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اإلهداء
إلى كل من يدعم ويساهم في تطوير واقع
الحركة الرياضية العراقية
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المقدمة
يشهد عالمنا المعاصر تغيرات وتطورات متسارعة في طريق المعرفة واألبحاث
والتقنيات .فكان لزاما علينا أن نتواصل مع هذه التطورات المعرفية
يهدف هذا الكتاب وبالدرجة االولى الى التعرف على االلعاب الرياضية وتاريخها ونشأتها
وبعض القواعد العامة لكل لعبة وارتأيت ان اركز على االلعاب الفردية والفرقية التي تدرس
في كليات التربية الرياضية واعطاء نبذ مختصرة عنها تاريخيا ليتسنى للقارئ االطالع على
نشأة كل لعبة من هذه االلعاب،وايضا تطرقت في هذا الكتاب للطرائق التي تستخدم في
تدريسها واالساليب المستخدمة في اتباعها من قبل القائمين على تدريس هذه االلعاب
باالضافة الى كيفية اخراج الدرس النموذجي لدرس التربية الرياضية الذي يتمتع بطابع
خاص بانشطته المتعددة والمتنوعة التي تمارس اغلبها خارج غرفة الصف – في الملعب او
قاعة االلعاب الرياضية.
لقد تطرقت ايضا الى موضوع التمرينات الذي يعتبر من اهم الموضوعات والتي لها مكانة
هامة في التربية البدنية طبقا للمبادئ واالسس التربوية والعلمية بغرض تشكيل وبناء الجسم
وتنمية مختلف قدراته الحركية لتحقيق احسن مستوى ممكن في االداء الرياضي والمهني
الرياضي في مجاالت الحياة المختلفة .
الندعي الكمال في هذا الكتاب  .ولكنها محاولة متواضعة .فان اضفنا فلنا اجران وان اخطأنا
فلنا اجر واحد .ونعد الكتاب يمثل الحد االدنى من المعرفة المتعلقة بموضوعاته .ونعده مفتوح
النهاية  .وهذه دعوة لغيرنا لتكملة المشوار
وهللا ماوراء القصد
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أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية في العالم من حيث عدد الالعبين والمشاهدين
وهي لعبة تتميز بسهولة المهارات النظرية وصعوبة تنفيذها أثناء المنافسة .
وهي من األلعاب القديمة وتاريخها طويل حافظت فيه على حيويتها وقدرتها على استقطاب
الجماهير باهتمامهم
عرفها الصينيون عام 0511ق  .م باسم تسو تشو ) )Tsuchuومارسوا رياضتها
بشغف كبير وأعطوها أهمية خاصة فجعلوها جزءا من منهاج التدريب العسكري عام 511
ق.م لما تتميز به من روح المنافسة والنضال .
والكرة لهذا العهد عبارة عن غالف جلدي محشو بالشعر ليس لها حجم معين ،والمرمى
عبارة عن قائمين مصنوعين من قصب السكر ال تصل بينهما عارضة  ،أما الشبكة
فمصنوعة حبالها من الحرير .
انتقلت هذه اللعبة إلى بالد اإلغريق باسم (هاربستم ) Harpastumثم مارسها الرومان
وعن طريقهم انتقلت إلى بالد اإلنكليز حيث وجدت كل عناية واهتمام ،فمارسها الناس في
الشوارع والساحات العامة ،وانصرف معظمهم إليها دون سائر الرياضات األخرى مما دفع
بعض الملوك في إنكلترا واسكتلندا إلى محاربتها وتحريم ممارستها ،لما لها من تأثير في
انصراف أفراد الشعب عن التدريب على الفروسية وباقي الرياضات األرستقراطية .
لم تنجح هذه المحاوالت ،واستمر إقبال الناس على الكرة شديدا وحماسهم لها كبيرا،
فتأصلت أصولها ،ووضعت لها القوانين واألنظمة في القرن التاسع عشر ،وفيه انتقل
الالعبون من اللعب في الشوارع إلى اللعب في المدارس والسهول الخضراء .
وكان الالعب يستعمل كل أجزاء جسمه في سبيل الحفاظ على الكرة وهز مرمى
الخصوم .واستمرت الحال كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر فأنقسم الجمهور الكروي
على نفسه .
قسم يناصر استعمال اليد في اللعب ،والقسم اآلخر يعارض أي صورة من صور استخدام
اليد أو الذراع مهما كانت األسباب .
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فكان من الطبيعي أن يؤدي هذا االنقسام في الرأي إلى لعبتين أحدهما كرة القدم السائدة
اليوم ) (Soccerواألخرى لعبة الرجبي ) (Rugpurوقد تولت كامبردج وشفيلد ولندن
وتوتنجهام وبعض مدن النكشير قيادة وضع قوانين النظام القائم على عدم استخدام األيدي .
وفي عام  0863تأسس اتحاد كرة القدم في إنكلترا فدانت له جميع األندية بالطاعة
حرصا على كيان اللعبة وتوفيرا للجدل العقيم .
وأقيمت أول بطولة لكأس إنكلترا عام  0870ثم أقيمت أول بطولة إنكليزية العبين
المحترفين سنة . 0885
ومن إنكلترا انتقلت هذه اللعبة من جديد إلى العالم على أيدي رجال البحرية اإلنكليزية،
ورجال الصناعة والتجارة وكذلك بعض رجال الكنائس .
وقامت بعض األندية اإلنكليزية بجوالت خارجية وخاصة على البلدان المستعمرة ولعبت
على أرضها .
هذه الجهود إضافة لما تتمتع به اللعبة من صفات خاصة أسهمت في انتشارها ،فتأسست
لها أندية في أوروبا الغربية والدول االسكندنافية ،وكانت الدانمرك السباقة في هذا المجال،
أما المقابالت الدولية فبدأت بين إنكلترا واسكتلندا منذ عام  .0870ثم انتقلت اللعبة إلى
أوستراليا وتكونت أنديتها ابتداء من عام  0880ثم عرفتها جنوب أفريقيا ثم الهند في عام
 0883وبعدها انتقلت اللعبة إلى أميركا الالتينية وخاصة األرجنتين التي سارعت إلى إنشاء
األندية وتأسيسها عام . 0884
وإذا كانت إنكلترا هي التي أسهمت في انتشار اللعبة إال أن هنغاريا أسهمت كثيرا في
وضع القواعد المهارية والخطط الفنية فأسهمت بذلك في نموها وانتشارها ،فأطلق عليها اسم
بالد الكرة وتأسس اتحادها عام . 0910
ويعتبر القرن العشرون العصر الذهبي لكرة القدم وفي مطلعة تأسس اتحادها الدولي
)(FIFAفي باريس من سبعة أعضاء ونما هذا االتحاد حتى وصل عدد األعضاء إلى 048
اتحادا ووضع قانون كرة القدم في سبع عشرة مادة .
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طبيعة اللعبة وقواعدها :تقوم هذه الرياضة على أساس المنافسة بين فريقين عدد
أفراد الفريق الواحد أحد عشر العبا كحد أقصى ،بما في ذلك حارس المرمى .ويتم التنافس
على النجاح في تسديد الكرة إلى مرمى الخصوم بالقدم أو الرأس أو بأي جزء من أجزاء
الجسم ما عدا اليد والذراع .
ويبدأ الحكم المباراة بصفارته ويديرها وينهيها ،يعاونه مراقبان للخطوط .
يتحرك الالعبون لبدء اللعب بمجرد ضرب الكرة من نقطة نصف الملعب وإذا سجل أحد
الفريقين إصابة يستأنف اللعب بقيام الفريق الثاني بضربة البداية في منتصف الملعب
وتعتبر الكرة خارج الملعب عندما تتجاوز كلها خط المرمى سواء على األرض أو في الهواء
فوق المرمى .أما إذا أرسل العب الكرة ،وتجاوزت خط مرماه خارج قائمي المرمى،
فيستأنف اللعب بضربة ركنية من أقرب ركن خرجت منه الكرة .وتحتسب اإلصابة أو
الهدف عندما تتجاوز الكرة كلها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة بشرط أن ال تكون
قد رميت أو دفعت عن عمد بيد أو ذراع من الفريق المهاجم ،يستثنى من ذلك حارس المرمى
عندما يكون في منطقة جزائه .
ويعتبر فائزا الفريق الذي يسجل أكبر
عدد من األهداف في نهاية المباراة أما
إذا كان عدد األهداف متساويا ،فتنتهي
المباراة بالتعادل .
تتألف المباراة من شوطين مدة الشوط
خمس وأربعون دقيقة ما لم يتفق
الطرفان على خالف ذلك ،يضاف إليها
الوقت الضائع بسبب وقوع حادث أو
أي سبب آخر ،ويترك ذلك لتقدير
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الحكم .ويفصل بين الشوط واآلخر فترة للراحة ال تزيد عن خمس عشر دقيقة إال بموافقة
الحكم .
يتم تمديد الوقت ليسمح بتنفيذ ضربة الجزاء ،ويتم لعبها عند أو بعد آخر لحظة من الوقت
الطبيعي المحدد النتهاء أي من الشوطين .
األخطاء الشائعة  :هناك الكثير من األخطاء التي تمارس في المالعب عمدا أو سهوا
سنتعرض ألهمها :
التسلل  :يعتبر الالعب متسلال إذا كان أقرب لخط مرمى خصمه من الكرة في اللحظة التي
تلعب فيها الكرة إال في الحاالت التالية:
 .0أن يكون في نصف الملعب الخاص به .
 .0إذا تواجد خصمان أقرب لخط مرماهما منه .
 .3إذا كان آخر العب لعب الكرة أو لمسها من الخصوم.
 .4إذا وصلته الكرة مباشرة من ضربة مرمى أو ضربة ركنية أو رمية تماس أو عندما
يسقطها الحكم.
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ضربة الجزاء( بإنالتي):وهي ضربة تمنح ألحد الفريقين إذا تعمد أحد الالعبين أو حارس
المرمى من الفريق المنافس،ضرب الالعب المهاجم داخل منطقة الجزاء ،ليحاول منعه من
إحراز هدف ،وذلك بمسكه أو دفعه أو ركله بالقدم أو إيقاعه على األرض ،أو مهاجمته
بالكتف بقسوة وعنف ،أو مهاجمته من الخلف ،أو مسك الكرة أو دفعها باليد أو الذراع،
باستثناء حارس المرمى الذي يحق له استعمال يديه لمسك الكرة أو إبعادها عن مرماه .
تنفذ ضربة الجزاء من مكان محدد في الملعب وتوضع الكرة على عالمة خاصة بضربة
الجزاء ،ويجب أن يكون جم يع الالعبين (المدافعين والمهاجمين) خارج منطقة الجزاء وعلى
بعد عشر ياردات من مكان الكرة باستثناء الالعب الذي سينفذ الضربة وحارس المرمى
للفريق المضاد الذي عليه أن يقف ثابت األقدام على خط مرماه بين قائمي المرمى حتى يتم
تنفيذ الضربة .
أما الالعب الذي سينفذ الضربة فعليه أن يضرب الكرة إلى األمام ،ويمتنع عن لعبها ثانية
حتى يلعبها أو يلمسها
العب آخر.
المدارس العالمية في كرة
القدم:
 .1الطريقة
اإلنكليزية:وهي
األولى

ظهرت

الطريقة
في

بريطانيا عام  0863عندما
وضع أول قانون للعبة
وهي عبارة عن تنظيم
الالعبين في الملعب على
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الشكل التالي ): (1-1-9حارس المرمى ،ويقف أمامه مدافع وتسعة العبين في خط الهجوم .
 .2الطريقة االسكتلندية  :وقد ظهرت في اسكتلندا عام  0870وتنظيم الالعبين على الشكل
التالي )6-0-0-0( :حارس المرمى ،اثنان في خط الدفاع واثنان في خط الوسط وستة
مهاجمين .
 .3الطريقة الهرمية  :ظهرت في إنكلترا عام  0891وقد سميت هرمية ،ألن تشكيل
الالعبين األساسي في أرض الملعب يشبه هرما ،قمته حارس المرمى وقاعدته خط الهجوم.
( )5-3-0-0حارس المرمى – العبان في خط الوسط وخمسة مهاجمين .
 .4طريقة الظهير الثالث الدفاعية  :ظهرت في إنكلترا عام  0905وهي طريقة دفاعية (
W.M ).
 .5طريقة المثلثات النمساوية  :وهي هجومية هدفها كسر قوة دفاع طريقة الظهير الثالث
اإلنكليزية  ،ألن الالعبين يوزعون الكرة بشكل مثلثات الختراق الدفاع .
 .6طريقة قلب الهجوم المتأخر المجرية MM :وهي طريقة دفاعية .رجل لرجل (Man
) to Manوقد ظهرت في المالعب ألول مرة عام 0950م.
 .7الطريقة البرازيلية (-4
 ) 4-0وهي:طريقة دفاعية
وهجومية في نفس الوقت،
ولقد استطاع البرازيليون
إحراز كأس بطولة العالم لعام
0958

في

ستوكهولم

عاصمة السويد بهذه الطريقة.
 .8الطريقة
اإليطالية:

الدفاعية
Catenaccio
05

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

هي طريقة دفاعية بحتة وضعها المدرب اإليطالي(هيلينكو هيريرا)بغرض سد المرمى أما
المهاجمين(.)3-0-4-0
 .9طريقة ( :)4-3-3وهي طريقة دفاعية مشتقة من طريقة قلب الهجوم المتأخر المجرية
حيث يدافع الفريق بستة العبين بدال من خمسة .
.11

طريقة ( :)3-3-4وتمتاز هذه الطريقة بأنها طريقة دفاعية هجومية وتعتمد أساسا

على تحرك الالعب وخاصة العب خط الوسط.
.11

الطريقة الشاملة  :وهي طريقة هجومية دفاعية في نفس الوقت .حيث تعتمد على

جميع الالعبين في الهجوم وفي الدفاع .
تصميم ميدان اللعب  :ملعب كرة القدم مستطيل ،ويجب أن ال يزيد طوله عن مائة وثالثين
ياردة (001م) وال يقل عن مائة ياردة (91م) .أما العرض فيجب أن ال يزيد عن مائة ياردة
وال يقل عن  51ياردة (45م)
يخطط الملعب خطوط واضحة ال يزيد عرضها عن خمس بوصات (00سم) ويسمى الخطان
الطوليان بخطى التماس والقصيران بخطى المرمى .
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وتوضح في كل ركن من أركان الملعب األربعة راية مثبتة على قائم طرفه األعلى غير
مدبب ،وال يقل ارتفاعه عن خمسة أقدام (0،5م) ويجوز وضع رايتين على قائمين مماثلين
على بعد ال يقل عن ياردة واحدة ( 90سنتم) خارج خطي التماس على جانبي الملعب،
ويصل بين منتصفي خطي التماس وبين وسط الملعب بعالمة مناسبة تكون مركزا نصف
قطرها عشر ياردات ( 9،05م) تسمى دائرة المنتصف .منطقة المرمى  :عند نهايتي الملعب
يرسم خطان عموديان على خط المرمى وعلى بعد ست ياردات ( (5,5م من كل قائم،
ويمتدان داخل الملعب لمسافة ست ياردات (5،5م) ويوصالن بخط مواز لخط المرمى،

وتسمى المساحة المحصورة بين تلك الخطوط وخط المرمى بمنطقة المرمى.
منطقة الجزاء :عند نهايتي الملعب يرسم خطان عموديان على خط المرمى وعلى بعد 08
ياردة (06،5م) من كل قائم من قائمي المرمى ،ويمتدان داخل الملعب لمسافة ثماني عشرة
ياردة ،ويوصالن بخط مواز بخط المرمى وتسمى المساحة المحصورة بين تلك الخطوط
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وخط المرمى بمنطقة الجزاء وتوضع عالمة مناسبة داخل كل منطقة من منطقتي الجزاء
على خط وهمي (غير مرسوم) عمودي على منتصف خط المرمى وعلى بعد  00ياردة
(00م)

منه،

وتسمى

هذه

العالمة

بعالمة

ضربة

الجزاء،

ويرسم من هذه
العالمة

خارج

منطقة

الجزاء

قوس من دائرة
نصف

قطرها

عشر

ياردات

( )9،05ويتصل
طرفاه بالخط الموازي لخط المرمى .
المنطقة الركنية  :يرسم عند كل قائم راية ركنية داخل الملعب ربع دائرة مركزها القائم،
ونصف قطرها ياردة واحدة ( 90سنتم) وتسمى هذه المساحة بالمنطقة الركنية .
المرمى  :يوضع المرمى في منتصف خط المرمى  ،ويتألف من قائمين رأسيين ،ويثبت على
بعد مسافة متساوية من قائمي الركن.
أما المسافة بين قائمي المرمى ،فيجب أن تكون ثماني ياردات (7،30م) من الداخل.
ويتصالن من أعلى بواسطة عارضة أفقية ،حافتها السفلي على ارتفاع ثمانية أقدام (0،44م)
من سطح األرض ،ويجب أن ال تزيد سماكة العارضة وقائمي المرمى عن خمس بوصات
( 00سم ) وأن تكون السماكة نفسها في كل من العارضة والقائمين .ويجوز تثبيت شباك
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بالقائمين والعارضة واألرض خلف المرمى بإحكام ،ووضع مناسب ،يسمح بوجود مكان
فسيح لحارس المرمى.
الكرة :كرة القدم كروية الشكل ،وغالفها الخارجي من الجلد أو أي مادة أخرى معتمدة،ويجب
أن ال يزيد محيطها عن ثمان وعشرين بوصة( 70سم ) وال يقل عن سبع وعشرين
بوصة((68سم أما وزنها ،فيجب أن ال يزيد عن ست عشرة أوقية ( 451غ) وال يقل عن
أربع عشرة أوقية ( 396غ)وال يسمح بتغيير الكرة أثناء اللعب ما لم يأذن الحكم بذلك .
مالبس الالعبين :يجب أن ال يلبس الالعب أي شيء يكون فيه خطورة على العب آخر.
والمالبس المعتادة تتكون من قميص وبنطلون قصير(شورت) وجوربين (كلسات)وحذاء
للقدم ويجب أن تكون ألوان ثياب حارس المرمى مميزة عن ألوان الالعبين والحكم .أما
الحذاء ،فيجب أن تتوافر فيه المواصفات التالية:
يجب أن تكون العوارض)المساطر) مصنوعة من الجلد أو المطاط ويجب أن تكون
مستعرضة ومسطحة .وال يقل عرضها عن نصف بوصة ( 00،7ملم) وأن تمتد بكامل
عرض نعل الحذاء ،وأن تكون مستديرة األطراف .
هيئة التحكيم  :يعين حكم إلدارة كل مباراة وتبدأ سلطته ومزاولته الختصاصاته بمجرد
دخوله الملعب ،يعاونه مراقبان للخطوط واجبهما (إذ أقره الحكم) أن يبينا خروج الكرة من
الملعب وأي الفريقين له الحق في الضربة الركنية أو ضربة المرمى أو رمية التماس،
وعليها أيضا مساعدة الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون .
يجهز مراقبا للخطوط برايات من الجهة المسؤولة التي تقام المباراة على أرضها.
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ويتقرر اختيار نصفي الملعب وضربة البداية بأجراء قرعة بواسطة قطعة من النقود،
وللفريق الذي يفوز بالقرعة اختيار إحدى ناحيتي الملعب أو ضربة البداية .
عند

ضرب

الكرة

ضربة البداية يجب أن
يكون كل العب في
نصف ملعبه وأن يبقى
الالعب الذي ضرب
ضربة البداية بعيدا
عن الكرة مسافة ال
تقل عن عشر ياردات
حتى يتم ضربها أو

رة السلة

لمسها من العب آخر .
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كرة

السلة

إحدى

األلعاب

الرياضية األكثر شعبية في العالم
بعد كرة القدم .ويمكن للرجال
والسيدات ممارستها بنفس القوانين
والقواعد المهارية .
عرفت الحضارات القديمة ألعاب
مماثلة لكرة السلة من القرن السابع
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قبل الميالد كلعبة (بوكتابوك) عند )  ( Mayasوعرفتها الشعوب االزتيكية باسم (تشال
شلي )أما كرة السلة كما نعرفها اليوم ،فقد ابتكرها الدكتور ( جيمس ناي سميث ) أستاذ
التربية الرياضية في مدرسة (سبد نجفيلد) في والية ماساتشوستس األميركية عام 0890
وذلك لتحقيق رغبة العبي كرة القدم األميركية الذين أحسوا بحاجتهم إلى لعبة رياضية يمكن
أن تؤدى في صالة مقفلة هربا من األمطار والبرد والصقيع يمارسونها في فصل الشتاء بعد
انتهاء موسم كرة القدم والبايسبول بدال من التمرينات السويدية واأللمانية التي لم تكن تتالءم
مع طبيعتهم التي تميل إلى القوة والسرعة والمنافسة ،وال تشبع رغبتهم بالحركة والنشاط
والتعبير عن النفس .
وبعد عدة محاوالت تجريبية فاشلة ،وضع (ناي سميث) لعبة تلعب خاللها الكرة باليدين بدال
من القدمين ،وجرت التجربة األولى وكان الهدف استعمل للتصويب سلة خوخ فسميت اللعبة
كرة السلة .
وأراد (ناي سميث) أن تكون لعبة خالية من الخشونة والعنف الموجودين في كرة القدم
األمريكية ،فمنع الجري بالكرة ،حتى ال يهاجم الالعبون حامل الكرة مهاجمة عنيفة ألخذها
منه .
واعتبر أن مجرد لمس الالعب حتى وإن كان ال يحمل الكرة خطأ يتنافى مع روح اللعبة،
وجعل الفكرة األساسية للعب هي الجري والتمرير والتصويب ،دون لمس الالعب المنافس
أو مهاجمته بعنف ،وكانت السلة في بادئ األمر عبارة عن سلة خوخ مسدودة القاع ،وكان
من الضروري أن يكون في كل ملعب سلم حتى يتمكن الحكم من إخراج الكرة عندما تستقر
في الهدف .
ثم أزيل القاع ،فاستراح الحكم من الصعود والهبوط إلخراج الكرة عند كل هدف يسجل .
أحب طلبة الدكتور (ناي سميث) اللعبة ،وعملوا على نشرها في مدنهم وقراهم أثناء عطلة
رأس السنة ،فدخلت اللعبة الجديدة المدارس والكليات والجامعات األميركية قبل أن توضع
قوانينها بشكل كامل .
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ثم وضع الدكتور(ناي سميث) قانونها في ثالث عشرة مادة (لم تزل منها اثنتا عشرة مادة في
القانون الجديد .
وتبنت جمعية الشبان المسيحية اللعبة في الواليات المتحدة وغيرها من البالد التي كان
للجمعية فروع فيها .
ثم دخلت كرة السلة ميدان االحتراف ،وعملت المباريات بين الفرق المحترفة على تقدم اللعبة
وانتشارها فمرت بمراحل عدة تطورت فيها حتى اتخذت شكلها ونظمها الحالية .
فعدد العبيها كان في بداية األمر
تسعة العبين ،ثالثة للهجوم
وثالثة للوسط وثالثة للدفاع ،أما
عدد أشواط مباراتها فكان ثالثة
مدة الشوط  01دقيقة ثم عدل
العدد فأصبح أربعة أشواط مدة
كل منها  01دقائق ثم عدل العدد
مجددا فأصبحت المباراة مؤلفة
من شوطين مدة كل منهما 01
دقيقة .
وفي سنة  0914أقيمت األلعاب
األولمبية في مدينة سانت لويس
في الواليات المتحدة األمريكية
عرضا في كرة السلة في هذه
الدورة بقصد االعتراف بهذه اللعبة دوليا ،وقد حصل االعتراف فعليا أثناء الدورة .
وفي عام  0916تكونت لجنة لوضع قوانين جديدة للعبة ،فوضعت قانونا جديدا مؤلفا من 00
مادة بدال من  03مادة في القانون الذي وضعه الدكتور (ناي سميث).
03

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

وأثناء الحرب العالمية األولى ،مارس اللعبة الجنود األميركيون في تمركزهم فكان هذا
عامال جديدا ،أسهم في نشر اللعبة في مختلف أنحاء العالم .
وكانت أسس ممارسة هذه اللعبة مختلفة بين والية وأخرى فكان العام  0905عام وضع
قانون موحد للعبة ،ففيه اجتمعت هيئة تضم مندوبين عن جميع الكليات والمدارس الثانوية
ووضعت القانون الموحد الجديد.
وعلى أثر انعقاد أول بطولة جامعية للعبة في تورينو بإيطاليا سنة  0933اجتمع مندوبو
الهيئات المشتركة في هذه البطولة في مدينة لوزان بسويسرا،
وقرروا تشكيل هيئة دولية تعمل على توحيد القوانين الخاصة باللعبة وتسعى إلى إدخالها
برنامج األلعاب األولمبية فظهر بذلك أول اتحاد دولي لكرة السلة في  7تشرين األول عام
0933م.
وفي عام  ،0936انعقدت األلعاب األولمبية في مدينة برلين في الجمهورية األلمانية.
وأدرجت كرة السلة في البرنامج األولمبي ألول مرة ،وجرت مبارياتها بحضور
الدكتور(ناي سميث)مؤسس اللعبة وشاهد النجاح الذي حققته.
وبعد انتهاء الدورة المذكورة تم إدخال تعديالت كثيرة على النظم الخاصة باللعبة ،منها:
تقسيم الملعب إلى قسمين ،وقاعدة العشر ثوان .
أما أهم البلدان التي تمارس هذه اللعبة وتحرز فرقها ألقاب البطوالت فهي :الواليات المتحدة
األميركية ،واالتحاد السوفيتي وإيطاليا ويوغوسالفيا والفلبيين والبرازيل وكوبا وكندا
وأسبانيا .
طريقة اللعب  :تقام مباراة كرة السلة بين فريقين يضم كل منهما خمسة العبين وخمسة أو
سبعة العبين احتياطيين حسب طبيعة المباريات.
تبدأ مباراة كرة السلة بكرة ما بين العبين في الدائرة المركزية يستطيع الالعب خاللها تمرير
الكرة أو رميها أو ضربها أو دحرجتها أو المحاورة بها في أي اتجاه في حدود القوانين.
04

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

وغاية كل فريق هو رمي الكرة في سلة الفريق المنافس وتسجيل أكبر عدد من النقاط ومنع
الفريق المنافس وتسجيل أهداف لصالحه.
تحسب اإلصابة نقطتين أو ثالث نقاط تبعا للمسافة التي يرمى منها الالعب الكرة .وتحسب
نقطة واحدة في ضربات الجزاء .
مدة المباراة  :تتكون المباراة من اربعة (  )4فترات كل فترة (  )01دقائق وهناك استراحة
من ( ) 0دقيقتين بين الفترة االولى والثانية وبين الفترة الثالثة والرابعة وقبل كل فترة اضافية
هناك

لعب

استراحة

الشوط االول من ()05
خمسة

دقيقة

عشر

وهناك استراحة اللعب
من ( )01دقيقة قبل
الوقت

المحدد

لبداية

المباراة إذا انتهى الوقت
المحدد

للمباراة

وقد

تعادل الفريقان بالنقاط
تمدد المباراة لمدة خمس
دقائق كشوط إضافي كي
يتقدم فريق منافسه في
عدد النقاط فإذا

لم

يحصل تغيير في عدد
النقاط لصالح أي من
الفريقين ،تلعب أشواط
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إضافية أخرى مدة كل منها خمس دقائق حتى يتمكن أحد الفريقين من الفوز .
أبعاد الملعب  :تقام المباريات في كرة السلة في مالعب مكشوفة أو صاالت مقفلة ويجب أن
يكون ارتفاع سقف الصالة سبعة أمتار على األقل .والملعب مستطيل الشكل طوله ثمانية
وعشرون مترا وعرضه خمسة عشر مترا وأرضه مسطحة .
يخطط الملعب بخطوط ظاهرة تبعد لمسافة ال تقل عن مترين عن أي عائق خارجي ،أما خط
المنتصف فيرسم موازيا للخطين الخلفيين .
المنطقة األمامية للفريق هي جزء الملعب الممتد بين الخط الخلفي وراء سلة الفريق المنافس
والجزء األقرب من خط المنتصف أما منطقة سلة الثالث نقاط فتحدد على أرض الملعب
بخطوط مرسومة تشكل نصف دائرة طول شعاعها  6،05ومركزها هو نقطة على أرض
الملعب تقع على االمتداد العمودي لمركز الحلقة ،وتكون المسافة بين مركز نصف الدائرة
ومنتصف الخط الخلفي المقابل  0،575م اعتبارا من الحافة الداخلية للخط .
المنطقتان المحرمتان وخط الرمية الحرة  :المنطقة المحرمة هي المساحة المحددة بالخط
الخلفي وخط الرمية الحرة ،وتربط بنقطتين تقعان على بعد ثالثة أمتار على كل جهة من
منتصف الخط الخلفي .
منطقة الرمية الحرة تتضمن المنطقة المحرمة باإلضافة إلى نصف دائرة طول شعاعها
 0،81م ومركزها منتصف خط الرمية الحرة ،ويرسم النصف اآلخر من هذه الدائرة متقطعا
داخل المنطقة المحرمة .
اللوحتان  :اللوحتان مصنوعتان من الخشب المتين أو من مادة شفافة مطابقة سماكة الواحدة
منهما  3سنتم وطولها  0،81م ،وعرضها  0،01م .
ويرسم على وجهها خلف حلقة السلة مستطيل طوله مواز لطول اللوحة وقدره  59سنتم
وعرضه مواز لعرض اللوحة وقدره  45سنتم .
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تثبت اللوحة عمودية على أرض الملعب وبشكل يتوازى فيه ضلعها الطويل مع الخط الخلفي
وتكون المسافة بين حافتها السفلي وأرض الملعب  0،75م وجه اللوحة مواز للخط الخلفي
وعلى مسافة  0،01منه داخل الملعب .
السلتان  :تتضمن كل سلة منهما حلقة وشبكة .
الحلقة مصنوعة من الحديد المبروم (دائرية المقطع) سماكتها 01ملم ،وطول قطرها الداخلي
 45سنتم ،ويجب أن توضع أفقيا على ارتفاع  3،15م من سطح األرض ،أما الشبكة فتصنع
من الخيوط البيضاء وطولها  40سنتم .
الكرة  :كرة السلة كروية الشكل تتألف من غالف جلدي أو مطاطي أو من مادة اصطناعية
أما محيطها فيتراوح بين  75سنتم و  78سنتم .
ويتراوح وزنها بين  600غرام أو  651غراما ويجب أن يبلغ ضغط الهواء داخلها حدا
يجعلها إذا ألقيت من علو  1,80م تقريبا على أرض خشبية أو على أرض الملعب ،ترتد إلى
ارتفاع معدله بين  0،01م و  0،41م .
هيئة التحكيم  :تتألف هيئة التحكيم من طاقم من اإلداريين موزعة أدوارهم كما يلي:حكم
أول،حكم ثان ،ميقاتي ،مسجل وميقاتي  31ثانية .
يبدأ الحكم المباراة برمي الكرة بين العبين متنافسين في الدائرة المركزية .
الالعبون  :يتألف كل فريق من عشرة العبين على األكثر وخالل الدورات التي يتوجب فيها
على الفريق خوض أكثر من خمس مباريات يمكن أن يرفع عدد العبي كل فريق إلى اثني
عشر العبا .
خالل المباريات ال يسمح للفريق إال بتواجد خمسة العبين على أرض الملعب .
المهارات األساسية في لعبة كرة السلة :
 -0مسك الكرة .
 -0التمرير .
 -3استقبال الكرة .
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 -4المحاورة.
 -5حركات القدمين – االرتكاز تغيير االتجاه ،تغيير السرعة
 -6التصويب
 -7طرق الدفاع.
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لعبة رياضية حديثة ،أوروبية المولد ،أميركية النشأة والنمو والتطور ،عرفت في نهاية
القرن التاسع عشر باسم (فاوست بال) ،وأخذ أصولها (وليم مورجان) مدير الرياضة بجامعة
هوليوك األميركية سنة  ،0894وطورها ،ليتسنى لرجال األعمال األميركيين مزاولتها،
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وإليه يعود الفضل في صنع الكرة الحالية ،وفي استبدال الحبل األلماني بالشبكة المستعملة
حاليا .
بعد ذلك عدل (الفريد هالستيل) طريقة اللعب ،وجعل الكرة تلعب في الهواء ،وال يسمح لها
بالسقوط إلى األرض ،فسميت لهذا السبب"الكرة الطائرة".
انتشرت هذه اللعبة بواسطة جمعيات الشبان"المسيحية"التي أدخلتها ضمن برامجها ،في
أنحاء أميركا الشمالية خالل الفترة الممتدة من سنة  0911وحتى سنة . 0905
وجمعية الشبان المسيحية هي التي وضعت قوانينها الموحدة األولى ،وعممتها على جميع
فروعها في أنحاء العالم .
ثم تطورت هذه القوانين خالل األعوام ( )0907-0900حيث أصبح عدد الالعبين في
الملعب ستة () 6وارتفاع الشبكة ( 043سنتم) وهو االرتفاع الحالي .
انتقلت هذه اللعبة بواسطة الجيوش األميركية إلى كندا ودول أميركا الوسطى وأوروبا
الغربية ،وتأسس اتحادها الدولي سنة  ،0947ووضع القانون الدولي للعبة وأقره ،وهو
المعمول به حاليا مع بعض التعديالت الفنية .
أول بطولة أوروبية لكرة الطائرة أقيمت سنة  0948في العام التالي نظمت أول بطولة
للعالم .
صنفت في منهاج األلعاب األولمبية الصيفية في دورة طوكيو سنة  ،0964فكان هذا
التصنيف انطالقة قوية للعبة،ملعب الكرة الطائرة:الملعب مستطيل ،طوله ثمانية عشر مترا،
وعرضه تسعة أمتار ،تخطط أرضه بخطوط واضحة عرضها (5سنتم).
يقسم الملعب إلى قسمين مربعين متساويين ،طول ضلع المربع تسعة أمتار ،يفصل بينهما
خط المنتصف .
يرسم على مسافة ثالثة أمتار من خط المنتصف من كل جانب خط مواز لخط المنتصف،
يقسم كل مربع إلى منطقتين ،تسمى المنطقة القريبة من الشبكة بالمنطقة الهجومية ،والمنطقة
الثانية بمنطقة الدفاع .
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تحدد منطقة اإلرسال بخط طوله( 05سنتم) ويبعد عن خط النهاية( 01سنتم) ،ويفضل أن
تلعب الكرة الطائرة في صالة مغلقة ارتفاع سقفها ال يقل عن سبعة أمتار .
الشبكة  :طولها تسعة أمتار ونصف المتر وعرضها متر واحد .على جانبيها قضيبان من
مادة (الفيبر كالس )طول القضيب ( 081سنتم) وارتفاع الشبكة ( 043سنتم) للرجال و
( 004سنتم) للسيدات .
الكرة  :تلعب الكرة الطائرة بكرة مصنوعة من الجلد موحدة اللون يتراوح وزنها بين 061
غراما ،و 081غراما .ويتراوح محيطها بين  65سنتم و  67سنتم .
طريقة اللعب  :الكرة الطائرة لعبة جماعية يمارسها الرجال والنساء بنفس الشروط ،ما عدا
ارتفاع الشبكة فيكون  043سنتم للرجال و  004سنتم للنساء.
تلعب الكرة الطائرة عن طريق كرة ترسل من منطقة اإلرسال في الملعب إلى الجهة
األخرى ،ويجب أن تمر فوق الشبكة من غير أن تلمسها أو تلمس العمود الذي ترتكز عليه
الشبكة .
فريق هذه اللعبة مؤلف من ستة العبين في الملعب وستة العبين احتياط وال يجوز أن تبدأ أو
تنتهي المباراة بأقل من هذا العدد القانوني .
يقوم أعضاء الفريق بتبديل مراكزهم في الملعب بعد كل مرة يفوز فيها الفريق باإلرسال،
وذلك مثل تبديل عقرب الساعة ،حتى يتسنى لكل العب أن يقوم باإلرسال والدفاع والهجوم .
وتتألف المباراة من خمسة أشواط على األكثر ،يفوز فيها الفريق الذي يحرز ثالثة أشواط
قبل الفريق اآلخر  .ويفوز الفريق بالشوط إذا أحرز خمس عشر نقطة قبل الفريق اآلخر كحد
أدنى،
أما إذا تعادلت النقاط  ،04-04 :فيجب أن تمدد نقاط الشوط حتى يستطيع فريق من إحراز
نقطتين قبل الفريق المنافس. 05-07-04-06 :
والكرة الطائرة من األلعاب الجماعية التي ال يجوز أن تنتهي مباراتها بالتعادل ،بل يفوز أحد
الفريقين بإحدى النتائج التالية3 - :صفر. 0 – 3 ،0 – 3 ،
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األخطاء الشائعة في الكرة الطائرة :
 لمس الشبكة أثناء الدفاع أو الهجوم . لمس خط النهاية أثناء ضرب اإلرسال .ضرب الكرة بشكل متتابع ومتصل من نفس الالعب إال في حال صد الهجوم . -ضرب الكرة ضربة هجومية من العب في المنطقة الخلفية .

33

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

34

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

لعبة اشتقت أساسا من لعبة (التفاحة) ابتكرها المايجور (وبنكفيلد) من الجيش البريطاني
الذي كان يرابط في الهند عام ،0874ثم تطورت ونمت واتخذت شكلها وقوانينها في إنكلترا،
فانعقدت دورتها األولى في ويمبلدون عام ، 1877ثم انتقلت إلى النمسا عام  ،0884وبعد
ذلك قيض لها األخوان (دورتي) اللذان صقالها ،ووضعا لها القوانين واألنظمة التي يلعب
بها حاليا .
صنفت في منهاج األلعاب األولمبية منذ الدورة األولمبية األولى عام  0896واستمرت حتى
دورة  0904عندما ألغيت من المنهاج األولمبي واستبدلت بدورة عالمية وإقليمية ،وتعتبر
دورة كأس دايفس التي انعقدت سنة  0911إحدى أهم دوراتها .
ورياضة التنس يمارسها الرجال والنساء ،وتلعب بشكل فردي أو زوجي من جنس واحد أو
مختلط .يمارسها الهواة والمحترفون وتعتبر الدورات الدولية التالية من أهم الدورات التي
تقام عالميا كل عام في لعبة التنس :
دورة ويمبلدون  :إنكلترا
دورة روالن غاروس  :فرنسا
مرست هيلز  :الواليات المتحدة األميركية
دورة استراليا
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هذه الدورات مخصصة لألفراد من الجنسين ،وجوائزها المالية كبيرة جدا ،ويعتبر الفائز
األول فيها بمنزلة بطل العالم لالعبين المحترفين .
أما البطولة العالمية للفريق ،فهي بطولة كأس دايفس وهي بمنزلة بطولة العالم للدول
المشاركة فيها .
ملعب كرة المضرب (التنس(:تمارس رياضة التنس في ملعب مستطيل الشكل طوله  78قدما
( 03،77م) وعرضه  07قدما  (8,23م تقسمه من وسطه بالعرض شبكة معلقة بحبل أو
سلك معدني ال يزيد قطره عن ثلث اإلنش ( 1،8سنتم) وتمتد الشبكة بشكل تمأل به المسافة
بين العمودين تماما ،وتكون ذات فوهات أو خروم صغيرة ال تسمح للكرة بالمرور من
خاللها .أما ارتفاعها من الوسط فثالثة أقدام ( 90،4سنتم) حيث تشد ،وتثبت من األسفل
بحزام أبيض اللون ال يزيد عرضه عن إنشين ( 5سنتم) ويجب أن يغطى الحبل أو السلك
المعدني ،وأعلى الشبكة وجانباها بشريط من القماش األبيض ال يقل عرضه عن انشين (5
سنتم) وال يزيد عن ( 6،3سنتم).
تسمى الخطوط التي تحدد نهايتي الملعب بخطي القاعدة ،أما الخطان اللذان يحددان جانبيه،
فيسميان بخطي الجانبين .
يرسم خط اإلرسال على جانبي
الشبكة وعلى مسافة مقدارها
واحد وعشرون قدما ( 6،41م)،
منها وبشكل مواز لها .
أما الملعب المخصص للعب
الفريق الزوجي (الثنائي) فعرضه
ستة وثالثون قدما ( 01،97م)
أي أعرض من الملعب المخصص للعبة الفردية بأربعة أقدام ونصف القدم ( 0،38م).
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الكرة  :يجب أن يكون للكرة شكل خارجي منتظم ،وأن تكون بيضاء أو صفراء ،وأن تكون
أقسامها متصلة بدون غرزات خياطة ،وأن يتراوح قطرها بين ( 6،35سنتم) و (6،67
سنتم) أما وزنها فيجب أن يتراوح بين ( 56،7غ) و ( 58،5غ (
المضرب  :ال يشترط فيه شكل أو حجم أو مادة معينة أما وزنه فيتراوح بين ثالث عشرة
أوقية ونصف األوقية وأربع عشرة أوقية إنكليزية .
والمضرب المناسب لالعب هو المضرب الذي يكون الالعب مستريحا له عند اللعب ويجب
مراعاة أال يكون المضرب خفيفا أكثر من الالزم فالمضرب الخفيف يحتاج إلى قوة أكبر في
رد الكرة .
طريقة اللعب وقواعده  :يبدأ اللعب مع بداية اإلرسال من منطقة اإلرسال إلى الالعب
المقابل ،ويجب أن تمر الكرة فوق الشبكة وفي الجهة المخصصة في الملعب الستقبال
اإلرسال .ويجب على الالعب المستقبل أن يضرب الكرة بالمضرب قبل أن ترتد الكرة
مرتين على أرض الملعب .
إذا أخطأ المرسل في اإلرسال األول ،فيجب أن يؤدي اإلرسال للمرة الثانية من خلف نفس
نصف الملعب الذي أرسل فيه ذلك الخطأ .
ويعاد اإلرسال إذا لمست الكرة المرسلة الشبكة أو الحزام أو الشريط ،وكانت فيما عدا ذلك
صحيحة .وتعاد أيضا بعد لمسها للشبكة أو الحزام أو الشريط إذا لمست المستلم أو أي شيء
يلبسه أو يحمله ،وذلك قبل أن تلمس األرض .
إذا ربح الالعب نقطته األولى فيسمى العد ( )05لذلك الالعب.وإذا ربح نقطته الثانية ،فيسمى
العد ( )31لذلك الالعب.وإذا ربح نقطته الثالثة ،فيسمى العد ( )41والنقطة الرابعة التي
يربحها الالعب تسمى شوطا لذلك الالعب ،فيما عدا اآلتي :إذا ربح كل من الالعبين ثالث
نقط ،فيسمى العد تعادال ،والنقطة التالية التي تربح من قبل أي العب تسمى أفضلية لذلك
الالعب وإذا ربح الالعب اآلخر النقطة التالية فيسمى العد أيضا تعادال وهكذا حتى يربح
الالعب نقطتين مباشرة بعد عد التعادل .
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الالعب أو الالعبان (الزوجي) الذي يربح أوال ستة أشواط يربح المجموعة إال إذا كان
مجموع أشواط هذه المجموعة زوجيا ففي هذه الحال ،ال يتم التبادل إال بعد نهاية الشوط
األول من المجموعة
التالية .يجب أن يكون
الحد

األقصى

مجموعات
خمس

لعدد
المباراة

مجموعات
وثالث

للرجال

مجموعات للنساء .
عند

تبادل

جهتي

الملعب ،يجب أن ال يمر أكثر من دقيقة واحدة بين انتهاء الشوط السابق وبين استعداد
الالعبين لبدء الشوط التالي .
تطبق في مباريات كرة المضرب طريقة كسر التعادل عندما يصل العد إلى ستة أشواط لكل
فريق أو ثمانية أشواط لكل منهما في أي مجموعة إال في المجموعة الثالثة لمباراة تتألف من
ثالث مجموعات أو في المجموعة الخامسة لمباراة مؤلفة من خمس مجموعات .وتطبق
الطريقة التالية في شوط كسر التعادل .
اللعبة الفردية :
الالعب الذي يربح أوال سبع نقاط يربح الشوط والمجموعة شرط أن يتقدم بفارق نقطتين عن
منافسه .فإذا توصل العد إلى ست نقاط لكل منهما ،فيجب أن يمدد الشوط حتى حصول هذا
الفارق .ويستعمل العد الرقمي خالل شوط كسر التعادل.
الالعب صاحب الدور في اإلرسال ،هو المرسل للنقطة األولى ،وخصمه هو المرسل
للنقطتين الثانية والثالثة .وبعد ذلك يرسل كل العب نقطتين متتاليتين بالتناوب حتى يتقرر
رابح الشوط والمجموعة.
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ابتداء من النقطة األولى يؤدي كل إرسال بالتناوب من الملعب األيمن ،فالملعب األيسر بدءا
من الملعب األيمن .
يجب على الالعبين أن يتبادال طرفي الملعب بعد ست نقاط وبعد انتهاء شوط كسر التعادل.
اللعبة الزوجية  :يطبق في اللعبة الزوجية نفس اإلجراء المتبع في اللعبة الفردية بالنسبة
لشوط كسر التعادل.
هيئة التحكيم  :يعين لكل مباراة حكم أساسي ،حكام خطوط ،حكام حبل الشبكة .حكام خطأ
القدم ،وقراراتهم نهائية.
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المالكمة لعبة رياضية قديمة ،عرفها اإلغريق ،ومارسوها في ألعابهم األولمبية ابتداء من
الدورة الثالثة والعشرين سنة  698قبل الميالد .
مارسها المالكمون بقبضة عادية في البداية ،ثم ارتدوا القفازات الحقا ،وفي بعض األحيان،
كانوا يضيفون المسامير الحديدية للقفازات مما حول هذه اللعبة إلى رياضة عنيفة قد تؤدي
إلى الموت .
أما تاريخها الحديث فيعود إلى بداية القرن الثامن عشر ،عندما طور اإلنكليز هذه اللعبة
وأعطوها وجهها الجديد والحديث ،ويعتبر (توم فيكز)  0709أول بطل في تاريخها أما
واضع قوانينها األولى فهو ( جاك براوتن ) . 0731
وما زالت هذه اللعبة تنمو وتتطور وتنتشر ،فاخترعت لها القفازات الحالية ،ومن تأسس
االتحاد اإلنكليزي لهذه الرياضة سنة  0884واالتحاد األميركي سنة  ،0888وفي سنة
1891أقر الماركيز (لونيز باري) القانون الحالي للعبة والذي استمر متبعا في المنافسات
والمباريات في لعبة المالكمة مع بعض التعديالت .
وتعتبر بداية القرن العشرين ،بداية انتشار هذه اللعبة أوروبيا حيث صنفت في برنامج
األلعاب األولمبية في الدورة الثالثة سنة  0914والتي أقيمت في سانت لويس ،في الواليات
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المتحدة األميركية وأقيمت بطولتها األوروبية األولى عام  ،0900وفاز بالبطولة جورج
كاربانييه البطل شعبية في أوروبا.
تأسس االتحاد الدولي للهواة سنة  ،0903أما المحترفون فلهم اتحادهم الخاص .
ولهذه الرياضة اليوم شعبية كثيرة يمارسها الهواة والمحترفون من الرجال وهي منتشرة
كرياضة شعبية في الواليات المتحدة األميركية ،وتعتبر مباريات التنافس على ألقاب
البطوالت في األوزان المختلفة أحدث رياضة هامة .
فئات المالكمين  :يتوزع المالكمون إلى فئات حسب أوزانهم كما يلي:
 -0خفيف الذبابة  Mimoucheللمالكمين الذين ال تزيد أوزانهم عن  48كلغ
 -0الذبابة  Moucheللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  48كلغ وال تتجاوز  50كلغ
 -3الديك  Coqللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  50كلغ وال تتجاوز  54كلغ
 -4الريشة  Plumeللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  54كلغ وال تتجاوز  57كلغ
 -5خفيف  Legerللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  57كلغ وال تتجاوز  61كلغ
 -6خفيف الوســـط Miwelterللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  61كلغ وال تتجاوز 63
 0/0كلغ
 -7وسط  Welterللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  0/0 63كلغ وال تتجاوز  67كلغ
 -8خفيف متوسط  Mi moyenللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  67كلغ وال تتجاوز 70
كلغ
 -9متوسط  Moyenللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن  70كلغ وال تتجاوز  75كلغ.
-01

خفيف الثقيل  Mi lourdللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن75كلغ وال تتجاوز 80

كلغ
-00

الثقيل  Lourdللمالكمين الذين تزيد أوزانهم عن80كلغ وال تتجاوز90كلغ.
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-00

فوق الثقيل

Lourd

Super

لمالكمين الذين تزيد
أوزانهم عن90كلغ

فما فوق .

