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 البحث ستخلصم

هدف البحث الى التعرف على تأثير أسلوب حل المشكالت  اسسكتاداا العكسب الالكرا  طكي تبكو ر اعك       

طسلك   كن طكتب  د سكة  توسكبة ( 02)للبنين وقد تالونك  عينكة  كن ( سنة 31)الحركس  االسسسية اعمر 

العشككواةية ال رعككة وتككا ت اككيم ا الككى  سككو ر للبنككين  ككن اللككل االوط المتوسككا وتككا ارتيككس ها اسلبر  ككة

طكتب لالكل  جموعكة، وتكا تببيكد   كر ا  ( 32) جموعتين،  جموعة ضسابة و جموعة تجر بية اواقك  

 ن ج ربة   س التراية الر سضية طي المد سة على المجموعة الضسابة طي حين تكا تببيكد المكن ج المعكد 

ل يسس جس عة اوهس و لت و ا الحرككس  االسسسكية واعكد   ن قبل البسحث للمجموعة التجر بية واستادا البسحث

أن اعبى المن ج الم ر  تا اجراء االرتبس ا  البعد ة وتلو ر ال د و  االسسسية واعكد اسكتتا نتكسةج الت كو ا 

قسا البسحث اسستاراج   جة كل ارتبس  عكن طر كد بكب  الكد جتين االعلكى واال نكى التكي اعبسهكس الحالكسا 

إلككى وجككو  طككرو  توصككل   نتككسةج الد اسككة  واسككتنتج اككأن ا الككد جتين المتوسككبتين، اال اعككة وارككو  توسكك

أ ى ، و عنو ة وللسلح ال يكسس البعكدل للمجمكوعتين الضكسابة والتجر بيكة طكي ارتبكس ا   وضكوعة البحكث

 للبنككين( سككنة31)اسككتاداا المككن ج التعليمككي الم تككرو إلككى تبككو ر اعكك  الحركككس  امسسسككية جميع ككس اعمككر 

علكى تمر نكس  ( سكنة 31) إن  شمل   س التراية الر سضية لبتب اللل االوط المتوسا اعمكر  وأوصى 

استاداا أسكلوب حكل المشكالت  طكي ،    والعسب كرا   اتل ة والتي تعمل على تبو ر الحركس  امسسسية

صككو  )اسككتاداا وسككسةل اح ضككسو ، والمرحلككة المتوسككبة لمككس لككی  ككن تككأثير طككي تبككو ر الحركككس  امسسسككية

 .العسب الالرا  الماتل ة ت تا اسستاداا تمر نس ( Data showا اة العرض /أطتا طد و -طوتوغراطية

 .أسلوب حل المشالت  :  الكلمات المفتاحية
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The effect of problem-solving method using ball games on developing 

Some basic skills, age (13 years) for boys 
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Abstract 

The aim of the research is to identify the effect of problem-solving method using ball 

games in developing some basic movements at the age of (13 years) for boys. A sample 

consisted of (20) students from Sumer middle school for boys from the first 

intermediate grade, and they were chosen randomly by drawing lots and they were 

divided into two groups. A control group and an experimental group of (10) students 

for each group, and the vocabulary of the physical education lesson plan in the school 

was applied to the control group, while the curriculum prepared by the researcher was 

applied to the experimental group, and the researcher used to measure Ohio University 

to evaluate the basic movements and after he gave the curriculum After receiving the 

evaluation results, the researcher extracted the score of each test by writing off the 

upper and lower scores that were given by the four referees and took the average of the 

two intermediate scores, and concluded that the results of the study reached the 

existence of significant differences and in favor of the dimensional measurement of the 

control and experimental groups in established tests The research, and the use of the 

proposed educational curriculum led to the development of some basic movements, all 

of them aged (13 years) for boys. I did not study physical education for middle school 

students (13 years old) on various exercises and games that work on developing basic 

movements, with the use of problem-solving method in the middle school because of 

its impact on the development of basic movements, and the use of illustrations 

(photographs - films). Video / Data show) is interested in using different ball training 

exercises. 

Keywords: problem-solving technique. 
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 الفصل االول
 :التعريف بالبحث -9

 :مقدمة  البحث وأهميته  9-9

ل د اصبح اليكوا االهتمكسا طكي  اكألة التعلكيا ضكرو ة حتميكة ولكی اهميكة طكي الحيكسة اليو يكة وان ا ا ة العمليكة     

د التعليمية اسلشالل اللحيح واستثمس هس وعلى وجی الالوص  رحلتي  س اين الب ولة و رحلة البلكو  واسلتحد ك

للت كدا اكسلمجتم  ( االعدا  كة)المرحلة المتوسبة لمس ل س  ن اهمية طي اعدا  البتب للمراحل الد اسكية االركرى 

 .وانسء جيل اطضل

وان الم س ا  والابرا  الحركية المتعد ة التي  تعلمون كس البكتب تتبلك  نمكوا جاكد سا و نكسهج حركيكة أكثكر    

 مكس ا ى الكى ت ليكل االلعكسب واال اء الحرككي ( االلعكسب االلالترونيكة)نكي امس نعيشی اليوا  ن ت كدا وتبكو  الالترو

لدى  عظا البتب طي المراحل الد اسية وهوه الابرا  التتا عن طر د اللدطة او االجت س  ادون االستنس  الى 

لككتعلا اسككع علميككة وتراو ككة تعتمككد علككى الواقكك  الح ي ككي لككبع  الحركككس  االسسسككية للبككتب وا ككوا تككتا ت ي ككت ا 

 .االلعسب والم س ا  الر سضية الماتل ة والم يده

سكنة ( 31)وهنس تالمن اهميكة البحكث طكي اسكتاداا اسكلوب  كن اسكسلي  حكل المشكالت  األعكسب الالكرا  لعمكر     

لتبككو ر اعكك  الحركككس  االسسسككية لككد  ا الن ككس تعككدها طككي الماككت بل ل سعككدة   سضككية بككس لة و تالس لككة لتلعككسب 

 .ة كسطةالر سضية الماتل 

 :مشكلة البحث 9-0

ان االعتمكس  علكى التمر نككس  البدنيكة الشكاللية الت ليد ككة واالسكلوب اال ككرل المتبك  طكي المككدا س والتكي الت ككي      

اككسلضرض والتبككو  الحركككس  االسسسككية وعككدا االهتمككسا اسسككتاداا العككسب الالككرا  والتككي   ككدف   س الترايككة 

لعمر ة  وضوعة البحث لوا ا تكأى البسحكث اعكدا   كن ج تعليمكي جد كد الر سضية الى تبو رهس طي هوه المرحلة ا

اأسلوب حل المشالت  اسستاداا لعسب الالرا  المشوقة وال س طة التي تاتند الى اسع علمية و ن جية  ن النكو  

 .سنة للبنين( 31)الول  بو  و حان الحركس  االسسسية لبتب المرحلة المتوسبة اعمر 

 :أهدف البحث  9-0

على تكأثير اسكلوب حكل المشكالت  اسسكتاداا العكسب الالكرا  طكي تبكو ر اعك  الحرككس  االسسسكية  التعرف .1

 .سنة للبنين( 31)اعمر 

 .المرحلة المتوسبة طتب لدى التعلا الحركي على ام رل امسلوب تأثير انعالسس على التعرف .2

ر وتحاكين اعك  طكي تبكو  اسسكتاداا العكسب الالكرا  حكل المشكالت  اسكلوب انعالكسس  كدى علكى التعكرف .3

 .سنة( 31)اعمر  الحركس  االسسسية لبتب

 :فرضيتا البحث 9-4

توجد طرو  ذا   اللة احلسةية اين االرتبس  ن ال بلي والبعدل للمجموعتين التجر بيكة والضكسابة وللكسلح  .3

 االرتبس  البعدل

 .لبحثتوجد طرو  ذا   اللة احلسةية للسلح المجموعة التجر بية طي ال يسس البعدل لمتضيرا  ا 0

 :مجاالت البحث 9-5

 توسكبة سكو ر )سكنة طكي  د سكة ( 31)عينة  ن طتب اللل االوط المتوسا اعمر :المجال البشري 9-5-9

 (للبنين

 . 31/4/0232الى  0/0232/للمدة  ن 03: المجال الزماني 9-5-0

 .سسحة  د سة   توسبة سو ر للبنين: المجال المكاني 9-5-0

 :تعريف المصطلحات 9-6

هو ذلك االسكلوب الكول  ضك  المعلكا  كن رتلكی عكد   كن االسك لة والتحكد س  "  :لوب حل المشكالتأس 9-6-9

التي تمالن التت يو  كن التحكرب احر كة طكي  واقكل الكتعلا  كن ركتط  رجعيكس  وعنسصكر الحرككة، و عتبكر هكوا 
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تمالن الال كل اكسلتحرب  االسلوب هو أكثر امسسلي  تركيزاا وتمحو اا حوط الب ل حيث  تا تلميا الحركة ابر  ة

"  احر ة طب سا لرغبست ا وإ السنيست ا    وض  ضوااا ام ن والات ة اسالعتبس 
(3  )

. 

