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Résumé 

 

Cette étude, qui s’intitule «L'efficacité de la stratégie de l'enseignement par mini-jeux 

sportifs dans le développement de la qualité de  force et du niveau de réalisation 

numérique du saut en longueur chez les collégiens (14-15 ans)», a pour objectif de 

proposer des unités pédagogiques utilisant des mini-jeux pour améliorer la qualité de 

force et le niveau de réalisation numérique des élèves. L’étude met en supposition que 

la stratégie des mini-jeux a un effet positif sur le développement de la qualité de force et 

du niveau de la réalisation numérique pour un saut en longueur efficace chez les 

collégiens (14-15 ans).  

30 élèves ont été choisis aléatoirement et répartis en deux échantillons : (n= 15) formant 

un échantillon de contrôle et (n= 15) formant un échantillon expérimental. Après une 

analyse des résultats des pré-tests et post-tests, faite en collaboration avec l'inspecteur 

de l'éducation physique et sportive du cycle moyen de la wilaya de Tlemcen, il a été 

conclu que les unités d'enseignement proposées utilisant les mini-jeux appliqués à 

l'échantillon expérimental ont eu une incidence positive sur l'amélioration de la qualité 

de force et du niveau de réalisation numérique chez les élèves. Sur ce, nous proposons 

d'adopter la stratégie de l’enseignement par mini-jeux dans la séance de l'éducation 

physique et sportive en fonction de l'âge et les objectifs spécifiques. 

Mots clés : stratégie pédagogique, mini-jeux sportifs , qualité de force, réalisation 

numérique. 

 

 



 

Abstract 

 

This study, entitled "The effectiveness of the strategy of teaching by mini-sports games 

in the development of the quality of strength and level of digital achievement of the 

long jump among middle school students (14-15 years)" , aims to provide educational 

units using mini-games to improve the quality of strength and level of digital 

achievement of students. The study assumes that the mini-game strategy has a positive 

effect on the development of strength quality and level of digital achievement for an 

effective long jump among middle school students (14-15 years). 

30 students were randomly selected and divided into two samples: (n = 15) forming a 

control sample and (n = 15) forming an experimental sample. After an analysis of the 

results of the pre and post tests, done in collaboration with the inspector of physical 

education and sport of the middle schools of the wilaya of Tlemcen, it was concluded 

that the proposed teaching units using the mini-games applied to the experimental 

sample had a positive impact on improving the quality of strength and the level of 

digital achievement among students. Accordingly, we suggest to adopt the strategy of 

teaching by mini-games in the session of physical education and sports conforming to 

the age and to the specific objectives. 

Key words: educational strategy, mini-sports games, quality of strength, digital 

achievement .  
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 المقــــــــــــــــدمـــــــة : .1
 

جزء  أىمية كبرى في المجتمع و ىي تمثل لياالرياضية  إن التربية البدنية و       

مدرج  ىا ماضي الشعوب و حاضرىا ، باعتبار  أساسي في االستمرارية الحضارية بين

دى بطرق إذ تؤ  اشى والبرامج القانونية المسطرةفي المنظومة التربوية فبدون شك تتم

أن  ":  افي قوليعفاف عبد الكريم  ىذا ما وصمت إليو وأساليب تعميمية مختمفة.

التدريس الناجح ىو الذي يحدث فيو تطابق بين ما يقصد وما يحدث في الدرس 

    .(1995)عفاف عبد الكريم، " . اقــــــاتفول إلى ـــــلموص

تفاعل القيم اللكي يتحقق التدريس الفعال البد من  " أنو : حنيفي عوضيذكر       

بين المدرس والمتعمم من ناحية األداء الجيد واستجابة المتعممين ليذا األداء في ضوء 

أن  مى ىذا األساس يجبــــــع و (138، صفحة 1999)عوض،  معايير االلتزام .

االجتياد في تطوير و اكتشاف أساليب و طرق جديدة تتماشى مع العصر يسعى إلى 

بينيا إستراتيجية ، ومن  زيادة اإلنتاج المعرفي تعمل عمى إثارة دوافع التالميذ وو 

من أىم الطرق التي تساىم في تحسين بعض  ياسيناعتبرىا  التيباأللعاب التدريس 

خصوصا ،  (98، صفحة 2006) ياسين ، القدرات البدنية و الحركية لدى التالميذ 

في الفعاليات الرياضية الفردية التي ىي مممة بالنسبة لمتالميذ المراىقين كالوثب 

 خصصالطويل الذي يعتمد بشكل أساسي عمى صفتي القوة و السرعة ، ليذا 
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ستخدام ألّن مفيوم التدريس با دارسكبيرة داخل الم ان و مربون يقدمون جيودمؤطرو 

، يتجاوز حدود كونيا بعض األلعاب و التمارين يؤدييا  المصغرةالرياضية أللعاب ا

شأن باقي المواد الدراسية، حيث  اشأني او أساسياتي اأغراضي االتالميذ ، بل أصبح لي

 ،  دات إضافية خاصة في الطور المتوسطيجب عمى أستاذ ىذه المادة أن يبذل مجيو 

باأللعاب ستخدام ليذا تطرق الطالبان الباحثان إلى اقتراح وحدات تعميمية با   

فعالية الوثب لالقوة و مستوى اإلنجاز الرقمي صفة في تحسين المصغرة الرياضية 

 .و تقدير مدى نجاعتيا باستخدام الوسائل البديمة لتالميذ ، ا لدىل الطوي

 

 مشكمة البحث : .2
 

إن التمميذ في مرحمة التعميم المتوسط تحدث لو مرحمة انتقالية من الطفولة إلى       

سريعة و نفسية و عقمية  مورفولوجيةو   فسيولوجيةحيث تطرأ عميو تغيرات المراىقة ، 

بالشكل السميم و نحو بر األمان ، ، لذا يحتاج إلى من يأخذ بيده لتخطي ىذه المرحمة 

ىنا جاء دور التربية البدنية و الرياضية كسائر المواد األخرى التي تعتبر الركيزة 

األساسية الكتشاف التمميذ نفسو و محيطو و التكيف معيما في ىذه المرحمة كما أنيا 

القدرات اإلدراكية و الحركية لمتمميذ و بالتالي تحسين بعض الوسيمة المثمى لتطوير 

اإلنجازات الرياضية ، لذا اتخذت مجرى عصرنة العممية التدريسية التي عرفت تطورات 
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األلعاب تدريس تعتمد عمى  إستراتيجيةىائمة في ظل الجودة حتى وصمت إلى 

ية بطابع السرور و و الرياض تي أصبغت درس التربية البدنيةالمصغرة الالرياضية 

المرح و تنافس أكثر ، و إليامو بقدر وافر في تنمية بعض القدرات البدنية و تحسين 

 ، التربوي الحقل ىذا في العاممين األساتذة من الكثير أن إالبعض اإلنجازات الرقمية ، 

 لعممية فيميم ألن تطبيقيا كيفية إلى و معرفتيا إلى االفتقار نحو عمى يزالونال 

 يذكر و . الفردية الخصوصيات بعض عمى امقتصر   اآلن لحد يزال ال التدريس

 بين التفاعل أن عممية و فيمال عمى تساعد ال الوسيمة ىذه أن آخرون و موستون

 أن و اـــــخاص اـــتعميمي اــــــسموك و ا،ــــمعين اـــتدريسي اـــسموك دائما تعكس التمميذ و المدرس

)حسن  .األىــــداف  قـــــتحقي إلى لـــــالتوص ىو اتــــالسموكي ىذه مثل ج عنــــينت ما

 ."(15، صفحة 1998شحاتة ، 

 التسمطي أو االرتجالي التدريس أنآخرون  و محمد زكي يؤكد المجال ىذا و في   

 التقدم تكون نتيجة الفعال، التدريس أساسيات عمى يعتمد ال الذي و المدروس الغير

 .  (99-98، الصفحات 1993)محمد زكي ، .    "ينحصر ما سرعان المحدود

 

      ، رةــالمباش عمى المقابالت و استنادا الحالي التدريسي الواقع مع بالموازاة و      

 الحقل   ىذا في التدريسي العمل أن الباحثان الطالبانالمنجزة يرى  الميدانية الزيارات و
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 بعض جوىره في تضمن الذي  مريألا لألسموب المتواصل االستخدام عمى مبني

ساليب أل أثر دون التدريس في العفوية و التسمطية التدريسية كالعشوائية الخصوصيات

األمر ، التدريسية أطراف العممية بين التعاون و التحفيز و بالتفاعل تبعث و طرائق

ية التي تعتمد التدريسي جانب معين في ظل ىذه العممية الذي دفع الطالبان بالدراسة ف

المصغرة و ذلك من خالل معرفة مدى فاعميتيا في تنمية صفة  الرياضية األلعاب عمى

 ومستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة  القوة و

 : التالية التساؤالت نطرح عميو

 

 التساؤل العام : -     

 المصغرة ليا أثر الرياضية ستخدام األلعاب التدريس با ستراتيجيةإلىل  -         

صفة القوة و مستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب  تحسينإيجابي في             

 الطويل 

 سنة ( . 41 – 41لدى تالميذ المرحمة المتوسطة )             

 

 التساؤالت الفرعية : -     

 المصغرة  أثر إيجابي  الرياضية ستخدام األلعابستراتيجية التدريس باإلىل  -         
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سنة  41 – 41صفة القوة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة )  تحسينفي               

. ) 

 المصغرة أثر إيجابي  الرياضية إلستراتيجية التدريس باستخدام األلعابىل   -         

في تنمية مستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ              

 المرحمة 

 .سنة (  41 – 41المتوسطة )               

 أهداف البحث : .3

 

الرياضية المصغرة في  ستخدام األلعابإستراتيجية التدريس بامعرفة مدى فاعمية  -   
ويل لدى تالميذ المرحمة صفة القوة و مستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الط تحسين

 سنة ( . 41 – 41)  المتوسطة

المصغرة في  الرياضية ستخدام األلعابإستراتيجية التدريس بامعرفة مدى فاعمية   -  
 سنة (. 41 – 41صفة القوة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) تحسين 

 المصغرة في الرياضية  ستخدام األلعابإستراتيجية التدريس بامعرفة مدى فاعمية  -
   المتوسطةتالميذ المرحمة الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى مستوى اإلنجاز  تحسين

 (سنة  41 –41) 

 الرياضية التعمم باستخدام األلعابنمط  تصميم وحدات تعميمية مقترحة وفق - 
 . أىداف التربية البدنية و الرياضية المنشودةلتحقيق  المصغرة
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 الفرضيــــات : .4  

 

 الفرض العام :  -        

المصغرة ليا أثر إيجابي  الرياضية ستخدام األلعابإستراتيجية التدريس با  -         
صفة القوة و مستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ  تحسين في

 سنة ( . 41 – 41المرحمة المتوسطة ) 

 

 الفرضيات الفرعية :  -      

أثر إيجابي في  المصغرة الرياضية ستخدام األلعاب ستراتيجية التدريس باإل -      
  سنة ( . 41 – 41صفة القوة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة )  تحسين

الرياضية المصغرة أثر إيجابي في  إلستراتيجية التدريس باستخدام األلعاب -      
  مستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة تحسين 

 سنة( 41 –41 )

 

 

 أهمية البحث : .5

 في :  أىمية البحثتنحصر    

 تزويد المكتبة بالدراسات العممية و العممية و المعطيات النظرية و الميدانية و تكون  - 

 مصدر عممي لمبحوث المستقبمية في مجال التدريس .     
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 المصغرةالرياضية استخدام األلعاب التدريس بتعميم باستخدام الاألساتذة تحفيز  - 
 أثناء 

 حصة التربية البدنية و الرياضية .     

 انجاز وحدات تعميمية منيجية مبنية عمى أسس عممية موجية . - 

صفة القوة  و مستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى التالميذ  حسينت  - 
. 

  األحسنتزويد الطمبة الباحثين بمعطيات ميدانية في المستقبل لمتدريب و التنظيم  - 

 في فعالية الوثب الطويل .     

 

 مصطمحات البحث :ب التعريف .6
 

 اإلستراتيجية : -      

عمى أنيا " مجموعة اإلجراءات و الوسائل التي يستخدميا المعمم عطية عرفيا        

لتمكين المتعممين من الخبرات التعميمية المخطط ليا ، و تحقيق األىداف التربوية 

 . (38، صفحة 2009عمي، )عطية محسن التي تم تحديدىا 

ت الميمة التي يؤدييا المعمم في تنظيم امجموعة القرار " بأنياالخوالدة و يحيى  عرفيا 

صفحة ،  2003الخوالدة و يحيى ، الوقت الصفي ، و إدارتو بفعالية عالية ")

410)  
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عبارة عن خطة عامة و مجموعة و منو يعرفيا الطالبان الباحثان عمى أنيا         

المدى الطرق و األساليب التي يتبعيا المعمم يسعى من خالليا إلى أىداف بعيدة 

 .تتحقق في نياية عام دراسي 

 

 التدريس :  -    
 

ىو عبارة عن حصيمة من الخبرات و الميارات المسنودة إلى خمفية مينية           

واقع المجموعة و أىدافيا و مواقفيا  عالية يمكن ممارستيا بطريقة تنسجم و

 ، و كان يعرف التدريس بأنو إرشاد و توجيو لقدرات التالميذ .السموكية 

نة ، كما ىي اإلجراءات التي يقوم بيا المدرس مع تالميذه إلنجاز ميام معي           

 و الفرد منـــة التدريس عمى ما حققـــو ترتكز عممي ، لتحقيق أىداف سبق تحديدىا

)عطاء اهلل أحمد ،  وــــو من تجربة في ميدان عممـــــة و ما اكتسبـــالخبرات السابق

  .  (4، صفحة 2007

يعرف الطالبان التدريس عمى أنو تمك العممية التي تتم بتقديم المعمومات من           

 .المعمم بطرق و أساليب مختمفة إلى المتعمم قصد تحقيق األىداف المرغوبة 

 

 المعب :  -   
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أن المعب  التي قوم بيا الطفل دون قوانين ، كما ترى لجنة بالودن األنشطةىو         

بمعنى التعامل مع األشياء و مع األطفال دون تخطيط مسبق و ىو أمر حيوي 

 . (28، صفحة 2010)إيمان عباس الخفاف ، لتعمم األطفال 

 المعب المنظم ) الموجو ( بأنو : لعب أو برنامج لعب  كمال دسوقيو يعرف        

مخطط لو مسبقا ، تحكمو قواعد و عميو إشراف او ىو أي لعبة تجري بما يتفق و 

 . (197، صفحة 1990)كمال محمد دسوقي ، قواعدىا المقررة . 

غير الشعورية التي  األنشطةالمعب بأنو مجموعة  الطالبان الباحثان يعرف و منو    

 .ال تيدف إلى أية نتيجة سوى ذاتيا 

 

 المصغرة :  الرياضية األلعاب -

يعرفيا عطيات عمى أنيا مجموعة متعددة من ألعاب الجري و ألعاب الكرات أو       
التي تستخدم باألدوات الصغيرة و ألعاب الرشاقة و ما إلى ذلك من مختمف األلعاب 
التي تتميز بطابع الروح و المرح و السرور و التنافس مع مرونة قواعدىا و قمة أدواتيا 

)عطيات محمد ب بعض اإليضاحات البسيطة . و سيولة ممارستيا و تكرارىا عق
 . (63، صفحة 1990خطاب، 

عبارة عن ألعاب بالتنظيم  إنياإلى ذلك يعرفيا أمين أنور الخولي عمى  باإلضافة    
 يشترك فييا أكثر من فرد ليتنافسوا وفق قواعد مسيرة ال تقتصر عمى سن أو جنس او
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مستوى بدني معين و يغمب عمييا طابع الترويح و التسمية و قد تستخدم بأدوات أو 
 . (171، صفحة 1998)أمين أنور الخولي، بأجيزة أو بدونيا 

المصغرة عمى أنيا تمك التمارين و المواقف  األلعابمما سبق يعرف الطالبان    
البسيطة التي تؤدى بأدوات بسيطة أو بدونيا داخل ورشات محددة تتميز بطابعيا 

 التنافسي و التحفيزي و المرح .

 

 :  التنمية -   
    النمو، عمميات بأنيا" المجال ىذا في التنمية مصطمح درويش كمال يعرف           

   " ليا العضمي التشكيل و الجسمية األعضاء بعضفي  الحجم زيادة و
 .(  1999) درويش          

 
 الشكل تغيير و الوصول أسموب ىي البدنية التنمية أن" نيفيكوف يذكر و            

 الحياة ظروف تأثير لإلنسان تحت الحيوية لألجيزة البيولوجية و الوظائف
   المصطمح بالتغيرات ىذا يعني كما التربوية خاصة الظروف و      ةـالمختمف

 أي أساس ىي التي عامة بصفة،   الصفات البدنية مستوى عمى الحادثة اإليجابية
    .( 1998، خربيط ريسان)"  أداء حركي

  
 ىذا مضمون و حسب التنمية مصطمح أن الباحثان إجرائيا الطالبان يعرفياو          

 عمى مستوى المقصودة و المنظمة اإليجابية من التغيرات جممة إلى يشير البحث
 .  البدني األداء عناصر بعض
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 صفة القوة :  -

  معينة مقاومة مقابل ميةعض مجموعة أو مةالعض وما تبذل مقدار يابأن القوة تعرف     
 .(  90، الصفحة  1998 حسين، حسن قاسم(  أخرى

  مفة مخت مقاومة ىمعمب التغ في العضالت قدرة ايبأن" رتب ا أسامة" يعرفا و    
 . ( 14، الصفحة  1994، راتب ،  أسامة(

مقدرة العضالت في التغمب عمى المقاومات المختمفة : " عمى أنيا برنارد و يعرفيا     
 . (bernard, 1990, p. 76)" و مواجيتيا حسب متطمبات النشاط الرياضي 

أحد مكونات المياقة البدنية و التي عمى أنيا إجرائيا  القوةيعرف الطالبان صفة     
 .معين شاط حركي نبمواجية قوى معاكسة ألداء  قدرة مجموعة عضمية تتمثل في 

 

 اإلنجاز الرقمي : -

" بأنو استعداد الرياضي لبذل الجيد من اجل تحقيق ىدف  أسامة راتب  يعرفو    
 . (72،ص1997)أسامة كامل راتب،  معين

ىو استعداد الفرد  قمييذكر الطالبان أن اإلنجاز الر ومن خالل التعريف السابق      
من الحافة الداخمية لموحة االرتقاء إلى تي تقاس ال وثب مسافةلتحقيق أكبر لمتنافس 

عمييا في ىذه الدراسة من خالل  أقرب أثر تركو الطالب في حفرة الرمل، تم االستدالل
 تمميذ .افضل مسافة قانونية من ثالث محاوالت ممنوحة لم
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 : الوثب الطويل -

ويعتبر الوثب الطويل من الفعاليات القوية والسريعة، وتتكون من أربعة مراحل       
ن اليدف األساسي لالعبي الوثب )متتابعة : االقتراب، االرتقاء، الطيران، اليبوط(، وا 

الطويل ىو تحقيق أبعد مسافة أفقية ممكنة وذلك من خالل تحقيق سرعة الطيران 
)قاسم حسين، المناسبة والتي تسيم محصمة سرعتييا األفقية والعمودية في تحقيقيا 

 . (1998ايمان شاكر ، 
رتفاع الجيد لمركز ثقل االبأن الوثب الطويل ىو  لطالبانومن ما سبق اتضح      

 الجسم بعد لمس قدم االرتقاء باألرض مباشرة وىذا ما نسميو باألداء الجيد .
 
 
 التمميذ : - 

ُمَعملِمـِو : َيـَتَعممُم التلْمميـُذ ِمـْن  -جمـع : َتالميـُذ ، َتالِمـَذٌة . :المنجد األبجـد  حسب        
، 1967)المنجـد األبجـد ،  يعني َمْن َيْأُخُذ ِعْممًا َأْو ِمْيَنًة من معممـو، طاِلـُب ِعْمـمٍ 

 . (280صفحة 

المرحمــة  يتــابع دراســتو فــي يطمــب العمــم و الباحثــان أنــو الفــرد الــذي الطالبــانيعرفــو      
 .االبتدائية أو اإلعدادية، أو الثانوية

 المرحمة المتوسطة :  -

 ىذه تقع حيث ئرية،االجز  الوطنية التربيةوزارة  قبل من معتمدة سيةراد مرحمة         
 السنة إلى متوسط، األولى السنة من تمتد التعميم، عممية في موقع حساس في المرحمة،

 صلحاوي )الثانوي التعميم وقبل االبتدائي، التعميم مرحمةبعد  تأتي فيي متوسط، بعةار لا

 (  01، الصفحة  7102حسناء، 
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  مرحمــــــة تعميميــــــة مســــــتقمة تمــــــي المرحمــــــة  يعرفيــــــا الطالبــــــان إجرائيــــــا عمــــــى أنيــــــا        
الثانيـة الحاديـة عشـر أو يمتحـق بيـا المـتعمم فـي سـن دائية، وتسبق المرحمة الثانويـة، االبت
وىـي بـذلك تتفـق مـع الخصـائص النفسـية والجسـمية لمطالـب فـي بدايـة  ، من عمـره عشر

 . مرحمة المراىقة

 

 الدراسات المشابهة : -7

تكمن أىمية الدراسات المشابية في معرفة األبعاد المختمفة التي تحيط بالمشكمة       
المباشرة سواء في توجيو أو تخطيط ،أو ضبط المتغيرات أو مناقشة نتائج  االستفادةمع 

البحث كما تيدف إلى تحديد ما سبق إتمامو خاصة ما يتعمق بمشكمة البحث المطموب 
امة ـمحمد حسن العالو  و أسدراستيا ألجل تفادي التكرار. في ىذا السياق  يذكر 

من التطرق إلى الدراسات المشابية تكمن في أنيا تدل الباحث   أن الفائدة :كامل راتب 
عمى المشكالت التي تم إنجازىا من قبل أو المشكالت التي مازالت في حاجة إلى 
دراسة أو بحث و ما الذي ينبغي إنجازه كما أنيا توضح لمباحث مختمف الجوانب التي 

حث الحالية . أو توضح عما تكون البحوث المرتبطة قد عالجتيا. بالنسبة لمشكمة الب
إذا كانت مشكمة البحث قد عولجت بقدر كاف من قبل ، و ىنا األمر قد ال يستدعي 
إجراء المزيد من البحوث في ىذه المشكمة وعمى ىذا األساس عممنا عمى جمع عدد من 

 ىذا البحث العممي عمى نحو أفضل.  الدراسات العممية مستفيدين من نتائجيا في إنجاز
 

 :السابقة و المشابهة  عرض الدراسات. 1.7

 مختار الصديق عبد الحق : عبد اهلل رمضان ودراسة . 1.1.7
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أثر برنامج مقترح لأللعاب تحت عنوان : "  7002بحث تجريبي أجري سنة        
الصغيرة في تنمية بعض عناصر الصفات البدنية ) قوة ، رشاقة ، مرونة( لدى 

 درس التربية البدنية والرياضية " .تالميذ الطور الثاني خالل 

 . مشكمة البحث :1.1.1.7

ىل لمبرنامج المقترح لأللعاب الصغيرة أثر ايجابي في تنمية بعض عناصر       
الصفات البدنية )قوة،رشاقة،مرونة( لدى العينة التجريبية خالل درس التربية البدنية 

 والرياضة ؟

 . أهداف البحث :2.1.1.7

التوصـــل إلـــى انجـــاز حصـــة التربيـــة البدنيـــة و الرياضـــية باســـتعمال األلعـــاب  -         
الصغيرة لما ليا مـن أىميـة خاصـة فـي تنميـة الصـفات البدنيـة بـدفع التمميـذ إلـى 

 بذل مجيودات إضافية .

 سنة ( المتعددة . 47 – 9دراسة خصوصيات الطفل )  -        

 اب الصغيرة و دورىا في تطوير الصفات البدنية .إبراز مختمف أشكال األلع -       

 . فرضية البحث :3.1.1.7

لمبرنامج المقترح اثـر ايجـابي فـي تنميـة عناصـر الصـفات البدنيـة المسـتيدفة لـدي        
 العينة التجريبية.

 . أهمية البحث :4.1.1.7

 :  يحمل في أعماقو الكثير من الدالئل و المؤشرات التي تبرز أىميتو في     
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تسميط الضوء عمى واقع ممارسة التربية البدنية و الرياضية داخل المنظومـة  -         
 التربوية و في المدرسة عمى وجو الخصوص .

مراعــاة خصوصــيات الفئــة العمريــة  بلقحــام األلعــاب المصــغرة مــن شــانو أن  -         
يكـــون وســــيمة ناجحــــة لتطــــوير الجوانــــب البدنيــــة عمــــى وجــــو الخصــــوص مــــع 

 . ضفاء طابع المرح و السرور عمى الدرسإ

 

 . عينة البحث :5.1.1.7

 11تمميــذ ، إحــداىا عينــة تجريبيــة تتكــون مــن  90تكونــت عينــة البحــث مــن             
ســــنة ، و 47إلــــى  09تمميــــذ مــــن جــــنس واحــــد وىــــم ذكــــور، تتــــراوح أعمــــارىم مــــن 

 .  تمميذ من نفس الجنس ونفس المرحمة العمرية  11األخرى ضابطة تتكون من 

 . أهم التوصيات :6.1.1.7

االعتمــــاد عمــــى اســــتخدام طريقــــة األلعــــاب الصــــغيرة المالئمــــة لخصوصــــيات  -        
 سنة(  47 – 09الطفل النفسية و البدنية وخاصة في ىذه المرحمة العمرية ) 

 استثمار طاقات األطفال من خالل طريقة األلعاب الصغيرة. -        

المحكــم والجيــد لأللعــاب الصــغيرة حتــى تمبــي رغبــات التالميــذ وتحقــق  التنظــيم -        
 اليدف من الدرس.

 العمل عمي التدريس الشامل والمتنوع عن طريق الجانب المعب . -        

 خمق جو تحفيزي لمعمل وذلك من خالل األلعاب الصغيرة . -        
 

 : ضيفي بمقاسم و مصطفى زين الديندراسة  .2.1.7
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بجامعة الجمفة بعنوان :   7041 – 7042في السنة الجامعية تمت ىذه الدراسة      
" دور األلعاب شبو رياضية في إنجاز حصة التربية البدنية و الرياضية من وجية نظر 

 األساتذة "

 مشكمة البحث : .1.2.1.7
 ىل لأللعاب شبو رياضية دور في إنجاز حصة التربية البدنية و الرياضية ؟ -     

 
  : هدف البحث .2.2.1.7

 توضيح مدى أىمية األلعاب شبو الرياضية في حصة التربية البدنية و الرياضية  -    
 

  :فرض البحث . 3.2.1.7
 لأللعاب شبو رياضية دور في إنجاز حصة التربية البدنية و الرياضية .  -     

 
  منهج البحث : .4.2.1.7

 . وصفيالمنيج ال عمى الباحثان اعتمد -     
 

  عينة البحث : .5.2.1.7
 أستاذ . 00شممت عينة البحث عمى      

 
  البحث :أداة  . 6.2.1.7

 استخدم الباحثان استمارات استبيان موجية لألساتذة .    
 

  :أهم نتيجة  .7.2.1.7
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 أثبت الدراسة أن األلعاب الشبو الرياضية من أىم الطرق التي تساعد األستاذ عمى    
 .انطالقا من سيولة تطبيقيا و ما ليا من تأثير عمى التالميذ تحقيق األىداف المسطرة 

 
 :  أهم توصية .8.2.1.7

إدراج األلعاب الشبو الرياضية في درس التربية البدنية و الرياضية  ضرورة -    
 خصوصا في الطور المتوسط .

 

  : بوفير محمدو  دحماني اسماعيلدراسة  .3.1.7
فاعمية : "  ( بعنوان7041 - 7041 )تمت ىذه الدراسة في السنة الدراسية        

التدريس بالمعب في تنمية بعض القدرات البدنية و الحركية لدى تالميذ  إستراتجية
 سنة ( . 41-40المرحمة الثانوية )

 مشكمة البحث : .1.3.1.7
 

عمى القدرات البدنية و الحركية لدى  إيجاباالتدريس بالمعب تؤثر  إستراتجيةىل  -     
 سنة( ؟ 41-40التالميذ )

 
  : هدف البحث. 2.3.1.7

التدريس بالمعب في  إستراتجيةمدى تأثير فعالية  ةىدفت ىذه الدراسة الى معرف    
 سنة (  41-40تحسين بعض القدرات البدنية و الحركية لدى تالميذ )

 
  :فرض البحث . 3.3.1.7
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عمى القدرات البدنية و الحركية لدى التالميذ   إيجاباالتدريس بالمعب تؤثر  إستراتجية  
 سنة ( . 40-41)
 

  : منهج البحث .4.3.1.7
 استخدم الباحثان المنيج التجريبي .

  : عينة البحث .5.3.1.7
سنة(  41-40نفس المرحمة العمرية  ) تمميذ من 01شممت الدراسة التطبيقية     

تمميذ لمعينة التجريبية وقد تم  27بطة و اتمميذ لمعينة الض 27موزعين عمى مجموعتين 
 اختيارىم بطريقة عشوائية.

   البحث :أداة  . 6.3.1.7
 االختبارات الميارية و االختبارات البدنية . -

  :أهم نتيجة  .7.3.1.7
عمى  التدريس بالمعب المطيق إستراتجيةأن الوحدات التعميمية المقترحة باستخدام       

     في تنمية بعض الصفات البدنية و الحركية المتمثمة في إيجاباالعينة التجريبية أثرت 
 ) القوة القصوى ، المرونة،الرشاقة،القوة االنفجارية، السرعة االنتقالية ، التحمل (.

