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 التربية الرياضية طرائق تدريس
 

  مفاهيم عامة في طرائق التدريس
 

المدرس ، المادة ، )  -:عملية التعليم والتعلم تركز على ثالث عوامل مهمة وهي  إن

المادة التعليمية للطالب توجب  إيصالفالمدرس عندما يريد  وهناك من يضيف الطريقة (الطالب 

تلك المادة للطالب بصورة سلسة  إيصالة التي تساعد على الطريقة السهلة والبسيط إيجادعليه 

 .ومشوقة 

 أمابخبرات تعليمية ؛  هوالتعلم هو تغير ثابت نسبيا في سلوك المتعلم ينتج عن مرور

 .عنها التعلم وبذلك يكون التعليم هو عملية تنظيم المتعلم ينتجالتعليم فهو العملية التي 
 

 طرائق التدريس العامة أقسام
 :نوعين  إلىطرائق التدريس  تقسم

  يتبعها المدرس دون تخطيط و هذا عادة ما يكون غير طرائق مرتجلة غير منتظمة

 .الهدف المرجو  إلىمجدي وال يوصل 

  حيث يتم الهدف  إلىطرائق منتظمة مدروسة وهي طبعا الطرائق التي توصل المتعلم 

 .اقتصادية وأكثرالتعلم بأسرع وقت واقل جهد 
 

وجود الطريقة لدى المدرس ليس السبيل الوحيد للوصول  إنال نغفل  أنيجب  حوالاألفي كل 

يرافقا الطريقة ليصل  أنحيث يجب  أيضاالهدف، فالمادة وشخصية المدرس لهما اثر  إلى

 .الهدف المرجو من العملية التعليمية  إلىالمدرس 
 

 ظمة تأنواع طرائق التدريس المن

حسب مستوى  أوسب االسلوب المتبع في تقديم المادة طرائق التدريس ح أنواعتختلف 

حسب الوقت  أوالمرجو تحقيقها التربوية  األغراضحسب  أوالمتعلم ودوره في العملية التعليمية 

 .المحدد للتعلم 

ينصب حول المدرس والثاني ينصب  األولهناك من يميز نوعان من طرائق التدريس 

، الطريقة  اإللقاء أوطريقة المحاضرة ) ق القديمة مثل تعلم وهناك من يميزها بالطرائمحول ال

والطرائق الحديثة مثل ( االستنتاجية ، الطريقة االستقرائية ، طريقة االستجواب وطريقة الحوار 

حل المشكالت ، طريقة المشروع ، طريقة الوحدات ، طريقة اللعب ، الطريقة التعاونية  طريقة) 

 (الخ .........، طريقة دالتن 
 

 زات العامة للطريقة الجيدة الممي

بذل الجهد من  إلىتتميز الطريقة الجيدة في اعتمادها على تحريك اهتمام الطالب لتدفعه 

دفع الطالب للعمل والتفكير  إلىتوصل المدرس  فإذا. الهدف  إلىاجل التعلم وبذلك يتم الوصول 

نوجز  أنة وجيدة ، وعموما يمكننا فطريقته تلك فعال( التعلم ) نتائج التعليم  إلىفي الوصول 

- : األتي فيمميزات الطريقة الجيدة 

السبل لوضوح الهدف للمتعلم واستغالل دوافعه للعمل على تحقيق ذلك  أفضلتمهد  أن .1

 .الهدف 

 .تجعل المتعلم قادرا على دراسة نتائجه وتقييمها  .2

 .تهتم بالمستوى التربوي للمتعلم  أن .3

 .وربط المادة التعليمية بالحياة االجتماعية  ،فتوصيل المتعلم لتحقيق الهد .4

 أساليب هناكتحمل هذه المميزات بدرجة متوازنة ولكن  أنوال توجد طريقة واحدة يمكن 

 .الهدف  إلىجانبية يمكن استغاللها للوصول للطريقة الجيدة في التعليم والوصول 

 عامة في تدريس التربية الرياضية الطرائق ال
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البحوث والدراسات صالحيتها ، يمكن لمدرس التربية  أثبتتة كثيرة هناك طرائق عام

وهذه الطرائق  ، في ظروف متعددة قد تصادفه أودرسه  أجزاءيستخدم قسم منها في  أنالرياضية 

- :هي 

  لألوامرطريقة التسميع واالستجابة  

من  مرلألواطريقة التسميع تستخدم داخل الصفوف الدراسية لكن طريقة االستجابة  أن

 .الدرس  أثناءالطرائق التي يستخدمها مدرس التربية الرياضية في ايعازاته للتمارين والنشاطات 
 

  طريقة المحاضرة: 

ان لهذه الطريقة بعض االستخدامات في التربية الرياضية مثل تقديم بعض المعلومات 

. ير المالئمة روف الجوية غالرياضي فضال عن استخدامها في الظالتي لها عالقة بالنشاط 

يمية كالصور والنماذج لالجيد عند استخدام الوسائل التع التعليمي أثرهاويكون لهذه الطريقة 

 .والساليدات 
 

 طريقة الدراسة الموجهة : 

جرت العادة في تدريس التربية الرياضية كونها المادة الوحيدة التي ال يكلف الطالب 

يغير ضية درس التربية الريا الواجبات كجزء من إدخالواجب بيتي ، بينما وجد ان  أوبنشاط 

الرياضية التي  واأللعابكثيرا في زيادة مكانة الدرس فضال عن زيادة معلومات المتعلم بالقوانين 

مثل طريقة المشروع ، التدريب الموجه ، الطرائق  أخرىوهناك طرائق  يكلف بها  كواجب بيتي

لمشترك بين المدرس والطالب ، طريقة المناقشة الجماعية ،الطريقة االجتماعية ، التخطيط ا

 الجماعية وطريقة التمثيل

 

 :  وأهدافهاالطريقة 

يجب مراعاة ارتباط تلك الطريقة بالهدف وقدرتها على تحقيقها  الختيار الطريقة المناسبة

 .جهد  واألقلوقت  واألقصركلفة  األقلبالسبل 

والطريقة الجيدة هي التي تصل . عين فالطريقة هي الوسيلة التي تتبع للوصول لهدف م

، وبذلك وجب على المدرس اختيار الطريقة اقتصادية  وأكثرجهد واقصر وقت  بأقلالهدف  إلى

فيجب ان تكون الطريقة المختارة توصل المدرس . المادة التعليمية  إيصالالتي تناسب هدفه في 

له  إيصالهاالمادة المخطط  وإيصالالنشاط التي تتماشى مع رغبة المتعلم وحاجته  أوجهلتنفيذ 

 .كهدف تعليمي 

 

 :صفات الطريقة الجيدة 

لكن يمكن ان نحدد الطرق  أفضللطريقة واحدة ان توصف بكونها  ليمكنسبق ان اشرنا انه 

- :هي (الصفات ) جيدة وهذه المعايير  بأنهاالمعايير التي يجب ان تتوفر بالطريقة كي توصف 