المباريات:
تنظم مباريات المحترفين وتتألف المباراة من عدة
جوالت يتراوح عددها بين ست وجوالت وخمس
عشرة جولة ،مدة كل واحدة منها ثالث دقائق فترة الراحة بين الجولة واألخرى مدتها دقيقة
واحدة .أما للهواة فتتألف المباراة من ثالث جوالت مدة الواحدة منها ثالث دقائق وفترة
الراحة بين الجولة واألخرى مدتها دقيقة واحدة .
 -0هيئة التحكيم  :تتألف هيئة التحكيم من حكم واحد وخمسة قضاة.
 -0يحكم المباراة في البطوالت الدولية حكم يؤدي عمله داخل الحلقة.
 -3يسجل نقاط كل مباراة خمسة قضاة يجلسون بعيدا عن الجمهور وبجوار الحلقة.
األحكام  :الفوز بالنقاط ،الفوز باالنسحاب ،الفوز بوقف المباراة ،الفوز إلصابة المالكم،
الفوز بالشطب ،الفوز بالضربة القاضية .
الفوز بالنقاط  :يعلن الفوز بالنقاط في نهاية المباراة للمالكم الذي حصل على أغلبية أصوات
القضاة .
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الفوز باالنسحاب  :إذا انسحب مالكم من تلقاء نفسه ،بسبب إصابة أو ألي سبب آخر ،يعلن
فوز الالعب اآلخر .
الفوز بوقف المباراة  :يأمر الحكم بوقف المباراة ،إذا كان مستوى أحد الالعبين ضعيف
بالنسبة لخصمه ويعلن الفوز للخصم القوي .
الفوز إلصابة المالكم  :إذا تراءى للحكم أن أحد الالعبين ال تسمح له بمتابعة المباراة بسبب
إصابة ما ،فتتوقف المباراة ويعلن فوز الخصم.
الفوز بالشطب  :إذا شطب مالكم ،يعلن فوز خصمه .
الفوز بالضربة القاضية  :إذا وقع مالكم ،ولم يتمكن من الوقوف لمتابعة المباراة لمدة عشر
ثوان ،الضربة التي تصيب الخصم مباشرة بالجزء األمامي من القفاز المقفول من إحدى
اليدين على الجزء األمامي أو الجانبي من رأس أو جسم الخصم ،بشرط أن تقع الضربة فوق
الحزام .وتنال الضربات األرجوحية نقاطا إذا ضربت بالطريقة السابقة .
األخطاء

في

مباريات المالكمة
:قد

يرتكب

المالكم

أخطاء

عفوية أو معتمدة
أثناء

المباريات

منها :
الضرب أوالمسك

تحت

الحزام .
الدوس على قدم الخصم .الضرب بالقدم أو الركبة .45
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الضرب بالقفاز المفتوح أو الجزء الداخلي منه أو بالمعصم ،أو بجانب اليد ،أو بظهرالقفاز .
الحلقة  :الحلقة في جميع المباريات مربعة الشكل ،ال يقل طول ضلعها عن  491سم (06
قدما) وال يزيد عن  601سنتم ( 01قدما) وذلك القياس من داخل الحبال .
تركب أرضية الحلقة بطريقة تكفل سالمة الالعبين ،ويجب أن تكون مستوية ،وخالية من
جميع العوائق البارزة ،ويثبت قائم (عمود) في كل ركن من أركانها األربعة ،ويغطى جيدا
بمخدات ،أما أرضية الحلقة ،فتغطى بلباد أو مطاط إسفنجي ،سماكتها ال تقل عن  0،5سنتم
(نصف بوصة) ،ويشد فوق اللباد بساط من قماش قلوع المراكب .
تسور الحلقة بثالثة حبال ،ال يقل قطر كل منها عن  3سم ( 0،08بوصة) وال يزيد عن 5
سنتم ( 0،96بوصة) وتشد جيدا إلى قوائم األركان على االرتفاعات التالية عن أرض الحلقة
بالتتابع  41( :سنتم ) (80سنتم) ( 031سنتم) وتكسى الحبال بقماش ناعم أملس .
مواصفات القفازات  :يجب أن يكون وزن كل فردة من القفاز  007غ ( 8أوقيات إنكليزية)
بحيث ال يزيد وزن الجلد عن  003،5غ وال يقل وزن الحشو عن  003،5غ ،ويجب أن
يعقد الرباط على ظهر المعصم الخارجي للقفاز.
األربطة  :يجوز أن تلف كل يد برباط جراحي أملس ال يزيد طوله عن مترين ونصف المتر،
وال يزيد عرضه عن  5سنتم .
المالبس  :ينتعل المالكمون أثناء المباريات أحذية طويلة الساق أو قصيرة الساق نعالها خالية
من المسامير .
ويرتدون سرا ويالت قصيرة تصل إلى منتصف الفخذ على األقل ،وقمصانا تغطى الصدر
والظهر .
ويجوز للمالكمين استعمال فك من المطاط لحفظ األسنان .
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أقدم أنواع الرياضة التي مارسها اإلنسان ،وتتضمن فروعا متعددة مثل المشي والجري
والقفز والوثب والرمي والدفع تحت أسم (فن األتالتيكا) .
عرفها أحد اختصاصي الطب الرياضي بقوله :إذا كان اإلنسان يمشي بعضالته ،ويجري
برئتيه ،ويسرع بقلبه ،فإنه يصل إلى الهدف بذكائه .
ورياضة ألعاب القوى انتشرت في الحضارات القديمة ،فعرفتها الصين والهند ،وبالد ما بين
النهرين ،وجزيرة كريت منذ ثالثين قرنا أو يزيد .
اشتق اسمها من اللغة اليونانية القديمة ،وأطلق على مجموع ألعاب القوى كمصطلح رياضي،
وذلك منذ سنة  611ق.م .عندما ظهر هذا المصطلح في كتابات (بندارس) و (جالدياتورك)
واستقر في كتابات بلينوس كمصطلح رياضي شائع االستعمال والداللة .
جرت مسابقات ألعاب القوى ألول مرة في بالد اليونان سنة  0453ق.م .في نطاق األلعاب
األثينية التي كانت طليعة الدورات األولمبية .
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وكانت هذه الرياضة تمارس خالل االحتفاالت الدينية ،فاكتسبت بعدا روحيا إضافة لبعدها
الرياضي ،ابتداء من سنة  0511ق.م .وكانت أساس األلعاب األولمبية القديمة التي اقتصرت
في دورات كثيرة على ألعابها وحدها .
لم تكن ألعاب القوى في ذلك الزمن ،تمارس على النحو الذي نعرفه اليوم ،فمسابقات
المسافات الطويلة في الجري ،كانت تقاس بعدد المرات التي يجتاز العداء فيها الملعب ذهابا
وإيابا ،وأقصر مسافة في سباقات الجري كانت 090 ، 07م ،أي طول الملعب .أما الوثب
الطويل ،فكان يمارس على أنغام المزمار ،وقد حمل المتسابق بيديه أثقاال تزيد الحركة
صعوبة .وكان القرص يقذف من فوق منصة من التراب تعلو قليال عن األرض .أما الرمح
فكان يصوب نحو أهداف عالية أو أرضية والعبرة في إصابة الهدف ال في المسافة التي
يجتازها الرمح .
وعندما استولى الرومان على بالد اإلغريق ،وكانوا أقل تقدما ومستوى حضاريا من
اإلغريق ،فنقلوا الثقافة الفكرية اليونانية واحترموا الثقافة الرياضية كثيرا ،ألن ألعاب القوى
بصفة أساسية تبني أجسام الجنود وتساعدهم على القتال بشكل جيد .
استمرت ألعاب القوى وزميالتها من األلعاب الرياضية األخرى مزدهرة حتى سنة 393م
حين رأى القيصر الروماني (سيوديسيوس) وجوب إيقاف األلعاب األولمبية وتحريمها ،لما
كان يرافق هذه األلعاب من شعائر وعادات وثنية ال تتفق وأصول الديانة المسيحية ولما تمثله
هذه األلعاب من تمجيد للقوة وأبطالها يفوق تمجيد الرسل والقديسين وألنها أخيرا وسيلة من
وسائل التدريب العسكري الباعث للحروب والمسبب للخراب .
فانطفأت بذلك الشعلة األولمبية ،وركدت الرياضة طويال .لتعود فتزدهر وتنتشر من جديد في
العصور الوسطى ،معتمدة على مجتمع الفروسية الذي ساده األشراف ،فنمت وأصبحت هدفا
أساسيا .وصارت ألعاب القوى جزءا من التربية العامة للشباب الذين تدربوا على الجري
والوثب والرمي .وتباروا في هذه األلعاب أثناء مسابقات الفروسية .
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أما المفهوم الحديث لهذه الرياضة فقد تأصل في إنكلترا ،وتحديدا في عشرينات القرن
الماضي ،عندما بدأ الشباب اإلنكليزي ،يبدون اهتماما فائقا بالرياضة ،ويستفسرون عن
ظواهرها العظيمة ،ويشتركون بأعداد كبيرة في برامح المسابقات المتنوعة.فنظم معهد
اكسترا بجامعة اكسفورد أول وأكبر مسابقة منفردة وذلك عام .0851
وفي عام  0866نظمت أول بطولة إنكليزية ،وبهذا بدأت الحركة الرياضية الجدية ،فتكونت
االتحادات الرياضية وانشىء االتحاد اإلنكليزي أللعاب القوى سنة  0881وأسهمت بريطانيا
بقوة بنشر هذه الرياضة في عدد من
البلدان األخرى حيث اشترك عدد
كبير من الرياضيين في مسابقات
دولية .فأقيمت في نيويورك أول
مسابقة عالمية ،وفي عام 0896
اشتركت إحدى عشرة دولة في
أولمبياد أثينا ،وكانت ألعاب القوى
إحدى ألعابها األساسية .
وفي سنة  0903تأسس االتحاد الدولي أللعاب القوى ،ومنذ ذلك الوقت واألرقام القياسية
العالمية تتعزز سنة بعد سنة ،حتى أصبح العالم يعتقد أن اإلمكانات البشرية ال تقف عند
حدود ،ما دامت التقنية وطرق التدريب في تقدم مستمر .
مسابقات ألعاب القوى :تجري مسابقات ألعاب القوى والتي تشمل الجري والوثب والرمي
والمشي في ملعب يخصص لهذه الغاية وكل لعبة في الجزء الخاص بها من الملعب الذي
يجب أن يخطط حسب القوانين المرعية في المسابقات المختلفة .
سباقات الجري :يجري السباق في مضمار ال يقل طوله عن 411م وال يقل عرضه عن
7,32متر .
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ولكل متنافس مسار مستقل في جميع السباقات ال يقل عرضه عن 0،00م وال يزيد عن
0،05م أما اتجاه الجري فيكون بحيث تكون اليد اليسرى لجهة الداخل.ويجب أن يتسع
المضمار لستة مسارات على األقل أو لثمانية مسارات إذا أمكن في اللقاءات الدولية.
مسافات السباق في البطوالت الدولية:حدد مسافات المسابقات في البطوالت الدولية كما يلي :
للرجال :للنساء :
- 100م 011 -م
- 200م - 200م
- 400م 411 -م
- 800م 411 -م حواجز
- 1500م  011 × 4 -تتابع
- 10000م  411 × 4 -تتابع
- 110م حواجز 811 -م
- 400م حواجز 0511 -م
- 3000موانع  3111 -م
ماراتون وتبلغ 011 -م حواجزالمسافة  40،095كم الماراتون .
- 4 × 100م تتابع
- 4 × 400م تتابع
سباقات اختراق الضاحية :المسافات للكبار يجب أن ال تقل عن 7كلم وال تزيد على 04كلم،
أما الناشئون فيجب أن ال تقل مسافة السباق عن 5كلم وال تزيد على 01كلم .
بالنسبة للنساء ال تقل المسافة عن  0كلم وال تزيد عن 5كلم .
أما في سباقات الضاحية الدولية فيحب أن تكون المسافة 00كلم للكبار و 8كلم للناشئين  4كلم
للنساء .
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مكان السباق  :يجري السباق على طريق متاخم بقدر اإلمكان لألرض العراء مثل الريف
الفسيح والحقول والمروج والمراعي ،وتشتمل الطريق على نسبة من األراضي المحروثة،
أما إذا اخترق الطريق غابات فال بد من وضع عالمات ظاهرة لمساعدة المتسابقين كما يجب
جنب تقاطع الطرق بقدر اإلمكان .

الجــــــري:
 .1الجري  011م  :وهي المسافة التي بجب أن تركض دائما في خط مستقيم .
 .2الجري  011م  :وهذا السباق من السباقات السريعة ،تمارس رياضته في جميع السباقات
الدولية ،ويمر السباق في منحنى واحد من الملعب .
 .3الجري  411م  :وهو السباق المتوسط بين المسافات القصيرة والمسافات المتوسطة.
وتعتبر من أقسى أنواع السباقات (ويسمى سباق الموت) ألن العداء مضطر أن يركض
مسافة  411م كما لو أنه يركض مسافة  011م ،وبنفس السرعة والقوة .
 .4الجري  811م  :وهو سباق من سباقات المسافات المتوسطة في الجري ويجب على
العداء أن يجتاز مسافة المضمار مرتين متتاليتين .
 .5الجري  0511م  :سباق من المسافات المتوسطة .
 .6الجري  5111م
 .7الجري  3111م للنساء :
 .8الجري  3111موانع  :على المتسابق أن يجتاز مسافة السباق ويؤدي خالل ذلك 08
وثبة مانع و  7قفزات موانع مائية  .في سباق الموانع يكون المانع المائي الرابع في الترتيب
من كل دورة .أما ارتفاع المانع فيجب أن يكون  1،904م .أما طول وعرض حوض الماء
بما في ذلك المانع فيجب أن يكون  3،66م .
 .9جري  001م حواجز للرجال ارتفاع الحاجز القياسي  0،167م .
.11

جري  411م حواجز للرجال ارتفاع الحاجز القياسي  1،904م .
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.11

جري  011م حواجز للنساء ارتفاع الحاجز القياسي  1،84م .

.12

جري  411م حواجز للنساء ارتفاع الحاجز القياسي  1،760م .

الوزن الكلي للحاجز يجب أن ال يقل عن  01كلغ .
يلزم كل متنافس مساره طوال مسافة السباق األرقام القياسية لهذا السباق للرجال والنساء .
سباق الماراتون  :ومسافته  421195كلم
يجري السباق على طرق معبدة ،أما إذا كانت ظروف المرور ال تسمح بذلك فيمكن للسباق
أن يؤدي على طريق المشاة على طول الطريق بشرط أن ال تكون األرض رخوة ،ويمكن
للسباق أن يبدأ وينتهي في ساحة العاب القوى.
تعطى المنعشات بواسطة المنظمين للسباق بعد أن يكون
المتباري قد اجتاز مسافة  01كلم مرة كلما اجتاز مسافة 5
كلم .باإلضافة إلى ذلك يجهز المنظمون نقطة للماء واإلسفنج
فقط .أما المنعشات فتجهز بمعرفة المنظم أو الرياضي نفسه،
وتوضع بطريقة يسهل على المتنافسين الوصول إليها ،أو يتم
تسليمها باليد للمتنافسين .
سباق التتابع  :وتعتبر من أمتع المسابقات في ألعاب القوى
وأكثرها تشويقا وإثارة ،للحماسة ،ويتألف الفريق في هذا النوع من المسابقات من أربعة
العبين ،يركض كل منهم المسافة المقررة سواء أكانت  011م أو  411م ،ويحمل المتسابق
من كل فريق عصا ،وهي عبارة عن أنبوبة ملساء مجوفة ذات مقطع دائري مصنوعة من
الخشب أو المعدن وال يزيد طولها عن  311ملم وال يقل عن  081ملم أما محيطها فيتراوح
بين  001ملم ،و  130ملم ،وال يقل وزنها عن  51غراما ويجب أن تدهن بلون مناسب
ليسهل رؤيتها أثناء السباق .هذه العصا يحملها المتسابق طيلة السباق إلى أن يسلمها إلى
زميله في منطقة التسلم والتسليم ،وإذا سقطت من يده فيجب أن يستعيدها نفس الرياضي الذي
أسقطها.
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سباقات المشي:
وهي الرياضة األكثر طبيعية بالنسبة لجميع المنافسات في ألعاب القوى ،ولكنها محكومة
بقانون بسيط ينظمها ولقد دخلت هذه الرياضة إلى األلعاب األولمبية منذ عام  0968وتم
تعريف رياضة المشي بأنه التقدم بخطوات مع المحافظة على أن ال ينقطع االتصال
باألرض .ويجب في كل خطوة أن تكون القدم المتقدمة لمتسابق قد المست األرض قبل أن
تغادر القدم الخلفية األرض.
في األلعاب األولمبية وكذلك في السباقات الدولية الكبرى يتم ترتيب السباق  51كلم مشي
بحيث يضمن وصول أول متنافس عند غروب الشمس تقريبا حتى يمكن له التمتع بأفضل
حال .
األلعاب العشارية للرجال  :تتألف المسابقة العشارية من عشر مسابقات ،ويجب أن تقام في
يومين متتاليين حسب الترتيب التالي  :اليوم األول : 100م جري ،وثب طويل ،قذف الكرة
الحديد  -الوثب العالي –  411م جري .
اليوم الثاني  001 :م حواجز – رمي القرص – القفز بالعصا (الزانة) رمي الرمح  0511م
جري .
السباعية للسيدات :تتألف المسابقة السباعية من سبع مسابقات وتقام في يومين متتاليين
حسب الترتيب التالي:
اليوم األول  011 :متر حواجز – الوثب العالي – دفع الكرة الحديد –  011متر جري .
اليوم الثاني  :الوثب الطويل – رمي الرمح –  811متر جري .

مسابقات الوثب:
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وتتألف من أربع مسابقات:
الوثب العالي:وهي رياضة تعتمد على قدرة الرياضي على الوثب عاليا من فوق عارضة،
شرط

عدم

العارضة

إسقاط

من

فوق

الحامل .ويتم هذا الوثب
عن

طريق

االقتراب

واالرتقاء بأية طريقة من
الجسم .
طريق االقتراب  :ال
يجب أن يقل طولها عن  01مترا .
وتستعمل في الوثب العالي األجهزة التالية:
 .0القوائم  :يمكن استخدام أي نوع من القوائم أو األعمدة بشرط أن تكون صلبة ،ومزودة
بحوامل للعارضة ،مثبتة فيها ،وتكون المسافة بين القائمين أربعة أمتار على األقل .
 .0العارضة  :العارضة من الخشب أو المعدن أو أي مادة أخرى مناسبة ويجب أن تكون
دائرية المقطع طولها يتراوح بين  3،98م و  4،10م ووزنها  0كلغ كحد أقصى .
 .3حامال العارضة  :يجب أن يكونا مستويين ومستطيلي الشكل ،عرض كل واحد منهما
 41ملم وطوله  61ملم .
 .4منطقة الهبوط  :ويجب أن ال يقل طولها عن  5أمتار وعرضها  3م .
طريقة تصنيف الالعبين:
تحسب لكل متنافس أحسن وثبة من وثباتة.
طرق الوثب العالي:يستطيع المتنافس استعمال طرق مشهورة للوثب أهمها:
 .0الطريقة الغربية
 .0الطريقة السرجية
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 .3طريقة فوسبوري
 -0القفز بالعصا ( الزانة):وهي رياضة يحتاج ممارسها إلى قوة عضلية ومرونة فائقة ،حتى
يستطيع حمل العصا المصنوعة من (الفيبر كالس) والجري بها ،ثم االرتقاء وتعدية الحاجز .
وتمر طريقة القفز بالعصا بمراحل فنية مختلفة ومتعددة ،يجب أن يجيدها الالعب ليصل إلى
المستوى المناسب وهي:
 .0مسكه الزانة
 .0االقتراب
 .3الغرس واالرتقاء وتقوس الزانة
 .4االنتقال للزانة وتكوين الحرف (ل)
 .5سحب الجسم لألعلى واالرتقاء العلوي والدوران للجسم
 .6عبور العارضة
 .7الهبوط .
األجهزة المستعملة:
ع صا القفز  :للمتنافس الحق في استخدام عصاه الخاصة  ،بعد موافقة اللجنة تصنع العصا
من أية مادة أو خليط من المواد ،وبأي طول أو قطر على أن يكون سطحها أملس .
االقتراب – االرتقاء – منطقة الهبوط  :يجب أن ال يقل طول مسافة االقتراب عن  41مترا
وال يقل عرض الطريق عن  0،00متر .أما االرتقاء بالقفز بالعصا ،فيتم من صندوق
مصنوع من مادة صلبة مناسبة .ويجب أن يكون مطمورا حتى مستوى األرض ،أما مساحة
الهبوط ،فعبارة عن مربع ضلعه ال يقل عن  5أمتار .
القوائم  :يمكن استخدام أي نوع أو شكل من القوائم أو األعمدة على أن تكون من مادة صلبة،
أما المسافة بين القائمين فتتراوح بين  41،31م و  4،37م .
العارضة  :تصنع العارضة من الخشب أو المعدن أو أية مادة أخرى مناسبة ويجب أن تكون
دائرية المقطع ،طولها يتراوح بين  4،48م و  4،50م والحد األقصى لوزنها  0،05كلغ .
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الصندوق :يصنع الصندوق من بعض المواد الصلبة ،طوله متر واحد وعرضه  61سم.
 -3الوثب الطويل:يحتاج العب الوثب الطويل إلى قدرة كبيرة من السرعة واالرتقاء والوثب
الطو يل ،عملية فنية معقدة ،تحتاج إلى صفات حركية وبدنية متعددة ،يبذل العبها أقصى
جهده للوصول إلى أقصى مسافة خالل الوثب األفقي ،وتمر الوثبة بأربع مراحل هي:
 -0االقتراب
 -0االرتقاء
 -3الطيران
 -4الهبوط
وتحسب لالعب أحسن وثبة من جميع وثباته،
وعددها ثالث .
لوحة االرتقاء  :يحدد مكان االرتقاء بلوحة في
مستوى طريق االقتراب .طريق االقتراب
طولها  45مترا على األقل .
ال تقل المسافة بين لوحة االرتقاء ونهاية
منطقة الهبوط عن عشرة أمتار .توضع لوحة
االرتقاء بحيث ال تقل المسافة بينها وبين حافة
منطقة الهبوط عن متر واحد .وتصنع هذه
اللوحة من الخشب .يتراوح طولها بين  0،00م و  0،00م أما عرضها فيتراوح بين 09،8
سم و 01سم وأقصى عمقها  01سم ويجب أن تطلى باللون األبيض .
منطقة الهبوط  :الحد األدنى لعرضها  0،75م
قياس مسافة الوثبة  :تقاس جميع الوثبات من أقرب أثر تركه أي جزء من جسم أو أطراف
المتنافس في منطقة الهبوط .
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 -4الوثب الثالثي :الوثبة الثالثية من المسابقات المشوقة والمرغوبة ،إال أنها صعبة وشديدة
التأثير على األجهزة والمفاصل والعضالت ،كان يطلق على الوثبة األولى حجلة ،والثانية
خطوة ،والثالثة وثبة ،غير أن هذه التسمية تغيرت واستبدلت باسم الوثبة الثالثية .
تؤدي هذه المسابقة بثالث وثبات متتالية :الوثبة األولى والثانية تؤدي بقدم واحدة وتؤدي
الثالثة ،بالقدمين معا .أهم خطواتها الفنية هي  :االقتراب ،ثم االرتقاء ،والمشي في الهواء،
والهبوط  .تحسب للمتنافس في المباراة أحسن وثبة من بين جميع وثباته.
قواعد الوثبة الثالثية  :تؤدي الوثبة
بحيث يهبط الواثب أوال على نفس
القدم التي أدى بها االرتقاء وفي
الخطوة يهبط على القدم األخرى التي
يأخذ بها الوثبة التالية بعدها .
تحسب الوثبة فاشلة ،إذا لمس الواثب
األرض أثناء الوثب بالقدم الحرة .
فيما يتعلق بنقط الفشل األخرى يمكن
تطبيق قواعد الوثب الطويل .
طريق

االقتراب:طول

االقتراب41

مترا

كحد

طريق
أدنى

وعرضها 0،00م .
مكان االرتقاء  :يحدد مكان االرتقاء
بلوحة موضوعة في مستوى طريق
االقتراب ،وعلى بعد ال يقل عن  13مترا من منطقة الهبوط .ويجب أن تكون المسافة بين
لوحة االرتقاء ونهاية منطقة الهبوط  00مترا كحد أدنى .أما منطقة الهبوط فيجب أن ال تقل
عن  0،75م .
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قياس الوثبة الثالثية  :تقاس جميع الوثبات من أقر أثر في منطقة الهبوط تركه أي جزء من
جسم أ ،أطراف المتنافس إلى خط االرتقاء.

مسابقات الرمي:

دفع الكرة الحديدية :تدفع الكرة (الجلة أو الكلة) من الكتف ،وبيد واحدة فقط .عندما يأخذ
المتنافس مكانه في الدائرة استعدادا للرمي ،يجب أن تلمس الكرة الذقن أو تكون ملتصقة
قرب الذقن.وتقاس طول الرمية من أقرب عالمة أحدثتها الكرة في األرض إلى الحافة
الداخلية لمحيط الدائرة.تؤخذ جميع القياسات مباشرة بعد كل رمية.
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ترتيب المتسابقين أو المتنافسين ألخذ محاوالتهم يتم بإجراء القرعة .إذا كان عدد المتنافسين
اكثر من ثمانية أشخاص ،يعطى لكل العب ثالث محاوالت ،وإذا كان عدد المتنافسين أقل
من ثمانية فيعطى لكل متنافس ست محاوالت .
الكرة  :تصنع من الحديد الصلب أو من النحاس ،أما وزنها لمسابقات الرجال ،فيبلغ 7،057
كلغ ،ووزنها لمسابقات النساء يبلغ  4كلغ .
دائرة الرمي:تصنع أرضية الدائرة من اإلسمنت أو اإلسفلت أو أية مادة ال تساعد على
االنزالق ،وطول قطرها من الداخل  0،035م .
رمي القرص:لكي يحصل العب القرص على أطول مسافة ممكنة يجب أن ينطلق القرص
بأقصى سرعة ممكنة ،وبزاوية معينة ،ويعتمد رمي القرص على النواحي الفنية التالية:
 -0وقفة االستعداد
 -0حمل القرص
 -3األرجحة اإلستعدادية
للدوران
 -4الدوران
 -5االنطالق
 -6التخلص

وحفظ

التوازن .
قواعد رمي القرص :
تطبق في رمي القرص
قواعد رمي الكرة الحديدية نفسها ،وحتى تكون المحاولة صحيحة ،يجب أن تسقط األداة في
نقطة بين الحدين الداخليين لخطي مقطع الرمي .أما القرص فيرمى من دائرة قطرها 0،51
م.
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القرص :يصنع القرص من الخشب أو من مادة أخرى مناسبة ،ويحيط به إطار معدني ذو حد
دائري .وزن القرص الذي يستعمله الرجال ( )0كلغ أما القرص الذي تستعمله النساء فوزنه
( )0كلغ واحد .
رمي المطرقة  :تؤدي جميع رميات المطرقة من داخل سياج أو قفص حرصا على سالمة
المتفرجين والحكام والمتنافسين .
القفص:يصمم القفص متخذا الشكل)  ، ( Uاتساع فتحته ستة أمتار وتبعد عن مستوى مركز
دائرة الرمي مسافة قدرها  4،01م ،ويصنع من سبعة إطارات من الشبك عرض الواحد منها
 0،74م ،ويصان باستمرار ،لكي يكون قادرا على إيقاف مطرقة وزنها  7،061كلغ ،وذات
رأس قدرة  00سم ،وتتحرك بسرعة تصل إلى  09م في الثانية .
دائرة الرمي  :قطرها الداخلي  0،035م .

المطرقة :تتألف المطرقة من األجزاء التالية:
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 -0الرأس المعدني ،ويصنع من الحديد الصلب.
 -0السلك ،ويجب أن يكون مفردا غير موصول ،مصنوعا من الصلب وال يقل قطره عن 3
ملم ،وال يتمدد أثناء رمي المطرقة.
 -3المقبض  :يصنع من حلقة أو حلقة مزدوجة ،ويجب أن تكون صلبة ،وبدون مفاصل من
أي نوع .
مواصفات المطرقة القياسية:
 -0وزنها  :يتراوح بين  7,265كلغ و  7،085كلغ .
 -0طول المطرقة  :طولها ابتداء من منتصف المقبض ،يتراوح بين  007،5سنتم ،و
 000،5سنتم و وقطر رأسها يتراوح بين  00سنتم و  03سنتم .
طريقة اللعب :يتم ترتيب المتنافسين ألخذ محاوالتهم بإجراء القرعة .
يرمي الالعب المطرقة من الدائرة ،وحتى تكون الرمية صحيحة ،يجب أن تسقط المطرقة
داخل الحدين الداخليين لخطي مقطع الرمي ،وهما الخطان الشعاعان الممتدان من مركز
الدائرة بزاوية مقدارها  41درجة .
وتستخدم نفس القوانين المرعية اإلجراء في رمي القرص والكرة الحديدية ،بالنسبة للعدد
المحاوالت ،وقياس المسافة التي تجتازها المطرقة .
رمي الرمح  :يرمى الرمح أثناء المنافسات ،لتحقيق أطول مسافة بطريقة خاصة ،تترابط
فيها سرعة االقتراب واألوضاع الفنية الخاصة ،التي تساعد الرمح الكتساب أقصى قوة
انطالق ألطول مدى ممكن .
الخطوات الفنية لرمي الرمح  :تمر طريقة رمي الرمح بمراحل فنية متعددة يجب على
الالعب أن يجيدها ،ليصل إلى المستوى المناسب وهي:
 -0مسك الرمح
 -0حمله
 -3وقفة االستعداد
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 -4االقتراب
 -5خطوات الرمي
 -6اإلرسال
 -7االحتفاظ بالتوازن بعد الرمي.
شروط الرمي  :ال تعتبر الرمية صحيحة ،إال إذا لمس نصل الرمح المعدني األرض قبل أي
جزء آخر منه .وال تحتسب المحاولة محاولة إذا كسر الرمح في أي وقت أثناء أداء الرمية.
ولكي تعتبر الرمية صحيحة يجب أن يسقط الرمح داخل الحدود الداخلية لخطي قطاع
الرمي ،وعرض كل منهما  5سنتم .
تقاس كل رمية بعد عملية الرمي فورا من أقرب أثر تركه سنان الرمح على األرض حتى
الحد الداخلي لقوس الرمي.
طريق االقتراب :ينبغي أن ال يزيد طولها عن  36،5م وال يقل عن  31مترا.
الرمح  :يتألف الرمح من ثالثة أجزاء هي  :الرأس ،الجسم ،وحبل المقبض .أما وزنه
فمقداره  811غرام للرمح الذي يستعمله للرجال و  611غ للرمح الذي يستعمله النساء.
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منذ وجد اإلنسان على األرض ،أدرك ضعف قوته الجسدية بالنسبة لكثير من المخلوقات
األخرى المسلحة تسليحا طبيعيا بالمخالب واألنياب والقرون ،والتي تتفوق عليه في أحيان
كثيرة بقدرتها على الجري والمطاردة .فبدأ يفكر باستخدام وسائل تساعده في الدفاع عن نفسه
ومصالحه ،فاستعمل جميع الوسائل المتاحة ،حتى اكتشف الحديد ،واخترع السيف كسالح
دفاعي وهجومي يستعمله وقت الحاجة إليه ،ومنذ ذلك الحين تربع السيف على قمة هرم
األسلحة التي يستخدمها األفراد في منازعاتهم والجيوش في حروبها ،واستمر السيف سالحا
أساسيا وحاسما حتى استبدله اإلنسان باألسلحة النارية المتنوعة  .وإذا استغنى اإلنسان عن
السيف في حروبه ،فقد ظل عزيزا في قلبه ،يحتفظ به في منزله كتحفة من الماضي ترمز
للقوة والجبروت ،وكأداة رياضية يمارس بواسطتها هوايته في المبارزة  .والمبارزة قديمة
العهد يرتبط وجودها بوجود السيف والمعارك الحربية ،وال بد للجيوش من أن يتدرب
أفرادها على استخدامه استخداما سليما وفعاال يساعد الجندي في القضاء على الخصم بأقصى
سرعة ممكنة .
ولقد شغف الشعوب القديمة بالمبارزة لما توحيه من الشعور بالقوة والثقة بالنفس ،فانتشرت
المبارزات والمنازالت في الساحات العامة وأمام المتفرجين المتحمسين لهذا المبارز أو ذاك،
ومازالت المبارزة تنمو وتتطور حتى منتصف القرن الخامس عشر حيث اتخذت طابعا
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جديدا وحديثا خاصة في أسبانيا و إيطاليا ،وظهرت القواعد والنظم التي تنظم فن وأساليب
المبارزة.
وتعتبر إيطاليا البلد األول الذي ظهرت فيه طرق المبارزة الحديثة التي انتشرت فيما بعد في
فرنسا في عهد الملك شارل التاسع عن طريق الخبراء اإليطاليين الذين استقدمتهم والدة الملك

لهذه الغاية .فتولد في فرنسا فن جديد للمبارزة يتفق مع الشخصية والعادات الفرنسية التي
تغلب عليها الرشاقة والدقة والتي تختلف عن اإليطاليين الذين يغلب عليهم طابع القوة
والسرعة.
انتشرت المبارزة بعد ذلك انتشارا سريعا ومخيفا ،مما حدا بالملك شارل التاسع التخاذ قرار
رسمي بمنعها وتحريمها بسبب المبارزات الدامية التي كانت تجري بين األفراد والنبالء،
وقررت عقوبة رادعة لمن يضبط في إحدى هذه المبارزات .غير أن تعلم وممارسة هذه
اللعبة استمر سرا ،ووصلت إلى درجة عالية من اإلتقان وخاصة في عهد الملك لويس الرابع
عشر الذي حفل بكثير من المدربين وأساتذة هذا الفن وكان على رأسهم المدرب الفرنسي
سانت انج .وتأسس أول اتحاد فرنسي لمدربي المبارزة وفيها ظهر أول كتاب عن السالح
وذلك سنة  0573للمؤلف سانت دي ديبية.
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في النصف الثاني من القرن الثامن عشر كثرت األبحاث والكتب التي تتحدث عن فن
المبارزة وأصولها وقواعدها  .وفي أواخر القرن المذكور اخترع بيير الفوازير القناع
الخاص بالمبارزة  .في عام  0805قدم أحد أبنائه كتابا عن السالح تحت عنوان فن
المبارزة،
ثم جاء من بعده جون لويس وكان أستاذا ومدربا مشهورا فحسن طرق المبارزة التي وضعها
أبن الفوازير ،فانتهت بذلك المبارزة الدموية وأصبحت فنا وشاطا رياضيا.
في أوائل عهد المبارزة كنوع من النشاط الرياضي ظهر نوعان من األسلحة يستخدم فيهما
طرف نصل السالح في اللمس ،أولهما وهو الشيش (الفلوريه) والسالح اآلخر هو سالح
سيف المبارزة (األيبيه).
في عام  1853نظم شارل بستارد الفرنسي الكثير من حركات الدفاع والهجوم وحددها،
ووضع طرق إقامة المباريات وقواعد رياضة المبارزة والتي يستعمل معظمها حتى اآلن.
وخاصة في فرنسا وإيطاليا فاستطاع رياضيو البلدين بواسطتها الحصول على المراكز
األولى في الدورات الحديثة.
صنفت هذه اللعبة في برنامج الدورة األولمبية األولى سنة  1896وتأسس االتحاد
الدولي لهذه اللعبة سنة  . 0903في سنة  0934استخدم ألول مرة الجهاز الكهربائي في
تسجيل اللمسات فاستعيض به عن الحكام ،ومنذ ذلك التاريخ تغيرت طرق المبارزة بهذا
السالح لتتفق مع استخدام الجهاز ،وبدأ هذا النوع من المبارزة يأخذ مكانا الئقا ،وأصبح عدد
الالعبين في ازدياد مستمر .غير أن فرنسا و إيطاليا فقدت االمتياز الذي كانتا تتمتعان به
لتقف دول السويد والدانمرك ولوكسمبورغ والمجر وإنكلترا واالتحاد السوفيتي على قد
المساواة معهما .
وفي  0955استعمل الجهاز الكهربائي في تسجيل اللمسات في بطولة العالم كتجربة
أولى لصالحية هذا الجهاز في سالح الشيش (فلوريه) .وبعد هذه البطولة اعتمد االتحاد
الدولي هذا الجهاز لعملية التحكيم وتسجيل اللمسات في كل البطوالت .وبقي السيف السالح
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الوحيد الذي ما زال القيام بتحكيم مباراته في يد اإلنسان ،ويجري اآلن البحث الختراع جهاز
كهربائي خاص به .الن طريقة اللمس الخاصة به تختلف عن طريقة اللمس في السالحين
اآلخرين  .ما قواعد اللعبة الحديثة ،والتي مازالت سارية حتى اآلن فقد وضعها سنة 0904
المركيز شاسلوب لوبا وعدلت عام  0930ثم عام  0958ثم عام . 0968
أنواع األسلحة ومواصفاتها  :أسلحة المبارزة ثالثة أنواع هي :
 -0سالح الشيش  -فلورية
 -0سالح سيف المبارزة ايبه
 -3سالح السيف سابر.
وهذه األنواع الثالثة تختلف في أشياء محددة ،إال أنها تتشابه في الوصف الشامل ألجزاء
لسالح الذي يتكون أساسا من مجموعتين أساسيتين :
 -0النصل la lame.
 -0مجموعة المقبض Le monture.
المواصفات العامة لسالح الشيش :
طوله ابتداء من الصامولة حتى الذبابة  001سنتم كحد أقصى  .وزنه ال يزيد عن  511غ .
أما طول النصل الظاهر أما الواقي وحتى الذبابة  91سنتم .وطول واقي السالح  00سنتم .
طول لمقبض وصامولة الربط  01سنتم.
المواصفات العامة لسالح السيف المبارزة.
لسيف المبارزة نفس ووزن سالح الشيش ويختلف عنه بما يلي  :قطر الواقي ال يزيد عن
 3،5سنتم ،وال يزيد عمق تجويفه عن  5،5سنتم.
المواصفات العامة لسالح السيف :
 -0الوزن الكلي لهذا السالح ال يزيد عن  511غ .
 -0الطول الكلي ال يزيد عن  015سنتم .
 -3ال يزيد طول النصل ابتداء من السطح األمامي للواقي ،وحتى الذبابة عن  88سنتم .
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 -4قطر الواقي يتراوح بين  04سنتم و  05سنتم .
 -5المقبض وصامولة الربط بعد التركيب ال تزيد عن  17سنتم .
األهداف المحددة لألسلحة الثالثة:
الهدف في المبارزة هو المساحة السطحية المحددة على جسم الالعب التي يسمح بها القانون
يتم عليها تسجيل اللمسات الصحيحة وهي :
 -0مساحات تسجيل اللمسات لسالح الشيش:تحديد هذه المساحات بمنطقتين  :منطقة أمامية و
نطقة خلفية.
المنطقة األمامية  :تحدد هذه المنطقة بالحد النهائي الستدارة الكتفين من حدود استدارة الرقبة
مرورا باستدارة الصدر والجانبين حتى الخصر ،ثم مثلث البطن .
المنطقة الخلفية  :وتشمل الظهر بكامله من أعاله إلى أسفله .
 -0مساحات تسجيل اللمسات لسالح سيف المبارزة:جميع أجزاء الجسم أمامية وخلفية عليا
وسفلي ،تعتبر هدفا صالحا لتسجيل اللمسات .
 -3مساحات تسجيل اللمسات لسالح السيف  :وتشمل الجزء العلوي للجسم بما في ذلك
الصدر الظهر والذراعين والرأس بكامله .
ملعب السالح :تجري مباريات سالح الشيش داخل الصاالت المغلقة على بساط أرضية من
الخشب أو الفلين أو سبكة معدنية ساحة ميدان اللعب لسالح الشيش طولها  04م ،ويتراوح
عرضها بين  0،81م ومترين (0م) ا مساحة ميدان اللعب لسالح المبارز والسيف فطولها
08م وعرضها متران .
جهاز التسجيل الكهربائي  :عبارة عن صندوق فيه مصباحان كهربائيان كل منهما له لون
يختلف عن اآلخر .لكل العب مصباح ،فإذا لمس العب زميله أضيء المصباح الخاص
بالزميل ،وهو متصل به بواسطة سلك خارج من الجهاز ومتصل ببكرة موضوعة في آخر
الملعب ،ومتصلة بسلك مثبت في مؤخرة سترة (جاكيت) الالعب ويتصل بسالح الالعب
بواسطة سلك آخر.
71