تلكك االلعكسب التكي تاكتلزا تكد  بسا علكى الكتحالا طكي الالكرة و الكون التمكر ن علكى الكتحالا " :العاب الكرات 9-6-0

و طكو  ابكيسء أو العبكين يركر ن، ككولك ابراةد  اتل ة  ثل إاعس  الالرة عن االرر ن، والمحسو ة اكسلالرة حكوط أ

" قة توجيی الالرة  ن رتط تمر رهس وقوط س و حرجت س اارعس  وأ ت سعس   اتل ة
   (0)

 

 عرط س البسحث إجراةيسا اأن س حركس   و وثة او  التابة  تعلم س البسلك   كن ركتط  :الحركات االساسية 9-6-0

صة والمع دة طي االنشبة الر سضكية الماتل كة، كمكس تعكد طترة حيستی وهي االسسس لتعلا الحركس  والم س ا  الاس

ا ضككسا اسككسس لككی طككي الت سعككل  كك  البي ككی التككي تحيبككی  ثككل الجلككوس والمشككي والككرك  والككدط  وال ككوف والتاككلد 

 .واللعو  والنزوط وا اء الم سا التي تحتسج الى قد ا  جاد ة عسليی

 الفصل الثاني
 :الميدانية  وإجراءاته البحث منهجية -0

 :البحث  منهج 0-9

 .حل س التي  را  البحث  شاللة طبيعة  تةا كونی التجر بي المن ج قسا البسحث اسستاداا

 :البحث عينة0-0

 ن  د سة  توسبة  سنة( 31)اعمر اللل االوط المتوسا طتب  ن طسلبسا ( 02) البسحث ل د ارتس       

 طتب( 32) واواق  وضسابة  جموعتين تجر بية ىإل وقاموا عشواةية، ابر  ة ارتيس ها وتا سو ر للبنين،

 (31) واحد اعمر العينة من والتالسطؤ، التجسنع عملية حيث تا ارو عينة البحث ادون اجراء الواحدة، للمجموعة

 . اب سا  و تالسط ة  تجسناة ط ي سنة لولك

 :المستخدمة واألدوات األجهزة 0-0

 ،(HP Pavilion dv 6) نو ( الاتوب) حسسوب ج سز شالية،ال الم سات  وامجنبية، العراية الملس     

 و توسبة صضيرة ست  ،(02)عد  كرا  تنع ،(0) عد  اللن   ساسنية (Sony) نو  طيد و تلو ر يلة

 وأهداف رشبية قواةا صسطرة، ،(02) عد   لونة الحجا صضيرة قمسش وكرا   بسطية كرا  ،(4) عد  الحجا

 .سعة توقي بر ا قيسس، س ،(4)عد  صضيرة

 :األساسية  الحركات تحديد 0-4

  ككن  جموعككة  كك  بالككية   ككسات  ٕواجككراء العلميككة الملككس    ككن الالثيككر علككى االطككت  اعككد      

ءراالابكك
 

 تحد ككد إلككى البسحككث توصككل الحركككي، والككتعلا التككد  ع ةككدراط  جككسط طككي والماتلككين 

 : ست س ا  ا دف اآلتية امسسسية الحركس 

 .الرك   -3

 .امعلى ن  الر ي -0

 .الل ل االستتا -1

 .الثبس   ن العر   ال  ز -4

 :بالدراسة  المستخدمة والمقاييس االختبارات 0-5

(أوهس و) جس عة   يسس البسحث وأعتمد        
)**(

 & Loovis))اإعدا ه  قسا الول امسسسية، الحركية لألبالسط 

Ersing1979 قي ة  تحظة المبحوثين البسحث امتحظة ساقي "وهي المتحظة على  بنيسا   نسسبسا    يسسسا  و عد  

"عن س وتلحيح  قيد اشالل و شسهداتی  تحظستی وتدو ن
  (1 ) 

 عسا (ريون  عرب)الدكتو   اتعر بی وقسا 

                                                
(3)

معلمين والمد اين وأوليسء لل(   ليل ) طر  تد  ع العسب الالرا  وتببي ست س اسلمرحلتين االاتداةية واحعدا  ة : طتي ااراهيا حمس 

 .14، ص  0222هرة، أ يرة للببسعة، ، ال س ام و 
(0)

 .112ص  ، 0220، احسالند  ة،  نشأة المعس ف، 0طي املعسب لللضس  والالبس ، ط  إرتبس ا  :  ين و    طرجال 
(1  )

 32٢ص ، 022٢  والنشر، للببسعة العس ط  الت  اضدا ، امط سط، وارتبس ا  الحركي التبو  :طسضل وعس ط ريون  عرب 
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 الت و ا طي و تا والموضوعية، والثبس  اللد  لمعس ت  وأرضعی أ اء  اتوى لالل  دى ووض  ا 0220

 ام اء اسالعتمس   اتوى اتحد د  ن ا واحد كل و  وا الحركية، التراية ط جس طي ربراء أ اعة على ال يلا عرض

  توسا ويستاراج للحالسا وأقل س   جة أعلى اشب  البسحث   وا ذلك اعد و  جتی، الم يسس توصيل على

 (ا 022٢ ب سب جميل عدل)البسحث  الم يسس ويستادا ،المتوسبتين  الد جتين
(4)

 عمس ) البسحث وكولك  

) (ا 0222 سباه جسسا
1

 .العراقية البي ة على الم يسس كتهمس وطبد( 

 : االستطالعية التجربة 0-6

طككتب  ككن اللككو ن لككا  شككس كوا ( 4)علككى 03/0/0232 اتككس    االسككتبتعية التجراككة البسحككث أجككرى  

 .طي التجراة الرةياية، وقد تا ارتيس ها اسلبر  ة العشواةية

 :البحث  إجراء خطوات 0-7

 : القبلية ختباراتاال 0-7-9

 00/0/0232 اتس    ال بلية االرتبس ا  البسحث أجرى

 :المقترح  التعليمي المنهج 0-7-0

 لتبكو ر الالكرا  العككسب اسسككتاداا المشككالت  حكل اأسكلوب   تكرو تعليمككي  ككن ج اإعككدا  البسحككث قكسا

 تعليميككة ةوحككد( 32)التعليمككي  المككن ج وتضككمن للبنككين،سككنة ( 31) اعمككر امسسسككية الحركككس  اعكك 

 التعليميكة للوحكدة  قي كة( 41)قكد ه  واكز ن امسكبو  طكي تعليميكةا  وحكد( 1) واواقك  أسكساي ( 6)ولمكدة 

  كن تعليميكة لوحكدة نموذجكسا ( 6)الملحكد  و مثكل 01/0/0232االحكد   كوا المكن ج تببيكد وتكا الواحكدة،

 .البسحث أعده الول المن ج

 :البعدية  االختبارات 0-7-0

 .3٢/4/0232اتأ     البعد ة االرتبس ا  اإجراء المن ج تن يو  ن االنت سء اعد البسحث قسا

 :األساسية  الحركات أداء تقويم 0-7-4

 البحككث عينككة مطككرا  امسسسككية للحركككس  والبعد ككة ال بليككة احرتبككس ا  تلككو ر  ككن االنت ككسء اعككد     