 .بين الهدف واضحة ان تكون العالقة بينها و .1

 .ان يكون الهدف مفهوم عند المتعلم  .2

 .ان تستخدم دافع المتعلم  .3

 ( .الدرس ) ان تشرك المتعلم في النشاط التعليمي  .4

 .مراعاة المستوى التربوي الذي يبدأ منه المتعلم  .5

 .االرتباط بين المنهج التعليمي والحياة االجتماعية  .6

                                                    .باشرة بر قدر من النتائج الغير مان تعطي اك .7

  الصعب إلى لأي التدرج من السه              . ان تتبع الخطوات التعليمية والنفسية  .8

   

 العامة المتبعة في تعليم المهارات الحركية   ساليباأل 
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ن لذا فعليه معرفة  تعليم المهارات الحركية المختلفة من مهام مدرس التربية الرياضية

التي تساعد  األساليبومن التي تمكنه من مساعدة المتعلم على اكتساب تلك المهارات ،  األساليب

 ـــ:مدرس التربية الرياضية في مهمته التعليمية نذكر 

 .قيام المدرس بعرض المهارة الحركية بنفسه  .1

 .عرض المهارة الحركية  أخرتولي شخص  .2

 .الواسع للمدرس بها  واإللمامعلق بالمهارة المطلوب تعليمها الشرح الوافي لكل ما يت .3

 .المهارية  األجزاءاستخدام المنشورات والصور لتوضيح  .4

 الصحيح ويصاحبه شرح المدرس األداءتبين البطيئة التي  واألفالماالعتماد على الصور  .5

 (عملية التصحيح )  باألداءقيامه  أثناءالتوجيه الدقيق للمتعلم  .6

 .نماذج وتماثيل تبين الحركة المطلوبة  استخدام .7

العريض  القفزمثل الحبل بعد لوحة النهوض في ) االستعانة بوسائل تحديد مجال الحركة  .8

 .لضمان علو قوس الطيران 

 .تحليل المهارة الحركية من قبل المدرس والمتعلم  .9

 .الصحيح  اإلحساسان يؤدي المتعلم المهارة ليكتسب  .11

 .هارة الستيعاب تفاصيلها يعيد المتعلم شرح الم .11

 

  الحركية المهاراتالتدرج في تعليم 

،  إدراكهيعتمد تعليم المهارات الحركية على سن المتعلم والمرحلة التي هو فيها ومستوى 

 ــ:وعموما يمر تدريس المهارات الحركية بالخطوات التالية 

في  اإليجازمراعاة ــ يكون هنا المتعلم صاغيا مفكرا بما يقوله المدرس  مع :الشرح  .1

المهاري وعادة التستخدم هذه الطريقة  األداءالشرح والتركيز على النقاط المهمة في 

 .وحدها مع صغار السن 

النموذج  أوــ ويكون المتعلم هنا ممعن النظر يشاهد عرض المدرس :عرض الحركة  .2

 .الحركة  أوللمهارة 

لة يتعرض المتعلم للتجربة والخطأ وهنا ــ في هذه المرح( :المتعلم  أداء) القيام بالعرض  .3

 الخاطئيترتب على المدرس تصحيح الخطأ ان وجد عن طريق التوجيه ، الن التعلم 

 .يصعب عملية التصحيح 

عليه ان يتدرب   أدائهاوكيفية ــ بعد ان يدرك المتعلم الحركة :التدريب على الحركة  .4

هاز العصبي العضلي بحيث يحصل الذي يتطلب اثر اكبر في الج لإلتقانعليها للوصول 

 . التوافق وتصبح الحركة  منسجمة وانسيابية وذلك عن طريق التكرار الصحيح 

تجزئتها فيكون بعد  ليمكنــ عندما تكون المهارة وحدة حركية متكاملة :التقدم في المهارة  .5

مختلفة  أوضاعفي  وأدائها أخرىصعوبات  إضافةوعرضها والتدريب عليها  شرحها

 . كانت تدخل ضمن المهارات المفتوحة إذا خاصة

 

 ــ:الطرائق الخاصة بتدريس التربية الرياضية 
 ــ: أهمهاهناك عدة طرائق لتعليم التمارين والحركات الرياضية 

 (الطريقة الجزئية )  التجزئةأو  طريقة الشرح . 

خطوات  إلىأو  أقسامعدة  إلىتعتمد هذه الطريقة على تقسيم المهارة الحركية أو التمرين 

ين مصغين للمدرس ومتخذين ويكون المتعلم بإيجازتعليمية ،حيث يشرح المدرس كل خطوة 

آخر  إلىالمدرس من جزء  لوال ينتق.وضع يمكن الجميع من رؤية المدرس وسماع شرحه 

المهارة بصورتها  ألداءويتقنه ثم ينتقل  األولبعد ان يفهم المتعلم الجزء  إالمن المهارة 

 .وبالتسلسل  أجزائهاملة بمزج جميع المتكا

 ــ:مميزات هذه الطريقة 
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وبذلك تعطي فرص متساوية للجميع للتقدم  تراعي االختالف في قدرات المتعلمين .1

 .المهارة خالل الدرس  أوالتمرين  أداءفي 

 .ألدق تفاصيل التمرين تساعد على فهم المتعلمين  .2

خاصة في تمارين  إصاباتث صغيرة يحول دون حدو أجزاء إلىتقسيم المهارة  .3

 .القفز

 .الكشف عن الصعوبات ومعالجتها بالتمرين   ىتساعد عل .4

 .الصحيح  واألداءسهولة الربط  إلىيؤدي  وإتقانها األجزاءالتمرن على  .5

 ـــ :عيوب هذه الطريقة    
 .عدم وضوح الهدف  .1

 .تعتبر مملة لبعض المتعلمين وغير مشوقة  .2

 . أطولتستغرق مدة  .3

 .المهارة  أجزاءطاقة عصبية كبيرة عند عملية الربط بين  إلىتحتاج  .4

 . األداءعدم الترابط واالنسيابية في  إلىقد تؤدي  .5

 .عدم التشويق والجمود  .6

                                                                                                                                                       

  ( .الطريقة الكلية )الكلي  اإلدراك أوطريقة النموذج 

في هذه الطريقة تعرض الحركة بصورة متكاملة غير مجزئة بحيث يدركها المتعلم 

نظرية ) يتعلمها دون تقسيم ، واعتمدت هذه الطريقة على أوكوحدة واحدة غير مجزئة 

 أوشيئا يدركه متكامال  ومن بعدها يقسمه حيث تفترض ان الفرد عندما يرى (الكشتالت 

 ــــ:يجزئه ومن شروط هذه الطريقة 

التمرين بشكل يتيح للمتعلمين رؤية جميع  أويجب ان تؤدى المهارة الحركية  .1

 .النهاية  إلىمن البداية  أدائهاالتفاصيل و طريقة 

 .والتقليد الن التعلم يتم بطريقة المشاهدة النموذج متقنا  أويجب ان يكون العرض  .2

  أوعازات الخاصة بالتمرين يعند بدء المدرس بالعرض عليه ان يوعز لنفسه باال .3

 . األداءليشعر المتعلم انه قادر على  الطالبيستحسن االستعانة بنموذج من  .4

 