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

األدوات الالزمة لالعب:
 -0قناع الوجه(ماسك) وهو مصنوع من شبك معدني .
 -0بنطلون قصير يثبت عند الركبة مباشرة (في سالح الشيش والسيف).
 -3بنطلون طويل بحيث يصل إلى رقبة الحذاء في سالح سيف المبارزة.
 -4حذاء خفيف .
 -5جوارب بيضاء .
 -6واقي الصدر  :يصنع من قماش أبيض متين مبطن ليحمي الالعب من اختراق السالح
ويحدد منطقة الطعن .
 -7القفازات  :تختلف باختالف نوع السالح المستعمل .
طريقة اللعب بالسالح:
تعتبر اللمسة في المبارزة هي اإلصابة التي يسجلها الالعب على سطح جسم منافسه المحدد
قانونا لوضع اللمسة عليه .تحدد نتيجة المبارزة للرجال بخمس لمسات ،ويعتبر فائزا الالعب
الذي يستطيع تسجيل اللمسات الخمس المطلوبة قبل منافسه.
أما بالنسبة للسيدات ،فتحدد نتيجة المبارزة بأربع لمسات.
الزمن المحدد للمباراة الواحدة :زمن المباراة ست دقائق بالنسبة لسالح الشيش للرجال
وخمس دقائق للسيدات .فإذا
انتهى الوقت المحدد للمباراة قبل
أن يكتمل عدد اللمسات هناك
احتماالن:
االحتمال األول :ينتهي الوقت
المحدد للمباراة وقد احتسب على
أحد الالعبين لمسات اكثر عددا
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من الالعب اآلخر .عندئذ تضاف إلى كل منهما لمسات حتى الوصول إلى الحد النهائي ،فإذا
كانت نتيجة المباراة عند انتهاء الوقت  – 2 3تعدل النتيجة فتصبح . 4 -5
االحتمال الثاني :أن ينتهي الوقت المحدد وعدد اللمسات التي احتسبت على كل منهما
متساوية ،يضاف عندئذ إلى كل منهما عدد اللمسات حتى تصل إلى الحد النهائي ،وتقل لمسة
واحدة ،وتمدد المباراة حتى يسجل أحدهما على اآلخر هذه اللمسة ،ليصبح منتصرا عليه.
مثال ذلك  :انتهت المباراة من حيث التوقيت والنتيجة  ،0 – 0تضاف لمستان لكل منهما
وبذلك تصبح النتيجة  4 – 4وهنا تستمر المباراة حتى يستطيع أحد الالعبين تسجيل لمسة
فتصبح النتيجة النهائية . 4 – 5
قواعد اللعب:
المبارزة هي منازلة فردية بين شخصين ،يقوم كل منهما بالهجوم والدفاع ومحاولة لمس
الخصم بسيفه وحماية نفسه من لمس سيف الخصم ،ويستعمل كل األساليب والطرق المتنوعة
للفوز بلمس خصمه ،وال يتدخل في هذه المبارزة أي فرد آخر سوى آداب هذه اللعبة
الرياضية الشريفة  .الهدف منها في الدفاع والهجوم هو محاولة لمس الخصم بمقدمة سيفه في
المساحات المحددة قانونا على سطح جسم الخصم داخل حدود الملعب المحدد قانونا بغرض
تسجيل العدد القانوني من هذه اللمسات ضد خصمه أوال وقبل أن يسجلها الخصم عليه ،والتي
على أساسها يتحدد الفائز في المباراة .
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قبل السباحة كان العوم الذي وجد بوجود الحياة ،فقد فطر هللا الكثير من المخلوقات على
العوم ،واستطاع اإلنسان العوم منذ وجد على ضفاف األنهار والبحيرات والبحار ،ولقد
مارسه اإلنسان ثم مارس السباحة كضرورة دفاعية أو هجومية في تصديه لألخطار المحدقة
به .وعليه فالسباحة قديمة قدم التاريخ نفسه ،مارسها الفراعنة القدماء ،تدل على ذلك اآلثار
الفرعونية الموجودة في متحف اللوفر في باريس ،والتي يمثل بعضها المصريين القدماء وهم
يسبحون في نهر النيل ،وتدل ملحمة اإللياذة لهوميروس أن اإلغريق عرفوا السباحة
واستعملوها في معاركهم الحربية ،وفي المجتمع اإلسبارطي ،كانت السباحة مادة إجبارية
يتعلمها كل طفل وفيها شاع نعت الرجل الجاهل للرجل الذي ال يعرف القراءة والسباحة ،أما
الرومان فكانوا يدربون جيوشهم على اجتياز األنهار مع كامل المعدات الحربية سباحة ولقد
مارست (أكروبين) والدة اإلمبراطور الروماني (نيرون) السباحة مدة أربعين سنة لعدة أميال
يوميا .
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أما ملك فرنسا شارلمان فقد بنى حوضا للسباحة يتسنى له ممارسة هذا النوع من الرياضة،
وتابعه لويس الرابع عشر الذي كان يقيم مباريات السباحة في نهر السين ويشترك فيها
شخصيا.
وكان ظهور الكتاب األول عن السباحة عام ( 0538الغطاس) دليال مهما على زيادة اهتمام
الناس بهذه الرياضة التي استمرت في التطور واالنتشار ،حتى ظهر كتاب( جونفروست)
سنة  0806عن سباحة الصدر ،وكان المؤلف مدرسا للسباحة فشرح مبادئ سباحة الصدر
بشكل علمي.
أما التطور السريع للسباحة وحركاتها ،فقد بدأ عندما انتقلت السباحة من البحار واألنهار إلى
أحواض السباحة وتكونت لها الجمعيات واألندية فظهرت الجمعية األهلية للسباحة في لندن
عام  ،0837وتحولت إلى أول اتحاد للسباحة خاص بالهواة في إنكلترا عام  .0896أما
االتحاد الدولي للسباحة ،فتأخر ظهوره حتى سنة 1908.
تطور وانتشار السباحة  :بدأت سباحة الصدر باالنتشار ابتداء من العام، 1840
وأقيمت مسابقتها األولى عام  0844التي فاز بمعظم سباقاتها أحد الهنود الحمر .ثم ظهرت
سباحة الجنب مع ظهور الذراع خارج الماء عام .0855
أما سباحة الزحف على البطن ،فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا باسم عائلة (كافيل ) Fredrick
Cafillالذي حاول عبور المانش مع زميله اإلنكليزي الكابتن (ويب) ولكنه لم ينجح ،فسافر
إلى أستراليا ،وعمل مدرسا للسباحة فاشترك أحد أبنائه (ريتشارد كافيل) في المسابقات التي
أجريت عام  0910في لندن.
وفي عام  0913سافر (كافيل) إلى أميركا ،وعمل مدربا في سان فرنسيسكو ومنها انتشرت
طريقة سباحة الزحف على البطن وأشهر أبطالها في ذلك الزمن( جوني ويسملر) وفي عام
 0930برز اليابانيون هذا النوع من السباحة وبرعوا فيه ثم انتشرت هذه الطريقة في كل
أنحاء العالم وأخذت بها معظم الدول وال زالت إحدى أهم طرق السباحة وأسرعها .
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في عام  0948ظهرت سباحة الفراشة أو الدولفين ،أما سباحة الظهر ،فقد تطورت كثيرا منذ
نشأتها

بعد

الحرب
العالمية
األولى

سنة

0907

فقد

كانت حركاتها
تؤدي

مثل

حركات
سباحة
الصدر،
فتطورت وأصبحت ضربات األيدي مثل ضربات( الكرول) سباحة الزحف على البطن ،مع
ضربات األرجل.
والجدير بالذكر أن السباقات الطويلة في السباحة ،سبقت السباقات القصيرة تاريخيا ،وأهم
سباق قديم كان سباق المانش ،وهذه السباقات تختلف عن السباقات القصيرة ليس في المسافة
فحسب وإنما بطرق التدريب والتنفيذ ،ولهذا النوع من السباحة تنظيماته وقانونه وطرقه
التحكيمية الخاصة ،أما سباقاته فتقام في البحار واألنهار والبحيرات ولها خط سير محدد،
وأشهر هذه السباقات هي :
 .0سباق المانش (فرنسا – إنكلترا) مسافته  33كلم .
 .0سباق كابري – نابولي (إيطاليا) مسافته  31كلم .
 .3سباق النيل الدولي (حلوان – القاهرة) مصر مسافته  57كلم .
 .4سباق أو نتاريو (كندا) مسافته  45كلم .
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أما رياضة السباحة للمسافات القصيرة فتعد إحدى األلعاب األساسية التي دخلت المنهاج
األولمبي في األولمبياد األول المنعقد في أثينا عام  ،0896وأدرجت رياضة السباحة للنساء
في المنهاج األولمبي في دورة ستوكهولم عام . 0900
مواصفات حوض السباحة الدولي:
طوله خمسون مترا وعرضه واحد وعشرون مترا وعمقه متر واحد وثمانية أعشار المتر
(0،81م).
عدد الحارات ثمان ،وعرض الواحدة متران ونصف المتر ،وتترك مسافة نصف متر خارج
كل من الحارتين األولى والثامنة ويجب وضع حبال لفصل هذه الفراغات عن الحارات.
حبال الحارات تمتد بطول الحوض ،ويتكون كل حبل من عالمات متالصقة بقطر  1،15م
يجب أن تدهن العوامات وعلى امتداد مسافة خمسة أمتار من نهايتي المسبح بلون مميز عن
سائر العوامات .
منصات البداية  :ارتفاع المنصة فوق سطح الماء من نصف متر إلى ثالثة أرباع المتر
وطولها ( 58سنتم) وعرضها  (50سنتم) كحد أدنى .ترقم كل منصة من منصات االبتداء
من جوانبها األربعة ،أما المسافة التي تفصل المسبح عن مسبح الغطس فيجب أن تكون
خمسة أمتار على األقل.
هيئة التحكيم :تتألف هيئة التحكيم من :
 .0حكم
 .0رئيس القضاة
 .3رئيس الميقاتيين
 .4مراقب الدوران لكل حارة قضاة األداء
 .5آذن بالبدء
 .6ميقاتيون لكل حارة
 .7ثالثة قضاة خط نهاية لكل حارة.
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سباقات السباحة  :تعتبر رياضة السباحة رياضة مشتركة للرجال والنساء في المسافات
التالية :
السباحة الحرة  :ومعناها أن يؤدي المتسابق السباحة باألسلوب الذي يريد ،ما عدا سباق
التتابع المتنوع أو السباق الفردي المتنوع حيث يؤدي بأي أسلوب آخر خالف سباحة الفراشة
أو السباحة على الصدر أو السباحة على الظهر.
وفي السباحة الحرة أثناء الدوران يستطيع السباح أن يلمس الحائط بأي جزء من جسمه،
وليس إجباريا أن يلمسه بيده .
المسافات في السباحة الحرة.
100متر  011 -متر  411 -متر  - 800متر  0511 -متر للرجال فقط تتابع 011 × 4
متر .تتابع للرجال فقط  011 × 4متر.
سباحة الصدر  :يجب أن يكون وضع الجسم على الصدر تماما والكتفان في خط واحد مع

سطح الماء ،ويجب أن يظهر جزء من الرأس فوق سطح الماء دائما ،إال في البداية وفي حال
الدوران فيسمح للسباح بشدة واحدة بالذراعين ودفعة واحدة بالرجلين عندما يكون غاطسا
بالماء .
عند الدوران وعند نهاية السباق يجب لمس الحائط بكلتي اليدين معا.
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المسافات في السباحة على الصدر  011 :متر  011 -متر .
سباحة الظهر:عند إعطاء إشارة البدء وأثناء الدوران يدفع المتسابقون الحائط ،ويسبحون
على ظهورهم طوال مدة السباق .ويمنع على المتسابق أن يغير الوضع الطبيعي على الظهر
قبل أن تلمس رأسه أو يده أو ذراعه نهاية الحوض أثناء الدوران أو انتهاء السباق
المسافات في سباحة الظهر  : 100متر  011 -متر .
سباحة الفراشة (الدولفين):يجب أن تتحرك كلتا الذراعين معا لألمام فوق سطح الماء ،ثم
دفعها إلى الخلف معا وبشكل متماثل.
يسمح للسباح بعد أداء االبتداء والدوران بدفعة أو أكثر من األرجل وشدة واحدة بالذراعين
تحت سطح الماء التي
يجب أن ترفعه لسطح
الماء.
المسافات

في

سباحة

الفراشة (الدولفين ):
100متر  011 -متر .
التتابع المتنوع:بمعنى أن
الفريق مؤلف من أربعة
العبين كل العب يقوم بالسباحة مائة متر (011م) من السباحات التالية 011 :متر سباحة
على الظهر  011متر على الصدر  011متر سباحة الفراشة  011متر سباحة حرة .
الفردي المتنوع :أي أن الالعب يجب أن يقوم بالسباحة حسب مسافة السباق وهي كما يلي:
200متر متنوع  51 :متر سباحة الفراشة .
50متر سباحة على الظهر .
50متر سباحة على الصدر .
50متر سباحة حرة .
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400متر متنوع  011 :متر سباحة الفراشة .
100متر سباحة على الظهر .
100متر سباحة على الصدر .
100متر سباحة حرة .
البدء في أي سباق يكون بقفزة إلى الماء إال في حال السباحة على الظهر حيث يبدأ السباح
السباق من الماء ،وتكون يداه ممسكتين بمقابض االبتداء .
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كرة اليد من األلعاب الرياضية القديمة التي مرت بمراحل عديدة ومتالحقة حتى اتخذت
اسمها ومواصفتها الحالية .غير أنه ال يوجد لهذه اللعبة تاريخ واضح ومؤكد ،ففي حين أعتبر
بعض المؤرخين أن هذه اللعبة من أصل فرعوني واستدل على ذلك ببعض النقوش األثرية
التي تظهر الفراعنة وهم يمارسون نوعا رياضيا شبيها بها .اعتبر البعض اآلخر أن اللعبة
نشأت كلعبة تحميا وتنشيط يمارسها رياضيو ألعاب القوى .
أما أول من عمل على تطويرها فهم األلمان الذين أدخلوا عليها بعض التعديالت فسمحوا
لالعب أن يجري بالكرة بعد أن كان بتداولها الالعبون وهم وقوف في أماكنهم.
وكانت المباراة تجري في ملعب لكرة القدم بفريق مؤلف من أحد عشر العبا وتعرف باسم
(حزينا).
وكرة واليد كما نعرفها اليوم ابتكرها أحد معلمي الجمباز األلماني (هيزر) عندما قام بتدريب
تالميذه على لعبة سماها كرة اليد وكانت تلعب في ملعب طوله  41مترا وعرضه  01مترا
وهو القياس الحالي لملعب كرة اليد.
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ثم تطورت هذه اللعبة الجديدة عندما تعاون (هيزر) مع أحد مدرسي التربية البدنية األلماني
(شلنر) لوضع قوانين جديدة للعبة التي أخذت بعض مبادئها األساسية من أساسيات بعض
األلعاب األخرى ككرة القدم وكرة السلة .إال أنها تجد الحماسة والرغبة المطلوبة لممارستها.
فعدلت قواعدها وقوانينها مرة ثانية عن طريق شلنر نفسه وخاصة بالنسبة للملعب الذي اتسع
ليصبح طوله  71مترا وعرضه يتراوح بين  51مترا و 61مترا .وبعد هذا التعديل انتشرت
كرة اليد في كل من ألمانيا والدول المجاورة خاصة وأن جميع المباريات كانت تقام في برلين
عاصمة ألمانيا.
أما بطولتها الدولية األولى فقد جرت سنة  1915بين فريقي النمسا وألمانيا وكان عدد العبي
الفريق أحد عشر العبا .ثم تناقص عدد العبي الفريق إلى سبعة العبين وجرت المباراة
األولى على هذا األساس سنة  0905بين فريقي الدانمارك والسويد.
وفي إطار التمهيد لتأسيس اتحاد دولي للعبة عقد اجتماع دولي في مدينة (أمستردام) في
هولندا ،ووضعت فيه القواعد الدولية سنة  0907وفي العام التالي انعقد أول مؤتمر لالتحاد
الدولي للهواة وأقر قواعد اللعبة الدولية ثم صنفت هذه اللعبة في منهاج األلعاب األولمبية في
دورة برلين سنة  0936وفازت بالمباراة ألمانيا .ثم ألغيت من برنامج تلك األلعاب لتعود
إليها في أولمبياد ميونخ عام  . 0970أول بطولة عالمية للرجال فقد جرت سنة 0938
وفازت بها ألمانيا أيضا والتي تعتبر باإلضافة للنمسا والسويد والدانمرك وهولندا والمجر
ورومانيا واالتحاد السوفيتي هي التي تحتكر ألقاب البطولة في أي دورة عالمية أو أولمبية .
ملعب كرة اليد  :ملعب كرة اليد مستطيل الشكل طوله  41مترا وعرضه  01مترا ،وينقسم
إلى قسمين  :منطقة المرمى ومنطقة اللعب .
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منطقة المرمى  :يبعد خط منطقة المرمى ستة أمتار عن الهدف ويرسم خط الرمية الحرة
على بعد تسعة أمتار من المرمى ويرسم خط طوله متر واحد على بعد سبعة أمتار من
منتصف خط المرمى ومواز له يسمى خط الرمية الجزائية .
أما منطقة التبديل فتحدد بخطين متوازيين يرسمان على بعد  4،5غ أمتار من خط المنتصف
طول كل منهما  05سنتم .
الكرة  :الكرة كروية الشكل تصنع من الجلد الطبيعي أو الجلد الصناعي ،يتراوح وزنها بين
 405و  475غ
ومحيطها يتراوح
بين  57سنتم و
 61سنتم أما الكرة
التي

تستعملها

السيدات فيتراوح
وزنها بين  305و
 411غ ويتراوح
محيطها بين 54
سنتم و  56سنتم .
المرمى  :يثبت
المرمى على األرض في منتصف كل من خطي المرمى باتساع ثالثة أمتار وارتفاع مترين.
ويجب أن يكون العارضة والقائمان من الخشب أو أي مادة صناعية مماثلة .
يزود المرمى بشبكة بحيث ال تسمح بارتداد الكرة مباشرة عند التصويب .
المباراة  :تتألف المباراة من شوطين مدة كل منهما ثالثون دقيقة ويفصل بينهما استراحة لمدة
عشر دقائق .
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إذا انتهت بالمباراة بشوطها الثاني بالتعادل ،يلعب شوطان إضافيان بعد راحة مدتها خمس
دقائق أما الشوط اإلضافي فمدته خمس دقائق أيضا .
الالعبون  :يتألف الفريق من أثني عشر العبا (عشرة العبين وحارسا مرمى) ويجب أن
يستخدم الفريق حارس مرمى في جميع األوقات أما عدد الفريق على أرض الملعب ،فيحب
أن ال يتجاوز سبعة العبين (ستة العبين وحارس مرمى) في وقت واحد أثناء المباراة .
طريقة اللعب  :تلعب كرة اليد ككرة القدم إال أن نقل الكرة وضربها تمر يرها يتم باليد بدال
من القدم .وهدف الفريق هو تسجيل أكبر عدد من األهداف في مرمى الخصم .
تبدأ المباراة بضربة بداية للفريق في بداية الشوط من على خط منتصف الملعب ،ويحق لكل
العب استالم وتمرير ونقل وتصويب الكرة بجميع أجزاء الجسم ما عدا القدم وال يحق

لالعب عندما تكون الكرة معه أن يتقدم بالمشي أو الجري أكثر من ثالث خطوات فقط .
أما الهدف فيتم احتسابه عندما تدخل الكرة بكاملها مرمى الخصم .
أخطاء اللعب  :يحدث أثناء المباريات أخطاء عفوية أو متعمدة وهي :
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 -0إذا ارتكب أحد الالعبين خطأ على العب آخر يعطي فريق هذا الالعب ضربة حرة .
 -0ضربة جزاء (بنالتي) إذا ارتكب العب خطأ مقصودا ضد العب يصوب الكرة إلى
مرمى الفريق المنافس ومنعه من محاولة تسجيل هدف .
 -3كورنر إذا خرجت الكرة عن طريق الفريق المدافع إلى الخارج بجانب المرمى .
 -4الرمية الركنية  :إذا خرجت الكرة خارج الحدود الجانبية للملعب عن طريق الخصم .
 -5هيئة التحكيم:يدير مباراة كرة اليد حكمان متساويان في الحقوق يساعدهما ميقاتي
ومسجل .
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المصارعة فن من فنون الدفاع عن النفس عرفها اإلنسان في غابر األزمنة على شكل
حركات عفوية وبدائية ،ثم تطورت وارتقت لتصبح فنا يعتمد على القوة والمهارة ،مارسها
األقدمون بشكل منافسات بين العائالت واألفراد والسكان المحليين .ومارستها شعوب
الحضارات القديمة وجعلتها في أساس برنامج التدريبات العسكرية .
احتضنت مصر الفرعونية هذه الرياضة ،وأولتها كثيرا من االهتمام ،تدل على ذلك اآلثار
الفرعونية الموجودة في مقابر بني حسن ،والتي تمثل رسومها مائتين وعشرين حركة
مصارعة ،تشابه حركات المصارعة الحرة الحالية .ثم انتقلت هذه اللعبة عن طريق
المصريين إلى بالد اإلغريق .
ولم تكن المصارعة حكرا على الفراعنة في تلك الحقبة التاريخية ،وإنما شاركهم في
ممارستها اآلشوريون ،وكذلك الصينيون الذين كانوا يقيمون يوما خاصا لعروضها خالل
االحتفاالت الدينية المتعددة المناسبات .
وعرفها أيضا اليابانيون وأقاموا لها أول بطولة عام  05ق.م .وكانت مصارعة (السومو)
أشهر األنواع التي
مارسوها
مصارعوها

وكان
عمالقة

تتراوح أوزانهم بين
 311رطل و 411
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رطل إنكليزي ،والمباريات تتم عادة بحضور اإلمبراطور .ومن المؤكد أن الهنود الحمر
عرفوا هذه الرياضة أيضا قبل وصول كريستوف كولومبس إلى الشواطئ األميركية بزمن
طويل .أما المصارعة التي نعرفها اليوم فتعود في أصولها إلى الشعوب اإلغريقي من
الناحية البدنية ،وذلك بإقامة المباريات الرياضية كوسيلة لتنمية القوة والبناء المتماثل
والمتناسق ألجزاء الجسم ،ولمساعدة الجنود على اكتساب اللياقة البدنية .باعتبار جسم
المصارع من النماذج الجيدة التي تتوافر فيها مقومات جمال الجسم الرياضي ،وال يفوقه في
ذلك غير جسم رامي القرص فصنفت المصارعة مع الجري والوثب كأنواع رياضية ال
تتطلب استخدام أداة ،واعتبرت فنا متحضرا يمكن بواسطته قهر الجهل والقوة الغاشمة،
فمجدها شعراؤهم وكتابهم ،ونقشوا حركاتها وأوضاع مصارعيها على نقودهم وأوانيهم
الخزفية ،وخلد شاعرهم (بيندار) أسطورة تقول أن إلهة أثينا علمت (تيزيوس) المصارعة،
فلقبه اإلغريق بأبي المصارعة العلمية .
وكثيرة هي األساطير اليونانية التي تتحدث عن المصارعة ،كالمعركة التي حدثت بين
(زيوس وكرونوز) ووصفها الشعراء ،حيث أعلنوا من فوق قمة جبل أولمبيا  776ق.م .أن
أقوى آلهة اليونان يصارع من أجل االستيالء على األرض ،ثم أقاموا االحتفاالت الدينية
والرياضية في وادي ذلك الجبل تخليدا لذكرى انتصار (زيوس) فكانت األسطورة األساس
الذي بسببه ،أقيمت المباريات األولمبية القديمة.
ولقد عرف اإلغريق نوعين من المصارعة :
 مصارعة يكون المتصارعون في بدايتها واقفين مصارعة يكون المتصارعون في بدايتها جالسين .ثم غزا الرومان بالد اإلغريق بعد ذلك ،وأشرفوا على األلعاب األولمبية ،فتحولت
المصارعة في عهدهم إلى رياضة مميتة ،تؤدي بغرض الترفيه عن الجمهور ،واستخدموا
فيها األسلحة كالرمح والسيف ،وسموا المصارع (جالدياتور).
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وبما أن اإلغريق أعرق حضارة وأكثر ثقافة من الرومان فقد استخدمهم الرومان كعبيد في
بالدهم ،لتعليم الشباب الروماني المصارعة وفنونها ،ونتيجة لهذا التمازج الحضاري
والثقافي ،وجدت المصارعة المعروفة (بالغريكو – رومان) حيث اندمجت طرق المسك
الرومانية مع الطرق اإلغريقية القديمة ،وما زالت المصارعة تسمى بهذا حتى في أيامنا هذه.
لم تنطفئ جذوة الولع بالمصارعة ،واستمرت هذه اللعبة بالتطور واالنتشار فانتقلت إلى
بريطانيا في العصور الوسطى ،وازدهرت كلعبة رياضية شعبية وفي مجال التدريب
العسكري ،وأقيمت المهرجانات الرياضية والمباريات المتعددة في لعبة المصارعة التي
أعجبت شكسبير وشوسر ،اللذين نظما أشعارا وصفا فيها المصارعة والمهارة والقوة التي
يتمتع بها المصارعون .
أما ألمانيا فقد انتقلت إليها هذه الرياضة وكانت أول عروضها فيها سنة  0881ومن ثم أنشئ
اتحادها األلماني سنة  0890في بلدة ديوزبورغ ،ويعتبر فالدنتروين وباسيدو األلمانيان
) (1723 – 1790من الرواد األوائل للمصارعة الحديثة.
وصنفت المصارعة من األلعاب الرياضية األساسية في أولمبياد أثينا األول عام 0896
وخاصة المصارعة (الغريكو –
رومان) أما المصارعة الحرة
فقد تأخر دخولها في برنامج
األلعاب األولمبية حتى الدورة
الثالثة سنة  0914في سانت
لويس في الواليات المتحدة
األميركية.
وكان

الخلط

كبيرا

بين

المصارعة (الغريكو -رومان)
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والمصارعة الحرة ،مما دفع السويديين لعدم االعتراف بالمصارعة الحرة ،فأبعدت عن دورة
سنة  ،0900واقتصرت الدورة على لعبة((الغريكو – رومان).
استمرت قواعد وطرق اللعب بين هذين النوعين من المصارعة متداخلة حتى عام 0900
فتشكل االتحاد الدولي للمصارعة ،وقام بفصل النوعين عن بعضهما ،ووضع قواعد موحدة
لكل من الطريقتين وقانونا خاصا لكل منهما ،فرفع ذلك العمل مستوى اللعب ،وظهر الفرق
واضحا في الدورة األولمبية الثامنة التي أقيمت في باريس عام  0904إذ تميزت هذه الدورة
بمستوى رفيع من المصارعة .
وتعتبر دول االتحاد السوفيتي ورومانيا والمجر والسويد وفنلندا وبلغاريا وتركيا وإيران
واليابان وألمانيا والواليات المتحدة األميركية من أهم الدول في هذه اللعبة وهي التي
استحوذت على الميداليات الذهبية في الدورات األولمبية ،وبطوالت العالم المختلفة.
قوانين اللعبة  :يتوزع المصارعون إلى فئات حسب أوزانهم كاآلتي:
الوزن األول:لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن  45كلغ وال تتجاوز  48كلغ .
الوزن الثاني:لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن  48كلغ وال تتجاوز  50كلغ.
الوزن الثالث:لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن  50كلغ وال تتجاوز  57كلغ
الوزن الرابع :لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن  57كلغ وال تتجاوز  60كلغ .
الوزن الخامس:لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن  60كلغ وال تتجاوز  68كلغ .
الوزن السادس:لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن 68كلغ وال تتجاوز 74كلغ .
الوزن السابع:لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن  74كلغ وال تتجاوز  80كلغ
الوزن الثامن :لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن 80كلغ وال تتجاوز 91كلغ.
الوزن التاسع:لالعبين الذين تزيد أوزانهم عن 91كلغ وال تتجاوز 011كلغ .
الوزن العاشر:الالعبين الذين تزيد أوزانهم عن 011كلغ وال تتجاوز 031كلغ .
طريقة اللعب:تخضع المصارعة لقواعد تحدد كيفية اللعب والفوز بالمباراة .وذلك من خالل :
تثبيت كتفي الخصم على األرض .94
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التغلب عليه بالنقاط
لعبة المصارعة خاصة بالرجال وتمارس حديثا على نوعين :
( -0الغريكو – رومان)اليونانية الرومانية ويسمح للمصارع فيها أن يمسك ،بالخصم ما بين
منطقة الرأس وحتى منطقة الخصر ،ويحظر عليه استعمال األفخاذ في تنفيذ أي حركة .
 -0المصارعة الحرة  :وهي أسرع من الطريقة األولى ،ويسمح فيها لالعب اإلمساك
بالخصم في جميع أجزاء الجسم ،وفي تنفيذ أي حركة واستعمال األفخاذ .
مدة المباراة  :جولتان للكبار ،كل جولة مدتها ثالث دقائق بينهما دقيقة واحدة لالستراحة .
جولتان للفتيان والناشئين والطالب ،كل جولة مدتها دقيقتان بينهما دقيقة واحدة لالستراحة .
يجب أن تتم عملية وزن الالعب قبل المباراة بساعتين لتحديد الفئة التي يصنف بها .
كيفية الحصول على النقاط  :عندما ينفذ الالعب مسكه صحيحة أو عندما يتخلص الالعب من
مسكه خصمه أثناء اللعب أرضا ويعتلي فوقه ينال نقطة .في حال هروب الالعب من المسكه
خارج البساط .وعند تنفيذ مسكه غير قانونية ينال خصمه نقطة .
لكل مسكه في المصارعة نقاط عددها من نقطة واحدة إلى أربع نقاط تعطى لالعب عند كل
مسكه أو حركة فنية ناجحة يقوم بها .
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وعندما يتساوى الالعبان في النقاط عند انتهاء وقت المباراة يأمر الحكم بتمديد الوقت حتى

يتمكن أحد الالعبين  ،ويسجل أول نقطة فنية .
هيئة التحكيم  :تتألف هيئة التحكيم من رئيس البساط وحكم وثالثة قضاة .
البساط:البساط بشكل دائري قطره تسعة أمتار ،ومحاط بحاشية بنفس السماكة عرضها بين
 0،01م و  0،51م ،أما ساحة المصارعة األساسية فقطرها سبعة أمتار.
والدائرة الحمراء منطقة السلبية عرضها متر واحد.
مركز بدء اللعب وسط مساحة البساط بقطر متر واحد .ويمكن استعمال بساط قطره 01
أمتار بشرط مراعاة قياسات( الزون) والحاشية .المالبس:يجب أن يرتدي المتصارعون "
مايوه " من قطعة واحدة وأن يغطى الجسم ابتداء من منتصف الفخذين ،وال تزيد فتحته حول
الرقبة والساعدين عن باطني اليد .
ويجب أن ينتعل المتسابقون أحذية رياضية مخصصة من الجلد ،تطوق الكاحل .
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الجمباز فن من الفنون الرياضية الخالدة ،التي مارسها اإلنسان في مسار ارتقائه الطويل
بأساليب متعددة ،وطرائق متنوعة .
وتشير األدلة التاريخية والقرائن األثرية إلى مصر القديمة كأول مدينة عرفت الجمباز،
ومارسته كرياضة ،وما النقوش الموجودة على جدران المقابر الفرعونية القديمة إال دليل
ساطع على ذلك .أما الصينيون ،وإن تكن مزاولتهم لهذه الرياضة قد تأخرت عن المصريين
عدة قرون ،إال أنهم قاموا بتطوير بعض األنشطة التي تشبه الجمباز ،وخاصة تلك التي
تتصل بالشكل العالجي الطبي واستخدموها لهذا الغرض .
وعندما انتقل هذا الفن إلى بالد اإلغريق ،انتقل نقلة جديدة في طريق النمو والتطور فأعطاه
اإلغريق اهتماما كبيرا ومنحوه االسم الذي يحمله حتى اآلن (جمناستيك) وشغف به
األسبرطيون ،وأخضعوا شبابهم ،وحتى بناتهم لتدريباته ،وكانت حركاته الشائعة حينئذ
تشتمل على بعض حركات األكروبات والرقص وتسلق الحبال والتوازن .وعندما جاء عصر
الرومان ،قلد الرومانيون برامج التدريب اإلغريقية التي أجروا عليها بعض التعديالت لتتفق
وتتالءم وأهدافهم العسكرية ،واهتموا بشكل خاص ،بجهاز يشبه جهاز الحصان الموجود
حاليا ضمن أجهزة الجمباز .
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ولما سكنت رياح الحضارة اإلغريقية والرومانية ،هبطت رياضة الجمباز كغيرها من
النشاطات الرياضية إلى مستوى متدن ،وظلت في ركود تام حتى عصر النهضة األوروبية .
وعندما بدأ فجر عصر النهضة األوروبية بالبزوغ ،آذن بعصر جديد وحديث للجمباز،
فتأصلت أصوله ،وانتظمت حركاته ،فأصبحت اكثر فنا عما كانت عليه في العصور الغابرة.
ويعتبر (يوهان باسيدو) األلماني ( )0791 - 0703صاحب فضل كبير على لعبة الجمباز،
التي أدخل تدريباتها ضمن برامج مدرسته سنة  0776ثم تاله (جونس موتس) (- 0759
 )0793والذي يلقب بجد الجمباز ،فعمل على إدخال هذه الرياضة إلى المدارس البروسية،
كما كتب عدة مقاالت عن رياضة الجمباز للشباب.
أما فردريك يان ( )0850 - 0778فيعتر األب الحقيقي لهذه الرياضة ،فقد أسس حركة
الجمباز الحرة ،والتي كانت تحمل في طياتها فكرة ربط التدريب على حركات الجمباز
باألعمال الوطنية ،كما قام باحتراع عدة أجهزة مثل العقلة والمتوازي وأجهزة التسلق ،وكان
يسمي هذه الرياضة باسمها اليوناني القديم (جمناستيك) وهي الفكرة األساسية التي نشأ منها
جمباز األجهزة .عن طريق اكتشاف الحركات والتمرينات واألجهزة شككت الحكومة
البروسية في نيات (يان) ودوافع فلسفته ،وبعد أن وضعت الحرب البروسية أوزارها ،ألقي
القبض على( يان) بتهمة التخطيط لإلطاحة بالحكومة على أثر ذلك ،قام أعضاء حركة
الجمباز الحرة بالتدريب داخل أماكن مقفلة خوفا من الحكومة التي حرمت تدريبات الجمباز.
ومن هنا ،جاءت فكرة التدريب في صاالت مقفلة.
وكانت تمرينات الجمباز في أيام (يان )تعمل على تنمية القوة والمهارة والترويح باإلضافة
إلى خدمتها ،كوسيلة لتربية الشباب األلماني تربية وطنية للدفاع ضد أطماع نابليون ،كما كان
(يان) يهدف إلى خلق روح جديدة في الشعب األلماني لمقاومة األسياد واإلقطاعيين.
وعندما أفرج عن( يان) رحل مع تالميذه إلى مناطق الغابات والحقول ،ثم عاد إلى برلين عام
 ،0800وكون مع تالميذه أول ساحة للجمباز في برلين (هازن هايد) وأعلن شعار فن
الجمباز للمجتمع ،وخالل فترة سنتين ،انضمت مجموعات كبيرة من الذين شغفوا برياضة
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الجمباز إلى (يان )وتالميذه ،وعمل هؤالء على تأسيس الجمباز كعلم يقوم على البحث،
فطوروا حركاته على األجهزة الرئيسية في تلك الفترة ،وهي العقلة والمتوازي والحصان.
باإلضافة إلى ذلك قام (فريزن – تسنكر – بيشون) بإنشاء مدرسة لجهاز الحصان .
وظلت الحكومة البروسية تنظر بعين الشك واالرتياب إلى (يان) وحركة الجمباز الحرة،
وتتحين الفرص لالنقضاض عليه ،وسنحت الفرصة عندما اغتيل أحد األشخاص ،فاعتقلت
السلطة (يان)ومجموعته ،وأمرت بإغالق ساحات الجمباز ومنعت مزاولتة.
ولكن هذا األمر لم يخمد جذوة التقاليد التي غرسها (يان) في نفوس األلمان ،فاستمرت هذه
الرياضة تنمو وتتطور ،فأنشئ االتحاد األلماني للجمباز عام . 0868
ولم تكن رياضة الجمباز حكرا على (يان) وتالميذه في بروسيا ،فقد كانت هذه اللعبة نشطه
في السويد ،وخاصة في مدارسها وذلك
على يد المربي (أدولف شييس)
( .)0858 - 0801وأوضح (بير لنج)
السويدي القيمة العالجية للجمباز وبسط
تمريناته ،حتى يتمكن الناس من
استخدامها وممارستها ،واخترع بعض
األدوات المعروفة حاليا مثل المقعد
السويدي ،والصندوق المقسم .وبعد ذلك
أنشأ (فرانتس ناختجال) (- 0777
 )0847أول مدرسة إلعداد مدربي
الجمباز في كوبنهاجن .
وعن طريق األلمان ،دخلت اللعبة إلى
الواليات المتحدة األميركية ،من خالل
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األفراد وأعضاء حركة الجمباز الحرة الذين فروا إلى أميركا الشمالية بعد ثورة  0848في
ألمانيا ،وكونوا ما يسمى باالتحاد االشتراكي للجمباز في الواليات المتحدة األميركية ،ومن
خاللهم تم إقامة كلية (نورمل) للجمباز األميركي في انديانا بوليس سنة . 0865
ويعتبر الدكتور (دودلي سارجنت) الذي أصبح مدرسا للجمباز في كلية( بودويت) ثم في كلية
(يال) ثم في (هارفرد) من أوائل الرواد الذين عملوا على نشر هذه الرياضة في الواليات
المتحدة فضال عن قيامه باختراع بعض األجهزة الرياضية للجمباز .
أما االتحاد السوفيتي ،فلم تعرف رياضة الجمباز االنتشار فيه حتى  04أيار سنة 0883
حيث تكونت أول منظمة للجمباز في موسكو ،وأطلق عليها اسم الهيئة الروسية للجمباز،
ولكن المستوى الفني لهذه الرياضة استمر متدينا حتى قيام الثورة الروسية ،ثم تصاعد عدد
لهذه

الممارسين

الرياضة،

وأصبحت لعبة الجمباز رياضة
شعبية .
تألف االتحاد الدولي لهذه الرياضة
عام،0890وصنفت في المنهاج
األولمبي منذ بداية األلعاب األولمبية
سنة  0896للرجال،أما جمباز
النساء فلم يدخل هذه األلعاب إال عام
0908

في

دورة

أمستردام

األولمبية .
طرائق ممارسة الجمباز :يختص
الجمباز كرياضة بمفهوم خاص،
حيث ينصب تركيز الرياضي على
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التوافق والمهارة والقوة والرشاقة .والجمباز لعبة فردية ،تتطلب من الالعب التغلب على
مخاوفه في تعلم الحركة ،وأدائها ثم إجادتها .وتمارس هذه اللعبة بواسطة عدة أجهزة مختلفة
منها خمسة للرجال وثالثة للسيدات ،إضافة للحركات األرضية التي يؤديها الرجال والنساء
دون استعمال أية أداة .
يمارس الرجال رياضة الجمباز على األرض وبواسطة أجهزة على النحو التالي :
 -0التمرينات الحرة على األرض:يقوم فيها الالعب بأداء حركات وتمرينات تستمر بين 61
ثانية و  91ثانية على بساط مربع الشكل طول ضلعه اثنا عشر متر .ومغطى ببساط مصنوع
من اإلسفنج الفليني سماكته  54ملم تقريبا.
 -0المتوازي  :وهو جهاز من عارضتين متوازيتين مصنوعتين من الخشب المتين .طول
عارضة المتوازي بين ثالثة أمتار وثالثة أمتار ونصف المتر ،والمسافة بين العارضة
األولى والثانية بين  41سنتم و  46سنتم وترتفع العارضتان عن األرض مسافة تتراوح بين
 0،51م و  0،75م.
 -3جهاز العقلة  :يتألف هذا الجهاز من عارضة من الصلب المصقول قطرها  08،3ملم،
وارتفاعها عن األرض  0،41م وطولها  0،41م مثبتة على قائمين متينين .
 -4جهاز الحلق:ويتألف من عارضة ،حلقتين ،وحبلين .ارتفاع الحلق عن األرض  5،51م،
وتصنع الحلقتان من الخشب المصقول ،سمك قبضتها  08ملم ،وقطرها الداخلي  08سنتم،
أما المسافة من األرض إلى الحلقتين فتتراوح بين  0،41م و  0،51م وتلغ المسافة بين حبلي
الحلقتين  51سنتم .
 -5حصان الوثب:وهو جهاز مصنوع من الخشب ومغطى بالجلد طوله  0،61م وارتفاعه
عن األرض  0،35م وحتى  0،41م .ويوضع بالعرض.
 -6حصان الحلق:يتألف هذا الجهاز من عارضة وحلقتين .طوله  0،81م ويرتفع عن
األرض  0،01م وعرضه من الجهة العلوية  35سنتم .يغطى الجهاز بالجلد ويوضع ف
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منتصفه حلقتان ارتفاع الواحدة منهما  00سنتم والمسافة بين الحلقة واألخرى  40سنتم
وتصنعان من الخشب المصقول.
أما السيدات فيمارسن هذه الرياضة بشكل تمرينات حرة على األرض وبواسطة ثالثة أجهزة.
وهذه التمرينات هي:
 -0التمرينات الحرة على األرض  :ولها نفس قواعد التمرينات التي للرجال .
 -0متوازيان مختلفا االرتفاع  :وهذا الجهاز عبارة عن عارضتين من الخشب موضوعتين
على ارتفاعين مختلفين ،ارتفاع العارضة األولى يتراوح بين  0،31م و  0،41م وارتفاع
العارضة السفلي  1,50م .
 -3حصان الوثب:جهاز مصنوع من الخشب ،ومغطى بالجلد ،ارتفاعه عن األرض 001
سنتم ويوضع بالعرض.
 -4عارضة التوازن:تصنع من الخشب المصقول ،وطولها  5أمتار وعرضها  01سنتم
وارتفاعها عن األرض  0،01م.
تؤدي جميع حركات الجمباز سواء أكانت على األرض أو بواسطة األجهزة بطريقتين:
 .0الحركات اإلجبارية :وهذه الحركات والتمرينات تحدد من جانب اللجنة الدولية التي
تشرف على المسابقة ،ويمكن أداؤها بشكل فردي أو جماعي ،بواسطة فريق ،وتوضع
العالمات
من عالمة
إلى

عشر

عالمات،
من

قبل

أربعة حكام.
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 .0الحركات الحرة :وهي حركات تؤدي على نحو غير مقرر وبدرجة صعوبة عالية أما
على األرض وأما على األجهزة.
وفي المباريات الدولية الكبرى ثالث بطوالت هي:
 .0البطولة العامة للفرق
 .0البطولة العامة لألفراد
 .3البطولة العامة لكل جهاز على حدة.