 ككس   طر كد عكن وذلكك التلكو ر ركتط والمتالكر ة المنسسكبة غيكر الل بكس  احكوف البسحكث قكسا جمكيع ا،

 أبكالسط أ اك  لتمثكل ط كا  تعسقبكة ل بكس  أ اك  إا كسء الحكوف عمليكة اعكد االت كس  وتكا(  ونتكسج)  تالك 

 لمجمككو  (DVD)ال لككا الككى اقككراص  تحو ككل تككا اللككو ل الت بيكك  عمليككة واعككد  اتبككر، لالككل حركيككة

 وأ قكس  ا الماتبكر ن اأسكمسء قسةمكة تراط  كس يسكتبسنة يسكتمس ة  ك  البحكث عينكة  مثلكون الكو ن الماتبكر ن

 وبكالل  تنسسك  امكس وضكع س  كتا التكي الكد جس   تضكمنسا  أوهكس و اجس عكة الاكسص الم يكسس  عكی  رط كسا 

 قكسا البحكث عينكة مطكرا  الت كو ا اتمكسا نتكسةج واعكد امسسسكية، الحركيكة امبكالسط ت كو ا وتكا الحرككي ام اء

 البحككث عينككة مطككرا  يرتبككس  كككل   جككة يسككتاراج واعككد   ، يرتبككس  كككل   جككة اآسككتاراج البسحككث

 المعكس ت  حجكراء لكولك المعكدة الاسصكة الت ر ك  اسكتمس ا  طكي البيسنكس  ات ر ك  البسحكث قكسا جمكيع ا،

 .النتسةج يستاراج لضرض اححلسةية

 :اإلحصائية  الوسائل 0-8

  (spss) .اححلسةية  الح يبة اسستاداا و عسلجت س النتسةج اسستاراج البسحث قسا

 الفصل الثالث
 :النتائج  ومناقشة وتحليل عرض -0

 ( :الركض القفز، االستالم، الرمي،  (البحث موضوعة اختبارات نتائج عرض 0-9

 طكي والبعكدل ال بلكي االرتبكس  ن اكين ال كرو   عرطكة لضكرض المتنكسررة للعينكس  )  ( ارتبكس  اسكتاداا تكا

 (.3)الجدوط طي  بين وكمس والتجر بية، الضسابة وللمجموعتين البحث ارتبس ا   وضوعة
                                                

(
4

  سسلة ، سنة 31  اعمر  توسا اموط طسلبس  لدى امسسسية الحركية الم س ا  اع   اتوى واق  :ب سب جميل عدل(

 . 64 ص ، 022٢ الر سضية، التراية كلية اضدا ، جس عة  سجاتير،
(1)

انككككين وانككككس ،  سككككسلة ( سكككنوا ٩) عمكككس  جسسككككا هسبككككاع   اسكككة واقكككك   اككككتوى اعكككك  امبكككالسط الحركيككككة امسسسككككية اعمككككر 

 .  21 ص ،.0222 سجاتير، جس عة اضدا ، كلية التراية الر سضة، 
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 (9)الجدول

 وللمجموعتين والبعدي القبلي االختبارين نتائج بين والجدولية المحتسبة( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية يبين األوساط

 (القفز،الركض االستالم، الرمي،) البحث موضوعة اختبارات في والتجريبية الضابطة

 وحدة االختبار

 القياس

عدد  االختبار البعدي االختبار القبلي المجموعة

 العينة

 قيمة

( ت)

 المحتسبة

 الداللة

 ع-+ س   ع-+ س  

  3،10 5،8 3،88 4،1 الضابطة درجة الرمي
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 معنوي 4،70

 معنوي 5،47 3،40 7،0 9،00 5،0 التجريبية

 ويمعن 0،05 3،74 6،9 3،74 5،9 الضابطة درجة االستالم

 معنوي 7،75 3،89 7،3 3،80 5،3 التجريبية

 معنوي 0،87 3،74 6،9 3،74 5،9 الضابطة درجة القفز

 معنوي 93،69 3،00 6،1 3،67 5،3 التجريبية

 معنوي 0،08 3،74 6،9 3،80 5،3 الضابطة درجة الركض

 معنوي 6،53 3،48 7،0 3،67 5،7 التجريبية

 

نتككككسةج ( 3) بككككين الجككككدوط ( 06،0)الجدوليككككة (  )وقيمككككة ( ٩)و  جككككة حر ككككة ( 2،21)تحكككك   اككككتوى  اللككككة * 

ارتبككككككس ا   وضككككككوعة البحككككككث للمجمككككككوعتين الضككككككسابة والتجر بيككككككة، إذ كسنكككككك  نتككككككسةج الوسككككككا الحاككككككساي 

، واالرتبكككككس  (2.22) و( 4.٩)واالنحكككككراف المعيكككككس ل طكككككي ارتبكككككس  الر كككككي ال بلكككككي للمجموعكككككة الضكككككسابة 

الجدوليككككة (  )وهككككي اكبككككر  ككككن قيمككككة ( 4.٢0)المحتاككككبة طالسنكككك  (  ) ككككس قيمككككة ، إ(٩0،2)و( 1.2)البعككككدل 

 مكككككس  كككككدط علكككككى  عنو كككككة ال كككككرو  للكككككسلح ( ٩) و  جكككككة حر كككككة ( 2.21) عنكككككد  اكككككتوى  اللكككككة ( 0.06)

إ كككس نتكككسةج الوسكككا الحاكككساي واالنحكككراف المعيكككس ل طكككي ارتبكككس  الر كككي ال بلكككي للمجموعكككة . االرتبكككس  البعكككدل

(  )إ كككككككككس قيمكككككككككة (  2.40) و(  ٢.0) ، ولترتبكككككككككس  البعكككككككككدل ( 3.01) و ( 1.0) التجر بيكككككككككة طالسنككككككككك  

(  2.21) عنككككد  اككككتوى  اللككككة (  0.06) الجدوليككككة (  )وهككككي اكبككككر  ككككن قيمككككة ( 1.4٢)المحتاككككبة طالسنكككك  

 . مس  دط على  عنو ة ال رو  للسلح االرتبس  البعدل( ٩) و  جة حر ة 

) عيكككس ل طكككي ارتبكككس  االسكككتتا ال بلكككي للمجموعكككة الضكككسابة وكسنككك  نتكككسةج الوسكككا الحاكككساي واالنحكككراف الم    

( 1.11)المحتاكككككبة طالسنكككككك  (  )، إ كككككس قيمكككككة ( 2.٢4) و(  6.3) ، واالرتبكككككس  البعكككككدل ( 2.٢4) و (  1.3

 مكككس  كككدط ( ٩) و  جكككة حر كككة ( 2.21) عنكككد  اكككتوى  اللكككة (  0.06) الجدوليكككة (  )وهكككي اكبكككر  كككن قيمكككة 

إ ككككس نتككككسةج الوسككككا الحاككككساي واالنحككككراف المعيككككس ل طككككي . بككككس  البعككككدلعلككككى  عنو ككككة ال ككككرو  للككككسلح االرت

) و(  ٢.2) ، ولترتبككككس  البعككككدل (2.20)و ( 1.2) ارتبككككس  االسككككتتا ال بلككككي للمجموعككككة التجر بيككككة طالسنكككك  

عنككككد (  0.06) الجدوليككككة (  )وهككككي اكبككككر  ككككن قيمككككة ( ٢.٢1)المحتاككككبة طالسنكككك  (  )إ ككككس قيمككككة (  2.23

 . مس  دط على  عنو ة ال رو  للسلح االرتبس  البعدل( ٩)  جة حر ة و( 2.21) اتوى  اللة 

وكسنكككك  نتككككسةج الوسككككا الحاككككساي واالنحككككراف المعيككككس ل طككككي ارتبككككس  ال  ككككز ال بلككككي للمجموعككككة الضككككسابة     

(  1.2٢) المحتاككككككبة طالسنكككككك  (  )، إ ككككككس قيمككككككة (2.٢4)و ( 6.3)، واالرتبككككككس  البعككككككدل (2.٢4)و ( 1.3)

