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  شكر وتقدير
  

نبياء والمرسلين ورضى اهللا عن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على إمام األ
الصحابة والتابعين ، أشكره سبحانه وتعالى على توفيقه وأحمده على عظيم نعمائه أن من 
على بأساتذة وعلماء أجالء كانوا لى ومازالوا وسيكونوا دائما بأمره سبحانه وتعالى مصابيح 

ويعطوا لطالبهم بال تنير وأشجار تثمر فى حدائق العلم وسبل المعرفة ، يعلموا ويرشدوا 
  نضب .

  
قســم طــرق تــدريس ورئــيس أســتاذ  الدكتور / أحمد محمد العقــادفإلى أساتذتى األجالء 

ــدكتور /طــرق التــدريس بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــين جامعــة الزقــازيق المنــاهج و  محمــود  وال
لتربيــة بكليــة ا نظريــات وتطبيقــات الرياضــات الجماعيــةبقســم األســتاذ المســاعد محمــد متــولى 

الرياضية للبنين جامعة الزقــازيق فجــزاهم اهللا عنــى خيــرا علــى مــا قــدموه لــى مــن إرشــاد وتوجيــه 
خالل مراحل هذا البحث فقد تعلمت منهم الكثير وعلى هديهم مضيت وبأخالقهم اقتديت ومن 

  وألبسهم ثوب الصحة والعافية ما أحياهم . مابحر علمهم الفياض أنهلت ، بارك اهللا فيه
  

يزيد بحث تشريفا وتقديرا واعتزازا أن يناقشنى فيه عالمان جليالن وأستاذان فاضالن هما  ومما
الزقــازيق جامعــة للبنــين بكلية التربيــة الرياضــية كرة القدم أستاذ  ممدوح إبراهيم على/  الدكتور
ووكيــل قســم المنــاهج وطــرق التــدريس بأســتاذ طــرق التــدريس  محســن حســيب الســيد/ والدكتور
قــدم تأن أإال وال يفــوتنى .. ،لشــئون البيئــة وتنميــة المجتمــع بنهــاربيــة الرياضــية جامعــة كليــة الت

بإهداء هذا العمل العلمى المتواضع إلى روح والدتى تغمدها اهللا برحمتها واســكنها فســيح جنتــه 
لشــكر والتقــدير لوالــدى وأخــوتى الــذين تحملــوا الكثيــر مــن الصــعاب وحملــوا عنــى ، كمــا أتقــدم با

  كثيرة ليوفروا لى الجو المالئم إلتمام هذا العمل جزاهم اهللا عنى خير الجزاء . أعباءاً 
  وختاما أدعو اهللا أال يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واهللا ولى التوفيق .
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 مقدمة أوالً : ال

يمـــر التعلـــيم فـــي مصـــر بفتـــرة تفرضـــها طبيعـــة العصـــر ومتطلباتـــه ممـــا يســـتلزم تغييـــر   
افها وأســـاليبها، فـــالتعليم اليـــوم يعتمـــد علـــي تحويـــل حقـــائق العلـــم إلـــي المنـــاهج الدراســـية وأهـــد

ممارسة وسلوك كي يأخذ دورة في التنمية الشاملة من منطلق انه األساس الــذي ال غنــي عنــه 
لمسايرة التطور واإلنطالق إلي آفــاق العالميــة ومواجهــة المتغيــرات الجديــدة فــي العــالم فــي ظــل 

جيات التعلــيم تبنــي علــي اســتخدام أحــدث األســاليب التعليميــة عصر العولمة مــن خــالل اســتراتي
التكنولوجية لكــي نتحــرر مــن القيــود الموروثــة حتــى يكــون لنــا فكـــر وتقنيــات وبرمجيــات تتمشــي 

  مـع متطلبات العولمـة في ظـل العـالم المفتـوح. 
  