 .ــ:مميزات هذه الطريقة   
 

 . المتعلمين أماموضوح الهدف العام  .1

للعواطف  اإلثارةلم فضال عن دافع المخاطرة للمتع وإشباعتتميز بالتشويق  .2

 .والمهارات 

 .ارتباطات عصبية كثيرة  إلىتحتاج  ال .3

 .تأخذ وقتا طويال  ال .4

 .تتميز بعدم الشكلية  .5

 

 ــ:عيوب هذه الطريقة  
 .تتماشى مع قدرات المتعلمين واختالف قدراتهم  ال .1

 .معرفة التفاصيل الدقيقة للمهارة يصعب على المتعلمين  .2

 .نتيجة لعدم التدرج  اإلصاباتكبيرة من المدرس حيث تكثر متابعة  إلىتحتاج  .3

 .تعلمها كوحدة واحدة دون تجزئة  ليمكنهناك كثير من المهارات والتمارين التي  .4

 .صعوبة التخلص من الحركات الزائدة الخاطئة نتيجة التعلم الكلي  .5

 

 

  (الطريقة المختلطة ) طريقة الشرح والنموذج . 
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 أوتبارها حل وسط بين الطريقتين السابقتين حيث ال تقسم المهارة تعتبر هذه الطريقة باع

 أووحدات كبيرة كل منها يشمل جانبا هاما من المهارة  إلى وإنماصغيرة  أجزاء إلىالحركة 

 ــ:مميزات هذه الطريقة الحركة ومن 

 .للتعلم كل حسب قدراته الحركية ( وان كانت صغيرة)منح المتعلمين الفرصة  .1

تبعد المتعلم عن  إنها إالجزئية  أهدافأمام المتعلم بالرغم من كونها  هدافاأل تحديد .2

 .السلبية 

 .اقل من الطريقة الكلية  اإلصابةتكون  .3

 .تقلل من االرتباطات العصبية  إنهاتوفير الوقت واختصاره كما  .4

 ــ:عيوب هذه الطريقة 
 .عدم وضوح الهدف الرئيسي العام تماما  .1

 . دواتوأ إمكانيات إلىتحتاج  .2

 .وحدات  إلىتستلزم دقة متناهية في التقسيم المهاري  .3

قمنا بتحليل الطرائق التدريسية الثالث السابقة لوجدنا انه يجب توفر التالي في  إذاوعموما 

 .الطريقة المتبعة في التعليم 

 .في التعلم  وضوح الهدف العام لتحقيق اإلجادة .1

 .لمتعلمين ة الفروق الفردية والقدرات الحركية لمراعا .2

 .فرصة لكل متعلم للتقدم بالتعلم حسب قدراته ومهاراته  إعطاء .3

 .تقلل الحوادث  إنهاكما ( االقتصادية ) سهولة تنفيذ الطريقة  .4

هذه الطرائق مجتمعة ليكون  إتباععليه  وإنما أخرىللمدرس ان يتبع طريقة دون  ليمكنوبذلك 

 .درسه متكامال 

 

 ـــ:الرياضية  ةالتربيمدرس 
يسيا في العملية لى الراغب في امتهان تدريس التربية الرياضية ان يلعب دورا رئع

التربوية ،فمدرس التربية الرياضية يقوم بتوجيه نشاط المتعلمين ويبعث في نفوسهم الرغبة في 

التعلم ،كما انه يسيطر على الجو العام الذي يسود الدرس  أهدافالعمل الجاد و الدقيق لتحقيق 

 .حسنة ومظاهر السلوك الجيدة لديهمقته بالمتعلمين لرفع القيم والمثل العليا والعادات اليستثمر عال

تعتمد واجبات مدرس التربية الرياضية على عدة محاور في توجيه نشاطات الطالب 

المتوفرة لديه وبعدها تقويم  اإلمكانياتالظروف وفق  أفضل،بحيث يمكنهم التعلم المتقن وتهيئة 

 .لنشاطات وبذلك يكون قائدا وموجها ومشرفا نتائج تلك ا

 

 ــ:مميزات مدرس التربية الرياضية  أهم

 -:الشخصية  .1

كل صفة تميز الفرد عن غيره من الناس تؤلف جانبا من شخصيته ،لذا فالشخصية تأتي  

ويمكن تعريف  .في مقدمة مميزات مدرس التربية الرياضية التي يتوقف عليها نجاح درسه 

وحدة متكاملة من الصفات المتفاعلة لتطبيع الفرد بطابع خاص عند مواجهة  هابأنالشخصية 

 .أي موقف يمر به 

لية ، العوامل األخالق ، األمزجة ،القدرات العق ) مالمح مكونات الشخصية هي أهمومن 

وهناك بعض الصفات العامة التي يجب ان يتحلى ( الجسمية ، العوامل البيئية واالجتماعية 

- :التربية الرياضية لتساعده على ان يكون مدرسا ناجحا في عمله وهي  بها مدرس

 

 .في تربية الناشئين  وأهدافهابرسالتها ويحترمها ويؤمن يهوى مهنته  - أ

 .االحتياجات النفسية واالجتماعية إلمام بالطبيعة البشرية والنمو ولديه  - ب

 .ان يكون قياديا بحيث يستحوذ على ثقة طالبه  -ج 
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 . األخرىيكون مؤهال في اختصاصه وله معلومات جيدة في العلوم  ان  -د    

 .ان يكون حازما يستطيع ضبط نفسه في المواقف المثيرة   -ـه    

 

- : اللياقة الشاملة  . 2  

ن هو اللياقة البدنية والتي تعرف بأنها مقدار االستعداد الوظيفي لتكيف ما يتبادر للذه أول

للحفاظ على التوازن  مستمرةخالل وجود دوافع  مؤثراتهالتفاعل مع الجسم مع البيئة وا أعضاء

 .مع الشدة والقدرة على التجدد السريع للنشاط الحركي 

ان مدرس التربية الرياضية ملزما ان مظهره وسلوكه ونشاطاته في الحيوية التي تعطي 

التي تعتمد على نجاحه  القدوة واالستعداد والميول الرياضية ، فضال عن المعنوية النفسيةطالبه 

 .في عمله مع طالبه 

 

- :القيادة التربوية .  3

وبذا يمكن لكل فرد ان يكون قائدا . الجماعة  أهدافلتحقيق  اإلسهاماتوهي مجموعة  

 . صفات شخصية تؤهله لذلك  أوفي موقف ما  بقدر ما يظهر من سمات 

طالبه ، وان الطالب يجب ان يشعروا ومدري التربية الرياضية مطالبا بتنمية هذه القدرة عند 

 ألهدافتحقيقا  واإلرشادبعدالة مدرسهم وصدقه وبأنه فرد منهم يتولى المسؤولية والتوجيه 

 . الجماعة وبالتالي يكون قدوة لهم

 

  -:االتزان .  4

ان يتعامل مع طالبه باحترام وتقدير ويتعاون معهم  يجب على مدرس التربية الرياضية 

 األهداف لتحقيقوذلك  أعمارهمهم االجتماعية والسلوكية واالنفعالية بما يناسب في حل مشكالت

 .التربوية 

 

- : واالبتكار اإلبداعقابلية . 5

ويبتكر طرق تنفيذية  جديدة أساليب أيجادهو الذي يجرب ويحاول  لكفؤان المدرس  

طبيقها ضمن وسائل تلتوضيح وتوسيع مدارك طالبه بما ينسجم ونوع الفعاليات المراد جديدة 