 :  أهم توصية .8.3.1.7
سنة( ألنيا مرحمة ميمة لمقفز  41-40ضرورة االىتمام و العناية بالفئة العمرية )   
 سن الرشد . إلى
 

 اهلل و انتصار عباس زيدان : ضعذ جثار فراخ د.دراسة ا. 4.1.7
 



 التعريف بالبحث 
 

 

20 

العراق بعنوان :  –بجامعة ديالي كمية التربية األساسية  7041سنة تمت ىذه الدراسة  
 بالسرعة لمرجمين المميزة و االنفجارية القوة لتطوير الوظيفية القوة تمرينات تأثير" 

 " لمناشئات الطويل الوثب وانجاز

 مشكمة البحث : .1.4.1.7
ىل لتمرينات القوة الوظيفية أثر إيجابي في تطوير القوة االنفجارية و المميزة بالسرعة 

 لمرجمين و إنجاز الوثب الطويل لمنائشات ؟  
 

  : هدف البحث .2.4.1.7
التعرف عمى منيج يتضمن تمرينات القوة الوظيفية لتطوير القوة االنفجارية و    

 المميزة بالسرعة لمرجمين و إنجاز الوثب الطويل لمناشئات . 
 

  :فرض البحث . 3.4.1.7
إن لتدريبات القوة الوظيفية تأثيرا إيجابيا في تطوير القوة االنفجارية و القوة المميزة    

 و إنجاز الوثب الطويل لمناشئات . بالسرعة لمرجمين
 
 

  منهج البحث : .4.4.1.7

 استخدم الباحثان المنيج التجريبي .    
 

  عينة البحث : .5.4.1.7
 ناشئات في الوثب الطويل من نادي ديالي الرياضي  1اختار الباحثان     

 

  البحث :أداة  . 6.4.1.7
 الستخراج القوانين اآلتية :ذلك ( spss)استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية الجاىزة   
 اختبار ستيودنت  –االنحراف المعياري  –الوسط الحسابي  -  
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  :أهم نتيجة  .7.4.1.7
تدريبات القوة الوظيفية تأثيرا إيجابيا في تطوير القوة االنفجارية و القوة المميزة    

 بالسرعة لمرجمين و إنجاز الوثب الطويل لمناشئات .
 

 :  أهم توصية .8.4.1.7
 المميزة و االنفجارية القوة لتطوير الوظيفية القوة تمرينات ضرورة استعمال تأثير -  

 . بالسرعة لمرجمين

ضرورة أن تكون تدريبات القوة الوظيفية بطريقة تشبو األداء المياري ليشمل ذلك  -   
 تدريب العضالت العاممة .

 زرفة محمد :بوفير محمد و بن . دراسة 5.1.7
 
أىمية التعمم : "  ( بعنوان7042 - 7040 )تمت ىذه الدراسة في السنة الجامعية  

بالمعب باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال في تحسين بعض عناصر االداء البدني 
 سنة (42-47واالنجاز الرياضي في بعض فعاليتي )الوثب،العدو( لدى تالميذ )

 مشكمة البحث : .1.5.1.7
ىل التعمم بالمعب باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال يؤثر ايجابا في تحسين  -    

سنة( في  42-47البدني و االنجاز الرياضي لدى التالميذ ) األداءبعض من عناصر 
 عدو المسافات القصيرة ؟ و فعالتي الوثب الطويل ،

  : هدف البحث .2.5.1.7
ألعاب القوى أطفال في تحسين  أنشطةمعرفة مدى أىمية التعمم بالمعب باستخدام  -   

سنة(  42-47البدني و االنجاز الرياضي لدى التالميذ  ) األداءبعض من عناصر 
 .في فعالتي الوثب الطويل ،و عدو المسافات القصيرة
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  :فرض البحث . 3.5.1.7

التعمم بالمعب باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال يؤثر ايجابا في تحسين بعض     
سنة( في  42-47و االنجاز الرياضي لدى التالميذ  ) البدني  األداءمن عناصر 

 . فعالتي الوثب الطويل ،و عدو المسافات القصيرة
 

  منهج البحث : .4.5.1.7

 استخدم الباحثان المنيج التجريبي .
 

  عينة البحث : .5.5.1.7

 البدني و االنجاز الرياضي األداءشممت الدراسة التطبيقية عن طريق االختبارات     
تمميذ لمعينة الضابطة و  41تمميذ لنفس المرحمة العمرية موزعين عمى مجموعتين  20
 تمميذ لمعينة التجريبية . 41

 

   البحث :أداة  . 6.5.1.7
 . البدني و االنجاز الرياضي لألداءاالختبارات   -        
 استمارة المقابمة الشخصية مع مفتش التربية البدنية و الرياضية . -        
 المصادر و المراجع العربية و األجنبية . -        

 

  :أهم نتيجة  .7.5.1.7
وىذا  البعدية االختباراتفي  إحصائيةبينت الدراسة عمى وجود فروق ذات داللة   

، أي أن الوحدات  االختباراتفي جميع  الممارسة لمعبلصالح العينة التجريبية 
في تحسين بعض  إيجابا أثرتدام أنشطة ألعاب القوى أطفال باستخالتعميمية المقترحة 
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سنة( في فعالتي  42-47البدني و االنجاز الرياضي لدى التالميذ ) األداءمن عناصر 
 . المسافات القصيرةعدو  و الوثب الطويل ،

 

 :  أهم توصية .8.5.1.7
التركيز عمى اعتماد أسموب المعب وفق ممارسة أنشطة العاب القوى أطفال  -   

 .إلخراج درس ت.ب.ر  عمى نحو فعال 

االجتياد من اجل وضع برامج لمختمف األنشطة، تتماشى و قدرات ىذه الفئة  -  
 .والبدنيةالعمرية،من خالل إشباع حاجياتيا النفسية 

إدراج مشروع ألعاب القوى لألطفال في منياج مادة التربية البدنية والرياضية في  -  
 مرحمة التعميم المتوسط .

 . دراسة ياحي عبد الحميد و زبالح عبد القادر :6.1.7

أثر وحدات : "  ( بعنوان7042 - 7040 )تمت ىذه الدراسة في السنة الدراسية    
تنمية بعض الصفات البدنية و اإلنجاز الرقمي في نشاط الوثب تعميمية مقترحة في 

 سنة ( . 40-41) الثانوي طورلدى تالميذ ال الطويل
 مشكمة البحث : .1.6.1.7

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند استخدام الوحدات التعميمية المقترحة  -      
في تنمية بعض الصفات البدنية ) القوة المميزة بالسرعة ، السرعة الحركية القصوى ( 

 ؟ ( سنة  40 – 41و اإلنجاز الرقمي في نشاط الوثب الطويل لمفئة العمرية ) 
  : هدف البحث. 2.6.1.7

معرفة أثر الوحدات التعميمية المقترحة المطبقة عمى العينة التجريبية في تنمية      
  بعض الصفات البدنية و اإلنجاز الرقمي في نشاط الوثب الطويل ، و مقارنتيا مع 
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أولى  السنة لتالميذ الضابطة ةمعينل آخرين أساتذة طرف من المقررة العادية الوحدات
 سنة ( . 40-41) ثانوي

  :فرض البحث . 3.6.1.7
   إن استخدام الوحدات التعميمية المقترحة ليا تأثير في تنمية بعض الصفات البدنية     

) القوة المميزة بالسرعة ، السرعة الحركية القصوى ( و اإلنجاز الحاصل في نشاط 
 سنة ( . 40 – 41الوثب الطويل لمفئة العمرية ) 

  : منهج البحث .4.6.1.7
 الباحثان المنيج التجريبي .استخدم 
  : عينة البحث .5.6.1.7

 التربية درس يمارسون ، عمميين قسمين في تم اختيار بطريقة مقصودة متمثمة    
 ومالعب منشآت من الظروف نفس تحت ( 10-12) من الفترة الصباحية في البدنية

 بنات . 1بنين و  41تمميذ ،  70من  ،متكونة
   البحث :أداة  . 6.6.1.7

 المالحظة ، المقابمة الشخصية ، االختبارات البدنية    
  :أهم نتيجة  .7.6.1.7

استخدام الوحدات التعميمية المقترحة أثرت إيجابا في تنمية بعض الصفات        
البدنية ) القوة المميزة بالسرعة ، السرعة الحركية القصوى ( و اإلنجاز الحاصل في 

 سنة ( . 40 – 41عمرية ) نشاط الوثب الطويل لمفئة ال
 
 

 :  أهم توصية .8.6.1.7
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 فقط نكتفي وال مايبين الدمج فنقترح البدني بالجانب مباشرة متصل ارييالم األداء -  

 .جماعي أو فردي نشاط سواء التقنية و الفنية بالجوانب

 وألعاب إدماجية وضعيات ةمشاك في ايوتوظيف يميةمالتع مواقفلم أفضل اختيار -  

 .اإلجرائي  فيدال مباشرة تخدم ةيموج

 

 : و المشابهة . تحميل الدراسات السابقة2.7
 

ع البرامج التدريبية من خالل الدراسات العممية المتطرق إلييا و التي تناولت موضو    

و اإلنجاز الرقمي حيث الحظ  و الحركية بيدف تنمية الصفات البدنية التعميميةو 

 الطالبان الباحثان عدة نتائج عممية مشتركة تم تمخيصيا في النقاط التالية :
 

  عدم اإللمام الكافي ألساتذة التربية البدنية و الرياضية باألساليب التدريسية األخرى  - 

 لكون اقتصار العممية التدريسية عمى الخصوصية و العشوائية في التدريس     

 أىمية المعب في تحسين بعض القدرات البدنية و الحركية لدى التالميذ . - 

 أىمية استخدام األلعاب المصغرة في استثارة دافعية التالميذ . - 

 ارتباط أساسي وقوي بين صفة القوة و السرعة و فعالية الوثب الطويل . - 
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 دنية و الرياضية .أىمية األلعاب الشبو الرياضية في إنجاز حصة التربية الب - 

 أكدت الدراسات السابقة أنو توجد وحدات تعميمية عديدة يمكن إن تحقق أىداف  - 

 . تدريس التربية البدنية حيث أن لكل وحدة تعميمية أىدافا خاصة بيا     

 

 
 

 . نقد الدراسات السابقة و المشابهة : 3.7
 

أكثر في  اىتمامأن ىذه الدراسات لم تعطي  الطالبان وجدالمالحظة في من خالل   

ذو طابع عممي خاص بيذه الفئة والطرق الجديدة  تعميميةإعداد برامج تدريبية 

كما أنو كانت كل دراسة تأخذ جانب  و التعميمية  المساعدة في إنجاح البرامج التدريبية

نب التي تطرقت الجواو ذلك بربط انجاز ىذا الموضوع  إلىالطالبان  أرادو ليذا معين 

إلييا الدراسات و ذلك من خالل جمع األلعاب المصغرة التي تعتبر جزء من المعب مع 

إحدى الفعاليات المبرمجة في مرحمة التعميم المتوسط و التي تمثمت في الوثب الطويل 

باستخدام األلعاب  و تالميذ المرحمة المتوسطة مع اقتراح برنامج تدريبي تعميمي

 .ذه الفئة يخدم ىالمصغرة 
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 الخاتمة : -
 

ستخدام ت و بصورة خاصة التعمم باإن تقدم البحث العممي في جميع المجاال      

 لتي بدورىا تميد لمطالب الباحثالدراسات السابقة ا إلى، راجع األلعاب المصغرة 

موضوع  المعمومات التي تخصبكل  و، حيث تمم مواصمة البحث الذي بصدد دراستو

 مام بكل الدراسات المشابية .اإلل ، الطالب الباحث اعتمدبحثو ، ومن ىذا المنطمق 

إن الدراسات التي سبق ذكرىا أعطت لمطالب فعالية وحماس من أجل مواصمة      

 بحثو الذي ىو قيد الدراسة . 

 



 

 75 
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 :  مدخل الباب األول -

  

 ، حيث  يوضح الفصل األول  استراتيجيات  فصلينتقسيم هذا الباب إلى تم د لق      

   و يشمل بعض استراتيجيات التدريس الحديثة ، ستخدام األلعاب المصغرةالتدريس با

الصفات البدنية و الوثب الطويل و خصائص و مميزات و الفصل الثاني يتمثل في  

و هي معلومات تندرج ضمن العملية التعليمية أي  سنة ( 41 – 41العمرية ) الفئة 

 .أنها مهمة للتعامل مع التالميذ في هذه المرحلة 

 



 الفصل األول :
 فعالية إستراتيجية التدريس باستخدام األلعاب المصغرة 

 

 تمهيد   - 

 . إستراتيجيات التدريس 1.1

 مفهوم إستراتيجية التدريس .1.1.1

  مكونات إستراتيجية التدريس. 1.1.1

 العالقة و الفرق بين إستراتيجية التدريس و طريقة التدريس و أسموب التدريس. 1.1.1

  عايير اختيار استراتيجيات التدريس المناسبةم .1.1.1

 . بعض استراتيجيات التدريس 1.1.1

  لعاب المصغرة. األ 1.1

 .  مفهوم األلعاب المصغرة1.1.1

 . أهداف األلعاب المصغرة1.1.1

 . خصائص األلعاب المصغرة1.1.1

 . أغراض األلعاب المصغرة1.1.1



 . مميزات األلعاب المصغرة1.1.1

 . مبادئ اختيار و استخدام األلعاب المصغرة1.1.1

 . أهمية األلعاب المصغرة1.1.1

 الفصل خاتمة  -
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 تمهيد : - 

إف متغيرات ك متطمبات ك تحديات العصر الحالي الذم نشيده فرضت عمى       
المعمميف تطكير العممية التدريسية التي مف شأنيا تحضير ك إعداد التالميذ لمكاكبة 

ىذه التحديات ، مف خالؿ استخداـ أساليب ك طرؽ تعميمية أكثر فاعمية في التعميـ ، 
إلى أنو يجب أف الخوالدة ميمية التقميدية ، ك أكد تعالج التغيرات المكجكدة في النظـ التع

تركز مناىجنا الحديثة عمى الفيـ ك العمؿ ك اإلنتاج ، ك االبتعاد عف أساليب الحفظ ك 
يككف فييا المتعمػػػػـ  التمقيف ، ك مف ىذه الطرؽ طريقة التعميـ باأللعاب المصغرة ، التي

يكدا كبيرة لتحقيؽ ىدؼ ما في ضكء ىك محكر عممية التعميـ ك التعمـ ، حيث يبذؿ ج
 قكانيف معينة ، ك يعمؿ عمى تطكير تفاعؿ التالميذ مع بعضيـ البعض .

لذا تطرؽ الطالباف الباحثاف في ىذا الفصؿ إلى مفيـك ك مككنات إستراتيجية التدريس 
ك بعض استراتيجيات التدريس الحديثة ، كما تطرقا إلى عدة عناصر في األلعاب 

في  ، لعاب المصغرةمفيـك ك كظائؼ األلعاب المصغرة ك أنكاع األفييا  المصغرة بما
 األخير أىمية األلعاب المصغرة  .

 . استراتيجيات التدريس :1.1

 .مفهوم إستراتيجية التدريس : 1.1.1

إستراتيجية التدريس ىي : " مجمكعة مف الخطكط  مصطفى السايح يعرفيا         
العريضة التي تكجو العممية التدريسية ك األمكر اإلرشادية التي تحدد ك تكجو مسار 

عمؿ المعمـ أثناء التدريس ك التي تحدث بشكؿ منظـ ك متسمسؿ بغرض تحقيؽ 
 .  (2001السايح محمد، )مصطفى .  "األىداؼ التعميمية المعدة سابقا

 التي التدريس إجراءات عف عبارة بأنيا : " كمال عبد الحميد زيتونيعرفيا        
 ضكء عمي التدريس تنفيذ تعينو عمي بحيث مسبقان ، بالتدريس القائـ يخططيا
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 كبأقصى ، يبنييا التي التدريس التدريسية لمنظكمة األىداؼ لتحقيؽ المتاحة اإلمكانات
 . (292، صفحة 2000)كمال عبد الحميد زيتون، ممكنو " .  فاعمية

 

 مف مجمكعة مجمميا في ىي التدريس إستراتيجية حسن زيتون : "يقكؿ       
 يخطط كالتي ، التدريس مصمـ أك المعمـ قبؿ مف المختارة سمفان  التدريس إجراءات

 فاعمية بأقصى المرجكة التدريسية األىداؼ يحقؽ بما ، تنفيذ التدريس أثناء الستخداميا
 . (281، صفحة 2001)حسن زيتون، المتاحة " .  اإلمكانات كفي ضكء ، ممكنو

 

عبارة عف خطة عامة ك مجمكعة الطرؽ ك منو يعرفيا الطالباف الباحثاف عمى أنيا    
ك األساليب التي يتبعيا المعمـ يسعى مف خالليا إلى أىداؼ بعيدة المدل تتحقؽ في 

 نياية عاـ دراسي .

 . مكونات إستراتيجية التدريس :2.1.1

التدريس  إستراتيجية أف في كاألسمكب كالطريقة اإلستراتيجية بيف الفرؽ تحديد يمكف
الظركؼ  مختمؼ مع المالئمة الطريقة تختار التي ىي فاإلستراتيجية الطريقة مف أشمؿ

األسمكب أم  مف أكسع بالمقابؿ فإنيا الطريقة أما ، التدريسي المكقؼ في كالمتغيرات
أف إستراتيجية التدريس تتككف مف مجمكعة الطرقة كمجمكعة الطرؽ تتككف مف 

 مجمكعة األساليب .

 . طريقة التدريس :1.2.1.1

 كاألنشطة اإلجراءات جممة عف عبارةبأنيا : "  كمال عبد الحميد زيتونيعرفيا      
 يػػفمسف وػػػتكج ىي أك ، لممتعمـ الدراسية المادة لتكصيؿ محتكم المعمـ بيا يقـك التي
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 أثارىا كتبدك ، كتعميميا المادة بطبيعة متعمقة متسقة مترابطة فرضيات عدة مف يتككف
 . (289، صفحة 2000)كمال عبد الحميد زيتون ، الطالب ".  يتعممو ما عمي

 التي االتصاؿ كسيمة ىي التدريس ك منو يستنتج الطالباف الباحثاف أف طريقة    
 . طالبو إلي أىداؼ الدرس إيصاؿ أجؿ مف المعمـ يستخدميا

 . أسموب التدريس :2.2.1.1

 لديو، كالمفضمة بالمعمـ الخاصة التدريسية األنماط مجمكعة بو يقصد           
 آخر معمـ لدل عنو يختمؼ معيف معمـ التدريس لدل أسمكب نجد قد أنو ذلؾ كيعني

 يرتبط التدريس أف أسمكب عمى يدؿ ما كىذا كاحدة، المتبعة التدريس طريقة أف رغـ
التدريس  طرؽ كانت فإذا آخر، كبمعنى لممعمـ، الشخصية بالخصائص كثيقا ارتباطا

 بيا إجراءات خاصة يقصد األساليب فإف المعمـ بيا يقكـ التي العامة اإلجراءات تعني
)عصام الدين .التعميمي  المكقؼ في تجرم التي العامة تتضمنيا اإلجراءات ضمنية

 . (23فحة ، ص2006متولي عبد اهلل ، وبدوى عبد العالي بدوى، 

اإلجراءات  مختمؼ ك منو يستخمص الطالباف الباحثاف أف أسمكب التدريس ىك    
 لحصص الميداني التطبيؽ أثناء التدريس عممية األستاذ بيا يتناكؿ التي الخاصة

 ك ٕاشارات كعبارات كأنماط كسمككات أفعاؿ تشمؿ كالتي البدنية كالرياضية، التربية
 القيادية لمشخصية كعاكس ناتج كبيرة بنسبة التدريس فأسمكب .التمميذ مع التعامؿ

 .المحيطة كخصائصو كالظركؼ راتوخب مف تنبع كالتي لألستاذ،
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 . العالقة و الفرق بين إستراتيجية التدريس و طريقة التدريس و أسموب التدريس : 3.1.1

  كما بينيـ الفرؽ كلتكضيح الداللة نفس ليا كمترادفات يستخدميا البعض       

 :  التالي بالمخطط       

 
 

التدريس  إستراتيجية أف في كاألسمكب كالطريقة اإلستراتيجية بيف الفرؽ تحديد يمكف

الظركؼ  مختمؼ مع المالئمة الطريقة تختار التي ىي فاإلستراتيجية الطريقة مف أشمؿ

 األسمكب . مف أكسع بالمقابؿ فإنيا الطريقة أما ، التدريسي المكقؼ في كالمتغيرات

أىداؼ  إيصاؿ أجؿ مف المعمـ يستخدميا التي االتصاؿ كسيمة ىي التدريس فطريقة إذا

      الطريقة المعمـ بيا يتناكؿ التي الكيفية فيك التدريس أسمكب أما ، طالبو إلي الدرس
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 أشمؿ فالطريقة ، لمتدريس كعريضة كاسعة خطة ىي كاإلستراتيجية ( ) طريقة التدريس

 االثنيف مف أشمؿ مفيكـ كاإلستراتيجية ، مختمفة خصائص األسمكب كليا مف

 الطريقة اختيار تكجو بالتالي كىي معينة تبعان لمتغيرات انتقاؤىا يتـ فاإلستراتيجية

 معينة  لعكامؿ كفقان  انتقاؤه يتـ كالذم التدريس األمثؿ أسمكب تحدد بدكرىا كالتي المناسبة

 . (55-65، الصفحات 2005)ابراهيم بن عبد اهلل الحميدان، 

 

 الفروق الساسية بين اإلستراتيجية و الطريقة و السموب  في التدريس

 

 المدى المحتوى الهدف المفهوم النوع

 اإلستراتيجية

مف  خط كمتكاممة
 ، منظمة اإلجراءات
 تضمف تحقيؽ

 األىداؼ المكضكعة
 محددةلقترة زمنية 

رسـ خطة 
شاممة ك 

متكاممة لعممية 
 التدريس

طرؽ ، 
أساليب ، 
أىداؼ ، 

نشاطات ، 
ميارات ، 
تقكيـ ، 

كسائؿ ، 
 مؤثرات

فصمية ، 
شيرية ، 
 أسبكعية ،
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 الطريقة

اآللية التي يختارىا 
المعمـ لتكصيؿ 

المحتكل ك تحقيؽ 
 األىداؼ

تنفيذ التدريس 
بجميع 

عناصره داخؿ 
 غرفة الصؼ

 أىداؼ ،
محتكل ، 
أساليب ، 
نشاطات ، 

 تقكيـ .

مكضكع مجزأ 
عمى عدة 

 حصص
حصة كاحدة  –

جزء مف  –
 الحصة

 السموب

النمط الذم يتبناه 
المعمـ لتنفيذ فمسفتو 

التدريسية حيف 
التكاصؿ المباشر مع 

 الطالب

تنفيذ طريقة 
 التدريس

اتصاؿ لفظي 
، اتصاؿ 

 جسدم حركي

جزء مف حصة 
 دراسية

 

 

 اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة : . معايير4.1.1

 يمكف الفعالية كىذه المعمـ فعالية إلي يرجع المالئمة التدريس إستراتيجية اختيار إف    
 مكاىب : خمس معالجة كيفية تعمـ طريؽ عف تعمميا

 تدبير الزمف –أ         

 اختيار ما تسيـ بو  –ب        

 ؟ ككيؼ ؟ األثر أفضؿ لتحقيؽ قكتؾ تستخدـ أيف معرفة -ج        
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   تحديد األكلكيات الصحيحة   –د        

    . فعالة قرارات باتخاذ كاحد نسيج في كميا المكاىب ىذه بيف الربط -ق       

 النقاط ىذه ككؿ تؤخذ أف ينبغي فأنو ، التدريس بإستراتيجية قراران  المعمـ يتخذ كحيف 
 االعتبار .  في

 أك ، أساسيا عمي يتخير لكي كاتامح ثالث يستخدـ أف لممعمـ بأف : القكؿ كيمكف   
 : كىي المناسبة اإلستراتيجية في ضكئيا

 طبيعة أىداؼ التعميـ التي يراد تحقيقيا . -أ         

  ةالمنشأ الداخمية الدافعية تركض بحيث ، التعمـ خبرة ثراء إلي الحاجة -ب        

 .  المنشأة الخارجيةكالدافعية               

 العمؿ . في المنغمسيف التالميذ قدرة -ج        

 بيف التفاعؿ عف يصدر استخداميا ينبغي التي اإلستراتيجية عف الفعمي القرار ك     
 التكازف نحقؽ لكي كبيرة كخبرة عظيمة ميارة يتطمب كاألمر ، الثالثة ىذه المتغيرات

 . (226-227، الصفحات 2000)كمال عبد الحميد زيتون ،  كآخر . بيف مطمب

 . بعض استراتيجيات التدريس : 5.1.1

 لكؿ التدريس في درس التربية البدنية ك الرياضية إستراتيجيات مف العديد يكجد     
إستراتيجية التدريس االستراتيجيات :  ىذه أىـ ،كمف المميزة التدريسية إجراءاتيا منيا

 بالمعب ، إستراتيجية التدريس التعاكني ، إستراتيجية التدريس الذاتي .
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 . إستراتيجية التدريس التعاوني :1.5.1.1

مجمكعة مف األنشطة الحركية المخطط ليا  أنو عمى التعاكني التعمـ قنصوهعرؼ      
 بتنفيػػػػذه الطالب تحت قيادة المعمـمسبقا في تتابع منطقي كفؽ برنامػػػػػػػج مكضكع يقـك 

، صفحة 2006)قنصوه كامل عبد المجيد، . ك يؤدم إلى تحقيؽ ىدؼ حركي محدد
145) . 

التعمـ التعاكني عمى أنو عبارة عف إستراتيجية تدريس تعتمد أبو جمغيف عرؼ        
في صكرة مجمكعات تعاكنية بغاية تحقيؽ أىداؼ عمى مبدأ تعمـ الطالب في الصؼ ، 

أكاديمية ، لتنمية الميارات التعاكنية بحيث يتحفزكف لتعمـ ىذا المكضكع ك يكجيكف 
 . (2008يم، ھ)ابو جمغيف، محمود ابراإلى القياـ بمياـ تعاكنية معينة .

