليمية              الهدف التعليمي :المناولة الصدرية من الحركة.             المدرسة / متوسطة الجهراء        

                         53الصف / األول المتوسط                        عدد الطالبات = 
              الهدف التربوي : تنمية روح المنااسة.                                                                                                           2/  22الحصة / الثانية                                 التاريخ : 
 د53الوحدة / الثالثة                                 الزمن 

أقسام 
 الوحدة

 لمالحظاتا  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووووف الطووووالو   الحتووووور   التحيووووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
سووووير   ةرولووووة   ةرولووووة موووو  تحريوووو  
 الذراعين   ةرولة م  تحري  الرجلين. 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

الوقوف اتحاذ   انحناء عرتي    مد  -5
   . 2 –ا  الذراعين بالتعاقو )

  

تصصوور     ثنووي   –) الوقوووف اتحوواذ  -2
   . 2 – 5الجذ  للجانبين بالتعاقو)

 

) الوقوف   ثنوي نصوفا الوركبتين مو   -5
    .  2 – 5را  الذراعين اماماذ ) 

تمووووووووووووووووووورين  -5  
 الذراعين.

 تمرين الجذ .  -2
 الساقين.  -5

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
ض اداء مهارة المناولة شرح وعر

 الصدرية من الحركة

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

اداء المناولوووووة مووووون الحركوووووة بوووووين  -5
طالبتين العبي من منتصف المسوااة 

 . 

 

أداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -2
بووووين ثووووال  طالبووووات موووون منتصووووف 

 المسااة. 

 

أداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5
منتصووووف بووووين أربوووو  طالبووووات موووون 

 المسااة . 

   

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
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 المدرسة / متوسطة الجهراء                        نموذج لوحدة تعليمية          الهدف التعليمي :المناولة الصدرية من الحركة. 

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                             عدد الطالبات = 
 الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.              5/  2الحصة / الرابعة                                    التاريخ :  

 د                                                                                                       53الزمن                            الوحدة الرابعة            

أقسام 
 الوحدة

 المالحظات  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

     د 53

و   الحتووووور   التحيووووة وقوووووف الطووووال د 5 المقدمة
 الرياتية 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 االلتزام

سووير   السووير علووى رصول األصوواب  موو   د 3 اإلحماء
تشووبي  اليوودين صلووف الرقبووة   الهرولووة   

 سير  . 

   

التمرينات 
 البدنية

) الوقوووف وجهوواذ لوجوود   سووند كتووف  -5 د 6
اليمووين كوول منهمووا االصوورع     داوو  

 كل منهما االصرع . 
 
 
الوقووووف ظهوووراذ لظهووور مووو  تشوووبي    -2

 المراقين .  
 
 
راووووو   –مووووود الجوووووذ  علوووووى االرض  -5

السوواقين الووى االعلووى موو  اووت  وتووم 
   .  2 – 5الساقين ) 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام 

الجزء 
 الرئيسي

     د 23

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح وعرض كيفية أداء مهارة 
 المناولة الصدرية من الحركة

   

اط النش
 التطبيقي

أداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5 د 53
بووين طووالبتين موو  وجووود مووداا  عوودد 

   من منتصف المسااة .  2)
 
 
أداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -2

بووين ثالثووة طالبووات   موودااعين عوودد 
   من منتصف المسااة . 2)
 
 
أداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5

دااعين عوودد بوين أربو  طالبووات مو  مو
(5 .  

كرات  
 سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
المناولة الصدرية 

 الصحيحة

الجزء 
 الصتامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 3

 

 المدرسة / متوسطة الجهراء                  نموذج لوحدة تعليمية           الهدف التعليمي :المناولة الصدرية م  وجود الداا  . 



 06 المالحق     
                                                                                                                 53عدد الطالبات =                      الصف / األول المتوسط 

 لتعاون.                                                                                                       الهدف التربوي : تنمية روح ا                 5/  7الحصة الثانية                                 التاريخ : 
 د53الوحدة / الصامسة                             الزمن 

 المالحظات  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 المقدمة

وقوف الطالو   الحتور   التحية 
 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء

سووووووير   الهرولووووووة   ةرولووووووة الووووووى 
الجانبين   ةرولة م  تحري  وتودوير 

 الذراعين . 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

تصصر   ثني ركبة  –) الوقوف اتحاذ 
اليمووووين ناحيووووة اليمووووين ثووووم اليسووووار 

      5 – 5بالتعاقو ) 
 
 

) الوقوووف   ثنووي الووركبتين موو  راوو  
 الذراعين اماماذ ) عدتان   .   

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
    

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح وعرض أداء مهارة المناولة 

 الصدرية م  وجود المدااعين

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

أداء المناولووووووة الصوووووودرية بووووووين  -5
   2طالبووات موو  وجووود مووداا  عوودد ) 

 من منتصف المسااة .
 
 
  
أداء المناولة الصودرية بوين ثالثوة  -2

  مووون  5طالبوووات   مووودااعين عووودد ) 
 منتصف المسااة . 

 
 
 
أداء المناولوة الصودرية بوين اربو   -5

 موودااعات موون 5طالبووات موو   وجووود )
 منتصف الساحة . 

كرات  
 سلة

التأكيوود علووى أداء 
المناولوووووووة مووووووون 
الحركووووووة بشووووووكل 
صحي  وتصوحي  

 اءاألصط

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
   

 



 06 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                    نموذج لوحدة تعليمية                الهدف التعليمي :المناولة الصدرية م  الداا  . 

                                                                                                     53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 
                                                  الهدف التربوي : تنمية روح المحبة .                                                                          5/  2الحصة الثالثة                                    التاريخ : 
 د53الوحدة / السادسة                                الزمن 

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
 

   

 المقدمة

 د 5
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 تية الريا

   

 اإلحماء

 د 3
السير الى االمام م  تحري  الذراعين 
الى االمام والى الجانو والى االمام 

 وصفتها الى االسفل . 

   

التمرينات 
 البدنية

الذراعان ثنوي    –) الوقوف اتحاذ -5 د 6
موود الوووذراعين جانبووواذ وتوووغطهما 

  بالعووودد 2الوووى الصلوووف مووورتين )
(5–5 .   

تصصووووور      – ) الوقوووووف اتحوووواذ  -2
حني الجذ  اسفل ثال  عدات ثم 

   .   5اعلى ) 
 –) وتوووووو  الجلووووووول الطويوووووول  -5

االرتكوواز علووى الووذراعين   راوو  
السووواقين الوووى األعلوووى بالتعاقوووو 

   .  5 – 5بأرب  عدات ) 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام والتبط .

 تمرين :
 ذراعين .  -5
 جذ  .  -2
 ساقين -5

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
 

   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
الصدرية م   شرح وعرض المناولة

 وجود المدااعين

   

النشاط 
 التطبيقي

أداء المناولوووووة الصووووودرية بوووووين  -5 د 53
  مووووووو  وجوووووووود  2طوووووووالبتين ) 

  من منتصوف  2مدااعين عدد ) 
 المسااة . 

 
 
أداء المناولوة الصودرية مون ثالثووة  -2

طالبات مو  وجوود مودااعات عودد 
 لمسااة .   من منتصف ا 5) 

 
 
أداء المناولة الصدرية بين أربعوة  -5

طالبات مو  وجوود مودااعات عودد 
  من منتصف الساحة .  5) 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 تصحي  األصطاء

الجزء 
 الصتامي

 د 3
 لعبة صغيرة / االنصراف .

   

 



 09 المالحق     
 الهدف التعليمي :الطبطبة من الثبات .   المدرسة / متوسطة الجهراء                         نموذج لوحدة تعليمية             

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                              عدد الطالبات = 
             الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.                                                                                                           5/  55التاريخ :                 الحصة الثانية                        

 د53الوحدة / السابعة                                     الزمن 

 المالحظات  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت لوحدةأقسام ا

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية

التأكيوووووود علووووووى   
 االلتزام

 د 3 اإلحماء
لهرولوووة   ةرولوووة مووو  راووو   -سوووير 

القدمين الى الصلف   ةرولة اعتيادية 
. 

   

ت التمرينا
 البدنية

 د 6

) الوقووووووف اتحووووواذ ظهوووووراذ لظهووووور   
الذراعان عالياذ م  تشوبي  اليودين كول 
منهووووا لالصوووور     صفووووض الووووذراعين 
جانبوواذ اسووفل موو  ميوول الجووذ  للصلووف 

عدات   تكورار التمورين  5بالتناوو ) 
 مرات . 8

 ذراعين وجذ    

الجزء 
 الرئيسي

 الطبطبة بكرة السلة د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض مهارة الطبطبة د 51

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

 اصذ وت  االداء من قبل الطالو :
اداء الطبطبووووووووة اووووووووي المكووووووووان  -5

 والرجو  الى الصلف .
 
 
م  5اداء الطبطبوووووووووووة لمسوووووووووووااة  -2

والمناولووووة للزميوووول اووووي نفوووول 
 المجموعة والرجو  الى الصلف.

 
 
م  3اداء الطبطبوووووووووووة لمسوووووووووووااة  -5

ثوووواني اووووي والمناولووووة للزميوووول ال
نفوول المجموعووة والرجووو  الووى 

 الصلف .

كرات  
 سلة

التاكيوووووود علووووووى 
الطبطبووووووووووووووووووووة 

 الصحيحة

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
   

 



 00 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                     نموذج لوحدة تعليمية                الهدف التعليمي :الطبطبة من الحركة .  

                                                                                                                 53ول المتوسط                      عدد الطالبات = الصف / األ
                                                                                                     : تنمية روح التعاون.   الهدف التربوي                     5/  56الحصة / الرابعة                             التاريخ : 

 د53الزمن                              الوحدة / الثامنة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

زء الج
 التمهيدي

 د 53
 

   

 المقدمة

 د 5
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 اإلحماء

 د 3
ةرولووة اعتياديووة  –السووير االعتيووادي 

ةرولة براو  الوركبتين عاليواذ ثوم سوير 
 اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقووووف جنبووواذ  –الوقووووف اوووريقين 
ا علوى م  وت  يد كول منهمو –لجنو 

كتوووووف األصووووورع   مرجحوووووة الرجووووول 
 الصارجية إماماذ ثم صلفاذ بالتبادل .   

التأكيد على   
 صحة التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

شرح وعرض كيفية أداء مهارة  د 23
 الطبطبة

   

النشاط 
 التعليمي

 د 51

شووووورح التمرينوووووات مووووون قبووووول أحووووود 
 المدرسين

   

النشاط 
 التطبيقي

م  3ة أداء الطبطبوووووووووووة لمسووووووووووواا -5 د 53
ومناولووة الكوورة مناولووة صوودرية 
للزميووول اوووي المجموعوووة الثانيوووة 

 والتحر  صلف الكرة . 
 
 
أداء الطبطبوووووووووة بوووووووووين ثوووووووووال   -2

مجموعووات إذ يووتم أداء الطبطبووة 
م والتحووووور  صلوووووف  3لمسوووووااة 
 الكرة . 

 
 
اداء الطبطبوووووووووة بوووووووووين اربووووووووو   -5

مجموعووات اذ يووتم اداء الطبطبووة 
م والتحووووور  صلوووووف  3لمسوووووااة 
 الكرة . 

كرات  
 سلة

 

الجزء 
 الصتامي

 د 3
 لعبة صغيرة / االنصراف .

   

 



 06 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                    نموذج لوحدة تعليمية               الهدف التعليمي :الطبطبة حول الحواجز .  