إن التطــوير والتحــديث التربــوي الــذي  )م1992(عــدنان زيتــون  وفي هذا الصــدد يــذكر
ينصب علي جوانب العملية التربوية كافة أصبح ضرورة عصرية ومستقبلية وبديًال إســتراتيجيًا 
ال مفـــر منـــه لإلســـتراتيجيات التقليديـــة التـــي كانـــت تحكـــم التربيـــة قبـــل التحـــوالت العلميـــة التـــي 

ر علـــي اإلطـــار تجاهـــات عـــدة تـــدعو إلـــي نظـــام تربـــوي ثـــائعصـــفت بالعـــالم والتـــي نـــتج عنهـــا إ
 التالميذحث عن تقنيات تربوية جديدة يكون في مقدورها أن تعلم أعدادًا أكبر من التقليدي وتب

  )142 - 140: 53( .ًا أفضلتعليم
  
بجمهوريــة مصــر العربيــة أن فــي مجــال التعلــيم  ويرى الباحــث أنــه يجــب علــي القــائمين  
 وانتظــر يال دور في إيجاد البرمجيات التعليمية وٕاقحام هذا المجال الحيــوي بكــل قــوة و  يكون لهم

ولذا يجــب أن تكــون هنــاك بدايــة وٕانطــالق قــوي مــن المؤسســات التعليميــة  لهم وصول اآلخرين
   لكي تصل إلي التعليم العصري

  
ـــو هرجـــه  كـــًال مـــن يشـــيروفـــي هـــذا الصـــدد  ـــارم حلمـــي أب ــــولمك  ومحمـــد ســـعد زغل

األساســي أن التعلــيم العصــري هــو محــرر سياســتنا التعليميــة المســتقبلية وهدفــه إلــى  )م2000(
خدمــة التنميــة الشــاملة وهــو وســيلتنا إلعــداد األجيــال الجديــدة وٕاعــادة بنــاء المجتمــع وفقــًا لــروح 
المســــتقبل فــــالتعليم الحــــديث هــــو ذلــــك الــــذي يصــــنع المــــتعلم القــــادر علــــي فهــــم حقوقـــــه وٕادراك 

  )11: 97.(ـن ووعـي شامـل بمـا يـدور حـولهإلتزاماته مع إنتماء كامـل للوط
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بأن المسألة ليست أي تعلــيم وٕانمــا المطلــوب  )م1996(سعيد محمد رشاد ال كما يذكر
هـــو تعلـــم مـــن نـــوع جديـــد يهيـــئ المـــتعلم والمجتمـــع لحقـــائق وديناميـــات عصـــر جديـــد فـــي زمـــن 
قياســــــي بأفضــــــل األســــــاليب واإلســــــتراتيجيات التدريســــــية وذلــــــك إنطالقــــــًا مـــــــن عصــــــر الثــــــورة 

لها وأنواعها مطلب ودعامة أساســية لهـــذا العصــر التكنولـوجية حيـث أعتبـرت التكنولوجيا بأشكا
  )2: 9(الـذي نعيشة وظـروفة ومتغيراته. 

  
إلــي الفوائــد التربويــة  )م2001( مــد ســعد زغلــول ومصــطفي الســايح محمــدويشــير مح  

التي تحدث من استخدام التكنولوجية التعليميــة فــي التــدريس إذ بهــا تجعــل محسوســًا كمــا تثريــه 
  )33: 78(.ومراعاة الفروق الفردية بينهم التالميذتزيد من اإلهتمام ب وتجعله حيويًا وأيضاً 

  
زادت فجوة الفروق  التالميذن مع زيادة أعداد أ )م1990(غدنانه سعيد المقبل وتذكر 

ـــيس فـــي الفـــروق اإلجتماعيـــة واإلقتصـــادية فحســـب بـــل فـــي القـــدرات والميـــول  الفرديـــة بيـــنهم ل
أن يأخــذوا مســببات العلــم  المســئولين فــي مجــال التعلــيمواإلتجاهات ممــا فــرض علــي المــربيين و 

والتكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي إعـــادة فحـــص مـــدى فعاليـــة الطـــرق واألســـاليب التقليديـــة المســـتخدمة 
وتطويرهـــا وذلـــك كـــرد فعـــل لكـــل مـــا حـــدث مـــن تغيـــرات فـــي مجـــال التعلـــيم وعناصـــر العمليـــة 