 مككككس  ككككدط ( ٩)و  جككككة حر ككككة ( 2.21)عنككككد  اككككتوى  اللككككة ( 0.06)الجدوليككككة (  )وهككككي اكبككككر  ككككن قيمككككة 

إ ككككس نتككككسةج الوسككككا الحاككككساي واالنحككككراف المعيككككس ل طككككي . علككككى  عنو ككككة ال ككككرو  للككككسلح االرتبككككس  البعككككدل

( 2.10)و( 6.٩)، ولترتبككككس  البعككككدل (2.6٢)و( 1.2)ارتبككككس  ال  ككككز ال بلككككي للمجموعككككة التجر بيككككة طالسنكككك  

عنككككد  اككككتوى (  0.06)الجدوليككككة (  )وهككككي اكبككككر  ككككن قيمككككة ( 32.63)المحتاككككبة طالسنكككك  (  )إ ككككس قيمككككة 

 . مس  دط على  عنو ة ال رو  للسلح االرتبس  البعدل( ٩) و  جة حر ة (  2.21)  اللة 

وكسنككك  نتكككسةج الوسكككا الحاكككساي واالنحكككراف المعيكككس ل طكككي ارتبكككس  الكككرك  ال بلكككي للمجموعكككة الضكككسابة    

المحتاككككككككبة طالسنكككككككك  (  )، إ ككككككككس قيمككككككككة ( 2.٢4) و(  6.3) ، واالرتبككككككككس  البعككككككككدل ( 2.20) و(  1.2) 

( ٩)و  جكككة حر كككة ( 2.21)عنكككد  اكككتوى  اللكككة (  0.06) الجدوليكككة (  )وهكككي اكبكككر  كككن قيمكككة ( 1.02)

إ ككككس نتككككسةج الوسككككا الحاككككساي واالنحككككراف .  مككككس  ككككدط علككككى  عنو ككككة ال ككككرو  للككككسلح االرتبككككس  البعككككدل

، ولترتبككككككس  (2.6٢)و ( 1.٢)  ال بلكككككي للمجموعككككككة التجر بيكككككة طالسنكككككك  المعيكككككس ل طككككككي ارتبكككككس  الككككككرك
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الجدوليككككة (  )وهككككي اكبككككر  ككككن قيمككككة ( 6.12)المحتاككككبة طالسنكككك  (  )إ ككككس قيمككككة ( 2.42)و( ٢.1)البعككككدل 

 مكككككس  كككككدط علكككككى  عنو كككككة ال كككككرو  للكككككسلح ( ٩)و  جكككككة حر كككككة ( 2.21)عنكككككد  اكككككتوى  اللكككككة (  0.06) 

 .االرتبس  البعدل

اككككين نتككككسةج االرتبككككس ا  البعد ككككة اككككين المجمككككوعتين الضككككسابة والتجر بيككككة تككككا اسككككتاداا  ولضككككرض الم س نككككة

 (.0)اين العينس  المات لة لمعرطة  عنو ة ال رو  اين مس وكمس  بين طي الجدوط (  )ارتبس  
 (0)جدول 

 ن العينات المستقلةبي( ت)بين نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تم استخدام اختبار 

 لمعرفة معنوية الفروق بينهما 
وحدة  االختبار

 القياس

عدد  االختبار البعدي المجموعة

 العينة

 قيمة

( ت)

 المحتسبة

 الداللة

 ع-+ س  

  3،10 5،8 الضابطة درجة الرمي
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 معنوي 4،95

 3،40 7،0 التجريبية

 0،46 3،74 6،9 الضابطة درجة االستالم

 

 معنوي

 3،89 7،3 التجريبية

 0،18 3،74 6،9 الضابطة درجة القفز

 

 معنوي

 3،00 6،1 التجريبية

 معنوي 0،48 3،74 6،9 الضابطة درجة الركض

 3،48 7،0 التجريبية

 

ط ككككد الضكككك  قيمككككة ( 0.32)الجدوليككككة (  )وقيمككككة ( 32)و  جككككة حر ككككة ( 2.21)تحكككك   اككككتوى  اللككككة * 

اد جككككة حر ككككة ( 0.32)طككككي ارتبككككس  الر ككككي وهككككي اكبككككر  ككككن ال يمككككة الجدوليككككة (  4.31) اككككبة المحت(  )

 مككككس  ككككدط علككككى وجككككو  طككككرو   عنو ككككة للككككسلح االرتبككككس  البعككككدل ( 2.21)وتحكككك   اككككتوى  اللككككة ( 32)

 .للمجموعة التجر بية 

( 0.32)ة طكككي ارتبكككس  االسكككتتا وهكككي اكبكككر  كككن ال يمكككة الجدوليككك( 0.46)المحتاكككبة (  )وقكككد الضككك  قيمكككة  

 مككككس  ككككدط علككككى وجككككو  طككككرو   عنو ككككة للككككسلح ( 2.21)وتحكككك   اككككتوى  اللككككة (  32) اد جككككة حر ككككة 

 .االرتبس  البعدل للمجموعة التجر بية

( 0.32)طكككي ارتبكككس  ال  كككز وهكككي اكبكككر  كككن ال يمكككة الجدوليكككة (  0.٩2) المحتاكككبة (  )وقكككد الضككك  قيمكككة     

 كككدط علكككى وجكككو  طكككرو   عنو كككة للكككسلح االرتبكككس    مكككس( 2.21)وتحككك   اكككتوى  اللكككة ( 32)اد جكككة حر كككة 

 .البعدل للمجموعة التجر بية

طككككي ارتبككككس  الككككرك  وهككككي اكبككككر  ككككن ال يمككككة الجدوليككككة (  0.42) المحتاككككبة (  )وقككككد الضكككك  قيمككككة    

 مككككس  ككككدط علككككى وجككككو  طككككرو   عنو ككككة ( 2.21)وتحكككك   اككككتوى  اللككككة (  32) اد جككككة حر ككككة ( 0.32)

 .وعة التجر بيةللسلح االرتبس  البعدل للمجم

 : (الرمي، االستالم، القفز، الركض) مناقشة نتائج اختبارات موضوعة البحث  0-0

لترتبكككككس ا  ال بليكككككة والبعد كككككة ( 3)عنكككككد  نسقشكككككة النتكككككسةج التكككككي تكككككا عرضككككك س وتحليل كككككس طكككككي الجكككككدوط 

سككككية للمجمككككوعتين الضككككسابة والتجر بيككككة ر ككككر إن هنككككسب تككككأثيراا  عنو ككككسا طككككي ارتبككككس ا  الحركككككس  امسس

جميع كككس و عكككزو البسحكككث سكككب  التبكككو  طكككي هكككوه الم كككس ا  لكككدى المجمكككوعتين الضكككسابة والتجر بيكككة إلكككى 

ا كككتتب البكككتب طكككي هكككوه المرحلكككة إلكككى الكككداط  والرغبكككة طكككي أ اء التمر نكككس  البدنيكككة، طضكككتا عكككن قكككساليت ا 

ممس سكككة لأللعكككسب، الاكككر عة للكككتعلا الحرككككي، وهكككوا  كككس أكدتكككی الد اسكككس  والبحكككو ، طضكككت عكككن التالكككرا  وال

كلمككس تعككرض الب ككل إلككى طككرص يسككتاداا امبككالسط الحركيككة طككإن ذلككك  اككسعد علككى تبككو   قككة أ اء " إذ إن 

ذلكككك الشكككالل الحرككككي، طكككإذا أ  نكككس  كككدة تمتككك  ا ساليكككة حركيكككة عسليكككة طيجككك  علينكككس أن نضكككعی طكككي  واقكككل 
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سككككتاداا جاككككمی أو حركيككككة  تنوعككككة عنككككد س  الككككون صككككضيراا، طاللمككككس تنوعكككك  المواقككككل وال ككككرص أ س ككككی آل

 "ت سعلی    المحيا، كلمس أعبينسه طرصة تبو ر هوه امبالسط الحركية
(6 )

 
.