                                                                                                   53الصف / األول المتوسط                        عدد الطالبات = 
 الهدف التربوي : تنمية روح المحبة .                    5/  25الحصة / الثانية                               التاريخ :  

 د53الزمن                                 الوحدة / التاسعة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 
   

 د 3 اإلحماء
الهرولوة الجانبيوة  –السير االعتيوادي 

م  تقواط  الورجلين مورة امامواذ ومورة 
 صلفاذ . 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقووووووف اتحووووواذ وجهووووواذ لوجووووود    
الوووذراعان عاليووواذ بزاويوووة قائموووة مووو  
الموووراقين تشوووبي  اليووودين كووول منهوووا 
األصووووورع     اتووووول الجوووووذ  للجانوووووو 
بالتعاقوووو مووو  مووود وثنوووي الوووذراعين 

 8يكووورر التمووورين  –عووودات  5جانبووواذ 
 مرات .    

تموووووووووووووووووووووووورين   
للوووووووووووووووووذراعين 

 والجذ  

الجزء 
 الرئيسي

 الطبطبة بكرة السلة د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح واداء المهارة والتمرينات 

 المتعلقة بها

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

أداء الطبطبووووة بوووووين الشوووووواص   -5
لمنتصووف المسووااة والعووودة الووى 

 نفل المجموعة . 
 
 
أداء الطبطبة بوين طالبوة مهاجموة -2 

موو  وجووود المووداا  الووذي يحوواول 
أداء التموورين إلووى  قطوو  الكوورة )

 منتصف المسااة ثم التبديل   .
 
   
أداء الطبطبووووة موووون قبوووول طالبووووة  -5

مهاجمووووة اوووووي األموووووام والعبوووووة 
مدااعووووة اووووي الصلووووف اذ ينطلوووو  
الالعووو المهوواجم بووالكرة سووريعاذ 
مووو  الطبطبوووة ومحاولوووة الموووداا  

 اللحا  بد وقط  الكرة .  

كرات  
 سلة
 
 
 

 حواجز
 
 
 
 
 

كرات 
 سلة

سوورعة الطبطبووة 
التأكيوووووود علووووووى 
الطبطبوووووة بوووووين 

 الحواجز

الجزء 
 الصتامي

 د 3
    لعبة صغيرة / االنصراف .

 



 06 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                     نموذج لوحدة تعليمية           الهدف التعليمي :ربط مهارتين المناولة والطبطبة .  

                                                                                                                 53لطالبات = الصف / األول المتوسط                         عدد ا
                                                                                          الهدف التربوي : تنمية أواصر التعاون .                             5/  25الحصة / الثالثة                                  التاريخ : 

 د53الزمن                                  الوحدة / العاشرة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 ةالمقدم
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
الهرولووووة إلووووى  –السووووير االعتيووووادي 

سوووير  –الجوووانبين بتحريووو  الوووذراعين 
 اعتيادي .

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقوووف   ثنووي الووركبتين موو  راوو  
   .  2 -5الذراعين إماماذ ) 

 
) البوووورو    تصصوووور   اتوووول الجووووذ  

   .  5-5نو بالتعاقو ) للجا

ذراعووووووووين    -5  
 ساقين . 

تموورين جووذ   -2
  . 

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
    

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح وعرض تمرينات مهارة 

 الطبطبة 
التأكيد على   

 التبط والنظام

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

أداء الطبطبووة بووين بووين مجموعووة  -5
طالبات اي منطقة الرميوة الحورة 

نفووول الوقوووت يحووواول كووول  واوووي
طالبووة قطوو  الكوورة موون زميلتهووا 
والطالبة التي تبقوى أصيورا تعتبور 

 الفائزة .  
تسووووتقر الطالبووووات اووووي منتصووووف -2 

السوووواحة وبعوووود سووووما  صوووووت 
اإلشارة من قبل المدرسة يحواول 
 الطالبات التحر  عكل اإلشارة. 
 إشارة المدرو 

أداء الطبطبوووووووة إلوووووووى منتصوووووووف  -5
تووووم  السوووواحة موووون قبوووول طالبووووة

   



 05 المالحق     
وتووووعها علووووى صووووط المنتصووووف 
والعوووووودة سوووووريعاذ   لمووووول يووووود 
الزميوووول الووووذي ينطلوووو  بسوووورعة 
للعووودة بووالكرة موو  أداء الطبطبووة 
يووصدع التموورين بووين مجموووعتين 
والمجموعة التي تنهوي مون أداء 

 التمرين تعتبر الفائزة . 

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
   

 



 66 المالحق     
 اء                      نموذج لوحدة تعليمية    الهدف التعليمي :الطبطبة والمناولة من صالل المجامي  .  المدرسة / متوسطة الجهر

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                          عدد الطالبات = 
              الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                                                  5/  28الحصة الثانية                                     التاريخ : 

 د53الزمن                             الوحدة / الحادية عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
الهرولوووة وعنووود  –السوووير االعتيوووادي 
 األعلى . اإلشارة القفز الى 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 االلتزام

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الجلوووول الطويووول   اوووت  الووورجلين 

  الجوووووووذ  اموووووووام  2 – 5للجوووووووانبين 
   .  5 – 5وتغطد بالوت  ) 

تموووووورين الجووووووذ    
 والساقين 

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح وعرض تمرينات مهارة 

 الطبطبة
لووووووووى التأكيوووووووود ع  

 التكرار 

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقسوووووويم الطالبووووووات الووووووى ثووووووال   -5
مجموعووووات اداء الطبطبووووة الووووى 
منتصف الساحة والعوودة بوالكرة 
الووووووووووى نفوووووووووول المجموعوووووووووووة 
والمجموعوة التوي تنتهوي باقصوور 

 وقت ةي الفائزة .  
تقسوويم الطالبووات الووى مجموووعتين -2 

متسووواوية العووودد ثوووم توووصدي كووول 
اولووة طالبووة ثووال  طبووات ثووم المن

الى الزميلة اي نفل المجموعوة 
والمجموعوة الثانيووة تحوواول قطوو  

 الكرة .   
تقسوويم الطالبووات الووى مجموووعتين  -5

المسووااة بووين كوول طالبووة واصوورع 
م  تحوووووووواول الطالبووووووووة اووووووووي 5)

المووصصرة موون اداء الطبطبووة بووين 
طوووووالبتين الوووووى ان تصووووول الوووووى 
المقدموووة ثوووم تقوووف اوووي المقدموووة 
وتعيووود الكووورة الوووى الطالبوووة اوووي 
الصلووف الووذي يكوورر التموورين يبوودأ 
التمووووورين مووووون بدايوووووة السووووواحة 
واالنتهاء بالمنتصف وةو سويا  

 بين مجموعتين .  

 كرات سلة 
 
 
 
 
 

 كرات سلة

 تصحي  االصطاء

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
   

 



 66 المالحق     
 الهدف التعليمي : السرعة اي الطبطبة .           المدرسة / متوسطة الجهراء                     نموذج لوحدة تعليمية       

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 
             الهدف التربوي : تنمية روح االصاء .                                                                                                               5/  51التاريخ :                الحصة / الرابعة                  

 د53الزمن                             الوحدة / الثانية عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت حدةأقسام الو

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
السووير االعتيووادي    السووير بصطوووات 
كبيووووورة مووووو  مرجحوووووة الوووووذراعين   

 الهرولة ثم السير االعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6
تصصووووووور   مرجحوووووووة  –) الوقووووووووف 

  بالتعاقو  2 – 5الرجلين اماماذ صلفاذ 
 مرات .  3يكرر التمرين 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 االلتزام  

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شرح وعرض تمرينات الطبطبة اي 

 كرة السلة
التأكيوووووووود علووووووووى   

 السرعة 

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

وقووووف الطالبوووات اوووي جهوووة مووون  -5
الملعووووو   التحوووور  بووووالكرة موووو  
الطبطبووة الووى صووط المنتصووف ثووم 
التحوووور  بالطبطبووووة علووووى صووووط 
المنتصف ثوم اداء الطبطبوة علوى 
الصووط الموووازي للصووط الووذي بوودأ 
مند الطالبوة ثوم العوودة بالطبطبوة 

 الى نقطة البداية .   

نفل التمرين الساب  إال إن ةنا  -2 
انيووة يحوواول قطوو  الكوورة طالبووة ث

من زميلود مو  أداء الطبطبوة اوي 
 نفل الوقت .    

اداء الطبطبووة موون بدايووة السوواحة  -5
الى صط الرمية الحورة ثوم العوودة 
الى صط البداية ثوم االنطوال  الوى 
صط المنتصف ثم العودة الى صوط 
الرميووة الحوورة ثووم اداء الطبطبووة 
الوووى منطقوووة الرميوووة الحووورة اوووي 

والعووووودة الووووى السوووواحة الثانيووووة 
المنتصووف ثووم اداء الطبطبووة الووى 

 نهاية الساحة .  

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
 السرعة والتركيز 

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
   

 



 66 المالحق     
 ديف من اسفل السلة .  المدرسة / متوسطة الجهراء              نموذج لوحدة تعليمية                 الهدف التعليمي : الته

                                                                                     53الصف / األول المتوسط                   عدد الطالبات = 
 : تنمية روح الشجاعة .                                                                                                الهدف التربوي                       5/  5الحصة /الثانية                            التاريخ : 

 د53الزمن                      الوحدة / الثالثة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 يالتمهيد

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
السوير االعتيووادي    ةرولوة   ةرولووة 
بتوووودوير الووووذراعين   ةرولووووة براوووو  

 الرجلين . 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 الحركة السريعة

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الوقوووووووف اتحوووووواذ   ثنووووووي الجووووووذ  

    يكورر  5 – 5) وتدويره للجوانبين 
 مرات .   5التمرين 

تموووووورين الجووووووذ    
 والساقين 

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض كيفية أداء التهديف د 51

التأكيوووووووود علووووووووى   
 التكرار 

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقسوويم الطالبووات إلووى مجموووعتين  -5
كل مجموعة أموام ةودف أو سولة 

مووووون كووووول  وتقووووووم كووووول طالبوووووة
مجموعووة بالتصووويو وعلووى بعوود 

 م من الهدف بالتتاب  .  2

   

تقف الطالبات اي مجموعتين كل  -2 
مجموعة امام ةودف وعلوى بود ) 

 م   وتقوم بالتصويو .  5

    

يكوورر التموورين السوواب  موو  تغيوور  -5
 م   .    5المسااة الى ) 

 

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

التأكيوووووووود علووووووووى 
التهوووووديف بشوووووكل 

 صحي  

ء الجز
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
   

 



 66 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                    نموذج لوحدة تعليمية             الهدف التعليمي : الربط بين الطبطبة والتهديف .  

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 
                                                  الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                      5/  6الحصة / الثالثة                                  التاريخ : 

 د53الزمن                            الوحدة / الرابعة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 ية الريات

   

 د 3 اإلحماء
ةرولوووة مووو  راووو   –سوووير اعتيوووادي 

 الركبتين ورا  الذراعين . 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 الطاعة وااللتزام

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الوقوووف   اتوول الرقبووة للجانووو موو  

   عدات .  5-5را  الذراعين جانباذ )

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام 

تموووووورين للجووووووذ  
 والساقين 

الجزء 
 يالرئيس

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض تمرينات التهديف د 51
    

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقف الطالبوات صوفاذ واحوداذ وعلوى  -5
م ومعهوم كورة السولة لودع  3بعد 

الطالبووة االولووى وتقوووم بالطبطبووة 
 والتصويو من اسفل السلة . 

   

م  7تقف الطالبات صوفاذ علوى بعود -2 
ولوى بالطبطبوة ثم تبودأ الطالبوة اال

والتهووديف موون اسووفل السوولة ثووم 
مناولووووة الكوووورة بعوووود اسووووتالمها 

 ومناولتها للطالبة الثاني .  

 

تقووف الطالبووات صووفاذ اووي منتصووف  -5
السوواحة ثووم تقوووم الطالبووة االولووى 
بالطبطبووووووووووة موووووووووو  الهرولووووووووووة 

 والتصويو من اسفل السلة . 

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
بطبوووووووووووووووووووووووووة الط

الصوووووووووووووووووووووحيحة 
 والتهديف . 