الفصل الثالث
التـدريـس
مفهوم التدريس -:
إعتبر التدريس في االصل انه التعليم الذي يفهم منه انه اكتساب بعض المعلومات والمهارات والمعارف  .ان
هذا التعريف الينطبق على التدريس بوجه عام واليجوز االعتقاد ان غاية التدريس هي عبارة عن التعليم ،
فأن للتدريس غاية اهم من التعليم وهي التربية وله اهداف اسمى من معارف تلقى وتكتسب بل تتعدى الى
تنمية القابليات واكساب المهارات والخبرات والوصول الى التصور الواضح والتفكير المنظم  ،وتثير في
النفوس العواطف السامية لتحضير واعداد رجل المستقبل  ،واألم الصالحة والمواطن الصالح لحياة اسمى
وارقى وافضل .
والتدريس يشكل مجموعة نظريات وحقائق تطبق وتحول الى مهارات وخبرات من خالل التدريب ويقول
( ) Moston –1981ان التدريس هو سلسلة من اتخاذ القرارات .
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ويشير التدريس الى ماحدث من تعلم للطالب  ،وبذلك يجب ان نقّوم التدريس بمدى تأثيره في الطالب من
خالل نقل وتفهم وتوضيح وتعليم واكساب المعلومات والخبرات والمهارات من المدرس الى الطالب بأي
اسلوب او طريقة .
والهدف الرئيسي للتدريس هو ايجاد طرائق عديدة تساعد الطالب على التعليم والنمو او التصميم ورسم
التجارب التربوية والتي من خاللها سوف تنمو مهارات ومفاهيم وحاالت الطلبة وتمكنهم من التمتع بتجارب
التعليم والنشاط او الموضوع الذي درسوه  ،لهذا وجب مالحظة ماحدث للطلبة لكي نقّوم ماهو التدريس الذي
استعمل .
إن الغرض من التدريس هو توصيل المعارف والعلوم المتنوعة والمختلفة من المدرس الى الطالب  ،ولذلك
فأن الربط بين طرائق التدريس وتأثيرها في الطالب تعد من الطرائق المفيدة والمجدية في تقويم عملية
التدريس التي تحتاج الى الصبر والتحمل والمثابرة من االشخاص الذين يمارسون مهنة التدريس وان يتكيفوا
معها ويستعدوا لمواجهة جميع المشاكل والصعوبات التي تواجههم  ،ألن من الطرائق المفيدة والمجدية في
تقويم عملية التدريس هي مالحظة مايفعل طالبك فأذا ما طلب منك ان تقوم مدرساً وسمح لك ان تنظر الى
ناحية تربوية واحدة في التقويم  ،فأن النصيحة لك ان تنظر الى مايفعله الطالب اكثر مما تنظر الى مايقوم به
ويفعله المدرس  ،الن شكل التدريس الجيد مرتبط بالطالب ومايقومون به من تطبيق واستجابة لما يطرح من
قبل المدرس ولهذا وجب على المدرس االنسجام والتعايش مع طلبته من اجل اداء رسالته بكفاءة وامانة ،
الن مهنة التدريس لها قدسية واحترام واجالل في كل المجتمعات وعلى اختالف مستوياتها .
وينبغي ان يتذكر المدرس ان هناك عدد غير محدد من المتغيرات التي تعمل في الموقف الصفي يمكن ضبط
عدداً منها  .واليوجد مبدأ واحد يمكن ان يغطي المواقف المختلفة العديدة التي تظهر  .فهناك دائماً بعض
الصعوبات واالستثناءات والمدرس الماهر يؤدي دوراً فنيا ً في تأليف وايجاد وتقديم المواقف المهارية
المختلفة لتغطية او لسد التغييرات المطلوبة في المواقف التعليمية  .وهناك اشياء اكثر متعة هي ان المدرس
الماهر يمكنه السيطرة على المواقف التدريسية الجيدة التي اليتعلم الطالب منها وحسب  ،بل يتمتعون
بالتعليم .
ان افضل مفهوم للتدريس قد حدده (يوسف قطامي وآخـرون – ،0111ص  )5وهو " انه عملية مخططة
منتظمة محكومة بأهداف ومستندة الى أسس نظرية نموذجية تهدف الى اعتبار مكونات منظومة التدريس
وخصائص الطلبة والمدرسين والمحتوى التدريسي وفق منظومة متفاعلة لتحقيق التطور والتكامل في
العملية التدريسية وبهدف تربوي عام لتحقيق اهداف المخططات التدريسية "
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فن التدريس -:
ان الفن في التدريس ليس مجرد عمل او وظيفة بل هو عملية تصميم مشروع ضخم متشعب الجوانب له
مرتكزات واضحة التصاله بصورة مباشرة بمستقبل اولئك الذين تشجعهم على التعليم وتربيهم منذ الصغر
ليصبحوا شباب المستقبل ،وبالطبع فأن الهدف االساسي واالكبر من التعليم هو ان يتعامل المدرس مع من
سوف يشكلون الوطن واالمة التي تشارك العالم في هذه االرض ومن هنا يمكن تحليل فن التدريس على انه
يتعامل مع جملة مهارات علمية او تربوية ترتبط بعدد كبير من الركائز االساسية المتعددة واهم اجزائها هي
-:
 0.انها جزء من مهنة ذات اهداف واضحة .
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 0.فن وابداع القائمين على التعليم .
 3.كفايات علمية تربوية .
 .4طرائق تدريس مختلفة تعالج حاالت ومواقف متعددة .
كل هذه الركائز تحتاج الى وقت لتجعل من عمل مشروع التعليم ايسر واسهل تنمو خاللها لسد الحاجات
الخاصة لمتطلبات التعليم .
ان طرائق التدريس لها وزنها الكبير في العملية التربوية فعلم تطور المهارات يؤكد ذلك من حيث تقويم
فاعلية الركائز االربعة في المسارات االتية -:
 .0تحسين المهارات والكفاءات العلمية والتربوية الخاصة بفن التدريس .
 0.تبسط وتساهم في تعليم المهارات االساسية بما يتالئم مع قدرات الطلبة .
 3.تعزيز الحصول على الخبرات التدريسية .
 4.تطوير االنشطة الصفية والالصفية .
 .5القدرة على التحكم واالستثمار االمثل للوقت المحدود .
التدريس فن مكتسب - :
.

ان التدريس الحديث يستند على فهم الطالب ومعرفة ظروفه الفردية ومستوى تفكيره  .اذ ليس باالمكان

تطبيق أي فن من الفنون بدون معرفة الظروف المحيطة التي قد تؤثر في هذا التطبيق  .فكما ان البناء
والتاجر والمصور واي ذي مهنة اخرى اليقوم بعمله قبل ان يتعرف على االمكانيات واالحوال التي تقرر
نجاحه ووصوله الى حيز النتائج  .كذلك المدرس اليمكنه ان ينجح في عمله ويحصل على نتائج حسنة اال اذا
فهم طلبته ودرس طبائعهم والتعرف الى ميولهم ورغاباتهم واوالعهم .
 .0ان الفكرة القائلة بأن التدريس فن مكتسب لحد بعيد تحتم على المدرسين ان يضعوا نصب اعينهم وجوب
توجيه العناية الى التربية االخالقية في التدريس .
 .3ويترتب ايضا ً االخذ بفكرة ان التدريس فن مكتسب لحد بعيد اعتبار التدريس طريقة اجتماعية .
فالتدريس الحديث اليقوم على الخدمة الشفوية التي يقدمها المدرس فحسب  ،بل انه عملية تتضمن االعتماد
على جميع مرافق المجتمع ومؤسساته كما تشمل الطالب  ،لهذا فأن التدريس عملية التقتصر على جدارة
المدرسة  ،بل عملية اوسع من هذا بكثير تتخلل بالمجتمع الذي تكون فيه المدرسة فيعمل المدرس على
تحسين الحياة في المجتمع عن طريق طالبه وتوجيههم لخدمة مجتمعهم .
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 .4اذا اعتبر التدريس فنا ً مكتسباً لحد بعيد يجب ان ينظر المدرس الى نفسه بأنه معلم ومتعلم بنفس الوقت
فالخبرات التي يأتي بها الطلبة الى المدرسة وتعّرف المعلم على مافي المحيط من امكانيات وتراث اجتماعي
وممارسته الفعلية للمهنة كل ذلك يجعله في وضعية المتعلم المقتبس .
ان المدرس الذي اليحاول االقتباس من المحيط او من خبرات طلبته هو مدرس جامد يبقى طيلة مدة خدمته
يلقن طلبته نفس المعلومات ويردد لهم نفس الفكر والعبارات وان تعقد الحياة وتنوع مطالبيها يجعل هذا
النوع من المعلمين الجامدين خطراً على مهنة التعليم التي تتطلب التجديد والتبديل حسب الظروف المتبدلة
واالحوال المتغيرة .
مهنة التدريس - :
ان السعادة والراحة النفسية ممكن ان يشعر بها هؤالء الذين يحبون عملهم وان االسباب التي تدفع االنسان
للعمل هي لممارسة عمل او مهنة معينة  ،والن التدريس مهنة وكل مهنة يتم اختيارها بشكل صحيح
باالعتماد على المصادر االساسية االتية -:
 0.تأثير الشخص بمهنة عائلته .
 0.رغبته بالعمل تحت تأثير نموه ورغبته في مساواة االخرين .
 .3وقد اليحالف الحظ الشخص في اختيار المهنة التي يرغب بها وهذا مايحدث نتيجة الصدفة او الظروف
الغير مالئمة .
اال ان هذه المصادفة قد التظهر في انواع كثيرة في المهنة ومنها مهنة التدريس والتي اثبتت بعض البحوث
والدراسات بأن بعض المدرسين وخاصة المدرسات كانت امكاناتهن بتدريس اختصاصهن ضعيفة ولم تحقق
االغراض المطلوبة آلن اختيارهن لهذه المهنة لم يكن بمحظ ارادة الكثير منهن .
وفي هذه االيام نسمع ت عليقات كثيرة ودراسات وبحوث حول وجود ازمة بالتعليم واحد العوامل الرئيسية في
هذه االزمة ان عدد كبير من المدرسين فعالً لم يعدوا االعداد الالزم للمهنة بالرغم من بذل محاوالت عديدة
لتحسين وسائل التدريب واالعداد بغرض النهوض بمؤهالتهم اال ان االزمة الزالت موجودة لذا ينبغي بذل
جهود استثنائية من اجل وضع المناهج المالئمة واختيار العناصر الكفوءه للنهوض بمستوى هذه المهنة
ومقوماتها .
مقومات التدريس - :
ان عملية التدريس علم له مقومات وأسس يعتمد عليها في التطبيق نظرياً وعمليا ً وان من اهمها اثنان التغني
احدهما عن االخرى بل وتكون مالزمة ومكملة لها في مجال التدريس وهذين المقومين هما -:
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اوالً  :الموهبة الفطرية او الطبيعية :
والتي تتمثل في قوة الشخصية فالمقصود بالشخصية في التدريس القوة المعنوية التي تمكن المدرس في ان
يمتلك زمام الدرس اذا كان نظرياً او عمليا ً وتشجيع الطالب على ان ينسجموا فيه ويندمجوا به ويستجيبوا له
تلقائيا ً دون استخدام اسلوب المراوغة وليس المقصود بقوة الشخصية فخامة الجسم او غلظ الصوت  .ولكن
الصوت الواضح النقي  ،الصوت المرن  ،الصوت المعتدل والنطق الواضح وطريقة االداء وضبط النفس
وسرعة البديهة هي من العوامل والمقومات الطبيعية التي تسهم في نجاح عملية التدريس .
ثانيا ً  :القدرة على التعلم او االلمام بالمادة العلمية :
وهذا يتطلب االحاطة بالمادة التي توكل الى المدرس تعليمها وتدريسها وتطبيقها وااللمام بها الماماً كافياً
وكامالً  ،وان يدفع المدرس على حفظ مقولته والثقة بنفسه واالقبال واالندفاع على عمله بكل حماس ونشاط
 .ان المام المدرس بمادته يجب ان اليقف عند قدر محدد بل من الضروري جداً االحاطة التامة والواسعة
والعميقة بتطور تلك المادة واالطالع على احدث المراجع و المصادر العلمية من اجل تطبيق افضل الطرق
واالساليب المتطورة في مجال التدريس .
ان تلك المقومات الرئيسية هي اساس نجاح عملية التدريس  ،وبالرغم من ذلك فأن نوع المقومات يعتمد على
نوع المادة اذا كانت نظرية او عملية فتضاف مقومات اخرى الى طرق التدريس للمواد العلمية اال انها تعتمد
بالدرجة االولى على المدرس نفسه ومايمتلك من مؤهالت وقدرات شخصية وعلمية في الطرق التي
يستخدمها في التدريس .
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المقومات االساسية للمعلم ( المدرس) - :
يجب ان يكون المعلم قدوة يحتذى به الطالب لما يتمتع به من قدرة عالية في اختصاصه داخل وخارج
الصف  ،فلم تعد وظيفة المدرس مقتصرة على تقديم المعلومات والحقائق وانما اصبح لها دور مهم في تنظيم
الخبرات التعليمية وتوجيه الطالب سلوكيا ً وخلقيا ً ولذا يجب ان تتوفر في المعلم عدد من المؤشرات
والمقومات الالزم توفرها وتتمثل في الشخصية الجيدة والتمكن من المادة واستخدام الطرق المالئمة
للموضوع الذي يقوم بتدريسه ومعرفة خصائص التالميذ الذي يعلمهم والتعرف على ميولهم ومايكمن بينهم
من فروق فردية وان المدون من هذه المقومات هو ترتيب اهميتها بالنسبة للمدرس الذي يجب ان يكون
حائزاً على مقدار كبير منها وهي -:
اوالً  :المقومات الشخصية
الشخصية هي اول العوامل المؤثرة في مدى نجاح الشخص كمدرس  .ويتوقف نجاح البرامج التربوية الى
حد بعيد على شخصية المدرس وكفاءته  .ويمكن تعريف الشخصية بانها ( التنظيم المنسق لصفات الفرد
الجسمية والعقلية واالخالقية واالجتماعية حسب تحليلها لالخرين في مجال االخذ والعطاء داخل الحياة
االجتماعية ) .
فشخصية المعلم هي كل مايشمل من هيئة خارجية كمظاهر الصحة والنظافة وسالمة المظهر ووضوح
الصوت والنشاط والحيوية ومايمتلكه من عقل وحكمة في معالجة االمور ومهارة ادارة الصف والمحافظة
على المواعيد وااللتزام بقواعد االخالق العامة .
وهناك مبادئ اساسية تتصف بها شخصية المعلم :
 0.احترام الذات  :ان المعلم هو ليس ناقالً للمعلومات والمعارف والمهارات فقط ولكنه مربي رائد في
عمله ومجتمعه ويحمل كل القيم والمثل والمفاهيم فاحترام الذات ضروري الكمال شخصية المعلم .
 .0احترام المهنة  :احترام المهنة من احترام الذات أي ان المعلم يجب ان يكون ايمانه قوي بانه يعمل في
مهنة شريفة ومقدرة  .واحترام المهنة اليحدث اال اذا كان المعلم ملما ً بمادته وبكل ابعاد العملية التعليمية
وقادراً على ان يتعامل مع تالميذه ويتفاعل معهم بكل احترام وتقدير .
 .3احترام المتعلم  :ان المتعلم هو المحور الهام للعملية التعليمية فنجاح هذه العملية يعتمد على نجاح
الطالب  ،فاحترام المعلم لتالميذه ضرورة حتمية لنجاح العملية التعليمية عن طريق العالقات المتبادلة مابين
الطالب والمعلم والمبنية على احترام المتعلم وشخصيته واحاسيسه ومشاعره .
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 .4العالقات الطيبة  :يجب ان يحظى المعلم بثقة طالبه وحبهم له ولمادته وهذا يستوجب منه ان يعاملهم
بحسن وبميزان العدل والمساواة ويغرس بينهم فضائل التعاون وجماعية العمل ويتحدث معهم باسلوب
مهذب ويتحكم بتصرفاته معهم عند الغضب .
ثانيا ً  :التمكن من المادة وسالمة االعداد للدرس
يجب ان يكون المعلم ملما ً بكل محتويات الدرس الذي يعلمه وقادراً على االجابة عن استفسارات الطلبة
فتمكن المعلم من مادته يزيد في ثقة المدرس بنفسه ووضوح تفكيره وحسن تصرفاته داخل الصف .
ثالثا ً  :اكتساب المهارة في توصيل المعلومات
عادة ما يبدأ المعلم المبتدأ بأحب الطرق الى نفسه وايسرها بالنسبة له واكثرها مالءمة للموقف التعليمي
ويتنوع فيها بعد ذلك مع اكتساب الخبرة حيث يجد نفسه بعد فترة غلب عليه احد االساليب واصبح جزء من
مهارته  .وتتطلب المهارة التدريسية انفتاحا ً من المعلم على كل الطرق الممكنة واالساليب الجيدة وسعة
االفق عند التجريب ودقة في اختيار الطريقة المناسبة فال توجد طريقة واحدة صالحة لكل المواقف او تناسب
كل المواد او تصلح لكل التالميذ فنوع الطريقة مطلب اساسي الحداث التوصيل الجيد للمعلومات .
رابعا ً  :دراسة خصائص التالميذ (الطلبة)
ان لكل تلميذ قدرات ومتطلبات ورغبات خاصة به تختلف باختالف المراحل العمرية لذا توجب على المعلم
دراسة الخصائص االجتماعية والنفسية والطبيعية في كل مرحلة من هذه المراحل ليكون قادراً على توصيل
المعلومات بالطريقة المناسبة .مبادئ التدريس - :
ان عملية التدريس هي ليست مهمة سهلة فهي تحتاج الى فهم واتقان ومعرفة تفصيلية باحدث الوسائل
والطرق وعلى المدرس ان يلم ويعرف معرفة تخصصية باالساسيات والمبادئ العامة للتدريس لتحقيق
افضل النتائج وهي -:
اوالً  :تحديد اهداف الدرس :
تعتبر االهداف اموراً جوهرية في اعداد المناهج المراد تطبيقها بحيث تمكن من تحديد الوسائل لتحقيق
الغايات والقدرة على تقدير كمية الطاقة المبذولة النجاز العمل وتحدد االهداف بما يلي :
 0.تأهيل المبادئ الوطنية في نفوس الطلبة واذكاء حماسهم وتوجيه اندفاعهم لحب الوطن وتعريفهم
بمكتسباته .
 0.اعداد التالميذ لمتطلبات المجتمع وتطلعاته ليساهموا في تطوره وتقدمه وزيادة كفاءته االنتاجية .
 .3استمرار تحقيق النمو المتكامل للطلبة عن طريق ممارستهم للفعاليات وااللعاب الرياضية وتوجيههم
للعناية بالصحة العامة .
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 .4استثمار اوقات فراغ الطلبة بشكل فعال يضمن مزاولتهم لهوياتهم المحببة اليهم بما يعينهم على تكامل
نموهم والتمتع بترويح هادف لتنمية الذوق الجمالي االمر الذي يؤدي الى تحسين العالقات االجتماعية وتنمية
روح العمل الجماعي وتوفير الجو المناسب النماء الخصائص التربوية كالشعور بالمسؤولية والتعاون
والمحبة واالنتماء للجماعة.
ثانيا ً  :اعداد الدرس وتنظيمه :
ان التدريس الجيد اليعتمد على المؤهالت الجيدة للمدرس فقط بل على استعداده المسبق الذي هو ضروري
جداً وذلك لتسهيل عمله .
ان اعداد المدرس لدرس مايمكن اجماله في استعداده المسبق وتفكيره بالطرائق واالساليب التي تضمن
نجاحه .
فكل درس يعتبر نسبيا ً قائم بذاته ولكنه بنفس الوقت جزء من عدة دروس متتالية ونظام محدد بينما توجد
عالقة منطقية وتسلسل تعليمي يعكس قانون وشروط العملية التربوية واالعداد يتحقق بالمؤثرات االتية :
 .0من خالل برنامج عمل للمدرس  ،تحضير المكان من اجل القيام بالدرس لتأمين الترتيب والنظافة
وتوفير وسائل االيضاح واالجهزة الجيدة والصالحة للعمل اضافة الى تثبيت منهاج الدراسة وهو جزء من
المهام التربوية التي تعتمد اساسا ً على الوعي والمعرفة .
 .0استعمال دفتر الخطة الدراسية ومراجعة مواده من اجل تحقيق االتجاهات الجديدة وتسجيل التعليمات
واالرشادات واشراك جميع الطلبة قدر االمكان وعدم اهمال بعض الطلبة نتيجة ضعف مستواهم .
 .3ان التنظيم الجيد واالستعداد المسبق سوف يؤدي الى تحقيق جميع مهام الدرس خالل المدة المحددة
للدرس اضافة الى ان استعداد المدرس بشكل جدي ومنظم سوف يعطيه نتائج عالية وفعالة ويشجعه
للوصول الى نتائج افضل .
ثالثا ً  :التدرج في االنتقال :
ان طرق التدريس يمكن استخدامها لتعليم اوجه النشاط المختلفة وتتبع هذه الطرق خطوات متدرجة ومنطقية
حسب ترتيب مدروس  ،ويعتمد التدريس الى حد كبير على سن المتعلم ومرحلة التعليم .
فمثالً مدرس التربية الرياضية عند تعليمه مهارة حركية يعتمد الى حد كبير على سن المتعلم والمرحلة التي
هو فيها عندها يمكن تقديم نموذج الداء الحركة او قد يكتفي المتعلم من شرح الحركة ثم تأتي االجراءات
العملية االخرى كقيام المتعلم باداء الحركة  ،ومن الطبيعي اال يتوقع المدرس ان جميع المتعلمين سيتمكنون
من االداء الصحيح .
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فتصحيح االخطاء واجب ضروري يقع على المدرس اول باول ذلك الن هناك فروق بين المتعلمين من
نواحي عديدة السيما تكوين صورة صحيحة عن الحركة او النشاط قبل اتاحة الفرصة الكافية للتدريب .
فالتدرج في المهارة الحركية يتم عن طريق شرح الحركة ومن ثم عرضها والقيام بالعرض والتدريب على
الحركة والتقدم في المهارة.
رابعا ً  :مراعاة الفروق الفردية :
لقد خطت الدول المتقدمة خطوات كبيرة في مجال مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة اذ وجدت صيغ معقولة
في التعامل معهم على اساس افراد وليس جماعات اذ تعطى لكل فرد مسؤوليات وواجبات تناسب قابلياته
وخبراته لينمو بشكل ينسجم مع الجماعة وهناك بعض النقاط يمكن اتباعها لجعل الفوارق بسيطة منها :
 0.اعطاء الواجبات التي تتالئم مع الطلبة المتوسطين وهم يمثلون اكثر الطلبة واعطاء بين الحين واالخر
واجبات ذات مستوى اعلى لكي تتحدى قابليات الطلبة الجيدين واعطاء واجبات ذات مستوى بسيط بحيث
يمكن اشراك االخرين .
 .0تشجيع الطلبة المتميزين الذين يقومون بانجاز كبير بتحفيزهم وتشجيعهم وتطوير قابلياتهم .
 .3التعاون في فهم مشكالت الطلبة المتأخرين ومنحهم الفرص الجيدة وتشجيعهم ومساعدتهم على التقدم
وحل مشكالتهم النفسية والعاطفية واالقتصادية والفسلجية .
خامسا ً  :تنويع طرائق التدريس :
ان الطرق التدريسية متعددة في المجال التربوي وهناك طرائق عديدة تعتمد على العلمية والموضوعية وفهم
عام لطبيعة ظروف اطراف العملية التربوية وعناصرها االساسية .
ان الطريقة ركن اساسي من اركان التدريس  ،وان نجاح التدريس يرتبط الى حد كبير بنجاح الطريقة
المستخدمة .
ان اختالف المدرسين في اتباع طرق تدريس مختلفة يرجع الى ما بينهم من فروق وتباين في اطالعهم
ومتابعاتهم للتجارب التربوية وللتطورات العلمية في المجال التربوي  ،فتختلف الطرق باختالف الغرض
من التعليم وطريقة مدرسي العلوم تختلف عن طريقة مدرسي التاريخ ومدرسي التربية الرياضية وكذلك
مرحلة التعلم فالطريقة التي تستخدم مع التالميذ الصغار التتناسب مع الكبار فعليه تختلف طرق التدريس
تبعا ً الختالف مراحل العمر  ،وكذلك طبيعة المادة فالمادة النظرية تختلف عن المادة العملية في طريقة
التدريس وطبيعة الموضوع وكذلك االمكانات المتوفرة من االجهزة ومواد مختبرية وصور ونماذج
والوسائل التعليمية تشجع على اتباع طرق معينة في التدريس  ،فكل هذه العوامل تؤدي الى االختالف في
الطريقة المستخدمة وتنوعها .
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سادسا ً  :اثارة ميول الطلبة :
وتعمتد على توجيه اذهان الطلبة من خالل اثارة فكرة او قضية معينة لتغيير مستوى االتجاهات والمواقف
واالفكار والقدرات المختلفة  ،او النجاز اعمال معينة تكون في شكل اليات تكسبه خبرات تكون مستهدفة
لكونها انماط من الممارسات التي تقوي واقعية التفاعل مع مجموعة الخبرات التي يتفاعل بها .

مهارات التدريس - :
وتتضمن ثالث عمليا ت رئيسية هي  :التخطيط  ،التنفيذ  ،التقويم ويتطلب انجاز كل عملية منها ان يجيد
المدرس القيام بمهارات معينة.
 .0عملية التخطيط :
وتحدث عندما يكون المدرس وحده يفكر ويتدبر فيما سيدرسه وكيف يدرسه ؟ ويتطلب التخطيط السليم ان
تكون لدى المدرس القدرة على تحديد خصائص المتعلمين  ،ومعرفة احتياجاتهم وقدراتهم  ،حتى يمكنه ان
يكيف تعليمه مع هذه المداخالت كذلك ينبغي ان يكون قادراً على صياغة اهداف التعلم وتحليل محتوى المادة
الدراسية وتحديد افضل تتابع لتقديمها  .ومن هذا كله يخرج المدرس بخطة الدرس ليسترشد بها اثناء التنفيذ .
ويشمل التخطيط - :
أ.

االهداف التعليمية او التربوية :

وتعني أي تغير يراد احداثه في سلوك المتعلمين كنتيجة لعملية التعليم .
ومن المتغيرات التي يراد احداثها في سلوك المتعلمين مثالً اضافة معلومات جديدة الى مالديهم من معلومات
 ،او اكسابهم مهارات معينة في مجال من المجاالت او تنمية مفاهيم جديدة  ،او اضافتها الى مالديهم من
معلومات .
ب .تحليل المحتوى :
ويعني ان نوعية المعارف والمعلومات التي يقع عليها االختبار يتم تنظيمها على نحو معين سواء كانت هذه
المعارف مفاهيم ام حقائق ام افكار اساسية .
ج .تحليل خصائص المتعلم :
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يجب على المدرس مراعاة الفروق الفردية للطالب ومراعاة مستواهم الثقافي والفكري والمرحلة العمرية
والبيئة .
د .تخطيط الدرس :
هو وضع الخطة وتحقيق االهداف المرجوة منها .
 .0عملية التنفيذ :
اما التنفيذ فيسعى المدرس الى اتخاذ ماخطط له  ،اثناء تفاعله مع الطالب ويتوقف نجاحه في ذلك على اجادة
مجموعة كبيرة من المهارات الفنية المتخصصة مثل مهارات عرض الدرس ومهارات االسئلة  ،واثارة
دافعية الطالب وتعزيز استجاباتهم  .كما انه في حاجة الن يجيد ادارة الفصل ويعرف كيف يكون عالقات
انسانية طيبة مع الطالب .
 .3عملية التقويم :
التقويم هو احد عناصر عملية التدريس وهو التصحيح والتصويب  ،وهو عملية تشتمل على عمليات فرعية
تؤدي اليها مثل تقويم االهداف وتقويم المحتوى وتقويم االنشطة وتقويم التقويم نفسه .
والتقويم في تصورنا عملية مستمرة تبدأ قبل ان يبدأ التدريسي وتسير معه خطوة خطوة  ،وما اصطلح على
تسميته بالتقويم التشخيصي ويعرفه قاموس ويبستر بانه الفحص الدقيق المتعمق للحقائق في محاولة لفهم
شيء وتفسيره  ،والتخاذ قرار او التوصل الى رأي يستند الى هذا الفحص  .ثم هنالك تقويم شامل يأتي بعد
ان تتم عملية التعليم والتعلم  ،بقصد معرفة تحقيق االهداف التعليمية التي سبق تحديدها .
ويوصلنا هذا الى جوهر المشكلة  .فالمدرسون في حاجة الى جمع المعلومات عن قدرات الطالب
ومعلوماتهم واتجاهاتهم ويحتاجون الى قرارات تستند الى هذه المعلومات .
مراحل التخطيط للدرس- :
وهي تهيئة اذهان الطلبة للربط مع المعارف السابقة  ،الن من الضروري الربط بين الخبرات المعرفية
السابقة والحاضرة  ،وهذا يتم من خالل النشاط الذي نستطيع استخدامه -:
أ -الستقطاب انتباه الطلبة .
ب -لمراجعة عمل اليوم السابق .

ج -ليتمكن الطالب من التمرن بصورة مستقلة .

د -هل النشاط يمثل حالة او مشكلة من واقع الحال ؟
ان الهدف من هذه المرحلة هو ان يكون الطلبة قادرين على عمل شئ بعد انتهاء الدرس وكان باستطاعتهم
تأديته من قبل .
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 -0مرحلة االستكشاف
وهي ان الطلبة سيكتشفون المفاهيم ويطورون المفردات  ،ويتم هذا من خالل توجيه المدرس لطلبته على :
أ -العمل على استعمال المهارات والمعلومات للقيام بأنشطة مشابهة بمفردهم .
ب -االستعداد للعمل بشكل مستقل للقيام بأنشطة اخرى يعملوها بأنفسهم .
ج -تقييم مدى فهم الطالب لعمله .
 -3مرحلة التوضيح
وهي منح الطلبة الفرصة لبناء توضيح شخصي للمفاهيم بتوجيه المدرس وذلك من خالل :
أ -المناقشات التي تحفز استجابة الطالب الى القيام بنشاطات كانوا قد اجروها سابقاً.
ب -الملصقات والنشرات والمرئيات ووسائل التعليم التي استخدمها المدرس لمساعدة الطالب على فهم
االفكار العلمية .
ج -المفردات اللغوية التي يريد المدرس من الطلبة تذكرها .
د -ان يكون المدرس نموذجا ً جيداً للطالب .
 -4مرحلة التوسع
وهي منح الطلبة الفرصة على توسيع ادراكهم للمفاهيم وذلك من خالل تفاعل االستاذ من الطالب وحثه على
:
أ -اختيار االنشطة التي يجب او يؤديها لتوضيح ادراكه وتوجيهه لالفكار الجديدة المتفردة .
ب -توفير التجارب الجديدة للطلبة لتسمح لهم بأستكشاف اوسع المعلومات وتطوير المهارات .
 -5مرحلة التقييم
وهي قيام المدرس بتقييم الطالب من خالل :
أ -كيفية تقييم استيعاب الطالب للموضوع
ب -استخدام الواجب البيتي لتقييم استيعاب الطالب للموضوع .
ج -ماهي الوسائل التي يستخدمها المدرس لتقييم الطالب ؟
تطوير مهارات التدريس -:
ان مشكلة المدرسين الضعاف ليست باالمر الجديد على هذا الحقل لكون مناهج االعداد المتغيرة دائماً والتي
بدأت التساير متطلبات المرحلة الراهنة بدأت تثير مسألة هامة تتعلق بنوع االعداد الذي اليؤهلهم لمواجهة
مسؤولياتهم بعد التخرج وكذلك ظهور قلق وازعاج عند بعض الباحثين والمختصين من المناهج المقررة
نتيجة عدم كفايتها لمتطلبات االعداد الجيد
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ويمكن ان يصبح الكثير من الخريجين مدرسين من الطراز االول عند ادراك النظريات الجديدة وتحسين
طرائق التدريس واستعراض االحداث المستمرة من فترة الى اخرى للبحث عن الدالئل التي تزيد من قوة
الخبرة المهنية لديهم .
لهذا فأن افضل طريقة لتطوير التدريس هي االستمرار بالتدريس  ،فأذا ماتم مراجعة مرحلة االعداد في
الكليات فمن المحتمل سنجد بأن الطلبة قد قضوا وقتا ً قليالً في تطبيق عملية التدريس وهذه حقيقة واقعة على
الرغم من وضع مادة التطبيق العملي في معظم المناهج المقررة العداد المدرسين  ،اال ان مجموع الوقت
المخصص لها اليساوي مايقضيه الطالب في دروس كثيرة .
ومن المحتمل ايضا ً ان يتعلم الكثير من الطلبة معلومات نظرية جيدة عن التدريس اال انها سوف التجديه نفعاً
عند تطبيقها الن الكتب واالفالم وغيرها اشياء مهمة اال انها يجب ان تتخذ كمصادر وتقويم لتطوير
المهارات وليست كمواد اساسية لتجارب او تمارين مباشرة لتطوير المهارة  .الن التطبيق العملي هو اداة
تقويمية اولية للمعلومات النظرية  .وهذا يعني معرفة مهارات التدريس من اجل ان تكون دليل اثناء التمرن
عليها بالتدريب العملي .
والسؤال هنا ماهو نوع التمرين الذي يجب ممارسته لتطوير مهارات التدريس ؟ فمن المحتمل ان يعرف
الكثير من المدرسين معلومات وافية عن التدريس ولكن هذا اليعني انهم مدرسين كفوءين  ،وبالعكس من
ذلك فأن بعض المدرسين الكفوءين لديهم معرفة اقل عند التدريس  ،اال ان المهم هو كم من الوقت او الفرص
التي تتم التدريب فيها على استعمال مهارات التدريس تحت ظروف تسمح بتحسين تلك المهارات ؟ فالتدريب
البسيط اليضمن لك التعلم واذا ماحصل التعلم  ،فأن التدريب البسيط اليضمن بأن التعلم هو لالحسن  ،فربما
تتعلم طرائق او اساليب تدريسية خاطئة لهذا فأذا اردت ان تطور مهاراتك التدريسية فأنك بحاجة الى اهداف
واضحة والى معلومات تعطيك تقويما ً النجازك التدريسي باتجاه االهداف الواضحة والمرسومة .
مراحل تطوير مهارات التدريس - :
ان التدريس هو االخذ والعطاء او الحوار والتفاعل بين المدرس والطالب  ،وله اهداف اسمى من معلومات
تلقى ومعارف تكتسب  ،بل تتعدى الى تنمية قابليات واكتساب المهارات والخبرات لتحضير واعداد الفرد
للمستقبل .
ان معظم المدرسين يمرون بمراحل متشابهة اثناء تطوير مهاراتهم التدريسية  ،وهذه المراحل ضرورية
لتحسين طريقة تدريسهم ومهمة لكل المدرسين الذين يحاولون االستفادة منها وتطبيقها اثناء عملهم وهذه
المراحل هي -:
 .0مرحلة القلق االبتدائي ( عدم الراحة) - :
009

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
يمر معظم المدرسين بهذه المرحلة في بداية عملهم نتيجة لقلة الخبرة او الخجل والخوف من عدم التصرف
بشكل جيد  ،ويمر بها الطلبة ايضاً ولكن بصورة سريعة وهادئة اثناء اعدادهم  ،فمن الصعب التفاعل مع
طرائق جديدة واستعمال كلمات تستطيع بها الوصول الى المتعلمين  ،فكلمات المدح التي تؤثر فيهم
والتدريب على كيفية ان تصبح لطيفا ً معهم تعد من المهارات المهمة .
ان الشيء المفيد والمساعد لتجاوز هذه المرحلة خالل القيام بالتدريس المنفرد او التدريس مع الزميل او
لمجموعات صغيرة هو عدم الشعور بأنك غير اعتيادي او غير لبق في استعمال الكلمات والخجل من بعض
تصرفاتك نتيجة لعدم امتالكك خبرة كبيرة من الكلمات يمكن ان توصلها الى الطلبة .
الن هذا الشيء طبيعي جداً لكل المبتدئين في التدريس  ،فتراكم الخبرة يحصل من خالل االستمرار لسنين
عديدة .
 .0تعلم انواع مختلفة من الطرائق او التكتيك - :
ان معظم المدرسين يجربون او يمرون بهذه المرحلة  .فتعلم انواع مختلفة من الطرائق تتأتى من خالل
التداخل بصورة كبيرة وواسعة مع الطالب وزيادة نسبة التداخل بالرغم من امتالك المدرسين اعداد قليلة من
طرائق التداخل والتي يقوم بتكرارها بأستمرار  .اال ان المثابرة والحصول على مساعدة من خالل تغذية
راجعة موجهة سوف تساعد المدرس على تعلم طرائق متعددة ومختلفة ناجحة .
 .3كيفية انجاز اكثر من عمل في وقت واحد - :
وهذه المرحلة تميل على التركيز على تحسين مهارة او خطة ما وفي الوقت نفسه لديك القدرة على عمل
اشياء اخرى وتعد هذه المرحلة مهمة بالنسبة لكل من يقوم بالتدريس لكونها تشير الى التقدم الكبير في
تطوير مهارات التدريس لديه وذلك الن المدرس اصبحت لديه المهارة كمادة يقوم بها بشكل طبيعي مما
يجعله ان يركز على جوانب اخرى من التدريس فعلى سبيل المثال فأن المدرس يستطيع االستمرار في
تحسين مهاراته في التدريس وفي كيفية اعطاء تغذية راجعة وفي الوقت نفسه يركز على تطوير بعض
المهارات او الخطط الرئيسية  .وعندما يصل المدرس لهذه المرحلة فأنه يصبح في الطريق ليكون مدرسا ً
خبيراً وماهراً .
 .4استعمال المهارات بصورة مالئمة - :
ان هذه المرحلة تركز على جانب مهم وحيوي هو كيفية تقديم المهارات في الوقت المناسب  ،وبأستعمال
كلمات مناسبة لزيادة االنشطة المتنوعة  .لهذا يجب على المدرس ان يتعلم طرائق متعددة لمدح الطالب
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المستحق في الوقت الصحيح لسلوكه الصحيح  ،أي على المدرس استعمال مهاراته بصورة مناسبة
ومضبوطة من خالل امتالك اهداف خاصة وتغذية راجعة منتظمة اذا ما ارد السيطرة على هذه المرحلة
التطويرية .
 .5الثقة والتوقع - :
وهي المرحلة االخيرة في تطوير مهارات التدريس والتي من خاللها يمكن تحديد امكانية ممارسة المهارة
واستعمالها ومعرفة مدى فائدتها من خالل ردود فعل الطالب واستجاباتهم فالمدرس الذي يمتلك مهارات
كثيرة وعنده القدرة والثقة على استعمالها فأنه وبصورة تدريجية يمتلك االمكانية على توقع متطلبات
المواقف التدريسية المخت لفة التي يعمل فيها  ،كذلك فأنه سيمتلك ماوصفه الباحث التدريسي

Jacob

 Kouninمن انه " توقع السلوك الشائن وتجنبه احسن من وقوعه ووضع الحلول له " .
ان استمرار التجربة لوحدها التضمن تطوير مهارات التدريس فتعلم العادات السيئة هو نفسه كتعلم العادات
الجيدة  ،لهذا ف أن المدخل للتطوير يساعد على زيادة الفرصة لتعلم العادات الجيدة كما يقلل الفرصة لتعلم
عادات سيئة  ،وهذا يعتمد وبدون شك على الطريقة الخاصة التي يتعلمها المدرس  ،فلكي تكون احسن عليك
الحصول على المعلومات الصحيحة من شخص كفوء ولفترة معينة لتطوير مهاراتك التدريسية .