 

لترتبكككس ا  البعد كككة للمجمكككوعتين ( 0)وعنكككد  نسقشكككة النتكككسةج التكككي تكككا عرضككك س وتحليل كككس طكككي الجكككدوط      

التجر بيككككة الضككككسابة والتجر بيككككة ر ككككر أن هنككككسب تككككأثيراا  عنو ككككسا طككككي ارتبككككس    ككككس ة الر ككككي للمجموعككككة 

و عكككزو البسحكككث سكككب  التبكككو  لكككد  س هكككو طسعليكككة المكككن ج التعليمكككي الم تكككرو والمعكككد  كككن لكككدن البسحكككث الكككول 

تميكككز اكككسلتنو  اسلعكككسب الالكككرا  و ن كككس العكككسب الر كككي والتلكككو   اأنواع كككس الماتل كككة طكككي ال اكككا الكككرةيع  كككن 

ال سعكككككدة " بكككككتب، إذ إن الوحككككدة التعليميكككككة، طضككككتا عكككككن التالكككككرا  والممس سككككة وككككككولك إتسحكككككة ال ككككرص لل

 "امسسسكككية والضكككرو  ة طكككي تعلكككا الم كككس ا  هكككو االهتمكككسا اعكككد   حكككسوال  التمر نكككس  وعلكككى تنوع كككس 
(٢) 

 ،

 جكك  إتسحككة ال رصككة لالككل ط ككل أن  ككؤ ل الواجكك  الحركككي " اأنككی ( أسككس ة كس ككل وأ ككين أنككو )وكمككس  ؤكككد 

وامبكككالسط والبراةكككد التكككي  حكككسوط ا كككس اكككأكبر قكككد   كككن الحر كككة احيكككث  كككتمالن  كككن تجر ككك  وتالكككرا  امنمكككسط 

"الب ل حل المشاللة الحركية 
 (2)

. 

لترتبكككس ا  البعد كككة للمجمكككوعتين ( 0)وعنكككد  نسقشكككة النتكككسةج التكككي تكككا عرضككك س وتحليل كككس طكككي الجكككدوط       

الضككككسابة والتجر بيككككة ر ككككر أن هنككككسب تككككأثيراا  عنو ككككسا طككككي ارتبككككس    ككككس ة االسككككتتا للمجموعككككة التجر بيككككة 

لبسحكككث سكككب  التبكككو  لكككد  س هكككو التنكككو  اسلعكككسب الالكككرا  و ن كككس العكككسب الل كككل واحصكككساة والبحكككث و عكككزو ا

عكككن الالكككرة طكككي ال اكككا الكككرةيع  كككن الوحكككدة التعليميكككة، طضكككتا عكككن التالكككرا  والممس سكككة ل كككوه املعكككسب، إذ 

  كككككس ة اسكككككتتا الالكككككرة والاكككككيبرة علي كككككس تتبلككككك   اكككككتوى  كككككن التوقككككك  " أن ( اابو اكككككي احمكككككد) ؤككككككد 

كككككي إلككككى جسنكككك  التواطككككد اككككين العككككين واليككككد، وعككككن طر ككككد التككككد    الماككككتمر والممس سككككة البو لككككة الحر

تتبككو  تلككك الم ككس ة حتككى  ككتمالن الب ككل  ككن يسككتتا الالككرة اسليككد ن أو ايككد واحككدة، لككيع ذلككك ط ككا اككل  مالنككی 

"طككككي الوقكككك  ن اككككی إنجسزهككككس علككككى بككككالل حركككككس   ركبككككة تككككؤ ى طككككي لحظككككة واحككككدة
 (٩ )(،

وكمككككس  ؤكككككد  

(Schmidt )التالكككرا  لككككأل اء الحرككككي هككككو  تبلكككك   حتسجكككی امبككككاسص للوصككككوط إلكككى  اككككتوى عككككسط  " أن

" كككككن الكككككتعلا الحرككككككي 
(32)

( 0)وعنكككككد  نسقشكككككة النتكككككسةج التكككككي تكككككا عرضككككك س وتحليل كككككس طكككككي الجكككككدوط     .

لترتبكككس ا  البعد كككة للمجمكككوعتين الضكككسابة والتجر بيكككة ر كككر أن هنكككسب تكككأثيراا  عنو كككسا طكككي ارتبكككس    كككس ة 

  كككز للمجموعكككة التجر بيكككة و عكككزو البسحكككث سكككب  التبكككو  لكككد  س هكككو ا تبكككسط   كككس ة الكككرك  ام كككس ة ال  كككز ال

أو الوثكك   كك  العلككا أننككس ننظككر إلككى الوثكك  كم ككس ة  اككت لة اككوات س طمككن البككد  ي عنككد وجككو  ضككعل طككي أ اء 

( "  3٩٩٩اابو اكككي احمكككد )  كككس ة الكككرك  طكككيمالن أن نلحككك  الضكككعل ن اكككی طكككي   كككس ة ال  كككز، اذ  ؤككككد 

، ونظكككراا "ال  مالكككن طلكككل   كككس ة ال  كككز عكككن   كككس ة الكككرك  إذ تتكككأثر ككككل  ن كككس اكككسمررى الكككو ة  بسبكككرة

ل كككوا اال تبكككسط اكككين الم كككس تين طسلتكككد  بس  الماتل كككة للوثككك  والحجكككل سكككتؤ ل إلكككى تبكككو ر ال كككوة لكككدى الب كككل 

ن صكككك ة ام ككككر الككككول  ككككؤ ل إلككككى تحاككككين  اككككتوى الككككرك ، كككككولك تبككككو ر الككككرك   ككككؤ ل إلككككى تحاككككي

"الارعة وهي إحدى  تبلبس  ال  ز العر  
(1)

. 

لترتبكككس ا  البعد كككة للمجمكككوعتين ( 0)وعنكككد  نسقشكككة النتكككسةج التكككي تكككا عرضككك س وتحليل كككس طكككي الجكككدوط       

الضككككسابة والتجر بيككككة ر ككككر أن هنككككسب تككككأثيراا  عنو ككككسا طككككي ارتبككككس    ككككس ة الككككرك  للمجموعككككة التجر بيككككة 

 س هكككو تنكككو  املعكككسب وي تبكككسط   كككس ة الكككرك   ككك  الالثيكككر  كككن املعكككسب و عكككزو البسحكككث سكككب  التبكككو  لكككد 

" والتمر نككككس  الماتل ككككة طككككي ال اككككا احعككككدا ل وال اككككا الككككرةيع والاتككككس ي  ككككن الوحككككدة التعليميككككة، إذ إن 

  ككككس ة الككككرك  تمثككككل عنككككد امط ككككسط اشككككالل عككككسا أسسسككككسا لتبككككو ر  اككككتوى   ككككس ات ا الحركيككككة الماتل ككككة 

                                                
(6 )

 . 362،ص3٩٩6، ال سهرة،  ا  ال الر العراي، 3، ط  أسع ونظر س  الحركة: اابو اي احمد  
(7)
Schmidt,A,Richard,Craig A.Wrisherg, Motor Learning and performance,Second 

edition,Human Kentics,0222,P.03 
(2)

 .362، ص   3٩٩6الملد  الاساد  ،:  اابو اي احمد.   
 

 (٩)
 . 362، ص  3٩٩6 لد  سبد ذكره ،: اابو اي احمد  

(32)
أسككسلي  تبككو ر وتن يككو   س الترايككة الر سضككية طككي  رحلككة التعلككيا امسسسككي اككين النظر ككة والتببيككد، :  حمككد سككعيد عز ككي

 .16، ص  3٩٩6احسالند  ة،  نشأة المعس ف، 
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"وتأثيرهكككس طكككي كثيكككر  كككن   كككس ا  املعكككسب وال عسليكككس  الر سضكككية امركككرى آل تبسطكككس  تلكككك الم كككس ة 
(1)

 .

والاكككب  اآلركككر هكككو التمكككر ن والممس سكككة ل كككوه الم كككس ة طضكككت عكككن تكككواطر عنلكككر المنسطاكككة لألط كككسط، إذ إن 

الب ككككل  حكككك  المنسطاككككة علككككى أن ال تالككككون  ككككن النككككو  المج ككككد اككككل الباككككيبة والا ي ككككة وان ال تتالل ككككس " 

"شالليةالنداءا  ال
(3)

. 