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صتامية .  د 3
   

 



 66 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                 نموذج لوحدة تعليمية         الهدف التعليمي : التهديف بعد استالم الكرة من الزميل .  

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 
                                                                الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                     5/  55الحصة / الثانية                               التاريخ : 

 د53الزمن                        الوحدة / الصامسة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
حيووة وقوووف الطووالو   الحتووور   الت

 الرياتية 

التأكيد على   
 النظام

 د 3 اإلحماء
ةرولوووة مووو  راووو   –سوووير االعتيوووادي 

 ةرولة اعتيادية .  –الركبتين 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

تصصوور   اتوول الجووذ   –) البوورو   -5
   .  5 – 5للجانبين بالتعاقو ) 

) الجلول الطويل   ات  الورجلين  -2
   .   2 – 5للجانبين ) 

التأكيد على   
المالحظة 

 وتصحي  االصطاء  

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض تمرينات التصويو د 51
    

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

وقووووووف الطالبوووووات صوووووفاذ تقووووووم  -5
الطالبة األولوى باإلسوناد األموامي 
والنهووووض واسوووتالم الكووورة مووون 
الزميووول والتصوووويو مووون اسوووفل 

 السلة . 

 

الطالبوووة األولوووى –الوقووووف صوووف -2 
يسووتلم الكوورة مووون الزميوول تحوووت 

 السلة ثم التصويو . 

    

الوقوف صفاذ والوجود نحوو السولة  -5
والهدف إلى الصلف عند اإلشوارة 
يقووووم الطالبوووة األولوووى بالووودوران 
واسوووووتالم الكووووورة مووووون الزميلوووووة 

 والتصويو .   

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيد على 
 ي  التهديف الصح

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صتامية .  د 3
   

 



 69 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                 نموذج لوحدة تعليمية                      الهدف التعليمي : السرعة والتهديف .  

                                                                                                     53الصف / األول المتوسط                     عدد الطالبات = 
                                الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                                                5/  55الحصة / الرابعة                            التاريخ : 

 د53الزمن الوحدة / السادسة عشر                     

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 امااللتز

 د 3 اإلحماء
ةرولوة مو  القفوز  –السير االعتيوادي 

 ةرولة .   –إلى األعلى 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الجلول على االرب    مود الورجلين 

   .   5 – 5للصلف بالتعاقو ) 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام 

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 وشرح وعرض تمرينات التصوي د 51
التأكيوووووووود علووووووووى   

النهووووووووض بعووووووود 
 االستالم  

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

وتوو  الكوورات تحووت السوولة علووى  -5
م   مووون الهووودف يقوووف  5بعووود ) 

م      6الطوووووالو علوووووى بعووووود ) 
تنطلووووو  الطالبوووووة األولوووووى نحوووووو 
الهوووودف وباسووووتالم الكوووورة تقوووووم 

 بالتصويو من اسفل السلة . 

   

م  3يقوووووف الطوووووالو علوووووى بعووووود -2 
بووة األولووى بسوورعة وتنطلوو  الطال

والتصوووويو مووون نقطوووة اسوووتالم 
 الكرة بدء النهوض بالكرة . 

    

نفل التمرين م  تغير المسوااة )  -5
 م   .    7

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
 السرعة 

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / االنصراف . د 3
   

 



 60 المالحق     
 نموذج لوحدة تعليمية              الهدف التعليمي :الطبطبة والتهديف م  الحواجز .             المدرسة / متوسطة الجهراء       

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 
              الهدف التربوي : تنمية روح التعاون .                                                                                                            5/  58الحصة / الثانية                               التاريخ : 

 د53الزمن                         الوحدة / السابعة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
موود ذرا   –سووير اعتيووادي  –ةرولووة 

  . 2 –5اليمين الى االعلى بالتعاقو)

التأكيوووووووود علووووووووى   
 االلتزام

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الجلول الطويل   الوذراعان امامواذ  
 5ثني الجذ  امام وتغطد بالوتو  )

– 5   .   

التأكيوووووووود علووووووووى   
النظووووووووام اثنوووووووواء 
التمووورين والتأكيووود 
علوى الجووذ  اثنوواء 

 التمرين  

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 مرينات التصويوشرح وعرض ت د 51
   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقووووف الطالبووووات صووووفاذ وتوتوووو   -5
حواجز ثالثة امام الفريو  وعلوى 

م   مووون الحووواجز االول  5بعووود ) 
موون الهوودف والمسووااة متسوواوية 
بووووين الحووووواجز ينطلوووو  الطالبووووة 
االولوووووى بوووووالكرة طبطبوووووة بوووووين 
الحواجز ويقوم بالتصويو اسوفل 
 السولة عنوود االنتهوواء موون الحوواجز

 األصير .   

يكوورر التموورين السوواب  موو  وتوو  -2 
 حواجز .  3

تقسوووووويم الطالبووووووات الووووووى ثالثووووووة  -5
مجموعات يواصلون الحركة من 
تحت السولة بالمناولوة والتهوديف 

   . 

  
 كرات سلة
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 
 

التأكيوووووووود علووووووووى 
الطبطبوووة والنظووور 
الى الهدف التأكيد 
علووووووى التهووووووديف 

 الصحي  

الجزء 
 الصتامي

 نشاط صتامي .  د 3
   

 
 
 



 66 المالحق     
 المدرسة / متوسطة الجهراء                 نموذج لوحدة تعليمية             الهدف التعليمي : مزاولة اللعو والتهديف .  

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 
                   الهدف التربوي : تنمية روح المنااسة .                                                                                                     5/  21الحصة / الثالثة                              التاريخ : 

 د53الزمن                         الوحدة / الثامنة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
القفز الى  –ةرولة  – سير االعتيادي

األعلوووى مووو  اوووت  السووواقين   ةرولوووة 
 اعتيادية .  

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الجلووول الطويوول   الووذراعان علووى 
الرقبة   را  الرجلين امامواذ بالتعاقوو 

(5 – 5  .   
تصصور  اتول الجوذ   -)الوقوف اتحواذ 

   .  2- 5لليمين واليسار بالتعاقو )

   

الجزء 
 سيالرئي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض تمرينات التصويو د 51
    

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تنتشوور الطالبووات اووي ملعووو كوورة  -5
السوولة اتووتم المنوواوالت الصوودرية 
مووون الحركوووة ثوووم الوصوووول إلوووى 
الهوووودف والتصووووويو موووون تحووووت 

 السلة .  

  

االنتشوووار اوووي ملعوووو كووورة السووولة -2 
 والمناولووووة وموووون ثووووم الطبطبووووة
 والتهديف من تحت السلة .   

  

يعوووواد التموووورين السوووواب  باللعووووو  -5
 بفريقين .   

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 

 كرة سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
السوورعة واالنتبوواه 
والتهوووووووووووووووووووووديف 

 الصحي  

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صتامية . د 3
   

 

 



 
 
 

 المالحق



 65 المالحق     

 
 ( 1ملحق )  
 

 قائمة بأسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة
 

  اسم الخبير ت
أستاذ مساعد مدرس مادة كرة السلة في كلية التربيةة الريايةية   أ.م.د قاسم نصيف 1

 جامعة ديالى 
 مدرس مادة كرة السلة في كلية التربية الريايية  جامعة بغداد   د. خالد نجم 2
  مدرس د. فايل مذكور 3
 مدرب المنتخب الوطني لألشبال  م.م. يسار صباح جاسم 4
 مدرب المنتخب الوطني السيد محمد النجار 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 المالحق     

 (  2ملحق ) 

 (1)) منهاج كرة السلة ( المرحلة المتوسطة
 

  مفردات المنهج:-  

ك علةى يةوم منجةال وةارة بعد االطةع  علةى المنجةال المسةتخدم بالمةدارس المتوسةطة وذلة
التربية فيما يخص المجارات لجةذ  المرحلةة تةم اختيةار بعةت االختبةارات الخاصةة بكةرة السةلة مة  

 المصادر العلمية . 
 مسك الكرة .  -1
 تسليم الكرة .  -2
 التمرينات   المناولة الصدرية م  الثبات .  -3

 المناولة م  الحركة والتجديف .      
 الثبات .  الطبطبة   م  -4

 الطبطبة م  الحركة باستعمال الشواخص .     
 التجديف   م  اسفل السلة .  -5
 
 
 
 

                                                           

 1891. دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل،  2، ط 1، ط طرق تدريس التربية الريايية( عباس احمد السامرائي، 1)
 . 333، ص
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 (  3ملحق ) 
 خطط درس التربية الرياضية

 
 
 
  
 



 65 المالحق     

 



 المدرسة / متوسطة الجواهر                     نموذج لوحدة تعليمية                الهدف التعليمي :الطبطبة من الحركة .  
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 

                                                                                                     الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.                       5/  61الوحدة / الثامنة                                التاريخ :  

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 63
 

   

 المقدمة

 د 4
وقوووف الطووالا ح الح،ووور ح التحيووة 

 الريا،ية 

   

 اإلحماء

 د 3
تياديووة هرولووة اع –السووير اتعتيووادي 

هرولة برفو  الوركبتين عاليوام ثوم سوير 
 اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 1

) الوقووووف جنبوووام  –الوقووووف فوووريقين 
م  و،  يد كول منهموا علو   –لجنا 

كتوووووف ات ووووورا ر مرجحوووووة الرجووووول 
 ال ارجية امامام ثم  لفام بالتبادل .   

التأكيد عل    
 صحة التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

 د 53
 بكرة السلة  الطبطبة

   

النشاط 
 التعليمي

 د 61

شوووورح التمرينووووات موووون قبوووول احموووود 
 المدرسين

   

النشاط 
 التطبيقي

م  3اداء الطبطبوووووووووووة لمسوووووووووووافة  -6 د 63
ومناولووة الكوورة مناولووة صوودرية 
للزميووول فوووي المجموعوووة الثانيوووة 

 والتحرك  لف الكرة . 
 
 
اداء الطبطبوووووووووة بوووووووووين ثوووووووووال   -5

مجموعووات اذ يووتم اداء الطبطبووة 
م والتحووووورك  لوووووف  3ة لمسووووواف
 الكرة . 

 
 
اداء الطبطبوووووووووة بوووووووووين اربووووووووو   -5

مجموعووات اذ يووتم اداء الطبطبووة 
م والتحووووورك  لوووووف  3لمسوووووافة 
 الكرة . 

كرات  
 سلة

 

الجزء 
 ال تامي

 د 3
 لعبة صغيرة / اتنصراف .

   

 



 الهدف التعليمي :الطبطبة حول الحواجز .          نموذج لوحدة تعليمية                       المدرسة / متوسطة الجواهر    
                                                                                                   53عدد الطالبات =             الصف / األول المتوسط            

 الهدف التربوي : تنمية روح المحبة .                    5/  56التاريخ :           الوحدة / التاسعة                     

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 63
    

 د 4 المقدمة
وقوووف الطووالا ح الح،ووور ح التحيووة 

 الريا،ية 
   

 د 3 اإلحماء
الهرولوة الجانبيوة  –السير اتعتيوادي 

م  تقواط  الورجلين مورة اماموام ومورة 
  لفام . 

   

ت التمرينا
 البدنية

 د 1

) الوقووووووف فتحوووووام وجهوووووام لوجووووو   ح 
الوووذراعان عاليوووام بزاويوووة قائموووة مووو  
المووورفقين تشوووبيك اليووودين كووول منهوووا 

ر ح فتووووول الجوووووذ  للجانوووووا  األ ووووورا
بالتعاقوووا مووو  مووود وثنوووي الوووذراعين 

 8يكووورر التمووورين  –عووودات  4جانبوووام 
 مرات .    