وهناك مصادر للمساعدة في تطوير مهارات التدريس منها -:
 0.اساليب المالحظة وتعد من العوامل الرئيسية المساعدة لتطوير مهارات التدريس فالمدرس يرغب في
معرفة كم هو جيد بأستعمال المهارات المهمة والضرورية في عمله .
 .0استعمال اآلت التصوير والتسجيل عوامل مساعدة لتحسين وتطوير مهاراتك التدريسية
 .3التوجيه واالرشاد من قبل المدرس او الزميل او المشرف تساعد على التطوير  ،فأذا ماكانت عندك
اهداف خاصة تريد انجازها فبأمكان هؤالء تقديم المساعدة الالزمة للتطوير  .وهذا يمكن ان يتم من خالل
طرائق معينة مثل التدريس مع الزميل والتدريس االنعكاسي .
ان التطوير يمكن ان ينمى من خالل المناقشة والسؤال والرغبة في التطوير مع جماعتك  ،فأذا كنت طالباً
في الكلية ولم تعير اهتماما ً الى تعلم كيفية التدريس الجيد  ،فليس هناك سبب للتوقع بأنك سوف تهتم بالتطوير
التدريسي عندما تمتهن التدريس فعليا ً .
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 . 4الممارسة تساعد على التطوير والتعلم يحدث من خالل المالحظة فالمدرسين يمكن ان يساعدوك بمناقشة
االهداف الخاصة وماذا يعملون في كل موقف او كيف ينظمون الدرس ويديرونه  ،فالمدرس الماهر هو
الذي يجعل انجاز العمل مستنداً على حقائق جيدة يمكنه ممارستها من اجل تطوير عمله .
تطوير مهارات التدريس من خالل التمرين- :
ان احسن طريقة لتطوير مهارة التدريس هي التدريس نفسه وهذه حقيقة قائمة على الرغم من الميل باتجاه
اكساب المدرسين الخبرة العالية من خالل اطالعهم على التجارب والتطبيق العملي واستعمال الوسائل
السمعية والبصرية والت دريس مع الزميل واطالة فترة التطبيق في معظم المناهج المقررة العداد المدرسين
ولكن من المحتمل ان تكون هذه التجارب التدريسية التساوي مانقضيه في قاعة الدرس  ،فمن المحتمل ان
نتعلم الكثير عن التدريس اال ان تعلمنا او معلوماتنا عن التدريس التختلف عن معلوماتنا عن لعبة التنس مثالً
حيث بامكاننا تعلم التنس بقراءة الكتب ومراقبة االفالم التعليمية ومشاهدة مباريات التنس في التلفزيون
ومعظم هذه المصادر تغنينا بمادة عملية وممتعة عن اللعبة  ،ويمكن كذلك ان يصل احد االفراد الى درجة
خبير في لعبة التنس بواسطة القراءة عن اللعبة ومشاهداته الكثيرة مما يؤدي الى ان يحصل على معلومات
اكثر مما يعرفه االخرون  ،ولكن يجب ان نعلم بأن كل هذه المعلومات سوف التجدي نفعا ً " عند القيام
باالداء الصحيح لالرسال مثالً " حيث ان الطريقة الوحيدة لتحسين مهاراتنا في التنس هو ان نلعب واليكفي
ان نلعب لوحدنا وان ما يجب ان نلعب امام خصم احسن منا او ان نتدرب على يد مدرب يمكن ان يطور
مهاراتنا في اللعب  ،وعليه فأن الكتب واالفالم ..الخ من االمور النظرية كلها اشياء مهمة اال انها يجب ان
تتخذ كمصادر تقويم لتطوير المهارات وليست كمواد اساسية لتجارب او تمارين مباشرة لتطوير المهارة .
طرائق التمرن على التدريس - :
ان التدريس الحقيقي لمجموعة كاملة من الطالب في مواقف تدريسية حقيقة هي ليست الطريقة الوحيدة
للتمرن او انها ليست الطريقة المثلى  ،والحقيقة فأنك بحاجة الى التدريب عليها في مواقف حقيقية ولكن يجب
ممارسة االنواع االخرى من التمرين والتي تساعد على التدريس الحقيقي .
مثال على ذلك في تعلم فعالية رياضية اليمكن لك ان تؤدي اللعب بصورة صحيحة في بطولة حقيقية مالم
تكن قد تدربت على قواعد اللعبة واصولها تحت ظروف وبيئة مسيطر عليها  .وان مهارات التدريس ممكنة
ويجب التدرب عليها وطرائق التمرن ع ليها مشابهة لطرائق التمرن على المهارات الرياضية ويجب ان نعلم
بأنه اليمكننا ان نقرأ عن مهارات التدريس ونذهب بها الى قاعة الدرس وندرس تدريسا ً حقيقيا ً مالم نكن قد
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تدربنا اوالً على مهارات التدريس تحت ظروف مسيطر عليها  ،وان مهارات التدريس والخطط يمكن
التمرن عليها بطرائق مختلفة هي -:
 .0التدريس االنفرادي :
أي تدريب الطالب على مهارة معينة على انفراد او لحالة مفردة الي مهارة تدريسية مثل المدح او مكفاءة
الطالب او التشجيع لحالة معينة وهذه تبدو وكأنها مهارة بسيطة  ،وكذلك علينا مراقبة الطالب وتقويمه عند
تنفيذ المهارة من خالل تبادل المعلومات واالراء عن طريق المناقشة (الكالم) .
 .0التدريس مع الزميل :
انه لمن المفيد جداً التدريب على المهارات لفترة قصيرة من التدريس بأيجاد مواقف مع مجموعة صغيرة من
الزمالء  ،أي التركيز على عدد محدود من المهارات واذا ما صورت هذه الحالة فمن المفيد مراقبتها فيما
بعد لغرض التقويم واعطاء التغذية الراجعة  .ويستفاد منها الطلبة المطبقين خالل دروس التطبيق العملي.
 .3التدريس المصغر :
وهي مشابهة لطريقة التدريس مع الزميل اال انها تركز على مجموعة قليلة من الطلبة وليس على زمالء
الدراسة .حيث يتم جلب طالب حقيقيين الى الكلية او الجامعة او استعمال طلبة الدرس انفسهم داخل
مدارسهم لتطبيق التدريس عليهم .
 .4التدريس االنعكاسي :
وهي طريقة او تكتيك يشبه التدريب مع الزميل باضافة مالمح جديدة حيث يتم تقسيم مجموعة من الطالب
الى مجموعات صغيرة وعادة تكون ( )8-6مجموعات ويتنخب مدرس واحد من كل مجموعة ويعطى هذا
المدرس وصفا ً لما سيدرس وان العمل التدريسي يجب ان يكون مهارة ليس للطالب المتعلمين االخرين فيها
اال قليالً من الخبرة وان التدريس يتضمن اهدافا ً خصوصية عما يجب ان يتعلموه وطرائق لتقويم الطالب
بعد تجربة التعلم وكذلك عندما يلتقي الطالب فأنهم يقسمون حسب مجاميعهم السابقة وكل واحد منهم يدرس
الدرس كما يبدو له مناسبا ً  .وبعد انتهاء الوقت المخصص ( عادة  05-01دقيقة ) يجري التقويم للمتعلمين
عن كيفية تعلمهم للعمل وايضا ً يملئون استمارة استجواب والتي تسمح لهم بتسجيل ردود افعالهم عن الطريقة
التي بموجبها درس المدرسون دروسهم وبعد ذلك يجمع طالب الصف لمناقشة كيفية التعلم للمجوعات
المختلفة للعمل وان يشترك ردود فعلهم للطرائق التي درسوا فيها فالمعلومات المراد تعلمها وردود فعل
الطالب يعطي القواعد لما يسمى (االنعكاس) حول الدرس في المناقشة ومن خالل هذه المناقشة
(االنعكاسية) فأن الفهم حول التدريس او معنى التدريس ينمو كثيراً لذلك فان التدريس االنعكاسي هو طريقة
جيدة للتدريب على مهارة التدريس .
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 .5تدريس المجموعات الصغيرة تدريسا ً حقيقيا ً :
وفي هذه الطريقة تدرس مهارات التدريس وتطبق بمواقف حقيقية ويكون من المفيد اعطاء الفرصة لمحاولة
التدريس لطالب حقيقيين ولكن بمواقف تكون اقل قليالً مما يتطلبه الدرس الحقيقي وذلك باعطاء فرصة
للقيام بالتدريس الحقيقي على طلبة من غير الزمالء وفي مواقع المدرسة ولكن على طلبة قليلين بين ()01-5
طالب ولمدة ( ) 01دقائق فقط .
 .6تدريس مجموعات كبيرة ولوقت قصير تدريساً حقيقيا ً :
وهي افضل انواع التمرين مع مجموعة الصف وفي هذه الطريقة تدرس المهارات التنظيمية واالدارية
وكذلك الخطط لفترة قصيرة من ( )05-01دقيقة وبشكل مركز وذلك لمساعدة الطالب على االداء الحركي
وكذلك بعض االعمال الرئيسية والمنظمة .
 .7التدريس الحقيقي :
صف كامل وطالب حقيقيون وهو الطريقة االخيرة في التمرن على التدريب قبل ان يوضح المطبق حقيقة
التدريس والشيء المهم هو ما يملكه من خبرة وان الطالب المطبق يجب ان يكون لديه القدرة اوالً على ان
يديم الجزء االول من تجربته وبعدها النمو والتكامل في االجزاء االخرى من التجربة .
التخطيط في التدريس - :
يعرف التخطيط بأنه مدخل لحل المشكالت ومنهج لتحقيق الغايات وبه يتغلب االنسان الواعي على مايتحمل
ان يصادفه من ظروف يجعلها في حاضره ويقوم مايقوم به على اساس من التعمق والتفكير واالحكام
والضبط واالتقان بقدر ما يؤتي االثر المرجو منه .
ان التخطيط في الدرس من المستلزمات الرئيسية لنجاح المدرس في مهنته  .لهذا فالتخطيط ذو فوائد عدة
منها -:
 0.يجعل المدرس اوضح فهما ً الهداف التربية والعالقة بين التدريس وتلك االهداف .
 .0يساعد المدرس على الوضوح الفكري فيما يتصل بدور مادته في خدمة اهداف التربية .
 3.يضمن الوصول الى التقدير السليم للقيم النسبية لمختلف المواد واالساليب التعليمية .
 4.يجعل المدرس اكثر قدرة على اشباع حاجات الطالب .
 .5يقلل مقدار المحاولة والخطأ في التدريس وذلك بتنظيم مواد المناهج تنظيما ً افضل واستخدام طرائق
انسب .
 6.يكسب المدرس احترام الطلبة اذ هم يجلون المدرس الذي يتعامل معهم في االعداد لعمله ويتوقع منهم
االعداد لعملهم ايضا ً .
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 7.يساعد المدرس على اثارة حماس الطلبة وذلك عن طريق عرض مادته بطريقة شيقة .
 .8يهيئ للمدرس فرصاً ممتازة الستمرار نموه المهني والشخصي .
 .9يساعد المدرس على شعوره بالثقة بنفسه .
السلوك التدريسي ( الممارسات التدريسية)
السلوك هو كل مايصدر عن الفرد من عمل حركي او تفكير او مشاعر او انفعاالت سواء كان نشاطاً بدنياً او
ذهنيا ً  ،فالكالم او االشارات اللفظية وغير اللفظية كلها تعتبر انواع مختلفة من سلوك المدرس الذي يتضمن
النداءات التي تحدث اثناء العملية التعليمية .
ان عملية التفاعل بين المعلم والتلميذ تعكس دائماً سلوكا ً تدريسياً معينا ً وسلوكا ً تعليميا ً وانما ينتج من هذه
السلوكيات هو التوصل الى االهداف المطلوبة وان الوثائق التي تربط بين (سلوك التدريس وسلوك التعلم
والهدف) اليمكن فصلها وذلك الن سلوك التدريس وسلوك التعلم والهدف جميعها تكون موجودة دائماً
بوصفها وحدة يعبر عنها بـ(وحدة اصول فن التدريس) .
ويعتبر المعلم هو الشخص المؤهل علميا ً والقادر على تحقيق االهداف المرسومة للعملية التعليمية اال وهي
تعلم الطلبة بسبب مايملكه من خبرة ودراية في مجال عمله باالضافة الى االثر الذي يتركه في نفوس طالبه
 .ومن هنا تظهر لنا اهمية دراسة السلوك التدريسي في تعزيز وتثبيت عملية التعلم من خالل االستخدام
االمثل للظروف المحيطة لعملية التعلم وايجاد افضل الصيغ لمحيط الدرس وذلك الن لسلوك المعلم
انعكاسات كبيرة على سلوك الطالب ومقدار فعالية هذا السلوك تظهر خالل عملية الشرح وتصحيح االخطـاء
وادارة وتنظيم الدرس .
وهناك مبادئ مهمة للممارسات التدريسية السليمة يمكن تحديدها بما يأتي -:
 .0تشجيع التفاعل بين المعلم والمتعلمين  ،مما يشكل عامالً مهماً في اشراك المتعلمين وتحفيزهم للتعلم ،
بل يجعلهم يفكرون في قيمتهم وخططهم المستقبلية داخل وخارج الصف الدراسي .
 .0تشجيع التعاون بين المتعلمين  .ان التعلم يتعزز اكبر عندما يكون على شكل جماعي فالتدريس الجيد
كالعمل الجيد الذي يتطلب التشاور والتعاون وليس التنافس او االنعزال .
 .3تقديم تغذية راجعة سريعة .
ان المتعلمين بحاجة الى ان يتأملو فيما تعلموه (  ) meta –congnitionوما يجب ان يتعلموا وتقيمه .
 .4توفر الوقت الكافي للتعلم
ان مهارة ادارة الوقت عامل مهم في التعلم .
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 .5تضع التوق عات العالية (توقع اكثر تجد تجاوب اكثر )  .ان التوقعات العالية الداء المتعلمين يساعدهم
على محاولة تحقيقها .
 .6مراعاة تعدد الذكاء للمتعلمين واساليب تعلمهم المختلفة  .ان الذكـاء عند المتعـلمين متعدد ( Multiple
 ) lnteligentوان للطلبة اساليبهم المختلفة في التعلم .
 .7تشجع على التعلم النشط والتدريس الفعال والمؤثر .
القواعد األساسية التي تبنى عليها طرق التدريس :
التربية عملية يجب أن تهتم بالتلميذ من جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية والعاطفية
لذا البد من االهتمام بطريقة التدريس وقواعدها لتسهيل مهمة المعلم في توصيل المعلومات وتحقيق األهداف
بأقل جهد وبسرعة كما تحقق أهداف التلميذ في التعلم والنمو السليم .
 -0التدرج من المعلوم إلى المجهول  :ال يستطيع أن يدرك التلميذ المعلومات الجديدة إال إذا ارتبطت
بالمعلومات القديمة السابقة ينشأ عنها حقائق متكاسكة لذا يجب على المعلم االستفادة من المعلومات السابقة
لدى التالميذ من أجل تشويقهم وإثارة اهتمامهم عند تعليمهم كهارة جديدة .
مثال  :التصويب في كرة السلة أو كرة اليد يجب أن يبدأ أوال ً بتعليمهم مهترة الرمي
 -0التدرج من البسيط إلى المركب  :وتبنى هذه القاعدة على أن العقل يدرك األشياء ككل أوال ثم يتبين
األجزاء والتفاصيل بعد ذلك فيبدأ المعلم في تعليم التلميذ الوثب العالي من الثيات قبل تعلم خطوات االقتراب
.
 -3التدرج من المحسوس إلى المعقول  :التلميذ يدرك أوال التجارب الحسية قبل االنتقال إلى التجارب
المع نوية المجردة فالمعلم يجب تعليم التلميذ أداء الدحرجة األمامية قبل شرح القاعدة الميكانيكية التي يبنى
عليها األداء كما يجب على المعلم االستعانة بالوسائل التعليمية الستخدام أكبر عدد مكن من الحواس حتى
يدركوا المعنى إدراكا ً صحيحا ً .
 -4النتقال من العملي إلى ا لنظري  :على المعلم أن يتخذ هذه القاعدة ليرشد التالميذ إلى البحث في الحقائق
للوصول غلى معنى ما يحيط بهم فيجب على المعلم تدريس األلعاب الجماعية مثل كرة السلة أو الطائرة
عمليا ً قبل الخوض في القوانين التي تحكم اللعبة نظريا ً .
شروط ومعايير اختيار الطريقة والوسيلة واألسلوب المناسب للتدريس :
أوال ً :مالءمة الطريقة والوسيلة للهدف المحدد  :يجب اختيار المدرس لطريقة التدريس والوسيلة المستخدمة
في ضوء الهدف المحدد للدرس ويجب أن تكون األهداف واضحة ومحددة حتى ال يكون المعلم عرضة
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للتشتت واالرتباك في اختياره للطرق والو سائل المناسبة أي يجب صياغة األهداف على نحو دقيق بطريقة
سلوكية إجرائية .
ثانيا ً :مالئمة الطريقة والوسيلة للمحتوى  :يجب مالئمة الطريقة والوسيلة للمحتوى إذ أن المحتوى يعتبر
ترجمة لألهداف كما أن محتوى الدرس اليومي أداة لتحقيق األهداف الموضوعة لذا يجب على المعلم
التعرف على المحتوى لكي يستطيع أن يختار المناسب منه .
ثالثا ً :مالئمة الطريقة والوسيلة لمستوى نضج التالميذ  :يجب على المعلم دراسة الخبرات السابقة للتالميذ
حتى يستطيع اختيار الوسيلة والطريقة التي تتناسب مع اهتماماتهم ومستوى نضجهم العقلي زالبدني في
المرا حل السنية المختلفة باإلضافة إلى الفروق الفردية المتباينة بينهم في الرغبات والميول واالستعداد
وطريقة التفكير وعدم مناسبة الطريقة لمستوى النضج يؤدي إلى عدم إثارة دوافع التالميذ نحو المادة .
رابعا ً  :مالئمة الطريقة والوسيلة للمعلم  :الخصائص الشخصية  ،اإلعداد المهني  ،الخبرة  ،الذكاء كلها
مميزات قد ينفرد معلم ببعض منها وقد ال تتوفر في غيره من المعلمين فبعض المعلمين لديهم القدرة على
عرض المهارة بأسلوب شيق وهناك من المعلمين الذين تتوفر لديهم خلفية كافية عن المحتوى وتنعدم عند
آخرين وهكذا تتنوع قدرات المعلمين وسماتهم الشخصية والمعلم الكفء هو الذي يكون مدركا ً لقدراته
فيختار الطريقة والوسيلة المالئمة لهذه القدرات حتى ال يتعرض للفشل .
خامسا ً :مالئمة الطريقة والوسيلة للزمن  :في مدارسنا نجد أن المنهج ينقسم إلى وحدات دراسية موزعة
على أسابيع وكل نشاط مخصص له عدد من الدروس في مدة زمنية محددة بغض النظر عن حجم أوصعوبة
المهارة ما ينتج عنهه تفاوت في استقبال واستيعاب المهارة من قبل التالميذ حيب التفاوت في القدرات
واالستعدادات لذا يجب على المعلم أن يختار الطريقة المناسبة للزمن المتاح والتي تؤدي في النهاية إلى
تدريس فعال .
سا دسا ً :مالءمة الطريقة والوسيلة لإلمكانات :عند إختيار المعلم إلحدى طرق التدريس يجب عليه اختيار
الطريقة التي تتناسب بما هو متاح من إمكانات في المدرسة .
سابعا ً :التنوع في الطريقة والوسيلة  :المقصود بذلك هو عدم اعتماد المعلم على طريقة أو أسلوب واحد
أثناء تدري سه إذ إن ذلك يقلل من دافعية اإلنجاز لدى التالميذ فالتالميذ يحتاجون دائما ً إلى التانوع لزيادة
التركيز لديهم وجذب انتباههم من بداية الدرس حتى نهايته .
ثامنا ً :مدى مشاركة التالميذ  :يعني ذلك استخدام المعلم لطرق ووسائل يتضمن استخدامها مشاركة التلميذ
للمعلم في التنفيذ كما تتضمن اشتراك أكبر عدد من التالميذ وتحملهم مسئوليات عديدة وهذا يستهدف اكتساب
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التالميذ اتجاهات ومهارات متعددة باإلضافة إلى الحقائق والمعارف والمفاهيم التي يتضمنها المحتوى
الدراسي .
ومن المصطلحات األساسية في مجال التدريس والحدود الفاصلة بينها نذكر منها ما يلي :
التدريس : Teachingفن توصيل المعلومات والمعارف إلى التالميذ واإلجراءات التي يقوم بها المعلم
مع التالميذ النجاز مهام معينة ولتحقيق أهداف محددة .
التعلم  : Learningعرفه (جيلفورد  )Guilfordبأنه التغير في سلوك الفرد كنتيجة لالستثارة والخبرة
أي أنه عائد أو نواتج عملية التعلم وقد يكون تعلم قدرات أو مهارات وقد يحدث بقصد أو بدون قصد بهدف
إحداث تغيير في سلوك المتعلم سواء كان سلوكي أو معرفي أو مهاري .
التعليم  : Instructionيعني أن المعلم يسعى الحداث تغييرات لدى المتعلم أي أنه ليس غاية في حد ذاته
ولكنه وسيلة لتحقيق التعلم وإحداث تغيرات سلوكية – معرفية –بدنية – مهارية – نفسية – وهو مشروع
يتضمن مجموعة من األنشظة والقرارات التي يتخذها المعلم بهدف نمو المتعلم .
طريقة التدريس  : Teaching Methodإجراء منظم ومنسق في استخدام المواد العلمية والمصادر
التعليمية وتطبيقها يشكل يؤدي إلى تعلم التالميذ بأسهل الطرق .
استراتيجية التدريس  : Teaching Strategyهي خطة عامة للتدريس تشتمل على كل مكونات
الموقف التدريسي من أهداف – طرق تدريس – وسائل تعلم – وسائل تقويم
أسلوب التدريس  : Teaching Styleإجراءات يتبعها المدرس لتنظيم عملية التعلم وتوجيهها واتخاذ
المعلم لطرق تدريس مختلفة كوسيلة لتعليم التالميذ .
وسيلة التدريس  : Teaching Aidالوسيط الذي يستخدمه المعلم بأسلوبه لتوصيل األفكار أو المهارات
للمتعلمين .
العمليات التدريسية :
وتتضمن العمليات التدريسية اآلتي :
أوال ً :عملية التحضير  :يعني ذلك تخطيط المعلم للدرس والتهيئة لتنفيذه ويشمل ذلك اإلجراءات التالية :
 -0تحديد األهداف التعليمية العامة .
 -0تقويم قدرات التالميذ قبل بدء التدريس .
 -3تخطيط وتحضير األنشطة التعليمية .
 -4تحضير األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس .
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 -5إعداد طرق وأساليب التدريس .
 -6تحضير البيئة التعليمة .
ثانيا ُ :عملية التنفيذ :وتشمل جميع السلوكيات التي تستخدم في التدريس حيث تعتمد على عملية التحضير
السابقة وتشمل على اإلجراءات التالية :
 -0التهيئة النفسية للتالميذ للعملية التعليمة .
 -0استخدام األنشطة التعليمة .
 -3توجيه التالميذ نحو األداء السليم .
 -4اإلرشاد والضبط للتالميذ أثناء األداء .
 -5االستخدام السليم لألدوات واألجهزة .
 -6االستفادة الكاملة من الزمن المتاح .
-7

تقويم أداء التالميذ أثناء وبعد التدريس .

مكونات الموقف التدريسي :
 المعلم  :وضح (ديفز  )Daviesدور المعلم كمدير للعملية التدريسية إذ حدد الوظائف التي يمارسها أثناءتنفيذ العملية التدريسية كالتخطيط – التنظيم – الضبط – القيادة ومعلم التربية الرياضية يستطيع استثارة
جميع القوى الكامنة في التالميذ من جميع النواحي جسميا ً وعقليا ً وانفعاليا ً وأخالقيا ً واستمالتها للعمل
لصالح الفرد وخير الجماعة .
 التلميذ  :يعتبر التلميذ محو أساسي في الموقف التدريسي لذا يجب على المعلم اتثارة دوافعه من خاللالمواقف التدريسية الجيد ة .
 األهداف  :تعد األهداف من القاعدة التي تبني عليها عملية التدريس والتي تسعى جميع عمليات التدريسإلى تحقيقها وتحديد األهداف بدقة تؤدي إلى توجيه التفاعل بين المعلم والتالميذ ومساعدة المعلم على
التعرف على ما تم تحقيقه من مواقف تعليمية .
 المادة الدراسية  :هي الموضوع الذي يقدمه المعلم للتالميذ ويجب عليه تحضيرها وتنظيمها وتحديدخطوات تنفيذها بأسلوب جيد حتى تؤدي إلى تحقيق األهداف المحددة .
 مكان التدريس والتعلم  :البيئة الجيدة تعتبر عنصر ضروري مهم لنجاح التدريس ونجاح وجودة برامجالتربية الرياضية تتحدد بالمساحات واألماكن المتاحة بالمدارس .
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 الوسائط والتقنيات التدريسية  :يعتبر استخدامها بما تمتلكه من إمكانيات متنوعة ومتغيرة من أسباب فاعليةالموقف التدريسي باإلضافة إلى جذب وتشويق التالميذ واستخادم الوسائط والتقنيات التدريسية في العملية
التعليمة تؤدي إلى زيادة االهتمام بدور التلميذ في عملية التعلم وليس مجرد متلق وبذلك تتيح المجال
للدارسين في تحدي قدراتهم على االبداع والتميز .
 أدوات وأساليب التقويم  :تعتبر عملية التقويم من مقومات العملية التعليمية وهناك عالقة متبادلة بين المنهجوطريقة وأس لوب التدريس والتقويم الذي يمكن بواسطته التحقق من مدى نجاح طريقة التدريس في تحقيق
األهداف التربوية التي تسعى إليها .
خصائص التدريس :
 -0التد ريس عملية شاملة تتولى تنظيم كافة مدخالت العملية التربوية من معلم وتالميذ ومنهج وبيئة مدرسية
لتحقيق األهداف التعليمية.
 -0التدريس مهمة إنسانية مثالية .
 -3التدريس عملية إيجابية هادفة تتولي بناء المجتمع .
 -4التلميذ يمثل محور العملية التعليمية في التدريس .
 -5يتميز التدريس بتنوع األنشطة واألساليب والخبرات التي يكتسبها التلميذ.
 -6يهدف التدريس إلى تنمية القوى العقلية والجسمية والنفسية للتالميذ .
 -7يتصف بالمرونة للمواقف التعليمية المختلفة .
 -8يعتبر عملية إيجابية تهدف إلى إشباع رغبات التالميذ وتحقيق آمالهم في المستقبل.
 -9يستخدم التدريس الوسائل التعليمية التكنولوجية واالستفادة من الدراسات الحديثة في المجال التعليمي .
 -01يساعد التدريس على التفاعل االجتماعي واالحترام المتبادل وفقا ألسس ديمقراطية .
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الفصل الرابع
اساليب التدريس - :
األساليب التدريسية مفهومها وتطورها :
التدريس هو احد الوسائل التي تعمل على تحقيق التواصل الحضاري للجنس البشري عن طريق نقل
الخبرة والمهارات واألفكار من فرد إلى أخر ومن مجتمع إلى مجتمع ومن جيل إلى األجيال القادمة .
وللتدريس تعريفات متعددة منها " هو فن توصيل المعلومات والمعارف إلى الطالب واإلجراءات التي يقوم
بها المدرس مع الطالب النجاز مهام معينة ولتحقيق أهداف محددة.
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كمـا يعرف بأنه " نشاط إنساني هادف ومخطط وتنفيذي  ،يتم فيه تفاعل بين المعلم والمتعلـم وموضوع
التعلم وبيئتـه  ،ويؤدي هذا النشـاط إلى نمو الجانب المعرفي والمهـاري واالنفعـالي لـكل من المعلم والمتعلم
 ،ويخضع هذا النشاط إلى عملية تقويم شاملة ومستمرة .
ويمكن أن ننظر إلى التدريس على انه نظام متكامل يتكون هذا النظام من-:
أوالً -مدخالت التدريس وتشمل  :المدرس ،المتعلم ،المناهج الدراسية،بيئة التعلم.
ثانياً -عملية التدريس وتشمل  :األهداف  ،المحتوى  ،طرق التدريس  ،التقويم .
ثالثا ً -مخرجات التدريس وتتمثل في  :التغيرات المطلوب إحداثها في شخصية المتعلم في الجوانب المعرفية
والمهارية واالنفعالية واالجتماعية .
والتدريس كعمليـة تتضمن ثالث مهارات رئيسيـة هي  :مهارات التخطيط  ،ومهارات التنفيذ  ،ومهارات
التقويم .
ومهارات التدريس هي القدرة على المساعدة في حدوث التعلم وتنموا عن طريق اإلعداد السليم والمرور
بالخبرات المناسبة وهي تعني أداء سلوكي معين يمكن مالحظته ومعرفة نتائجه .
وال يكون التدريس فعاالً إال بتنظيم العالقات بين المدرس والطالب والمادة الدراسية خالل الدرس لغرض
التوصل إلى سلوك يحقق األهداف المطلوبة .
وبسبب ال حقيقة العلمية التي يتفق عليها الجميع وهي أن الطالب ال يستجيبون لعملية التعليم بطريقة واحدة ،
أو بأسلوب واحد وانه البد من استعمال أساليب مختلفة وجديدة وغير متبعة لبناء وتطوير قدرات ومعارف
الطالب  .لذلك فقد تنوعت أساليب التدريس بشكل عام وتدريس التربية الرياضية بشكل خاص وتطورت
مما أدى إلى تحفيز المدرسين إلى استخدام أكثر من أسلوب لنقل المعلومات إلى الطالب ليتمكـن المدرسين
بواسـطة تطبيق هذه األسـاليب مواجهة مشـكلة الفروق الفردية .
وقد عرفت األساليب التدريسية بتعاريف عديدة ولو دققنا النظر في هذه التعاريف سنجدها قريبة المضمون
والمفهوم  ،فقد ذكر إن أسلوب التدريس هو " النمط التدريسي الذي يفضله مدرس ما ويرتبط بذلك المدرس
وشخصيته ".
وعرفت هذه األساليب أيضا ً على " إنها سلسلة من القرارات التي لها عالقة مباشرة في عملية التعليم والتعلم
وهذه القرارات توضع من قبل المدرس أو الطالب أو كالهما.
كما عرف أسلوب التدريس " بأنه الكيفية التي يتناول فيها المدرس طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية
التدريس  ،أو هو األسلوب الذي يتبعه المدرس في تنفيذ طريقته بصورة تميزه عن غيره من المدرسين الذين
يستخدمون نفس الطريقة  ،والتي ترتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمدرس.
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أنواع األساليب التدريسية :
ولدت فكرة أساليب التدريس في التربية الرياضية في الواليات المتحدة األمريكية في أواخر الخمسينات
حيث اخذ (موستن) هذه الفكرة ونشرها في كتاب له عام  0966بعنوان (تدريس التربية الرياضية) ثم بعد
ذلك في عام  0971اخذ يعمل على تطويرها بصوره مستمرة من دون تغيير في المبادئ واألسس التي بنيت
عليها من قبل وقد تم استخدام هذه األساليب وتطبيقها في مجال التربية البدنية منذ عام . 0980
وتتألف هذه األساليب التدريسية من احد عشر اسلوبا ً تدريسيا ً كما ذكرها ( موستن ) إذ تم ترتيب هذه
األساليب وتسلسلها على ضوء تحديد من هو المسؤول عن اتخاذ قرارات الدرس ونوعها وفي أي وقت تتخذ
في كل أسلوب من هذه األساليب  -:،وتقسيم أساليب تدريس التربية البدنية إلى نوعين رئيسين هما:
أ  -األساليب المباشرة .
ب  -األساليب غير مباشرة.
وسوف نتناول كل نوع بشيء من التوضيح في ما يلي:
األساليب المباشرة:
وتتضمن األساليب التدريسية اآلتية:
 -0األسلوب المباشر(التعليمات واألوامر):
أهداف األسلوب:
يهدف هذا األسلوب إلى أن يحقق الطالب أهدافًا منها ،أن:
يستجيب مباشرة للمثير.
يؤدي مع باقي الطالب المهارة في وقت واحد.
يتقيد بالنموذج المعروض.
يحس بروح الجماعة يستخدم الوقت بكفاية عالية.
يراعي عوامل األمن والسالمة.
يعد هذا األسلوب هو األسلوب التقليدي من أساليب الطريقة التدريسية المباشرة ،ويعتمد هذا األسلوب فى
المقام األول على المعلم؛ إذ يقع على عاتقه اتخاذ جميع القرارات في هذا األسلوب فهو يقرر ماذا يجب
عمله؟ وكيف ينفذ؟ ،وعليه أيضا مراقبة التنظيم وتوقع النتيجة المطلوبة ،ويظهر في هذا األسلوب العالقة
المباشرة بين تنبيهات المعلم واستجابات الطالب ،فكل استجابة من الطالب يجب أن تسبقها إشارة األمر من
المعلم ،كما يتعلم الطالب في هذا األسلوب بالتقليد المتكرر ،ويؤدي كل أفراد المجموعة عمالً متماثالً،
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وأقصى هدف لألداء هو أداء العمل مطابقا ً للنموذج المقدم ،وبذلك يكون التعلم عن طريق االسترجاع
المباشر ،واألداء المتكرر .واستخدام هذا األسلوب فى التدريس يقلل من االهتمام بالفروق الفردية.
 -0األسلوب التدريبي:
أهداف األسلوب:
يهدف هذا األسلوب بشكل عام إلى توفير أقصى وقت من الحصة لتطبيق المهارات  ،كما يهدف
إلى أن يحقق الطالب أهدافًا منها  ،أن :
يمارس األداء المطلوب حسب شرحه من المعلم  ،واالقتراب من األداء الصحيح قدر اإلمكان.
التع رف بالخبرة أن األداء الكفء مرتبط بتكرار العمل  ،والوقت  ،وبالمعلومات عن األداء  ،وأن هذه
المعلومات يمكن الحصول عليها من التغذية الراجعة الفورية التي يوفرها المعلم .
يتعود اتخاذ القرارات بشكل يالئم تعلم األداء .
يدخل في خبرة عالقة جديدة مع المعلم  ،من خالل توقع التغذية الراجعة الخاصة به.
يتقبل األداء الصحيح دون إجراء مقارنة دائمة مع اآلخرين .
يتحمل المسؤولية عن توالي القرارات  ،واحترام دور الطالب اآلخرين وقراراتهم.
يسمح هذا األسلوب للطالب باالستقاللية .ويعد بداية لعملية تحمل المسئولية ،واتخاذ القرار من قبل الطالب.
وعلى المعلم أن يعطي الفرصة للطالب ليتعلم كيف يتخذ القرار ،فالمعلم يجب عليه أال يعطي أوامر لكل
حركة أو عمل أو نشاط يقوم به الطالب ،ولكن تترك عملية التنفيذ للطالب ،وبذلك يمكن إيجاد عالقات جديدة
بين المعلم والطالب ،وبين الطالب واألعمال التي يؤديها ،وبين الطالب أنفسهم .وقبل البدء فى استخدام هذا
األسلوب يجب أن يشرح المعلم كيفية التنفيذ للطالب وكيف يمكنه اتخاذ القرارات ،وخاصة عند استخدامه
هذا األسلوب ألول مرة؛ لذا يجب أن يعرف الطالب أنه هو المسئول عن اختيار المكان الذى سوف يؤدي فيه
العمل وأنه سوف ي قوم باختيار التوقيت واإليقاع الحركي لألداء بمفرده ،وعليه أيضا تحديد موعد بدء العمل
وكذلك موعد االنتهاء منه ،والزمن الكافي لتعلم المهارة ،وأيضا االنتظار وتسلسل األعمال.
 -3األسلوب التبادلي ( العمل الزوجي ):
أهداف األسلوب:
يمكن تقسيم أهداف هذا األسلوب إلى مجموعتين  :األولى مرتبطة بالموضوع الدراسي ،
والمجموع الثانية مرتبطة بدور الطالب.
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 - 0األهداف المرتبطة بالموضوع الدراسي :
إتاحة الفرصة المتكررة لممارسة العمل مع زميل مالحظ .
ممارسة العمل تحت ظروف الحصول المباشر على التغذية الراجعة من الزميل .
ممارسة العمل دون أن يقدم المعلم التغذية الراجعة أو معرفة متى يصحح األخطاء.
يكون الطالب قاد ًرا على مناقشة جوانب فنية متعلقة بأداء الفعالية مع الزميل .
تصور األجزاء وفهمها وتعاقبها في أثناء العمل .
 - 0األهداف المرتبطة بدور الطالب:
االنشغال في عملية اجتما عية تناسب األسلوب  ،من خالل إعطاء تغذية راجعة واستقبالها من الزميل
وبمقارنة األداء بالمعيار  ،واستخالص استنتاجات  ،وتوصيل النتائج للزميل .
تنمية الصبر والتسامح واالحترام المطلوب للنجاح في هذه العملية .
ممارسة كيفية إعطاء التغذية الراجعة الصحيحة إدراك تنمية العالقات االجتماعية خارج نطاق الدوام
المدرسي .
يعطي هذا األسلوب للطالب دوراً رئيسا ً في العملية التدريسية ،وهو قائم على التغذية الراجعة من جانب
الزميل لتصحيح األداء الحركي ،وفي هذا األسلوب يقوم المعلم بتقسيم الطالب في الفصل الواحد إلى أزواج
للعمل معا ً بالتبادل ،فأحدهما يؤدي واآلخر يالحظ ،ويكون دور المالحظ هو تقديم تغذية راجعة الهدف منها
إعطاء معلومات للطالب المؤدي عن أدائه ،ومساعدته في تحديد متى يمكن إنجاز العمل وهل تم إنجازه أم
ال ،وبمجرد أن ينتهي الطالب من أداء العمل المكلف به يطلب من المعلم مالحظته وهو يؤدى حتى يسجل
النتيجة فى بطاقته ،ثم يتقدم بعد ذلك للعمل التالي ،وبهذه الطريقة يمكن لكل طالب أن يتقدم بالسرعة التى
تسمح بها قدراته .ويشترط لنجاح هذا األسلوب أن يعد المعلم مسبقا ً بطاقة يدون فيها وصفاً خاصاً للمهارة
التي سوف يتم تعلمها كما يدون فيها نقاط المالحظة والتغذية الراجعة الالزمة لها ،وأيضا ً الرسوم
التوضيحية أو صور المهارة ،وتعطى هذه البطاقة للطالب المالحظ حتى يتمكن من إمداد الطالب المؤدي
بالمعلومات عن أداءه بالدقة المطلوبة.

 -4أسلوب التطبيق الذاتي:
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أهداف األسلوب:
األهداف المرتبطة بالموضوع الدراسي:
 - 0تنمية الوعي والتصور الحس حركي للمهمة الحركية .
 - 0تنمية تعلم التقويم الذاتي  ،بحيث يؤديه الطالب وينفذه ويقيمه بنا ًء على محك مرجعي مكتوب ومحدد .
 -3األهداف المرتبطة بدور الطالب:
 - 4االعتماد على النفس في التغذية الراجعة  ،وعدم االعتماد على مصدر خارجي .
- 5استخدام البطاقة المرجعية مح ًكا محددًا لألداء ليحسن الطالب من أدائه نتيجة الممارسة والتكرار .
- 6التحلي باألمانة والموضوعية  ،إضافة إلى الصبر والتحمل .
تقبل األخطاء في حدود القدرات .
- 7مواصلة العملية الفردية باتخاذ القرارات عن التنفيذ والتغذية الراجعة المحولة إلى الطالب.
وفي هذا األسلوب يأتي التدريس عن طريق نشاط الطالب نفسه وتفاعله مع الموقف التدريسي ،ويكون
الطالب أكثر تحمالً لمسئولية تعلمه ويفضل أن يكون الطالب قد تدرب على األسلوب التدريبي واألسلوب
التبادلي حتى يستطيع استخدام بطاقة األداء ،وهذا األسلوب يصلح مع الطالب ذوي الخبرات الجيدة ،فال
يصلح استخدامه مع الطالب قليلي الخبرة كطالب المرحلة االبتدائية األولية ،حيث ينبغي من الطالب في هذا
األسلوب اتخاذ القرارات بالتغذية الراجعة وقرارات التنفيذ وقرارات التقويم .ويعد أسلوب التدريس الذاتي
امتداداً لألسلوبين السابقين وفيها يكتسب الطالب القدرة على تقويم أنفسهم ،وبذلك يصبحوا أكثر اعتماداً على
أنفسهم فى معرفة ما يجب وما ال يجب أن ينجز عند أداء العمل ،وكذلك يكون الطالب قادرين على أن
يخوضوا عمليات المقارنة والمضاهاة بين أداءهم وبطاقة األداء ،كما أن كل متعلم يستطيع أن يؤدي عمله
بالسرعة واإليقاع المناسبين له.
 -5أسلوب التدريس الشامل (متعدد المستويات):
أهداف األسلوب:
 -0توفير مستويات متعددة لألداء لعمل واحد.
 -0مراعاة الفروق الفردية بين الطالب من خالل توفير الفرص للطالب محدودي القدرات ،والطالب
الممتازين.
من منطلق وجود فروق فردية بين الطالب داخل إطار المجموعة؛ لذا يجب إال يخضع جميع الطالب لمعدل
واحد فى التعلم حيث إنه من غير الممكن أن نجد جميع الطالب قد وصلوا لمستوى واحد من التحصيل فى
036

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
نشاط معين في نفس الوقت ،وعلى هذا ينبغي على المعلم أن يستخدم إجراءات تتضمن توفير أنواع عديدة
لألنشطة التعليمية يدخل فى نطاقها موضوعات متنوعة للتعلم ،ومداخل متنوعة لتعلم الموضوع ،ويقسم
الطالب إلى جماعات للتعلم على أساس قدراتهم؛ ولذا تستخدم بشكل واسع اختبارات وأساليب التشخيص
وخبرات االستكشاف ،التي تفصح عن اختالفات األفراد ،كما يصنف العمل مع الفصل بوسائل متعددة كعدم
توحيد الواجبات ،والبد من توفير الفرص للتنوع لطرفي النقيض ( أى محدودي القدرة ،والممتازين )،
فتعطى عناية للممتازين ،كما تعطى عناية لمحدودي القدرة ،وبهذا نجد أن هذا األسلوب يوفر مستويات
متعددة لألداء لنفس العمل .وتكمن أهمية هذا األسلوب فى االهتمام بالفروق الفردية بين الطالب ،وإتاحة
فرص الممارسة حسب مستوى قدرة الطالب ،وإيجاد فرص االختيار بين مستويات البدائل فى العمل الواحد.
ب )

األساليب غير المباشرة:

تعد األساليب غير المباشرة أفضل من األساليب المباشرة في تغير اتجاهات الطالب وسلوكياتهم ،ويتفاوت
المعلمون في قدراتهم على استخدام األساليب غير المباشرة فى التدريس ،حيث إن المعلم الذي يستخدم
األساليب غير المباشرة فى حاجة إلى سرعة البديهة والقدرة على متابعة النقاش دون أن يفقد المسار األساس
له أو يفقد الصبر تجاه تعقيدات الموضوع .كما يحتاج إلى القدرة في مساعدة الطالب على تجميع النقاط
المتناثرة بعضها مع بعض بطريقة تخدم الموضوعات المطروحة للنقاش.
وتعتمد األساليب غير المباشرة على االستكشاف وحل المشكالت ،فمن خالله يسعى الطالب إلى البحث عن
الحلول بدالً من أن يأخذوها عن طريق المعلم ،كذ لك تثبيت التعلم ونقله الذي يعنى القدرة على استخدام ما تم
تعلمه في الحصول على معارف ومهارات جديدة.
ويتأثر استخدام األساليب غير المباشرة فى التدريس بثقافة وخبرة المعلم؛ لذا يجب عند استخدام هذه الطريقة
أن تحدد األهداف التعليمية بوضوح وأن يؤخذ فى االعتبار المع ارف والخبرات التى يمكن أن يسهم الطالب
فيها أثناء عملية التدريس.
وتوفر األساليب غير المباشرة للطالب الحرية والمسئولية فى تحديد أهدافه واختيار المحتوى ،والعمل
بالمحتوى بطريقته الخاصة ،وبالسرعة التي تتناسب مع قدراته ،وتقويم ذاته ،واختيار المصادر التى يمكن
اال ستعانة بها بما فى ذلك األفراد والوسائل المتوافرة له ،كما نجد أن األساليب غير المباشرة فى التدريس
تراعي الفروق الفردية بين الطالب ،وينشغل بعمليات فكرية أكثر تعقيداً من مجرد التذكر واالسترجاع.
وتعتمد هذه الطريقة على استثارة الطالب؛ مما يدفعه إلى التفكير والبحث والمقارنة واالستنباط والتجريب،
ويمكن أن يكون المثير هو موقف أو مشكلة تحتاج إلى حل ،فالمشكلة أو الحاجة إلى حل تنشئ السؤال فى
037

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
ذهن الطالب حيث ال يستطيع اإلجابة عليه بمجرد التذكر ولكن األمر يستلزم البحث إلى أن يصل إلى إجابة.
كما تعد هذه الطريقة وسيلة لتنمية التفكير المنظم لدى الطالب ،كما أن استخدامها يساعد على تنمية االبتكار
وتنمية مفهوم الذات لدى الطالب.
وفيما يلي عرض لألساليب غير المباشرة في التدريس:
 -0أسلوب االكتشاف الموجه:
أهداف األسلوب:
يهدف هذا األسلوب إلى تحقيق أهداف منها :
جعل الطالب في عميلة استكشاف معينة ( عملية تقريب ).
تنمية عالقة صحيحة بين استجابة الطالب المكتشفة والمثير ( السؤال ) الذي يقدمه المعلم.
تنمية مهارات اكتشاف متعاقبة  ،تؤدي منطقيًا إلى اكتشاف المفهوم أو الحركة .
ترسيخ عادة الصبر لدى كل من المعلم والطالب  ،وهي ضرورية لعملية االكتشاف.
جرت العادة أن يتبع معلمو التربية البدنية األساليب المباشرة في التدريس والتي كان التركيز فيها على
النداءات ،أما اآلن فإن المربين المعاصرين يؤكدون على أن الطالب يجب أن يتعلم عن طريق البحث
واالستكشاف ،وهذا يتم عن طريق طرح المعلم سؤال معين ثم يتيح الفرصة لدى الطالب في إيجاد طرق
مختلفة لحل هذا السؤال واكتشاف الحل أو الحلول المناسبة؛ فكل سؤال من المعلم يحدث استجابة واحدة
صحيحة يكتشفها الطالب ،وتتابع األسئلة من المعلم فى موضوع معين ليقوم الطالب باكتشاف الحركة أو
المفهوم المطلوب .وفى أسلوب التدريس باالستكشاف يقوم المعلم بتصميم األسئلة فى صورة متعاقبة،
ويحاول الطالب عن طريق اإلجابة على هذه األسئلة أن يصل إلى الموضوع الذي أختاره المعلم ،ويجب
على المعلم أن يتحقق مع إجابة الطالب عن كل سؤال ،كما يجب عليه إعطاء التغذية الراجعة الفردية لكل
طالب على حدة ،ثم االنتقال إلى السؤال التالي ،وعندما يقرر المعلم استخدام أسلوب التدريس باالستكشاف
فإن عليه أن يعرف أنه سيواجه استجابات متشعبة كثيرة من الطالب عن السؤال الواحد؛ لذلك يجب أن يكون
مستعداً بسؤال آخر يؤدي إلى استجابة واحدة .ويجب على المعلم إال يعطي للطالب اإلجابة نهائياً ،ولكن
ينتظر استجابته ،وعليه إعطاءه وقتا ً مناسبا ً لكي ينشغل في عملية البحث عن الحل ،وعليه كذلك أن يكون
صبورا وال يتعجل استجابة الطالب ،فإذا أتى الطالب باالستجابة الصحيحة فيجب على المعلم أن يشير إلى
ذلك بكلمة ( صح ) أو كلمة (أحسنت) ..إلخ من كلمات التعزيز المناسبة ،وهذا في حد ذاته يعد تعزيزاً
إيجابيا ً وتغذية راجعة إيجابية عند تعلمه؛ مما يدفع الطالب إلى مزيد من البحث واالستمرار فى العمل .أما إذا
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كانت إجابة الطالب غير صحيحة فيجب أن يقدم المعلم سؤاالً آخراً يمثل خطوة صغيرة تساعد الطالب،
وهكذا يستمر المعلم إلى أن يصل الطالب إلى المفهوم أو الحركة المطلوبة.
 -0أسلوب حل المشكالت :
أهداف األسلوب:
 -3تربية عمليات التفكير اإليجابي لدى الطالب من خالل إشراكه في حل مشكالت ذات معنى.
 -4إكساب الطالب الثقة بالنفس من خالل التوصل إلى حلل سليم للمشكالت التي تعترضه.
تتحقق إيجابية الطالب من خالل إشراكه في حل مشكالت ذات معنى ،ويتم ذلك بإعطائه دوراً نشطاً في
عملية التعلم إلكسابه خبرات تربوية ذات تأثير مرغوب في سلوكه .ويتعلم الطالب في التربية البدنية  -عن
طريق الخبرات المخططة لحل المشكلة الحركية – كيفية السيطرة على كثير من الحركات التي يتحرك بها
جسمه ،حيث يشكل حركته في حدود المشكلة بطرق ذات معنى تؤدي إلى إشباع رغبته في االستخدام الناجح
لجسمه ،وتحسين ثقته بنفسه.
ويتدرج المعلم في تصميم المشكلة الحركية المناسبة للمهارات من تصميم المشكلة الواحدة إلى تصميم سلسلة
من المشكالت كما يأتي:
تصميم المشكلة الواحدة :تحديد السؤال الخاص الذي يعمل على انطالق العملية ،وهو األساس في حل
المشكلة ،ويتمثل تطبيق هذا األسلوب فيما يأتي:
•

المثيـر

 :ويكون على شكل سؤال ،أو مشكلة ،أو موقف ،يوصل الطالب إلى حالة من عدم

االنسجام الفكري ،وتظهر حاجته إلى البحث عن حل المشكلة باستجابات متشعبة.
•

الوسيط

 :االنشغال في عملية فكرية للبحث عن حلول للمشكلة.