فييا ك منو يستنتج الطالباف الباحثاف أف التعمـ التعاكني ىك إستراتيجية تدريس يتـ      
 الذيف القدرات في المختمفة المستكيات مجمكعة كؿاستخداـ مجمكعات صغيرة تضـ 

 .   كدراستيا المطمكبة الميارات أداء عمى تحسيف تعمؿ متعاكنة تعمـ أنشطة يمارسكف

 

 . إستراتيجية التعمم الذاتي ) الفردي ( : 2.5.1.1

 كالمنظـ المخطط التعميـ مف النمط ذلؾ بأنو الفردم التعميـ زيتون كمال عرؼ   
 ، فرديا   التعميمية النشاطات الفرد المتعمـ فيو يمارس كالذم ، ذاتيان  أك كالمكجو فرديا

 كبالمقدار بحرية المقررة التعميمية األىداؼ نحك متجيان  أخر نشاط إلي مف كينتقؿ
 كٕارشاداتو المعمـ كتكجييات الذاتي بالتقكيـ ذلؾ في ، مستعينان  تناسبو التي كبالسرعة

 . (2000)كمال عبدالحميد زيتون، .  األمر يمـز حينما
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 برغبتو التمميذ بو يقكـ الذم ، التعميمي النشاط بأنو الذاتي التعمـ تعريؼ يمكف ك      
 يحقؽ بما كاىتماماتو لميكلو مستجيبان  كقدراتو كٕامكاناتو استعداداتو تنمية الذاتية بيدؼ

 نفسو عمي االعتماد طريؽ عف مجتمعو مع الناجح كالتفاعؿ ، شخصيتو كتكامميا تنمية
 يحصؿ أيف كمف ، يتعمـ كيؼ التمميذ نعمـ كفيو كالتعمـ عممية التعميـ في بقدراتو كالثقة

 . (54، صفحة 2008)رضا محمد السعيد و آخرون،  .تعممو  مصادر ىعم
 

 بعضيـ عمميـ عف في التالميذ استقالؿك منو يعرفو الطالباف الباحثاف بأنو       
 .  إلييـ المككمة الميمة إنجاز في أنفسيـ عمي معتمديف

 
 

 : للعاب الرياضية المصغرة ااستخدام تدريس ب. إستراتيجية 3.5.1.1

 كما فيو يفكركف بما يخبركننا ما كثيران  التالميذ أف التربكية البحكث أكدت          
 عمى كبيرة بدرجة يعمؿ تربكيان  كسيطان  المعب ركيعتب لعبيـ ، مف خالؿ بو يشعركف

 أحسف متى العممية األلعاب فإف كىكذا بأبعادىا المختمفة التمميذ شخصية تشكيؿ
 أثبتت كقد التعمـ تنظيـ في فعاالن  تؤدم دكران  عمييا كاإلشراؼ ميايكتنظ تخطيطيا
 إلييا التكصؿ كميارات اكتساب المعرفة في لمعب الكبيرة القيمة التربكية الدراسات

 .كتنظيمو استغاللو أحسف ما إذا

المعب بأنو شكؿ مف أشكاؿ األلعاب المكجيػػػػػػػػة المقصػػكدة  الخفـــــاففيعرؼ         
تبعا لخطط ك برامػػػج ك أدكات ك مستمزمػػػات خاصػػػػة يقـك المعممكف بإعدادىا ثـ 

)الخفاف إيمان،  تكجيػػػػو التالميذ نحك ممارستيا لتحقيؽ أىػػػداؼ محددة .
 . (289، صفحة 2010
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 كقدراتيـ سمككيـ لتنمية التالميذ بو يقكـ مكجو نشاط بأنو المعب كما يعرؼ         
 بالمعب التعمـ كالتسمية ، ك المتعة الكقت نفس في كيحقؽ كالجسمية كالكجدانية العقمية

 لتالميذ كتكسيع العمـ مبادئ كتقريب المعرفة اكتساب في المعب أنشطة ىك استغالؿ
 .(26، صفحة 2009)فهد الغامدي،  .آفاقيـ المعرفية 

 

 مجمكعة ليا األنشطة مف ىذه اإلستراتيجية بأنيا نكع ك منو يعرؼ الطالباف الباحثاف   
 إلى لمكصكؿ أكثر أك اثناف فيو يشترؾ ما كعادة المعب سير تنظـ القكانيف التي مف

  .الفريقيف أحد بفكز المعب كينتيي المنافسة عنصر فييا التحديد كيدخؿ مسبقة أىداؼ
 

 : المصغرة  الرياضية لعابال استخدام ..أهمية إستراتيجية التدريس ب1.3.5.1.1

إف التعمـ يجب أف يككف عممية تكيفيو ك تمقائية يمارسيا التمميذ لتحقيؽ حالة مف       
التكازف بيف قدراتو المعرفية  ك متغيرات البيئػػػػة تتطمب أساسا كجكد بيئة تعميمية تنطكم 

مكضكع االىتماـ ك مف ىنا تبرز أىمية  تتفؽ مع البنى المعرفيػػػة لمتمميذ عمى نشاطات
التدريس بالمعب في ىذا النمط ك أثرىا في عممية التعمـ . لذلؾ ال يحدث التعمـ إالا إذا 

كاف المتعمـ مييأ نفسيا لعممية التعمـ ، قد يكفر التعميـ بالمعب جكا طميقا يدفع التمميذ 
                       .( 143) القحطاني، إلى العمؿ مف تمقاء نفسو

   توفيق مرعيإلستراتيجية التدريس بالمعب أىمية كبيرة في حياة التمميذ كما يبيف   
 حيث تجعمو :

 .الجماعة نطاؽ كفي فرديان  اآلخريف عمى التفكؽ خالؿ مف ذاتو يؤكد -    

 .الجماعية األلعاب في مشاركتو خالؿ مف اآلخريف حقكؽ كاحتراـ التعاكف يتعمـ -    
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 . المعبة كقكاعد قكانيف تنفيذ خالؿ مف بيا كيمتـز كالقكاعد القكانيف احتراـ يتعمـ -    

 الجماعي . المعب خالؿ مف لمجماعة انتماءه يعزز -    

  المعب في يمثميا التي األدكار خالؿ مف عمييا كاالعتماد بالنفس الثقةيكسب   -    

 لحؿ محاكالتو خالؿ مف كذلؾ كتفكيره التمميذ ذاكرة تنمية في المعب يساعد -    

 . (17، صفحة 1998)د. توفيق مرعي، معب ال يكاجييا أثناءالتي  المشاكؿ       
 

 : لعاب الرياضية المصغرةال استخدام إستراتيجية التدريس ب دور المعمم في .2.3.5.1.1

يمعب المعمـ دكرا كبيرا في ىذه اإلستراتيجية ك عميو بعض الكاجبات عند       
 ك التي تتمثؿ في : فهد الغامدياختيارىا كما يؤكد عمييا 

 تكفير البيئة التعميمية المناسبة ليذه اإلستراتيجية . -     

  تتناسب تربكية أىداؼ لخدمة كالنشاطات األلعاب الستغالؿ السميـ التخطيط -     

 تكضيح قكاعد األلعاب لمتالميذ  . -.التمميذ كقدرات كاحتياجات         

 .تمميذ لكؿ األدكار كتحديد المجمكعات ترتيب -     

 .المناسب الكقت في كالتدخؿ المساعدة تقديـ -     

 .رسميا التي األىداؼ تحقيؽ في لعاباأل فعالية مدل تقكيـ -     

 األلعاب . لتنفيذ المناسبيف كالمكاف الكقت المعمـ يحدد أف -     

 المعبة يتقف أف المعمـ عمى يجب التطبيؽ أثناء كاالرتباؾ األخطاء لتفادم -     

 جيا التعميمية قبؿ التنفيذ.تائن كيحدد        
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 عنصر إيجاد أجؿ مف تطبيقيا في الشركع قبؿ لمعبة بالتمييد المعمـ يقكـ أف -    

 .الصفي بالمكقؼ المعبة كربط الطالب التشكيؽ لدل        

 .الطالب بيف التنافس مف جكان  ليخمؽ بكضكح المعبة شركط المعمـ يقدـ أف -    

 .النتيجة في كعادالن  المعبة تنفيذ في جادان  المعمـ يككف أف -    

 . (2009) فهد الغامدي، .لمعبة التعميمية النتائج المعمـ يعزز أف -   
 

لعاب ل ستخدام ااختيار إستراتيجية تدريس با. المعايير التي تحكم المعمم عند 3.3.5.1.1
 :  الرياضية المصغرة 

عند اختيار إستراتيجية تدريس معينة يجب مراعاة معايير ىذه اإلستراتيجية ،        
تحتكم عمى معايير معينة عمى المدرس أخذىا  لعاب المصغرةراتيجية التدريس باألفإست

 بعيف االعتبار ك مف بينيا :

 ارتباط األلعاب باألىداؼ التعميمية الخاصة التي يسعى المعمـ لتدريسيا -     

 .كالبدني العقمي نمكىـ كمستكل التالميذ ألعمار األلعاب ىذه مناسبة -     

 كؿ كالكص كالمكازنة ك المالحظة التأمؿ عمى المتعمـ األلعاب ىذه تساعد أف -     

 .منطقية مرئية الحقائؽ بخطكات إلى         

 خمك األلعاب المختارة مف أية مخاطر . -     

 اكتساب مف المتعمـ نمك مدة تشخيص عمى المعمـ األلعاب ىذه تساعد أف -    

 تزكيده ثـ تحصيمو في الضعؼ فكأما عمى كالتعرؼ الخبرات المطمكبة       

 تعالج ذلؾ . التي المناسبة بالخبرات       
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  .معقدة كغير ككاضحة سيمة المعبة قكاعد تككف أف -    

   .التعمـ ببيئة األلعاب تتصؿ أف -    

  .معقدة كغير ككاضحة سيمة األلعاب قكاعد تككف أف -    

 .كممتعة تككف األلعاب المختارة مثيرة أف  -    

 .التالميذ كميكؿ كقدرات لخبرات مناسبة المعبة تككف أف -    

  (2009)فهد الغامدي،  كاالستقاللية الحرية مف شيئان  التمميذي األلعاب تعط أف -    
 

 : المصغرة الرياضية لعاب. ال 2.1

إال إنيـ اتفقكا  تناكؿ كثير مف الباحثيف األلعاب المصغرة بالعديد مف التعاريؼ      
عمى أف ليا سمات مشتركة في جكانب كثيرة مثؿ سيكلة تنفيذىا ك مركنة قكاعدىا 
فضال عف احتياجاتيا إلى أدكات قميمة ك تمتاز بطابع السركر ك تؤدم إلى تطكير 

 القدرات البدنية .

 

 المصغرة :  الرياضية مفهوم اللعاب . 1.2.1

 ياضية المصغرة مف أىميا :ىناؾ عدة تعريفات لأللعاب الر      

بأف األلعاب الرياضية المصغرة "  ( 1976فيات  )يذكر حجاب نقال عف       
)عادل مصممة لكؿ مف التدريس ك المرح لتساىـ في تطكير الميارات المستخدمة 

 . (61، صفحة 2017نصيف الكبيسي، 
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كما يعزم بمقيس ك المرعي أف المعب ىك نشاط حر مكجو أك غير مكجو يككف        
 08، صفحة  2012) التكريني ، عمى شكؿ حركة أك عمؿ يمارس فرديا أك جماعيا 

) 

عبارة عف ألعاب بالتنظيـ  باالضافة إلى ذلؾ يعرفيا أميف أنكر الخكلي عمى انيا    
يشترؾ فييا أكثر مف فرد ليتنافسكا كفؽ قكاعد مسيرة ال تقتصر عمى سف أك جنس     

اك مستكل بدني معيف ك يغمب عمييا طابع التركيح ك التسمية ك قد تستخدـ بأدكات      
 (171صفحة  ،1998)أمين أنور الخولي، أك بأجيزة أك بدكنيا 

مف خالؿ التعاريؼ السابقة الذكر يمكننا تعريؼ األلعاب الرياضية المصغرة عمى    
أنيا تمؾ األلعاب السيمة البسيطة التي ال تحتاج إلى كسائؿ كثيرة مف أجؿ ممارستيا 

 فيي تتميز بالسيكلة بحيث تناسب جميع األفراد سكاء مف ناحية الجنس أك السف .

 

 المصغرة :  الرياضية اللعاب . أهداف2.2.1

لطريقة األلعاب الرياضية المصغرة أىمية كبيرة في بمكغ أىداؼ مجتمعة لتطكير        
الصفات البدنية ك في نفس الكقت تطكير الميارات الفنية ك مف بيف تمؾ األىداؼ 

 : كاملحسب 

 تطكير ك تحسيف الصفات البدنية -      

 م تحسيف األداء الميار  -      

 تطكير الصفات اإلرادية مثؿ : العزيمة ، المثابرة ، الثقة ... الخ  -      
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 إدخاؿ عامؿ المرح ك السركر إلى نفكس التالميذ -      

 .(   28، الصفحة  2009) أسامة كامل راتب ،          

 

 المصغرة :  الرياضية . خصائص اللعاب3.2.1

 : منيا  كاملتتميز األلعاب الرياضية المصغرة بمجمكعة مف الخصائص حسب    

 تظير الفائز ك الميزـك بصفة قاطعة حيث أنيا تتصؼ بالمنافسة العادلة  -     

 تتطمب جيكدا بدنية ك نفسية ك عقمية ك ميارية كٕالى تدريب ك تركيز كبيريف . -    

 تعتبر أنشطة رياضية اختيارية محببة يمارسيا األفراد دكف ضغكط أك إجبار -   

 .(   29، الصفحة  2009 ) أسامة كامل راتب ،      

 المصغرة : الرياضية . أغراض اللعاب 4.2.1

األلعاب الرياضية المصغرة نشاط يمارس في كؿ المستكيات السنية ك البد أف        
نكضح أغراضيا شأنيا شأف جميع الفعاليات األخرل التي تمارس في مجاؿ التربية 

 الرياضية ، حيث تحدد في إطار ما يأتي : 

 النمو البدني : . 1.4.2.1

كية األجيزة العضكية المختمفة لمجسـ تعمؿ عمى بناء القكة الجسمية لمفرد مف خالؿ تق
، ك تندرج  تحتيا تكيؼ الجسـ عمى المجيكد البدني ، القدرة عمى مقاكمة التعب ، ك 

يظير ىذا الغرض في الحقيقة القائمة أف الفرد يصبح أنشط ك أقدر عمى األداء 
 .(   32 – 31، الصفحات  2009 ) أسامة كامل راتب ،األفضؿ 
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 الحركي :. النمو 2.4.2.1

يكمف غرض النمك الحركي في في تزكيد الشخص بالقدرة التي تمكنو مف األداء     
بدرجة تقرب مف الكماؿ ك ىذا يؤدم إلى تمتعو بممارسة ىذا المكف مف النشاط ، كما 

أف لو تطبيقات ىامة عمى الجزء الصحي ك التركيحي مف البرنامج فالميارات التي 
، الصفحات  1964) عبدو ، يؼ يستثمركف زقت الفراغ يكتسبيا التالميذ تعمميـ ك

166-168   ). 

 . النمو العقمي :3.4.2.1

إف التنمية العقمية عف طريؽ المعارؼ ك العناية بالقدرة عمى التفكير ك تفسير المعرفة 
غرض تحققو األلعاب الرياضية المصغرة حيث أف التكيؼ في أداء الحركات المختمفة 
يجب أف يتقف ك يعدؿ بما يناسب البيئة التي يعيش فييا الفرد ففي كؿ ىذه الميارات 

يربط بيف الجيازيف العضمي ك العصبي ألداء ميارة ما     يجب عمى الفرد أف يفكر ك 
   . ( 33، الصفحة  2009) زكية ابراهيم كامل و مصطفى السايح محمد ، 

 . مميزات اللعاب الرياضية المصغرة : 5.2.1

تتميز األلعاب الرياضية المصغرة بككنيا مف الكسائؿ اليامة التي تسير في تنمية     

 مختمؼ القدرات العقمية ك البدنية ك مف المميزات التي تتجمى ما يأتي : 

 ارتباطيا بعناصر المرح ك السركر ك اإلثارة المحببة لمنفس . -    

 ؿ في الكفاح الدائـ ك المباشر كجيا تحمؿ في طياتيا الطابع التنافسي الذم يتمث -    
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 لكجو مع المنافس ك ال تحدد نتيجة ىذا الكفاح إال في نياية المنافسة .       

 تعدد إمكانياتيا الجسمانية ك متطمباتيا الذىنية مما يسمح بتعدد السمكؾ الحسي  -    

 ك التفكير خالؽ داخؿ إطار قانكف المعبة .      

 سيكلة تعمـ ك إتقاف عدد كبير مف األلعاب الرياضية المصغرة في كقت قصير  -    

 نسبيا مما يكسب الفرد خبرات النجاح التي تؤثر بصكرة إيجابية عمى ثقتو بنفسو       

 تعد طريقا لتجديد النشاط ك الشعكر بالسعادة  -   

 ف السيؿ إلى الصعب تشمؿ عمى مجمكعات مف األلعاب التي تندرج صعكبتيا م -   

 امل و مصطفى السايح محمد ،) زكية ابراهيم كىذا التدرج يناسب مراحؿ النمك     

 . (  37 – 36 ، الصفحات  2009     

 .تناسب كؿ األعمار ك القدرات مف كال الجنسيف   -   

 تتطمب القميؿ مف اإلعداد ك التجييز ك سيكلة ممارستيا في ساحة صغيرة . -   

 كبيرة  .  تحتاج إلى قدرات عقمية ك جسميةالتعمميا ككضكح قكاعدىا ك سيكلة  -   
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 ( 62، الصفحة  2017عادل الكبيسي ،  )تسمح بإشراؾ عدد أكبر مف األفراد  -   

. 

 المصغرة :  الرياضية . مبادئ اختيار و استخدام اللعاب6.2.1

أمين تقـك األلعاب الرياضية المصغرة في اختيارىا عمى عدة مبادئ أساسية حسب     
 نذكر منيا : أنور الخولي 

 ينبغي األخذ بنظاـ التدرج مف السيؿ إلى الصعب إلى األكثر صعكبة  -    

 ينبغي استخداـ األلعاب التمييدية لتكمؿ التدريبات الميارية ، ال أف تحؿ محميا. -    

 يجب تنظيـ األلعاب لتقديـ أقصى مشاركة مف الممارسيف . -   

 يجب أف تتيح األلعاب التمييدية فرص الحاجة لممنافسة . -   

 يجب أف تالئـ أجيزة ك أدكات األلعاب المقدمة مع قدرات الممارسيف مف حيث  -   

 االعتبارات التربكية كالسف ك الجنس ... الخ  .     

 يعدؿ مف األلعاب التمييدية كي يستفيد أقصى استفادة ممكنة مف  عمى المدرس أف -  

 اإلمكانيات ك األدكات ك الكقت المتاح كي يكفر اكبر فرص الممارسة ك المشاركة     

 ينبغي أف يخطط الستخداـ األلعاب كي تسيـ بفعالية في نمك ك تنمية التالميذ -  

 (173،الصفحة 1998أنور الخولي، )أمينعمى مستكل الجكانب السمككية المختمفة   

 المصغرة :  الرياضية . أهمية اللعاب7.2.1
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مف أىـ مظاىر التربية الرياضية بحيث تشكؿ المصغرة  الرياضية تعتبر األلعاب     
حيزا كبيرا في محيط النشاط المدرسي ك تأخذ مكانة بارزة بيف مختمؼ األنشطة 

 الرياضية المتعددة ك ىذا ألىميتيا التي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية : 

 (  38 -29، الصفحات  2012) التكريتي ، . من الناحية التربوية : 1.7.2.1

 التمسؾ بالنظاـ  -    

 عدـ كبت التعبيرات التمقائية لمظاىر السمكؾ أثناء المعب  -    

 تنمية ركح التعاكف  -    

 مشاركة المدرس في المعب . -    

 تنمية القدرات العقمية . -    

 مراعاة غرس سمات التكاضع ك احتراـ اآلخريف . -    

 ر ترؾ العناف لممرح ك الضحؾ ك السرك  -    

 تربية الفرد اجتماعيا مف خالؿ المعب . -    

 . من الناحية التعميمية :2.7.2.1

 تعتبر تعميما ك استكشافا  -  

 أداة تعكيضية ك أداة تعبير  -  

 . تنمية القدرة الوظيفية لمجسم :  3.7.2.1

 تساعد نمك الجسـ نمكا طبيعيا ك سميما  -   
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 عمى تناسؽ الجسـ ك استكماؿ نمكه ك اعتداؿ قامتو  تعمؿ -   

 تساىـ األلعاب الرياضية الصغيرة في تنمية التكافؽ العضمي العصبي . -   

 تساىـ في تنمية عناصر المياقة البدنية الالزمة لمفرد كالقكة ك السرعة ... الخ . -   

 خاتمة الفصل : - 

المتكاصؿ استفاد الطالباف الباحثاف عدة مف خالؿ ىذا الفصؿ مع البحث       
معمكمات ك اكتشؼ مف خالليا أف التعميـ تطكر بتطكر الشعكب ك العمكـ خصكصا 

في العصر الحديث ، فقد تطكرت استراتيجيات ك طرؽ ك أساليب التدريس ك تشعبت 
كثيرا إلى عدة فركع متكاممة ك مترابطة حيث لكؿ فرع أىميتو ، فتمثمت في عدة 

نا إلى استراتيجيو تيجيات ك عدة طرؽ ك أساليب كثيرة ، فقد تطرقنا في بحثاسترا
التي تستخدـ  األكثر أىمية ك ىي إحدل الشعب أللعاب الرياضية المصغرة التدريس با

في إنجاح العممية التدريسية ، ك مف خالؿ الدراسات السابقة ك آراء العمماء ك الباحثيف 
ة حيث تعتمد عمى استقطاب دافعية التالميذ ك جعميـ اتضح أف ىذه اإلستراتيجية ناجح

ىـ محكر العممية التدريسية يبقى المعمـ ىك المكجو فقط ك ذلؾ مف خالؿ المعب 
التنافسي الذم يترؾ التمميذ في جك مف الحماس ك بذؿ اكبر جيد ممكف ك المعب 

عضيـ ، ك التعاكني الذم يكفر جك التعاكف ك تبادؿ األفكار ك تصحيح التالميذ لب
كؿ ىذا يجعؿ المعب الذاتي الذم تجعؿ التمميذ يكتشؼ ك يبادر بإعطاء أفكار جديدة ، 

ك التمميذ يمد أكثر جيد ك أكثر نشاط ك استيعاب أكثر لتطكير الميارات الحركية لديو 
كمنو يرتفع مستكل اإلنتاج الذم يساىـ في قد تطكرت العممية التدريسية تككف  بالتالي

 بالشكؿ الصحيح . بناء األمـ 



 : الفصل الثاني
 44-43)مميزات الفئة العمرية و  الوثب الطويلو  الصفات البدنية

 سنة(

 

.الصفات البدنية4.1  

القوة .4.4.1  

. السرعة1.4.1  

. الوثب الطويل1.1  

. االقتراب4.1.1  

. االرتقاء1.1.1  

. الطيران2.1.1  

. الهبوط3.1.1  

سنة ( 44 – 43. خصائص و مميزات الفئة العمرية ) 2.1  

تعريف المراهقة. 4.2.1  

سنة( 44 -43 ) مبكرة. الخصائص العامة لمرحمة المراهقة ال1.2.1  



. النمو الجسمي4.1.2.1  

. النمو الحركي1.1.2.1  

. النمو االنفعالي و العقمي2.1.2.1  

. النمو االجتماعي3.1.2.1  

الخـــاتــمـــة -  
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 .الصفات البدنية 9 4.1

 البحوث مجاؿ في االستعماؿ وواسع شاسع مفيوـ ليا البدنية الصفات إف    

 الكفاءة – البدنية المياقة – البدنية القدرة) ليا تعاريؼ عدة أعطيت وقد الرياضية،

   .الخ (...البدنية

 األساسية البدنية العناصر توفر بأنيا " مدى البدنية الموليمي المياقة مجيد عرؼ   

  "الكفاءة مف عاؿ مستوى عمى الحركية واجباتو  ألداء الالعب قابمية مف تدفع التي

 . (133، صفحة 1222)موفق مجيد الموليمي، 

مف أىميا تتكوف  المياقة البدنية  مف عدة صفات بدنية و حيوية شاممة و متزنة     

 القوة و السرعة المتاف نحتاجيما في فعالية الوثب الطويؿ :

 .القوة 9 4.4.1

تعتبر القوة مف أىـ العناصر البدنية التي تؤثر عمى مستوى األداء في األنشطة       
و ىي تنمو مع الطفؿ و تزيد في مرحمتي الطفولة و المراىقة      ، الرياضية المختمفة

 إلى سف الثالثيف فتصؿ إلى أقصاىا و ذلؾ في ضوء الفروؽ الفردية بيف األفراد 

 . (46، صفحة 4886)كمال عبد الحميد ، محمد صبحي حسنين ، 

 . تعريف القوة 9 4.4.4.1
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مقدرة العضالت في التغمب عمى المقاومات المختمفة 9 " عمى أنيا برنارد و يعرفيا     
 .  (bernard, 1990, p. 76)" و مواجيتيا حسب متطمبات النشاط الرياضي 

بأنيا مقدار ما تبذلو العضمة أو مجموعة عضمية 9 " قاسم حسن حسين  يعرفيا    
 . (82، صفحة 4887)قاسم حسن حسين ، مقابؿ مقاومة معينة أخرى 

و التغمب مما سبؽ يستخمص الطالباف الباحثاف بأف القوة تتمثؿ في مقاومة التعب     
 عمى المقاومات و العمؿ ضدىا.

 . أنواع القوة 9 1.4.4.1

القوة العضمية إلى ثالث أنواع ىي كاآلتي :  فاينيكبصفة عامة يقسـ    
(WEINECK-J, 1997, p. 177) 

 

 القوة القصوى 9  .4.1.4.4.1

أقصى قوة يمكف  "بأنيا : كمال درويش و محمد صبحي حسنينيعرفيا           
 -)كمال درويش  "لمعضمة أو مجموعة عضمية إنتاجيا مف خالؿ االنقباض اإلرادي 

 . (458، صفحة 4888محمد صبحي حسنين، 

بأنيا : " أقصى كمية احمد محمد خاطر و عمي فهمي البيك  و يعرفيا            
، 4885عمي فهمي البيك، -)احمد محمد خاطر واحدة " . مف القوة يمكف بذليا لمرة

 . "  (427-426الصفحات 
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أعمى قوة ديناميكية يمكف أف تنتجيا و منو يعرفيا الطالباف الباحثاف بأنيا          
 .  العضمة أو مجموعة عضمية لمرة واحدة

 

 القوة المميزة بالسرعة 9  .1.1.4.4.1

مي في التغمب عمى المقاومة يعني مقدرة الجيازيف العصبي و العض "     
، و قد عرفت بالمظير السريع لمقوة العضمية و  باالنقباضات ذات السرعة المرتفعة

محمد  -الفتاح  )وجدي مصطفى " . ة القوة في الحرك وة ج كؿ مف السرعالذي يدم
  . (412، صفحة 1221لطفي السيد، 

أمكانية الجياز العصبي العضمي في إنتاج أقصى قوة 9 " و  تعرؼ كذلؾ بأنيا        
 institut national du sport et l'éducation) "في أقؿ وقت ممكف 

phisique, 1991, p. 165).    

ىي القدرة عمى إظيار أقصى قوة في أقؿ زمف ممكف و عميو فإف التوافؽ        
 العضمي العصبي لو دور كبير في ىذا ، فالوثب لألعمى يعتبر أحد طرؽ القياس

  (427-426، الصفحات 4885عمي فهمي البيك، -)احمد محمد خاطر

و عميو يستنتج الطالباف الباحثاف أف القوة المميزة بالسرعة ىي قدرة العضالت       
 . عمى إعطاء أقصى جيد في أقؿ زمف ممكف
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 القوة المميزة بالتحمل 9. 2.1.4.4.1

مقدرة الرياضي عمى مقاومة التعب أثناء 9 " بأّنيا  عصام الوشاحييعرفيا         
)عصام ". المجيود الدائـ الذي يتميز بارتفاع درجة القوة في بعض أجزاءه و مكوناتو 

 .(57الوشاحي،، صفحة 

المقدرة بدوف انقطاع عمي االحتفاظ «  : ابأني (zimkinزيمكين ) ياويعرف        
 . (4885)البيك خ.و ،   » العضمية لفترة طويمة في أداء المجيود.بالقوة 

و عمى ذكر التعريؼ السابؽ نستخمص أف القوة المميزة بالتحمؿ عمى أّنيا         

 القدرة عمى االستمرارية في بذؿ مجيود عضمي يتميز بمستوى عاؿ مف القوة العضمية. 

 لسرعة 9 . ا1.4.1

تعتبر السرعة واحدة مف المكونات األساسية الميمة لمياقة البدنية الالزمة لمختمؼ    

لكثير مف الفعاليات أنواع األنشطة الحركية ،و ىي مرتبطة بمكونات مستوى اإلنجاز 

المبرمجة في مختمؼ الممتقيات الدولية ذات المستوى العالي ، فقد اىتـ المختصوف 

 .فأجمعوا عمى أنيا أىـ مكونات المياقة البدنية بيذه الصفة 

 تعريف السرعة 9  .4.1.4.1
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القدرة عمى أداء حركات معينة في أقصر زمف ممكف 9 " السرعة عمى أّنيا  تعرؼ     
)مروان " ... و يرى البعض أّنيا سرعة عمؿ حركات مف نوع واحد بصورة متتابعة 

 .  (425، صفحة 4888المجيد إبراهيم ، عبد 

قابمية الفرد لتحقيؽ عمؿ في أقؿ زمف ممكف و 9 " عمى أّنيا درنهوف بينما يرى     
 تتوقؼ عمى سالمة الجياز العصبي العضمي عند الرياضي .

    (dornhooff.m.h, 1993, p. 82) .  

الصفة التي تسمح بتنفيذ الحركة بأقصى سرعة أو تكرار 9 " كما تعرؼ كذلؾ بأّنيا    
 (legu-yader-j, 1990, p. 69)" أكبر عدد مف الحركات في أقؿ زمف ممكف 

 . 

السابقة يستخمص الطالباف الباحثاف أف السرعة ىي المقدرة عمى  مف خالؿ التعاريؼ   
 ركي المتشابو في أقؿ وقت ممكف . تكرار األداء الح

 . انواع السرعة 1.1.4.19

 قسـ السرعة إلى ثالث أنواع رئيسية : ت حسب محمد حسف عالوي    

 السرعة االنتقالية  -           

 السرعة الحركية  -           

)محمد حسن عالوي ،  سرعة رد الفعؿ الحركي ) سرعة االستجابة ( . -           
 . (444، صفحة 4881
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  السرعة االنتقالية 9 .4.1.1.4.1

ذلؾ الترابط بيف انتقاؿ 9 " أنيا سميمان عمي حسن و زكي درويش  يعرفيا         
)سميمان عمي حسن و زكي " الجسـ مف مكاف إلى آخر خالؿ وحدة زمنية معينة 

 .  (222، صفحة 4882درويش ، 

 " إمكانية االنتقاؿ مف مكاف آلخر و بأقصى سرعة ممكنة "9و تعرؼ كذلؾ بأّنيا      
(bayer claude, 1996, p. 154)  

قدرة عمى العدو لمسافة الما سبؽ نستخمص أف السرعة االنتقالية ىي مف خالؿ       
 .  معينة في أقؿ زمف ممكف

 

 السرعة الحركية 9 . 1.1.1.4.1

أداء حركة 9 " بأّنيا محمد حسن عالوي و محمد نصر الدين يعرفيا كؿ مف         
 .   "ذات ىدؼ محدد لمرة واحدة أو لعدد متتالي مف المرات في أقؿ زمف ممكف

 .                                             (121، صفحة 4883)محمد حسن عالوي و محمد نصر الدين رضوان، 

دد التكرارات في فترة زمنيػة قصيرة ػأداء حركة ذات ىدؼ محدد ألقصى ع ىي       
 .(14، صفحة 4888محمد صبحي حسنين،  -)كمال درويشو محددة 

السابقة يذكر الطالباف الباحثاف أّف صفة السرعة الحركية  و مف خالؿ التعاريؼ       
 حركات الوحيدة في اقؿ زمف ممكف .ال ىي قدرة الرياضي عمى أداء

 

 سرعة رد الفعل الحركي ) سرعة االستجابة ( 9 .2.1.1.4.1
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القدرة عمى االستجابة الحركية لمثير معيف 9 " بأنيا عادل عبد البصير يعرفيا          
 .  (427، صفحة 4888)عادل عبد البصير عمي، " .  في أقصر زمف ممكف 

 يوجد نوعاف مف سرعة االستجابة : "أنو  محمد حسن عالوي  كما يذكر     

و ىي عبارة عف استجابة واعية و التي  : سرعة االستجابة البسيطة -            
فييا يعرؼ الفرد مسبقا نوع المثير المتوقع و يكوف عمى أىبة االستعداد 

 لالستجابة بصورة معينة .

: و تتميز بوجود كثير مف المثيرات و كذلؾ  سرعة االستجابة المركبة -            
  المتعددة.  و في ىذا النوع ال يعرؼ الفرد  إمكانية الحركات اإلستجابية

 " سمفا نوع المثير الذي سيحدث و كذلؾ نوع االستجابة الحركية.