 .وخطط علمية متطورة 

 .جديدة واالبتعاد عن المألوف  أفكار إلنتاجهو القدرة على رؤية عالقات جديدة  فاإلبداع  

وذلك  واألصالة والكفاءةنتاجا متميزا يتميز بالطالقة والمرونة  إنتاجقدرة على أما االبتكار فهو ال

 .استجابة لمشكلة ما او موقف مثير 

 

 ـــ: بدنيةين الالتمار 
،تراعي  خاصةية تشغل الجسم وتنمي مقدرته الحركية وفق قواعد بدنهي حركات 

والعمل في مجاالت  األداءمستوى عالي من  إلىالعلمية للوصول  والمبادئالتربوية  األسس

 وعموما.كما تعرف التمارين بأنها الحركات المختارة لتربية الجسم تربية متزنة .الحياة المختلفة 

يكون هدفه التقدم السريع للناحيتين الجسمية ان اصطالح تمرين يطلق على كل تعلم منظم 

 . لإلنسانوالعقلية وزيادة التعلم الحركي 

 ــ:كما يمكن تعريف التمرين بالتالي 

التربوية والعلمية بهدف  واألسس للمبادئوالحركات البدنية المختارة طبقا  األوضاعهي 

 .التي وضعت من اجلها  األهدافنمية مختلف قدراته الحركية لتحقيق تشكيل وبناء الجسم وت

 

 ـــ:التمارين البدنية  إغراض 
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العضوية         األجهزةتطور في بناء القدرات الجسمية عن طريق تقوية  إلىالوصول  .1

المختلفة للحصول على المقدرة في االحتفاظ بمجهود تكيفي والقدرة على مقاومة 

 .التعب 

حركي الذي يجعل من حركة الجسم ذا فائدة مع اقل جهد لذا توصف حركة الغرض ال .2

 .الفرد باالتزان والرشاقة واالنسيابية 

 .جيدة لتطوير قابليته البدنية  أساسيةمساعدة الفرد في بناء قاعدة  .3

معين من القوة التأثير على الجسم واكتساب اللياقة البدنية والمحافظة على مستوى  .4

 ( .الصفات الحركية ) ة والرشاقة والمعادلة والسرعة والمرون
 

 ـــ:التمارين البدنية  أنواع
 

 :ثالث مجاميع رئيسية ،وهي  إلى بصورة عامةتقسم التمارين البدنية 

 . النظاميةالتمارين  .1

 .التشكيلية  أو اإلصالحيةالتمارين  .2

 .التمارين التوافقية  .3
 

 ـــ:إلىعت من اجله الذي وضحسب الغرض التمارين  أنواعكما تقسم     

 .العامة  األساسيةالتمارين  .1

 .التمارين ذات الهدف الخاص  .2

 .تمارين المستويات العليا  .3
 

 ـــ:التمارين البدنية  أوضاع       

في  البدءالدال على الشكل الذي يتخذه الجسم قبل  عوهوا لوضــ :الوضع االبتدائي  .1

 :نوعين  إلىالحركة وبعد االنتهاء منها ويقسم 

 وهي   ( األساسية) األصليةاالبتدائية  ألوضاعا:--- 

 (      الوقوف ) 

 (     الجلوس ) 

 (       البروك ) 

 (       االستلقاء ) 

 (التعلق ) 
 د
 (الفرعية ) االبتدائية المشتقة  األوضاع 

 وذلك يتم  األصلية األوضاعالمشتقة من  األوضاعوهي 

 (الوقوف ، تخصر ( )ن جانبا الوقوف ، ذراعا)بتحريك الذراعين مثل 

 ( أماماالوقوف ،الرجل اليمين ( ) الوقوف ، فتحا )بتحريك الرجلين مثل  

 ( الوقوف ، حني الجذع )بتحريك الجذع   مثل  

 ( الوقوف ، المتزن ) وبالنسبة لوضع الفرد من الجهاز 

 

 ـــ:االصطالحات في التمارين البدنية        

ديها يتخذه الجسم أو أي حركة يؤلتعبير باسم خاص عن كل وضع يقصد باالصطالح ا       

 .والحركات  األوضاع، وللتمييز بين  فيما بينها األوضاعذلك للتمييز بين و

 

 

 

 :بعض المصطلحات وتعريفها        
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 .جزء منه  أوويدل على نوع الفعالية التي سيقوم بها الجسم كله  ـــ:اسم الوضع 

يقوموا على طالبه ليتخذوا وضعا خاصا ثم  التي يلقيها المدرس األوامرلى ويدل ع  ــ: اإليعاز

                       .حركة معينة  بأداء

  األصليالوضع  إلىتعود بالجسم او جزء منه  وهي حركة او عدة حركاتـــ :حركة العودة  

 .وتكون متعاقبة وبترتيب عكسي 
 

 :كتابة التمرين البدني قاعدة 

 العدات  ------   ~~~~~~اسم الحركة ~~~~~~ ( االبتدائي  الوضع) 
 

 

 عدات 4 --------------الجذع للجانبين بالتعاقب فتل   (الوقوف فتحا )  
 

 

 شروط الوضع االبتدائي

  (الجلوس ، الطويل ( )الوقوف ) ان يكتب بين قوسين 

  ( الوقوف ، فتحا)والمشتق مثل  األصليوضع فارزة بين الوضع 

 ز بثبوته يتمي. 

 التمرين او تكراره  إعادةعند  إليهيوعز  ال. 

 يتغير الوضع االبتدائي للتمرين ما لم يتغير التمرين  ال. 

  (الجلوس ، الطويل( )الوقوف ، فتحا )يسبق المشتق دائما ، مثل  األصليالوضع 

 

الوضع  يطلق على الحركة او المجموعة الحركات التي تلي وهو المصطلح الذي: اسم الحركة 

 ــ:تمرين ويتكون من ألداء الالتي ستتحرك  األجزاءاالبتدائي وتشمل 

  أساسيةحركة . 

  صلب التمرين لتحقيق  إلىتضاف وهي حركة او عدة حركات  - :حركة  مكملة

 التالية   األغراض

 .  تعقيد التمرين  .أ    

 . زيادة العمل العضلي . ب  

 .العضلي العصبي  التوافقزيادة . ج  
 

التمرين المركب فيتكون من حركتين  أساسية فقط ، أماويتكون التمرين البسيط من حركة 

 .من حركة مكملة واحدة  أكثرومكملة او  أساسية
 

والعبارات االصطالحية التي يلقيها مدري التربية الرياضية على  األلفاظهو مجموعة : اإليعاز 

والعبارات  األلفاظوال بد ان تخضع هذه .النشاط  طالبه للقيام بالحركات والتمارين او أي نوع من

 . باإليعازالى قواعد وشروط حتى تكون ما نسميه 

عبارة عن فاالصطالح   واالصطالح في التربية الرياضية  ويجب ان نفرق بين اإليعاز

مدرسي التربية الرياضية لتسهيل التفاهم  أوساطوالحركات المتفق عليها في  األوضاع أسماء

 .بينهم 

 

 ـــ:وشروطه  اإليعازالقواعد العامة في 

 . اإليعاز إعطاءيجب على المدرس ان يكون طبيعيا غير متكلفا عند  .1

 .على المدرس ان يوجه الكالم لجميع طالب الصف والسيما الخلفيين من الطالب  .2

 .من الالزم  أكثران ال يلجأ المدرس الى الصراخ او رفع صوته  .3

 .سيحمل صوته الى جميع طالب الصف  ان يراعي اتجاه الريح الذي .4

 .تكون موجهة لعيون الطالب  ان يراعي موضع الشمس على ان ال .5

 ــ: إذاان يراعي مدارك تالميذ الصف فيما  .6
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 كانوا أطفاال اليدركون معنى األلفاظ فعليه االستعانة بالنماذج والحركات وتقليدها.  