تموووووووووووووووووووووووورين   
للوووووووووووووووووذراعين 

 والجذ  

الجزء 
 الرئيسي

 بكرة السلةالطبطبة  د 53
   

النشاط 
 التعليمي

 د 61
شوووورح التمرينووووات موووون قبوووول احموووود 

 المدرستين

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 63

الطبطبووووة بوووووين الشووووووا    أداء -6
لمنتصووف المسووافة والعووودة الوو  

 نفس المجموعة . 
 
 
الطبطبووة بووين تعووا مهوواجم  أداء-5 

موو  وجووود المووداف  الووذي يحوواول 
قطوو  الكوورة ) اداء التموورين الوو  

 تصف المسافة ثم التبديل ر .من
 
   
الطبطبووووة موووون قبوووول تعووووا  أداء -5

وتعوا موداف   األمواممهاجم فوي 
فوووي ال لووووف اذ ينطلووو  الالعووووا 
المهووووواجم بوووووالكرة سوووووريعام مووووو  
الطبطبووووووة ومحاولووووووة المووووووداف  

 اللحا  ب  وقط  الكرة .  

كرات  
 سلة
 
 
 

 حواجز
 
 
 
 
 

كرات 
 سلة

سوورعة الطبطبووة 
علوووووو   التأكيوووووود

الطبطبوووووة بوووووين 
 الحواجز

الجزء 
 ال تامي

 د 3
    يرة / اتنصراف .لعبة صغ

 



 الهدف التعليمي :ربط مهارتين المناولة والطبطبة .  ة           نموذج لوحدة تعليمي                واهر     المدرسة / متوسطة الج
                                                                                                                 53عدد الطالبات =          الصف / األول المتوسط                

                                                                                                      التعاون .   أواصردف التربوي : تنمية اله               5/  55التاريخ :  الوحدة / العاشرة                               

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 63
    

 د 4 المقدمة
ح،ووور ح التحيووة وقوووف الطووالا ح ال

 الريا،ية 

   

 د 3 اإلحماء
الهرولووووة  لوووو   –السووووير اتعتيووووادي 

سوووير  –الجوووانبين بتحريوووك الوووذراعين 
 اعتيادي .

   

التمرينات 
 البدنية

 د 1

) الوقوووف ر ثنووي الووركبتين موو  رفوو  
 ر .  5 -6الذراعين  مامام ) 

 
ر فتوووول الجووووذ  ) البووووروك ح ت صوووور 
 ر .  4-6للجانا بالتعاقا ) 

ذراعووووووووين ح  -6  
 ساقين . 

تموورين جووذ   -5
  . 

الجزء 
 الرئيسي

 د 53
    

النشاط 
 التعليمي

 الطبطبة بكرة السلة د 61
التأكيد عل    

 ال،بط والنظام

النشاط 
 التطبيقي

 د 63

الطبطبووة بووين بووين مجموعووة  أداء -6
تعبين في منطقة الرميوة الحورة 
وفوووي نفوووس الوقوووت يحووواول كووول 
تعوووا قطووو  الكووورة مووون زميلووو  

يعتبور  أ يوراوالالعا الذي يبق  
 الفائز .  

يسووووتقر الالعبووووون فووووي منتصووووف -5 
السوووواحة وبعوووود سووووما  صوووووت 

اول اتشارة من قبل المدرسة يحو
الالعبووووووووون التحوووووووورك عكووووووووس 

 . اتشارة
  شارة المدرا 

اداء الطبطبوووووووة الووووووو  منتصوووووووف  -5
الساحة من قبل تعا تم و،عها 
علوووو   ووووط المنتصووووف والعووووودة 

الزميوول الووذي  سووريعام ح لمووس يوود

   



ينطل  بسرعة للعودة بالكرة مو  
اداء الطبطبة يؤدا التمرين بوين 
مجموووووعتين والمجموعووووة التووووي 
تنهوووي مووون اداء التمووورين تعتبووور 

 الفائزة . 

الجزء 
 ال تامي

 لعبة صغيرة / اتنصراف . د 3
   

 



وذج لوحدة تعليمية                               الهدف التعليمي المدرسة / متوسطة الجواهر                                            نم
 :الطبطبة والمناولة من  الل المجامي  .  

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                                                 عدد الطالبات = 
الهدف التربوي                                     5/  58الوحدة / الحادية عشر                                                    التاريخ :  

                                                                                                      : تنمية روح الشجاعة .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  وقوف الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية  د 4 المقدمة
 

 

  ال  اتعل  .  الهرولة وعند اتشارة القفز –السير اتعتيادي  د 3 اإلحماء
 

 التأكيد عل  اتلتزام

 – 6ح الجذ  امام و،غط  بالو،  )  5 – 6) الجلوس الطويل ر فتح الرجلين للجانبين  د 1 التمرينات البدنية
 ر .  4

 تمرين الجذ  والساقين  

    د 53 الجزء الرئيسي

 التأكيد عل  التكرار    د 61 النشاط التعليمي

تقسيم الطالبات ال  ثال  مجموعات اداء الطبطبة ال  منتصف الساحة والعودة  -6 د 63 النشاط التطبيقي
 بالكرة ال  نفس المجموعة والمجموعة التي تنتهي باقصر وقت هي الفائزة .  

تقسيم الطالبات ال  مجموعتين متساوية العدد ثم تؤدي كل تعبة ثال  طبات ثم -5 
 والمجموعة الثانية تحاول قط  الكرة .   المناولة ال  الزميل في نفس المجموعة 

م ر تحاول  6تقسيم الطالبات ال  مجموعتين المسافة بين كل طالبة وا را )  -5
الالعبة في المؤ رة من اداء الطبطبة بين الالعبتين ال  ان تصل ال  المقدمة ثم تقف 

التمرين من في المقدمة وتعيد الكرة ال  الالعا في ال لف الذي يكرر التمرين يبدأ 
 بداية الساحة واتنتهاء بالمنتصف وهو سيا  بين مجموعتين .  

 تصحيح ات طاء 

   لعبة صغيرة / اتنصراف . د 3 الجزء ال تامي

 



التعليمي : المدرسة / متوسطة الجواهر                                            نموذج لوحدة تعليمية                               الهدف 
 السرعة في الطبطبة .  

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                                                 عدد الطالبات = 
الهدف التربوي :                                     5/  51التاريخ :                                                  الوحدة / الثانية عشر    

                                                                                                      تنمية روح ات اء .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية تالوق أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  وقوف الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية  د 4 المقدمة
 

 

السير اتعتيادي  ح السير ب طوات كبيرة م  مرجحة الذراعين ح الهرولة ثم السير  د 3 اإلحماء
 اتعتيادي . 

 
 

 

 3ر بالتعاقا يكرر التمرين  5 – 6ت صر ح مرجحة الرجلين امامام  لفام  –الوقوف  ) د 1 التمرينات البدنية
 مرات . 

التأكيد عل   
 اتلتزام  

    د 53 الجزء الرئيسي

التأكيد عل    الطبطبة في كرة السلة  د 61 النشاط التعليمي
 السرعة 

تحرك بالكرة م  الطبطبة ال   ط المنتصف وقوف الطالبات في جهة من الملعا ح ال -6 د 63 النشاط التطبيقي
ثم التحرك بالطبطبة عل   ط المنتصف ثم اداء الطبطبة عل  ال ط الموازي لل ط الذي 

 بدأ من  الالعبة ثم العودة بالطبطبة ال  نقطة البداية .   
نفس التمرين الساب  ات ان هناك تعا ثاني يحاول قط  الكرة من زميل  م  اداء -5 

 في نفس الوقت .     الطبطبة
اداء الطبطبة من بداية الساحة ال   ط الرمية الحرة ثم العودة ال   ط البداية ثم  -5

اتنطال  ال   ط المنتصف ثم العودة ال   ط الرمية الحرة ثم اداء الطبطبة ال  منطقة 
 الرمية الحرة في الساحة الثانية والعودة ال  المنتصف ثم اداء الطبطبة ال  نهاية

 الساحة .  

التأكيد عل   
 السرعة والتركيز 

   لعبة صغيرة / اتنصراف . د 3 الجزء ال تامي

 
 
 

لتعليمي : المدرسة / متوسطة الجواهر                                            نموذج لوحدة تعليمية                               الهدف ا
 التهديف من اسفل السلة .  

                                                                                                                 53/ األول المتوسط                                                 عدد الطالبات =  الصف
الهدف التربوي :                                     4/  4التاريخ :             الوحدة / الثالثة عشر                                         

                                                                                                      تنمية روح الشجاعة .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  وقوف الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية  د 4 المقدمة
 

 

  السير اتعتيادي  ح هرولة ح هرولة بتدوير الذراعين ح هرولة برف  الرجلين .  د 3 اإلحماء
 

التأكيد عل  
 الحركة السريعة

تمرين الجذ    مرات .   4ر ح يكرر التمرين  4 – 6وتدويره للجانبين ) ) الوقوف فتحام ر ثني الجذ   د 1 التمرينات البدنية
 والساقين 

    د 53 الجزء الرئيسي

التأكيد عل    التهديف من الثبات بكرة السلة د 61 النشاط التعليمي
 التكرار 

كل طالبة من  تقسيم الطالبات ال  مجموعتين كل مجموعة امام هدف او سلة وتقوم -6 د 63 النشاط التطبيقي
 م من الهدف بالتتاب  .    5كل مجموعة بالتصويا وعل  بعد 

م ر وتقوم  5تقف الطالبات في مجموعتين كل مجموعة امام هدف وعل  بد )  -5 
 بالتصويا .    

 م ر .    4يكرر التمرين الساب  م  تغير المسافة ال  )  -5

التأكيد عل   
التهديف بشكل 

 صحيح 

   لعبة صغيرة / اتنصراف . د 3 الجزء ال تامي

 



لتعليمي : المدرسة / متوسطة الجواهر                                            نموذج لوحدة تعليمية                               الهدف ا
 الربط بين الطبطبة والتهديف .  

                                                                                                                 53عدد الطالبات =             الصف / األول المتوسط                                     
الهدف التربوي :                                     4/  1الوحدة / الرابعة عشر                                                    التاريخ :  

                                                                                                      تنمية روح الشجاعة .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية وقوف  د 4 المقدمة
 

 

  هرولة م  رف  الركبتين ورف  الذراعين .  –سير اعتيادي  د 3 اإلحماء
 

التأكيد عل  
 الطاعة واتلتزام

التأكيد عل    ر عدات .   4 – 6) الوقوف ر فتل الرقبة للجانا م  رف  الذراعين جانبام )  د 1 التمرينات البدنية
 النظام 
للجذ  تمرين 

 والساقين 

    د 53 الجزء الرئيسي

    التهديف بالطبطبة .  د 61 النشاط التعليمي

م ومعهم كرة السلة لدا الالعبة اتول   3تقف الطالبات صفام واحدام وعل  بعد  -6 د 63 النشاط التطبيقي
 وتقوم بالطبطبة والتصويا من اسفل السلة .   

م ثم تبدأ الالعبة اتول  بالطبطبة والتهديف من  7تقف الطالبات صفام عل  بعد -5 
 اسفل السلة ثم مناولة الكرة بعد استالمها ومناولتها لالعا الثاني .  

تقف الطالبات صفام في منتصف الساحة ثم تقوم الطالبة اتول  بالطبطبة م   -5
 الهرولة والتصويا من اسفل السلة . 