 الفصل الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات  -5

 :االستنتاجات 5-9

ل كككككد أبكككككس   نتكككككسةج الد اسكككككة إلكككككى وجكككككو  طكككككرو   عنو كككككة وللكككككسلح ال يكككككسس البعكككككدل للمجمكككككوعتين  .3

 .الضسابة والتجر بية طي ارتبس ا   وضوعة البحث

جميع كككككس اعمكككككر  أ ى اسكككككتاداا المكككككن ج التعليمكككككي الم تكككككرو إلكككككى تبكككككو ر اعككككك  الحرككككككس  امسسسكككككية .0

 .للبنين( سنة31)

 :التوصيات  5-0

علكككى تمر نكككس  ( سكككنة 31) إن  شكككمل   س الترايكككة الر سضكككية لبكككتب اللكككل االوط المتوسكككا اعمكككر  .3

 .والعسب كرا   اتل ة والتي تعمل على تبو ر الحركس  امسسسية

  اسكككتاداا أسكككلوب حككككل المشكككالت  طكككي المرحلككككة المتوسكككبة لمكككس لككككی  كككن تكككأثير طككككي تبكككو ر الحركككككس .0

 .امسسسية

ت تا اسستاداا ( Data showا اة العرض /أطتا طد و -صو  طوتوغراطية)استاداا وسسةل اح ضسو  .1

 .العسب الالرا  الماتل ة تمر نس 

 .إجراء   اسس  أررى  مسثلة وعلى كت الجناين وعلى ص وف   اسية  اتل ة أررى  .4

 المصادر 

(   ليل ) بي ست س اسلمرحلتين االاتداةية واحعدا  ةطر  تد  ع العسب الالرا  وتب : طتي ااراهيا حمس  .9

 . 0222للمعلمين والمد اين وأوليسء ام و  ، ال سهرة، أ يرة للببسعة، 

 . 0220، احسالند  ة،  نشأة المعس ف، 0طي املعسب لللضس  والالبس ، ط  إرتبس ا  :  الين و    طرج .0

مط سط، اضدا ،  الت  العس ط للببسعة والنشر،  التبو  الحركي وارتبس ا  ا: وعس ط طسضل ونير عرب  .0

022٢ . 

 31لدى طسلبس  اموط  توسا اعمر   ةيامسسس ةيواق   اتوى اع  الم س ا  الحرك: ب سب ليعدل جم .4

 . 022٢ ة،يسض الر ةيالترا ةيجس عة اضدا ، كل ر،يسنة ،  سسلة  سجات

(   نيامسسسي ا ايطي  رحلة التعل ةيسض الر ةي  س الترا ويوتن  ر تبو  يأسسل : عز ي دي حمد سع .5

 . 3٩٩6 نشأة المعس ف،  ة، احسالند  د،يوالتبب ة النظر

 .3٩٩6، ال سهرة،  ا  ال الر العراي، 3الحركة ، ط  س  احمدع أسع ونظر اي اابو .6

وانكس ،  نيانك( سكنوا ٩) اعمكر  ةيامسسسك ةيكعمس  جسسا هسباع   اسة واق   اتوى اعك  امبكالسط الحرك .7

 .0222 سضة، الر ةيالترا ةيجس عة اضدا ، كل ر،ي سجات  سسلة

8- Schmidt,A,Richard,CraigA.Wrisherg, MotorLearning and performance,Second 

edition,Human Kentics,2000,P.23 
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 (9)ملحق 

مقياس جامعة أوهايو لتقويم الحركات األساسية 
(9)

 

 ة قياسهاوطريق( Throwing)مهارة الرمي من األعلى 

 ام اء وصل

 الماتوى

حركة 

 المرطد

 الجااحركة  حركة الجو  حركة الو ا 

 كالل

 الد جة ال د ين حركة الالت ين حركة

 الماتوى

 اموط

 الحركة تبدأ

  ن كل س

 المرطد

 حركة تالون

 الرا ي ذ ا 

   حدو ة

 )ط ا  ط )

 الجو   ب ى

 اشالل

 على عمو ل

 ال دف

  تحرب

 إلى الجاا

 إلى ثا ام سا

 س لأ

  حدو ة حركة

 طي ام سا إلى

 ام اء أثنسء

 ال د سن تب ى

 أثنسء طي ثساتة

 ام اء

  ن

3-4 

   جس 

 الماتوى

 الثسني

 

 

 كس ل ثني

 لم لل

 المرطد

 رلل

 الرأس

 أ جحة

 الو ا 

 امعلى إلى

 رتط

 المرحلة

 التحضير ة

 والى

 الالل

 الجو   دو 

 اآتجسه

 الر ي

    و نثني

 ام اء

  تحرب

 إلى الجاا

    ام سا

 ام اء

 الالتل  تحرب

 الحركة اآتجسه

 تتحرب

 ال د سن

    ام سا إلى

 ام اء

-3،4 ن 

٢ 

 الماتوى

 الثسلث

 

 

  رطد  رت  

 الو ا 

 إلى امررى

 امعلى

 للموازنة

 تتحرب

 الو ا 

 الالل إلى

 رتط

 المرحلة

 التحضير ة

 الجو   دو 

 اآتجسه

 رتط الر ي

 المرحلة

 التحضير ة

 و دو 

 الالرة اآتجسه

 الو ب  دو 

 ام اء رتط

  عی وتدو 

 أجزاء اسقي

 الجاا

 الالتل  تحرب

 الالل إلى

 رتط

 المرحلة

 التحضير ة

 احدى تالون

 إلى ال د ين

 رتط الالل

 ثا التحضير ة

 إلى تتحرب

 طي ام سا

 الن س ة

-3،٢ ن 

32 

 قياسها وطريقة  (Catching)اللقف  االستالم مهارة

 ام اء وصل

 الماتوى

 حركة

  الرأس

 الد جة المرطد حركة امصسا  حركة الالل حركة الو ا  حركة الجاا حركة

 

 الماتوى

 اموط

  تحرب

 الرأس

 عن اعيداا 

 يتجسه

 الالرة

 حركة تالون

 الجاا

  حدو ة

  اك لحين

 الالرة

 الو ا  تالون

 أ سا  مدو ة

 الجاا

 حركة تالون

  ثل الال ين

 طي المجرطة

  اك أثنسء

 الالرة

 تالون

 امصسا 

 طي  تبسعدة

 الماك أثنسء

 حركة تالون

 المرطد

  حدو ة

  ن

3-4 

   جس 
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 لضرض

 ت س   س

 

 الماتوى

 الثسني

حركة قليلة 

 لالن

العينين 

 تضمضسن

طي أثنسء 

  اك

 الالرة

 ينثنسء قليل

 طي   للي

 الركبة

 والو ب

 تالون الو ا 

  مدو ة

 و تا الماك

 حسلمس تمع

الو اعسن 

 الالرة

 تالون حركة

 الال ين  ت سالة

سء طي إثن

  اك

 الالرة

 تالون حركة

 احا س ين إلى

 امعلى طي

 أثنسء الماك

 تحرب 

 المرطد إلى

الجسنبين 

 ازاو ة

   جة(  ٩2)

  ن

3،4 - ٢ 

 

 الماتوى

 الثسلث

ال توجد 

 حركة

ت س ل 

 للرأس

 عند يستتا

 الالرة

  الون الجاا

 اوض 

 االستعدا 

 آلستتا

 الالرة

 تتحرب

 الو اعسن إلى

 الجسنبين

 واشالل  رت 

ب تتحر

 الال سن

 إلى ام سا

و الون 

 الماك

 اتوقي  جيد

  تجی

 احا س سن إلى

 اعض مس طي

 أثنسء الماك

 