  على شكل محادثة  اإليعازبقليل فيكون  أعلى هممدارككانت. 

  كلما ارتفعت مدارك الطالب  باإليعازيرقى المدرس. 

 . واطئةيقلل المدرس من شأن التالميذ او ينظر لهم بمستويات ومدارك  ان ال .7

 .بلغة واضحة ومفهومة وبتلفظ سليم وغير سريع  زاإليعاان يكون  .8

 

 ـــ: اإليعاز أقسام
 . اإلخباريالقسم  .1

 .الفترة  .2

 . اإلجرائيالقسم  .3

 ـ:الحظ المثال التالي  األقسامولالستيضاح عن هذه 

   
 رفع        -------------                الذراعان جانبا                   

 فتل         ------------    لذراعان جانباً الجذع إلى اليمينمع رفع ا          

 

 الفترة               اإلجراء               األخبار                                           

 

 ـــ:/ اإلخباريالقسم :  أوال 

التي ستتحرك في الجسم  واألجزاءتلبية تبين نوع الوالكلمات التي  األلفاظوهو عبارة عن 

 .وقوته  األداء،كما يوضح سرعة  األجزاءواالتجاهات التي ستتخذها هذه 

 

 : اإلخباريشروط القسم 

 .واضح وسهل التغيير  يجب ان يكون .1

  وقصر العبارة والوضوح في استخدام االصطالحات المتفق عليها اإليجازان يراعى فيه  .2

 .الجسم التي ستتحرك حسب الترتيب في التمرين المطلوب  أجزاءيذكر فيه  .3

اللفظي ويمكن ان يبدأ به في  اإليعازفي  األمريصح ان يبدأ بالمصدر المشتق او فعل  ال .4

 . العددي اإليعازمستمر او ال اإليعاز

عدة ايعازات عند تنفيذ الوضع او الحركة  وأداء إخبارية أقسامالى  اإلخبارييجزأ القسم  .5

 الموعز بها 

 . األطفالتدريس  إال في حالة يصح استخدام لغة التخاطب العادية ال .6

 

 ـــ:الفترة :ثانيا 

ويرمز لها  اإلجرائيبق القسم وتس اإليعازفي  اإلخباريهي فترة السكون التي تلي القسم 

 ألداءليستعدوا  اإلخباريوهي تساعد الطلبة على تفهم ما جاء في القسم ( ---------)بالرمز 

، وتطول او تقصر هذه الفترة حسب قدرة التالميذ  اإلجرائيالحركة بعد سماع كلمة القسم 

 .وحسب نوع الحركة او التمرين المطلوب  وإدراكهم
 

 ـــ:شروط الفترة 

وحتى  اإلخباريمن الالزم فينسى الطالب ما جاء في القسم  أطولتكون  يجب ان ال .1

 .يفقد التمرين عنصر النشاط واالستمرار  ال

 .لن تكون هناك فرصة كافية لتفهم الطالب  وإالتكون اقصر من الالزم  يجب ان ال .2

 ــ:تطول الفترة في الحاالت التالية  .3

 .التمرين صعب  - أ
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 . صغار أطفالالطالب  - ب

 .ضعف المستوى الرياضي للطالب  - ت

 . ببطيءالتمرين  أداءالمطلوب  - ث

 ـــ:وقد تقصر الفترة في الحاالت التالية              

 .التمرين سهل  - أ

 .بسرعة التمرين  أداءالمطلوب  - ب

 .الطالب ذوي مستوى رياضي عالي  - ت

 

 ــ: اإلجرائيالقسم : ثالثا    

 أمرمباشرة بعد الفترة وقد يكون فعل  يأتي إذة ، الذي يبدأ به التمرين او الحرك األمرهو 

 .لفظي او عددي  اإلجراءاو مصدر ويمكن ان يكون 

 ـــ: اإلجرائيشروط القسم 

 .كان عدديا  إذاكان لفظيا او رقما  إذااو مصدر  أمرفعل  اإلجراءيجب ان يكون  -1

 .يصح تجزئته  كما ال  اإلجرائييصح حدوث أي  مد في حروف القسم  ال -2

 .ب ان يكون بصيغة مناسبة لنوع التمرين من حيث السرعة يج -3

 

 ـــ: اإليعاز إلقاءشروط 

 .ان يكون مناسب لنوع النمرين من حيث سرعته  -1

 .وبدء الفترة يجب عدم ذكر أي تنبيهات  اإلخباريبعد ذكر القسم  -2

 .بصوت واضح وسليم النبرات  اإللقاء -3

 .الدارجة  أللفاظايجب استخدام المصطلحات الفنية واالبتعاد عن  -4

 (الصوت ، الريح ، الشمس ، موقعه من الطالب ) العامة  اإليعازان يراعي شروط  -5

 .اللفظي والعددي  اإليعازالتمييز بين  -6

 

 ـــ:الخطط التدريسية  إعداد

عادة ما يخطط لحياته  فاإلنسان ، التخطيط هو احد المقومات الرئيسية لنجاح المدرس

منتظم ومكتوب و لنحو مفصرسم خطوات العمل على نطيط هو ان فالتخ. ونشاطاته  وأعماله

 .ليسهل تنفيذه على الورق 

كان  إذاوالتخطيط في التدريس من مستلزمات النجاح في مسيرة المدرس في مهنته ،السيما 

 ــ:التالية  األمورحديث العهد وبذلك تسهل عليه 

 .تحديد المتطلبات الضرورية والمهمة  -1

 .ذ الدرس بصورة علمية متكاملة تسهيل عملية تنفي -2

 .تساعد على بناء ثقته بنفسه وتخلصه من الضياع ثناء الدرس  -3

 .باطية ضتبعده عن مشكالت الصف االن -4

 .خصص للمادة ميساعده على تنظيم الوقت ال -5

 وإنمايعني ان يكون المدرس منغلقا على الخطة غير قادر على التصرف في درسه  وهذا ال

على فقراتها  فيمكن الخروج عنها والتعديل أهدافهلذي يكيف الخطة بما تخدم المدرس الناجح هو ا

فالخطة وسيلة وليس غاية لذا يجب ان تتسم بالمرونة . حسب ظروف الدرس وحالة الطالب 

 .واالستعداد للتبديل والتطوير حسب الظروف التي تطرأ 

 

 

 ــ:التخطيط اليومي للدرس  
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ومية على تخيله لتطبيق الخطة المرسومة للوحدة الدراسية يه اليتوقف نجاح  المدرس في خطت    