•

االستجابة

 :االستجابة الحركية للتعبير عن األفكار.

فيمكن أن تحدث الخبرة األولى في تعليم مفهوم الدحرجة األمامية في الجمباز بطرح السؤال اآلتي:
ما االحتماالت لدحرجة الجسم؟ وعمليا ً فقد مارس كل طالب بعض الدحرجات في الملعب أو في صالة
اللعب ،ومن المتوقع أن يؤدي بعض الطالب الدحرجات المختلفة في تتابع سريع ،ويحتاج البعض اآلخر
وقتا ً أكثر ألداء الدحرجات ،والجانب المهم في السؤال هو جعل الطالب يقرر ما الدحرجات األربع التي
تؤدى ،ثم يتقدم الطالب إلى أبعد من ذلك باالستجابة إلى المثير الثاني وهو :عملك هو تصميم خمس
دحرجات أخرى.
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ويالحظ المعلم محاوالت الطالب في اكتشاف البدائل باسترجاع خبراتهم السابقة في تصميم دحرجات جديدة
وأدائها ،ويعني هذا البدء في اإلنتاج المتشعب في العملية الفكرية لحل المشكلة ،كما يالحظ المعلم حالة عدم
االنسجام الفكري عند الطالب من خالل توقفهم للبحث عن دحرجات جديدة ،ثم محاولة أدائها.
تصميم سلسلة من المشكالت :يحتاج الطالب إلى خطة أكثر نظامية إليجاد الحلول لمشكالت متصلة
ببعضها ،وللمعلم خياران على األقل في تصميم هذه المشكالت:
الخيار األول

 :يحدد المعلم الجوانب المتعددة للنشاط ثم يصمم مشكلة داخل كل جانب ،ويمكن التركيز

في تعليم مفهوم الدحرجة على اكتشاف بدائل للدحرجة أماماً ،ثم للدحرجة خلفاً ،ثم للدحرجة جانباً.
ويتم اكتشاف البدائل لكل جانب نتيجة تصميم مشكلة مصممة لهدف معين ،ويمكن أن تقدم المشكالت إلى
الطالب واحدة تلو األخرى ،أو تعلن كمجموعة من األعمال المتعاقبة والمترابطة منطقياً ،ويتابع الطالب
بدوره الحل البديل لكل مشكلة ،مستعينا ً بسرعته الشخصية الفكرية والبدنية ،ويشغل حل المشكالت الطالب
فترة طويلة من الزمن.
الخيار الثاني

 :تصميم فقر ات لفظية مع عدد من المشكالت ،فتتعاقب األسئلة في تعليم مفهوم الدحرجة

على النحو التالي:
ما اإلمكانات الالزمة لدحرجة الجسم؟
ما اإلمكانات للدحرجة أماما ً مع األوضاع المختلفة للرجلين؟
ويمكن أن تستمر هذه العملية لعدد من الفقرات اللفظية ،يطرح المعلم مشكالت تركز على متغيرات إضافية
متصلة بالمتغير السابق .وتكون النتيجة للطالب اكتشاف الكثير من الحركات داخل موضوع دراسي معين.
ومن الجدير بالذكر إن لكل مجموعة من المجموعتين السابقتين من األساليب درجة تأثير في الطالب تظهر
من خالل قنوات تطويرية يتمتـع بها الطالب بدرجة االستقاللية الفردية وهي القنوات ( البدنية والمهارية
واالجتماعية والسلوكية والذهنية والمعرفية).
إن جميع هذه األساليب تتساوى باألهمية  ،وان لكل منها إسهاماته في تطور العالقة بين المدرس والطالب
وفي تطور نموه في القنوات السابقة الذكر  ،ولها تأثير كبير في تطور استقاللية الفرد  ،إال إن حرية اختيار
الطالب ألنشطته ومهاراته وفق أساليب منظمة ومرتبة ومدروسة سوف ترتبط بأهمية كل أسلوب وبالظرف
الذي يتميز به الطالب أو المهارة أو البيئة التعليمية أو المدرس  ،إذ ال يوجد أسلوب أفضل من أخر كما ال
يوجد أسلوب واحد يناسب كل الظروف والمتغيرات إال إن أساليب التدريس في التربية الرياضية تعتمد على
أربعة عناصر رئيسية هي-:
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 -0قابلية المتعلم .
 -0طول وقت التعلم ( عدد الوحدات وزمنها ).
 -3نوع الفعالية أو المهارة المختارة ومالئمتها لقابلية الطلبة .
 -4اإلمكانيات المتوفرة .

األساليب المعرفية :
تعتبر األساليب المعرفية من المفاهيم التي ظهرت نتيجة النمو المتزايد في الدراسات والبحوث التي أُجريت
من مجاالت علم النفس المعرفي وخاصة مجال التمايز النفسي ويعود الفضل إلى هرمان وتكن ( ) Witkin
وفي أبراز مفهوم التمايز النفسي المرتبط ارتباطا ً وثيقاً بمصطلح األساليب المعرفية .
وكان من نتيجة التقدم في فهم مكونات التمايز النفسي اتساع نطاق البحث في موضوع األساليب المعرفية ،
بحيث امتد إلـى محاولة الربط بينهما وخاصة فيمـا يتعلق باألسـاليب المعرفية اإلدراكية – وبين كثير من
أبعاد السلوك اإلنساني المختل ف سواء في المجاالت التربوية والمهنية  ،أو في المجال االجتماعي والتفاعل
مع اآلخرين أو مجال دراسة الشخصية .
ولقد دخل مفهوم األساليب المعرفية إلى مجال علم النفس المعرفي على وجه الخصوص بعد الحرب العالمية
الثانية كنتيجة لتراكم البحوث النفسية في مجال الفروق الفردية والتمايز النفسي  ،إذ أظهرت الدراسات
وجود فروق بين األفراد في طريقة تناول المعلومات ومعالجتها  ،وان مثل هذه الفروق ترتبط بالجوانب
الشخصية .
ويقصد بمصطلح أسلوب (  )Styleبأنه " خاصية ترتبط بطريقة محددة باإلنسان ولها صفة الثبات  ،فهي
مميزة للفرد والن هذه الطريقة المميزة ترتبط بالنشاط العقلي المعرفي لإلنسان فقد أطلق عليها مصطلح
أسلوب معرفي
وان جذور مفهوم األساليب المعرفية تنحدر من أربعة مصادر في دراسات علم النفس المعرفي وهي:
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 -0تطور مفهوم اإلدراك حسب نظرية الجشتالت  ،فهي تنظر إلى إدراك المثيرات بطريقة كلية غير قابلة
للتجزئة .
 -0الطريقة التي يتكيف من خاللها الفرد مع المثيرات البيئية بواسطة الضبط المعرفي والعمليات المعرفية
مما يفرض أسلوب محدد في التعامل مع مثيرات البيئة المختلفة .
 -3الصور العقلية والذهنية المفضلة لدى األفراد في أثناء عمليات معالجة المعلومات .
 -4دراسة مكونات الشخصية ودرجة الترابط بين هذه المكونات مؤكده على إن عمليات التعلم مرتبطة
بمكونات الشخصية مما يعني أن تفاعل هذه المكونات يحدد أسلوب التعامل مع مواقف التعلم الجديدة .
وتشير األساليب المعرفية إلى طريقة الفرد في التعامل مع المعلومات من حيث أسلوبه في اإلدراك والتفكير
وطريقته في الفهم والتذكر  ،كما إنها ترتبط بالحكم على األشياء وحل المشكالت  ،فتوضح إن التعامل مع
المعلومات يعتمد على صيغ عديدة منها تصنيف المعلومات وتركيبها وتحليلها وخزنها واستدعائها عند
الضرورة  ،لذلك فان هذه المجموعة من العمليات التي يمارسها الفرد من خالل مواقفه التعليمية أو تفاعله
اليومي تسهم بدور واضح في النمو العقلي من ناحية  ،وتوسيع مدارك الفرد ومهاراته المعرفية من ناحية
أخرى.
وعليه فان لكل فرد طريقته الخاصة في التعامل مع مواقف الحياة اليومية المختلفة والتي تميزه عن غيره من
األفراد .
إن معرفة األساليب المعرفية وتحديدها لدى المتعلم تسهم بدرجة كبيرة في مساعدة األفراد على فهم حقيقة
أنفسهم فضالً عن استثمار طاقاتهم وذلك من خالل معرفة أي األساليب التي يستخدمها األفراد التي تؤدي
ألفضل طريقة في التعامل مع المعلومات .
كما إن معرفة األ سلوب المعرفي يساعدنا في تحديد سمات وخصائص الفرد الشخصية  ،وهذا بدوره
يسـاعدنا على التنبؤ بالسلوك الذي يمكن أن يؤديه الفرد حيال المواقف اإلدراكية واالجتماعية  ،فمن المتوقع
بان السلوك الذي يؤديه الفرد في موقف معين يتكرر أداؤه في مواقف مستقبلية  ،حيث إن األسـاليب
المعرفية تتصف بالثبات النسبي  ،إذ إنها تمتـاز بنوع من االستقـرار مع الزمن  ،وهو ال يعني بالضرورة
إنها ثابتة على نحو مطلق  ،فهي قابلة للتغيير مع مرور الزمن والخبرة ولكن ليس بسهولة .
وبنا ًء على ما تقدم نجد بان معرفة األساليب المعرفية لها فوائد تطبيقية عديدة منها:
 -0التعليم :إعطاء المعلم القدرة على تقديم المادة وإدارة الصف بطرائق وأساليب تتالءم وأساليب الطلبة
المعرفية .
 -0الشخصية  :التعرف على سمات وخصائص األفراد وأسلوب تعاملهم مع مواقف الحياة المختلفة .
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 -3االختيار المهني األكاديمي  :تساعد على تحديد المهن والتخصصات التي تناسب كل أسلوب من
األساليب المعرفية التي يمتلكها األفراد.
 -4اإلرشاد النفسي :تساعد معرفة األساليب المعرفية المرشد على توجيه األفراد بطريقة تحقق التكيف
السليم على وفق أساليب تفكيرهم .
وان ما يميز األساليب المعرفية إنها تهتم بطريقة تفكيرنا وليس باألسباب التي تدعونا إلى التفكير بأسلوب
معين  ،وهذا يقودنا إلى حقيقة غاية في األهمية وهي التفريق بين مفهوم الذكاء الذي يحتوي على العمليات
العقلية كاإلدراك والتذكر والتخيل والتفكير وبين مفهوم األساليب المعرفية  ،فمفهوم الذكاء يعني بالدرجة
األولى بم ستوى المهارة أو األداء بمعنى انه كلما زادت الدقة والمهارة في أداء عمل من األعمال أو حل
موقف من المواقف عبر ذلك عن مستوى عا ٍل من الذكاء أو القدرة العقلية  ،وكلما انخفض مستوى األداء أو
مستوى الدقة في موقف من المواقف كان ذلك دلي ًل على ضعف الذكاء أو القدرة العقلية خالفاً لألساليب
المعرفية إذ إن لكل قطب خاصية مميزه ومتباينة عن القطب األخر  ،لذا فهي تهتم بطريقة أو شكل النشاط
المعرفي وليس محتواه.
وقام مجموعة من المنظرون والباحثون إلعطاء مفهوم اشمل عن هذا المتغير .
•

عرفها وتكن وآخرون (  )Witkin and et . al , 1977بأنها " الطريقة المميزة لألفراد والتي

تظهر في أثناء معالجة الموضوعات واألحداث التي يتعرضون لها في مواقف الحياة اليومية بحيث تعكس
فروقا ً فـي نظام الشخصية لديهم  ،وتظهر في أنشطتهم اإلدراكية والعقلية.
•

كما عرفها (  ) Messick ,1984بأنها " فروق فردية ثابتة نسبيا ً بين األفراد في طرائق تنظيم

المدركات والخبرات وفي تحليل ومعالجة المعلومات
•

وقد أشار ( وهيب الكبيسي  ) 0989 ،إلى إن األسلوب المعرفي هو " طريقة الشخص في معالجة

المعلومات  ،وما تتضمنه هذه الطريقة من انتباه وإدراك وتذكر وكل ما يتصل بذلك من عمليات عقلية.
•

أما ( عدنان العتوم  ) 0114 ،عرف األسلوب المعرفي بأنه " الفروق الفردية للنشاط المعرفي للفرد

من تفكير وتخيل وإدراك وحل المشكالت واتخاذ القرارات وفي طريقة التفكير مما يعطي للفرد نمطاً مميزاً.
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•

كمـا عرفتها ( أالء زهيـر  ) 0118 ،بأنها " أسـاليب مختلفة ثابتة نسبيـاً تكشـف الفروق الفردية بين

الطالب في كيفية التعامل مع المعلومات وإصدار األحكام واختالف السلوك فيما بينهم.
•

أما ( إقبال عمار  ) 0119 ،فتشير إلى إن األساليب المعرفية تمثل " طريقة التعامل مع المعلومات التي

تعتمد صيغا ً عديدة منها تصنيف المعلومات  ،وتركيزها  ،وتحليلها  ،وخزنها  ،واستدعاءها عند الضرورة.
الخصائص العامة األساسية لألساليب المعرفية :
 -0ترتبط هذه األساليب بشـكل النشاط المعرفي للفـرد ال بمحتواه لذلك فإنهـا تعكـس الفروق الفرديـة في
ممارسـة العمليات اإلدراكيـة المختلفـة ( اإلدراك والتصور والتفكير وحل المشكالت ).
 -0تعد ذات أبعاد مستعرضة للشخصية  ،فهي ال تقتصر على الجانب المعرفي من الشخصية فقط  ،بل
تضم أيضا ً الجانب االنفعال ًي كما تعتمد في تأثيراتها إلى حياة األفراد االجتماعية .
 -3إنها تتسم بالثبات النسبي مع مرور الزمن  ،وال يعني ذلك إنها غير قابلة للتعديل أو التغيير ولكن
تغييرها ال يأتي بسهولة وبسرعة  ،ويحقق هذا الثبات النسبي فائدة كبيرة في التنبؤ بسلوك األفراد في مختلف
المواقف المستقبلية والتي على ضوئه يمكن أن تعطى عمليات التوجيه واإلرشاد.
 -4تعتبر األساليب المعرفية أبعاداً مكتسبه من خالل تفاعل الفرد مع البيئة الخارجية أكثر من كونها صفات
أو خصائص موروثة .
 -5تعد من األبعاد ثنائية القطب مما يميزها عن الذكاء والقدرات العقلية وهي من األبعاد ذات القطب
الواحد .

أنـواع األساليب المعرفية:
يشير(  " ) Messiekإن األساليب المعرفية كانت في البداية ( )01أساليب فقط ثم بعد ذلك أصبحت
( )07إلى أن وصلت إلى ( )30أسلوباً .وبالرغم من إن كثيراً من الباحثين قد تناول وبحث في العديد منها
إال إن بعضا ً منهم ال يتفقون على تسميتها وال على عددها بسبب تداخل بعض أبعاد هذه األساليب وقلة
الدراسات التي تناولت البعض األخر  ،فضالً عن اختالف طرائق قياسها  .ويعود سبب تعدد األساليب
المعرفية إلى " تعدد األطر النظرية التي انطلقت منها مما أدى إلى بلورة هذا الكم الكبير من األساليب
المعرفية
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أهمية األساليب المعرفية في العملية التعليمية :
تؤثر األساليب المعرفية تأثيراً ملموسا ً على كافة األنشطة  ،والممارسات التعليمية وذلك باعتبارها متغيرات
ضابطة للوظائف المعرفية فيؤكد معظم المنظرون والباحثون في هذه األساليب على أهمية دراسة األساليب
المعرفية  ،ودورها في العملية التعليمية حيث تشير إلى إن الكشف عن األسلوب المعرفي للطالب ال يقل
أهمي ة عن معرفة نسبة ذكائه مما يسهم في التعرف على طريقة تعلمه  ،ومعالجته للمعلومات  ،ويمكن
لألساليب المعرفية إن تسهم في اختصار الوقت المطلوب لتعليم الطالب  ،وزيادة أدائهم األكاديمي  ،حيث
إنها تشارك في تحديد استراتيجيات التعليم التي يستطيعون استخدامها في تعليمهم .
وتشير بعض الدراسات إلى إن الفروق الفردية في التحصيل األكاديمي  ،أو اختيار موضوعات الدراسة ،
واألداء المعرفي العام  ،يمكن ردها إلى األساليب المعرفية  .ويظهر تأثير هذه األساليب بوضوح في العملية
التعليمية من خالل مدى االتفاق في األسلوب المعرفي بين المدرس وطالبه  ،فالتـوافق بين األساليب
المعرفية للمدرس والطالب يعمل على تيسير تعلم الطالب  ،من خالل تأثيرها على التفاعل السلوكي
للمدرس والطالب داخل الفصل الدراسي وخارجه إذا كان الطالب متفقين في أسلوبهم المعرفي فحسن
التوافق بين المدرس والطالب في األسلوب المعرفي ي مكن أن يصل بالطالب إلى أقصى درجة من التعلم ،
وقد يؤثر على نجاح العملية التعليمية حيث انه يؤدي إلى التفاعل األكاديمي الجيد بين المدرس وطالبه  ،أما
انخفاض درجة التوافق في األسلوب المعرفي بين المدرس وطالبه فانه يؤدي إلى سوء إدراك المدرس
لمستوى طالبه حيث قد ير ى مستوى قدراتهم اقل من المستوى الذي هم عليه بالفعل  ،ويؤدي هذا بدوره إلى
تكوين اتجاهات سالبه للطالب نحو الدرس ونحو المدرس  ،ونحو التفاعل داخل الفصل الدراسي  .لذا بات
من الضروري مراعاة التوافق بين األسلوب المعرفي للمدرس  ،وطريقة تدريسه  ،وبين األسلوب المعرفي
للطالب  ،حيث إن األسلوب المعرفي للمدرس يؤثر في تصميمه التعليمي وتقديم الخبرات التعليمية لطالبه
وتفاعله معهم  .هذا باإلضافة إلى إمكانية استخدام األساليب المعرفية في الكشف عن ذوي صعوبات التعلم ،
كذلك دورها البارز في تحديد التخصص الدراسي ( دراسة المواد األدبية أو العلمية )  ،أو تحديد الطالب
واختياره لمجاله المهني في نهاية دراسته  .كما يمكن أن تسهم هذه األساليب في تحسين المعالجات التدريسية
واختيار نموذج التصميم التعليمي المناسب وكذلك تحسين مستوى تحسين الطالب واالرتقاء باستراتيجيات
تفكيرهم.
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الفصل الخامس
درس التربية الرياضية - :
هي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي للتربية الرياضية فالخطة الشاملة لمنهج التربية الرياضية
تشمل كل أوجه النشاط التي يريد المدرس أن يمارسها التالميذ وان يكتسبوا المهارات التي تتضمنها هذه
األنشطة باإلضافة إلى ما يصاحب ذلك من تعليم مصاحب مباشر وآخر غير مباشر .
يتم تقسيم منهج دروس التربية الرياضية إلى منهج منفرد لكل سنة دراسية والدرس اليومي بهذا المعني
هو حجر الزاوية في كل منهج للتربية الرياضية بالمدرسة والعناية بالدرس اليومي هي الخطوة األولى
والهامة لو أردنا آن نجني الفائدة المرجوة من البرنامج كله .لذا يجب أن ندرس درس التربية الرياضية
اليومي إجماال وتفصيال .
محتويات درس التربية الرياضية - :
يحتوي درس التربية الرياضية اليومي على أوجه نشاط متعددة وتنظيما للعمل ورغبه في الحصول على
اكبر فائدة ممكنة من الدرس اليومي اصطلح على تقسيم الدرس.
إلى األجزاء اآلتية -:
 -0المقدمة.
-0التمرينات البد نية.
-3النشاط التعليمي .
-4النشاط التطبيقي .
-5النشاط الختامي .
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.
المقدمة - :
الغرض األساسي من المقدمة (اإلحماء) هو التدفئة العامة واإلحماء وذلك عن طريق إدخال جميع أجزاء
الجسم في الحركة وخاصة المفاصل والعضالت الكبيرة تمهيدا للعمل األصعب الذي يقوم به الفرد في
األجزاء التالية من الدرس .كذلك تعد المقدمة للتالميذ نفسيا
لتقبل الدرس كامال بروح المرح والسرور واالنطالق والحرية المنظمة .وقد يكون نشاط المقدمة تمرينات
أو ألعابا وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون الحركات أو المهارات بسيطة سهله شاملة .وان تكون معروفة
للتالميذ حتى ال تتعطل الحركة لعدم فهم النشاط أو صعوبته .ويمكن أن تعطى المقدمة علي شكل لعبة أو
تمرينات أصعب .
.
التمرينات البد نية - :
الغرض من هذه التمرينات العناية بقوام التلميذ ولياقته البد نية التوافق بين المجموعات العضلية المختلفة
والتأثير على أجهزة الجسم وزيادة مرونة المفاصل ويشترط في هذا الجزء العناية بصحة األداء وأن تصل
الحركات ألقصى مداها حتى تزداد إطالة العضالت وتقوى وبذلك تؤثر على القوام .
وقد يؤدي هذا الجزء علي أدوات أو بدون ولكن استخدام األدوات أفضل .
.وتشمل تمرينات هذا الجزء-:
 تمرينات المنكبينتمرينات القوةتمرينات التوازنتمرينات الجذع تمرينات المشي والجريويتخلل هذه التمرينات ما يسمي بالتمرينات الترويحية وهي تمرينات خفيفة طابعها الحرية واالنطالق
وغالبا ما تكون على هيئة لعبة بسيطة أو سباق خفيف .والغرض من هذه التمرينات أو األلعاب الترويحية
هو إنقاذ الدرس من الملل التي قد تنتاب التالميذ .
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النشاط التعليمي -:
النشاط التعليمي هو النواة التي يبني عليها الدرس كله وهو صلب الخطة العامة وهو الجزء التعليمي من
الدرس هو الذي يشمل الوحدة الدراسية .وعلى ذلك يصبح الغرض المباشر للدرس هو الغرض من هذا
الجزء .
تكون مدة الفترة عشر دقائق وقد تطول أو تقصر حسب خبرات وقدرات الفصل .وفي فترة النشاط
التعليمي يتعلم الفصل مهارات جديدة .ويقوم المدرس بتقديم النشاط الجديد ويتخذ الفصل تشكيال يتناسب مع
نوع النشاط وطريقة الشرح والتقديم التي يختارها المدرس.
النشاط التطبيقي -:
في هذه الفترة ينتقل التالميذ إلى الجماعات التي ينقسم إليها الفصل ويستخدم نظام القيادة والحكم الذاتي
وهو أحب أجزاء الجدول كله إلى نفوس التالميذ وقيمته
التربوية كبيرة وتكمن في حسن استخدام نظام الجماعات والقيادة .
ويقوم فيه التالميذ بتطبيق المهارات السابقة أو التي تعلموها في النشاط التعليمي من نفس الدرس والمتبع
عادة أن تقوم كل جماعة بنشاط معين ثم تنتقل الجماعات تبعا ً لنظام موضوع لتمارس كل جماعة نشاط أخر
غير الذي مارسته وتتبادل الجماعات أوجه النشاط ثم تنتقل مرة أخرى  .حتى تمارس كل جماعه كل أوجه
النشاط التي مارستها كل الجماعات ا ألخرى .
وترجع أهمية هذا الجزء إلى انه يصقل من اكتساب المتعلم المهارات .فهذه فرصه للتدريب وإصالح
الخطأ وتثبيت المهارة .
ومن الوسائل المساعدة لنجاح هذا الجزء ترتيب الملعب وتجهيز األدوات
النشاط الختامي- :
والغرض من هذا النشاط هو تهد ئه التالميذ نفسياً وعضويا ً والرجوع بأجهزة الجسم إلى حالتها الطبيعية
وتهيئة الفصل للرجوع إلى حجرة الدراسة
ويكون الجوع على هيئة ق اطرات وتكون تمرينات هذا الجزء قصيرة وبطيئة التوقيت هادئة حتى تهدي من
سرعة التنفس والدورة الدموية .
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وتستغرق هذه الفترة (  ) 4دقائق عادة في الدرس العادي .وقد تشتمل على تمرين أو تمرينين للرجلين أو
ألذراعين أو الجذع .

النشاط الداخلي -:
النشاط الداخلي بالمدرسة يلعب دوراً هاما ً كوسيلة مفيدة في تحقيق أهداف التربية الرياضية
فيعتبر برامجه امتداداً لدروس التربية الرياضية وأن تميز بالمزيد من حرية االختيار للعب لما يمارسه من
أنشطة ومهارات والمزيد من الوقت المتاح لممارسة هذه األنشطة وتدريب الطالب على تحمل المسؤوليات
المناسبة باالشتراك في التنظيم واإلعداد واإلعالم والتحكيم والتسجيل.
ويمكن تلخيص أهداف النشاط الداخلي إلى-:
-0استكمال تأثيرات التربية الرياضية وتحقيق أهدافها بصورة أكثر فعالية وشموالً --0رفع مستويات الطالب في األنشطة المختلفة باستمرار ممارستهم لها تحت التوجيه واإلرشاد المدرسي
 - -3تدعيم الروح األسرية المدرسية وتقوية الوالء للمدرسة فجميع أسرة المدرسة من طالب -ومدرسين
وأولياء أمور في ميادين رياضية .
- -4الكشف عن االستعدادات الرياضية وصقلها ورعايتها وتوجيهها إلى األنشطة المناسبة.
 --5التعرف على ميول ورغبات الطالب لتحديد األنشطة التي تتوجب التركيز واالهتمام
 - -6تربية القيادة الرياضية والتدريب على القيادة
 --7توفير الفرص للمعلمين المشتركين في هذا النشاط لممارسة النصح واإلرشاد في جو االنطالق خارج
غرفة الدراسة .
 - -8تشجيع الطالب على االختيار الذاتي أو بلوغ المستويات الموضوعة بتحسين جوانب الضعف البد ني
أو المهاري
 - -9التعرف على الخامات الصالحة بنية إعدادها للمباريات الخارجية الودية والرسمية .
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 - -01استثمار وقت الفراغ الذي يواجه الطالب عقب انتهاء اليوم الدراسي وتزويدهم باألنشطة لشغل أوقات
فراغهم الطويلة في العطالت .

يلي

وفيما

بعضا

من

نماذج

لخطة

درس

التربية

الرياضية

:

-

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الجمباز
للصف األول المتوسط

رسة :

األهداف التعليمية

األهداف التربوية

ف  :األول المتوسط

 -1السير والهرولة .

 -1تنمية القابليات الفردية .

التالميذ :

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2إثارة روح المنافسة .

 -3الدحرجة األمامية فتحا ً .

 -3تنمية القدرة الحركية .

يخ

/

/
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ات  :بساط

ت:

 41دقيقة

نشاط

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

م اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب فرقته

مة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد على ال

رين البدنية

 7دقائق

( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين

المالحظات

بوزن

( الوقوف 1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( اإلستناد األمامي ) ثني ومد الذراعين

(  2عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانبا ً ومده عاليا ً بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين لألعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

(  4عدة )
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 الدحرجة األمامية فتحا ً 

تقف

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

الدحرجة

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الساقين والدفع

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية المهارة

الفرق على زواياهم

بصورة صحيحة

 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق اداة لتأدية المهارة

عند توزيع الفرق وعمل

في النشاط الح

بتفقد

الحرية الكاملة

م الرئيسي

 11دقائق

م التطبيقي

 13دقيقة

م الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  التخلص من الكرة المتدحرجة 

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … نشاط 

 -2تقف الفرقة األولى في محلها لتنفيذ المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ مهارة

المهارة

الفرق

أقوم

الفرق
األخطاء

اإلعداد من األعلى

بوضع

وتصحيح

التأكيد

على

مع

لممارسة ما ير
تدخل المعلم

 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ مهارة
الطبطبة الواطئة
-5

تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ مهارة

الرمية الجانبية بكرة القدم
 -6النشاط الحر

صراف

السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغتسال
مدرس املادة

صغيرة إحتياطية
نقل الكرة من أعلى الرأس )

ة مفاجئة إحتياطية ( عكس اإلشارة )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الجمباز
للصف األول المتوسط
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درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

ريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1تعويد التالميذ على النظام والطاعة .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2التعود على التعاون والعمل الجماعي .

 -3الدحرجة الخلفية .

 -3بث روح المنافسة وإذكاء روح المواطن

وات :

قت :

 41دقيقة

النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب فرقته

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد على

مارين البدنية

 7دقائق

سم الرئيسي

 11دقائق

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  لبس الحبل 

صراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … نشاط 

( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين مع نشر الذراعين جانبا ً وخفضهما لألسفل

بوزن

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) حني الرأس أماما ً ثم مده عاليا ً ثم ضغطه للخلف ومده عالياً

(  4عدة )

( الوقوف ) رفع الذراعين جانبا ً ثم عاليا ً وخفضهما جانبا ً ثم أسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الجذع للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس ال طويل ) رفع الرجلين إلى األعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

(  4عدة )

 الدحرجة الخلفية 

تقف

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

سقوط الجسم

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الدفع

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية المهارة

الفرق على زواياهم

والنهوض على

 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق اداة لتأدية المهارة

عند توزيع الفرق وعمل

في النشاط ال

بتفقد

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها بساط لتنفيذ المهارة

المهارة

الجديدة

الفرق

 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ مهارة

األخطاء

إرسال التنس
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ مهارة
الرمية الحرة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ مهارة
ضربة الجزاء
 - 6النشاط الحر
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بوضع

الفرق

أقوم

وتصحيح

التأكيد

على

لممارسة ما
تدخل المعلم

السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغ

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

بة كرة النفق )

كة مفاجئة إحتياطية ( لمس أربعة أشياء )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الجمباز
للصف األول المتوسط

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

ريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1إكسابهم الثقة بالنفس .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2تعويدهم على الصبر والتعاون .

 -3الوقوف على الرأس .

 -3تعويدهم على النظام .

وات :

قت :

 41دقيقة

النشاط

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب فرقته

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد على

 7دقائق

( الوقوف ) ثالث قفزات على البقعة وفي القفزة الرابعة ثني الركبتين كامالً

مارين البدنية

المالحظات

( بوزن )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس إلى جميع الجهات

( بحريـة )

( الجلوس الطويل ) ثني الذراعين ومدهما لألعلى ثم ثنيهما وخفضهما لألسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانباً ومده عالياً بالتعاقب

(  4عدة )

( الوقوف  1تخصر ) ثني الركبتين كامالً ومدهما عالياً

(  2عدة )
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 الوقوف على الرأس 

تقف الفرق بوضع

التأكيد

على

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

مثلث

متكو

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الجبهة والك

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

تحصل عملية

سم الرئيسي

 11دقائق

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  إصابة الهارب

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل

والوقوف بمد

المهارة
 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق اداة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط ال

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها لتنفيذ المهارة الجديدة

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

األخطاء

تدخل المعلم

 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ
مهارة اإلعداد من األعلى
 -4تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة الرمية الجانبية بكرة القدم
 -5تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة الطبطبة الواطئة
 -6النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

عبة جر الحبل )

ركة مفاجئة إحتياطية ( لمس الجدار )
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الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة السلة

رسة :

األهداف التعليمية

األهداف التربوية

ف  :األول المتوسط

 -1السير والهرولة .

 -1تنمية القابليات الفردية .

التالميذ :

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2إثارة روح المنافسة .

 -3مسك الكرة

 -3تنمية القدرة الحركية .

يخ

/

/
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وات :

ت  41 :دقيقة

لنشاط

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

م اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

دمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكي

رين البدنية

 7دقائق

م الرئيسي

 11دقائق

المالحظات

النظام
( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين

( بوزن )

( الوقوف ) فتل الرأس إلى جميع الجهات

( بحرية )

( اإلستناد األمامي ) ثني ومد الذراعين

(  2عدة )

( الوقوف  1فتحا ً ) رفع الذراعين أماما ً عالياً ثم ثنيهما وخفضهما لألسفل

(  4عدة )

( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين إلى األعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

(  4عدة )

 مسك الكرة 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على

 -4أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

مسك الكرة

 -5يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الذراعين

 -6أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

المهارة
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توزيع

الفرق

 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكاملة

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما ير

األخطاء

تدخل المعلم

المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ

في النشاط الحر

م التطبيقي

 13دقيقة

م الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  بريد العصا 

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغ

مهارة اإلعداد من األسفل
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة المناولة الواطئة بكرة القدم
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة الصدرية
 -6النشاط الحر

صراف

نشاط 

مدرس املادة

صغيرة إحتياطية
( المطاردة )

ة مفاجئة إحتياطية ( لمس أربعة أشياء )

للصف األول المتوسط

رسة :

ف  :األول المتوسط

التالميذ :

األهداف التربوية

األهداف التعليمية

 -1تعويدهم على المثابرة للوصول إلى م

 -1السير والهرولة .

جيد .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2تعويدهم على النظام وإتباع ا
الصحيحة
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يخ

/

/
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 -3تنمية قوة المالحظة والتلبية .

 -3تسلم الكرة

وات :

ت  41 :دقيقة

لنشاط

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

م اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

دمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكي

رين البدنية

 7دقائق

المالحظات

النظام

م الرئيسي
 11دقائق

( الوقوف ) القفز الموزون على البقعة

( بوزن )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( الوقوف ) ثني الذراعين ومدهما لألعلى ثم ثنيهما وخفضهما لألسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانبا ً ومده عاليا ً بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس على األربع ) ثني ومد الرجلين بالتعاقب

(  4عدة )

 تسلم الكرة 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

تسلم الكرة

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الذراعين

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

المهارة
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توزيع

 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكاملة

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما ير

األخطاء

تدخل المعلم

المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ

الفرق

في النشاط الحر

م التطبيقي

 13دقيقة

م الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  الدفع بالكتف 

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغ

مهارة المناولة الصدرية
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة المناولة الواطئة بكرة القدم
 -5تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ
مهارة اإلعداد من األسفل
 -6النشاط الحر

صراف

نشاط 

مدرس املادة

صغيرة إحتياطية

( الالعب المخصص بالدوران حول الشاخص )

ة مفاجئة إحتياطية ( لمس الجدار )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة السلة
للصف األول المتوسط
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الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة السلة
للصف األول المتوسط

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

اريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1تعويدهم على الصبر .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2تنمية قابلية التحمل .

 -3الرمية على الهدف .

 -3تنمية القدرة الحركية .

دوات :

قت  41 :دقيقة
النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأ

مارين البدنية

 7دقائق

النظام
( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين مع نشر الذراعين جانباً وخفضهما لألسفل

( بوزن )

( الوقوف ) فتل الرأس إلى جميع الجهات

( بحرية )

( األستناد األمامي ) ثني ومد الذراعين

(  2عدة )

( الوقوف ) ثني الجذع جانباً ومده عالياً بالتعاقب

(  4عدة )

(اإلستلقاء ) ثني ومد الركبتين بالتعاقب

(  4عدة )

059

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
 الرمية على الهدف 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

التهديف

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الذراعين

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

ونهاية الحرك

و

سم الرئيسي

 11دقائق

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  إصابة برج المراقبة 

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل

المهارة
 - 1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط ال

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

األخطاء

تدخل المعلم

المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ
مهارة اإلعداد من األعلى
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة الطبطبة الواطئة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة الرمية الجانبية بكرة القدم
 -6النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

ة خطف األعالم

ركة مفاجئة إحتياطية ( عكس اإلشارة )

061

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة القدم
للصف األول المتوسط

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

اريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1تنمية القابليات الفردية .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2إثارة روح المنافسة .

 -3الدحرجة بخط مستقيم .

 -3تنمية القدرة الحركية .

دوات :

قت  41 :دقيقة
النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأ

مارين البدنية

 7دقائق

سم الرئيسي

 11دقائق

النظام
بوزن

( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين
( الوقوف 1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( اإلستناد األمامي ) ثني ومد الذراعين

(  2عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانباً ومده عالياً بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين لألعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

(  4عدة )

 الدحرجة بخط مستقيم 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على

 -7أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

ضرب الكرة

 -8يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

صحيحة

الفرق على زواياهم

قصيرة

060

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط ال

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

األخطاء

تدخل المعلم

المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  التخلص من الكرة المتدحرجة 

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل

مهارة اإلعداد من األسفل
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة المناولة الواطئة بكرة القدم
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة الصدرية
 -6النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

ة ( نقل الكرة من أعلى الرأس )

ركة مفاجئة إحتياطية ( عكس اإلشارة )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
060

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

للعبة كرة القدم
للصف األول المتوسط
المدرسة :

األهداف التعليمية

األهداف التربوية

الصف  :األول المتوسط

 -1السير والهرولة .

 -1تعويد التالميذ على النظام والطاعة

عدد التالميذ :

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2التعود على التعاون والعمل الجماع

التاريخ

/

 -3بث روح المنافسة وإذكاء روح الم

 -3 /الدحرجة والدوران بالكرة .
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األدوات :
الوقت  41 :دقيقة
نوع

الوقت

اإلخراج

تفاصيل النشاط

النشاط
القسم

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب ف

اإلعدادي
المقدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد ع

( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين مع نشر الذراعين جانباً وخفضهما لألسفل
التمارين
البدنية

( الوقوف  1فتحاً  1تخصر ) حني الرأس أماما ً ثم مده عالياً ثم ضغطه للخلف ومده عالياً
 7دقائق

( الوقوف ) رفع الذراعين جانبا ً ثم عالياً وخفضهما جانبا ً ثم أسفل
( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الجذع للجانبين بالتعاقب
( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين إلى األعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

القسم
الرئيسي

 11دقائق

 الدحرجة والدوران بالكرة 

تقف الفرق بوضع العرض ألعرض ل

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

وأقوم بتوزيع الفرق على زواياهم

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه
 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية
المهارة
063

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند توزيع الفرق وعمل المهارة أقوم

المهارة

وتصحيح األخطاء

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ

القسم
التطبيقي

 13دقيقة

مهارة المناولة األرضية بكرة القدم
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة المناولة المرتدة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة البمستوى الكتف
 -6النشاط الحر

القسم

 2دقيقة

لعبة صغيرة  لبس الحبل 

الختامي
اإلنصرا

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغتس
نشاط 

ف

مدرس املادة

لعبة صغيرة إحتياطية
( لعبة كرة النفق )
حركة مفاجئة إحتياطية ( لمس أربعة أشياء )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة القدم
للصف األول المتوسط
064

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

رسة :

األهداف التعليمية

األهداف التربوية

ف  :األول المتوسط

 -1السير والهرولة .

 -1إكسابهم الثقة بالنفس .

التالميذ :

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2تعويدهم على الصبر والتعاون .

 -3الدحرجة واإلنحراف .

 -3تعويدهم على النظام .