التأكيد عل   
الطبطبة 
الصحيحة 
 .  والتهديف

   لعبة  تامية .  د 3 الجزء ال تامي

 



لتعليمي : المدرسة / متوسطة الجواهر                                            نموذج لوحدة تعليمية                               الهدف ا
 التهديف بعد استالم الكرة من الزميل .  
                                                                                                                 53عدد الطالبات =                               الصف / األول المتوسط                   

الهدف التربوي                                    4/  66الوحدة / ال امسة عشر                                                    التاريخ :  
                                                                                                      : تنمية روح الشجاعة .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  وقوف الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية  د 4 المقدمة
 

التأكيد عل  
 النظام

  هرولة اعتيادية .  –هرولة م  رف  الركبتين  –سير اتعتيادي  د 3 اإلحماء
 

 

 ر .  4 – 6ت صر ر فتل الجذ  للجانبين بالتعاقا )  –) البروك  -6 د 1 التمرينات البدنية
 ر .   5 – 6ح الرجلين للجانبين ) ) الجلوس الطويل ر فت -5

التأكيد عل   
المالحظة 

 وتصحيح ات طاء  

    د 53 الجزء الرئيسي

    استالم الكرة من الزميل والتصويا  د 61 النشاط التعليمي

وقوف الطالبات صفام يقوم الالعا اتول باتسناد اتمامي والنهوض واستالم الكرة  -6 د 63 النشاط التطبيقي
 الزميل والتصويا من اسفل السلة .  من
 الالعا اتول يستلم الكرة من الزميل تحت السلة ثم التصويا .     –الوقوف صف -5 
الوقوف صفام والوج  نحو السلة والهدف ال  ال لف عند اتشارة يقوم الالعا  -5

 اتول بالدوران واستالم الكرة من الزميل والتصويا .   

التأكيد عل   
 ف الصحيح التهدي

   لعبة  تامية .  د 3 الجزء ال تامي

 



لتعليمي : المدرسة / متوسطة الجواهر                                            نموذج لوحدة تعليمية                               الهدف ا
 السرعة والتهديف .  

                                                                                                                 53عدد الطالبات =                  الصف / األول المتوسط                                
الهدف التربوي                                     4/  65الوحدة / السادسة عشر                                                    التاريخ :  

                                                                                                      : تنمية روح الشجاعة .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  وقوف الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية  د 4 المقدمة
 

التأكيد عل  
 اتلتزام

  هرولة .   –هرولة م  القفز ال  اتعل   –السير اتعتيادي  د 3 اإلحماء
 

 

التأكيد عل    ر .   4 – 6) الجلوس عل  اترب  ر مد الرجلين لل لف بالتعاقا )  د 1 التمرينات البدنية
 النظام 

    د 53 الجزء الرئيسي

التأكيد عل    التهديف من الطبطبة  د 61 النشاط التعليمي
النهوض بعد 

 اتستالم  

م  1م ر من الهدف يقف الطالا عل  بعد )  6و،  الكرات تحت السلة عل  بعد )  -6 د 63 النشاط التطبيقي
 سلة .   ر ح تنطل  الالعبة اتول  نحو الهدف وباستالم الكرة تقوم بالتصويا من اسفل ال

م وتنطل  الالعبة اتول  بسرعة والتصويا من نقطة  3يقف الطالا عل  بعد -5 
 استالم الكرة بدء النهوض بالكرة .    

 م ر .    7نفس التمرين م  تغير المسافة )  -5

التأكيد عل   
 السرعة 

   لعبة صغيرة / اتنصراف . د 3 الجزء ال تامي

 



نموذج لوحدة تعليمية                               الهدف التعليمي                                           المدرسة / متوسطة الجواهر  
 :الطبطبة والتهديف م  الحواجز .  

                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                                                 عدد الطالبات = 
الهدف التربوي                                     4/  68الوحدة / السابعة عشر                                                    التاريخ :  

                                                                                                      : تنمية روح التعاون .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  وقوف الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية  د 4 المقدمة
 

 

  ر .  5 – 6مد ذرا  اليمين ال  اتعل  بالتعاقا )  –سير اعتيادي  –هرولة  د 3 اإلحماء
 

التأكيد عل  
 اتلتزام

التأكيد عل    ر .   4 – 6) الجلوس الطويل ح الذراعان امامام ر ثني الجذ  امام و،غط  بالو،  )  د 1 التمرينات البدنية
النظام اثناء 

التمرين والتأكيد 
عل  الجذ  اثناء 

 التمرين  

    د 53 الجزء الرئيسي

   اتنتشار والمناولة والطبطبة  ثم التهديف .  د 61 النشاط التعليمي

م ر من الحاجز  6تقف الطالبات صفام وتو،  حواجز ثالثة امام الفري  وعل  بعد )  -6 د 63 النشاط التطبيقي
كرة طبطبة اتول من الهدف والمسافة متساوية بين الحواجز ينطل  الالعا اتول بال

 بين الحواجز ويقوم بالتصويا اسفل السلة عند اتنتهاء من الحاجز ات ير .   
 حواجز .  3يكرر التمرين الساب  م  و،  -5 
تقسيم الطالبات ال  ثالثة مجموعات يواصلون الحركة من تحت السلة بالمناولة  -5

 والتهديف .   

التأكيد عل   
الطبطبة والنظر 
د ال  الهدف التأكي
عل  التهديف 

 الصحيح 

   نشاط  تامي .  د 3 الجزء ال تامي

 
 
 

لتعليمي : المدرسة / متوسطة الجواهر                                            نموذج لوحدة تعليمية                               الهدف ا
 مزاولة اللعا والتهديف .  

                                                                                                                 53عدد الطالبات =                                    الصف / األول المتوسط              
الهدف التربوي :                                     4/  51الوحدة / الثامنة عشر                                                    التاريخ :  

                                                                                                      تنمية روح المنافسة .  

 المالحظات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

    د 63 الجزء التمهيدي

  وقوف الطالا ح الح،ور ح التحية الريا،ية  د 4 المقدمة
 

 

  القفز ال  اتعل  م  فتح الساقين ح هرولة اعتيادية .   –هرولة  –سير اتعتيادي  د 3 اإلحماء
 

 

  ر . 4 – 6) الجلوس الطويل ح الذراعان ح الرقبة ر رف  الرجلين امامام بالتعاقا )  د 1 التمرينات البدنية
 ر .   5 – 6ت صر ر فتل الجذ  لليمين واليسار بالتعاقا )  –) الوقوف فتحام 

  

    د 53 الجزء الرئيسي

    التهديف د 61 النشاط التعليمي

تنتشر الطالبات في ملعا كرة السلة فتتم المناوتت الصدرية من الحركة ثم  -6 د 63 النشاط التطبيقي
 حت السلة .   الوصول ال  الهدف والتصويا من ت

 اتنتشار في ملعا كرة السلة والمناولة ومن ثم الطبطبة والتهديف من تحت السلة .    -5 
 يعاد التمرين الساب  باللعا بفريقين .    -5

التأكيد عل   
السرعة واتنتباه 

والتهديف 
 الصحيح 

   لعبة  تامية . د 3 الجزء ال تامي

 



 المدرسة / متوسطة الجواهر          نموذج لوحدة تعليمية                   الهدف التعليمي :مهارة المناولة الصدرية بكرة السلة. 
 الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.                     53الصف / األول المتوسط              عدد الطالبات = 

  2/  22التاريخ :             الحصة / الثانية          
 د53الوحدة / األولى                      الزمن 

أقسام 
 الوحدة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووووف الطووووالو   الحتووووور   التحيووووة 

 الرياتية

   

 د 3 اإلحماء
  هرولووووة موووو  تحريوووو  سووووير   هرولووووة 

الووووذراعين  هرولووووة اعتياديووووة   سووووير   
 تمرين الذراعين .

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

الوقووووف اتحووواذ   الوووذراعان جانبووواذ    -5
   .  2 – را  الذراعين أعلى .) ا 

 
 
الوذراعين تصصور    –)الوقوف اتحواذ  -2

 ثنووووووووووووووووي الجووووووووووووووووذ  أماموووووووووووووووواذ 
   .  5 – 5اسفل )

 
 
الرجووول الوووى  الجلوووول الطويووول راووو  -5

   2 – 5األعلووووووووووى وصفتووووووووووها ) 
 بالتعاقو . 

تموووووووووووووووورين  -5  
 الذراعين.

تموووووووووووووووورين  -2
 الجذ . 

 الساقين.  -5

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 المناولة الصدرية بكرة السلة د 51

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

أداء المناولة من الثبوات بوين بعبوين  -5
  م . 3المسااة بينهما 

 
 
 
المناولوووة الصووودرية مووون الثبوووات بوووين  -2

 م . 3ثالثة بعبين   المسااة 
 
 
 
 
أداء المناولوووة الصووودرية مووون الثبوووات  -5

 م .  3بين أرب  بعبين المسااة 

   

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 



 الهدف التعليمي :المناولة من الثبات .                    المدرسة / متوسطة الجواهر              نموذج لوحدة تعليمية         
 الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                              53الصف / األول المتوسط                  عدد الطالبات = 

  2/  25الحصة / الثالثة                          التاريخ : 
 د53الزمن                        الوحدة / الثانية   

أقسام 
 الوحدة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 المقدمة
وقوووووف الطووووالو   الحتووووور   التحيووووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
سير   هرولة   هرولة م  تحري  

 . الرجلين   هرولة   سير

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقووووف اتحووواذ   تصصووورا     اتووول  -5
   5  يكووورر )  2 – 5الجوووذ  جوووانبين ) 

 مرات . 
 
 
ثنووي الووذراعين     –) الوقوووف اتحوواذ  -2

   .  2 – 5مد الذراعين عالياذ ) 
 
 
تصصوور   ثنووي الووركبتين  –) الوقوووف  -5

   .  2 – 5ثم مدها  ) 

تمووووووووووووووووورين  -5  
 الذراعين.

تمووووووووووووووووورين  -2
 الجذ . 

 الساقين.  -5

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
    

النشاط 
 التعليمي

 المناولة الصدرية بكرة السلة د 51

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

اداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5
 م. 3بين بعبين م  تغير المراكز  

 
  
المناولووة الصوودرية موون الحركووة بووين  -2

مراكوووز   ثالثوووة بعبوووين مووو  تغيووور ال
 م .  3المسااة 

 
 
اداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5

 م. 3أرب  بعبين م  تغير المراكز  
 

   

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 



 من الحركة.  المدرسة / متوسطة الجواهر                    نموذج لوحدة تعليمية              الهدف التعليمي :المناولة الصدرية
                         53الصف / األول المتوسط                        عدد الطالبات = 

                                                               الهدف التربوي : تنمية روح المنااسة.                                                          2/  22الحصة / الثانية                                 التاريخ : 
 د53الوحدة / الثالثة                                 الزمن 

أقسام 
 الوحدة

 المالحظات  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
ة وقوووووف الطووووالو   الحتووووور   التحيوووو

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
سووووير   هرولووووة   هرولووووة موووو  تحريوووو  
 الذراعين   هرولة م  تحري  الرجلين. 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

الوقوف اتحاذ   انحناء عرتي    مد  -5
   . 2 –الذراعين بالتعاقو ) ا 

  

تصصوور     ثنووي   –) الوقوووف اتحوواذ  -2
 .   2 – 5الجذ  للجانبين بالتعاقو)

 

) الوقوف   ثنوي نصوفا الوركبتين مو   -5
    .  2 – 5را  الذراعين اماماذ ) 

تمووووووووووووووووووورين  -5  
 الذراعين.

 تمرين الجذ .  -2
 الساقين.  -5

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 المناولة من الحركة .  د 51

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

اداء المناولة من الحركوة مون بعبوي  -5
 ن منتصف المسااة . م

 

اداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -2
بووووين ثووووالم بعبووووات موووون منتصووووف 

 المسااة. 

 

اداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5
بووووين اربوووو  بعبووووين موووون منتصووووف 

 المسااة . 

   

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 



 نموذج لوحدة تعليمية          الهدف التعليمي :المناولة الصدرية من الحركة.       المدرسة / متوسطة الجواهر                  
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                             عدد الطالبات = 

 الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.              5/  2الحصة / الرابعة                                    التاريخ :  
                             د                                                                           53الوحدة الرابعة                                       الزمن 

أقسام 
 الوحدة

 المالحظات  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

الجزء 
 التمهيدي

     د 53

وقوووووف الطووووالو   الحتووووور   التحيووووة  د 5 المقدمة
 الرياتية 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 ابلتزام

سووير   السووير علووى رصول األصوواب  موو   د 3 اإلحماء
صلووف الرقبووة   الهرولووة    تشووبي  اليوودين

 سير  . 