 . (457-455، الصفحات 4881)محمد حسن عالوي،              

ستجابة السابقة يستخمص الطالباف الباحثاف أف سرعة اال مف خالؿ التعاريؼ       
عمى بذؿ أقصى سرعة استجابة حركية لمثير معيف سواء كاف مقدرة الالحركية ىي 

 معروفا أو مجيوال .
 

 . الوثب الطويل 9 1.1

تعد فعالية الوثب الطويؿ مف أبسط و أسيؿ مسابقات الوثب إذا نظرنا مف         
الخارجي لألداء ، أما إذا قمنا بتحميؿ األداء الفني لموثب الطويؿ لوجدنا ناحية الشكؿ 

أنو مبني عمى قانوف المقذوفات ، لذا يتطمب األداء مقدرة خاصة مف الخصائص 
المتكاممة و التوافقية لالرتقاء الجيد و الحفاظ عمى توازف الجسـ أثناء الطيراف فيتطمب 



 44-43)و مميزات الفئة العمرية  الوثب الطويلو  الصفات البدنية               الفصل الثاني
 سنة( 

 

 45 

السرعة التي تعتبر بصفة خاصة مف الوسائؿ عنصر القوة و نجاح القوة المميزة ب
 الفعالة لتنمية االرتقاء في الوثب الطويؿ .

يمر األداء الحركي لموثب الطويؿ بمراحؿ فنية متالحقة تتمثؿ في االقتراب ،         
االرتقاء،  الطيراف و أخيرا اليبوط و لكؿ مرحمة واجباتيا الحركية الخاصة ال يمكف 

، الصفحات 4888)كمال جميل الربظي، الناحية العممية   فصؿ بعضيا البعض مف
476-477) . 

 

 االقتراب 9 . 4.1.1

إف لالقتراب أىمية كبرى ، و يعتمد عمى العضالت السفمى ألعضاء الجسـ ، فكمما  
كانت سرعة االقتراب في تزايد دوف خسارة كبيرة فييا زادت مسافة الوثب و يمكف 

 تجزئة ىذه المرحمة إلى : 

 بدء االقتراب و التدرج في السرعة 9  .4.4.1.1

يبدأ المتسابؽ مف البدء العالي ، و تعرؼ بالسرعة االبتدائية أو السرعة األفقية وقت 
اإلقالع ، و تتوقؼ درجة ميؿ الجذع أماما عمى طريقة زيادة المتسابؽ لسرعتو ، 

 .فيتمكف مف الوصوؿ إلى سرعتو القصوى في مسافة قصيرة . 

 . ضبط االقتراب 9 1.4.1.1

واء في المنافسات أو المدارس أف يعمؿ عمى إيجاد عمى الرياضي أو المتسابؽ س
 مسافة االقتراب معتمدا عمى : 
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 .ثبات مسافة االقتراب  -

 عدد الخطوات و سرعتيا تكوف مستقرة في كؿ محاولة . -

 . التدرج في طوؿ الخطوة و اتساعيا  -

 . التغيير في خطوات االقتراب األخيرة 2.4.1.19

االرتقاء ، و ىذا بتغيير شكؿ و توقيت خطواتو األخيرة لتصبح و تعد مرحمة ما قبؿ 
سـ مما  54سـ إلى  02الخطوة قبؿ األخيرة أطوؿ مف التي تمييا و األخيرة بحوالي 

، صفحة 4885)عمي حسن القصعي ،   يؤدي إلى انخفاض مركز ثقؿ الجسـ .
87). 

 . االرتقاء 9 1.1.1

     يعد اليدؼ األساسي مف االرتقاء الحصوؿ عمى قوة لدفع الجسـ لألماـ و لألعمى   
 و التي تنقسـ إلى ثالث مراحؿ : 

 وضع قدم االرتكاز عمى الموح 9  .4.1.1.1

مفصؿ  لوح االتقاء و القدـ مصحوبة مع ثني بيف °  102إلى °  111تنشأ زاوية 
 .) مرحمة التقمص أحيانا (  الركبة .

 

 . االرتكاز 9 1.1.1.1
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اإلعداد لمدفع و ثني مفصؿ رجؿ االرتقاء و الفخذ أفقي و يكوف مركز ثقؿ الجسـ لـ 

 يتعدى بعد الخط العمودي و تكوف كؿ الحركات موجية إلى األعمى . 

 . الدفع 9 2.1.1.1

حرة و تنتيي حتى تترؾ رجؿ االرتكاز العممية الفعمية لالرتقاء و مرجحة الرجؿ ال

، صفحة 4885)عمي حسن القصعي ،  ىذا بمساعدة مرجحة الذراعاف .األرض 

422) 

 . الطيران 9 2.1.1

يحدد  تبدأ ىذه المرحمة بترؾ قدـ االرتقاء لموح و تنتيي بيبوط القدميف لحفرة الرمؿ ،

فييا النوع المميز لمطريقة المستخدمة أثناء الوثب  و تتوقؼ عمى سرعة و زاوية 

 الطيراف و ارتفاع مركز ثقؿ الجسـ عند بدء الطيراف .

 . الهبوط 9 3.1.1

يرسـ منحنى مركز ثقؿ الجسـ مسار عممية الوثب في اليواء ، و يخضع لعامؿ 

مالمسة الرمؿ بقدميو إلى أبعد نقطة  الجاذبية األرضية حتى يتجو خط سيره ألسفؿ و

 187، الصفحات 4886)بسطويسي أحمد ، . ممكنة و تنتيي بتجمع أجزاء الجسـ 

- 222) . 
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 خاتمة 9  -

إف التحضير البدني لمتالميذ في ممارسة نشاط الوثب الطويؿ في المؤسسات التعميمية 

حتى ولو في قمة الحجـ الساعي ، إذ يتطمب منيـ بذؿ جيد أكبر خاصة أمر ضروري 

 في صفتي القوة و السرعة ليعود إيجابا عمى مستوى اإلنجاز و تكنيؾ عممية الوثب .

 

 

 سنة ( 9  44 – 43. خصائص و مميزات الفئة العمرية ) 2.1

 اإلنساف ضمف أطواره المختمفة  تعد المراىقة مف أخطر المراحؿ التي يمر بيا      
 التي تتسـ بالتجدد المستمر، و الترقي في معارج الصعود نحو الكماؿ اإلنساني الرشيد

ممكف في ىذه المرحمة التي تنتقؿ باإلنساف مف الطفولة إلى الرشد ىي التغيرات في  ،
الدينية  و عاليةاالنف االجتماعية، العقمية، الفسيولوجية، مظاىر النمو المختمفة)الجسمية،

داخمية و خارجية ويشير  ( و لما يتعرض اإلنساف فييا إلى صراعات متعددة،و الخمقية
، و لكنو  ، وىي أّف النمو ال ينتقؿ مف مرحمة إلى أخرى فجأة ذلؾ إلى حقيقة ميمة

تدريجي و مستمر و متصؿ، فالمراىؽ ال يترؾ عالـ الطفولة و يصبح مراىقا بيف 
  شكؿ نمو و تغير  االنتقاؿلكنو ينتقؿ انتقاال تدريجيا و يتخذ ىذا عشية و ضحاىا، و 

 في جسمو و عقمو ووجدانو.

 تعريف المراهقة 9. 4.2.1
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 لغــــــــة9 -      

تفيد معنى االقتراب أو الدنو مف الحمـ و بذلؾ يؤكد عمماء فقو المغة ىذا المعنى في    
  (45، صفحة 4883)فؤاد البهي السيد، الفرد الذي يدنو مف الحمـ  و اكتماؿ النضج 

 اصطالحا9 -    

" و معناه التدرج نحو النضج adoleceىي مشتقة مف المصطمح الالتيني "     
 البدني و الجنسي و االنفعالي و العقمي أي النمو إلى النضج .

تبدأ بتغيرات جسمية يتبعيا البموغ وتنتيي أّف المراىقة  و يتفؽ عمماء النفس عمى       
حالة الرشد الكامؿ التي تقاس بالنضج االجتماعي و البدني و إف كانت ىذه  بإتماـ

 . (12، صفحة 4881)هدى محمد قناوي،   الجوانب لمنمو ال تتـ في وقت واحد

و قد عّرفيا " مالؾ سميماف مخوؿ" بأّنيا مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة إلى الشباب       
و تتسـ بأنيا مرحمة معقدة مف التحوؿ و النمو، و تحدث فييا تغيرات عضوية، نفسية 

)مالك سميمان و ذىنية واضحة تجعؿ الطفؿ الصغير عضوا في مجتمع الراشد 
 . (41، صفحة 4884خول، م

ىي مرحمة مف مراحؿ  المراىقة مرحمة الطالباف الباحثاف إجرائيا أف يعرفيا و       
مع  التفاعؿ عميو يسيؿ المرحمة ليذه الطفؿ فإف تأمؿ الطفولة، بعد تأتي التي العمر

 أخد إلى يسعى و االنطالؽ و إلى التحرر يسعى فالمراىؽ بطبعو المتغيرات المتالحقة،
 .إثبات الذات أجؿ مف مغايرة أفكار تبني آراء و في و يأخذ استقاللو

 

 

 سنة( 9 44 -43 ) مبكرة. الخصائص العامة لمرحمة المراهقة ال1.2.1
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تعتبر المراىقة مرحمة تحوؿ و بذلؾ يبدأ المراىؽ بتغييػػػػػر ثوب الطفولة الرتداء        
بأنيا : " امتداد في السنوات التي يقطعيا البنوف  زلد()جير ثوب الرجولة ، حيث يػػػػرى 

و البنات متجاوزيف مدارج الطفولة إلى مراقي الرشد ، حيث يتصفوف بالنضج العقمي و 
االجتماعي و الجسمي " و أّف معرفة المدرس لخصائص ىذه المرحمة  واالنفعالي 

ي لو أىمية بارزة العمرية في مجاؿ النمو الجسمي و الحركي و االجتماعي و االنفعال
)عبد العمي  في إعداد الوحدات التعميمية و تنفيذىا باستخداـ أنسب الوسائؿ التدريسية .

 . (481، صفحة 4883الجسماني، 

العالقة ) جيمس أوليفران (9 " و ألىمية دراسة جوانب النمو في ىذه المرحمة يؤكد  
و النمو الفكري و النمو االنفعػػػػػالي و النمو االجتماعػػػػي ىي  ةاألنشطػػػػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػػبيف 

امين أنور -)محمد الحمامي " .في الواقػػػػػع وثيقػػػػػة مف المستحيؿ الفصؿ بينيما 
 . (77، صفحة 4882الخولي ، 

إّف في ىذه المرحمة نجد التالميذ يميموف إلى )مفتي إبراهيم حماد (9 " و يذكر     
أداء الحركات و الفعاليات التي تتطمب مستوى عاؿ نسبيا مف القدرات البدنية ، و كذا 

" و االعتماد عمى النفس   األنشطة التي تتطمب قدرا كبيرا مف الشجاعة و المثابرة
 . (411، صفحة 4885فتي إبراهيم حماد ، )م

المراىؽ يبدي قدرة جيدة لمتعمـ ، و تسمح 9 " أّف ) فايناك( و في ىذا المجاؿ يرى    
و السرعة و بقية عناصر األداء البدني التي تساىـ في تطوير  القوةىذه المرحمة بتنمية 

 .  (weineck, 1990) "األداء الحركي 

 سنة ( 14 –15 و مما سبؽ يستخمص الطالباف الباحثاف أّف ىذه المرحمة العمرية )   
حركي في النشاط ىي أحسف مرحمة لالرتقاء بمستوى الصفات البدنية لمتمميذ و األداء ال
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ىي  لى مرحمة النضج في جوانب النمو ولكوف التمميذ يصؿ فييا إ الرياضي الممارس
: 

 . النمو الجسمي 4.1.2.19

يعمؽ المراىقوف و المراىقات في ىذه المرحمة أىمية كبيرة عمى النمو الجسمي و    
 عنايات محمد فرج ()يتضح االىتماـ بالمظير الجسمي و الصحة الجسمية ، و يذكر 

الجياز  و يزداد نموفي ىذه المرحمة تظير الفروؽ بيف الجنسيف بصورة واضحة 9 " أفّ 
 (63، صفحة 4887)عنايات محمد فرج،  "أكبر مف الجياز العظميالعضمي بدرجة 

كما تتميز ىذه المرحمة بالبطء في معدؿ النمو الجسماني و يالحظ استعادة الفتى     
و الفتاة تناسؽ شكؿ الجسـ ، كما تظير الفروؽ الفردية في تركيب جسـ الفتى و الفتاة 

بصورة واضحة و يزداد نمو العضالت و الجذع و الصدر و الرجميف أكبر مف نمو 
لجسمي، و يصؿ الفتياف و الفتيات إلى نضجيـ العظاـ حّتى يستعيد الفرد اتزانو ا

 . (435، صفحة 4884)محمد حسن عالوي، البدني الكامؿ تقريبا 

القاعدة الذىنية لمحياة 9 "  أفّ ) محمد رفعت ( و عف أىمية ىذه المرحمة العمرية يذكر  
حالة صحية جيدة يتحمؿ بدوف تعب أعباء و السعيدة ىي أف يكوف التمميذ المراىؽ في 

متاعب الحياة اليومية و ذلؾ بأف يّدخر جسمو رصيدا مف الجيد و القوة و الحيوية و 
المقاومة ، حيث يصد و يمنع و يتغمب عمى جميع األمراض و اإلصابات التي 

 .  (175، صفحة 4882)محمد رفعت،   " تعترضو

و في ىذا الصدد يرى الطالباف الباحثاف عمى أّنو يجب عمى المراىؽ أف يمـ    
بالعادات الصحية ، و أف يمارسيا في غذائو و نموه . و أف يتجنب التخمة ، و أف 

و أف يتجنب  يناـ ما يقرب مف تسع ساعات حّتى يوفػر لجسمو الطاقة الضرورية لو ،
 األعماؿ القاسية و المرىقة التي قد تجيد قمبو و جيازه التنفسي . 
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النمو الطولي يرتبط ارتباطا " أّف ) جون ( 9 و بخصوص النمو الطولي يذكر      
 1 قويا بنمو الجياز العظمي حيث يتباطأ النمو فينخفض معدؿ الزيادة في الطوؿ مف

 .  "سـ  02إلى 14أيف بمغت نسبة الزيادة مف سـ ، بخالؼ المراحؿ السابقة  0إلى 

    (joun michel, 1995, p. 80). 

يزداد اتساع المنكبيف عند 9 " أّنو ) فؤاد البهي السيد ( و في نفس المجاؿ يشير     
  "الفتى تبعا الزدياد نموه ، و توطئة لوظيفتو الشاقة التي تعتمد عمى القوة 

 . (168، صفحة 4883)فؤاد البهى السيد،      

وزف التمميذ يختمؼ في طفولتو 9 " أف ) فيرى فايناك ( أما عف النمو الوزني يرى     
كغ خالؿ  3و مراىقتو و رشده حيث ينخفض معدؿ الزيادة في الوزف تدريجيا إلى 
 "مرحمة المراىقة الثانية ، كما تشيد ىذه المرحمة نياية النمو العضمي 

    (weineck, 1992, p. 308)  . 

الوزف و النمو الطولي 9 " أّف  د العمي نصيف و قّسام حسن() عببينما يذكر كؿ مف  
)عبد العمي نصيف و قّسام تبقى زيادتو و أحيانا تصؿ مقاييسو إلى شكؿ متناسؽ 

 .  (33، صفحة 4887حسن، 

(  سنة 14-15و مما سبؽ يستخمص الطالباف الباحثاف أّف المرحمة العمرية )     
تتميز عف باقي المراحؿ العمرية األخرى بالبطء في معدؿ النمو الطولي و الوزني الذي 

 .  يبقى في صالح األداء الحركي الجيد و إمكانية االرتقاء باألداء الرياضي

 . النمو الحركي 1.1.2.19
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تتميز ىذه المرحمة ببطء النمو الذي يبقى في صالح األداء الحركي حيث يمكف       
 االرتقاء باألداء الرياضي.

أّف ىذه المرحمة تعتبر دورة جديدة لمنمو الحركي )محمد عوض بسيوني ( 9 " يقوؿ    
و يستطيع فييا الفتى و الفتاة سرعػػػػػػػة اكتسػػػػػػػػاب و تعمـ مختمؼ الحركػػػػػػػػػػػات و إتقانيا 
و تثبيتيا باإلضافة إلى ذلؾ فإّف عامؿ زيادة قوة العضالت التي يتميز  بيا الفتى في 

نية ممارسة أنواع متعددة مف األنشطة الرياضية ىذه المرحمة يساعد كثيرا عمى إمكا
)محمد عوض بسيوني. قنصل بايس  . "التي تتطمب المزيد مف القوة العضمية 

 . (436، صفحة 4881الشاطئ، 

الممػػػػارسػػػػة الرياضيػػػػػة بشكػػػػؿ 9 " أّف  ) عبد الرحمان محمد العيسوي (و يذكػػػػر       
منتظػػػػـ السيما في ىػػػػذه المرحمة العمريػػػػػػػػػػػة تعمؿ عمى تحسيػػػػػػػػف التوافػػػػػػؽ الحركػػػػػػػػي و 

)عبد الرحمان محمد  . "استبعاد األعراض السمبيػػػػػػة المصاحبػػػػػة لعمميػػػػػػة البمػػػػػػوغ 
 .  (48، صفحة 1224العيسوي ، 

أّف األداء الحركي يكوف متميزا باالتزاف ) عنايات محمد أحمد فرح ( 9 " و ترى      
التدريجي و يستطيػػػع الفػػػػػػػرد  أف يصػػػػػػػػػػػػؿ في مرحمػػػػػػػػػػة األداء إلى العديػػػػػػد مػػػػف 

)عنايات محمد احمد فرح، " . ػػػػػػػػػػة الرياضيػػػػػػػة إلى درجػػػػػػػػة اإلتقػػػػػػػػاف الميػػػػػػػارات الحركي
 . (63، صفحة 4887

عمى ) قسم حسن حسنين و آخرون ( أّما في مجاؿ تنمية الصفات البدنية يؤكد      
مية القوة المميزة بالسرعة بشكؿ جيد ضرورة اىتماـ المػدرس خالؿ ىذه المرحمة بتن" 

)قاسم حسن حسنين، ". ألّنيا ميمة جدا باعتبارىا القاعدة األساسية ألي أداء حركي 
 . (225، صفحة 4887
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إّف تحسف و تطور األداء الحركي يمكف التوصؿ ) هايتراريش ( 9 " كما ترى         
إليو عف طريؽ تنمية الصفات البدنية و الحركية و ذلؾ بوضع الوسائؿ المالئمة 

لتنميتيا و تطويرىا بطريقة عممية باإلضافة إلى أنيا توفر الجيد و الوقت و تساىـ في 
 . (4886الهادي و يوسف البدري ، )احمد ". مستوى األداء بطريقة اقتصادية 

سنة(  14-15و مما سبؽ يستخمص الطالباف الباحثاف أّف ىذه المرحمة العمرية )    
يستطيع فييا المدرس أف ينمي الصفات البدنية مف قوة و سرعة و قوة مميزة بالسرعة 

 .و مستوى اإلنجازالتي ترفع مف قابمية التعميـ الحركي 

 . النمو االنفعالي و العقمي 9 2.1.2.1

إّف إشباع حاجات التمميذ في ىذه المرحمة يعني )محمد إبراهيم ( 9 " يذكر          
أنو يتقدـ نحو الحرية اإليجابية و إف يتعمؽ بالعالـ عمى نحو تمقائي بالحب و الجد في 

األخالؽ العمؿ، معبرا بذلؾ عف إمكانيتو الحسية و العاطفية  و العقمية عمى نحو 
المرغوب فييا ، و التسمط عمى التمميذ خاصة في ىذه المرحمة ، و عدـ إشبػػػاع 

حاجاتػػػػػػػػو الضرورية يؤدي إلى األعراض المرضية لعؿ مف أىميا التسمطية في الفكر 
الفرد ب تؤدي أحػػػػػػد ميكانيزمات الدفاع التي)فروم( و السموؾ و المواقؼ التي يعتبرىا 

مف حريتو و استقاللو الذاتي باالندماج مع أشخاص أو جماعة تمنحو إلى التخمص 
 . (121، صفحة 4886)محمود إبراهيم عيد ، " . الشعور بالقوة 

أّف االنفعاالت الحادة تؤثر عمى صحة الفرد ) فؤاد البهى السيد ( 9 " و يذكر        
  عمى اتجاىاتو النفسية و عاداتو المختمفة تأثيرا قد يفوؽ نموهو عمى نشاطو العقمي و 

و تطوره لذا مف الواجب أف يعّود المراىؽ عمى ضبط النفس حتى يروضيا عمى رؤية 



 44-43)و مميزات الفئة العمرية  الوثب الطويلو  الصفات البدنية               الفصل الثاني
 سنة( 

 

 55 

-248، الصفحات 4883)فؤاد البهى السيد، " الجوانب السارة لكؿ مواقؼ مؤلمة 
212)  . 

لى إسنة( يصؿ  14-15فيما يخص النمو العقمي فأّف التمميذ في ىذه المرحمة )أما  
في ) محمد حسن عالوي ( مرحمة النضج العقمي و مف مظاىر النمو العقمي يمخصيا 

 النقاط التالية : 

 يزداد نمو القدرات العقمية و خاصة المفظية و السرعة اإلدراكية .  -       

  صة في حالة المراىقيف األكثر استقالال و ذكاء و األعمى يظير االبتكار خا -      

 .في مستوى الطموح          

 نمو التفكير المجرد و التفكير اإلدراكي و تتسع المدارؾ و تنمو المعارؼ  -      

 تزداد القدرة عمى التحصيؿ و عمى ما يقرأ مف معمومات  -      

 تظير الفروؽ الفردية و تكشؼ استعداداتيـ  و تتضح القدرات العقمية المختمفة -      

 .  (437، صفحة 4884)محمد حسن عالوي، و االىتماـ بالتفوؽ الرياضي       

 

 . النمو االجتماعي 9 3.1.2.1
 

في ىذه المرحمة 9 " أنو )محمد عوض بسيوني و فيصل ياسين الشاطئ( يرى       
 الميوؿ الكتشػػػػاؼ البيئةيزداد 
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      و المناظر، و القدرة عمى االنتظاـ في جماعات و التعامؿ معيا بطريقة        
   إيجابية منتجة ، و ذلؾ لالبتعاد عف األنانية و الذاتية. و تكوف اإلناث أكثر مف 

   ".ػالـ اليقظة كمخرج مف القمػػػؽ ػػاؿ و أحػػػػػور مف حيث اليروب إلى الخيػالذك

 . (442، صفحة 4887)محمد عوض بسيوني و فيصل ياسين الشاطئ،  

االتصػػػاؿ الذي يعتبػر مف أىػػـ " ىو  المبكرةو لعػػؿ ما يميز مرحمػػػة المراىقػػػة        
)عبد المنعم المميجي و حممي " خصائص النمػػو االجتماعي لممراىػػػؽ في ىذه المرحمة 

 .(27، صفحة 4884المميجي، 

يتحدد السموؾ االجتماعي المناسب في ىذه المرحمة عف طريؽ مبادئ  كما"       
 "مجردة مقبولة بدال مف أف يتحدد السموؾ بواسطة الثواب و العقاب 

 . (43، صفحة 4883)أرنوف وابتيج،    

 مظاىر النمو االجتماعي فيما يمي : ) محمد حسن عالوي( و يمخص   

 تزداد الرغبة في المناقشة خاصة مع الكبار لتأكيد النزعة االستقاللية . -      

 الميؿ إلى االشتراؾ في أعماؿ اإلصالح االجتماعي و تغيير األوضاع .أمثؿ  -     

 ازدياد النزعة االستقاللية في الرأي و التعرؼ حتى يشعر بالمساواة مع الكبار . -     

الكشؼ عف  ة فياـ بالشػػػػػػػؤوف المتعمقة بالديف و الفمسفػػػػػػػػة و الرغبػػػػػاالىتمػػػػػػػػػ -     
 . (434)محمد حسن عالوي ، صفحة  األسباب و المسببات.
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أف الشاب يصبح أكثر تفاعؿ مع أقرانو و تزداد )مفتي إبراهيم حماد( 9 " و يذكر     
)مفتي ابراهيم حماد ، " مقدرتو عمى إنتاج أنماط مف السموؾ الجماعي أكثر عمقا 

 .  (414، صفحة 4885

 

 

 

 

 الخـــاتــمـــة 9 -

سنة( مرحمة جد حساسة فيي تعتبر  14-15) مبكرةتعتبر مرحمة المراىقة ال    
، فعمى مدرس  الثانويو بداية التعميـ  متوسطةالمحطة األخيرة و النيائية لممرحمة ال

التربية البدنية و أف يكوف ممما بالنواحي العممية لدرس التربية البدنية و الرياضية حتى 
ئص المرحمة يتسنى لو استخداـ األمثؿ لموحدات التدريسية و التي تتناسب مع خصا

 العمرية .

فالتمميذ بحاجة إلى رعاية كافية تتضمف عدـ تعّرضو لألمراض و اإلصابات حتى 
تستمر عممية نموه بطريقة سميمة ، ألّنو مف غير المعقوؿ النظر إلى تطوير المياقة 

البدنية و الوظيفة وحدىا دوف تأثيرىا بالعوامؿ األخرى ألّف اإلنساف يعمؿ ككؿ و ليس 
 كأجزاء منفصمة . 

ذا المنطمؽ يستخمص الطالباف الباحثاف أّف المياقة البدنية و الوظيفية و مف ى     
تعني جسـ سميـ يستطيع التعامؿ مع متطمبات الحياة بشكؿ إيجابي تكمف في سالمة 
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األجيزة الداخمية و الناحية الجسمية و الحركية و االنفعالية  و العقمية و االجتماعية و 
 زيادة كفاءة الجسـ . النفسية ألّنيا الركائز الميمة في
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 : األول خاتمة الباب

 

 الصفات  تناول الطالبان في ىذا الباب النظري الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات

 إلىالمتوسط .كما تطرقا التعميم و كذا تالميذ مرحمة  فعالية الوثب الطويلالبدنية و 

و فوائد ومتى تستخدم  أىميةمن  فعالية إستراتيجية التدريس باستخدام األلعاب المصغرة

من حيث المفيوم  األلعاب المصغرة إلى باإلضافةو المعايير  األسموبودور المعمم في 

مكونات الصفات البدنية  بما فييا صفتي القوة و  أيضاوكذلك ىذه األلعاب  ىدافأو 

من حيث سنة (  41 – 41و مميزات المرحمة العمرية )  خصائص إليياوضم السرعة 

مميزات المياقة  إلى أشار األخيرالخصائص ومميزات ونمو في ىذه المرحمة وفي 

تم االستفادة من ىذا المحتوى  بأنوالمتوسط . ويشير الطالبان  التعميم البدنية في مرحمة

و الختامية القاعدية  ةفي تصميم المتغير المستقل قيد البحث مع االلتزام بالكفاء

 المنشودة في المناىج .

 



 

 : ثانيالبــاب ال
 

       ميدانية الدراسة ال
 



الباب 
                                                                                    الثاني 

 الدراسة الميدانية
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 مدخل الباب الثاني : 

 

 لقد تضمن هذا الباب عمى فصمين بحيث الفصل األول خصص لمنهجية البحث      

و اإلجراءات الميدانية و إبراز من خالل منهج البحث المستخدم , عينة البحث ,    

مجاالت البحث , الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث , شرح أدوات البحث, الوسائل 

اإلحصائية المعتمدة , بينما الفصل الثاني شمل عرض نتائج االختبارات المنجزة عمى 

بحثان إلى عرض ومناقشة النتائج ومقابمة النتائج العينة التجريبية, كما تطرق فيه ال

بالفرضيات ثم استخالص مجموعة من االستنتاجات والخالصة العامة لمبحث وختم 

 هذا الفصل األخير بمجموعة من التوصيات واقتراحات مستقبمية.

 

 

 

 

 

  



 الفصل األول :
 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية 

 

 تمهيد   - 

 . منهج البحث1.1

 . التجربة االستطالعية1.1

 . مجتمع و عينة البحث1.1

 . الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث1.1

 .  مجاالت البحث1.1

 . المجال البشري1.1.1

 . المجال الزمني1.1.1
 

 . المجال المكاني1.1.1
 

 األسس العممية لالختبار. 1.1
 

 . الثبات 1.1.1
 

 .  الصدق1.1.1



 

 . الموضوعية 1.1.1
 

 . الوسائل اإلحصائية1.1
 

 . االختبارات المستخدمة في البحث1.1
 

 . األهداف اإلجرائية لموحدات التعميمية المقترحة1..1
 

 الفصلخاتمة  -
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 تمهيد:  -

، و ىذا باالعتماد على  إّن درس التربية البدنية و الرياضية أصبح قابال للقياس    

ية سكساب التربية البدنإلالطرق المختلفة و األساليب اإلحصائية و التعليمية المتعددة ، 

تلك النتائج الموضوعية و الدقيقة التي تصل إلييا و و الرياضية الصبغة العلمية 

الدراسات و ىنا تسكمن أىمية الجانب التطبيقي في الدراسات الميدانية و سكذلك تدعيميا 

بالجانب النظري لسكل دراسة بيدف اإلجابة على التساؤالت المطروحة و الوقوف على 

مصاغة ، و عليو تطرق الباحثان في ىذا الجانب إلى مدى التحقق من الفرضيات ال

المنياج المختار و سكذلك اإلجراءات التطبيقية المتبعة أين سيتم عرض منيج البحث ، 

العينة و طريقة تحديدىا و مدى صدقيا و ثباتيا ، ما تطرق الباحثان إلى المعالجات 

الوثب  يةفي فعالقمي ز الر و االنجااإلحصائية المتبعة و مواصفات االختبارات البدنية 

 الطويل .