يخ

/

/
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وات :

ت  41 :دقيقة

لنشاط

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

م اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

دمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكي

رين البدنية

 7دقائق

م الرئيسي

 11دقائق

المالحظات

النظام
( الوقوف ) ثالث قفزات على البقعة وفي القفزة الرابعة ثني الركبتين كامالً

( بوزن )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس إلى جميع الجهات

( بحريـة )

( الجلوس الطويل ) ثني الذراعين ومدهما لألعلى ثم ثنيهما وخفضهما لألسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانبا ً ومده عاليا ً بالتعاقب

(  4عدة )

( الوقوف  1تخصر ) ثني الركبتين كامالً ومدهما عالياً

(  2عدة )

 الدحرجة واإلنحراف 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على ال

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

الصحيحة

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

اإلنحراف

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

وجهة اإلنحراف

المهارة

065

الص

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
توزيع

 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكاملة

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما ير

المهارة الجديدة

األخطاء

تدخل المعلم

 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة المناولة األرضية بكرة القدم

الفرق

في النشاط الحر

م التطبيقي

 13دقيقة

م الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  إصابة الهارب

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغ

 -4تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة البمستوى الكتف
 -5تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة المناولة المرتدة
 -6النشاط الحر

صراف

نشاط 

مدرس املادة

صغيرة إحتياطية

ة جر الحبل )

ة مفاجئة إحتياطية ( لمس الجدار )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الكرة الطائرة
للصف األول المتوسط
066

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

ط
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1تعويد التالميذ على النظام والطاعة .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2التعود على التعاون والعمل الجماعي .

 -3حركة الالعبين داخل الساحة .

 -3بث روح المنافسة وإذكاء روح
المواطنة .

وقت

المالحظات

تفاصيل النشاط

اإلخراج

دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب فرقته

دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد على
النظام

دقائق

( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين

( بوزن )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً ) ثني الذراعين ومدهما عالياً والتصفيق مرتين وثنيهما (  6عدة )
وخفضهما لألسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الجذع للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( الوقوف ) رفع الرجلين إلى األعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

 1دقائق

 حركة الالعبين داخل الساحة 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على الدوران

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

الصحيح والوقوف في

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

المركز

الصحيح

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

حسب ورقة الدوران

المهارة

067

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط الحر تعطى

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكاملة للطالب

 - 2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما يريد دون

المهارة الجديدة

األخطاء

تدخل المعلم

 -3تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ

 1دقيقة

مهارة المناولة البمستوى الكتف
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة المناولة المرتدة
 -5تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة المناولة األرضية بكرة القدم
 -6النشاط الحر

دقيقة

لعبة صغيرة  لقف الكرة من الخلف 

دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغتسال
نشاط 

مدرس املادة
( الدوران حول قائد الفرقة )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الكرة الطائرة
للصف األول المتوسط
:

األهداف التربوية

األهداف التعليمية
068

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
األول المتوسط

 -1تعويدهم على المثابرة للوصول إلى مستو

 -1السير والهرولة .

الميذ :

جيد .

 -2تعويدهم على النظام وإتباع القوا

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

الصحيحة
/

/
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 -3تنمية قوة المالحظة والتلبية .

 -3مزاولة اللعبة .

:
 41دقيقة

ط

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

عدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب فرقت

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد ع

المالحظات

النظام
( بوزن )

( الوقوف  1تخصر ) القفز بفتح وضم الساقين

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) حني الرأس أماماً ثم مده عاليا ً ثم ضغطه للخلف (  4عدة )
ومده عالياً

بدنية

 7دقائق

رئيسي

 11دقائق

(  6عدة )

( الوقوف  1فتحا ً ) ثني الذراعين ومدهما عاليا ً والتصفيق مرتين وثنيهما (  4عدة )
(  4عدة )

وخفضهما لألسفل
( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانبا ً ومده عاليا ً بالتعاقب
( اإلستلقاء ) ثني ومد الركبتين بالتعاقب

التأكيد على التالم

 مزاولة اللعبة 

تقف الفرق بوضع

 -1أقوم بشرح المهارات وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

على

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

حدود القانون وتطب

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

اللعب

المهارات
صحيحة

المهارة

069

ض

بصو

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
توزيع

الفرق

 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكاملة للطا

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما يريد د

األخطاء

تدخل المعلم

المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ

في النشاط الحر تعط

تطبيقي

 13دقيقة

ختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  جمع الكرات 

ف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغتسال

مهارة المناولة األرضية بكرة القدم
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة المناولة المرتدة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة البمستوى الكتف
 -6النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

يرة إحتياطية

صيادون )

فاجئة إحتياطية ( لمس أربعة أشياء )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الكرة الطائرة
للصف األول المتوسط

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

األهداف التربوية

األهداف التعليمية
 -1السير والهرولة .
 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .
071
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اريخ

/

/
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 -3شرح بعض قوانين اللعبة .

دوات :

قت  41 :دقيقة
النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأ

 7دقائق

( الوقوف  1تخصر ) القفز بفتح وضم الساقين

النظام
( بوزن )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) حني الرأس أماماً ثم مده عالياً ثم ضغطه للخلف (  4عدة )
ومده عالياً

مارين البدنية

(  6عدة )

( الوقوف  1فتحا ً ) ثني الذراعين ومدهما عاليا ً والتصفيق مرتين وثنيهما (  4عدة )
(  4عدة )

وخفضهما لألسفل
( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانباً ومده عالياً بالتعاقب
( اإلستلقاء ) ثني ومد الركبتين بالتعاقب
 شرح بعض قوانين اللعبة 

سم الرئيسي
 11دقائق

تقف الفرق بوضع

شرح أبعاد

العرض ألعرض لهم

وطريقة رسم

المهارة وأقوم بتوزيع

الالعبين

و

الفرق على زواياهم

وشروط
الليبرو

070

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط ال

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة طائرة لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

المهارة الجديدة

األخطاء

تدخل المعلم

 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة المناولة األرضية بكرة القدم

سم التطبيقي

 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة المناولة المرتدة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة البمستوى الكتف
 -6النشاط الحر

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  جمع الكرات 

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل
نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

عبة الصيادون )

ركة مفاجئة إحتياطية ( لمس أربعة أشياء )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الساحة والميدان
070

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

للصف األول المتوسط

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

اريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1تنمية القابليات الفردية .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2إثارة روح المنافسة .

 -3البداية في الركض .

 -3تنمية القدرة الحركية .

دوات :

قت  41 :دقيقة
النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأ

مارين البدنية

 7دقائق

سم الرئيسي

 11دقائق

النظام
بوزن

( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين
( الوقوف 1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( اإلستناد األمامي ) ثني ومد الذراعين

(  2عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانبا ً ومده عاليا ً بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين لألعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

(  4عدة )

 البداية في الركض 

تقف الفرق بوضع

 -9أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

-11

يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

 -3أوزع الفرق على أماكنهم لتأدية المهارة

073

المهارة وأقوم بتوزيع
الفرق على زواياهم

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
الفرق

في النشاط ال

لتأدية المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها لتنفيذ المهارة الجديدة

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ

األخطاء

تدخل المعلم

-1

توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق اداة

عند

توزيع

مهارة المناولة األرضية بكرة القدم
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  التخلص من الكرة المتدحرجة 

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل

مهارة المناولة المرتدة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة البمستوى الكتف
 -6النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

ة ( نقل الكرة من أعلى الرأس )

ركة مفاجئة إحتياطية ( عكس اإلشارة )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
074

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

للعبة الساحة والميدان
للصف األول المتوسط

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

اريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1تعويد التالميذ على النظام والطا

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2التعود على التعاون والعمل الجم

 -3التسلم في ركض البريد .

 -3بث روح المنافسة وإذكاء
المواطنة .

دوات :

قت  41 :دقيقة
النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأ

مارين البدنية

 7دقائق

سم الرئيسي

 11دقائق

النظام
( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين مع نشر الذراعين جانباً وخفضهما لألسفل

بوزن

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) حني الرأس أماماً ثم مده عالياً ثم ضغطه للخلف (  4عدة )
ومده عالياً

(  4عدة )

( الوقوف ) رفع الذراعين جانبا ً ثم عاليا ً وخفضهما جانباً ثم أسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الجذع للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين إلى األعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب
 التسلم في ركض البريد 

تقف الفرق بوضع

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق عصا البريد

الفرق على زواياهم

لتأدية المهارة

075

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق اداة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط ال

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها عصا البريد

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

األخطاء

تدخل المعلم

لتنفيذ المهارة الجديدة
 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  لبس الحبل 

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل

مهارة المناولة األرضية بكرة القدم
 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة المناولة المرتدة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة البمستوى الكتف
 -6النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

عبة كرة النفق )

ركة مفاجئة إحتياطية ( لمس أربعة أشياء )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة الساحة والميدان
للصف األول المتوسط
076

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

اريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1إكسابهم الثقة بالنفس .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2تعويدهم على الصبر والتعاون .

-3التسليم في ركض البريد .

 -3تعويدهم على النظام .

دوات :

قت  41 :دقيقة
النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأ

مارين البدنية

 7دقائق

سم الرئيسي

 11دقائق

النظام
( الوقوف ) ثالث قفزات على البقعة وفي القفزة الرابعة ثني الركبتين كامالً

( بوزن )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس إلى جميع الجهات

( بحريـة )

( الجلوس الطويل ) ثني الذراعين ومدهما لألعلى ثم ثنيهما وخفضهما لألسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانباً ومده عالياً بالتعاقب

(  4عدة )

( الوقوف  1تخصر ) ثني الركبتين كامالً ومدهما عالياً

(  2عدة )

 التسليم في ركض البريد 

تقف الفرق بوضع

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق عصا البريد

الفرق على زواياهم

لتأدية المهارة

077

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق اداة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط ال

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -1تقف الفرقة األولى في محلها ومعها عصا البريد

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

لتنفيذ المهارة الجديدة

األخطاء

تدخل المعلم

 -2تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة
لتنفيذ مهارة إرسال التنس

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  إصابة الهارب

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل

 -3تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة الرمية الحرة
 -4تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة ضربة الجزاء
 - 5النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

عبة جر الحبل )

ركة مفاجئة إحتياطية ( لمس الجدار )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة اليد
078

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية

للصف األول المتوسط
:

األهداف التعليمية

األهداف التربوية

األول المتوسط

 -1السير والهرولة .

 -1تنمية القابليات الفردية .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2إثارة روح المنافسة .

 -3إستالم الكرة باليدين من الحركة .

 -3تنمية القدرة الحركية .

الميذ :
/

/
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:
 41دقيقة

ط

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

عدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب فرقت

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد ع

المالحظات

النظام
( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين

بدنية

 7دقائق

رئيسي

 11دقائق

بوزن

( الوقوف 1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( اإلستناد األمامي ) ثني ومد الذراعين

(  2عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) ثني الجذع جانبا ً ومده عاليا ً بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين لألعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب

(  4عدة )

تقف الفرق بوضع

التأكيد على وضع

-11

أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

إستالم الكرة وحر

-12

يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الذراعين

 إستالم الكرة باليدين من الحركة 

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية
المهارة
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توزيع

 - 1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكاملة للطا

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما يريد د

المهارة الجديدة

األخطاء

تدخل المعلم

 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة المناولة األرضية بكرة القدم

الفرق

في النشاط الحر تعط

تطبيقي

 13دقيقة

ختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  التخلص من الكرة المتدحرجة 

ف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغتسال

 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة المناولة المرتدة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ
مهارة المناولة بمستوى الكتف
 -6النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

يرة إحتياطية

ل الكرة من أعلى الرأس )

فاجئة إحتياطية ( عكس اإلشارة )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة اليد
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للصف األول المتوسط

درسة :

صف  :األول المتوسط

د التالميذ :

اريخ

/

/
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األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1تعويد التالميذ على النظام والطا

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2التعود على التعاون والعمل الجم

 -3إستالم الكرة باليدين من الثبات .

 -3بث روح المنافسة وإذكاء
المواطنة .

دوات :

قت  41 :دقيقة
النشاط

المالحظات

الوقت

تفاصيل النشاط

اإلخراج

سم اإلعدادي

 2دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب

قدمة

 5دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأ

مارين البدنية

 7دقائق

سم الرئيسي

 11دقائق

النظام
( الوقوف ) القفز بفتح وضم الساقين مع نشر الذراعين جانباً وخفضهما لألسفل

بوزن

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) حني الرأس أماما ً ثم مده عالياً ثم ضغطه للخلف (  4عدة )
ومده عالياً

(  4عدة )

( الوقوف ) رفع الذراعين جانبا ً ثم عاليا ً وخفضهما جانباً ثم أسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الجذع للجانبين بالتعاقب

(  4عدة )

( الجلوس الطويل ) رفع الرجلين إلى األعلى ثم خفضهما لألسفل بالتعاقب
 إستالم الكرة باليدين من الثبات 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

إستالم الكرة

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الذراعين والق

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

المهارة
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 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط ال

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكامل

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما

المهارة الجديدة

األخطاء

تدخل المعلم

 -3تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة
لتنفيذ مهارة إرسال التنس

سم التطبيقي

 13دقيقة

سم الختامي

 2دقيقة

لعبة صغيرة  لبس الحبل 

نصراف

 1دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإل

 -4تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة الرمية الحرة
 -5تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ
مهارة ضربة الجزاء
النشاط الحر

نشاط 

مدرس املادة

ة صغيرة إحتياطية

عبة كرة النفق )

ركة مفاجئة إحتياطية ( لمس أربعة أشياء )

الخطة اليومية لدرس التربية الرياضية
للعبة كرة اليد
للصف األول المتوسط
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ط
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وقت

األهداف التعليمية

األهداف التربوية

 -1السير والهرولة .

 -1إكسابهم الثقة بالنفس .

 -2تمارين بدنية تخدم المهارة .

 -2تعويدهم على الصبر والتعاون .

 -3المناولة من فوق الرأس باليد الواحدة من الحركة .

 -3تعويدهم على النظام .

المالحظات

تفاصيل النشاط

اإلخراج

دقيقة

تهيئة التالميذ وتسجيل الغيابات وإعداد األجهزة واألدوات

يتواجد التالميذ في الساحة كل حسب فرقته

دقائق

السير والهرولة وأداء تمارين ألجهزة الجسم أثناءها

تجري الهرولة بشكل زوجي والتأكيد على
النظام

( الوقوف ) ثالث قفزات على البقعة وفي القفزة الرابعة ثني الركبتين كامالً

دقائق

 1دقائق

( بوزن )

( الوقوف  1فتحا ً  1تخصر ) فتل الرأس إلى جميع الجهات

( بحريـة )

( الجلوس الطويل ) ثني الذراعين ومدهما لألعلى ثم ثنيهما وخفضهما لألسفل

(  4عدة )

( الوقوف  1فتحاً  1تخصر ) ثني الجذع جانباً ومده عالياً بالتعاقب

(  4عدة )

( الوقوف  1تخصر ) ثني الركبتين كامالً ومدهما عالياً

(  2عدة )

 المناولة من فوق الرأس باليد الواحدة من الحركة 

تقف الفرق بوضع

التأكيد على طريقة

 -1أقوم بشرح المهارة وعرضها أمام التالميذ

العرض ألعرض لهم

المناولة

وحركة

 -2يقوم طالب جيد بعرض المهارة أمام زمالئه

المهارة وأقوم بتوزيع

الذراعين

 -3أوزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

الفرق على زواياهم

المهارة
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 -1توزع الفرق على أماكنهم وأمام كل فريق كرة لتأدية

عند

الفرق

في النشاط الحر تعطى

توزيع

المهارة

وعمل المهارة أقوم

الحرية الكاملة للطالب

 -2تقف الفرقة األولى في محلها ومعها كرة يد لتنفيذ

بتفقد الفرق وتصحيح

لممارسة ما يريد دون

المهارة الجديدة

األخطاء

تدخل المعلم

- 3تقف الفرقة الرابعة في محلها ومعها كرة قدم لتنفيذ

 1دقيقة

مهارة ضربة الجزاء
 -3تقف الفرقة الثالثة في محلها ومعها كرة سلة لتنفيذ
مهارة الرمية الحرة
 -4تقف الفرقة الثانية في محلها ومعها كرة طائرة
لتنفيذ مهارة اإلرسال
النشاط الحر

دقيقة

لعبة صغيرة  إصابة الهارب

دقيقة

الوقوف حسب الفرق واإلنصراف بصيحة رياضة … السير المنتظم إلى الصف وأسمح لهم باإلغتسال
نشاط 

مدرس املادة
( لمس الجدار )
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تنظيم المباريات والبطوالت
ال بد من معلم ومدرس التربية الرياضية ان يكون على جانب معرفي كبير في كيفية تنظيم المباريات
والبطوالت وكيف تجري الطريقة التي ستنظم فيها هذه المباريات وذلك لغرض متابعة الفرق الرياضية
المدرسية المشاركة مع فريقة في البطولة.
يتم التنظيم عادة عن طريق اجراء السحبات الخاصة بالفرق المتبارية (جداول المباريات) ويقصد بذلك
االسلوب المتبع في وضع هذه الجداول وهنا نبين بعضا ً من انواع وطرق اجراء السحبات حيث نختار
االسهل واالكثر شيوعا ً من بين تلك حيث تستخدم انواعا ً عديدة وهي بحد ذاتها ليست بالقانون المتبع وانما
هي اصالً عبارة عن نظام متبع ليس اال ونكتفي هنا باختيار االنواع التالية :
0ـ الطريقة الفردية ـ التسقيط الفردي.
0ـ الطريقة المزدوجة ـ التسقيط الزوجي.
3ـ الطريقة الدورية ـ الدوري.
ان تحديد نوعية اجراء السحبات مهونة بشتى العوامل والمؤثرات وتتخذ الظروف المحيطة بذلك اثرها في
التنظيم زمنها :
0ـ الفصل الذي تجري في البطولة.
0ـ الوقت المقرر القامة البطولة.
3ـ عدد المالعب والساحات المتوفرة.
4ـ نوعية اللعبة الممارسة.
5ـ عدد الحكام المتواجدين .
6ـ الناحية المالية المتوفرة .
7ـ عدد الفرق المشاركة في البطولة .

الطريقة الفردية - :
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التسقيط الفردي
وهي خروج المغلوب لمرة واحدة فقط.
ولمعرفة عدد المباريات التي ستقام ضمن هذه الطريقة او البطولة هو ان
عدد الفرق المشاركة ـ 0
مثال :
عدد الفرق المشاركة  9= 0- 01مباريات
اما طريقة اجراء السحبة فيتم على غرار :
أـ اذا كان عدد الفرق المشاركة في البطولة هو القرم  0ومن مضاعفاته مثل  30-06-8-4وهكذا فعند ذلك
يحدد ترتيب الفرق في السحبة عن طريق اجراء القرعة لها فقط.
مثال لـ  4فرق مشاركة:
0ـ كربالء
0ـ النجف
3ـ الحلة
4ـ الديوانية
بـ اما اذا كان عدد الفرق المشاركة في البطولة هو من غير الرقم  0ومضاعفاته مثل  ... 7-6-5-3الخ
ففي هذه الحالة يجب ان يكون هنالك (انتظار لقسم من الفرق).
في الدور االول ويتم ذلك بواسطة الطريقة التالية:
0ـ يطرح عدد الفرق المشاركة من الرقم الذي يلي رقم عدد الفرق ومن مضاعفات الرقم .0
مثال لـ  01فرق:
الرقم الذي هو من مضاعفات الرقم  0والذي يلي رقم عدد الفرق المشاركة وهو  01هو رقم  06فإذن:
06ـ  6= 01فرق وهي التي يجب ان تنتظر في الدور االول.
0ـ وبذلك يقسم عدد الفرق المنتظرة بالتساوي النه زوجي وقابل على القسمة على الرقم  0حيث يوضع ثالثة
فرق في االعلى ومثلها في االسفل.
اما اذا كان عدد الفرق المنتظرة هو فردي فتجري العملية الحسابية التالية:
عدد الفرق المنتظرة 0 +
= توضع في االعلى
0
عدد الفرق المنتظرة 0 -
0

= توضع في االسفل

مثال لــ  5فرق منتظرة:
 3 = 6 = 0+5منتظرة في االعلى
0
0
 0 = 6 = 0-5منتظرة في االسفل
0
0
ً
ً
 -3يعمل جدوال خاضا لذلك حيث توضع عليه اسماء الفرق المشاركة في البطولة عن طريق القرعة وحسب
التسلسل.
مثال لسحبة فردية لـ  01فرق مشاركة في البطولة:
 6 =01-06عدد الفرق المنتظرة.
0ـ كربالء
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0ـ النجف
3ـ الديوانية
4ـ الحلة
5ـ السماوة
6ـ الكوت
7ـ البصرة
8ـ بغداد
9ـ ديالى
01ـ االنبار
عدد المباريات هو  9مباريات
مزاياها :
0ـ تنتهي البطولة في فترة زمنية قصيرة.
0ـ اقتصاد في النفقات .
3ـ ال تحتاج الى مستلزمات كثيرة.
مضارها :
0ـ ال تتيح الفرصة للعب مرة ثانية.
0ـ عدم ظهور المهارات.
3ـ ال تساعد على التطوير الرياضي.
الطريقة الزوجية
التسقيط الزوجي
يعتبر فيها الفريق خارج البطولة بعد ان يخسر مرتين وحتى بصورة غير متتالية ومن اجل معرفة اوال عدد
المباريات التي ستجري ضمنها يتبع ما يلي:
(0عدد الفرق المشاركة  = )0-عدد المباريات.
مثال لـ  8فرق مشاركة:
 04=7*0 = )0-8(0مباراة في البطولة
اما الطريقة التي تجري في هذه السحبة حيث يجري كما اجري في السحبة الفردية من حيث عدد الفرق
المشاركة فاذا كان من الرقم  0ومضاعفاته ام ال وهل هنالك فرق منتظرة ام ال اضافة الى وجود سحبة
للفرق الخاسرة التي تنزل في االسفل.
مثال لـ  7فرق مشاركة:
 00 = 6*0 = )0-7(0مباراة
 = 7-8فريق ينتظر ولكون الرقم واحد فقط فبوضع في االعلى.
اما اذا كان عدد الفرق المنتظرة في الدور االول هو زوجياً فيقسم على الرقم  0وتوزع بالتساوي في االعلى
واالسفل.
اما اذا لم يقبل عدد الفرق المنتظرة القسمة على الرقم  0فتجري نفس العملية التي اجريت في التسقيط الفردي
لتحديد مراكز الفرق المنتظر وبعد ان تثبت اسماء الفرق في التسلسل عن طريق القرعة يوضع جدول
السحبة وكما مبين ادناه:
مثال لـ  5فرق مشاركة:
 3=5-8فرق منتظرة
0= 4 = 0 +3
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= توضع في االعلى

0
0ـ
0= 0 = 0 -3
= توضع في االسفل
0
0ـ
عدد المباريات يكون 8=0 )0-5( :مباريات
جدول المباريات يكون عن طريق القرعة وكما يلي:
0ـ كربالء
0ـ النجف
3ـ السماوة
4ـ الديوانية
5ـ الحلة
.................................
خ0
خ0
خ3
خ4
خ5
يعبر عن الفرق الخاسر الذي ينزل الى االسفل برمز خ او خمن
مثال لـ  7فرق مشاركة:
 0= 7-8فريق منتظر
0ـ كربالء
0ـ النجف
3ـ الحلة
4ـ السماوة
5ـ الكوت
6ـ الناصرية
7ـ الديوانية
خ0
خ0
خ3
خ4
خ6
خ9

مثال لـ  01فرق مشاركة:
 6 = 01-06فرق منتظرة
0ـ كربالء
088

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
0ـ الناصرية
3ـ الديوانية
4ـ الحلة
5ـ السماوة
6ـ النجف
7ـ الكوت
8ـ الهندية
9ـ البصرة
01ـ ميسان
.......................................................................
خ0
خ0
خ3
خ4
خ5
خ6
خ01
خ00
خ03
سحبة الدوري- :
وهي ان كل فريق مشارك يلعب مع جميع الفرق المشاركة في البطولة وتجري هذه عن طريق االدوار
المشاركة في البطولة وتجري هذه عن طريق االدوار التي تعتمد عليها هذه السحبة وهنالك ايضاً انواع
عديدة فيه ولكن نختار االسهل منها ومن اجل معرفة وتحديد االدوار يعمل االتي:
ً
0ـ اذا كان عدد الفرق المشاركة في البطولة زوجيا ً فان عدد االدوار يكون (مساويا لعدد الفرق المشاركة)
مثال:
لـ  7فرق مشاركة
عدد االدوار هو  7ادوار
كيفية اجراء السحبة:
0ـ عندما يكون عدد الفرق المشاركة زوجيا ً :01-8-6
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فاننا نضع نصف العدد على جهة اليمين والنصف الثاني على جهة اليسار لتحديد عدد االدوار  .مثال لـ 8
فرق مشاركة:
عدد المباريات =
 08= 56 = ) 0+8(8م
0
0ـ
عدد االدوار =  7 = 0-8ادوار
الدور الثاني
الدور االول
 /0كربالء _  / 0الحلة
/0كربالء –  5الهندية
 /3النجف _  / 5الهندية
 /0الحلة _ 6السماوة
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/4بصرة _ /6السماوة
 /8عماره _  /7كوت
الدور الرابع
 /0كربالء  /4-البصرة
/8العمارة /3-النجف
/7الكوت ـ /0الحلة
 /6السماوة  5-الهندية
الدور السادس
 /0كربالء /7-الكوت
 /6السماوة  / 8-العمارة
 /5الهندية  /4-البصرة
 /0الحلة  /3-النجف

/3النجف _ 7كوت
 /4بصرة _ 8عماره
الدور الثالث
 /0كربالء  3-نجف
/4البصرة /0-الحلة
 /8العماره _/5الهندية
 /7الكوت  /6-السماوة
الدور الخامس
 /0كربالء  8-العمارة
 /7الكوت  4-البصرة
 /6السماوة  /3-النجف
 /5الهندية  /0-الحلة
الدور السابع
 /0كربالء  /6-السماوة
 /5الهندية  /7-الكوت
 /0الحلة  /8-العمارة
 /3النجف  /4-البصرة
ويتم االنتقال من دور الخر هو بان يبقى الفريق الذي وقع عن طريق القرعة عند الرقم وتدور حولهُ بقية
الفرق بعكس اتجاه عقرب الساعة وهكذا .
 /0اما اذا كان عدد الفرق المشاركة في البطولة فرديا فاننا نتبع نفس الطريقة السابقة ولكن بجعل عدد الفرق
المشاركة زوجية ـ وذلك باضافة حرف من الحروف وليكن س حيث يبت هذا الحرف في مكانه وتدور حولهُ
بقية الفرق عكس اتجاه عقرب الساعة.
مثال لـ  7فرق مشاركة
عدد االدوار =  7ادوار
عدد المباريات =
 00= 40 = ) 0+7(7م
0
0ـ
الدور الثاني
الدور االول
س /0-البصرة
س –  /4الهندية
 /0النجف  /4-الهندية
 /0البصرة  /5-العمارة
 /3الكوت  5-العمارة
 /0النجف  /6-كربالء
 /7السماوة /6-كربالء
 /3الكوت  /7-السماوة
الدور الرابع
الدور الثالث
س /3-الكوت
س /0-النجف
 /7السماوة  /0-النجف
/3الكوت  /0-البصرة
 /6كربالء  /0-البصرة
 /7السماوة  /4-الهندية
 /5العمارة  /4-الهندية
 /6كربالء  /5-العمارة
الدور السادس
الدور الخامس
س /6-كربالء
س /7-السماوة
 /5العمارة  /7-السماوة
 /6كربالء  /3-الكوت
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 /5العمارة  //0-النجف
 /4الهندية  0-البصرة
الدور السابع
س /5 -العمارة
 /4الهندية  / 6-كربالء
 /0البصرة  /7-السماوة
 /0النجف  /3-الكوت

 /4الهندية  /3-الكوت
 /0البصرة  /0-النجف

الفصل السادس
مقدمة
للتمرينات مكانتها في التربية البدنية نظراً الهميتها لقطاعات الشعب المختلفة للتالميذ والعمال ،الموظفون،
رجال القوات المسلحة – وفيما يلي اهم مميزاتها-:
 -0يمكن ان يمارسها عد ٌد كبير من األفراد في وقت واحد ،ويمكن أداؤها بدون امكانيات خاصة – ملعب او
ادوات او اجهزة -وال يستغرق أداؤها الكتساب أثارها وقتاً طويالً ،كما تتميز بعدم خطورتها.
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 -0ال يتطلب اداؤها قدرات عالية ،حيث يمكن تحديد الجرعات المناسبة لخصائص المراحل السنية ومستوى
اللياقة البدنية ،كما يمكن تطبيقها في قالب يتمشى وميول المراحل السنية.
 -3لها اهمية في معاونة النمو المتزن للمحافظة على سالمة القوام والتأثير على االجهزة الحيوية ،كما تعتبر
تعويض لألفراد الذين يتطلب عملهم استخدام ناحية واحدة من الجسم او احد أجزائه بصورة دائمة.
 -4تسهم في رفع اللياقة البدنية والحركية ،وذلك بتنمية اهم عناصرها كالقوة والمرونة والتحمل والمهارة
الحركية العامة.
وتكمن المهارة الحركية العامة االنسان من بذل اقل جهد في اداء حركاته اليومية – حركة اقتصادية  -كما
ترفع من كفاءته االنتاجية.
تعتبر التمرينات اساس االعداد البدني العام والخاص النواع االنشطة الرياضية والنشاط االعدادي لها
(اإلحماء).

تعريف التمرينات :
التمرينات هي االوضاع والحركات البدنية المختارة طبقا ً للمبادئ واألسس التربوية والعلمية بغرض تشكيل
وبناء الجسم وتنمية مختلف قدراته الحركية لتحقيق أحسن مستوى ممكن في األداء الرياضي والمهني
الرياضي وفي مجاالت الحياة المختلفة.
فوائد التمرينات - :
 -0يمكن ممارسة التمرينات لجميع مراحل النمو ابتدأ من مراحلة الطفولة حتى مرحلة الكهولة وفقاً
لخصائص كل مرحلة.
 -0تعتبر التمرينات ضروروة إلعداد الرياضيين للموسم الرياضي لكل نشاط.
 -3تسهم التمرينات بقدر كبير في رفع مستوى اللياقة البدنية وتطوير الصفات البدنية لألفراد كالقوة
والسرعة والتحمل والمرونة والمهارة.
 -4تشكل التمرينات اساس كبير لإلعداد البدني العام والخاص لجميع انواع االنشطة الحركية.
 -5ال تتطلب التمرينات قدراً عاليا ً من القدرات او االستعدادات او المواهب الخاصة ألدائها لذا فهي ممكنة
االداء لجميع المستويات.
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 -6ال تحتاج الى امكانيات او ادوات خاصة او مكان خاص بل يمكن للفرد القيام بأداؤها في اضيق مكان
وبال امكانيات.
 -7تعتبر التمرينات من اكثر االنشطة امانا ً وبعداً بالفرد عما قد تسببه االنشطة االخرى من اصابات.
ال تنحصر فائدة التمرينات في النواحي البدنية فقط بل تتعدى ذلك الى النواحي الخلقية والعقلية واالجتماعية
والنفسية.
التمرينات من الوسائل الهامة في تربية الجسم واالحتفاظ بصحة القوام واصالح العيوب والتشوهات.
التمرينات وسيلة تعويضية لما يسببه العمل المهني.
أسس اختيار وتدريس التمرينات :
إن من واجب مدرس التربية الرياضية أن يختار التمرينات ويدرسها وفق أسس علمية سليمة  ،تساعد
التالميذ على اكتساب المهارة دون ضرر  ،وحتى ينجح عمل المعلم ويحقق أهدافه المخطط لها سابقاً  ،يمكن
تلخيص هذه األسس فيما يلي::
0-

أن تتناسب التمرينات مع السن والجنس وقدرات المشتركين  ،فتمرينات الكبار ال تناسب الصغار

وتمرينات النسا ال تناسب الرجال وهكذا .
0أ ن تخدم التمرينات المجموعات العضلية المختلفة للجسم وال تقتصر على أجزاء معنية دون أخرى . -3أن تخدم التمرينات الجزء األساسي من التدريب أو الدرس وذلك باختيار التمرينات التي تعمل على تقوية
الجسم بشكل عام والمجموعات العضلية التي سوف تعمل بشكل خاص.
-4أن تكون التمرينات منوعة حتى ال يصبح الدرس ممالً  ،فتختار تمرينات حرة من الثبات وأخرى من
الحركة أو على شكل تدريب دائري أو مع الزميل أو بأدوات  ..الخ .
-5أن تتناسب التمرينات مع طول ومدة الدرس.
-6أن تتناسب مع اإلمكانات المتواجدة من أدوات ومالعب .
 -7أن تختار التمرينات بحيث تعالج األوضاع الجسمية الرديئة وتصحح القوام وتزيد من مرونة المفاصل
ومطاطية العضالت .
 -8أن تختار التمرينات التي تساعد على إكساب التالميذ السلوك الجيد والصفات التربوية الحسنة والتي
تتحدى قدرات التالميذ في بعض األحيان
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 -9أن تختار التمرينات التي تكسب الفرد التناسق والجمال وتعبر عن توافق الجهازين العضلي والعصبي
لتكون الحركات منسجمة حرة تمتاز باالنسيابية أن يكون تركيب التمرينات متدرجاً في الصعوبة فالبدء أوالً
بالتمرينات السهلة ثم التدرج بالتمرينات الصعبة ثم تنتهي بالتمرينات السهلة مرة أخرى .

أسس تدريس التمرينات :
 -0يجب أتباع مبدأ االنتقال من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب عن طريق أداء تمرينات بسيطة
وإتقانها قبل إضافة حركات جديدة عليها .
-0شرح التمرين بلغة مناسبة لمستوى األفراد وسنهم  ،إضافة إلى الصوت المسموع والواضح .
 -3استخدام المصطلحات الرياضية أثناء الشرح  ،مع أتباع السرعة واإليجاز في الشرح بإعطاء فكرة عامة
عن التمرين وكيفية أدائه دون الدخول في التفاصيل.
-4عرض نموذج جيد للتمرين أمام التالميذ ويفضل أن يؤديه المعلم بنفسه .
-5يفضل أن يالزم عرض النموذج الشرح والوصف ،ألن هذا يؤدي إلى نتائج حسنة ويسهم بدرجة كبيرة
في إدراك وفهم التمرين .
-6بعد الشرح وعرض النموذج يقوم التالميذ بأداء التمرين ألن الحركية تكتسب عن طريق الممارسة الفعلية
.
-7يقوم المعلم بمتابعة أداء التالميذ وتنبيههم إلى النواحي الحركية الهامة وإصالح األخطاء فور وقوعها .
 -8يقوم المعلم بالعد على التمرين بصوته ألن صوت المعلم يحدد قوة الحركة وسرعتها أو يقوم بالتصفيق أو
باستخدام بعض أدوات اإليقاع.
-9يجب أن يكرر التالميذ التمرين عدد كاف من المرات بطريقة صحيحة طبقا ً لتوجيهات وإرشادات المعلم
حتى يكتسب التالميذ التوافق الحركي الجيد .
-01يجب أن تسيطر روح المرح والسرور أثناء تأدية التمرينات على التالميذ كلما أمكن ذلك .
 -00إعطاء تمرينات االسترخاء بين التمرينات العنيفة  ،حتى تتمكن العضالت من العودة إلى حالتها
الطبيعية وذلك بقصد تنظيم الدورة الدموية وتوزيع الدم توزيعا عادال بين أعضاء الجسم المختلفة .
 -00عند أداء التمرينات الزوجية يجب مالحظة أن يكون الزميالن متساويان في الوزن والطول والحجم
والقوة بقدر اإلمكان حتى يؤدي التمرين بشكل صحيح ويحقق الغرض المطلوب منه.
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-03في التمرينات الزوجية يجب شرح واجبات كل زميل على حدة حتى ال تحدث أخطاء .
 -04يجب التأكد من توفر عوامل اآلمن والسالمة أثناء تأدية التمرينات حتى ال تحدث أصابه ألي تلميذ مثل
مراعاة المسافات بينهم حتى ال يصطدموا ببعض والتأكد من صالحية األدوات مثل الكور الطبية أو العصى
… الخ .
-05يجب أن يقف المدرس في مكان يرى منه جميع التالميذ .
-06أن يقف التالميذ في عكس اتجاه الشمس .
 -07إعطاء توقيت التمرين باللفظ ثم بالعدد ثم يؤدي التمرين مرة واحدة ثم باستمرار  ،ويستحسن إعطاء
التوقيت على المرجحات باللفظ وليس العدد
-08التمرينات التي تحتاج إلى توافق أو إلى مهارة عالية مثل الوثب مع تحريك أجزاء معينة من الجسم حتى
تعطي فرصة لألفراد للتمرين بتوقيتهم الخاص ثم الجماعي ثم بتوقيت الحركة ذاتها .
-09يجب أال يزيد عدد التمرينات الجديدة عن ثالثة تمرينات  ،حيث أن التمرينات الجديدة تحتاج إلى وقت
لشرحها وعمل نموذج لها .
-01مراعاة االرتفاع المناسب عند الوثب أو القفز باستخدام األجهزة واألدوات أو القفز من فوق ظهر
الزميل .
-00يجب مراعاة عدم إعطاء تمرينات المقاومة العنيفة لصغار السن حتى ال يتخذ جسمهم أوضاعاً خاطئة .
-00يجب التغيير من تمرينات االنبطاح لتمرينات المرجحات ومن تمرينات التقوس خلفاً إلى ثني الجذع
أماما ً  ،وكذلك التغيير بين المجموعات العضلية المختلفة .
-03تكرار الحركة على الجانبين بالتساوي لضمان االتزان في النمو إال في الحاالت العالجية .
-04استخدام تشكيالت متنوعة أثناء أداء التمرينات مثل قاطرات  -صفوف – مربع ناقص ضلع  -دوائر –
انتشار حر … الخ .
-05تشجيع التالميذ بمدح األداء الجيد لهم حتى يستمروا في المحاولة إلتقان التمرين
أنواع واقسام التمرينات - :
تنقسم التمرينات من ثالث جهات اساسية هي:
0ـ تقسيم التمرينات من حيث المادة.
0ـ تقسيم التمرينات من حيث التأثير على اعضاء واجهزة الجسم المختلفة.
3ـ تقسيم التمرينات من حيث الغرض.
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أوالً :من حيث المادة:
تنقسم الى :
0ـ تمرينات بدون ادوات (حرة).
0ـ تمرينات باألدوات (االثقال الحديدية ـ الكرة الطبية  ...إلخ)
3ـ تمرينات على األجهزة (عقل الحائط ـ المقاعد السويدية ـ العارضة...إلخ)
ثانياً :من حيث التأثير:
0ـ تمرينات االسترخاء
0ـ تمرينات اإلطالة والمرونة
3ـ تمرينات الجلد (التحمل)
4ـ تمرينات القوة
5ـ تمرينات الرشاقة
6ـ تمرينات التوازن

ثالثاً :من حيث أغراضها:
0ـ التمرينات األساسية العامة ( أ ـ تمرينات بنائية * ب ـ تمرينات حركية تعليمية)
0ـ التمرينات الغرضية الخاصة (ذات الهدف الخاص)
3ـ تمرينات المسابقات (تمرينات المستويات).

األوضاع في التمرينات
تنقسم األوضاع في التمرينات الى ما يلي:
0ـ اوضاع اساسية (ويسميها البعض اصلية)
0ـ اوضاع مشتقة
3ـ اوضاع اخرى (وتسمى احياناً اوضاع خاصة)
األوضاع االساسية - :
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هي االوض اع الطبيعية الشائعة السهلة البعدية عن التعقيد والتي يكثر استخدامها في التمرينات كما تشكل
اساس جميع االوضاع التي يتخذها الجسم.
وهي مقسمة حسب وقوع مركز ثقل الجسم وارتكازه على االرض.
 0ـ الوقوف.
0ـ الجلوس (جلوس التربيع).
3ـ االستلقاء
4ـ البروك

وضع الوقوف:
وهي اكثر واسهل االوضاع االساسية استخدامها ويراعي فيها ما يلي:
0ـ يقع مركز ثقل الجسم بين القدمين وموزعا عليها بالتساوي.
0ـ الوضع طبيعي بدون تصلب يسمح للحركة السهلة في اجهزة الجسم عامة.
3ـ الرأس مرفوع والنظر لإلمام والذقن للداخل.
4ـ الكتان منخفضان مع تقارب اللوحين والذراعين بجانب الجسم دون تصلب ،مع مواجهة الكفين للداخل
وللخلف قليالً مع تالصق االصابع.
5ـ الجذع على امتداده وعموديا ً على الحوض.
6ـ الفخذان متالصقان والركبة مفرودة مع تالصق القدمين (المشطين والكعبين) بدون تصلب او يكون بينهما
زاوية  31درجة.
اإليعاز

على القدمين  ....................قف

وضع الجلوس:
يراعي فيه مايلي:
0ـ يرتكز الجسم على المقعدة.
0ـ الرأس واألكتاف والجذع كما في وضع الوقوف.
3ـ تقاطع الساقين مع تباعد الركبتين.
4ـ تستند اليدين على الركبتين او تمدا على جانبي الجسم.
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على االرض .................جلوس

اإليعاز
وضع البروك:
يراعي فيه ما يلي:

0ـ يرتكز الجسم على الركبتين.
0ـ تمتد الساقان مع تالصق الكفين ليكونا زاوية قائمة مع الفخذين والجسم.
3ـ فرد مشطي القدمين ومواجهة وجه القدم لألرض
4ـ فرد مشطي القدمين ومواجهة وجه القدم لألرض.
على الركبتين  ................بروك

اإليعاز
وضع االستلقاء:

ويراعي فيه ما يلي:
يرتكز ظهر الجسم بطولة على االرض
الكعبان متالصقان واليدان متوازيتان.
اجزاء الجسم كلها كما في وضع الوقوف
المشطان مفرودان
اإليعاز

على الظهر  ....................استلقاء.

مع فرد الرجلين اماما ً على االرض  ..............جلوس.
وضع التعلق:
ويراعي فيه ما يلي:
0ـ تحمل الذراعان الجسم.
0ـ تتباعد الذراعين اوسع قليالً من الكتفين ويتعلق عليها الجسم على استقامته.
3ـ يكون الرأس والكتفان والجذع كما في وضع الوقوف.
4ـ يفرد المشطان ويتالصقان او تترك بينهما زاوية صغيرة حوالي  31درجة
اإليعاز

بالمسك من أعلى  1على العارضة  ..............تعلق

األوضاع المشتقة - :
هي اوضاع تشق من االوضاع االساسية بتحريك جزء او اجزاء من الجسم كاألطراف العليا او السفلى او
الجذع  .وهي اوضاع كثيرة.
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مثل اوضاع مشتقة من وضع الوقوف.
بتحريك الذراعين  ..........بتحريك الجذع  ..........بتحريك الرجلين
(وقوف) الذراعان اماما مائال اسفل  ...........رفع
اوضاع اخرى:
0ـ الوقوف العالي
0ـ االنبطاح المائل العالي
3ـ الجثو االفقي
4ـ وقوف على أربع
5ـ االنبطاح المائل
6ـ الوقوف على اليدين
7ـ االنبطاح المائل الجانبي
اإلصطالحات في التمرينات
حتى يمكن التعبير عن اي حركة من حركات الجسم او وضع من اوضاعه عند اداء التمرينات او عند
تسجيل هذه التمرينات بالكتابة اصطلح على اطالق اسماء معينة لهذه االوضاع وهذه الحركات تميزها عن
غيرها وتشير الى مقوماتها وتفسر ما هيتها حتى يسهل لالعبة والطالبة والقارئ والزميلة فهمهه كما هو
متبع في كل مادة في المواد الدراسية االخرى.
واالصطالح المستخدم في التمرينات والتي يلتزم بها المتخصصون في هذا المجال سواء في النداء او عند
كتابة التمرينات تشتمل االصطالحات الخاصة بالوضع والحركة والتمرين.
فالوضع:
هو الشكل الذي يتخذه الجسم قبل اداء الحركة مثل الوقوف ـ الجلوس الطويل ـ رقود القرفصاء ـ جثو ـ
الذراعين عالياً  ............إلخ .
الحركة:
تعني النشاط الذي يقوم به الجسم كله كوحدة كما في حركات المهارة كالدحرجة االمامية او الثوب
عالياً ...............وما على شاكلة ذلك او النشاط الذي يقوم ب ِه عضو معين من الجسم كالذراعين او الرجلين
او الجذع او غيرها سواء عمل هذا العضو منفصالً او مشتركاً مع أعضاء اخرى.
التمرين:
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هو عبارة عن تكرار حركة معينة او عدة حركات في صور مختلفة بقصد الوصول الى تأثير معين او
تحقيق هدف خاص معتمداً في ذلك على المبادئ العلمية والتربوية السليمة.
النداء:
هو امر او كلمات تلقى على الطالبات باداء وضع او حركة معينة ،ويشتمل النداء على ثالث اجزاء رئيسية
وهي:
0ـ التنبيه.
0ـ برهة االنتظار.
3ـ الحكم.
التبية:
يتركب من كلمة او عدد قليل من الكلمات تدل على اجزاء الجسم المراد تحريكها.
برهة االنتظار:
هي فترة السكون الواقعة بين التنبيه والحكم وهي تعطى فرصة للطالبات لفهم ما جاء في التنبيه.
الحكم:
هو اللفظ الذي يبدأ بعده اداء الحركة.
مثال لرفع الذراعين عالياً النداء يكون.
التنبيه

برهة االنتظار

الذراعين عاليا ً
الذراعين أسفل

الحكم

...............
...............