   

التمرينات 
 البدنية

) الوقوووف وجهوواذ لوجوود   سووند كتووف  -5 د 6
اليمووين كوول منهمووا ابصوورع     داوو  

 كل منهما ابصرع . 
 
 
الوقووووف ظهوووراذ لظهووور مووو  تشوووبي    -2

 المراقين .  
 
 
راووووو   –مووووود الجوووووذ  علوووووى ابر   -5

السوواقين الووى ابعلووى موو  اووت  وتووم 
   .  2 – 5ين ) الساق

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام 

الجزء 
 الرئيسي

     د 23

النشاط 
 التعليمي

    المناولة الصدرية بكرة السلة د 51

النشاط 
 التطبيقي

اداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5 د 53
 2بين بعبين م  وجود مداا  عدد )

   من منتصف المسااة . 
 
 
الحركووة اداء المناولووة الصوودرية موون  -2

بووين ثالثووة بعبووين   موودااعين عوودد 
   من منتصف المسااة . 2)
 
 
اداء المناولووة الصوودرية موون الحركووة  -5

بوين اربوو  بعبووين مو  موودااعين عوودد 
(5 .  

كرات  
 سلة

التاكيوووووووود علووووووووى 
المناولة الصدرية 

 الصحيحة

الجزء 
 الصتامي

    لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3

 

 



 ر                  نموذج لوحدة تعليمية           الهدف التعليمي :المناولة الصدرية م  وجود الداا  . المدرسة / متوسطة الجواه
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 

             الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.                                                                                                            5/  7الحصة الثانية                                 التاريخ : 
 د53الزمن                      الوحدة / الصامسة        

 المالحظات  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 المقدمة

وقوف الطالو   الحتور   التحية 
 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء

سووووووير   الهرولووووووة   هرولووووووة الووووووى 
الجانبين   هرولة م  تحري  وتودوير 

 راعين . الذ

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

تصصر   ثني ركبة  –) الوقوف اتحاذ 
اليمووووين ناحيووووة اليمووووين ثووووم اليسووووار 

      5 – 5بالتعاقو ) 
 
 

) الوقوووف   ثنووي الووركبتين موو  راوو  
 الذراعين اماماذ ) عدتان   .   

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
    

النشاط 
 التعليمي

 رة السلةالمناولة الصدرية بك د 51

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

اداء المناولووووووة الصوووووودرية بووووووين  -5
   2بعبووات موو  وجووود مووداا  عوودد ) 

 من منتصف المسااة .
 
 
  
اداء المناولة الصودرية بوين ثالثوة  -2

  مووون  5بعبوووات   مووودااعين عووودد ) 
 منتصف المسااة . 

 
 
 
اداء المناولوة الصودرية بوين اربو   -5

دااعات موون  موو5بعبووات موو   وجووود )
 منتصف الساحة . 

كرات  
 سلة

التاكيوود علووى اداء 
المناولوووووووة مووووووون 
الحركووووووة بشووووووكل 
صحي  وتصوحي  

 ابصطاء

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 



 ة م  الداا  . المدرسة / متوسطة الجواهر                    نموذج لوحدة تعليمية                الهدف التعليمي :المناولة الصدري
                                                                                                     53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 

             الهدف التربوي : تنمية روح المحبة .                                                                                                               5/  2الحصة الثالثة                                    التاريخ : 
 د53الوحدة / السادسة                                الزمن 

 المالحظات ابدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
 

   

 المقدمة

 د 5
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 اإلحماء

 د 3
السير الى ابمام م  تحري  الذراعين 
الى ابمام والى الجانو والى ابمام 

 وصفتها الى ابسفل . 

   

التمرينات 
 البدنية

الذراعان ثنوي    –) الوقوف اتحاذ -5 د 6
موود الوووذراعين جانبووواذ وتوووغطهما 

  بالعووودد 2الوووى الصلوووف مووورتين )
(5–5 .   

تصصووووور      –) الوقوووووف اتحوووواذ  -2
حني الجذ  اسفل ثالم عدات ثم 

   .   5اعلى ) 
 –) وتوووووو  الجلووووووول الطويوووووول  -5

ابرتكوواز علووى الووذراعين   راوو  
السووواقين الوووى األعلوووى بالتعاقوووو 

   .  5 – 5بارب  عدات ) 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام والتبط .

 تمرين :
 ذراعين .  -5
 جذ  .  -2
 ساقين -5

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
 

   

النشاط 
 التعليمي

 د 51

 المناولة الصدرية بكرة السلة

   

النشاط 
 التطبيقي

اداء المناولوووووة الصووووودرية بوووووين  -5 د 53
  مووووووو  وجوووووووود  2بعبتوووووووين ) 

  من منتصوف  2مدااعين عدد ) 
 المسااة . 

 
 
اداء المناولوة الصودرية مون ثالثووة  -2

بعبات م  وجوود مودااعات عودد 
   من منتصف المسااة .  5) 

 
 
اداء المناولة الصدرية بين اربعوة  -5

بعبات م  وجوود مودااعات عودد 
  من منتصف الساحة .  5) 

التاكيوووووووود علووووووووى   
 تصحي  ابصطاء

الجزء 
 الصتامي

 د 3
 لعبة صغيرة / ابنصراف .

   

 



 درسة / متوسطة الجواهر                         نموذج لوحدة تعليمية              الهدف التعليمي :الطبطبة من الثبات .  الم
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                              عدد الطالبات = 

             الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.                                                                                                           5/  55الحصة الثانية                                       التاريخ :  
 د53الوحدة / السابعة                                     الزمن 

 المالحظات  التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية

التأكيوووووود علووووووى   
 ابلتزام

 د 3 اإلحماء
لهرولوووة   هرولوووة مووو  راووو   - سوووير

القدمين الى الصلف   هرولة اعتيادية 
. 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقووووووف اتحووووواذ ظهوووووراذ لظهووووور   
الذراعان عالياذ م  تشوبي  اليودين كول 
منهووووا لالصوووور     صفوووو  الووووذراعين 
جانبوواذ اسووفل موو  ميوول الجووذ  للصلووف 

عدات   تكورار التمورين  5بالتناوو ) 
 مرات . 8

 ذراعين وجذ    

الجزء 
 الرئيسي

 الطبطبة بكرة السلة د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شورح مهوارة الطبطبووة مون قبول احموود 

 المدرسين

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

 اصذ وت  ابداء من قبل الطالو :
اداء الطبطبووووووووة اووووووووي المكووووووووان  -5

 والرجو  الى الصلف .
 
 
م  5اداء الطبطبوووووووووووة لمسوووووووووووااة  -2

ولووووة للزميوووول اووووي نفوووول والمنا
 المجموعة والرجو  الى الصلف.

 
 
م  3اداء الطبطبوووووووووووة لمسوووووووووووااة  -5

والمناولووووة للزميوووول الثوووواني اووووي 
نفوول المجموعووة والرجووو  الووى 

 الصلف .

كرات  
 سلة

التاكيوووووود علووووووى 
الطبطبووووووووووووووووووووة 

 الصحيحة

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 



 نموذج لوحدة تعليمية                الهدف التعليمي :الطبطبة من الحركة .             المدرسة / متوسطة الجواهر          
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 

                                                                                                     الهدف التربوي : تنمية روح التعاون.                       5/  56الحصة / الرابعة                             التاريخ : 
 د53الزمن                              الوحدة / الثامنة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
 

   

 المقدمة

 د 5
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 اإلحماء

 د 3
هرولووة اعتياديووة  –السووير ابعتيووادي 

هرولة براو  الوركبتين عاليواذ ثوم سوير 
 تيادي . اع

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقووووف جنبووواذ  –الوقووووف اوووريقين 
م  وت  يد كول منهموا علوى  –لجنو 

كتوووووف ابصووووورع   مرجحوووووة الرجووووول 
 الصارجية اماماذ ثم صلفاذ بالتبادل .   

التأكيد على   
 صحة التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
 الطبطبة بكرة السلة 

   

النشاط 
 التعليمي

 د 51

شوووورح التمرينووووات موووون قبوووول احموووود 
 المدرسين

   

النشاط 
 التطبيقي

م  3اداء الطبطبوووووووووووة لمسوووووووووووااة  -5 د 53
ومناولووة الكوورة مناولووة صوودرية 
للزميووول اوووي المجموعوووة الثانيوووة 

 والتحر  صلف الكرة . 
 
 
اداء الطبطبوووووووووة بوووووووووين ثوووووووووالم  -2

مجموعووات اذ يووتم اداء الطبطبووة 
م والتحووووور  صلوووووف  3لمسوووووااة 
 الكرة . 

 
 
اء الطبطبوووووووووة بوووووووووين اربووووووووو  اد -5

مجموعووات اذ يووتم اداء الطبطبووة 
م والتحووووور  صلوووووف  3لمسوووووااة 
 الكرة . 

كرات  
 سلة

 

الجزء 
 الصتامي

 د 3
 لعبة صغيرة / ابنصراف .

   

 



  المدرسة / متوسطة الجواهر                    نموذج لوحدة تعليمية               الهدف التعليمي :الطبطبة حول الحواجز . 
                                                                                                   53الصف / األول المتوسط                        عدد الطالبات = 

 ي : تنمية روح المحبة . الهدف التربو                   5/  25الحصة / الثانية                               التاريخ :  
 د53الزمن                                 الوحدة / التاسعة

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 
   

 د 3 اإلحماء
الهرولوة الجانبيوة  –ر ابعتيوادي السي

م  تقواط  الورجلين مورة امامواذ ومورة 
 صلفاذ . 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الوقووووووف اتحووووواذ وجهووووواذ لوجووووود    
الوووذراعان عاليووواذ بزاويوووة قائموووة مووو  
الموووراقين تشوووبي  اليووودين كووول منهوووا 
األصووووورع     اتووووول الجوووووذ  للجانوووووو 
بالتعاقوووو مووو  مووود وثنوووي الوووذراعين 

 8يكووورر التمووورين  –عووودات  5 جانبووواذ 
 مرات .    

تموووووووووووووووووووووووورين   
للوووووووووووووووووذراعين 

 والجذ  

الجزء 
 الرئيسي

 الطبطبة بكرة السلة د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
شوووورح التمرينووووات موووون قبوووول احموووود 

 المدرستين

   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

أداء الطبطبووووة بوووووين الشوووووواص   -5
لمنتصووف المسووااة والعووودة الووى 

  نفل المجموعة .
 
 
أداء الطبطبووة بووين بعووو مهوواجم -2 

موو  وجووود المووداا  الووذي يحوواول 
قطوو  الكوورة ) اداء التموورين الووى 
 منتصف المسااة ثم التبديل   .

 
   
أداء الطبطبووووة موووون قبوووول بعووووو  -5

مهاجم اوي األموام وبعوو موداا  
اوووي الصلووووف اذ ينطلووو  الالعووووو 
المهووووواجم بوووووالكرة سوووووريعاذ مووووو  
الطبطبووووووة ومحاولووووووة المووووووداا  

 لحا  بد وقط  الكرة .  ال

كرات  
 سلة
 
 
 

 حواجز
 
 
 
 
 

كرات 
 سلة

سوورعة الطبطبووة 
التأكيوووووود علووووووى 
الطبطبوووووة بوووووين 

 الحواجز

الجزء 
 الصتامي

 د 3
    لعبة صغيرة / ابنصراف .