 منهج البحث :. 1.1

: " أنو الطريقة التي يتبعيا عمار بوحوش و محمود محمد دنيبات يعرفو      
)عمار بوحوش و محمود محمد الباحث في دراستو للمشسكلة السكتشاف الحقيقة " 

 .  (89,ص1995دنيبات, 

منيج البحث باختالف المواضيع و المشسكالت المراد معالجتيا وقد حيث يختلف    
استخدم الباحثان في ىذه الدراسة المنيج التجريبي باعتباره أسكثر المناىج المالئمة 
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لطبيعة مشسكلة البحث و تحقيقا ألىدافو و يمسكن بواسطتو الحصول على نتائج ذات 
علمي العام إلى قياس التأثير درجة عالية من الموضوعية ، سكما يشير في مضمونو ال

 لمواقف أو عامل معين على ظاىرة ما و ىو مرتبط بالجانب الزمني .

 : االستطالعية. التجربة 2.1

تعتبر التجربة االستطالعية إحدى الطرق التمييدية المراد القيام بيا ذلك من أجل     
التوصل إلى أحسن طريقة إلجراء االختبارات التي تؤدي بدورىا إلى نتائج صحيحة و 

 بالتجربة االستطالعيةقد قمنا مضبوطة ، و سكذلك تطبيق الطرق العلمية المتبعة و 
إجراء التجربة تلمسان و الغرض منيا  تالوت/بعين  في متوسطة ولد قادة مصطفى

الميدانية باإلضافة إلى تحديد جوانب المشسكلة التي ىي قيد الدراسة و بناءا على ذلك 
ذسكور. و ذلك من اجل تطبيق االختبارات التي ة متوسط لثالثاتم اختيار تالميذ السنة 

 الدسكاترة و ذلك من أجلاختيرت من قبل الباحثان بعد المصادقة علييا من قبل بعض 
:  

 معرفة الصعوبات و المشاسكل و التي قد تواجو الباحث . -1

 مدى تفيم عينة البحث لالختبارات . -2

 االختبارات. إلجراءالتوصل إلى أفضل طريقة  -3

 مراعات الوقت عند تنفيذ االختبارات . -4

 مدى تناسب االختبارات لعينة البحث . -5

االختبارات  الذي تمثل في إجراء مجموعة 2019/  01 / 06 فيبدأ العمل التجريبي  

تالميذ و ذلك من أجل صدق و ثبات و موضوعية االختبارات و  10 القبلية على
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تالميذ (  في  10 بعدىا أجريت االختبارات البعدية  على نفس العينة )

13/01/2016 . 

التربية البدنية و الرياضية مستوى  يسكما قام الباحثان بمقابلة شخصية مع مفتش      

بتلمسان مع اإلشارة إلى الصعوبات و العراقيل و ىذا بغية تفيم  المتوسط التعليم

 األسئلة المطروحة عليو.

 عينة البحث :مجتمع و . 3.1 
  

عينة البحث ىي المعلومات عن عدد  : "العزيز فيمي ىيسكل أن  عبديقول     
الوحدات التي تسحب من المجتمع األصلي لموضوع الدراسة بحيث تسكون ممثلة تمثيال 

 .  (1994)عبد العزيز فهمي هيكل,  " صادقا لصفات ىذا المجتمع

تعمم نتائج الدراسة "ىي جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصلي، ثم سكما  
أو أحياء أو مدن أو غير ذلك "  و و وحدات العينة سكما تسكون شوارععلى المجتمع سكل
 . (334,ص2007)رشيد زواتي, 

 قميو االنجاز الر  ةالبدني ختباراتاالالتجربة االستطالعية عن طريق  شملت         
تلميذ من أقسام السنة  80من أصل سنة  15 -14تالميذ من المرحلة العمرية  10

و االنجاز  ةالبدني ختباراتاالة التطبيقية عن طريق . و شملت الدراسالثالثة متوسط 
تلميذ للعينة  15لنفس المرحلة العمرية موزعين على مجموعتين  تلميذ  30 قمي الر 

 .تلميذ  80من أصل تلميذ للعينة التجريبية  15و   الضابطة 
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 : لمتغيرات البحث اإلجرائيالضبط  .4.1
لقد حاول الباحثان التحسكم في مجموعة من المتغيرات التي قد تعيق السير الحسن     

للتجربة األصلية ) الرئيسية ( و الشك في نتائجيا . و قد تم استبعاد سكل المتغيرات 
التي قد تؤثر بشسكل مباشر على نتائج البحث ، حيث تم تناول المتغير المستقل و ىو 

و تحديد مدى تأثيرىا على المتغير التابع  األلعاب المصغرةباستخدام  الوحدات التعليمية
فعالية الوثب الطويل  ى تنميتيا فيو مد قميو االنجاز الر  صفة القوةالذي يتمثل في 

 و من بين ىذه المتغيرات نجد :
 إجراء االختبارات في نفس التوقيت تحت نفس الشروط  -
 اختيار نفس أماسكن إجراء االختبار  -
 تطبيق الحصص التعليمية للعينة التجريبية سكان في وقت إجراء االختبارات و  -

 .اختيرت الفترة الصباحية ألنيا مالئمة للتالميذ 
 .إجراء الحصص التعليمة للعينة التجريبية سكان في نفس الوقت  -

 إبعاد التالميذ الذين يمارسون األنشطة الرياضية المختلفة خارج المؤسسة التربوية -
 .سكاراتيو (  2سكرة القدم ،  2ألعاب قوى ،  1تالميذ )  5حيث بلغ عددىم 

 شبو معاقين( 2معفية ،  1)  3إبعاد التالميذ المعاقين و المعفيين حيث بلغ عددىم  -

الوسائل المستخدمة في الحصص التعليمية موحدة لسكل األفواج في ملعب واحد و  -
 .تحت نفس الشروط 

ة و يالتجريبية يتلقى نفس المعلومات النظرية و النواحي التعليمسكل فوج من العينة  -
 .نفس الطريقة في  التعليم  إتباعالتطبيقية و 

 .العينة الضابطة تترك تتدرب تحت إشراف أستاذىا وفقا للبرنامج الوزاري  -

العينة  أفواجاعتماد الباحثان على نفس التسكرارات للتمارين و نفس التوقيت ليا بين  -
 . التجريبية ، قصد ضمان عدم تفوق فوج على آخر



 الفصل األول                                             منهجية البحث واإلجراءات الميدانية
 

 55 

 

 :مجاالت البحث   .5.1
 

 المجال البشري :. 1.5.1
 

بينما شملت  ،تالميذ ذسكور 10شملت عينة البحث في الدراسة االستطالعية على  - 
 تلميذ موزعين سكما يلي : 30عينة البحث في الدراسة التطبيقية 

تلميذ ذسكر و تمثل العينة التي طبق علييا الوحدات  15العينة التجريبية تتسكون من   
و تلميذ ذسكر  15التعليمية المقترحة في فعاليات عدة ، و العينة الضابطة تتسكون من 

تمثل العينة التي تترك لممارسة حصة التربية  البدنية مع أستاذىا وفقا  للبرنامج 
   الوزاري .

 :الزمني المجال . 2.5.1
 
و ذلك من أجل تحديد موضوع  2019/  11/  07الميداني في  بدأ العمل         

و تم تحديد عنوان الدراسة مع األستاذ المشرف  2019/  11/  20في  الدراسة ثم 

قام الطالبان الباحثان بمقابلة شخصية مع السيد مفتش التربية  2019/  11/  27في 

  2019/  12/  11التعليم المتوسط لوالية تلمسان ، في البدنية و الرياضية مستوى 

تنقل الطالبان إلى عدة متوسطات سكجولة استطالعية الختيار المسكان المناسب للدراسة 

/  12/  18عين تالوت بتلمسان و في  – فتم اختيار متوسطة ولد قادة مصطفى

ية البدنية و تم توجيو استمارة ترشيح اختبارات لبعض أساتذة معيد الترب  2019

مستغانم و ذلك من أجل اختيار االختبارات التي تناسب ىذه الدراسة و  –الرياضية 
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/  01 / 06 بدأ العمل التجريبي فيالفئة العمرية المراد دراستيا بعد تحسكيم االختبارات 

تالميذ و ذلك من  10 االختبارات القبلية على الذي تمثل في إجراء مجموعة 2019

ت و موضوعية االختبارات و بعدىا أجريت االختبارات البعدية  على أجل صدق و ثبا

أجرى الطالبان الباحثان  ثم   13/01/2016تالميذ (  في  10نفس العينة )

 27/01/2019الوحدات التعليمية من  طبقتو  20/01/2019القبلية في  االختبارات

حيث  21/03/2019االختبارات البعدية فطبقت في  أما 17/03/2019إلى غاية 

 طبق العمل نفسو الذي في االختبار القبلي .

 المجال المكاني : . 3.5.1
بمتوسطة  أجريت الدراسة الميدانية فيما يخص المجموعتين الضابطة و التجريبية    

 تلمسان . – ولد قادة مصطفى عين تالوت
 

 أدوات البحث :  .6.1
 

 (عينة،أجيزةالباحث لحل مشسكلتو )أدوات،تي يستعمليا تتمثل في الطريقة و الوسيلة ال  

ث تتناسب األداة مع المشسكلة يحوحة ىي التي تحدد للباحث بحثو ، إن المشسكلة المطر  
على الباحث أن يستخدم عدة أدوات من أجل القيام بأنسب الطرق و يجب و ليذا 

 . (148,ص1995محجوب جاسم, )وجيه  .صدقو اختباراألدوات التي يستطيع بيا 

 و لقد استخدم الباحثان األدوات التالية :  

 * المصادر و المراجع العربية و األجنبية  

 و تمثلت فيما يلي : قميو االنجاز الر  البدنية * االختبارات 
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 )م(  ثباتاختبار الوثب العريض من ال -

 اختبار الوثب العمودي ) م (  -

 ثا  20اختبار ثني ثم مد الرجلين خالل  -

  )م(رسكض بالقفز خمس خطوات ال اختبار - 

 اختبار الوثب الطويل ) م (  -

 من بداية متحرسكة )ثا( م 20عدو اختبار  -
 

 * سكما تتطلب تنفيذ االختبارات السالفة الذسكر استخدام الوسائل التالية :   

  م 2على طول  قائم مدرج   - ميزان طبي  -  عدادين إلسكترونيين -  

 حوض الرمل  - الجير و الطباشير - م  10شريط متري بطول  -  

 .صافرة  –  شاخص 20 -  
 

 * سكما تتطلب الوحدات التعليمية األدوات التالية : 

بساطات  –ال حب –ملونة صدريات  –شريط متري  – شواخص –ميقاتي  –صفارة  -
 سكرات طائرة  -أعمدة  –أقماع  –حوض الرمل  -صندوق –سكرات طبية  –حواجز  –
. 

 : العممية لالختباراألسس   .7.1
 

 : الثبات . 1.7.1
يعتبر االختبار على أنو تقارب الدرجات المنحطة على االختبار الواحد عند     

 : " يقصد بثبات االختبار أوعبد الفتاح محمود دويدار اإلجراء المختلف ، و يقول 
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ىو درجة الرسكون على نتائج المقياس و درجة الثقة في ىذه النتائج فضال  االعتمادية
 .(75,ص2005)عبد الفتاح محمود دويدار, على ثبات النتائج و عدم تغييرىا 

سكما يذسكر نبيل عبد اليادي أن ىذا األساس العلمي " يعتبر من المقومات األساسية     
لالختبار الجديد حيث يفترض أن يعطى االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد استخدامو 

 . (109,ص1999)نبيل عبد الهادي, مرة أخرى " 
 

 االختبارات( يوضح ثبات 01الجدول رقم )

 حجم العينة )معامل الثبات ( (الصدقمعامل )
 مقياس العالقة و الداللة اإلحصائية                                             

 االختبارات 

6956 0,81 

10 

 عريض من الثبات الوثب ال اختبار

 اختبار الوثب العمودي من الثبات  0.83 6956

 ثا  20ثني ثم مد الرجلين لمدة اختبار  0.91 6955

 خطوات  5اختبار الرسكض بالقفز  0.97 6955

 الوثب الطويل اختبار الوثب  0.99 6955

 م من البدء العالي  20اختبار جري  0.83 0,96

 9  =( 1-و د.ح )ن 0.05عند مستوى الداللة  0.602بمغت ر.ج  

 

تراوحت )محصورة(  لالختبار الجدول أن قيم معامل االرتباط  ىذا يتبين من خالل    
الثبات  إلى( بالنسبة 0.99-0.81الصدق و) إلى( بالنسبة 0.99-0.90ما بين )

بالرجوع إلى جدول الدالالت االرتباط البسيط لبيرسون لمعرفة ثبات و الصدق االختبار 
بالمقارنة مع "ر" الجدولية التي  إحصائياو ىذه القيم دالة  0.05 عند مستوى الداللة
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 الذي تم بناءه بغرض قياس االختباروعليو يتبين للطالبان الباحثان أن  0,602بلغت 
 االختبارات البدنية بالنسبة لتالميذ المرحلة االمتوسطة لفعالية الوثب الطويل  يتميز

 . 0.05بدرجة ثبات و صدق عاليتين عند مستوى الداللة 

 : الصدق  .2.7.1
 " يقصد بصدق االختبار مدى صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسو "      

 . (1993)مقدم       

" أن الصدق يعني المدى الذي يؤدي فيو االختبار بارو و ميك جي يذسكر سكل من      
 . (183,ص1995)محمد صبحي حسنين, الغرض الذي الذي وضع من اجلو " 

و من أجل التأسكد من صدق االختبار استخدم الباحثان معامل الصدق الذاتي    
 ابــبحساس ـــذي يقــباعتباره صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية و ال

الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار ، و قد ثبت بأن االختبارات تتمتع بدرجة صدق 
 ( 1ة سكما ىو موضح في الجدول رقم )عالي

  : الموضوعية . 3.7.1
 
تعني موضوعية االختبار عدم تأثره ، أي أن االختبار يعطي نفس النتائج ميما     

أنو :" يعتبر االختبار موضوعيا إذا سكان إلى  فان دالينسكان القائم بالتحسكيم و يشير 
، و ىذا يعني استبعاد الحسكم  يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن من يصححو

)محمد صبحي حسنين, الذاتي للمحاسكم أي انو سكلما زادت الذاتية قلت الموضوعية " 
1995 ,202) .       
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واضحة و سيلة غير قابلة للتأويل و بعيدة من  عتمدناىااإن االختبارات التي    
التقويم الذاتي ، حيث أنيا ذات طابع موضوعي جيد ألنيا بعيدة عن الشك و عن 

عدم الموافقة من قبل المختبرين . قد تم استعمال ىذه االختبارات من طرف الباحثان 
ية البدنية و بعد أن تم عرضيا على األستاذ المشرف و عدد من أساتذة الترب
  الرياضية بالمعيد لمناقشتيا و دراستيا ثم تطبيقيا في الميدان .

 

 : الوسائل اإلحصائية .8.1
 

بيدف إصدار أحسكام موضوعية حول الظاىرة موضوع البحث، عمل الباحث        
 : التاليةاستخدام الوسائل اإلحصائية علييا ب الخام المتحصلالنتائج  على معالجة

 .و الوسيط مقاييس النزعة المرسكزية : و يتمثل في  المتوسط الحسابي  -

 .و التباين  مقياس التشتت: و يتمثل في االنحراف المعياري -

ي معامل االرتباط البسيط : و يتمثل ف مقياس العالقة بين المتغيرات )االرتباط( -
 لبيرسون و اختبار داللة الفروق "ت" ستيودنت .

 .معامل الثبات  -

 معامل الصدق الذاتي  -

 . االلتواءمعامل  -

  التجانس " ف " -
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 االختبارات المستخدمة في البحث : .9.1

 اختبار القفز العريض من الثبات االختبار األول : 
 القوة االنفجارية للساقين  :الغرض -     

 ، صافرة  االنطالقخط ، مسافة خالية مؤشر علييا بالمتر: األدوات -     

 يسجل للتلميذ أقصى مسافة بلغيا  :التسجيل -   

 
 لثبات ( : يوضح اختبار الوثب العريض من ا1الشكل رقم )

 

 
 

 . الوثب العمودي من الثبات فياختبار سارجنت االختبار الثاني : 
 قياس القدرة العضلية لعضالت الرجلين في االتجاه العمودي  الغرض : -      

 حائط –شريط قياس  –طباشير  : األدوات -      
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حائط بحيث يسكون احد سكتفيو المختبر بجانب ال يقف : األداءمواصفات  -      
للحائط و تسكون القدمين باتساع الصدر يقوم المختبر بمد ذراعو من أجل تحديد  مواجيا

 عالمة بالطباشير .

يقوم بمرجحة الذراعين و ثني الجذع لألمام و األسفل مع ثني الرسكبتين و بعد ذلك  -  
 يقفز نحو األعلى و ذلك لتحديد العالمة الثانية .

 المحاوالت متين و تأخذ أحسن نتيجة من نتائجتقاس المسافة بين العال : التسجيل - 
 الثالث .

 لثبات من ا العموديموثب ل سارجنت ( : يوضح اختبار2الشكل رقم )

 
 

  ثا 20اختبار ثني ثم مد الرجلين لمدة االختبار الثالث : 
 قياس القوة المميزة  بالسرعة للرجلين  الغرض : -      

 ساعة توقيت ، أرض مستوية  األدوات : -      

 دم ثا ، مع مالحظة ع 20يقوم التلميذ بثني ثم مد الرسكبتين خالل  التسجيل : -      

 باألرض أوأي شيء آخر . استناد أي عضو من أعضاء الجسم          
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 ثا  20ثني ثم مد الرجمين لمدة ( يوضح اختبار  03الشكل رقم ) 

 
 خطوات  5الرسكض بالقفز اختبار  : رابعاالختبار ال

 األفقي االتجاهقياس القدرة العضلية لعضالت الرجلين في  الغرض:  -
 مالئمة أرضية –شريط قياس  -طباشير  األدوات:  -
و  األمام إلىموجيا بحيث يسكون بشسكل مستقيم يقف المختبر  : مواصفات األداء   -

يقوم بمرجحة الذراعين و ثني الجذع لألمام و األسفل ، تسكون القدمين باتساع الصدر 
على خمسة خطوات متتالية بسكلتي  أفقيثني الرسكبتين و بعد ذلك يقفز على شسكل مع 

 الرجلين و ذلك لتحديد المسافة النيائية
تؤخذ أحسن نتيجة من نتائج المحاوالت خطوة و  خرآ عند تقاس المسافة:  التسجيل-

 الثالث 
 

 خطوات  5الركض بالقفز ( : يوضح اختبار 04الشكل رقم )

ثا 02  
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 اختبار الوثب الطويل االختبار الخامس : 
 

 معرفة االنجاز الحاصل  الغرض : -    

 رواق لسرعة االقتراب ، حوض الرمل  ، لوحة مرقم للقياس  االدوات : -    

تقاس المسافة من الحافة الداخلية للوح االرتقاء حتى آخر أثر يترسكو  التسجيل : -    

محاوالت و  3على الرمل عند السقوط ) قياس المسافة بالمتر ( ، يعطى لسكل تلميذ 

 نحسب أحسن محاولة .
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 م من بداية متحركة20( يوضح اختبار عدو  05الشكل رقم ) 
 

 
 
 
 
 

  البدء العالي م من 20عدو اختبار  : السادساالختبار 
 

 السرعة المتزايدة: الغرض -   
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م ساعة توقيت صفارة 20ساحة ملعب أو مسافة خالية مؤشر علييا  :األدوات -   

  تحديد البداية و النياية 

المسطرة يسكون منتصفيا على حافة المقعد و النصف اآلخر أسفليا  اإلجراءات: -   

ويالحظ أن نقطة الصفر تسكون مع مستوى الحافة ،تسكون انحرافات الجزء العلوي 

 بالسالب و الجزء السفلي بالموجب.

 متر  20يسجل للتلميذ السرعة التي قطع فييا مسافة  طريقة التسجيل:   - 

 
 

 م من بداية متحركة20( يوضح اختبار عدو  06الشكل رقم ) 
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 :لوحدة تعممية   . األهداف اإلجرائية10.1

 

 الرئيسية األهداف اإلجرائية التاريخ

أن يتمسكن المتعلم من االنتقال السريع بين حدين  2019/  01/  27
 في مسار مستقيم و رواق محدد

تحسين سعة الخطوات مع  أن يتمسكن المتعلم من 2019/  02/  03
 الزيادة في السرعة

أن يتمسكن المتعلم من تنمية القوة االنفجارية  2019/  02/  10
 لعضالت الرجلين

17  /02  /2019 
أن يتمسكن المتعلم من تنمية القوة االنفجارية 

لعضالت الرجلين و إدراك أىمية االرتسكاز في 
 فعالية الوثب الطويل

يتمسكن المتعلم من تنمية القوة المميزة بالسرعة أن  2019/  02/  24
 لعضالت الرجلين

أن يتمسكن المتعلم من تنمية القوة المميزة بالسرعة    2019/  03/  03
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لعضالت الرجلين مع دفع الجسم إلى األعلى و 
 األمام في فعالية الوثب الطويل

10  /03  /2019  
 أن يتمسكن المتعلم من تنمية القوة االنفجارية

لعضالت الرجلين و التحسكم في الجسم أثناء 
 الطيران مع السقوط اآلمن في فعالية الوثب الطويل

أن يتمسكن المتعلم من تحقيق وثبة شاملة بأقل    2019/  03/  17
 األخطاء

 
 

 

 

 

 
 

 خاتمة الفصل : -
 

من  لقد تضمن ىذا الفصل منيجية البحث و إجراءاتو الميدانية التي قام بيا الباحثان 

األساسية تماشيا مع طبيعة البحث العلمي و متطلباتو  وخالل التجربة االستطالعية 

االستطالعية من  تجربةالعلمية و العملية حيث تطرق الباحثان في بداية الفصل إلى ال

إلى عدة خطوات علمية أنجزت تمييدا للتجربة األساسية التي استيالىا  اإلشارةخالل 

ثم الوسائل  ،بتوضيح منيج البحث ، العينة ، مجاالت البحث ، األدوات المستخدمة 
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 وتحليل النتائج بغية اإلجابة علىعرض  التي تساعد في اإلحصائية المستخدمة

 اإلجرائية للوحدات التعليمية المقترحة األىداف  و في األخير،  تساؤالت إشسكالية البحث



 : الثانيالفصل 
 

 و مناقشة النتائــــــج  و تحليل عــــرض

 
 

 تمهيد  -

 عرض و تحليل نتائج السن ، الطول و الوزن . .2.1

 القبلية لالختباراتعرض و تحليل نتائج شروط استخدام ت ستيودنت .1.1

 .االختبار القبلي والبعدي لعينتي البحثعرض و مناقشة نتائج . 2.1

 . مناقشة فرضيات البحث .3.1

 . االستنتاجات .4.1

 . خاتمة الفصل .5.1



 . االقتراحات و التوصيات .6.1
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 5 تمهيد -
 

إن مجموع الدرجات الخام المتحصل عمييا من الدراسة األساسية ليذا البحث       
ليس ليا مدلول أو معنى بغرض الحكم عمى صحة الفروض المصاغة أو نفييا . و 
عمى ىذا األساس سيتناول الباحثان في ىذا الفصل معالجة النتائج الخام المتحصل 

جل عرضيا في الجداول ثم التحميل عمييا باستخدام مجموع من المقاييس اإلحصائية أل
مجموعة من النتائج  استخالصلمطالبان او المناقشة و من ثم تمثيميا بيانيا ليتسنى 

 يعتمد عمييا في إصداره لألحكام الموضوعية حول متغيرات البحث .

 

 5 تحميل نتائج السن ، الطول و الوزن. عرض و 2.1
 

 

 الضابطة و التجريبية من حيث السن ، الطول و الوزن( 5 يوضح نتائج العينتين 21جدول رقم )

 . 21و درجة الحرية  2.20عند مستوى الداللة 

 المتغيرات
ف  العينة التجريبية  العينة الضابطة

 المحسوبة
ف 

 الجدولية 
الداللة 
 ع س ع س االحصائية

 6.21 2.36 62.2 2.30 62.24 السن

 6.45 2.26 6.36 2.6 6.43 الطول  غير دال  0.6

 6.44 5.16 24.64 7.36 24.44 الوزن 

     

( نتائج قيم المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمسن ،  0 يبين الجدول رقم )    
الطول و الوزن لكال العينتين الضابطة و التجريبية ، فيتضح لنا من خاللو أن قيمة ف 
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، وىي أكبر من  62و درجة الحرية  2.23عند مستوى الداللة  0.6الجدولية تقدر ب 
و  6.45قدرت قيمتيا ب  و عند الطول 6.21قيمة ف المحسوبة لمسن التي بمغت 

عمى التوالي و عند نفس مستوى الداللة و درجة الحرية ، مما  6.44الوزن ذات القيمة 
يدل عمى أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ىذه المتغيرات لكال العينتين و 

ة و من خالل الشكل البياني ىذا يدل عمى تجانس عينة البحث الضابطة و التجريبي
 يتضح لنا مدى التجانس في السن ، الطول  و الوزن .( 6) رقم

 
 

 .عرض و تحميل نتائج شروط استخدام الدراسة اإلحصائية ت ستيودنت لألختبارات القبمية 1.15

اعية يعد اختبار "ت" من أكثر اختبارات الداللة شيوعًا فى األبحاث النفسية واالجتم    
أبحاث العالم "ستودنت" وليذا سمى االختبار بأكثر والتربوية ، وترجع نشأتو األولى إلى 

 . الحروف تكرارًا فى اسمو وىو حرف التاء

يوضح نتائج العينتين الضابطة و التجريبية من( 5 2)الشكل البياني رقم      
  حيث السن ، الطول و الوزن  



النتائج و مناقشة  الفصل الثاني                                                 عرض وتحليل  
 

 72 

ومن أىم المجاالت التى يستخدم فييا ىذا االختبار الكشف عن الفروق بين تحصيل    
الذكور واإلناث فى مادة دراسية ما وذلك عن طريق حساب داللة فرق متوسط تحصيل 

 . اإلناث الذكور عن متوسط تحصيل
ويمكن القول أن اختبار "ت" يستخدم لقياس داللة فروق المتوسطات غير المرتبطة    

 . والمرتبطة لمعينات المتساوية والغير متساوية

ال يحق لمباحث أن يستخدم اختبار "ت" قبل أن يدرس خصائص متغيرات البحث من   
  : النواحى التالية

 . حجم كل عينة -6
 . عينتي البحثالفرق بين حجم  -0
 . مدى تجانس العينة -1
 . البحث عينتيلكل من  التكراريمدى اعتدالية التوزيع  -2

 

 شروط استخدام " ت " ستيودنت لقياس الفروقات لعينتي البحث ( 5 يوضح نتائج  3 جدول رقم )

 . 21و درجة الحرية  2.20عند مستوى الداللة لالختبارات القبمية 

 العينة
 

 االختبارات
 العينة التجريبية  العينة الضابطة

ف  وبة
حس

الم
لية 

جدو
ف ال

 

لة 
لدال

ا
ئية

صا
الح

ا
 1م إ  1ع 1و 1س  1ن 2م إ  2ع 2و 2س 2ن  

عريض  وثب 
 6.62 2.65 2.02 6.1 6.15 63 -2.56 2.20 6.5 6.4 63 ات من الثب

1.2 

دال
ـر 

يـــــــ
غــــ

 

وثب عمودي 
 6.55 -2.14 2.26 0.53 0.52 63 -0.54 2.03 0.41 0.2 63 من الثبات 

ثني ثم مد 
 6.02 2.03 0.14 61 61.0 63 -6.64 0.30 62 61.6 63 ثا12الرجمين

ركض بالقفز 
 6.24 2.36 0.3 7 7.21 63 -2.76 1.14 6.1 5.0 63 خطوات  0
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الوثب 
 6.72 6.50 6.36 6.7 0.55 63 2.60 6.46 1.62 1.76 63 الطويل 

م  12جري 
 6.44 2.63 6.20 2.66 2.66 63 -6.0 6.65 2.66 1.42 63 العالي بالبدء

 

 حيث أن 8  

ع 5                                                      حجم العينة  ن 5               
 االنحراف المعياري 

معامل  م إ 5                                            المتوسط الحسابي  س 5                
 االلتواء 

 ف 5                                                        الوسيط  و 5                  
 تباين التجانس 

 

 استخدام  " ت" ستيودنت أن 8نتائج الذي يبين  ( 3 الجدول رقم )من خالل   

و  12تمميذ لكل عينة و ىو أصغر من  63يقدر ب  0و ن  6حجم العينة ن – 6
 .و بالتالي الشرط األول تحقق  3أكبر من 

 الفرق بين حجم العينتين يساوي الصفر و بالتالي الشرط تحقق  -0

نالحظ أن قيمة ف المحسوبة لجميع االختبارات كميا أصغر من قيمة ف الجدولية  -1
، فنقول أن الفرق غير دال في جميع  62و درجة الحرية  2.23ة عند مستوى الدالل

 بالتالي الشرط الثالث تحقق .فنستنتج أن العينتين متجانستين و االختبارات 

(  1،  -1لجميع االختبارات لكال العينتين محصورة بين )  االلتواءقيم معامل  -2
 .الشرط الرابع تحقق، إذا  نتيناعتدالية التوزيع التكرارى لكل من العيأن ىناك فنستنتج 
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 5لعينتي البحث  االختبار القبمي والبعدينتائج  و مناقشة عرض. 3.1

بغرض إصدار أحكام موضوعية عمل الباحثان عمى معالجة مجموع الدرجات الخام 
المتحصل عمييا و ذلك باستخدام داللة الفروق "ت" الذي يقدم لنا أسموبا إحصائيا 

واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لدى مناسبا لممقارنة فيما بين متوسطات النتائج 
و من  سنة (63-62المتوسطة )تالميذ المرحمة  ىلدالمجموعتين التجريبية والضابطة 

 النحو التالي8عمى ثم إصدار أحكام حول داللة الفروق 

 

( 5 يوضح داللة الفروق بين متوسطات نتائج االختبارات القبمية و البعدية  1 جدول رقم )
 لعينتي البحث الضابطة و التجريبية

 مستوى
 الداللة

ت. 
 الجدولية

ت . 
 محسوبة

 الظابطةالعينة 
مستوى 
 الداللة

ت. 
 الجدولية

ت . 
 محسوبة

         العينة التجريبية
 المقاييس

 
 االختبارات

 اختبار قبمي اختبار بعدي اختبار قبمي اختبار بعدي

 2س 2ع 1س 1ع 2س 2ع 1س 1ع

2020 2.21 

 

2.41 2.11 2.2 2.11 2.1 

2.20 2.21 

1.33 2.22 2.33 2.11 2.32 
وثب عريض  

 من الثبات

2.30 2.13 1.3 2.10 1.1 0.31 2.32 1.43 2.12 1.22 
وثب عمودي 

 من الثبات

2.33 1.13 21.21 1.01 23.3 0.1 1.11 24.11 1.31 23.1 
ثني ثم مد 

 ثا12الرجمين

2.21 1.11 2.12 3.31 2.1 1.22 0.23 23.11 1.0 4.13 
ركض بالقفز 

 خطوات 0

 الوثب الطويل 1.22 2.02 0.11 1.10 3.20 3.42 2.13 1.12 1.31 2.12

2.21 2.13 3.11 2.22 3.10 1.21 2.22 1.3 2.11 1.23 
م  12جري 

 بالبدء العالي
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 حيث أن 8  

داللة  ت 5االنحراف المعياري                                           ع 5                
  الفروق

معامل  م إ 5                                            المتوسط الحسابي  س 5                
 االلتواء 

 

 نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة الضابطة 5  و مناقشة  . عرض2.3.1

نعرض في ما يمي نتائج االختبارات القبمية و البعدية الخاصة بالعينة الضابطة         
في كل االختبارات و ذلك من خالل جدول و تمثيل بياني لكل اختبار مع التحميل و 

 االستنتاج 8
 

 فيما الضابطةاالختبار البعدي لممجموعة  القبمي واالختبار نتائج يوضح 5 (  0 )رقم  جدول 

 .الوثب العريض من الثباتيخص اختبار 

 

( وبانحراف 6,4) الضابطةبمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة    

، كما بمغ ( وىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي2,20)  معياري

( ما يبين 1.1-وىذه القيمة محصورة مابين )-2,56معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

الداللة 
 االحصائية

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 غيرالفرق 
 دال

1.76 2,70 
المجموعة  القبمي 6,4 2,20 -2,56 6,5

 البعدي 6,5 2,00 -6,14 6,6 الضابطة
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فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار البعدي ) أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 

وىذه  -6,14 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 2,00( وبانحراف معياري 6,5

داللة الفرق  ليا،عا اعتدان أن النتائج تتوزع توزي( ما يبي1.1-القيمة محصورة ما بين )

" حيث بمغت قيمة "ت" ستيودنتت -" بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار

( عند 1.76الجدولية المقدرة ب) -ت -من قيمة أقلوىذه قيمة  (.2,70المحسوبة )

وىذا  % 3ودرجة الشك %73أي درجة الثقة  62وبدرجة حرية  2.23مستوي الداللة 

بين االختبار القبمي واالختبار البعدي فروق ذات داللة إحصائية  ال توجدو ما يبين أن

 .الوثب العريض من الثباتفيما يخص اختبار  لدى المجموعة الضابطة

والقبمية التي قامت بيا المجموعة ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية 

و يتجمى من الضابطة فيما يخص اختبار الوثب العريض من الثبات كانت متقاربة 

 خالل المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري.
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 النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة الضابطةيوضح  5  (1)رقم جدول 

 .من الثبات  العموديفيما يخص اختبار الوثب 

 

المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي  ( أن 1 نالحظ من خالل الجدول رقم )   

  ( وىذا ما يبين ان النتائج 2,03)  ( وبانحراف معياري0,2) بمغ لممجموعة الضابطة

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 1)الشكل البياني رقم  
 الضابطة في اختبار الوثب العريض من الثبات                            

الداللة 
 االحصائية

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق غير
 دال

6.54 2,13 
المجموعة  القبمي 0,2 2,03 -0,54 0,41

 البعدي 0,1 2,26 -2,40 0,2 الضابطة
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ذه وى -0,54 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينةمتمركزة حول المتوسط الحسابي

فيما بمغ يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا،  ( ىذا1و  -1القيمة محصورة مابين )

، كما بمغ 2,26( وبانحراف معياري  0,1المتوسط الحسابي لدى االختبار البعدي ) 

ما (  1و -1وىذه القيمة محصورة ما بين ) -2,40 معامل االلتواء لدى ىذه العينة

رق بين العينتين استخدم لمعرفة داللة الف و يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا،

 (.2,13" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنتت  " الطالبان الباحثان اختبار

 2.23( عند مستوي الداللة 6.54الجدولية المقدرة ب) -ت -وىذه قيمة أقل من قيمة

وىذا ما يبين أنو ال توجد  % 3ودرجة الشك %73أي درجة الثقة  62وبدرجة حرية 

فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لدى المجموعة 

 .العموديالضابطة فيما يخص اختبار الوثب 

ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية والقبمية التي قامت بيا المجموعة 

كانت متقاربة و يتجمى من خالل العمودي الضابطة فيما يخص اختبار الوثب 

 . المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
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ثني نتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة الضابطة فيما يخص يوضح  5 (2جدول )

 .ثا 12ثم مد الرجمين خالل 

 

( وبانحراف 61,64)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة الضابطة   

، كما بمغ متمركزة حول المتوسط الحسابي( وىذا ما يبين ان النتائج 0,30)  معياري

     (  1و 1-وىذه القيمة محصورة مابين ) -6,64معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 3)الشكل البياني رقم  
 الضابطة في اختبار الوثب العمودي من الثبات                         

الداللة 
 االحصائية 

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

الفرق 
 غير
 دال

2.21 2033 
المجموعة  القبمي 23031 1001 2021- 21

 البعدي 21021 1013 2022 21 الضابطة
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فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار ما يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 

 لدى ىذه العينة، كما بمغ معامل االلتواء  0,21( وبانحراف معياري 62,24)  البعدي

 ليان أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا( ما يبي1و -1وىذه القيمة محصورة ما بين ) 2,25

" ستيودنتت " ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار ،

الجدولية  -ت - وىذه قيمة أقل من قيمة (.2,11حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )

 %73أي درجة الثقة  62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة 6.54المقدرة ب)

وىذا ما يبين أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار  % 3ودرجة الشك

القبمي واالختبار البعدي لدى المجموعة الضابطة فيما يخص اختبار الوثب ثني ثم مد 

 ثا. 02الرجمين خالل 

الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية والقبمية التي قامت بيا ومنو يستنتج    

ثا كانت  02المجموعة الضابطة فيما يخص اختبار الوثب ثني ثم مد الرجمين خالل 

 متقاربة و يتجمى من خالل المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري.
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واالختبار البعدي لممجموعة الضابطة فيما النتائج االختبار القبمي يوضح 5  (3)رقم  جدول 
 .خطوات0الركض بالقفز  يخص اختبار الوثب

 

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 1) الشكل البياني رقم  
 ثا12الضابطة في اختبار ثني ثم مد الرجمين خالل                         

لداللة ا
 االحصائية

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

الفرق 
 غير
 دال

2.21 2021 
المجموعة  القبمي 201 3031 -2043 303

 البعدي 2012 1011 -2011 3032 الضابطة
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 ( و5,0)لمجموعة الضابطة دى االختبار القبمي لفي بمغ المتوسط الحسابي    

، ( وىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي1,14)  بانحراف معياري

 1و -1وىذه القيمة محصورة مابين ) -2,76كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار ليا، ن أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا( ما يبي

 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 0,44( وبانحراف معياري 5,05البعدي )

ن أن النتائج تتوزع توزيعا ما يبي  ( 1و -1 وىذه القيمة محصورة ما بين )-6,02

ت -" بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبارلمعرفة داللة الفرق  و ، ليااعتدا

 -ت -وىذه قيمة أقل من قيمة (.2,62" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنت

أي درجة  62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة 6.54الجدولية المقدرة ب)

وىذا ما يبين أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  % 3ودرجة الشك %73الثقة 

الركض اختبار  دي لدى المجموعة الضابطة فيبين االختبار القبمي واالختبار البع

 خطوات. 3بالقفز

ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية والقبمية التي قامت بيا المجموعة 

خطوات كانت متقاربة و يتجمى من  3بالقفز الضابطة فيما يخص اختبار الركض 

 خالل المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري.
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النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة الضابطة فيما يخص يوضح  5 (4)رقم جدول 
 .اختبار الوثب الطويل

 

بانحراف  ( و1,76)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة الضابطة    

، كما بمغ ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي( وىذا ما يبين 6,46)  معياري

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 0)الشكل البياني رقم  
 خطوات 0الضابطة في اختبار الركض بالقفز                         

داللة ال
 االحصائية 

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق غير
 2012 2.21 دال

المجموعة  القبمي 3042 2013 2021 3031
 البعدي 1012 1031 2001 1022 الضابطة
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( ما  1و -1 ىذه القيمة محصورة مابين ) و 2,60معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار يبين أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدا ليا، 

 واء لدى ىذه العينة، كما بمغ معامل االلت 0,10( وبانحراف معياري 2,40البعدي )

ن أن النتائج تتوزع توزيعا ( ما يبي1و -1وىذه القيمة محصورة ما بين ) 2,34

ت -" لمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار و ليا،اعتدا

 -ت -وىذه قيمة أقل من قيمة (.6,64" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنت

أي درجة  62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة 6.54)ـــ الجدولية المقدرة ب

وىذا ما يبين أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  % 3ودرجة الشك %73الثقة 

بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لدى المجموعة الضابطة فيما يخص اختبار 

 الوثب الطويل.

الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية والقبمية التي قامت بيا ومنو يستنتج  

المجموعة الضابطة فيما يخص اختبار الوثب الطويل كانت متقاربة و يتجمى من 

 خالل المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري.
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الضابطة فيما النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة يوضح 5 ( 22)رقم جدول 
 .م من البدء العالي  12يخص اختبار الجري 

 

 ( و1,43)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة الضابطة         

، ( وىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي6,65)  بانحراف معياري

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 1) الشكل البياني رقم  
 الضابطة في اختبار الوثب الطويل              

الداللة 
 االحصائية

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق غير
 2.21 1.76 دال

المجموعة  القبمي 3010 2022 -2021 1022
 البعدي 3011 2013 -2.1 103 الضابطة
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 و -1 وىذه القيمة محصورة مابين ) -6,60كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى ليا، توزيعا اعتدا ن أن النتائج تتوزعيبي ( ما  1

، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه 6,01( وبانحراف معياري 1,42) االختبار البعدي

ن أن النتائج تتوزع توزيعا ( ما يبي1و -1وىذه القيمة محصورة ما بين ) -6,4 العينة

ت  -" الطالبان الباحثان اختبارولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم  ليا،اعتدا

 -ت -وىذه قيمة أقل من قيمة (.2.62" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنت

أي درجة  62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة 6.54) الجدولية المقدرة ب

توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال وىذا ما يبين أنو % 3 ودرجة الشك %73الثقة 

بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لدى المجموعة الضابطة فيما يخص اختبار 

 م من البدء العالي. 02الجري 

القبمية التي قامت بيا  ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية و   

البدء العالي كانت متقاربة و م من  02ضابطة فيما يخص اختبار الجري المجموعة ال

 يتجمى من خالل المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري.
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 5  تجريبية. عرض و مناقشة  نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة ال1.3.1

 تجريبيةنعرض في ما يمي نتائج االختبارات القبمية و البعدية الخاصة بالعينة ال       
في كل االختبارات و ذلك من خالل جدول و تمثيل بياني لكل اختبار مع التحميل و 

 االستنتاج 8

 

االختبار البعدي لممجموعة التجريبية فيما  النتائج االختبار القبمي ويوضح 5 ( 22)رقم جدول 
 .يخص اختبار الوثب العريض من الثبات

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 2) الشكل البياني رقم  
 م من البدء العالي  12الضابطة في اختبار جري               

لداللة ا
 االحصائية 

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

المجموعة  القبمي 2032 2011 2032 203 1033 1.76 الفرق
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( وبانحراف 6,15)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة التجريبية    
، كما بمغ وىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي( 2,02)  معياري

ما  ( 1و  -1) ىذه القيمة محصورة مابين  و 2,65معامل االلتواء لدى ىذه العينة 
فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار ،  ليان أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدايبي

 مغ معامل االلتواء لدى ىذه العينةكما ب ، 2,65( وبانحراف معياري 6,66البعدي )
ما يبين أن النتائج تتوزع  ( 1و  -1) ىذه القيمة محصورة ما بين  و     -2,15

 ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار توزيعا اعتدا ليا،
 ت  قيمةوىذه قيمة أكبر من  (.4,11" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنتت "

أي درجة  62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة  6.54 ) الجدولية المقدرة ب
وىذا ما يبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  % 3ودرجة الشك %73الثقة 

االختبار القبمي واالختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية فيما يخص اختبار الوثب 
 العريض من الثبات لصالح االختبار البعدي.

ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية قامت بيا المجموعة التجريبية   
و اختبار الوثب العريض من الثبات  أحسن من االختبارات القبمية فيما يخصكانت 

التعميمية  أن الوحدات يتجمى من خالل المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري أي
ايجابيا عمى صفة القوة ومستوى انجاز الرقمي  ترحة باستخدام ألعاب المصغرة أثرتالمق

 لفاعمية الوثب الطويل.

 
 

 التجريبية البعدي 2033 2022 -2030 204 دال
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النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة التجريبية فيما يوضح 5 ( 21)رقم جدول 
 .يخص اختبار الوثب العمودي

 

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 3) الشكل البياني رقم  
 التجريبية في اختبار الوثب العريض من الثبات                      

الداللة 
 االحصائية

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق
 0031 1.76 دال

المجموعة  القبمي 1022 2012 -2031 1020
 البعدي 1043 2032 2014 1040 التجريبية
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بانحراف  ( و0,5)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة التجريبية   

، كما بمغ النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي أن( وىذا ما يبين 2,26) معياري

     (  1و  -1) بين  محصورة ماىذه القيمة  و  -2,14معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار ليا، ن أن النتائج تتوزع توزيعا اعتداما يبي

 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 2,16( وبانحراف معياري 0,76البعدي ) 

يعا ن أن النتائج تتوزع توز ما يبي ( 1و  -1) وىذه القيمة محصورة ما بين  2,07

ت "  ولمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار ليا،اعتدا

 -ت -وىذه قيمة أكبر من قيمة (.3,10" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنت

أي درجة  62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة 6.54الجدولية المقدرة ب)

وىذا ما يبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  % 3ودرجة الشك %73الثقة 

االختبار القبمي واالختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية فيما يخص اختبار الوثب 

 العمودي لصالح االختبار البعدي.

قامت بيا المجموعة التي ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية 

و فيما يخص اختبار الوثب العمودي  االختبارات القبمية التجريبية كانت أحسن من

التعميمية  الحسابية واالنحراف المعياري أي أن الوحدات يتجمى من خالل المتوسطات
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ايجابيا عمى صفة القوة ومستوى انجاز الرقمي  ترحة باستخدام ألعاب المصغرة أثرالمق

 لفاعمية الوثب الطويل.

 
النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة التجريبية يوضح 5 ( 23) رقم جدول

 .ثا12فيما يخص اختبار ثني ثم مد الرجمين خالل 

 

و بانحراف  ( 61,0)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة التجريبية   

، كما بمغ ىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي ( و0,14)  معياري

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 4)الشكل البياني رقم  
 التجريبية في اختبار جري الوثب العمودي                      

الداللة 
 االحصائية

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق
 001 1.76 دال

المجموعة  القبمي 2301 1031 2010 23
 البعدي 24011 1011 2031 23 التجريبية
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ما  (  1و  -1) ىذه القيمة محصورة مابين  و 2,03معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار البعدي ليا، ن أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدايبي

  2,14 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 2,20( وبانحراف معياري 67,24)

 ليا،وزيعا اعتداما يبين أن النتائج تتوزع ت ( 1و  -1) ىذه القيمة محصورة ما بين  و

" ستيودنتت  " لمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار و

الجدولية  -ت -وىذه قيمة أكبر من قيمة (.3,4حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )

 %73ثقة أي درجة ال 62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة 6.54المقدرة ب)

وىذا ما يبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار  % 3 ودرجة الشك

االختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية فيما يخص اختبار ثني ثم مد  القبمي و

 ثا لصالح االختبار البعدي. 02الرجمين خالل 

قامت بيا المجموعة التي ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية 

التجريبية كانت أحسن من االختبارات القبمية فيما يخص اختبار ثني ثم مد الرجمين 

ية و االنحراف المعياري أن ثا و يتجمى من خالل المتوسطات الحساب 02خالل 

لعاب المصغرة تثثر ايجابيا عمى صفة القوة األالتعميمية المقترحة باستخدام الوحدات 

 لرقمي لفاعمية الوثب الطويل.ومستوى انجاز ا
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النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة التجريبية فيما يوضح  5 (21)رقم جدول 
 .خطوات  0القفز يخص اختبار 

 

بانحراف  ( و7,21)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة التجريبية    

، كما بمغ  ىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي ( و0,3) معياري

ما  (  1و  -1) ىذه القيمة محصورة مابين  و 2,36معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 22)الشكل البياني رقم  
 ثا 12التجريبية في اختبار ثني ثم مد الرجمين خالل                       

الداللة 
 االحصائية 

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق
 1022 2.21 دال

المجموعة  القبمي 4013 100 2002 4
 البعدي 23011 0023 2033 2201 التجريبية
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فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار ،  لياتتوزع توزيعا اعتدايبين أن النتائج 

 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 3,26بانحراف معياري  ( و61,44البعدي )

ن أن النتائج تتوزع توزيعا ما يبي (  1و  -1) ة محصورة ما بين وىذه القيم 6,11

ت  " لمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار و ، ليااعتدا

 -ت - وىذه قيمة أكبر من قيمة (.0,55" حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )ستيودنت

أي درجة  62وبدرجة حرية  2.23 ( عند مستوي الداللة6.54) الجدولية المقدرة ب

وىذا ما يبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  % 3ودرجة الشك %73الثقة 

االختبار القبمي واالختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية فيما يخص اختبار الركض 

 خطوات لصالح االختبار البعدي. 3بالقفز 

االختبارات البعدية قامت بيا المجموعة التجريبية ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن  

خطوات و  3كانت أحسن من االختبارات القبمية فيما يخص اختبار الركض بالقفز 

التعميمية  وحداتالالحسابية واالنحراف المعياري أن  يتجمى من خالل المتوسطات

نجاز االوى لعاب المصغرة تثثر ايجابيا عمى صفة القوة ومستاألالمقترحة باستخدام 

 الرقمي لفاعمية الوثب الطويل.
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النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة التجريبية فيما يخص ( يوضح 20جدول )
 .الوثب الطويلاختبار 

 

بانحراف  ( و0,55)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة التجريبية    

، كما بمغ  ىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي ( و6,36)  معياري

ما  ( 1و  -1) ىذه القيمة محصورة مابين  و 6,50معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 22)الشكل البياني رقم  
 خطوات 0التجريبية في اختبار الركض بالقفز                       

الداللة 
 االحصائية 

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق
 3020 2.21 دال

المجموعة  القبمي 1022 2002 2021 204
 البعدي 0011 1010 2011 101 التجريبية
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فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار البعدي ليا، ن أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدايبي

 و 6,02 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة 0,23بانحراف معياري  ( و3,00)

 و ليا،ن أن النتائج تتوزع توزيعا اعتداما يبي (  1و  -1) ىذه القيمة محصورة ما بين 

" ستيودنتت -" لمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار

الجدولية  -ت -وىذه قيمة أكبر من قيمة (.1,23حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )

 %73أي درجة الثقة  62وبدرجة حرية  2.23الداللة ( عند مستوي 6.54المقدرة ب)

وىذا ما يبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار  % 3ودرجة الشك

الوثب الطويل االختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية فيما يخص اختبار  القبمي و

 لصالح االختبار البعدي.

بارات البعدية قامت بيا المجموعة التجريبية ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االخت

و يتجمى من الوثب الطويل كانت أحسن من االختبارات القبمية فيما يخص اختبار 

التعميمية المقترحة  الحسابية و االنحراف المعياري أي أن الوحدات خالل المتوسطات

الرقمي لفاعمية لعاب المصغرة تثثر ايجابيا عمى صفة القوة ومستوى انجاز األباستخدام 

 الوثب الطويل.
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النتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي لممجموعة التجريبية فيما يوضح 5 ( 21)رقم جدول 
 م من البدء العالي . 12جري يخص اختبار 

 

بانحراف  ( و2,66)بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار القبمي لممجموعة التجريبية    

، كما بمغ ىذا ما يبين ان النتائج متمركزة حول المتوسط الحسابي ( و6,20)  معياري

ما  (  1و  -1)  ىذه القيمة محصورة مابين و 2,63معامل االلتواء لدى ىذه العينة 

فيما بمغ المتوسط الحسابي لدى االختبار البعدي ليا، ن أن النتائج تتوزع توزيعا اعتدايبي

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 21)الشكل البياني رقم  
 التجريبية في اختبار الوثب الطويل                      

الداللة 
 االحصائية

ت 
 الجدولية

ت 
معامل  الوسيط المحسوبة

 االلتواء
انحراف 
 معياري

المتوسط 
 االختبار الحسابي

 الفرق
 1.21 1021 دال

المجموعة  القبمي 1023 2011 2020 1022
 البعدي 1.3 2022 2.23 1020 التجريبية
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ىذه  و 2.61 ، كما بمغ معامل االلتواء لدى ىذه العينة6,66( وبانحراف معياري 2.6)

 و  ليا،ن أن النتائج تتوزع توزيعا اعتداما يبي (  1و  – 1)  صورة ما بينالقيمة مح

" ستيودنتت -" لمعرفة داللة الفرق بين العينتين استخدم الطالبان الباحثان اختبار

الجدولية  -ت -ىذه قيمة أكبر من قيمة و (.0.52حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )

 %73أي درجة الثقة  62وبدرجة حرية  2.23( عند مستوي الداللة 6.54) المقدرة ب

ىذا ما يبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار  و % 3 درجة الشك و

م من  02االختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية فيما يخص اختبار جري  القبمي و

 البدء العالي لصالح االختبار البعدي.

قامت بيا المجموعة التي ومنو يستنتج الطالبان الباحثان أن االختبارات البعدية   

م  02فيما يخص اختبار جري  نوعا ما التجريبية كانت أحسن من االختبارات القبمية

الحسابية واالنحراف المعياري أي أن  من البدء العالي و يتجمى من خالل المتوسطات

ايجابيا عمى لعاب المصغرة أثرت نوعا ما األتخدام التعميمية المقترحة باسالوحدات 

 نجاز الرقمي لفاعمية الوثب الطويل.االمستوى  صفة القوة و
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 فرضيات البحث 5مناقشة . 1.1

 

 . مناقشة الفرضية العامة 5 2.1.1

ألجل التحقق من الفرضية العامة لمبحث و التي تتمحور أساسا في التأثير االيجابي    
إلستراتيجية التدريس باستخدام األلعاب المصغرة في تنمية صفة القوة و اإلنجاز الرقمي 

نستعين  سنة ( 63 – 62المرحمة المتوسطة )  لفعالية الوثب الطويل لدى التالميذ
( 21،  20،  21،  23،  21،  22،  22،  4،  3،  2 ، 1،  0،  1 بالجداول )

 23،   21،  22،  22،  4،  3،  2،  1،  0،  1،  3،  1 و األشكال البيانية )
( التي تظير لنا أن ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبمية و 

م لصالح  02ي البعدية في اختبارات القوة و االنجاز الرقمي في الوثب الطويل و جر 

 يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  ( 5 23)الشكل البياني رقم  
 م من البدء العالي  12التجريبية في اختبار جري                       
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التي طبقت عمييا الوحدات التعميمية المقترحة  االختبار البعدي بالنسبة لمعينة التجريبية
بين االختبارات و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  باستخدام األلعاب المصغرة

القبمية و البعدية و إنما تراجع في بعض االختبارات بالنسبة لمعينة الضابطة التي 
س نشاطيا مع المدرس بصف عادية و بالتالي فإن الفرضية العامة تحققت تركت تمار 

 و ىذا ما يتفق مع دراسة دحماني إسماعيل و بوفير محمد 

 

 . مناقشة الفرضية الفرعية االولى 5 1.1.1

،  1 )و األشكال البيانية  ( 22،  4،  3،  2،  1،  0،  1 )من خالل الجداول     
ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين االختبارات  نالحظ أن ( 2،  1،  0،  1،  3

القبمية و البعدية في اختبارات القوة لصالح االختبار البعدي بالنسبة لمعينة التجريبية 
التي طبقت عمييا الوحدات التعميمية المقترحة باستخدام األلعاب المصغرة و ال توجد 

قبمية و البعدية في اختبارات القوة و إنما فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات ال
تراجع في بعض االختبارات بالنسبة لمعينة الضابطة التي تركت تمارس نشاطيا مع 

،  20،  21،  23،  21،  22،  1 ) المدرس بصف عادية كما توضحو الجداول
و بالتالي فإن  ( 23،  21،  22،  22،  4،  3 )و األشكال البيانية  ( 21

إلستراتيجية التدريس باستخدام األلعاب المصغرة  أثر الفرعية التي تقول أن الفرضية 
قد سنة (  63 – 62إيجابي في تنمية صفة القوة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 ، و ىذا ما يتفق مع دراسة عبد اهلل رمضان و مختار صديق عبد الحق . تحققت

 

 . مناقشة الفرضية الفرعية الثانية 5 3.1.1
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و األشكال البيانية   22،  4،  3،  2،  1،  0،  1 ) نالحظ من خالل الجداول    

ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين  ( 2،  1،  0،  1،  3،  1)     أن

االختبارات القبمية و البعدية في اختبارات االنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لصالح 

لتجريبية التي طبقت عمييا الوحدات التعميمية المقترحة االختبار البعدي بالنسبة لمعينة ا

باستخدام األلعاب المصغرة و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات 

القبمية والبعدية في اختبارات االنجاز الرقمي و إنما ترجع نوعا ما بالنسبة لمعينة 

ما توضحو الجداول   الضابطة التي تركت تمارس نشاطيا مع المدرس بصف عادية ك

 22، 22، 4، 3) و األشكال البيانية  ( 21،  20،  21،  23،  21،  22،  1 )

إلستراتيجية التدريس و بالتالي فإن الفرضية الفرعية التي تقول أن  ( 23،  21،

مستوى االنجاز الرقمي لفعالية باستخدام األلعاب المصغرة  أثر إيجابي في تنمية 

و ىذا ما ( قد تحققت .سنة 63 – 62تالميذ المرحمة المتوسطة )الوثب الطويل لدى 

 يتفق مع دراسة ياحي عبد الحميد و زبالح عبد القادر 

 . االستنتاجات 0.15

بعد تحميل و إثراء متغيرات من خالل التجربة التي قام بيا الطالبان الباحثان و   

شابية و بعد جمع البيانات و عرضيا ات المالبحث نظريا  و تحميل لمضمون الدراس
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و عمى ضوء المعمومات  المتحصل عمييا من المقابمة و معالجتيا إحصائيا 

 الطالبان ما يمي 8 استنتجالشخصية مع مفتش التربية البدنية و الرياضية 

التدريس  إستراتيجيةفق و  كشفت الدراسة الحالية أن ليذه الوحدات التعميمية المقترحة -

األلعاب المصغرة أثر إيجابي في تنمية صفة القوة و مستوى االنجاز الرقمي  باستخدام

 سنة (  63 – 62لدى تالميذ المرحمة المتوسطة )  الطويل الوثبلفعالية 

البعدية القبمية و  إحصائية بين االختباراتبينت الدراسة عمى وجود فروق ذات داللة  -

في جميع  لأللعاب المصغرة التجريبية الممارسةمعينة االختبارات البعدية بالنسبة ل لصالح

ن دل فإنو يدل عمى نجاعة ىذه الوحدات المقترحة  االختبارات باستخدام األلعاب ىذا وا 

مستوى اإلنجاز الرقمي  و صفة القوة فيما طبقت من أجمو و ىي تحسين المصغرة 

 في ىذه المرحمة .لفعالية الوثب الطويل 

صفة القوة و مستوى في تحسين  ةلو أىمية كبير  األلعاب المصغرةباستخدام  التعمم - 

 . الوثب الطويل االنجاز الرقمي لفعالية

 االفتقار نحو عمى يزالونال  التربوي ، الحقل ىذا في العاممين األساتذة من الكثير - 

 الفردية بعض الخصوصيات عمى مقتصرا  اآلن لحد و يزال ال التدريس لعممية في فيم

نقص خبرة أساتذة التربية البدنية و الرياضية في تدريس فعالية ألعاب القوى و عدم  - 

 اطالعيم عمييا و التي تعتبر أساس تنمية معظم القدرات البدنية لدى التالميذ . 
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عدم التنويع في التمارين و األنشطة الرياضية من قبل أساتذة التربية البدنية و  - 

 القدرات البدنية و الحركية لدى التالميذ . أدى إلى ضعف في ةالرياضي

 

 خاتمة الفصل 5  -1-1

لقد تضمن ىذا الفصل عرض و مناقشة النتائج التي تحصل عمييا الطالبان من خالل  

الدراسة الميدانية و بعد المعالجة اإلحصائية تبين من خالل نتائج االختبار القبمي مدى 

التجانس الموجود بين عينتي البحث في كل االختبارات البدنية و مستوى االنجاز و 

 نتين ليم نفس المستوى في الصفات البدنية .ىذا يدل عمى أن أفراد العي

بعد التجربة األساسية و الدراسة اإلحصائية تبين لمطالبان أّن ىناك فروق ذات داللة 

إحصائية بين االختبار القبمي و البعدي  لمعينة التجريبية و لصالح االختبار البعدي ، 

بين االختبار القبمي و  أما نتائج العينة الضابطة ليس ليا فروق ذات داللة إحصائية

 التدريس باستخدام األلعاب المصغرة إستراتيجية البعدي  . و عميو نستخمص ان

مستوى االنجاز الرقمي لفعالية الوثب  وصفة القوة  في تنمية ةبالفاعمية الكبير  تاتسم

 سنة ( . 63 – 62الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 . االقتراحات و التوصيات 2.15
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عمى ضوء البيانات المجمعة و المعالجة و الدراسات المشابية و بعض من أىل     

 الخبرة يوصي الطالبان الباحثان بما يمي 8 

سنة ( ألنيا مرحمة ميمة لمقفز من  63 – 62ضرورة االىتمام بالفئة العمرية )  -

 مرحمة الطفولة نحو المراىقة .