 ــ:التالية  األموروتحتوي الخطة اليومية على (  الدرس ) 
 

التي تساعد المدرس تحديد وسائل وطرائق  األهدافيتصدر الدرس ــ :الدرس  أهداف .1

 : األهدافالعملية التعليمية ، وهي نوعين من  وأغراض

 .التربوية  األهداف -ب                .لتعليمية ا األهداف  -أ      
      

المرسومة  األهدافتحقيق ــ وهي الوسيلة التي يتمكن المدرس من خاللها : مادة الدرس  .2

على ان يراعي اختيار الفعاليات المناسبة للمرحلة العمرية وقابلية المتعلمين من حيث 

   .النمو والجنس 

 اإلرشاداتحيث يقدم المعلم  األهميةقسم من الدرس غاية في ـــ يعتبر هذا ال:الخاتمة   .3

حيث قد ) التربوية للطالب ، كما ويختار النشاط المالئم لمجريات الدرس من حيث الشدة 

الى رفع الجهد  أدتكان الدرس متعب ونشاطاته  إذاالطالب  يهدئيعطي المدرس تمرينا 

 ( .والعكس صحيح 
 

  ـــ: درس التربية الرياضية
هو الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي للتربية الرياضية وهو مجمل لكل الخصائص 

فالدرس اليومي هو حجر الزاوية في منهاج التربية الرياضية ويتوقف تحقيق .المتعلقة بالبرنامج 

 .البرنامج العام للتربية الرياضية على نجاح ذلك الدرس  أهداف

فضال عن ميولهم ورغباتهم كما حاجات الطلبة  إعدادهالدرس وحسن  إخراجويراعى في 

 .المادية وقابليات الطلبة ومستواهم البدني  كاإلمكانياتيجب مراعاة النواحي الفنية 
 

 ــ:لدرس التربية الرياضية  األساسية األهداف
تربوية وبدنية واجتماعية كثيرة يجب ان تنمى لدى الطالب ويحاول مدرس  أهدافهناك 

 :هي  األهدافمن خالل الدرس وهذه  إليهاية الوصول التربية الرياض
      

 .فات البدنية بشكل متكامل لدى الطالب صمحاولة بناء وتطوير ال .1

 الخ... كالركض والقفز والتسلق والتوازن  األساسيةمحاولة تطوير المهارات الحركية  .2

لساحة والميدان المنظمة كا باأللعابمحاولة بناء المهارات الحركية  الرياضية الخاصة  .3

 .الخ ...... والجمناستك 

 .محاولة بناء القابليات التربوية الرياضية مثل حب المنافسة وروح التعاون  .4

 .حول الصحة والعادات الصحية  أساسيةمعلومات  إيصال .5

 .والصفات الخلقية الحسنة  كاإلرادةالعادات الجيدة  تربية .6

الرياضية واالقتراب من المستوى الجيد للحركات  المتكامل األداءمحاولة الوصول الى  .7

 .والعالي 

 

 ـــ:الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية 

 :وهما هناك نوعين من الخطط السائدة لدى مدرسي التربية الرياضية 

                                 .الخطة المنوعة   -أ

  .خطة الوحدات -ب

 ويمكن اعتماد . الخاصة وطريقة تنفيذه  أغراضهم معينة ولكل قس أقساموكل منها تتكون من 

  دروس التربية الرياضية  المخطط التالي في بناء العديد من خطط

                                        

 

 درس التربية الرياضية
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 القسم الرئيسي

     

                                                                                                        القسم الختامي                                              (                                                                 التمهيدي)قسم اإلعداديل  

   الجزء التعليمي         الجزء التطبيقي                                                     

 

                                              

                                                                                                                                        

 الجانب التربوي -1     نشاط تهدئة أو                       المقدمة واإلحماء العام                 التمارين البدنية                     

 نقل األدوات-2    تمارين القفز الموزون                  نشاط تصعيد الجهد      -1أخذ الغيابات                -1             

 إنهاء الدرس     -3                                                      تمارين ذراعين      -2     نقل األدوات للملعب  -2               

 تمارين الجذع           -3سير وهرولة وتمرينات   -3            

 مختلفة                

 
 ـــــ: األخطاءتصحيح 

 إذالى الخطأ و كيفية تصحيحه ،  اإلشارةعملية تربوية ال تعني مجرد  ان تصحيح الخطأ

يتأثر بكثير من العوامل أهمها العوامل النفسية ،حيث أن أغلب  إنسانان التعامل مع المتعلم وهو 

الطالب حساسون لما يوجه لهم من نقد خاصة أمام أقرانهم ، لذا فمن الضروري مالحظة 

المناسبة فضال عن الطريقة  األلفاظواختيار  األخطاءيرات النفسية المترتبة على تصحيح التأث

تصحيح القيام بعملية  التي يجب مراعاتها عند  األمور وفيما يلي. الخطأ  إلصالحالمناسبة 

 ـ:األخطاء 
    

 ــ:ـ األمور المتعلقة بالمدرس :أوال  

 .ة معالجته أن يكون له القدرة على تشخيص الخطأ وكيفي .1

 .أن يكون ملما بصفات القوام الصحيح وأخطائه، وآثار تلك األخطاء  .2

، و كيفية  المهارة و احتماالت األخطاء الشائعة ألداءمعرفة الطريقة الصحيحة  .3

 .تصحيحها 

 .أن يكون صبورا عند تكرار الخطأ  .4

دم شرح عدم السماح بتكرار الحركة الخاطئة ألن ذلك يولد عادة الخطأ ،كما يجب ع .5

 .الخطأ أو عرضه من قبل المدرس واالقتصار على األداء الصحيح 
  
 ـــ:بالطالب  ةــ أالمور المتعلق:ثانيا  

 ( . ارفع رأسك ، اثني ذراعك) يصحح الخطأ باختصار مثل  .1

 .أهمية  أألقل أألخطاءالهامة التي تؤثر على أداء المهارة ثم  باألخطاءأالهتمام  .2

 .لغرض تصحيح أألداء الخاطئ دة أالستعانة بحركات جدي .3

  .عدم تعيين الطالب المخطئ وإنما يكون توجيه اإلرشادات بصورة عامة  .4

 .استخدام لغة أسهل من السابق لتحقيق التصحيح  .5

 .يمكن ان يمس الطالب المخطئ بخفة في جزء الحركة الخاطئ  .6

 .يجب ان ال يتطرق المدرس للتصحيح عندما يكون الطالب متعبين  .7

 ــ :يم والضبط في درس التربية الرياضية التنظ



 13 

والضبط في درس التربية الرياضية ، حيث أن لكل  ليس هناك طريقة مثلى لضمان التنظيم        

مدرس فلسفته الخاصة ، لكن هناك بعض األسس والعوامل التي يتم من خاللها ضبط الصف 

 ــ:وهي 

 

 ــ:الضبط أإلداري : أوال 

 : البسيطة الثابتة التالية اإلداريةالطالب على بعض القواعد  يسهل الضبط عند تعويد .1

  (بعد النزول الى الساحة ) االصطفاف عند بدء الدرس . 