ربويــة الحديثــة مــن االهتمــام الكامــل التربويــة إضــافة إلــي اإلنتقــال الــذي فرضــته اإلتجاهــات الت
بجوانب التعلم لدي المتعلم. ومما ال شك فيه أن المحــاوالت الجــادة فــي تغييــر وتطــوير التعلــيم 

وتهدف إلي تمكن المتعلم من إستيعاب عناصر المعرفة ومهاراتها  التالميذتنصب حاليًا علي 
ًا من المسئولية في إكتســاب هــذه ووسائطها وحسن استخدامها وتوظيفها وكذلك منحه قدرًا كبير 

ومراعــاة مــا بيــنهم  التالميذالمعرفة والتعلم الفردي مع إتاحة فرص التعليم المتكافئة أمام جميع 
  )4: 60( .من فروق فردية

  
أن مراعاة الفــروق الفرديــة بــين  )م1997( أحمد عفت مصطفي وفي هذا الصدد يذكر

مـــن جهـــد  المـــدرست التعليميـــة ومهمـــا يبـــذل تعتبـــر ظـــاهرة عامـــة فـــي مختلـــف البيئـــا التالميـــذ
فإننــــا نجــــد كــــل مــــتعلم مــــن أعضــــاء هــــذه  التالميــــذللحصــــول علــــي جماعــــات متجانســــة مــــن 

ـــه واســـتعدادته ودوافعـــه وقدراتـــه علـــي الـــتعلم  الجماعـــات يســـلك بطريقتـــه الخاصـــة متبعـــًا لميول
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أن  المــتعلم يجــب وأســاليب اســتجابته وحاجاتــه وقدراتــه الجســمية والعقليــة واإلنفعاليــة حيــث أن
يســير فــي العمليــة التعليميــة وفقــًا لقدراتــه ويتوقــف عــن ذلــك حينمــا يريــد حتــى ال يتطــرق الممــل 

  )10:  4( .إلي نفسه وينعكس بالتالي علي حبه لموضوع الدراسة
  

 ثانيًا : مشكلة البحث وأهميته:

لم لــي أن الــتعإ )م2000( عبــد العظــيم الفرجــاني، )م1999(ماجدة علي محمــد  تشير
فردية أكثر منها جماعية فتعلم الفرد يعتمد علي نشاطه الفــردي علــي الــرغم مــن وجــوده  عملية

فـــي جماعـــة وممـــا ال شـــك فيـــه أن هنـــاك جهـــودًا عديـــدة بـــذلت لجعـــل أســـاليب التـــدريس أكثـــر 
إســـتجابة لإلحتياجـــات الفرديـــة المتزايـــدة وذلـــك باســـتخدام تكنولوجيـــا التعلـــيم والتـــي عـــن طريقهـــا 

وأســـــاليب ومـــــداخل جديـــــدة فـــــي منظومـــــة الـــــتعلم ومنهـــــا الفيـــــديو التفـــــاعلي،  ظهـــــرت أنظمـــــة
والهيبركـــارد، والهيبـــر جرافيـــك، الـــتعلم الـــذاتي، الوســـائل الفائقـــة (الهيبـــر ميـــديا)، الـــتعلم الفـــردي 
(تفريد التعليم)، ويعد أسلوب تفريد التعليم من األساليب الحديثة فــي عمليــة الــتعلم حيــث يعمــل 

الـــذي  Individualizationاقف التعليميـــة مـــن العموميـــة إلـــي التفريـــد علـــي الخـــروج بـــالمو 
يعتني بكل متعلم ككيان مستقل وسط الجماعة كما يعتني بكــل مفــردة تعليميــة كمعلومــة مميــزة 

  )390:  51)، (25: 69.(لها وقتها المخصص في سياق الموقف التعليمي
  
ــل كــًال مــن كمــا يشــير   لــي أن إ )م1999(د حســين بشــير محمــو و  حلمــي أحمــد الوكي

ين هــو المدرســاإلتجاه الحديث في أساليب التدريس يتجــه نحــو الــتعلم الفــردي وأن خطــأ معظــم 
شــرح الــدرس بطريقــة تناســب قــدرات المــتعلم المتوســط فــي حــين أن هــذا ال يتناســب مــع قــدرات 