 



 ناولة والطبطبة .  المدرسة / متوسطة الجواهر                     نموذج لوحدة تعليمية           الهدف التعليمي :ربط مهارتين الم
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 

                الهدف التربوي : تنمية أواصر التعاون .                                                                                                       5/  25الحصة / الثالثة                                  التاريخ : 
 د53الزمن                                  الوحدة / العاشرة

 المالحظات األدوات التنظيم الحركية الفعاليات والمهارات الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

 د 53
    

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
الهرولووووة  لووووى  –السووووير ابعتيووووادي 

سوووير  –الجوووانبين بتحريووو  الوووذراعين 
 اعتيادي .

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

موو  راوو   ) الوقوووف   ثنووي الووركبتين
   .  2 -5الذراعين  ماماذ ) 

 
) البوووورو    تصصوووور   اتوووول الجووووذ  

   .  5-5للجانو بالتعاقو ) 

ذراعووووووووين    -5  
 ساقين . 

تموورين جووذ   -2
  . 

الجزء 
 الرئيسي

 د 23
    

النشاط 
 التعليمي

 الطبطبة بكرة السلة د 51
التأكيد على   

 التبط والنظام

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

الطبطبووة بووين بووين مجموعووة  أداء -5
بعبين اي منطقة الرميوة الحورة 
واوووي نفووول الوقوووت يحووواول كووول 
بعوووو قطووو  الكووورة مووون زميلووود 
والالعو الذي يبقى أصيورا يعتبور 

 الفائز .  
يسووووتقر الالعبووووون اووووي منتصووووف -2 

السوووواحة وبعوووود سووووما  صوووووت 
ابشارة من قبل المدرسة يحواول 
الالعبووووووووون التحوووووووور  عكوووووووول 

 ابشارة. 
 مدرو  شارة ال

اداء الطبطبوووووووة الوووووووى منتصوووووووف  -5
الساحة من قبل بعو تم وتعها 
علووووى صووووط المنتصووووف والعووووودة 

   



سووريعاذ   لموول يوود الزميوول الووذي 
ينطل  بسرعة للعودة بالكرة مو  
اداء الطبطبة يصدع التمرين بوين 
مجموووووعتين والمجموعووووة التووووي 
تنهوووي مووون اداء التمووورين تعتبووور 

 الفائزة . 

الجزء 
 الصتامي

 بة صغيرة / ابنصراف .لع د 3
   

 



 المدرسة / متوسطة الجواهر                      نموذج لوحدة تعليمية    الهدف التعليمي :الطبطبة والمناولة من صالل المجامي  .  
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                          عدد الطالبات = 

                             الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                                   5/  28الحصة الثانية                                     التاريخ : 
 د53الزمن                             الوحدة / الحادية عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
الهرولوووة وعنووود  –السوووير ابعتيوووادي 

 ابشارة القفز الى ابعلى . 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 ابلتزام

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الجلوووول الطويووول   اوووت  الووورجلين 

  الجوووووووذ  اموووووووام  2 – 5للجوووووووانبين 
   .  5 – 5وتغطد بالوت  ) 

تموووووورين الجووووووذ    
 والساقين 

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 ميالتعلي

 د 51
شووووورح وعووووور  تمرينوووووات مهوووووارة 

 الطبطبة
التأكيوووووووود علووووووووى   

 التكرار 

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقسوووووويم الطالبووووووات الووووووى ثووووووالم  -5
مجموعووووات اداء الطبطبووووة الووووى 
منتصف الساحة والعوودة بوالكرة 
الووووووووووى نفوووووووووول المجموعوووووووووووة 
والمجموعوة التوي تنتهوي باقصوور 

 وقت هي الفائزة .  
ن تقسوويم الطالبووات الووى مجموووعتي-2 

متسووواوية العووودد ثوووم توووصدي كووول 
بعبووة ثووالم طبووات ثووم المناولووة 
الى الزميل اوي نفول المجموعوة 
والمجموعوة الثانيووة تحوواول قطوو  

 الكرة .   
تقسوويم الطالبووات الووى مجموووعتين  -5

المسووااة بووين كوول طالبووة واصوورع 
م  تحوووووووواول الالعبووووووووة اووووووووي 5)

المووصصرة موون اداء الطبطبووة بووين 
الالعبتووووين الووووى ان تصوووول الووووى 

مقدموووة ثوووم تقوووف اوووي المقدموووة ال
وتعيووود الكووورة الوووى الالعوووو اوووي 
الصلووف الووذي يكوورر التموورين يبوودأ 
التمووووورين مووووون بدايوووووة السووووواحة 
وابنتهاء بالمنتصف وهو سويا  

 بين مجموعتين .  

 كرات سلة 
 
 
 
 
 

 كرات سلة

 تصحي  ابصطاء

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 



 اهر                     نموذج لوحدة تعليمية                الهدف التعليمي : السرعة اي الطبطبة .  المدرسة / متوسطة الجو
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 

             الهدف التربوي : تنمية روح ابصاء .                                                                                                               5/  51الحصة / الرابعة                                 التاريخ : 
 د53الزمن                             عشرالوحدة / الثانية 

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
السووير ابعتيووادي    السووير بصطوووات 

ة الوووووذراعين   كبيووووورة مووووو  مرجحووووو
 الهرولة ثم السير ابعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6
تصصووووووور   مرجحوووووووة  –) الوقووووووووف 

  بالتعاقو  2 – 5الرجلين اماماذ صلفاذ 
 مرات .  3يكرر التمرين 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 ابلتزام  

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 الطبطبة اي كرة السلة  د 51
أكيوووووووود علووووووووى الت  

 السرعة 

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

وقووووف الطالبوووات اوووي جهوووة مووون  -5
الملعووووو   التحوووور  بووووالكرة موووو  
الطبطبووة الووى صووط المنتصووف ثووم 
التحوووور  بالطبطبووووة علووووى صووووط 
المنتصف ثوم اداء الطبطبوة علوى 
الصووط الموووازي للصووط الووذي بوودأ 
مند الالعبة ثوم العوودة بالطبطبوة 

 الى نقطة البداية .   

التمرين الساب  اب ان هنا  نفل -2 
بعووو ثوواني يحوواول قطوو  الكوورة 
من زميلود مو  اداء الطبطبوة اوي 

 نفل الوقت .    

اداء الطبطبووة موون بدايووة السوواحة  -5
الى صط الرمية الحورة ثوم العوودة 
الى صط البداية ثوم ابنطوال  الوى 
صط المنتصف ثم العودة الى صوط 
الرميووة الحوورة ثووم اداء الطبطبووة 

الرميوووة الحووورة اوووي  الوووى منطقوووة
السوووواحة الثانيووووة والعووووودة الووووى 
المنتصووف ثووم اداء الطبطبووة الووى 

 نهاية الساحة .  

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
 السرعة والتركيز 

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 
 
 



 الهدف التعليمي : التهديف من اسفل السلة .               المدرسة / متوسطة الجواهر              نموذج لوحدة تعليمية    
                                                                                     53الصف / األول المتوسط                   عدد الطالبات = 

      الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                                                                 5/  5التاريخ :               الثانية              /الحصة 
 د53الزمن                      الوحدة / الثالثة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 دمةالمق
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
السوير ابعتيووادي    هرولوة   هرولووة 
بتوووودوير الووووذراعين   هرولووووة براوووو  

 الرجلين . 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 الحركة السريعة

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الوقوووووووف اتحوووووواذ   ثنووووووي الجووووووذ  

    يكورر  5 – 5وتدويره للجوانبين ) 
 مرات .   5لتمرين ا

تموووووورين الجووووووذ    
 والساقين 

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 التهديف من الثبات بكرة السلة د 51

التأكيوووووووود علووووووووى   
 التكرار 

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقسوويم الطالبووات الووى مجموووعتين  -5
كل مجموعة اموام هودف او سولة 
وتقووووووم كووووول طالبوووووة مووووون كووووول 

تصووويو وعلووى بعوود مجموعووة بال
 م من الهدف بالتتاب  .  2

   

تقف الطالبات اي مجموعتين كل  -2 
مجموعة امام هودف وعلوى بود ) 

 م   وتقوم بالتصويو .  5

    

يكوورر التموورين السوواب  موو  تغيوور  -5
 م   .    5المسااة الى ) 

 

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

التأكيوووووووود علووووووووى 
التهوووووديف بشوووووكل 

 صحي  

الجزء 
 الصتامي

 ة صغيرة / ابنصراف .لعب د 3
   

 



 المدرسة / متوسطة الجواهر                    نموذج لوحدة تعليمية             الهدف التعليمي : الربط بين الطبطبة والتهديف .  
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                         عدد الطالبات = 

                               الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                                         5/  6التاريخ : الحصة / الثالثة                                  
 د53الزمن                            الوحدة / الرابعة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
هرولوووة مووو  راووو   –سوووير اعتيوووادي 

 الركبتين ورا  الذراعين . 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 الطاعة وابلتزام

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الوقوووف   اتوول الرقبووة للجانووو موو  

   عدات .  5-5را  الذراعين جانباذ )

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام 

تموووووورين للجووووووذ  
 والساقين 

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 التهديف بالطبطبة .  د 51
    

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقف الطالبوات صوفاذ واحوداذ وعلوى  -5
م ومعهوم كورة السولة لودع  3بعد 

الالعبووة ابولووى وتقوووم بالطبطبووة 
 والتصويو من اسفل السلة . 

   

م  7تقف الطالبات صوفاذ علوى بعود -2 
ثم تبدأ الالعبوة ابولوى بالطبطبوة 
والتهووديف موون اسووفل السوولة ثووم 
مناولووووة الكوووورة بعوووود اسووووتالمها 

 الثاني .  ومناولتها لالعو 

 

تقووف الطالبووات صووفاذ اووي منتصووف  -5
السوواحة ثووم تقوووم الطالبووة ابولووى 
بالطبطبووووووووووة موووووووووو  الهرولووووووووووة 

 والتصويو من اسفل السلة . 

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
الطبطبوووووووووووووووووووووووووة 
الصوووووووووووووووووووووحيحة 

 والتهديف . 

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صتامية .  د 3
   

 



 لجواهر                 نموذج لوحدة تعليمية         الهدف التعليمي : التهديف بعد استالم الكرة من الزميل .  المدرسة / متوسطة ا
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 

              الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                                                       5/  55التاريخ : الحصة / الثانية                               
 د53الزمن                        الوحدة / الصامسة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم اليات والمهارات الحركيةالفع الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

التأكيد على   
 النظام

 د 3 اإلحماء
هرولوووة مووو  راووو   –سوووير ابعتيوووادي 

 هرولة اعتيادية .  –الركبتين 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

تصصوور   اتوول الجووذ   –) البوورو   -5
   .  5 – 5للجانبين بالتعاقو ) 

) الجلول الطويل   ات  الورجلين  -2
   .   2 – 5للجانبين ) 

التأكيد على   
المالحظة 

 وتصحي  ابصطاء  

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 استالم الكرة من الزميل والتصويو  د 51
    

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

وقووووووف الطالبوووووات صوووووفاذ يقووووووم  -5
الالعووو ابول بابسووناد ابمووامي 
والنهوووو  واسوووتالم الكووورة مووون 
الزميووول والتصوووويو مووون اسوووفل 

 السلة . 

 

الالعووووو ابول  –الوقوووووف صووووف -2 
يسووتلم الكوورة مووون الزميوول تحوووت 

 السلة ثم التصويو . 

    

الوقوف صفاذ والوجود نحوو السولة  -5
رة والهدف الى الصلف عند ابشوا

يقوووووم الالعووووو ابول بالوووودوران 
واسوووووتالم الكووووورة مووووون الزميووووول 

 والتصويو .   