  ثابتة لكل طالب منهم في مجموعته مع مراعاة التقسيم الى  أماكنترتيبهم في

 .مجاميع متساوية 

  تنظيم العمل في المجاميع وتعريف كل مجموعة بواجباتها. 

 .الطالب على تلبية االيعازات و إشارات الصافرة تعويد  .2

 .اهتمام المدرس بالدروس الثالثة او األربعة األولى  .3

 .يكون الدرس حازما في الدروس لضمان سير الدرس بصورة منتظمة  .4

 أن يشرح المدرس طريقته التي سيتبعها في إدارة الصف ويكرر تعليماته باسلوب مبسط .5

 

 ـــ:المادة  إعداد: ثانيا 

لحفظ النظام مع مراعاة ما خطته  إعدادعلى المدرس ان يكون ملما بمادته ويبذل جهد في        

 ــ:يلي 

 .أألخذ بعين أالعتبار رغبات وميول وقدرات الطلبة المشاركين في الدرس  .1

 .التدرج في النشاطات من السهل الى الصعب مع مراعاة المرحلة العمرية والجنس  .2

 .إلضفاء روح المنافسة والتشويق  استخدام دوافع الطالب .3

 .استغالل وقت الدرس بالكامل  .4

 

 ــ:خالل الدرس  :ثالثا 

 . على المدرس أن يكون ودودا لطالبه و مهتم بكل واحد منهم ويشجعهم .1

 .عدم تكرار التمرين عن الحد المعقول  .2

 .عدم التردد وعلى المدرس الحزم في قراراته ايعازاته أثناء الدرس  .3

 .حة واألدوات تساهم في النظام تنظيم السا .4

المرونة من قبل المدرس واالستعداد إلجراء بعض الفعاليات المفاجئة كلما شعر أن  .5

 .الصف يحتاج ذلك 

 

 ــــ:بعض النصح للمدرس الجديد : رابعا
 .ضبط النفس وامتالك زمام نفسه لقيادة الصف  .1

 .ن تساهل بدوالثقة بالنفس والتصرف بحكمة ومواجهة تحدي كسر النظام  .2

الصمت عند عدم التأكد من الطالب الذي كسر النظام ومحاولة إلقاء النصح عند عدم  .3

 .كشفه 

 .ان شقاوة الطالب ليس إساءة شخصية للمدرس  .4

 .كن لطيفا واسع الصدر فهاتان الصفتان تساعدك على الخروج من مآزق كثيرة  .5

 

 ــ:الصافرة 

والكثيرة االستعمال في دروس التربية الرياضية  الضرورية األدواتمن تعتبر الصافرة         

عندما يكون عدد طالب الصف كبيرا أو عندما تكون الساحة كبيرة و يستحسن عدم  باألخص
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،ويكون استعمال الصافرة في  ايعازاتهكثيرا بل عليه ان يعتمد على صوته  إليهالجوء المدرس 

 ــ:الحاالت التالية 

ث يأخذ الطالب سماع صوت المدرس ، تعني الصافرة والنشاط الحر ، حي أأللعابفي  .1

 ــ:في هذه الحالة ما يلي 

  ( قف. ) الوقوف فورا في حالة اللعب . 

  (  .ابدأ . ) البدء في اللعب بعد الشرح 

مع األطفال الصغار بسبب عدم فهمهم لاليعازات اللفظية فضال عن عدم هدوئهم وبالتالي  .2

 .عدم سماعهم أإليعاز 

 .التي تحتوي على عدد كبير من الطالب في الصفوف  .3

 .في السباقات و أأللعاب الرياضية كأداة لالستعداد واالنتباه  .4

 .التحكيم في المباريات وفي سباق الساحة والميدان  .5

 .الن السباح اليسمع اإليعاز الصادر من المدرب )في السباحة  .6

 .في األلعاب واالجتماعات الكشفية  .7

 

 ــ:يها استعمال الصافرة الحاالت التي ال يحبذ ف

بدءوا في أداء حركة  يكونوا قد يحتاج الى التركيز واالنتباه او عندما يكون الطالب في وضع .1

 .صعبة 

 .عدم استخدامها في التمارين او العد لها أو في حالة السير  .2

 .الهادئة التي تتطلب التركيز واالنتباه  األلعابعدم استخدامها في  .3

 .راسية قريبة بما يؤثر على سير الدراسة فيها كانت الصفوف الد إذا .4

 

 ـــ:طريقة الخطة المنوعة 

وعادة ما تستخدم في المراحل أألولية من ) تتكون هذه الطريقة من قسمين لكل قسم منها أغراضه 

 :وهذان القسمان ( الدراسة أالبتدائية 

 

 :القسم أألول .  1 

عشر )رين البدنية حيث يستغرق هذا القسم ويشمل أإلعداد بجزأيه المقدمة والتما       

 (خمس دقائق )لكل جزء ( قدقائ

       

 :القسم الثاني . 2      

  :هي  أجزاءثالثة  الى تجزئفعاليات المنوعة والتي ويشمل ال                 

 التعليمية  تالفعاليا. 

  الفعاليات التطبيقية. 

  الختام. 

 

 ـــ:طريقة خطة الوحدات 

محددة  أهدافهي عدة محاور تعليمية تتفاعل فيما بينها لتكون وحدة متكاملة لها الوحدة         

مواقف تعليمية تحتوي على المادة العلمية  إنهاعن طريق تلك المحاور ، وهذا يعني  إليهانتوصل 

 و أألنشطة العملية المرتبطة بها وخطوات تدريسها ،وبذلك يتعرض المتعلم لمواقف تعليمية كثيرة

في دروس متعاقبة لكنها جميعا مترابطة ببعضها وتسير بصورة متكاملة وحسب تنسيق معين 

 .يدور حول غرض او هدف تعليمي هو اكتساب المهارات المختلفة المرتبطة بالوحدة التعليمية 

 ــ:وتتكون خطة الوحدات من أألقسام التالية 
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 ـ:القسم أألعدادي  .1

باإلضافة الى  واإلحماءلتي تحتوي على الجو التربوي والذي يتضمن المقدمة ا          

 .التمارين البدنية 

 ـ:القسم الرئيسي  .2

 .ويتضمن هذا القسم الفعاليات التعليمية والفعاليات التطبيقية            

 ـ:القسم النهائي  .3

تهدئته حسب سير الدرس وموقعة   طاته أما نشاطات تصعيد الجهد أو وتكون نشا           

 .الجدول فضال عن تحقيق المستوى التربوي الجيد من خالل توجيهات المدرس  من
 

 ـــ:خطة درس التربية الرياضية في المرحلة أالبتدائية 

فهناك تضم المرحلة االبتدائية مراحل عمرية متعددة من حيث تقارب مستوى النمو ، لذا 

 ـ: نظريتين لتقسيم هذه المرحلة
       

 ــ :وتقسم المرحلة االبتدائية الى ثالث مراحل وهي  ىاألولالنظرية      

 .والثاني االبتدائي  األولوتشمل الصفين  األولىالمرحلة  -1

 .المرحلة الثانية وتشمل الصفين الثالث والرابع االبتدائي  -2

 .االبتدائيالخامس والسادس  الثالثة وتشمل الصفينالمرحلة  -3
      

 ــ:االبتدائية الى مرحلتين وتقسم المرحلة النظرية الثانية     

 .وتنتهي في سن الثامنة  األولىالمرحلة  .1

 .المرحلة الثانية وتنتهي في سن الثانية عشر  .2
 

  ــ: األولىفي المرحل االبتدائية  الرياضيةدروس التربية 
 

تتبع طريقة الحركات التمثيلية والقصص الحركية بحيث يراعي  األولىكانت النظرية         

ميول األطفال الى القصص فيروي لهم قصة تشتمل على مجموعة حركات شاملة و لها خالالمعلم 