و تنويعيا خالل حصة التربية البدنية و ضرورة توظيف أساليب و طرق حديثـــــة   -

 الرياضية حسب المرحمة العمرية و األىداف اإلجرائية .

يجب عمى المدرس أن يأخذ بعين االعتبار تنمية صفة القوة التي تعتبر عنصر ميم  -

 في جميع الفعاليات الرياضية .

 بدنية و الرياضية إلخراج درس التربية الالعمل بالوحدات التعميمية المقترحة كنموذج  -

 عمى نحو فعال و تحقيق الكفاءات المنشودة .

التدريس باستخدام األلعاب المصغرة في درس التربية البدنية و  إستراتيجيةاعتماد  -

 . الرياضية

في باقي المراحل  المصغرة باأللعابالتدريس  إستراتيجيةبحوث مشابية حول  إجراء -

 .اإلستراتيجيةمثل المرحمة الثانوية التي ما زالت تعرف افتقار ليذه  األخرىالدراسية 
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 المــــــالحــــــــق 
 

 

 

 : المذكرات الفنية الخاصة بأساليب التدريس الملحق األول 

 : استمارة ترشيح االختبارات  الملحق الثاني 

 : استمارة استبيان موجهة لممفتش الملحق الثالث 

 : نتائج التجربة االستطالعية و األساسية الملحق الرابع 

 الملحق الخامس   : 

 جدول قيم معامل االرتباط بيرسون -         

 جدول قيم داللة الفروق "ت" ستيودنت -         



 شهادة التحكيم  -         

 طمب تسهيل المهمة  -         

 
 



السنة الدراسية :  -                                                                                                                       عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -  

8108 - 8109                                                                                                             

الوحدة  -                                                                                                                                    السنة الثالثة متوسط وى : ــالمست -  

 10: التعليمية رقم 

  .أن يتمكن المتعمم من االنتقال السريع بين حدين في مسار مستقيم و رواق محدد   هدف النشاط : -  

   صدريات .،  صافرة ، ميقاتي ، أقماع ، شواهد ، ألواح ممونة وسائل االنجاز : -  

           
   

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

ا
لمرحلة التحضيرية

 

 تهيئة نفسية و تنظيمية  -
 تحضير بدني عام -

 تحضير بدني خاص  -

 حصة اليوم مع  بعض التحفيز هدفشرح  -مراعاة التالميذ المرضى -رياضية ال البذلةمراقبة  -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
 (stop)واحدة لمتوقف إشارتين التي تتمثل في أبجديات الجري من األستاذ و يختاروم التالميذ بالحركات المطموبة عمى شكل مربع يق: 3الموقف  -

 . مع العمل بشعار المسامح كريم اإلشارتين يقوم بعقوبة ) ثني ثم مد الساقين (  إحدىاخطأ التمميذ في  إذا(  en coursلمتحرك ) و األخرى

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التمديد  أداءالتنفس الجيد و  -
الحركات المطموبة  تطبيق -

 و احترام قواعد المعبة



المرحلة التعليمية
 

معرفة الوقت في مسار  -
 .متعرج 

 
معرفة الوقت في مسار  -

 .مستقيم 
 
 احترام الرواق . -
 
 
 جري في مسار مستقيم لا-
تطبيق التوجيهات  -

 السابقة في المنافسة

عمى شكل قاطرة تمميذ تمو اآلخر ، ينطمق التمميذ من الوقوف بعد صافرة رئيس الفوج ليجري بسرعة في مسار متعرج محدد بأقماع  :1الموقف  -
السفمية ، رئيس الفوج يكون في نهاية المضمار ليعطي اإلشارة و يسجل التوقيت ،  األطرافم ، ثم العودة بتمديد  5قمعين  بين كل م، 81بمسافة 

 يتذكر التوقيت الخاص به كل تمميذ 
عمى شكل قاطرة تمميذ تمو اآلخر ، ينطمق التمميذ من الوقوف بعد صافرة رئيس الفوج ليجري بسرعة في مسار مستقيم نحو القمع  :2الموقف  -

التوقيت ، كل تمميذ يتذكر السفمية ، رئيس الفوج يكون في نهاية المضمار ليعطي اإلشارة و يسجل  األطرافم ، ثم العودة بتمديد  81عمى مسافة 
 .التوقيت الخاص به لمقارنته بالتوقيت السابق 

ينقسم الفوج إلى فريقين ، ينطمق التمميذ من الوقوف بعد صافرة رئيس الفوج ليجري بسرعة في مسار مستقيم نحو الزميل المقابل عمى  :3الموقف  -
.  عمى  أواليقوم المستمم بنفس الدور و هكذا ، حتى يفوز الفريق الذي ينهي السباق م ل 3الشاهد في منطقة التسميم محددة ب  م ليسممه 81مسافة 

 محاوالت يعين الفائز  3
 متباعدة في مسار مستقيم ثم العودة بالتمديد . ألواحعمى شكل قاطرة ، ينطمق التمميذ بالجري مع المرور بين  :4الموقف  -
، ينطمق التالميذ بعد صافرة األستاذ و الجري بسرعة م  61عمى مسافة  أروقة محددة و 4منافسة ، و ذلك بسباق بين األفواج في  :5الموقف  -

 التراتيب .  عمى حسب مجموع األفواجحتى الوصول ، تسجل رتبة كل تمميذ ، في األخير تجمع تراتيب التالميذ في الفوج الواحد و يتم تريب 

 القمع  . الدوران عمى -
 
 
 .  ألميقاتياحترام  -
 
 
عدم رمي الشاهد و الجري  -

 الرواق  . في
 
 عمل الذراعين . -
 
 المنافسة .قوانين احترام  -

المرحلة الختامية
 

العودة إلى الحالة -
 الطبيعية

مناقشة ) حوصمة حول  -
 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -
 
 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  – مع التذكير بالتعممات في النشاطو يتم فتح النقاش  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
 
 الفعالة و المشاركة -

 التضامن مع الفريق الخاسر 
 

 
 
 
 
 
 



السنة الدراسية  -                                                                                                                          عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -

                               السنة الثالثة متوسطوى : ــالمست -                                                                                                      8109 - 8108: 

  18 الوحدة التعليمية رقم : -                                                                                                        

                                أن يتمكن المتعمم من تحسين سعة الخطوات مع الزيادة في السرعة . :هدف النشاط  -

 صافرة ، ميقاتي ، أقماع ، شواخص ، صدريات ، حمقات ، شواهد  وسائل االنجاز : -
   

  

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

المرحلة 
التحضيرية

 تهيئة نفسية و تنظيمية  - 
 تحضير بدني عام -
 تحضير بدني خاص  -

 حصة اليوم مع  بعض التحفيز هدفشرح  -مراعاة التالميذ المرضى -رياضية ال البذلةمراقبة  -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
كل فوج في ورشته ، يعين تمميذ كصياد ، و الباقي أرانب يبدأ الصياد بمطاردة األرانب في حدود الورشة ، إذا خرج أحد األرانب  :3الموقف  -

 . األوليطارد معه ، آخر أرنب هو الفائز و بالتالي يعطي عقوبة لمفريق ما عدا الصياد  ضا وييصبح صياد أأحد فيهم  يصبح صياد ، إذا لمس

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التمديد  أداءالتنفس الجيد و  -
 
 احترام قواعد المعبة -

المرحلة التعليمية
 

توسيع الخطوات  -
 تدريجيا 

الدفع بالجسم نحو  -
 بقفز الغزال . األمام

 
 الزيادة في السرعة . -
 
أقصى سرعة في  -

 مسافة قصيرة .
 
تطبيق التوجيهات  -

 السابقة في المنافسة

عمى شكل قاطرة تمميذ تمو اآلخر خمف الخط ، ينطمق بالجري من الوقوف عبر شواخص متباعدة في مسار مستقيم ، كل ما تقدم : 1الموقف  -
 بعمل الذراعين بالتنسيق مع الرجمين ، يقوم بتمديد األطراف السفمية أثناء العودة . التمميذلخطوات ، أثناء الجري يقوم التمميذ في الجري زادت سعة ا

داخل حمقات متباعدة و في مسار مستقيم ، كمما تقدم التمميذ نحو األمام زادت  األمامبنفس القاطرة ، يقوم التمميذ بقفز الغزال إلى : 2الموقف  -
التمميذ عمى مشط القدم داخل الحمقة مع عمل الذراعين ، بالتنسيق مع الركبتين ، الركبة تكون بزاوية قائمة ، يقوم  يقفز بين الحمقتين ،المسافة 

 بتمديد األطراف السفمية أثناء العودة 
في الرواق  صافرة رئيس الفوج ، يجريبعد التمميذ م ، ينطمق  81منافسة بين اثنين ، بسباق في رواقين محددين و عمى مسافة : 3الموقف  -

 المحدد له عمى طول المسافة ، رئيس الفوج يأخذ توقيت كل تمميذ مع تحديد الفائز الذي له أقل توقيت .
عمى شكل صف تمميذ أمام تمميذ خمف الخط ، ينطمقون بالجري من الوقوف بعد صافرة رئيس الفوج لمتسابق مع الكرة عمى مسافة : 4 الموقف -

محاوالت ، رئيس الفوج يكون في الجانب ليعطي  3م في مسار مستقيم التمميذ الذي ينطمق قبل الصافرة أو يصل بعد الكرة يعاقب ، عمى  81
 اإلشارة و يرمي الكرة بسرعة متوسطة 

تقيم نحو الزميل المقابل عمى منافسة بين األفواج ، ينطمق التمميذ من الوقوف بعد صافرة رئيس الفوج ليجري بسرعة في مسار مس :5الموقف  -
، أوالم ليقوم المستمم بنفس الدور و هكذا ، حتى تسجل نقطة لمفريق الذي ينهي السباق  3م ليسممه الشاهد في منطقة التسميم محددة ب  81مسافة 

 التنقل بسرعة مع عمل  -
 الذراعين .  
القفز عمى األمشاط  -

 بالتناوب .
 
 السباق مع الزمن مع النظر  -

  لألمام   
 

 الجري في مسار مستقيم .  -
 
 
 عدم رمي الشاهد . -



 محاوالت يعين الفائز. 3عمى 

المرحلة الختامية
 

العودة إلى الحالة -
 الطبيعية

مناقشة ) حوصمة حول  -
 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -
 
 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  – مع التذكير بالتعممات في النشاطو يتم فتح النقاش  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
 
الفعالة و  المشاركة -

 التضامن مع الفريق الخاسر 

 
 
 
 
 
 
 السنة الدراسية : -                                                                                                                      عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -

                                                      السنة الثالثة متوسطوى : ــالمست -                                                                                                 8109 - 8108

  13 الوحدة التعليمية رقم : -                                                                             

                                     أن يتمكن المتعمم من تنمية القوة االنفجارية لعضالت الرجمين . هدف النشاط : -



 ، صدريات .كغ ، صناديق ، شريط الصق ممون ، حبل ، أعمدة  8صافرة ، ميقاتي ، حواجز ، كرة طبية  :وسائل االنجاز -
    

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

المرحلة 
التحضيرية

 تهيئة نفسية و تنظيمية  - 
 تحضير بدني عام -
 تحضير بدني خاص  -

 حصة اليوم مع  بعض التحفيز هدفشرح  -مراعاة التالميذ المرضى -رياضية ال البذلةمراقبة  -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
كل فوج في ورشته ، وعمى شكل صف خمف الخط  ، بعد صافرة رئيس الفوج يتسابق التالميذ بوضعية الضفدع نحو الخط الوهمي  :3الموقف  -

 محاوالت 3عمى  ، مالئه تتمثل في ثني ثم مد الركبةيعطي عقوبة فورية لز  األولم ، التمميذ الذي يصل  01عمى مسافة  المرسوم بالقمعين

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التنفس الجيد و اداء التمديد  -
و احترام  وضعيةتطبيف ال -

 قواعد المعبة

المرحلة التعليمية
 

 الدفع برجمين  - 
 
تحويل قوى الدفع من  -

 األسفل إلى األعمى 
الدفع بالجسم نحو  -

 األمام
 االرتقاء برجل واحدة  -
 
تطبيق التوجيهات  -

 السابقة في المنافسة

و متزايدة متتالية و بسحب الركبتين نحو الصدر لتجاوز حواجز  األعمىالرجمين إلى  تا اآلخر ، يقوم التمميذ بالقفز بكمتمميذ تمو  :1 الموقف -
 الفائز من له أكبر المحاوالت . السفمية  . األطرافثم يسمم الكرة لمزميل ، و يقوم بتمديد  كغ ، 8بوزن  اليدين بكمتامع حمل كرة طبية االرتفاعات 

ى بنقطة واحدة ، المستوى مستويات ، المستوى األول يجاز  3تمميذ تمو اآلخر ، يقوم التمميذ بالقفز بكمتا الرجمين فوق صندوق عمى  :2 الموقف -
 الثاني يجازى بنقطتين و الثالث بثالث نقاط ، يختار التمميذ المستوى الذي يناسبه . الفائز من يجمع أكبر عدد من النقاط .

و  بنقطة 0مستويات ، المستوى  3كل تمميذ عمى حدة يقوم بالقفز بين خطوط متباعدة مرسومة عمى األرض بشريط الصق عمى  :3 الموقف -
 بثالث نقاط ، الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من النقاط . 3بنقطتين ، المستوى  8المستوى 

 3بنقطتين ، المستوى  8بنقطة و المستوى  0مستويات المستوى  3يقوم التمميذ بحجمة لتجاوز حبل مع السقوط داخل بساط عمى  :4 الموقف -
 النقاط .بثالث نقاط ، الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من 

منافسة بين األفواج و ذلك بتجاوز حبل برجل واحدة من الثبات و السقوط داخل حوض الرمل بكمتا الرجمين مع زيادة المسافة  عمى : 5 الموقف -
 مستويات ، الفريق الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من النقاط .  3

 و  لألعمىالقفز ألبعد نقطة  -
   األمشاطالسقوط يكون عمى   
  القفز من برجمين من الثبات -
 
أرجحة اليدين مع السقوط  -

 عمى األمشاط .
القفز برجل واحدة و  -

 السقوط برجمين 
احترام قواعد المعبة بما فيها  -

 القفز من الثبات .

المرحلة الختامية
 

العودة إلى الحالة -
 الطبيعية

مناقشة ) حوصمة حول  -
 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -
 
 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  –و يتم فتح النقاش مع التذكير بالتعممات في النشاطين  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
الفعالة و  المشاركة -

 التضامن مع الفريق الخاسر 

  

 
 
 
 



 
 
 
السنة  -                                                                                                                                عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -

                             السنة الثالثة متوسطوى : ــالمست -                                                                                                        8109 - 8108الدراسية : 

  14 الوحدة التعليمية رقم : -                                                                                                                 

                                                    في فعالية الوثب الطويل  إدراك أهمية االرتكازأن يتمكن المتعمم من تنمية القوة االنفجارية لعضالت الرجمين و  هدف النشاط : -

 بساطات ، حمقات ، حواجز ، أقماع ، حبل ، صناديق ، جهاز القفز ، صدريات .صافرة ، ميقاتي ، كرات ،  :وسائل االنجاز -
    

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

المرحلة التحضيرية
 تهيئة نفسية و تنظيمية  - 

 تحضير بدني عام -

 تحضير بدني خاص  -

 حصة اليوم مع  بعض التحفيز هدفشرح  -التالميذ المرضىمراعاة  -رياضية ال البذلةمراقبة  -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
الفريق  يبدأ، يشكل كل فوج قاطرة و ذلك بوضع اليدين فوق كتفي الزميل الذي في المقدمة ، بعد صافرة األستاذ  األفواجمنافسة بين  :3الموقف  -

ثا ، الفريق الفائز الذي يكون منظم و القفز فيه جماعيا بدون تموج ، بشعار ) بالعمل معا  81األصابع في المكان جماعيا لمدة  بالقفز عمى رؤوس
 ت محاوال 3ننجح ( . عمى 

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التمديد أداءالتنفس الجيد و  -
  
  و احترام قواعد المعبة -



المرحلة التعليمية
 

اختيار رجل االرتقاء  -
 .المناسبة 

االرتكاز برجل واحدة  -
 مع استعمال اليدين .

الدفع برجل واحدة نحو  -
 األعمى األمام 

العمل عمى رجل  -
 االرتكاز 

تطبيق التوجيهات  -
 السابقة في المنافسة 

تمميذ تمو اآلخر يجري التمميذ ثم القفز مع محاولة لمس الكرة باليدين و السقوط فوق بساط عمى مستويين ، المستوى األول بنقطة و  :1 الموقف -
 لفوج يكون معفي لتسجيل النقاط .رئيس ا المستوى الثاني بنقطتين ، يمر التمميذ بالمستوى األول أذا سجل نقطة ينتقل لممستوى الثاني

يقوم التمميذ بالجري ثم القفز بوضع القدم داخل حمقة و السقوط داخل بساط كمستوى أول تجزى بنقطة واحدة ، و المستوى الثاني  :2 الموقف -
 يكون معفي لتسجيل النقاط .رئيس الفوج يكون بتجاوز حاجز يجزى بنقطتين ، إذا سجل التمميذ نقطة ينتقل لممستوى الثاني ، 

بنقطة ،  0مستويات ، المستوى  3يجري التمميذ ثم يقفز بعد االرتكاز عمى صندوق و السقوط داخل بساط بكمتا الرجمين مقسم عمى  :3 الموقف -
 رئيس الفوج يكون معفي لتسجيل النقاط .بثالث نقاط ،  3بنقطتين ، المستوى  8المستوى 

وضع رجل االرتكاز فوق  خط مرسوم عمى األرض و السقوط داخل بساط  عمى مستويين ، المستوى األول بنقطة و الجري ثم  :4 الموقف -
 المستوى الثاني بنقطتين ، الذي تسجل له نقطة ينتقل لممستوى الثاني ، رئيس الفوج يكون معفي لتسجيل النقاط .

بر جهاز القفز و السقوط بكمتا الرجمين داخل حوض الرمل ، الذي يقوم بالقفز منافسة بين األفواج ، و ذلك بالجري ثم القفز ع :5 الموقف -
 . ( تسجل النقاط في السبورة 3أو  8أو  0الصحيح تسجل له نقطة + نقطة المستوى الذي يصل إليه ) 

 القفز برجل واحدة  -
 
 اختيار المستوى المناسب -
 
استعمال اليدين لمدفع مع  -

 السقوط برجمين .
القفز برجل واحدة و  -

 السقوط برجمين 
و  الخروج  برجل واحدة  -

 التحكم  بالجسم في الهواء 

المرحلة الختامية
 

العودة إلى الحالة -
 الطبيعية

مناقشة ) حوصمة حول  -
 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -
 
 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  –و يتم فتح النقاش مع التذكير بالتعممات في النشاطين  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
 
الفعالة و  ةالمشارك -

 التضامن مع الفريق الخاسر 
  

 
 
 
 
 
 
 



السنة الدراسية :  -                                                                                                                       عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -

                                                                   السنة الثالثة متوسطوى : ــالمست -                                                                                      8109 - 8108

  15 التعليمية رقم : الوحدة -                                                                 

                  أن يتمكن المتعمم من تنمية القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين .               هدف النشاط : -

 صافرة ، ميقاتي ، حبال ، صدريات ، حمقات  :ازوسائل االنج -
   

  

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

المرحلة 
التحضيرية

 تهيئة نفسية و تنظيمية  - 
 تحضير بدني عام -

 تحضير بدني خاص  -

 حصة اليوم مع  بعض التحفيز هدفشرح  -مراعاة التالميذ المرضى -رياضية مراقبة البدلة ال -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
م  دون السقوط أو ترك الزميل  01معا عمى مسافة قفزة الضفدع اء الفريق و يتحركون بمنافسة شكل صفين ، يتعانق جميع أعض :3الموقف  -

 ، و يعطي عقوبة ثني ثم استقامة الركبة .ريق الفائز الذي يصل أوال دون أي خطأ محاوالت يعين الف 3بشعار ) في االتحاد قوة ( ، 

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التنفس الجيد و اداء التمديد  -

 

مع مبدأ  احترام قواعد المعبة -
 .العمل الجماعي 

المرحلة التعليمية
 

 .رفع الركبتين  -
 
 
رفع الركبتين باستخدام  -

 الحبل 
 

القوة المميزة بالسرعة  -
 مع التنقل 

 

القفز ألبعد مسافة و  -
 في أقل وقت 

تطبيق التوجيهات  - 

كل فوج في ورشته ، يكون عمل ثنائي بين زميمين ، كل زميل وراء زميمه و خمف الخط ، يضع التمميذ يديه خمف كتفي زميمه و هذا  :1الموقف  -
يرتكز عمى يديه ، بعد صافرة رئيس الفوج ينطمق الزميل الذي في الخمف برفع الركبتين و دفع الزميل لألمام و يحاول اآلخر عرقمته عمى  األخير
 . األدوارم ، مع تغيير  01مسافة 

م ثم العودة بنفس  01 برفع الركبتين  بالتناوب و باستخدام الحبل عمى  مسافة  ىيتنقل التمميذان مثنى مثنعمى سباق التتابع  :2الموقف  -
 .، الفائز من يصل أوال تسميم الحبل لمزميل الموالي لالطريقة 

الواحد في صف واحد خمف الخط ، رئيس الفوج المعفي يقوم بإعطاء اإلشارة لينطمق التالميذ عمى شكل سباق يكون تالميذ الفوج  :3الموقف  -
 محاوالت . 5م ، الفائز من يصل أوال ، و يعطي عقوبة لزمالئه عمى  01بالحجل عمى مسافة 

عمى شكل منافسة بين أعضاء الفوج ، يقوم التمميذ بالقفز داخل حمقات متتالية برجل واحدة و بسرعة مع أخذ التوقيت ، الفائز من  :4 الموقف -
 مع تسجيل التوقيت لكل تمميذ . رئيس الفوج المعفي يقوم بإعطاء اإلشارةمحاوالت ،  3يتحصل عمى أقل زمن و بدون أي خطأ . عمى 

ات دون باستعمال الحبل ، الفوج الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من القفز و بسرعة منافسة بين األفواج و ذلك بالقفز الجماعي  :5 الموقف -

بزاوية قائمة و رفع الركبتين  -
 بسرعة أثناء الدفع .

 
مع رفع الركبتين بالتناوب  -

 عمل الذراعين 
 

 القفز برجل واحدة  -
 
القفز برجل واحدة و عمى  -

 األمشاط .
 

 احترام قواعد المعبة  -



 محاوالت لكل فوج ثم تعيين الفائز . 3خطأ ،   السابقة في المنافسة

المرحلة الختامية
 

العودة إلى الحالة -
 الطبيعية

مناقشة ) حوصمة حول  -
 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -

 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  –و يتم فتح النقاش مع التذكير بالتعممات في النشاطين  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
الفعالة و  المشاركة -

 التضامن مع الفريق الخاسر 

 
 
 
 
 
السنة  -                                                                                                                             عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -

                             السنة الثالثة متوسطوى : ــالمست -                                                                                                           8109 - 8108الدراسية : 

  16 الوحدة التعليمية رقم : -                                                                                                              

                                           في فعالية الوثب الطويل  دفع الجسم إلى األعمى و األمامالقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين مع  تنميةأن يتمكن المتعمم من  هدف النشاط : -

 ، حبل ، صدريات ، كرات ، أعمدة ، حمقات . صافرة ، ميقاتي ، حواجز :وسائل االنجاز -



   

  

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

المرحلة التحضيرية
 

 تهيئة نفسية و تنظيمية  -
 تحضير بدني عام -

 تحضير بدني خاص  -

 اليوم مع  بعض التحفيز حصة هدفشرح  -مراعاة التالميذ المرضى -رياضية ال ةالبذلمراقبة  -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
بالرجل  مرات مرتان 4م ،  01في نفس الورشة ، عمى شكل صف واحد يقوم التالميذ بسباق الحجل عمى رجل واحدة عمى مسافة : 3الموقف  -

 اليمنى و مرة بالرجل اليسرى ، من يصل أوال تسجل له نقطة في نهاية المعبة تعمن النتائج و تعطى حبات الحموى لمفائزين .

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التنفس الجيد و اداء التمديد  -
و مبدأ  احترام قواعد المعبة -

 التضامن مع الخاسرين 

المرحلة التعليمية
 

 تحمل القوة  -
 
تنمية القوة المميزة  -

 بالسرعة
 

 دفع الجسم إلى األعمى -
 
االرتكاز مع دفع الجسم  -

 نحو األمام .
 

تطبيق التوجيهات السابقة 
 في المنافسة

مستويات  3ثم تجاوز حاجز و السقوط داخل بساط بكمتا الرجمين ، عمى م  01يقومون بالحجل لمسافة منافسة بين أعضاء الفوج  :1الموقف  -
 ن يتحصل عمى أكبر عدد من النقاط نقاط ، الفائز م 3بنقطة و المستوى الثاني بنقطتين و لثالث ب األولالمستوى يجزى ارتفاع الحاجز ، بتغيير 

يقوم بأكبر عدد من التكرارات  الفائز من ثا 01و ذلك بصعود صندوق برجل واحدة ثم النزول في مدة  ،منافسة بين أعضاء الفوج  :2الموقف  -
 محاوالت . 4ثا  مرة بالرجل اليمنى و مرة بالرجل اليسرى ، عمى  01في 
مستويات  3مل بكمتا الرجمين عمى تمميذ تمو اآلخر يجري التمميذ ثم القفز مع محاولة لمس الكرة باليدين و السقوط داخل حوض الر  :3الموقف  -

 نقاط ، الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من النقاط . 3بزيادة االرتفاع ، يجزى المستوى األول بنقطة و المستوى الثاني بنقطتين و لثالث ب
األول بنقطة و المستوى الثاني يجزى المستوى مستويات ،  3عمى مقسم الجري ثم القفز من داخل حمقة و السقوط  داخل بساط  :4 الموقف -

 نقاط ، الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من النقاط . 3بنقطتين و لثالث ب
محاوالت لكل فوج مع زيادة المسافة و االرتفاع  3منافسة بين األفواج و ذلك بالجري ثم تجاوز حبل و السقوط داخل حوض الرمل ،  :5 الموقف -

 حصل عمى عدد أكبر من النقاط .في كل مرة ، الفريق الفائز من يت

بزاوية قائمة و رفع الركبتين  -
 بسرعة أثناء الدفع .

 
مع رفع الركبتين بالتناوب  -

 عمل الذراعين 
 

 القفز برجل واحدة  -
 
القفز برجل واحدة و عمى  -

 األمشاط .
 