رفع
خفض

مالحظات:
0ـ ال يجوز ان يتخلل برهة االنتظار اي كالم واذا حدث يجب اعادة النداء ثانياً.
0ـ يمكن استبدال الحكم با ي اشارة اونداء عددي او صوتي او استخدام اي اداة مثل االيقاع بالطبلة
اوالموسيقى ............إلخ.
3ـ ان يكون التنبيه واضح دون تعقيد او اطالة.
4ـ ان يكون صوت المدرسة مسموعا ً ومعبراً.
5ـ ان يستخدم فيه االصطالحات الصحيحة.
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6ـ ان تكون طريقة القاء المدرسة معبرة عن نوع الحركة من حيث القوة او البطء او السرعة.
7ـ ان يشمل السكون الدرس.
الطرق الخاصة بكتابة التمرينات
يشتمل التمرين على ثالث اجزاء رئيسية هي:
0ـ الوضع االبتدائي.
0ـ الحركة او الحركات المكونة لهُ.
3ـ الوضع النهائي.
أوالً :الوضع االبتدائي:
وهو الوضع الذي تبدأ منه حركة او حركات التمرين.
ثانياً :الحركة او الحركات المكونة للتمرين:
وهي تمثل الجزء الرئيسي الذي يكون التمرين والذي يحقق الهدف منه.
ثالثاً :الوضع النهائي:
وهو الوضع الذي يتخذه الجسم عقب االنتهاء من حركة او حركات التمرين بصد تكرار التمرين او البدء في
تمرين اخر اوانهاء التمرين بموجة عام.
كتابة الوضع االبتدائي:
بدون الوضع االبتدائي عند بدء كتابة التمرين ويوضع بين قوسين كبيرين { }...............وقد يكون الوضع
االبتدائي واحداً مما يأتي:
وضع اصلي مثل:
الوقوف ـ الرقود ـ الجلوس  ...........وتكتب معرفة باأللف والالم.
وضع مشتق من الوضع االصلي مثل:
الجلوس ـ القرفساء ـ الوقوف ـ المد عرضا ً  ...إلخ
وضع اصلي واكثر من وضع مشتق:
ويكتب في هذه الحالة بالترتيب التالي:
{وضع اصلي ـ وضع مشتق بتحريك الرجلين ـ وضع مشتق بتحريك الذراعين ـ وضع مشتق بتحريك
الجذع}
مثل:
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الوقوف فتحا ً الذراعين عاليا ً ميل
كتابة حركة او حركات التمرين:
تأتي بعد كتابة الوضع االبتدائي مباشرة بعد قفل القوس { }...........ويراعي عند كتابة كل حركة مما يلي:
*نوع الحركة :مثل ثني ـ مد ـ رفع ـ خفض  ...إلخ .
*االتجاه المطلوب :مثل أماما ً ـ مائالً ـ أسفل ـ يساراً ـ عاليا ً ...إلخ.
وتكتب بين قوسين صغيرين وهي عبارة عن العدات الفورية او الموسيقية مثل ( ... )0.0( )4.0إلخ.
ويرى البعض عدم ضرورة كتابة هذا الجزء من التمرين.
وقد يشتمل التمرين على :
حركة واحدة وتكون صلبة التمرين:
الوقوف رفع الذراعين ( )0.0الرجوع للوضع االبتدائي
ابتدائي الحركة

الحركة نهائي

اكثر من حركة متعاقبة وفي هذه الحالة يراعي كتابة الحركات حسب تسلسلها في التمرين:
وقوف الذراعان عاليا ،ميل الجذع اماما ً ( ، )4.0سقوط الجذع مع مرجحة الذراعين خلفاً اماما (، )7.5
الرجوع للوضع االبتدائي ( )8ويكرر.
وهذا يعني ان الجذع يميل امام ببطء في اربع عدات ثم يسقط اماما ً مع مرجح الذراعين للخلف واالمام ،ثم
يستقيم مع رفع الذراعين عاليا ً كما كان عليه عند بدء التمرين.

بعض االصطالحات الخاصة بكتابة التمرين
باالضافة الى ما سبق هنا كبعض االصطالحات التي يجب مراعاتها عند كتابة التمرينات اهمها ما يلي:
تستخدم حروف العطف :الواو ،الفاء ،ثم  ،بالترتيب لضم الحركات المتعاقبة مثل:
(جلوس طويل) ميل الجذع خلفاً ورفع الذراعين جانبا ً فرفع الرجلين عالياً ثم ثني الركبتين والتكور ()4.0
والرجوع للوضع االبتدائي (.)6.5
واذا كانت هناك حركات اخرى ،يراعي الترتيب السابق مرة اخرى.
*يستخدم حرف الجر"مع" لكي يدل على اداء اكثر من حركة في وقت واحد مثل:
(جثو ،المد عرضاً) جلوس الجثو مع خفض الذراعين جانباً.
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*تكتب كلمة " بالتبادل" في نهاية الحركة عند اداء حركة في اتجاهين متقابلين دون الثبات في الوضع
االبتدائي مثل:
وقوف فتحا ً لف الجذع جانبا ً بالتبادل.
تكتب كلمة "تبادل" في بداية التمرين عند اداء الحركة في اتجاهين متقابلين مع الثبات في الوضع االبتدائي
مثل:
(وقوف فتحاً) تبادل لف الجذع جانباً.
تستخدم االشارة " :للداللة على ان التمرين زوجي واالشارة" "..للداللة على اشتراك كل ثالث افراد
واالشارة" "..للداللة على اشتراك كل اربعة اشخاص في االداء ،ويراعي كتابة هذه االشارة في نهاية
التمرين.
*عند استخدام جهاز او اداة في التمرين يكتب في نهاية التمرين مثل:
مقعد سويدي – احبال – ساللم حائط.
*يمكن كتابة عدد المرات التي تحتويها كل حركة في التمرين مثل:
{الوقوف فتحاً،ميل}ضغط الجذع اماماً (4مرات) دفع الجذع وضغطه خلفا ً (4مرات)

درس التمرينات
لكي تحقق دروس التربية الرياضية عموما اغراضها  ،يجب ان يكون هناك عملة مدروسة بعناية ووضوح
ومبينة على البحث والتجريب  ،فالمدرس يجب ان يختار لدرسه عدة تمرينات وحركات ينتقيها من
المجموعات الحركية المختلفة كي يعطيها للطالب في درس واحد او اكثر من تكرارها في دروس متتالية
حتى يتقن الطالب في كل حركة فيها وبعد ذلك يختار غيرها او تعدل فيها بالتغير او باالضافة وتسمى
مجموعة التمرينات والحركات المختارة للدروس (بجدول التمرينات).
مراحل تعلم التمرينات
تمر التمرينات كمهارة حركية بثالث مراحل تعليمية متداخلة حتى تصل مهارة اللعبة الى الدقة والكمال في
االداء وال بد لمدرسة التمرينات من التعرف على هذه المراحل قبل شروعها في طريقة تعلم التمرين.
وهذه المراحل الثالث لتعلم المهارة الحركية هي:
0ـ مرحلة التوافق البدائي (االولي) للمهارة الحركية.
0ـ مرحلة التوافق الجيد للمهارة الحركية.
3ـ مرحلة تثبيت واتقان المهارة الحركية.
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طرق تعلم التمرينات
اثناء المراحل المختلفة السابقة لتعليم التمرينات يمكن استخدام عدة طرق للتعليم لتحقيق هدف تثبيت واتقان
المهارة.
ومن اهم الطرق المستخدمة في تعليم التمرينات ما يلي:
0ـ الطريقة الكلية .
0ـ الطريقة الجزئية .
3ـ الطريقة الكلية الجزئية.
ويجب على المدرس ان يعلم ان نوع المهارة هو الذي يحدد طريقة تعليمها.
التمرينات التعليمية
تهدف التمرينات التعليمية الى تنمية واتقان اداء مختلف االنواع الحركية االساسية بصورة صحيحة.
واالنواع او المهارات الحركية االساسية ...هي الحركات المختلفة التي يستخدمها االنسان في حياته بصورة
دائمة مثل  :المشي والجري والحجل والوثب والقفز والمرجحات وغيرها من الحركات االخرى...
والمهارات الحركية االساسية ال يمكن اتقانها وتطويرها اال بتعلمها والتدريب عليها بمختلف الطرق
والوسائل الهامة التي يمكن استخدامها لضمان تعلم واتقان مختلف الحركات وهي كالتالي:
المشي
يعتبر المشي احدى الحركات االساسية التي يستخدمها االنسان بصورة دائمة وتهدف تمرينات المشي الى
تعليم اال نواع المختلفة للمشي بصورة صحيحة وتعمل على تقوية عضالت الرجلين وتؤثر على جميع
اعضاء واجزاء الجسم وتسهم في اصالح للقوام واعتداله واكتساب الحركة الرشيقة االنسيابية.
انواع المشي
0ـ المشي العادي
يتصف باعتدال القامة واالقتصاد في بذل الجهد والطاقة وتبدا الحركة من العقب وتتدرج الى باطن القدم ثم
المشط واصابع القدم وتتأرجح الذراعان على جانبي الجسم بحرية.
0ـ المشي السريع
مثل النوع السابق ولكن مع زيادة سرعة الحركة وزيادة ارجحة الذراعين وتشبه حركة الذراعين اثناء
الجري.
3ـ المشي على اطراف االصابع
كالمشي العادي ولكن مع عدم مالمسة عقب القدم لالرض.
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4ـ المشي الخلفي
وفيه يتحرك الجسم خلفا ً وتبدأ اصابع ومشط القدم بمالمسة االرض ثم تنتقل الحركة الى عقب القدم.
5ـ المشي الجانبي المتقاطع
وفيه يتحرك الجسم جانبا ً مع تبادل تقاطع الرجلين اماماً وخلفاً.
6ـ المشي الثالثي (الفالس)
وهو عبارة عن ثالث خطوات االولى خطوة طويلة تعقبها خطوتان متساويتان واقل طوالً من الخطوة
االولى.
الجري
يعتبر الجري من الحركات االساسية الهامة التي تتطلب مزيد من بذل الجهد.
وتتميز على تمرينات المشي بزيادة تأثيرها على اعضاء واجهزة الجسم وتقوية عضالت الرجلين.
كما تعتبر من الوسائل الهامة لعملية االحماء والتدفئة  ،كما تعمل على تنمية صفات السرعة والتحمل.
ويختلف عن المشي في وجود مرحلة طيران في المنتصف بين االرتقاء بقدم والهبوط بالقدم االخرى.
أنواع الجري
0ـ الجري العادي:
وهو عبارة عن التحرك اماماًًً في صورة وثبات متتالية من قدم الخرى وعلى اطراف االصابع مع ميل
الجذع قليالً لالمام وتتأرجح الذراعان جانباً وهي منثنية  91درجة تقريباً.
0ـ الجري الخلفي:
كالجري العادي ولكن مع التحرك خلفاً.
3ـ الجري الجانبي المتقاطع:
مثل المشي الجانبي المتقاطع ولكن مع اداء خطوات الجري.
الحجل
عبارة عن وثبات صغيرة تؤدي اما على القدمين او على قدم واحدة ،وتؤثر على اعضاء واجهزة الجسم
المختلفة وتعمل على تقوية عضالت الرجلين.
انواع الحجل :
0ـ الحجل في المكان بالقدمين.
0ـ الحجل في المكان على قدم واحدة.
3ـ الحجل خلفا ً بالقدمين.
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4ـ الحجل اماماً بالقدمين.
5ـ الحجل خلفاً على قدم واحدة.
6ـ الحجل اماماً على قدم واحدة.
7ـ الحجل المتقاطع جانباً:
مثل المشي الجانبي المتقاطع ولكن مع الحجل.
المرجحة
تعمل المرجحة على ترقية التوافق العضلي العصبي وتسهم في بناء الجسم وتشكيله.
ويحسن في البداية تعليم المرجحات باستخدام االدوات ويفضل استخدام االدوات التي تتميز بزيادة ثقلها مثل
المقابض الحديدية والكرات الطبية ،ثم التدرج بعد ذلك باستخدام ادوات اخف وزنا ً مثل الزجاجات
الخشبية،واخيراً يمكن االنتقال للمرجحات دون استخدام االدوات.
أنواع المرجحات:
0ـ مرجحة الذراعين:
0ـ من ناحية شكل المرجحات وطريقة حركة الذراع او الذراعين يمكن تقسيم المرجحات الى نوعين:
أـ المرجحة البندولية للذراع او الذراعين :وهي حركة المرجحة التي في اتجاهين متضادين وتشبه في
حركتها" بندول الساعة"
ب ـ دوران الذراع او الذراعين :وهي عبارة عن حركة مرجحة في صورة دائرية.
0ـ من ناحية مستوى واتجاه الحركة يمكن تقسيم المرجحات الى نوعين:
0ـ المرجات العمودية  :وهي مرجحة او دوران الذراعين في المستوى العمودي.
0ـ المرجحات االفقية :وهي مرجحة او دوران الذراعين في .
تهدف التمرينات التعليمية للوثب الى تعليم واكساب القدرة على الوثب لالعلى ولالمام.
وتشمل على ثالث مراحل :وهي
0ـ اإلرتقاء
فيها تثنى مفاصل القدم والركبة والفخذ ثم تمتد بسرعة حتى يستطيع الجسم بعد ذلك ترك االرض.
0ـ الطيران
يراعي محاولة اتخاذ الجسم للوضع الصحيح المناسب لنوع الوثبة وبصورة يغلب عليها الطابع الجمالي.
3ـ الهبوط
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يهبط الجسم عن طر يق ثني مفاصل القدم والركبة والفخذ حتى يمكن الهبوط بصورة مرنة مع مراعاة عدم
تصلب الكتفين والذراعين.
انواع الوثبات
0ـ الوثبة المقوسة
وهي عبارة عن وثبة عالية مع االرتقاء بالقدمين وتقوس الجسم خلفا ً ويمكن االداء سواء من الثبات او من
الحركة ويمكن اداء الوثبة مع مرجحة الذراعين اماماً عالياً.
0ـ الوثبة القرفصاء
وهي وثبة عالية مع رفع الركبتين عاليا ً على الصدر.
3ـ الوثبة المفتوحة
تشبه الوثبة المفرودة لكن مع فتح الرجلين جانبا ً في مرحلة الطيران وضم الرجلين اثناء الهبوط.
4ـ وثبة النجمة
وتشبه الوثبة السابقة ولكن مع رفع الذراعين جانباً.
5ـ وثبة األقعاء
وهي الوثبة العالية مع اتخاذ وضع االقعاء ومالمسة باطني القدم لبعضها الذراعين بين الرجلين او المد
عرضاً.
6ـ وثبة الكليك
وهي عبارة عن الوثب برجل واحدة مع مرجحة الرجل الحرة جانبا ً عاليا ً وخبطها برجل االرتقاء في الهواء.
7ـ الوثبة الطائرة (الفجوة)
هي عبارة عن خطوة طائرة واسعة تؤدي بعد االرتقاء القوي بقدم واحدة والهبوط على القدم االخرى.
األرتداد
عبارة عن حركة متكاملة للثني والمد البسيط في مفاصل الفخذ والركبة والقدم.
0ـ االرتداد العميق
وهو محاولة الالعبة الضغط على حركة نزول الكعب لمالمسة االرض اثناء ثني مفاصل الفخذ والركبة
والقدم.
0ـ االرتداد العالي
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وهو محاولة الالعبة رفع العقبين العلى ما يمكن (حتى تكاد االصابع تترك االرض) اثناء مد مفاصل الفخذ
والركبة والقدم.
يمكن اداء االرتداد العميق واالرتداد العالي ساء برجل واحدة او بالرجلين معا ً ويجب البدء بتعلم االرتداد
العميق ثم االرتداد العالي.
التوازن
وهو القدرة على االحتفاظ بثبات وضع الجسم عند اداء مختلف الحركات واالوضاع والتي تعتبر من العوامل
الهامة في التمرينات الحديثة.
يمكن اداء تمرينات التوازن سواء في مكان:
(التوازن الثابت) مثل الوقوف على قدم واحدة.
(في البداية يكون الوقوف على كل القدم ثم على مشط القدم واخيراً على اصابع القدم)
(التوازن الحركي) مثل المشي او الجري ثم الوقوف على المشطين او اطراف االصابع ومع اداء بعض
الحركات او االوضاع بالذراعين او بالرجل الحرة او بالجذع  .ويمكن ربط هذا النوع من التوازن مع
خطوات الرقص المختلفة.

الدورانات
عبارة عن حركات متوازية معقدة من نوع خاص وتتطلب القدرة على حسن استخدام خاصية القصور
الذاتي.
وتعمل على تدريب جهاز حفظ التوازن (الموجود في االذن الوسطى)

أنواع الدورانات
0ـ الدوران مع تقاطع الساق اماما ً او خلف القدم الثابتة.
0ـ الدوران على قدم مع اداء مختلف االوضاع بالرجل الحرة.
3ـ الدوران مع ميل الجذع جانبا ً
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التمرينات باالدوات اليدوية الصغيـرة
انواع االدوات اليدوية (االدوات الصغيرة)
0ـ الزجاجات الخشبية.
0ـ االطواق.
3ـ كرة التمرينات.
4ـ الحبال.
5ـ العصا الخشبية.
6ـ االيشاربات.
7ـ الشرائط.
8ـ االعالم القصيرة.
اهمية التمرينات باالدوات اليدوية:
0ـ اتاحة فرصة االداء الكبر عدد ممكن في وقت واحد.
0ـ تسهم اسهاما ً كبيراً في تنمية التوافق العضلي العصبي بدرجة كبيرة.
3ـ تسهم في تنمية عضالت الذراعين والجذع والرجلين.
4ـ تسهم في تنمية االحساس الحركي واالحساس بالتوقيت االمر الذي يمهد التقان الحركات.
 5ـ تصبغ درس التمرينات بالمرح والسرور واالنفعاالت السارة المحببة الى النفس وهي بمثابة عامل هام
من عوامل التشويق والتنوع.
6ـ تتميز بعدم خطورتها ويتوافر عامل االمن والسالمة اثناء االداء.
7ـ كثرة عدد االدوات اليدوية يتيح امكانية اختيار االداة المناسبة طبقا ً للرغبة التربوية ولألهداف وبما
يتناسب مع مراحل النمو المختلفة.
االعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند استخدام االدوات اليدوية في دروس التمرينات.
ومن اهمها مايلي:
0ـ ينبغي على المدرسة معرفة الخصائص المميزة لكل اداة وتأثيرها على مختلف الجسم.
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0ـ مراعاة االحساس والثقة باالداة مما يسهم في اداء التمرين بصورة صحيحة.
3ـ التنوع في اختيار التمرينات حتى ال يتسرب الملل الى نوفس الطالبات.
4ـ يراعى اعداد االدوات قبل بدء الدرس حتى ال يتسبب في ضياع الوقت.
5ـ ضرورة توافر النظام اثناء االداء لتالفي المصاعب واالخطار.
6ـ العمل على صيانة االدوات وحفظها جيداً ومراعاة عدم تركها عرضة للتأثيرات الجوية.
اوالً :التمرينات بالطوق
انواع المسكات
0ـ المسك من اعلى:
سواء بيد واحدة او اليدين وفيه يواجه ظهرا اليد الجسم عند رفع الطوق العلى.
0ـ المسك من اسفل:
سواء بيد واحدة او باليدين وفيه تواجه راحة اليد الجسم عند رفع الطوق العلى.
3ـ المسك من الخارج:
سواء بيد واحدة او باليدين وفيه تمسك اليد الطوق من الخارج.
4ـ المسك المتبادل:
باليدين فقط وفيه تمسك يد من االعلى واليد االخرى من االسفل.
5ـ المسك مع اللف للخارج:
بيد واحدة فقط وفيه تلف اليد خارجا ً حول الطوق.
تنقسم التمرينات باستخدام الطوق الى ما يلي:
0ـ المرجحة البندولية بالطوق.
0ـ المرجحة االفقية بالطوق.
3ـ دوران الذراعين بالطوق.
4ـ دوران الذراعين مع تسليم الطوق لليد االخرى.
5ـ رمي ولقف الطوق.
6ـ دحرجة الطوق.
7ـ الوثب والحجل بالطوق.
8ـ دوران الطوق حول محوره بالذراعين.
9ـ دوران الطوق حول اليد.
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0ـ المرجحة البندولية بالطوق
0ـ المرجحة البندولية بجانب الجسم اماما ً وخلفا ً باليدين او باليد الواحدة(يكون الطوق عمودياً)
0ـ المرجحة البندولية امام الجسم يساراً ويمينا ً بيد واحدة او اليدين(الطوق عمودياً دائماً)
 3ـ المرجحة البندولية خلف الرأس للجانب االيمن او االيسر وتؤدي فقط باليدين مع المسك المتباعد من
الخارج على ان تكون الطوق عموديا ً وتؤدي المرجحة خلف الرقابة.
0ـ المرجحة االفقية بالطوق:
0ـ المرجحة االفقية بذراع واحدة مع المسك من االعلى او االسفل.
0ـ المرجحة االفقية بالذراعين مع المسك المتباعد من الخارج.
3ـ دوران الذراعين بالطوق:
0ـ دوران الذراعين بجانب الجسم اماما ً او خلفا ً او يساراً او يمينا ً مع المسك المتباعد من الخارج.
0ـ دوران الذراعين امام الجسم للجهة اليسرى او اليمنى او اماما ً او خلفا ً مع دوران الطوق عالياً حول اليد
وترك مسكة الطوق.
3ـ الدوران الثماني بذراع واحدة بجانب الجسم يمينا ً او يساراً مع مراعاة ان يكون الطوق عمودياً.
4ـ الدوران الثماني بالذراعين امام الجسم وفوق الرأس يساراً جانبا ً او يميناً جانباً مع المسك المتباعد من
الخارج.
5ـ دوران الذراع اماما ً او خلفا ً على مراعاة تغيير مسك الطوق باليد االخرى.
4ـ دوران الذراعين مع تسليم الطوق لليد االخرى:
0ـ الدوران العمودي مع تسليم الطوق لليد االخرى وهو عبارة عن عمل دائرة ونصف بذراع بعد االخرى.
0ـ الدوران االفقي فوق الرأس مع تسليم الطوق لليد االخرى.
3ـ الدوران االفقي حول الجسم مع تسليم الطوق لليد االخرى الكثر من مرة.
5ـ الرمي ولفق الطوق:
تعتبر تمرينات الرمي ولقف الطوق من اصعب التمرينات نظراً الن ثقل الطوق وشكله يساعدانه على
اكتسابه لقوة انطالق كبيرة مما يستوجب دقة اتقان رميه.
تؤدي التمرينات بصورة فردية او زوجية.
0ـ رمي الطوق افقيا ً العلى ،ويؤدي من وضع الذراعين اماما ً
مع المسك المتباعد من الخارج ودوران الطوق نصف لفة.
0ـ رمي الطوق من المرجحة البندولية.
000

االلعاب الرياضية وطرائق تدريسها في التربية الرياضية
3ـ الرمي في شكل قوس.
6ـ دحرجة الطوق:
0ـ دحرجة الطوق بالذراع وهو موازي امام الجسم.
0ـ دحرجة الطوق متقاطع لجانب الجسم.
ثانياً :التمرينات بالحبل
أنواع الحبال:
0ـ الحبل الطويل :ويبلغ طولهُ  01م وهو النوع المستخدم الداء بعض الحركات لعدد كبير.
0ـ الحبل القصير :وهو الحبل المستخدم في التمرينات وخاصة في حركات الوثب والمرجحة.
مسك الحبل:
يمسك اثناء حركات الوثب والحجل والمرجحات والدورانات بوضعه بين السبابة واالبهام.
نماذج للتمرينات بالحبل:
0ـ الوثب والحجل والجري بالحبل...
الوثب في المكان على القدمين.
الحجل في المكان على قدم واحدة ورفع االخرى زاوية قائمة.
الزحلقة في مختلف االتجاهات.
الجري بالحبل مع اداء وثبة الفجوة.
الوثب في المكان على قدم واحدة.
0ـ المرجحة بالحبل...
*المرجحة البندولية للحبل بجانب الجسم اماما ً او خلفاً.
*الدوران العمودي للحبل بجانب الجسم اماما ً او خلفا ً مع ضم او تباعد طرفي الحبل والمسك بيد واحدة او
باليدين.
*الدوران االفقي للحبل فوق الرأس او اسفل الذراع.
*الدوران االفقي الثماني للحبل :وفيه تؤدي الدائرة االولى افقيا ً فوق الرأس والدائرة الثانية افقية ومائلة اسفل
الذراعين من الوضع اماما ً مع انثناء الجذع اماماً.
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ثالثاً :التمرينات بالكرة
كرة التمرينات عبارة عن كرة من المطاط يبلغ قطرها من  08/06سم ووزنها يتراوح ما بين 541-411
جم.
تنقسم التمرينات االساسية بالكرة الى ما يلي:
0ـ رمي ولقف الكرة.
0ـ تنطيط الكرة.
3ـ دحرجة الكرة واستقبالها.
4ـ المرجحة البندولية للذراع.
5ـ دوران الذراع .
6ـ الدوران االفقي للذراع بالكرة.
نماذج من المهارات االساسية للكرة
0ـ رمي ولقف الكرة:
*الرمي من المرجحة البندولية.
* الرمي في شكل قوس.
0ـ تنطيط الكرة
تنطيط الكرة باليدين في االتجاه المائل اماماً
تنطيط الكرة بيد واحدة في نهاية المرجحة البندولية اماماً وبجانب الجسم.
تنطيط الكرة باليدين او بيد واحدة للزميلة الستقبالها باليدين ايضاً.
3ـ درجة واستقبال الكرة
*دحرجة الكرة باليد اليمنى واستقبالها باليد اليسرى.
* دحرجة الكرة للزميلة يمينا ً جانبا ً او يساراً جانبا ً مع مراعاة اخذ خطوة اماما ً بالقدم اليسرى عند دحرجة
الكرة باليد اليمنى والعكس.
4ـ المرجحة البندولية للذراع:
*وهي حركة انتقالية تسهم في ربط حركة رمي الكرة.
5ـ دوران الذراع:
يمكن اداء دوران الذراع بالكرة لمسافة صغيرة واخيراً اداء الحركة مع ترك الكرة كليا ً بحيث تطير في شكل
قوس دائري ثم لقفها باليد نفسها.
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6ـ الدوران االفقي للذراع بالكرة:
الدوران االفقي للذراع من الجانب االيسر دوران الجذع ويمكن االداء من الجانب االيسر للجانب االيمن او
بالعكس.
رابعاً :التمرينات بالشريط
بعض التمرينات التي تؤدي استخدام الشريط:
0ـ (وقوف) الطعن اماما ً بالقدم اليمنى مع مرجحة الشريط بطريقة دائرية عالياً بالذراع اليسرى والعكس.
0ـ (وقوف) اداء الوثبة المقوسة ومرجحة الشريط للخلف بطريقة انسيابية.
3ـ ( وقوف) اداء وثبة النجمة مع عمل دوران للشريط للداخل والخارج اعلى الرأس.
4ـ (وقوف انحناء) عمل خطوط ثعبانية موزاية لالرض بواسطة مفصل اليد يميناً ويساراً.
5ـ (وقوف ) أداء وثبة الليب وعمل خطوط ثعبانية افقية مع حرية حركة المرفق.
الشريط الثعباني (استخدامات االداة)
تمرينات المرجحات
يمكن اداء مختلف المرجحات الدائرية او البندولية بالشريط في مختلف االتجاهات ومن اتخاذ مختلف
االوضاع االبتدائية سواء من الثابت او الحركة كما يمكن اداء دائرة صغيرة باستخدام رسغ اليد.
*مرجحة ودوران الذراعين بالشريط
*مرجحة الذراع عموديا ً "بجانب الجسم وامامهً" وخلفاً"
*مرجحة الذراع عموديا"بجانب الجسم اماماً" وخلفا ً " مع اداء حركات الجسم .
*مرجحة الذراع فوق الرأس من جانب الخر.
*مرجحة الذراع افقيا ً من جانب الخر امام الجسم.
الخطوط الثعبانية
*يمكن اداء مختلف الخطوط الثعبانية "المتعرجة" مثل الخطوط الثعبانية العمودية على ارتفاعات مختلفة
بواسطة حركات ارتفاع وانخفاض مفاصل اليد سواء من الثابت او من الحركة مع حرية حركة المفصل.
* يمكن اداء الخطوط الثعبانية الموازية لالرض بواسطة حركة مفصل اليد يميناً "ويساراً" وفي مختلف
االتجاهات واالرتفاعات مع مراعاة حرية حركة المفصل.
*يمكن اداء استخدام شريطين في جميع حركات التمرينات السابقة مع مراعاة انسيابية الحركة.
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*ينبغي ربط مختلف الحركات بحركة الجسم كله او بخطوات الجري والوثب المختلفة.
انواع الخطوط الثعبانية
0ـ العمودية.
0ـ الموازية لألرض.
3ـ دوران الشريط حول محوره على شكل دوامه.
4ـ حول المحور الرأسي.
5ـ حول المحور السهمي.
وتتم هذه الحركة من رسغ اليد بدورانه في حركات سريعة.
نماذج من الدورانات بالشريط الثعباني
دوران الذراع عمودياً" بجانب الجسم اماما ً وخلفاً" وخلفا ً واماماً.
دوران الذراع افقيا ً فوق الرأس.
دوران الذراع افقيا ً فوق الرأس ثم المرجحة العمودية خلفا ً اماماً.
االيشارب (استخدامات االداة)
اداء مختلف حركات الدورانات والمرجحات.
رمي االيشارب عاليا عقب تمرينات المرجحة .
استخدام ذراع واحدة واثنين.
استخدام ايشارب واحد او اثنين.
تتميز بديناميكيتها ونعومتها.
نماذج من استخدامات االيشارب
ـ رمي الطرحة (الشال) باليدين العلى واستالمها.
ـ رمي الطرحة (الشال) باليدين واستالمها بيد واحدة.
ـ رمي الطرحة بيد واحدة واستالمها اثناء الحركة.
ـ رمي الطرحة اثناء الحركة واستالمها اثناء الحركة.
ـ رمي الطرحة اثناء الحركة واستالمها من الثبات.
خامساً :الزجاجات الخشبية
أنواع المسكات:
0ـ مسك الزجاجة الخشبية باليدين من رأسها وذلك عند اداء حركات المرجحات او الدورانات المختلفة.
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0ـ مسك الزجاجة الخشبية من عنقها عند اداء تمرينات الضرب على االرض بالزجاجات الخشبية.
3ـ مسك الزجاجة الخشبية من منتصفها عند اداء تمرينات الرمي واللقف.
وفي بعض االحيان يمكن وضع االصبع السبابة على عنق الزجاجة لمحاولة التحكم في توجيه حركتها اثناء
المرجحات.
نماذج للتمرينات بالزجاجات الخشبية
من اهم انواع التمرينات بالزجاجات الخشبية ما يلي:
0ـ المرجحة العمودية للذراعين
*المرجحة المتوازية للذراعين.
* الدوران المتوازي للذراعين.
*المرجحة البندولية العكسية للذراعين.
*الدوران العسكي للذراعين.
0ـ المرجحة االفقية للذراعين
المرجحة االفقية للذراعين من الوقوف فتحا ً مع نقل ثقل الجسم على الرجل اليمنى او اليسرى.
الدوران االفقي للساعد فوق الرأس من الجهة اليمنى لليسرى او العكس
الدوران االفقي للذراعين من الجهة اليمنى للجهة اليسرى او العكس.
الدوران العكسي االفقي للذراعين للجهة اليمنى او اليسرى.
3ـ دوران الزجاجات الخشبية (دوران اليد)
*في االتجاهات التالي :أماما ً – خلفا ً – للجهة اليسرى او اليمنى.
كما يمكن للدوران ان يأخذ الشكل التالي:
*الدوران امام االذرع مع وضع المد عرضاً.
*الدوران خلف االذرع من وضع المد عرضاً.
*الدوران للجهة اليسرى او اليمنى بجانب الذراعين من المد.
*اماما ً او عاليا ً او اسفل او في مختلف االتجاهات.
*الدوران فوق الذراعين من وضع المد عرضاً او المد اماماً.
*الدوران اسفل الذراعين من وضع المد عرضاً او اليد اماماً.
4ـ رمي ولقف الزجاجات الخشبية
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يمكن اعتبارها من ضمن تمرينات الرشاقة وتمرينات المرجحة.
ير اعي في البداية اداء الحركة بزجاجة خشبية واحدة  ،ثم استخدام زجاجتين خشبيتين بعد ذلك عقب اتقان
االداء بزجاجة خشبية واحدة.
5ـ الخبط (الضرب) بالزجاجات الخشبية
الخبط (الضرب) بالزجاجات الخشبية على االرض بقاعدة الزجاجة او برأس الزجاجة او بجذع الزجاجة.
خبط الزجاجات الخشبية بعضها بالبعض االخر.
التمرينات على االجهزة
التمرينات على االجهزة عبارة عن التمرينات التي تؤدي على األجهزة او االدوات الكبيرة مثل:
0ـ عقل الحائط.
0ـ المقاعد السويدية.
3ـ العارضة.
4ـ الصندوق.
5ـ المهر.
6ـ المرتبة.
وغير ذلك من مختلف االدوات واالجهزة الكبيرة.
والتمرينات على االجهزة تدخل تحت نطاق التمرينات االساسية العامة التي تهدف الى التنمية العامة
والشاملة للجسم ،وكما تدخل تحت نطاق التمرينات الغرضية الخاصة التي تعمل على تنمية صفات حركية
خاصة لغرض معين.

التمرينات على المقاعد
يعتبر المقعد السويدي او مقعد التمرينات من االدوات الهامة التي يكثر استخدامها الداء مختلف التمرينات
البدنية ومن امثلتها...
0ـ تمرينات المشي والجري والوثب
المشي اماما ً او خلفا ً مع رفع الذراعين جانبا ً "مقعد سويدي".
تبادل الحجل جانباً فوق المقعد.
الوثب فوق المقعد بالقدمين او بقدم واحدة.
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وثبة الفجوة من فوق المقعد.
الحجل اماما ً على قدم واحدة او على القدمين فوق المقعد.
0ـ تمرينات بنائية على المقعد
وقول عال الذراعان خلفاً" مرجحة الذراعين اماما ً عالياً.
" جلوس عال"ثني ومد الذراعين عالياً.
"إقعاء ،استناد اليدين على حافة المقعد" قذف الرجلين خلفاً.
"انبطاح مائل عال" تبادل رفع الرجلين عالياً مع ثني الذراعين.
"انبطاح مائل عميق استناد الرجلين على المقعد" تبادل التحرك باليدين على الجانبين.
التمرينات على عقل الحائط
تسهم التمرينات على عقل الحائط اسهاما ً كبيراً في خلق االمكانيات المتعدد لتحسين وترقية مرونة المفاصل
واطالة المجموعات العضلية وتقويتها كما تسهم ايضا ً في تعليم االوضاع وعند اداء التمرينات على عقل
الحائط فاننا نقوم بالتعلق او االستناد وهذا يؤدي الى تقوية العضالت العاملة نظراً لمقاومتها لنقل الجسم.
نماذج للتمرينات على عقل الحائط
0ـ تقوية عضالت الذراعين والكتفين:
وقوف مواجه ،الذراعين ببطء مع االعلى في مستوى الصدر "ثني الذراعين.
" مد الذراعين ببطء مع رفع الرجلين خلفا ً لالبتعاد عن عقل الحائط.
وقوف مواجه ،الذراعين اماما" السقوط اماما على عقل الحائط مع ثني الذراعين.
0ـ إطالة عضالت الكتفين والصدر واعلى الظهر
"وقوف مواجهه بالظهر ،الذراعين خلفا ً والمسك من االعلى "دفع الصدر لألمام.
3ـ تقوية عضالت الجسم االمامية
*تعلق مواجهة بالظهر ،المسك من االعلى "تبادل ثني الركبتين عن الصدر.
*التعلق في زاوية  ،المسك من االعلى " تبادل مرجحة الرجلين لمدى بسيط.
4ـ تقوية عضالت الظهر
*"جثو افقي مواجه تشبيك القدمين اسفل العقلة الثانية ،الذراعان عالياً" ميل الجذع اماماً.
*"وقوف إنحناء ،الذراعان خلفا ً والمسك من االعلى" رفع الرجلين للوصول لوضع التعلق المقلوب.
5ـ إطالة المجموعات العضلية للخلفية
*"جلوس طويل مواجه ،الذراعان عاليا ً والمسك من االعلى انحناء"لمس الجبهة الركبتين.
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*"جلوس طويل مواجة" ميل الجذع اماما ً ببطء للمس العقلة االخيرة باالصابع.
6ـ تقوية وإطالة العضالت الجانبية
*وقوف الجنب مواجه ،المسك المتبادل باليدين للعقلة في ارتفاع الرأس" رفع الجسم بعيداً عن عقلة الحائط.
*رقود على الجانب ،تشبيك القدمين اسفل العقلة االولى ،الذراعان عالياً"رفع الجزء العلوي من الجسم عالياً.
نماذج للتمرينات الهوائية باستخدام صندوق الخطو...
تمرينات اإلحـماء
0ـ "وقوف فتحاً" الصندوق بين القدمين
التحرك لالمام خطوة يمنى ويسرى ( )4.0الوثب للخلف بالقدمين (.)8.5
يكرر نفس التمرين مع تبادل ثني وفرد الذراعين الجانب ( )4.0يكرر لألمام (.)8.5
0ـ " وقوف فتحاً" الصندوق بين القدمين
التحرك على الصندوق بالقدمين ( )0.0الهبوط ( )4.3يكرر.
يكرر نفس التمرين مع تبادل ثني وفرد الذراعين للجانب.
التمرينات االساسية:
0ـ تمرينات للقدمين
"وقوف بجانب الصندوق" الصعود بالقدم اليمنى ( )0واليسرى امام فوق الصندوق وقوف سند المشط ()0
الهبوط باليسرى ( )3الهبوط باليمنى ( )4يكرر.
0ـ خطوات الرفع
من ركن الى ركن ،الرفع بالثني جانباً
القدم اليسرى العلى والذراعين العلى وللجانب التبادل ( )0القدم اليسرى منثنية للجانب وللخارج ()0
والذراعين السفل بالتبادل ويكرر.
**الثني اماما ً بالتبادل.
صعود القدم اليمنى على الصندوق ( )0اليسرى منثنية اماماً العلى ( )0هبوط اليسرى مفرودة ( )3ثني
اليسرى العلى ( )4ويكرر.
نفس التمرين مع تبادل عمل الذراعين للجانبين عكس القدم المنثنية ويكرر.
التمرينات المتباعدة
0ـ تمرين البطن:
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رقود فتحاً ،القدمان امام اعلى الصندوق  ،الذراعان عاليا ً ( )0،0ثني الجذع امام اسفل والذراعان امام
( )3.4ويكرر.
0ـ تمرينات المقعدة:
رقود ثني القدمين اعلى الصندوق ،واحدى القدمين اعلى االخرى والربكة للخارج ،رفع الجذع الى اعلى
( )0،0والهبوط للرقود ( )4،3ويكرر.
اصالح االخطاء في التمرينات - :
يكون الفرد معرضا ً للوقوع في بعض االخطاء اثناء ادائه للتمرينات في مرحلة اكتساب التوافق االولى
للحركة.
وللوصول الى االداء الصحيح البد من اصالح االخطاء ويجب اتباع ما يلي في عملية اصالح االخطاء.
0ـ اصالح الخطأ فور حدوثه حتى ال يثبت الخطأ ويصبح عادة.
0ـ االهتمام باهم صفة للحركة واهم ميزة لها واذا لم تتوفر هذه الصفة او الميزة.
 3ـ يجب ان يكون اصالح الخطأ ايجابي وليس سلبي وعلى المعلمة ان ال تذكر الخطأ بل تذكر ما هو
مطلوب اداؤه.
4ـ التدرج باصالح االخطاء حسب اهميتها اذ يجب البدء باصالح االخطاء الشائعة اوالً قبل االخطاء
الفردية لبعض الطالبات.
5ـ اصالح الخطأ الشائع جماعي لجميع الطالبات واصالح الخطأ الفردي للطالبة نفسها.
6ـ يستحسن عدم لمس التالميذ اثناء اصالح االخطاء الى في االحوال الضرورية ان تعتمد المعلمة على
قدراتها في التعبير نترك للطالبات الفرصة للتفكير.
7ـ عدم إيقاف الطالبات عن العمل الصالح خطأ لطالبة معينة حتى ال يمل باقي الفصل.
8ـ عند اصالح الخطأ يجب ان تكون بلهجة تخالف النداء وان تحمل معنى االمر بالنداء الصحيح.
االسباب التـي تؤدي لحدوث االخطاء
0ـ ان يكون التمرين اعلى من مستوى التالميذ.
0ـ عدم فهم التالميذ للحركة او التصور الخاطئ للتمرين.
3ـ عدم كفاية االستعداد البدني للتالميذ مثل عدم القدرة على مرحجة الرجل عالياً الفتقارهم الى مرونة
مفصلي الفخذين.
4ـ الشعور باالرهاق والتعب والخوف وعدم الثقة بالنفس.
5ـ عدم مالئمة المكان او االمكانات الداء الحركة.
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6ـ تكرار التمرين بشكل ممل.
أنواع االخطاء
أخطاء بسيطة
وهي االخطاء التي ال تؤثر على الحركة بقدر تأثيرها على النواحي الجمالية مثل فتح اصابع اليدين اثناء اداء
الحركة او مواجهة الكفين للداخل او للخارج.
أخطاء كبيرة
وهذه االخطاء تؤثر على نوع الحركة واهم ميزه لها وبالتالي يعوق االداء السليم.
نقاط تتعلق باصالح االخطاء.
إلمام المعلمة إلماما ً كامالً بمواصفات القوام الصحيح واخطائه وانواعه.
مقدرة المعلمة على معرفة سبب الخطأ وكيفية تجنبه واصالحه.
النموذج الجيد والشرح الواضح .
سرعة مالحظة المعلمة للخطأ.
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