( الحركة و النشاط البدني ) يندمج معها الطالب ويمثلون الحركات بما يخدم هدف الدرس 

 :إعداد القصة األمور التالية  ويراعى في

 .ارتباط القصة بالبيئة التي يعيشها األطفال  .1

تاريخية أو ثقافية أو أخالقية أو العبر والصفات ) مفيدة احتوائها على معلومات  .2

 ( .الحميدة 

 .التعبير عن القصة يكون ذاتي ال بتقليد المعلم  .3

 .يستحسن استخدام األناشيد والموسيقى  .4

 .التدريس يكون بطريقة غير شكلية باستخدام ايعازات بلغة الحديث والتخاطب  .5

 

ية فهي وسيلة للتقرب الناضج العلمي الحتياج الواقع الطرق المستخدمة في التربية الرياض أما

 . إليجادهالذي دعت الضرورة 

المتطورة في  جالبرامالتي يبنى عليها بقية  األساسيةوالعتبار برامج المدارس االبتدائية القاعدة 

،  ةاألنشطالمراحل الدراسية الالحقة آخذاً بنظر االعتبار الخطوات التدريجية لتوزيع الفعاليات و 

 :يشتمل على ما يلي  لتربية الرياضية في المرحلة األولىفكان درس ا

 

 ــ: األساسيةالحركات / أوالً 

الركائز األساسية لجميع النشاطات الرياضية في الحياة وهي الحركات الشائعة التي تشكل         

، التسلق ، الدفع ،  اليومية للفرد والتي تساعد على تعلم المهارات الرياضية مثل المشي ، الحجل

- :الخ حيث يكون غرضها ...... وران السحب ، الد
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 .تنمية التوافق العضلي والعصبي  .1

 .لتساعد على تعلم المهارات واأللعاب تنمية القابليات الحركية لدى التلميذ  .2

 .مراعاة النمو المتزن للتالميذ  .3
 

 ــ:أأللعاب /ثانيا 
 :التي تستغل إلعداد التالميذ للعمل الجدي مثل تربوية ذات القيم ال األلعابو يقصد بها       

 .ة واأللعاب البسيطة التنظيم طاردالعاب الم .1

 .أأللعاب الصغيرة المرافقة لألناشيد  .2

 .أأللعاب الهادئة  .3
 

 ــ:التمارين البدنية  / ثالثا
لمرحلة التمارين لموافقة تلك الجسم مع  أعضاءان اختيار التمارين هنا يشمل تحريك كافة              

 ــ:العمرية والقدرة البدنية للتالميذ وتشمل هذه التمارين 

 .تمارين النظام والسير والهرولة  .1

 .تمارين القفز الموزون  .2

 .تمارين الذراعين  .3

 ( .الظهرية والبطنية والجنبية )تمارين الجذع  .4

 .تمارين الرجلين  .5
 

 ً  ــ:العاب الساحة والميدان / رابعا

ار معلم التربية الرياضية ما يناسب التالميذ من فعاليات ، ويمكن استخدام الفعاليات ويخت          

 ــ:التالية وبالتدرج 

 (.م  61ــ  31)ولفترات زمنية مختلفة الركض البطيء والسريع لمسافات محددة  .1

 .فعاليات القفزــ ومنها القفز فوق حواجز واطئة  .2

 .فعاليات رمي الكرات  .3
 

 ــ:الخفة والرشاقة فعاليات  /خامسا 

وتهدف هذه الفعاليات الى تحسين اللياقة البدنية وتنمية التوافق العضلي العصبي فضال           

 .عن تعويد التالميذ على النظام 
 

 ــ:درس التربية الرياضية في المرحلة االبتدائية الثانية 
 

 ــ:و محتوى هيكل درس التربية الرياضية في هذه المرحلة ه           

 .دقائق (  11ــ  8)  اإلعداديالقسم  .1

 القسم الرئيسي  .2

  دقائق (  11ــ  12) الفعاليات التعليمية. 

   دقيقة (  21ــ  18)الفعاليات التطبيقية. 

 .دقائق (   5) القسم الختامي  .3

 

 ـــ:مالحظة 

الصغيرة ،  األلعاب،  المفاجئةالحركات )تتخلل خطة الدرس بعض الحركات والتمارين 

 أقسامهاالدرس وهي ال تعتبر جزءاً من الخطة او  نجاحالتي تساعد على ( التمارين الترويحية 

الى مساهمتها في  إضافةللتالميذ وبث روح النشاط فيهم  وإثارةولكنها تعتبر عوامل تشويق 

 .   التربوية لدرس التربية الرياضية  األهدافتحقيق 

 



 17 

 ــ: ير خطة درس التربية الرياضيةقصكيفية ت

يكون المدرس في بعض األحيان مضطراً الى تقصير خطة درسه كي تتناسب مع          

 :الظروف المحيطة مثل 

 .حدوث ظرف قهري طارئ .1

 .الجو  برداءةعوامل جوية تنذر  .2

 .قصر الزمن المخصص للدرس  .3

 

فعملية تقصير الدرس ليست سهلة وتتطلب حرصا شديداً من قبل المدرس على قواعد 

ومن الممكن تقصير .بها سواء من الناحية التعليمية او التطبيقية او التربوية  اإلخاللعدم الخطة و

 :هما ..خطة الدرس من ناحيتين

 .الناحية الفنية ــ أي اختيار التمارين والفعاليات  .1

 .الدرس  إخراجالناحية التعليمية ــ أي الطريقة التي يسلكها المدرس في  .2

 

 ــ:كيفية إطالة خطة الدرس 

 ً الن ما  يواجه المدرس من ظروف تستدعي  تعتبر عملية إطالة خطة الدرس سهلة نسبيا

 :اإلطالة نادرة ومثال هذه الظروف 

 ( .سرعة جريان الدرس ) سرعة أداء الطالب للحركات وتفاعلهم مع الدرس  .1

 ( .إخراج الدرس بصورة دقيقة ) حسن تقدير المدرس للوقت واستغالله  .2

 

سهلة خاصةً إذا كان المدرس يعتني بالناحية التحضيرية لدرسه من خالل وتعتبر اإلطالة 

كما . وضع حركات والعاب احتياطية او يمكن للمدرس شرح احد موضوعات الدرس التالي 

كما يمكن االعتناء . الحر على حركات الخفة والقفز والرشاقة نيمكن استغالل الوقت بالتمري

في الحركات ، وهنا يجب االبتعاد عن طريقة التكرار بالطلبة المتأخرين ورفع مستواهم 

 .بالتمارين ألنها تولد الملل والضجر فضال عن التعب للعضالت العاملة نفسها 