 انثنسء قليل طي

   لل المرطد

لضرض 

 ي تلسص

 صد ة الالرة

 وسحب س إلى

 اللد 

  ن

3،٢ - 

32 

 وطريقة قياسها( Running)مهارة الركض 

 وصل

 ام اء

 الماتوى

  جل

  ام جحة

  جل البيران الابوة نو 

 اال تالسز

 قسعدة ال دا حركة الو ا  حركة

 اال تالسز

 الد جة

 الماتوى

 اموط

تالون 

 أ جحة

الرجل 

 قليرة

 و حدو ة

 الابوة

  تللة ای

وغير 

  نتظمة

عدا وجو  

 رحلة 

 طيران

 ا تدا  غير

 كس ل لرجل

 اح تالسز

أ جحة 

 الو اعين

 طي يتجسه أط ي

أكثر  ن 

 احتجسه

الراسي    

 عدا

ينايساية 

 حركت س

  ان ال دا و

 للاس ج

 قسعدة

 اح تالسز

 واسعة

  ن

3-4 

   جس 

 الماتوى

 الثسني

 

 ام جحة

 أعلى وهنسب

 زاو ة طي

 ز س ة اتاس 

 الابوة

 تحظة 

  رحلة

طيران 

ز س ة  د 

  جل

اح تالسز 

 ن ل ام جحة

امط ية 

 لألذ  

تؤ ل ال دا 

رة الح

حركة 

قسعدة 

 اح تالسز

 أقل

 ن 

3،4-٢ 
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  لل  

 الركبة

 

 

 عند  حدو ة

ام جحة 

 للالل

 عند ام جحة

 للالل

 

ام جحة 

للالل قبل 

ام جحة 

أ س س 

واالتلسط 

 اسم ض

 الماتوى

 الثسلث

 

 وازل 

لأل ض طي 

لحظة 

 التضبية

يتاس  

  اسحة

الابوة 

مقلى 

  دى

 رحلة 

 طيران

 واضحة

 ي تدا  كس ل

لرجل 

 اح تالسز

 تواطد  تةا

لتبس ط 

 حركس 

 الو اعين   

 الرجلين

قلة حركة 

التدو ر 

للرجل 

وال دا 

 الحرة

قسعدة 

 اح تالسز

 ضي ة

  ن

 3،٢-
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 قياسها وطريقة  (Horizontal Jumping)الثبات  من العريض القفز مهارة

 ام اء وصل

 الماتوى

 الد جة ال د سن بالل الجاا البيران الركبة الجو  الو اعسن

 الماتوى

 اموط

حركة الو اعين 

 تالون

على بالل 

 أ جحة

  حدو ة إلى

 ام سا ط ا

وال تبدأ طي 

 الحركة

وإنمس تالون 

 للتوازن

 ط ا

 تحرب 

 الجو 

اشالل 

 عمو ل

 وليع اشالل

 أط ي

 

ا تدا  غير 

 كس ل

لم لل 

 الركبة

رتط لحظة 

 الدط 

البيران 

 الون إلى 

امعلى أكثر 

 مس هو إلى 

 ام سا

ليع هنسب 

حركة  د 

 للجاا إلى

 ام سا

صعواة 

 استاداا

ال د ين  عسا 

طي أثنسء 

 لوث  ا

 

  ن

3-4 

   جس 

 الماتوى

 الثسني

 

  ن تبدأ الحركة

 أ جحة

 الو اعين

 الواضحة

 ام سا إلى وتب ى

 رتط

 التحضيرل ال اا

 وض   الون

 عبس ة الت يؤ

 حني عن

 قليتا  الجو 

 ام سا إلى

 كس ل ا تدا 

 طي

   لل

 الركبة

 الدط  لحظة

 ا تدا 

 لم لل

 طي الو ب

 أثنسء

 أل البيران

  ط 

 لىإ الركبتين

   لل ثني

 الو ب

 تتحرب

  عس ال د سن

 الدط  لحظة 

 ٢-3،4 ن 
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 امعلى

 الماتوى

 الثسلث

 الو اعين حركة

 إلى

 رتط الالل

 المدة

 ثا التحضير ة

 إلى

 امعلى ام سا

 

 

  يتن

 الجو 

 ( 41)ازاو ة

 رتط   جة

 ال اا

 التحضيرل

 كس ل ا تدا 

 طي

   لل

 الركبة

 لحظة أثنسء

 وانثنسء الدط 

 نسءأث قليل

 البيران

 تالون

 عسلية الو ا 

  دة رتط

 البيران

   لل ثني

 الو ب

 رتط والركبة

 ال اا

 التحضيرل

 حركة

 ال د ين

ا  تالون   عس

 رتط

 كلی ام اء

-3،٢ ن 

32 

 

 (0)ملحق 

 (الرمي والمسك والركض والقفز)نماذج من األنشطة واألسئلة التطبيقية لمهارة 

 من خالل أسلوب حل المشكالت

 :، ثا  وجی امس لة التسلية (رسص)د س  ن كل طسل  أرو كرة، والوقوف طي طرا  بالي بل  الم

 هل تاتبي    ي الالرة االلتس اليد ن ثا  اال س  رة أررى ا مس؟ -3

 هل تاتبي    ي الالرة معلى اسليد اليمنى واح اسب ا س اسليمنى أ ضس؟ -0

 هل تاتبي    ي الالرة معلى اسليد اليارى؟ -1

 د  البر  الماتل ة التي  الون اسستبسعتك   ي الالرة ا س عسليس طي ال واء؟كا ع -4

 كا عد  البر  الماتل ة التي تاتبي  ا س اح اسب اسلالرة؟ -1

 هل تاتبي    ي الالرة معلى ثا التل يد اسليد ن قبل اح اسب ا س؟ -6

 هل تاتبي  ال  ز طي ال واء و  ي الالرة؟ -٢

 تاتبي    ي س نحو هدف  حد ؟اعد ال  ز اسل واء هل  -2

 احيث تب ى سسةرة على الاا ؟( واأل طر  ة تاتس هس أن )هل تاتبي    ي الالرة اسليد  -٩

 (. الون أ سا البسل  را  رسوا)    

 هل تاتبي  ال  ز معلى واح اسب اسلالرة؟ - 32

 هل تاتبي    ي و اك الالرة أثنسء الحركة؟ - 33

 ن اسستبسعتك   ي ٕوا اسب الالرة قبل أن تا ا على ام ض؟كا عد  المرا  التي  الو - 30
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 إلى الماسطة المحد ة ؟( واأل طر  ة تاتس هس أن )هل تاتبي  أن تر ي الالرة اسليد  - 31

 (. ا 31ا ،  32ا ، 1)

  ن  اتبي  ال  ز وأ اء حركس  اسلو اعين وابر   اتل ة؟ - 34

 (.هنسب صندو  أ سا البتب) ن  اتبي  أن  عبر اللندو  اشالل  ميز؟  - 31

 بل  المد س  ن كل طسل    ي الالرة واح اسب ا س    ز يلی على أن  الون  وقع مس طي البدا ة قر بكسا  كن اعضك مس اعضكسا، وتكز ا  

 : اآلتيةالماسطة اين مس طيمس اعد تد  جيسا، ثا  وجی إلي ا امس لة 

 الرة قبل أن تا ا على ام ض؟كا عد  المرا  التي  الون اسستبسعتالا   ي و اك ال -3

 هل تاتبيعون   ي و اك الالرة ابر   اتل ة؟/  ن رتط اللع     الز يل -0

 (. ثتا طي اتجسه أ س ي أو اتجسه  رل ي  ن اين الرجلين)هل تاتبي    ي الالرة إلى اتجسهس   اتل ة /  ن رتط اللع     الز يل -1

   ز طي ال واء لت اسب اسلالرة المر ية إليی  ن الز يل  ن الثبس  طي المالسن؟ ن  اتبي  ال/  ن رتط اللع     الز يل -4

  ن  اتبي  ال  ز طي ال واء لت اسب اسلالرة اعد أن تالون الالرة قد   ي   ن الز يل المتحرب؟/  ن رتط اللع     الز يل -1

 ن الحركة اعد ان تالون الالرة قكد   يك   كن ز يلكی أثنكسء  ن  اتبي  ال  ز طي ال واء لت اسب اسلالرة /  ن رتط اللع     الز يل -6