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيد على 
 التهديف الصحي  

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صتامية .  د 3
   

 



 مي : السرعة والتهديف .  المدرسة / متوسطة الجواهر                 نموذج لوحدة تعليمية                      الهدف التعلي
                                                                                                     53الصف / األول المتوسط                     عدد الطالبات = 

              الهدف التربوي : تنمية روح الشجاعة .                                                                                                                  5/  55التاريخ :                          الحصة / الرابعة   
 د53الزمن          الوحدة / السادسة عشر            

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 ةالمقدم
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 ابلتزام

 د 3 اإلحماء
هرولوة مو  القفوز  –السير ابعتيوادي 

 هرولة .   –الى ابعلى 

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6
) الجلول على ابرب    مود الورجلين 

   .   5 – 5للصلف بالتعاقو ) 

التأكيوووووووود علووووووووى   
 النظام 

جزء ال
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 التهديف من الطبطبة  د 51
التأكيوووووووود علووووووووى   

النهوووووووو  بعووووووود 
 ابستالم  

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

وتوو  الكوورات تحووت السوولة علووى  -5
م   مووون الهووودف يقوووف  5بعووود ) 

م      6الطوووووالو علوووووى بعووووود ) 
تنطلوووو  الالعبووووة ابولووووى نحووووو 
الهوووودف وباسووووتالم الكوووورة تقوووووم 

 يو من اسفل السلة . بالتصو

   

م  3يقوووووف الطوووووالو علوووووى بعووووود -2 
وتنطلوو  الالعبووة ابولووى بسوورعة 
والتصوووويو مووون نقطوووة اسوووتالم 

 الكرة بدء النهو  بالكرة . 

    

نفل التمرين م  تغير المسوااة )  -5
 م   .    7

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 

 كرات سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
 السرعة 

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صغيرة / ابنصراف . د 3
   

 



 المدرسة / متوسطة الجواهر                  نموذج لوحدة تعليمية              الهدف التعليمي :الطبطبة والتهديف م  الحواجز .  
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 

                             الهدف التربوي : تنمية روح التعاون .                                                                                             5/  58التاريخ : الحصة / الثانية                               
 د53الزمن                         الوحدة / السابعة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
موود ذرا   –سووير اعتيووادي  –هرولووة 

  . 2 –5اليمين الى ابعلى بالتعاقو)

التأكيوووووووود علووووووووى   
 ابلتزام

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الجلول الطويل   الوذراعان امامواذ  
 5ثني الجذ  امام وتغطد بالوتو  )

– 5   .   

التأكيوووووووود علووووووووى   
النظووووووووام اثنوووووووواء 
التمووورين والتأكيووود 
علوى الجووذ  اثنوواء 

 التمرين  

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 د 51
ار والمناولوووة والطبطبوووة  ثوووم ابنتشووو

 التهديف . 
   

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تقووووف الطالبووووات صووووفاذ وتوتوووو   -5
حواجز ثالثة امام الفريو  وعلوى 

م   مووون الحووواجز ابول  5بعووود ) 
موون الهوودف والمسووااة متسوواوية 
بوووين الحووووواجز ينطلوووو  الالعووووو 
ابول بووووووووالكرة طبطبووووووووة بووووووووين 
الحواجز ويقوم بالتصويو اسوفل 

د ابنتهوواء موون الحوواجز السولة عنوو
 ابصير .   

يكوورر التموورين السوواب  موو  وتوو  -2 
 حواجز .  3

تقسوووووويم الطالبووووووات الووووووى ثالثووووووة  -5
مجموعات يواصلون الحركة من 
تحت السولة بالمناولوة والتهوديف 

   . 

  
 كرات سلة
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة
 
 
 
 
 
 

التأكيوووووووود علووووووووى 
الطبطبوووة والنظووور 
الى الهدف التأكيد 
علووووووى التهووووووديف 

 حي  الص

الجزء 
 الصتامي

 نشاط صتامي .  د 3
   

 
 
 



 المدرسة / متوسطة الجواهر                 نموذج لوحدة تعليمية             الهدف التعليمي : مزاولة اللعو والتهديف .  
                                                                                                                 53الصف / األول المتوسط                      عدد الطالبات = 

                                      الهدف التربوي : تنمية روح المنااسة .                                                                                  5/  21التاريخ : الحصة / الثالثة                              
 د53الزمن                         الوحدة / الثامنة عشر

 المالحظات األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت أقسام الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

  د 53
   

 د 5 المقدمة
وقوووف الطووالو   الحتووور   التحيووة 

 الرياتية 

   

 د 3 اإلحماء
القفز الى  –هرولة  –سير ابعتيادي 

السووواقين   هرولوووة مووو  اوووت   األعلوووى
 اعتيادية .  

   

التمرينات 
 البدنية

 د 6

) الجلووول الطويوول   الووذراعان علووى 
الرقبة   را  الرجلين امامواذ بالتعاقوو 

(5 – 5  .   
تصصور  اتول الجوذ   -)الوقوف اتحواذ 

   .  2- 5لليمين واليسار بالتعاقو )

   

الجزء 
 الرئيسي

  د 23
   

النشاط 
 التعليمي

 لتهديفا د 51
    

النشاط 
 التطبيقي

 د 53

تنتشوور الطالبووات اووي ملعووو كوورة  -5
السوولة اتووتم المنوواوبت الصوودرية 
مووون الحركوووة ثوووم الوصوووول الوووى 
الهوووودف والتصووووويو موووون تحووووت 

 السلة .  

  

ابنتشوووار اوووي ملعوووو كووورة السووولة -2 
والمناولووووة وموووون ثووووم الطبطبووووة 

 والتهديف من تحت السلة .   

  

باللعووووو  يعوووواد التموووورين السوووواب  -5
 بفريقين .   

 كرات سلة 
 
 
 
 
 
 

 كرة سلة

التأكيوووووووود علووووووووى 
السوورعة وابنتبوواه 
والتهوووووووووووووووووووووديف 

 الصحي  

الجزء 
 الصتامي

 لعبة صتامية . د 3
   

 

 



 
 استمارة مستخلصات الرسائل الجامعية العراقية

 أوال: البيانات األساسية 

 الجامعة : جامعة ديالى .1

 الكلية : كلية التربية األساسية .2

 القسم : التربية الرياضية  .3

 الشهادة : ماجستير  .4

 أسم الطالب كما جاء في الرسالة : أمل رشيد عايش حسين العاني .5

فريق في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة أثر التدريس بالعنوان الرسالة :  .6
 لطالبات الصف األول المتوسط

 أسم المشرف : أ.د. ناظم كاظم جواد السامرائي  .7

  7/9/2004تاريخ إنجاز الرسالة :  .8



 ثانيا : مستخلص الرسالة  

ال سييما في  مييدان ان من ضروريات هذا العصر ان نشهد مزيداً من التقدم في  ممييم مييادين الع يوم والترويي  و
 التروي  والتع يم . 

وهذا يتط ب طرائق تدريسي  مديدة تزييد مين ايايي  العم يي  التع يميي  وتقيوق العنسي  ا نسياني  ويين المدرسيين 
 والمدرسات أنيسهم ووينهم ووين الطالوات . 

يريق ( . ولحداثي  هيذل وتتنوع طرائق التدريس الحديث  ف  مميم وند العيالم ومين هيذل الطرائيق ت التيدريس ويال
الطريقيي  وتيثيرهييا اليالييز ل ييا زيييادة الييتع م ا فهيي  تسيياهم الييا حييد اوييير فيي  تحقيييق الموانييب ا ساسييي  ميين أهييدا  

 التدريس . 
ومن خنز تيحص نتائج استخدام طريق  التدريس واليريق من المدرسين لالمياً وميدنا ان هيذل الطريقي  تتييوق 

 ماز التع م والتحصيز الدراس  ل ا الرغم من س   هذل الوحوث . ل ا الطريق  االلتيادي  ف  م
والطنع الواحث  من خنز اونها اختصاصي  ترووي  ومدت ان هناك ضرورة ف  تطويق هذل الطريقي  في  ممياز 
 تدريس التروي  الرياضي  خاص  الماانيي  التياليز مين سويز مدرسيات الترويي  الرياضيي  أنيسيهم وميم الطالويات ا وويئي 
وظرو  درس التروي  الرياضي  ف  المدارس والذق يمعز مين التعياون ويين المدرسيات في  تحقييق ا هيدا  المط ووي  
من لم ي  التع يم والتع م وشاز افضز وااثر فال ي  مما دفم الواحثي  لدراسي  تييثير هيذل الطريقي  ل يا تيدريس الترويي  

 -الوحث خمس  أوواب : الرياضي  وسياس هذا التيثير ل ا لم ي  التع م اذ ضم

  -احتوى الواب ا وز التعري  والوحث ت مشا   الوحث وأهميته وفروضه ( أما الهد  منه :
 معرف  اثر التدريس واليريق من مدرسات التروي  الرياضي  ف  تع م وعض المهارات ا ساسي  ف  ارة الس   .  -1
   تع م وعض المهارات ا ساسي  ف  ارة الس  .  معرف  اليروق وين المممولتين التمريوي  والضاوط  ف -2

  -أما اليروض الت  افترضتها الواحث  :
 تومد فروق ذات دالل  معنوي  وين االختوارين القو   والوعدق ل مممول  التمريوي  ولصالح االختوار الوعدق .  -1
 عدق ولصالح المممول  التمريوي  . ومود فروق معنوي  وين المممولتين التمريوي  والضاوط  ف  االختوار الو -2

 أما الواب الثان  فقد تضمن الدراسات النظري  ذات الص   والوحث والدراسات الساوق  . 
والواب الثالث : اشتمز ل ا منهج الوحث وإمراءاته واستخدمت الواحث  المنهج التمريو  والتصيميم التمريوي  تتصيميم 

 المممولتين المتاافئتين( . 
( طالويي  ميين الصيي  ا وز المتوسييط إذ تييم تقسيييمهن إلييا مممييولتين ضيياوط   07  الوحييث ميين ت وتاونييت لينيي

وتمريوي  وتم استخدام اختوارات مقنن  ل ا الويئ  العراسي  وذلك وعيد إميراء التميانس والتايافن ويين الممميولتين ا اذ 
ين الضيياوط  والتمريوييي  وعييد إدخيياز ( وحييدة تع يمييي  ل ييا المممييولت11( أسيياويم وواسييم ت9تييم تطويييق التمرويي  لمييدة ت

المتغير تالتدريس واليريق( ل ا المممول  التمريوي  ووعد انتهاء مدة التمروي  أمرييت االختويارات الوعديي  ل يا ليني  
  -الوحث وتم معالمتها إحصائياً حيث استخدمت الواحث  الوسائز ا حصائي  اآلتي  :

( ا ت الوسييييط ( ومعاميييز االلتيييواء ا ت معاميييز التايييافن ( ا ت اختويييارات ت الوسييط الحسييياو  ( ا ت االنحيييرا  المعييييارق 
 ل مممولات المتراوط  المتساوي  ( . 

الواب الراوم : يتضمن ليرض وتح ييز ومناسشي  النتيائج ا أميا الوياب الخيامس ضيم االسيتنتامات والتوصييات ومين أهيم 
 -االستنتامات الت  توص ت إليها الواحث  :

  ذات دالل  إحصائي  وين نتائج االختوارين القو   والوعدق ل مممول  التمريوي  ولصالح االختويار ومود فروق معنوي -
الوعدق مما يدز ل ا ان التدريس واليريق ليه اثير اويير في  زييادة اليتع م المهيارق وااتسياب المهيارات وتطويرهيا 

 وصورة واضح  . 
الوعديييي  ل ممميييولتين الضييياوط  والتمريويييي  ولصيييالح  وميييود فيييروق معنويييي  ذات داللييي  إحصيييائي  فييي  االختويييارات -

 المممول  التمريوي  . 
 طريق  التدريس واليريق تسالد اثيراً ف  تثويت المهارات ووست اسصر ومهد اسز .  -
وأوصت الواحث  وتدريس هذل الطريق  ف  الميدارس العراسيي  وفيتح دورات لتيدريس المع ميين والمدرسيين ل يا هيذل  -

 الطريق  . 
 وأوصت الواحث  استخدام هذل الطريق  ف  دراسات مماث   لمهارات رياضي  اخرى .     -
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