 احترام قواعد المعبة -

المرحلة الختامية
 

العودة إلى الحالة -
 الطبيعية

) حوصمة حول مناقشة  -
 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -
 
 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  –و يتم فتح النقاش مع التذكير بالتعممات في النشاطين  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
 

الفعالة و  المشاركة -
 التضامن مع الفريق الخاسر 

 

 

 

 



السنة  -                                                                                                                              عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -

                             السنة الثالثة متوسطوى : ــالمست -                                                                                                           8109 - 8108الدراسية : 

  17 الوحدة التعليمية رقم : -                                                                                                               

                          . في فعالية الوثب الطويل التحكم في الجسم أثناء الطيران مع السقوط اآلمنو لعضالت الرجمين تنمية القوة االنفجارية أن يتمكن المتعمم من  هدف النشاط : -

 كغ ، كرات ، حبل ، بساطات ، جهاز القفز ، حواجز ، أقماع ، صدريات  8صافرة ، ميقاتي ، صناديق ، كرة طبية وزن  :وسائل االنجاز -
   

  

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

المرحلة التحضيرية
 

 تهيئة نفسية و تنظيمية  -
 تحضير بدني عام -

 تحضير بدني خاص  -

 حصة اليوم مع  بعض التحفيز هدفشرح  -مراعاة التالميذ المرضى -رياضية مراقبة البدلة ال -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
منافسة بين األفواج و ذلك بالقفز الجماعي و بسرعة باستعمال الحبل ، الفوج الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من القفزات دون  :3الموقف  -

 ين الفائز .محاوالت لكل فوج ثم تعي 3خطأ ،  

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التمديد  أداءالتنفس الجيد و  -
و مبدأ  احترام قواعد المعبة -

 التضامن مع الخاسرين

المرحلة التعليمية
 

حامال  كرة طبية ثم السقوط بكمتا الرجمين داخل بساطات  متزايدة االرتفاعات  بقفزات متتالية فوق صناديق بالجري ثم  يقوم التمميذ :1الموقف  - 
 كغ ، من يقوم بأكبر عدد من التكرارات هو الفائز . 8بوزن 

تمميذ تمو اآلخر يجري التمميذ ثم القفز مع محاولة لمس الكرة باليدين و السقوط فوق بساط بكمتا الرجمين عمى مستويين ، المستوى  :2الموقف  -
 يل النقاط األول بنقطة و المستوى الثاني بنقطتين ، يمر التمميذ بالمستوى األول أذا سجل نقطة ينتقل لممستوى الثاني رئيس الفوج يكون معفي لتسج

مستويات بزيادة االرتفاع ،  3منافسة بين أعضاء الفوج و ذلك بالقفز داخل حوض الرمل باستخدام جهاز القفز مع تجاوز حبل عمى  :3الموقف  -
 نقاط ، الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من النقاط . 3يجزى المستوى األول بنقطة و المستوى الثاني بنقطتين و لثالث ب

يقوم التمميذ بالجري ثم القفز لتجاوز حاجز و السقوط داخل بساط كمستوى أول تجزى بنقطة واحدة ، و المستوى الثاني يكون  :4 الموقف -
 رئيس الفوج يكون معفي لتسجيل النقاط .بتجاوز حاجز أكثر ارتفاع يجزى بنقطتين ، إذا سجل التمميذ نقطة ينتقل لممستوى الثاني ، 

محاوالت لكل  3، بكمتا الرجمين تجاوز حبل و السقوط داخل حوض الرمل القفز بجهاز القفز لمنافسة بين األفواج و ذلك بالجري ثم  :5 الموقف -
 فوج مع زيادة المسافة و االرتفاع في كل مرة ، الفريق الفائز من يتحصل عمى عدد أكبر من النقاط .

بزاوية قائمة و رفع الركبتين  -
 الدفع .بسرعة أثناء 

 
مع رفع الركبتين بالتناوب  -

 عمل الذراعين 
 

 القفز برجل واحدة  -
 
القفز برجل واحدة و عمى  -

 األمشاط .
 

 احترام قواعد المعبة -



المرحلة 
الختامية

 العودة إلى الحالة الطبيعية- 
مناقشة ) حوصمة حول  -

 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -

 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  –و يتم فتح النقاش مع التذكير بالتعممات في النشاطين  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
الفعالة و  المشاركة -

 التضامن مع الفريق الخاسر 
 

  



السنة الدراسية  -                                                                                                                          عين تالوت –ولد قادة مصطفى  المؤسسة : -

                             السنة الثالثة متوسطوى : ــالمست -                                                                                                           8109 - 8108: 

    18 الوحدة التعليمية رقم : -                                                                                                           

                     أن يتمكن المتعمم من تحقيق وثبة شاممة بأقل األخطاء .                      هدف النشاط : -

 حمقات .صافرة ، ميقاتي ، حواجز ، حبل ، صدريات ، كرات ، أعمدة ،  وسائل االنجاز : - 
   

  

 التوجيهات  محتوى اإلنجاز محتوى التعلم   المراحل

المرحلة التحضيرية
 

 تهيئة نفسية و تنظيمية  -
 تحضير بدني عام -

 تحضير بدني خاص  -

 حصة اليوم مع  بعض التحفيز هدفشرح  -مراعاة التالميذ المرضى -رياضية مراقبة البدلة ال -المناداة  :1الموقف  -
 .م ثم تمديد العضالت العاممة عند العودة  01كل فوج في ورشته و يتم القيام بالحركات ذهابا عمى مساقة  -جري خفيف  :2الموقف  -
، حيث يشكل الفوج الواحدة قاطرة و يمسك كل تمميذ رجل واحدة لزميمة الذي القفز الجماعي برجل واحدة  معبةب منافسة بين األفواج: 3الموقف  -

 محاوالت يعين الفائز . 3يقفزون نحو آخر تمميذ من الفوج المنافس ألخذ الصدرية المعمقة عميه ، عمى أمامه ثم 

 التزام الهدوء مع المشاركة  -
 التنفس الجيد و اداء التمديد  -
تطبيف الحركات المطموبة  -

 و احترام قواعد المعبة

المرحلة التعليمية
 

 .رفع الركبتين  -
 
 
رفع الركبتين باستخدام  -

 الحبل 
 

القوة المميزة بالسرعة مع  -
 التنقل 

 

القفز ألبعد مسافة و في  -
 أقل وقت 

تطبيق التوجيهات  - 
 السابقة في المنافسة

عمى شكل قاطرة تمميذ تمو اآلخر خمف الخط ، ينطمق بالجري من الوقوف عبر شواخص متباعدة في مسار مستقيم ، كل ما تقدم  :1الموقف  -
 بعمل الذراعين بالتنسيق مع الرجمين ، يقوم بتمديد األطراف السفمية أثناء العودة . التمميذالتمميذ في الجري زادت سعة الخطوات ، أثناء الجري يقوم 

تمميذ تمو اآلخر يجري التمميذ ثم القفز مع محاولة لمس الكرة باليدين و السقوط فوق بساط بكمتا الرجمين عمى مستويين ، المستوى  :2وقف الم -
 يل النقاط األول بنقطة و المستوى الثاني بنقطتين ، يمر التمميذ بالمستوى األول أذا سجل نقطة ينتقل لممستوى الثاني رئيس الفوج يكون معفي لتسج

مستويات بزيادة االرتفاع ،  3منافسة بين أعضاء الفوج و ذلك بالقفز داخل حوض الرمل باستخدام جهاز القفز مع تجاوز حبل عمى  :3الموقف  -
 نقاط ، الفائز من يتحصل عمى أكبر عدد من النقاط . 3يجزى المستوى األول بنقطة و المستوى الثاني بنقطتين و لثالث ب

بنقطة ،  0مستويات ، المستوى  3يجري التمميذ ثم يقفز بعد االرتكاز عمى صندوق و السقوط داخل بساط بكمتا الرجمين مقسم عمى  :4 الموقف -
 رئيس الفوج يكون معفي لتسجيل النقاط .بثالث نقاط ،  3بنقطتين ، المستوى  8المستوى 

و وضع رجل االرتكاز فوق لوح االرتقاء و الدفع ألبعد مسافة و السقوط بكمتا الرجمين داخل منافسة بين األفواج و ذلك بالجري  :5 الموقف -
 محاوالت لكل فريق  3حوض الرمل ، الفريق الفائز من من يتحصل عمى العدد األكبر بعد جمع مسافات القفز ألعضاء الفوج . 

بزاوية قائمة و رفع الركبتين  -
 بسرعة أثناء الدفع .

 
مع رفع الركبتين بالتناوب  -

 عمل الذراعين 
 

 القفز برجل واحدة  -
 
القفز برجل واحدة و عمى  -

 األمشاط .
 

 احترام قواعد المعبة -



المرحلة 
الختامية

 العودة إلى الحالة الطبيعية- 
مناقشة ) حوصمة حول  -

 العمل المنجز(

 كل فوج عمى حدة يقوم بتمارين التمديد و االسترخاء مع التنفس العميق –جري خفيف داخل الورشة  :1الموقف  -

 التحية الرياضية –الخروج بشعار الكل فائز  –و يتم فتح النقاش مع التذكير بالتعممات في النشاطين  Uيأخذ التالميذ شكل حرف  :2الموقف  -

 التنفس الجيد مع التمديد  -
الفعالة و  المشاركة -

 التضامن مع الفريق الخاسر 
 



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 وزارة التعلٌمً العالً و البحث العلمً 

 مستغانم –جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس 

 معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة 

 

 

 استمارة لترشٌح اإلختبارات 

 

 

 .موجهة إلى دكاترة و أساتذة معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة استمارة   

 

 تحٌة طٌبة أما بعد : 

 

تحسٌن  المصغرة فً الرٌاضٌة فعالٌة إستراتٌجٌة التدرٌس باستخدام األلعاب" ٌقوم الطالبان بإجراء بحث حول        

و هذا ضمن سنة (  45 – 44) فعالٌة الوثب الطوٌل لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة و االنجاز الرقمً ل  قوةالصفة 

فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة ، و نظرا لمكانتكم العلمٌة و خبرتكم فً فإن تعاونكم له   متطلبات نٌل شهادة الماستر

  و علٌه نرجو منكم التكرم بأداء رأٌكم  أهمٌة بالغة فً مساعدة الطالبٌن الباحثان فً إنجاز هذه الدراسة بالشكل األمثل

الخاصة بقٌاس كل عنصر من عناصر القدرات البدنٌة و  االختباراتو توجٌهاتكم كما نرجو من سٌادتكم ترشٌح أهم 

 الخاصة لهذه القدرات . االختباراتاإلنجاز الرقمً فً فعالٌة  الوثب الطوٌل مع إضافة أو تعدٌل بعض 

 

  االحترامو لكم جزٌل الشكر و 

 

 

 األستاذ المشرف :                                                                                     الطالبان الباحثان :  

 د . مٌم مختار       شلطً أمال                                                                                        -   

 دحمانً إسماعٌل  -  

 

 



 التساؤل العام : -1

ستخدام األلعاب المصغرة لها أثر إيجابي في  تنمية صفة القوة و مستوى هل إستراتيجية التدريس با -   
 سنة ( . 41 – 41اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 التساؤالت الفرعية : -

ستخدام األلعاب المصغرة  أثر إيجابي في تنمية صفة القوة لدى تالميذ ستراتيجية التدريس باإلهل  -    
 سنة ( . 41 – 41المرحمة المتوسطة ) 

إلستراتيجية التدريس باستخدام األلعاب المصغرة أثر إيجابي في تنمية مستوى اإلنجاز الرقمي هل  -    
 ة ( .سن 41 – 41لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 . أهداف البحث :2

ستخدام األلعاب المصغرة في تنمية صفة القوة و مستوى إستراتيجية التدريس بامعرفة مدى فاعمية  -   
 سنة ( . 41 – 41اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

المصغرة في تنمية صفة القوة لدى تالميذ ستخدام األلعاب إستراتيجية التدريس بامعرفة مدى فاعمية   -  
 سنة (. 41 – 41المرحمة المتوسطة ) 

مستوى اإلنجاز الرقمي  ستخدام األلعاب المصغرة في تنميـةإستراتيجية التدريس بامعرفة مدى فاعمية  -  
 سنة ( 4 –41لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 . الفرضيــــات :3  

 الفرض العام :  -        

ستخدام األلعاب المصغرة لها أثر إيجابي في تنمية صفة القوة و مستوى إستراتيجية التدريس با  -      
 سنة ( . 41 – 41اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 الفرضيات الفرعية :  -      

ستخدام األلعاب المصغرة  أثر إيجابي في تنمية صفة القوة لدى تالميذ التدريس باستراتيجية إل -      
  سنة ( . 41 – 41المرحمة المتوسطة ) 



إلستراتيجية التدريس باستخدام األلعاب المصغرة أثر إيجابي في تنمية مستوى اإلنجاز الرقمي  -      
 سنة( 41 –41لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 

 

 

 

 االنفجارٌة الخاصة بالقوة  االختبارات
 

 

 :اختبار الوثب العمودي من الثبات  -4

 

 قٌاس القدرة العضلٌة لعضالت الرجلٌن فً االتجاه العمودي  الغرض : -

 حائط –شرٌط قٌاس  –طباشٌر  : األدوات -

مواجها للحائط و تكون القدمٌن باتساع  المختبر بجانب الحائط بحٌث ٌكون احد كتفٌه ٌقف : األداءمواصفات  -

 الصدر ٌقوم المختبر بمد ذراعه من أجل تحدٌد عالمة بالطباشٌر .

و ذلك  األعلىمع ثنً الركبتٌن و بعد ذلك ٌقفز نحو  األسفلو  لألمامٌقوم بمرجحة الذراعٌن و ثنً الجذع  -

 العالمة الثانٌة . لتحدٌد

 تٌن و تأخذ أحسن نتٌجة من نتائج المحاوالت الثالث .تقاس المسافة بٌن العالم التسجٌل : -

 

 اختبار الوثب الطوٌل من الثبات :  -2

 

 قٌاس القدرة العضلٌة للرجلٌن  الغرض : -        

 طباشٌر  –مٌدان للقفز الطوٌل  –شرٌط قٌاس  : األدوات -        

ى ثالث محاوالت رجلٌه قلٌال مع ثنً الركبتٌن تعطٌقف المختبر خلف خط البداٌة فاتحا  مواصفات األداء : -        

 .لكل مختبر 

 

 اختبار القفز العرٌض من الثبات :  – 3

 القوة االنفجارٌة للساقٌن  الغرض : -       

 مسافة خالٌة مؤشر علٌها بالمتر ، و تحدد البداٌة ) خط االنطالق (  ، صافرة األدوات :  -       

 ٌسجل للتلمٌذ أقصى مسافة بلغها  التسجٌل : -       



 

 أمتار:  41اختبار حمل الزمٌل على الظهر و الجري مسافة  -4
 

 القوة االنفجارٌة للساقٌن  الغرض : -    

 أمتار ، صافرة ، تحدٌد المسافة من خط البداٌة الى النهاٌة  01ساحة ملعب أو مسافة خالٌة مؤشر علٌها  االدوات : -    

 تعطى لكل تلمٌذ محاولتٌن أثناء تأدٌة االختبار . مالحظة :        

 اقتراحات : - 

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

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

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

 االختبارات الخاصة بالقوة الممٌزة بالسرعة

 

 

 ثا : 41اختبار الحجل أقصى مسافة خالل  -4

  

 القوة الممٌزة بالسرعة  الغرض : -       

 ساحة ملعب او مسافة خالٌة غٌر مؤشر علٌها ، ساعة توقٌت ، صافرة . األدوات : -       

 .ثا  01ٌسجل للتلمٌذ المسافة التً قطعها خالل زمن  التسجٌل : -       

 

 خطوات : 5اختبار الركض بالقفز  - 2  

 

 قٌاس القوة الممٌزة  بالسرعة للرجلٌن  الغرض : -      

  األرضأرض مستوٌة ، شرٌط قٌاس ، تحدٌد خط البداٌة على  األدوات : -      

 لكل تلمٌذ محاولتان تسجل له أفضلهما ، تقاس المسافة من الحافة الداخلٌة لخط البداٌة إلى أقرب أثر  التسجٌل : -      

 تركه الالعب من خط البداٌة فً الوثبة الخامسة .                      

 

 :ثا   21ثنً ثم مد الرجلٌن خالل  اختبار – 3  

 

 قٌاس القوة الممٌزة  بالسرعة للرجلٌن  الغرض : -      

 ساعة توقٌت ، أرض مستوٌة  األدوات : -      



 ثا ، مع مالحظة عدم استناد أي عضو من أعضاء الجسم  01ٌقوم التلمٌذ بثنً ثم مد الركبتٌن خالل  التسجٌل : -      

 باألرض أوأي شًء آخر .                     

 

 

  اقتراحات : -

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

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

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

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

  



 ة بالسرعةاالختبارات الخاص

 

 متر من الوقوف    02اختبار ركض  :اسم االختبار -1
 السرعة االنتقالية  الغرض من االختبار: -
متر و يحدد من خط البداية و  02ساحة ممعب أو مسافة خالية مؤشر عميها مسافة  :األدوات و اإلمكانات -

 النهاية , ساعة توقيت صفارة , شواخص 
 متر  02يسجل لمتمميذ الوقت الذي قطع فيه مسافة  طريقة التسجيل:  -

 
  متر من البداية المنخفضة     02اختبار ركض   اسم االختبار:-2

 السرعة االنتقالية الغرض من االختبار: -
 متر 02ساحة ممعب أو مسافة خالية مؤشر عميها مسافة  :األدوات و اإلمكانات -

 و حدد  خط البداية و النهاية , ساعة توقيت صفارة , شواخص
 متر 02يسجل لمتمميذ الوقت الذي قطع فيه مسافة  طريقة التسجيل: -

 
  متر من الوقوف    50اختبار ركض  :اسم االختبار-3

 السرعة االنتقاليةالغرض من االختبار:  -
 متر 50مسافة خالية مؤشر عميها مسافة  ساحة ممعب او :األدوات و اإلمكانات -

 و يحدد  خط البداية و النهاية , ساعة توقيت صفارة , شواخص
 متر من الوقوف   50يسجل لمتمميذ الوقت الذي قطع فيه مسافة  طريقة التسجيل: -

 

 ثا من الوقوف    42اختبار ركض زمن   اسم االختبار:-4

 السرعة االنتقالية :الغرض من االختبار -
 ساحة ممعب أو مسافة خالية, ساعة توقيت صفارة , شواخص :األدوات و اإلمكانات -
 ثا 42يسجل لمتمميذ المسافة التي قطعها خالل زمن  :طريقة التسجيل  -
 

-  

 

  اقتراحات : - -

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

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



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

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

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

   



 اختبارات االنجاز الرقمً 

 

 

 

 :اختبار الوثب الطوٌل من الثبات بقدم واحدة  – 4

 

 قٌاس القوة االنفجارٌة لعضالت الرجل الدافعة  الغرض : -        

 أرض مستوٌة ال تعرض التلمٌذ  لالنزالق ، شرٌط قٌاس ، تحدٌد خط البداٌة على األرض  : األدوات -        

 ٌسجل التلمٌذ المسافة من خط البداٌة ) الحافة الداخلٌة ( حتى آخر أثر تركه التلمٌذ و االقرب لخط  التسجٌل : -        

 البداٌة مقاسه بالمتر .                       

 

 

 :اختبار الوثب الطوٌل  - 2

 

 معرفة االنجاز الحاصل  الغرض : -      

 رواق لسرعة االقتراب ، حوض الرمل  ، لوحة مرقم للقٌاس  االدوات : -      

                 من الحافة الداخلٌة للوح االرتقاء حتى آخر أثر ٌتركه على الرمل عند السقوطتقاس المسافة  التسجٌل : -      

 محاوالت و نحسب أحسن محاولة . 3) قٌاس المسافة بالمتر ( ، ٌعطى لكل تلمٌذ                      

 

 

  اقتراحات : -

 

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

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

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

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

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليمي العالي و البحث العلمي 
 

 مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية 

 

 

  استبيان استمارة 

 

 

 والية تممسانلمفتش التربية البدنية و الرياضية مستوى التعميم المتوسط موجهة إلى استمارة 
 

 

 تحية طيبة أما بعد : 
 

باستخدام األلعاب  التدريس إستراتيجيةفعالية " يقوم الطالبان بإجراء بحث حول     

تنمية صفة القوة و االنجاز الرقمي لفعالية الوثب الطويل لدى تالميذ في المصغرة 

و هذا ضمن متطمبات نيل شهادة الماستر  سنة (  41 – 41)   مرحلة المتوسطة

را لمكانتكم ، و نظ 8142 – 8142لسنة الدراسية في التربية البدنية و الرياضية 



نجاز هذ  إلن يفي مساعدة الطالبين الباحث أهمية بالغةتعاونكم لفإن العممية و خبرتكم 

 .اقتراحاتكم رأيكم و  داءببإالتكرم  و عميه نرجو الدراسة بالشكل األمثل

 

 و التقدير   االحترام تقبموا منا كل معاني

 سيدي تحية خالصة أما بعد :

 .................................................................كم عدد سنوات خبرتكم في مجال التعميم ؟ :  -

 ؟ . كيف تقومون مسألة التدريس من قبل أساتذة التربية البدنية و الرياضية  -

                 تقويم عفوي 
                  تقويم مبني عمى الخبرة 
  تقويم مبني عمى الخصوصية 
   تقويم مبني عمى المالحظة 
  ال يوجد تقويم 

 البدنية و الرياضية ؟ .ما هي االستراتيجيات الحديثة في درس التربية  -
......................................................................................................................................................................

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

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



االستراتيجيات  التربية البدنية و الرياضيةألساتذة  الحديث تكوينيحتوي برنامج ال هل -
 ؟ .الحديثة في درس التربية البدنية و الرياضية 

 ال                                               نعم                                         
 

الميدانية هل يمتمس األساتذة االستراتيجيات الحديثة أثناء درس من خالل زياراتكم  -
 التربية البدنية و الرياضية ؟ .

   نعم                              ال                               نوعا ما           

 ماذا تقولون عن تكوين أساتذة التربية البدنية و الرياضية عمى وجه الخصوص ؟ . -
......................................................................................................................................................................

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

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

لممؤسسات التربوية دور في تحسين بعض القدرات البدنية و مستوى  هل تعتقدون أن -
 ؟العاب القوى المبرمجة لدى تالميذ المرحمة المتوسطةلمختمف فعاليات  االنجاز الرقمي

 نعم                              ال                               نوعا ما            
 

مناسب لتحسين صفة القوة و مستوى سنة (  41 – 41هل تعتقدون أن هذا السن )  -
 الوثب الطويل عمى وجه الخصوص ؟ فعالية االنجاز الرقمي في

 نعم                                       ال                                    
 



الرقمي في القوة و مستوى االنجاز  اإلمكانيات التي تحتاجونها لتحسين صفةما نوع  -
 فعالية الوثب الطويل .

                   إمكانيات ضخمة 
                إمكانيات عادية 
 ال يتطمب إمكانيات 

 

هل ترون أن البرنامج الوزاري الخاص بالتربية البدنية مستوى التعميم المتوسط كافي  -
مستوى اإلنجاز الرقمي لمختمف الفعاليات المبرمجة القدرات البدنية و  بعض لتحسين

 ؟ .كفعالية الوثب الطويل عمى وجه الخصوص 

 نعم                        ال                              نوعا ما  
 

حسب خبرتكم ما هي أنجع الحمول لالرتقاء بمستوى التدريس لتحسين الصفات  -
سنة ( في  41 – 41البدنية و مستوى االنجاز لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ) 

 الفعاليات المبرمجة من قبل وزارة التربية الوطنية ؟ .
......................................................................................................................................................................

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

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

 اقتراحاتكم المستقبمية حول ترقية ممارسة التربية البدنية و الرياضية ؟ما هي  -
......................................................................................................................................................................

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

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



 إضافية من خبرتكم تخدم هذ  الدراسة .اقتراحات  -
......................................................................................................................................................................

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

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

 

  توقيع المفتش                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول ٌوضح نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة للعٌنة االستطالعٌة                                  

 

 

  

 
اختبار الوثب 

 العريض من الثبات
اختبار الوثب 

 العمودي

اختبار ثني ثم مد 

 02الرجلين خالل 

 ثا

إختبار الركض بالقفز 

 خطوات  5
اختبار الوثب 

 الطويل
 م  02اختبار جري 

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  الوزن الطول السن اإلسم و اللقب الرقم

 4,60 4,65 3.96 3.74 9.23 9.34 20 17 1.9 2 1,4 1,2 47 4642 42 بلفضل أحمد 10

 4,02 4,1 4.10 3.90 44613 44651 16 15 2,47 2,26 1,3 1,5 24 4641 42 قالمٌن رضا 10

 4,40 4,48 3.30 3.00 6601 5672 04 01 1.86 1.67 1,9 466 32 4633 42 دحمانً أسامة 10

 4,39 4,30 3.23 3.40 41621 41641 19 16 2,36 2,15 1,6 1,5 35 4646 42 قبلً زوبٌر 10

 4,37 4,3 4.10 1650 7654 41611 18 15 1.75 1.62 1,4 1,7 17 4635 42 حمر العٌن محمد 10

 3,90 4 1647 0662 41631 41601 04 46 2,68 2,82 2 2,2 41 4650 43 عٌسى سٌف الدٌن 10

عالء الدٌن عرجانً 10  43 4651 36 1,9 2.1 3 2,8 02 01 41613 44617 2601 2645 3,4 3,49 

 4,42 4 1612 1601 44641 44615 01 00 2,77 2,86 2,2 2,3 32 4657 43 جلول فٌاللً فتح هللا 10

 4,45 4,5 1661 1624 44645 44611 00 02 2,33 2,21 1.7 1.9 23 4647 43 مولى أٌمن 10

عبد الكرٌم بشٌري 01  43 4651 30 1,8 2 2,43 2,26 03 01 44621 44601 2640 2631 4,4 4,43 



 

 

 

 

بطةرات القبلية والبعدية للعينة الضاجدول يوضح نتائج االختبا   

 

 

 
اختبار الوثب 

 العريض من الثبات
اختبار الوثب 

 العمودي

اختبار ثني ثم مد 

 ثا 02الرجلين خالل 

إختبار الركض بالقفز 

 خطوات  5
 م  02اختبار جري  اختبار الوثب الطويل

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  الوزن الطول السن اإلسم و اللقب الرقم

 766 767 4 3.90 8,5 8,7 17 15 2,85 2,7 1,5 1,6 :8 ;469 47 مسلم ولٌد 10
 4,5 4,54 4 4.10 8,6 9 12 13 2,7 2,81 1,7 1,8 78 >468 47 هواري جواد 10
 4.4 4,1 3.50 3.30 9 10,17 16 14 2,8 2,87 1,3 1,5 85 4688 47 بن حمٌدة ٌاسٌن 10
 4,46 4,4 3.40 3.35 8,4 8,6 16 15 2,85 2,8 1,2 1,1 78 :468 47 دروقً بن عتو 10
 4,38 4,35 3 3.23 10 10,43 17 20 2,65 2,74 1,3 1,4 69 4696 47 عرجانً كرٌم 10
 4,6 4,5 4.20 4.15 9.06 9,75 15 16 2,85 3 1,9 1,7 >7 4695 47 طٌبً بالل 10
 4,39 4,4 3 3.30 9,2 8,7 17 15 2,6 2,64 2 1,8 85 4694 47 فرٌحً عالء 10
 4 4,2 4.32 4.20 10,2 10 13 16 2,2 1,89 1,4 1,3 68 :467 47 حمر العٌن الٌاس 10
 4,05 4 3.3 3.34 8,2 8,45 15 13 2,25 2,11 1,5 1,3 79 4687 48 موالي اٌمن 10
 3,5 3,8 4 3.80 8,53 9 18 14 2,46 2,53 1,9 1,8 85 46:5 48 بشٌرًٌ عبد الكرٌم 01
 3,99 4,02 3.52 3.74 8.08 7,9 12 15 3 2,81 2 2 89 ;469 48 عبد السالم محمد 00
 4 3,98 3.97 3.90 9 9,17 19 17 2,84 2,93 1,9 1,9 5: 6;46 48 صبور عادل 00
 4,15 4,2 4.25 4.10 8,57 8,66 13 15 2,75 2,82 1,75 1,55 88 >469 48 عٌسى اسامة 00
 4,45 4,52 3.07 3.40 8,3 8,5 19 16 2,6 2,69 1,6 1,4 94 5;46 48 غزال محمد 00
 4,09 4,05 3.77 3.46 9,72 9,9 20 19 2,4 2,33 1,3 1,5 :7 46:5 48 مسلم عماد 00



 

 

 

 

 

 

  رات القبلية والبعدية للعينة التجريبيةجدول يوضح نتائج االختبا

 
اختبار الوثب 

 العريض من الثبات
اختبار الوثب 

 العمودي

اختبار ثني ثم مد 

 ثا 02الرجلين خالل 

الركض بالقفز  إختبار

 خطوات  5
 م  02اختبار جري  اختبار الوثب الطويل

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  الوزن الطول السن اإلسم و اللقب الرقم

 4,2 4,4 4 3.9 9,8 9 16 14 2,9 2,7 1,8 1,6 4678 75 47 قادري مروان 10
 3,45 3,49 4 4.1 10,2 9,5 17 13 2,73 2,47 1,7 1,5 4685 75 47 حمداوي عمر 10
 3,35 4,95 3.5 3.3 10,3 8 19 13 2,97 2,75 1,9 1,8 4685 78 47 حمداني عمر 10
 4,21 4,5 3.4 3.35 10.1 9.5 20 17 2,67 2,36 1,6 1,4 4688 85 47 عياد محمد 10
 4,26 4,28 3.23 3 10,7 9,1 21 17 2,86 2,5 1,6 1,3 4695 ;7 47 خليفي امين 10
 3,68 3,75 4.2 4.15 9,9 9 22 15 2,92 2,68 1,9 1,7 ;467 85 47 لواتي عبد اللطيف 10
 3,5 3,9 3.3 3 9 8.2 17 15 3 2,8 1,8 1,2 4688 85 47 عبصاري رضا 10
 4 4,02 4.32 4.2 10,4 8,3 23 18 2,86 2,77 1,7 1,6 4695 :8 47 حمر العين محمد 10
 4,18 4,5 3.39 3.3 9,7 9,2 15 13 2,85 2,8 1,5 1,3 4688 ;7 48 بلعبو مصطفى 10
 4,3 4,4 4 3.8 11.23 10 18 14 2,65 2,4 2.2 2 4695 77 48 فريحي العربي 01
 4,11 4,45 3.75 3.4 8,27 8 16 12 2,74 2,5 2,3 2,2 4678 75 48 صالحي زواوي 00
 3,89 4,02 3.97 3.6 9,8 8,2 19 17 2,8 2,25 2 1,9 4698 95 48 عبد الالوي عماد 00
 3,75 3,9 4.25 4 9 8,5 18 13 3 2,9 2 1,8 4685 85 48 فراح بومدين 00
 3,71 3,79 3.4 3.06 8,9 8 19 16 2,87 2,61 1,8 1,7 ;467 85 48 سيفيي موفق 00
 3,95 4.1 3.77 3.46 10,2 7,8 24 19 3 2,95 1,7 1,5 4678 :7 48 طيبي قدور 00
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