 الحركة أ ضسا؟

 (0)ملحق 

 نماذج من ألعاب الكرات الخاصة بالقسم الرئيس

 .الالرة البواطة/ اسا اللعبة/ 3

 .تبو ر   س ة الر ي واحستتا/ال دف  ن اللعبة. كرة  بسطية صضيرة الحجا أو  توسبة الحجا/ ام وا  المبلواة

  ل البتب علكى بكالل  اةكرة و  كوا البسلك  الكول   كل طكي  نتلك  س اكسلتمر ر لب يكة الكز تء ثكا   كوا اتضييكر  السنكی  ك  / اللعبةتنظيا 

 .الز يل امرير

 .عند سمس  اللسطرة   وا طسل  كل  اةرة اتمر ر الالرة طيمس اين ا تجسه الجسن  الول  حد ه المد س/ طر  ة اللع 

 .اةرة ال سةزة هي التي تنجح طي إ جس  الالرة للبسل  الول ادأ اسلتمر ر أوالا وقبل المجموعس  امررىالد/ طر  ة يحتاسب الن سط

 .إصساة ال دف المتحرب/ اسا اللعبة / 0

 (.الر ي) قة التلو   /ال دف  ن اللعبة. كرا  تنع أو كرا   بسطية صضيرة و توسبة+ أطوا  / ام وا  المبلواة

 (. تر32-4)عس  عدة طي بالل قسطرا  رلل الاا وعلى اعد  ن ت ل  جمو/ تنظيا اللعبة

  وا طسلبسن ادحرجكة طكو  طيمكس اين مكس، و حكسوط البسلك  اموط  كن ككل  جموعكة إصكساة البكو  و حسولكة إ  سعكی عنكد / طر  ة اللع 

طكي ن س كة ال كسطرة لي كوا الز يكل   رو ه  ن أ سا  جموعتی اواسبة كرة تنع أو الالرة المبسطية اللضيرة أو المتوسبة، ثا  أرو  السنی

 .التسلي اسلمحسولة ن ا س طي المرة الثسنية وهالوا

تحتا  ن بة لالل طر د  نجح طي إس سط البو ، وال ر د ال سةز هو الكول  اكتبي  إحكراز أكبكر عكد   كن الن كسط / طر  ة يحتاسب الن سط

 .اعد عد   عين  ن المرا 

 .كرة الحسةا/ اسا اللعبة / 1

 .تبو ر   س ة الر ي والماك    الحركة/ ال دف  ن اللعبة. كرا   بسطية صضيرة، و توسبة الحجا/ لمبلواةام وا  ا
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  نتشر البتب أ سا الحسةا و  امين إلى أ اعة طر ،  رسا را أ سا الحسةا  بعد اماسطة  ن / تنظيا اللعبة

 ( تر 0-1،1)

ر ر الالرة علكى الحكسةا ابر  كة احيكث ترتكد إليكی  كرة أركرى، و حكسوط البسلك   عبى أحد البتب الالرة و بدأ اللع  اتم/ طر  ة اللع 

اآلرر ل ل الالرة ايد ی، وكل طسل   ل ل الالرة عليی أن  مر هس على الحسةا اارعة، و مالن ل ل الالرة  ن أ كسا الاكا المرسكوا ولالكن 

 .تمر رهس  الون  ن رلل الحسةا  اةمس

 .اال س حرجة الالرة والرك  لم/ اسا اللعبة / 4

 .تبو ر   س ة الرك /ال دف  ن اللعبة. كرا   بسطية صضيرة أو  توسبة الحجا/ ام وا  المبلواة

، وت ل ال ر  ام اعة كل  ن س اشالل  تاسِو رلل را البدا ة، و عبى كل ( تر 32) رسا ربسن  تواز سن الماسطة اين ا / تنظيا اللعبة

 .طر د كرة

 بدأ البسل  اموط  ن كل طر د ادحرجة الالرة ايد واحدة اعيدة عنی، ثا احلحس  ا س و اال س اسليد ن عند سمس  اللسطرة، / طر  ة اللع 

 .اعد عبو هس را الن س ة ثا الرك  سر عس حعبسة س للبسل  الثسني، ثا   ل طي ن س ة ال ر د وهالوا

 .ال ر د الول  ن ي أوالا  عد طسةزاا / طر  ة يحتاسب الن سط

 .عبو  الحواجز والت د ل/ اسا اللعبة / 1

، كرا   بسطية صضيرة و توسكبة الحجكا، سكلة عكد  (بوار  ، أطوا ، كراسي ، وغيرهس)حواجز  اتل ة  ن س / ام وا  المبلواة

 .تبو ر   س ة ال  ز والرك  والر ي/ ال دف  ن اللعبة.  1

 . سا البتب  اا البتب إلى أ اعة طر ، وسلة طي س  جموعة  ن الالرا  أ/ تنظيا اللعبة

عنككد سككمس  اللككسطرة،   ككوا البسلكك  اموط اأرككو كككرتين ايككده  ككن الاككلة و ككرك  لعبككو  الحككواجز، وعنككد وصككولی إلككى / طر  ككة اللعكك 

 .المنتلل  ض  الالرة طي الالة، ثا عند وصولی ن س ة الحواجز  حسوط التلو   أو الت د ل نحو الالة الموضوعة طي ن س ة الحواجز

 .البسل  الول  نجح اعبو  الحواجز والنجسو طي الت د ل  عدُّ طسةزاا / سططر  ة يحتاسب الن 

 .وض  طسلبسن أو أكثر اين الحواجز ح جس  الالرا  التي لا تدرل طي الالة/  تحظة

 (4)الملحق 

 نماذج من ألعاب الكرات الخاصة بالقسم الختامي

 .البحث عن المالسن/ اسا اللعبة / 3

 .تبو ر   س ة الرك / ال دف  ن اللعبة. صد أو قب   ن الببسبيربر ا ال/ ام وا  المبلواة

 . سا  واةر أو  ثلثس  أو  راعس  طي إ جسء الملع  اسلببسبير، و  ل البتب  نتشر ن طي الملع / تنظيا اللعبة

 (. اةرة،  ثلث،  را ) عند اللسطرة   وا كل طسل  اسلبحث عن  السن  ارل / طر  ة اللع 

 .البسل  الول لا  جد لد ی  السن  عدُّ رسسراا و اتبعد  ن اللع / لن سططر  ة يحتاسب ا

 .عالع احبس ة/ اسا اللعبة / 0

 .تبو ر   س ة الرك / ال دف  ن اللعبة. علس الون  عين/ ام وا  المبلواة

 .  ل البتب  نتشر ن طي أ جسء الملع / تنظيا اللعبة

امعلى طسلبتب  أروون وض  الجلوس على ام ا ، وعند س  شير المكد س إلكى اليمكين عند س  رط  المد س العلس إلى / طر  ة اللع 

طسلبتب  ركضون إلى الياس ، ٕواذا أبس  المد س إلى الياس   رك  البتب إلى اليمين، أ س إذا أبس  إلى امس ل طيج  على البكتب 

 .ال  ز لألعلى
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 .وا ةالمرو   ن أس ل أو أعلى الالرة الد/اسا اللعبة / 1

 .تبو ر   س ة ال  ز/ ال دف  ن اللعبة. حبل، كرة  بسطية صضيرة/ ام وا  المبلواة

،   ل البتب حوط  حيا الداةرة و  كل المكد س أو أحكد البكتب طكي وسكا الكداةرة  ماكالسا ( تر 32)  سا  اةرة قبرهس/ تنظيا اللعبة

 .احبل  راوط طي ن س تی الالرة المبسطية اللضيرة

 عند سمس  اللسطرة  بدأ المد س أو أحد البتب اتدو ر الحبل احيث تب ى الالرة على ي ت س   /طر  ة اللع 

أثنسء  و ان س و البسل  الول ت ترب  نی الالرة  حسوط ال  ز لتتطي س و البسل  الول تلماكی  اكرج  كن اللعبكة وهالكوا ( سا 12 -سا  02)

 .تاتمر اللعبة

 . ى أكبر عد   ن العبيی  عد طسةزاا ال ر د الول  ب/ طر  ة يحتاسب الن سط
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