ذوي المســــــتوي الضــــــعيف أو العــــــالي األمــــــر الــــــذي يــــــدعونا إلــــــي اإلهتمــــــام بــــــالتعلم  التالميــــــذ
  )54 – 52:  28.(رديالف
  

لــه مهــام جديــدة ورئيســية فــى ظــل  المــدرسأن  )م2000( العظيم الفرجــانى عبد ويذكر  
التفريــد باإلضــافة إلــى التكنولوجيــا التــى تتمثــل فــى تصــميم المواقــف التعليميــة وفــق اســتراتيجية 

إلــى  فةباالضــا مصــممًا ومبرمجــاً  المــدرسالتعليم الفــردى بحيــث تكــون قابلــة للتنفيــذ فقــد أصــبح 
كونه معلمًا وتغير دور المتعلم أيضًا وأصبح هو محور العملية التعليمية وٕايجابيًا فــي التفاعــل 
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ــــر مــــن النشــــاط الــــذي يحقــــق الســــلوكيات  مــــع عناصــــر الموقــــف التعليمــــي ويقــــوم ببــــذل الكثي
  )39: 51(المستهدفة. 

  
كيلــر اســتراتيجية ) أن م1996( كمــال يوســف أســكندرو ضــياء الــدين زاهــر  يــذكركمــا   

إحدى أســاليب تفريــد التعلــيم وتقــوم علــي دراســة المــتعلم للمــادة التعليميــة حســب قدراتــه وســرعته 
الخاصـــة وبـــذلك فـــإن المبـــدأ األساســـى الـــذي تقـــوم عليـــه هـــذه اإلســـتراتيجية فـــي الـــتعلم هـــو أن 

لوحــدة المتعلم يقوم بإستيعاب كل مفاهيم الوحدة التعليمية ومهاراتها وٕاتقانها قبــل اإلنتقــال إلــي ا
 التي تليها وبذلك يتوجب علي كل متعلم أن يكون عضوًا مساهمًا وفعاًال في العملية التعليميــة

فــالمتعلم البــد  المــدرسبــدًال مــن أن يكــون ســلبيًا مســتقبًال فقــط للمعلومــات التــي تنتقــل إليــه مــن 
 ة المحددة.وأن يكون عنصرًا مشاركًا وفعاًال في جميع األنشطة وذلك إلتقان األهداف التعليمي

)45 :369(  
  

أن التعليم في إستراتيجية كيلر عملية شخصية حيث أن التعلم ال يمكــن  ويرى الباحث  
إعطــاؤه أو تلقيــه وٕانمــا يجــب أن يكــون نتيجــة التجربــة والخبــرة الشخصــية لكــل مــتعلم حيــث أن 

ير يختلفــون فــي الطــرق التــي يتعلمــون بهــا حيــث أن كــل مــتعلم يــتعلم عــن طريــق تفســ التالميــذ
ونظرًا ألهمية اســتراتيجية  ة وفي ضوء خبراته السابقة الخاصةالخبرات من وجهة نظرة الخاص

كليـــر لتفريـــد التعلـــيم فقـــد اســـتخدم بـــاحثون هـــذا األســـلوب بصـــور مختلفـــة فـــي المجـــال التربويـــة 
حســــــن محمــــــد  ودراســــــة )،60()م1990( غدنانــــــة ســــــعيد المقبــــــلمنهــــــا دراســــــة المتنوعــــــة 
جمــال أحمــد  ودراســة، ) 87()م1993(محمد محمــود الحيلــة  راســةود، )25()م1992(العارف

 ،)119()م1993(" Jordan Loiseجـــوردان لـــويس ودراســـة ،  )22()م1993(الخطيـــب 
،  )46()1998( عـــادل محمـــد ســـريا ودراســـة،  )4()1997( أحمـــد عفـــت مصـــطفي ودراســـة
  .)67()م1994( كريم لويز شحاتة ودراسة

  
شــطة الرياضــية فقــد اســتخدم البــاحثون هــذا األســلوب أمــا فــي مجــال تعلــم مهــارات األن

رفــت يم ودراســة،  )110()مCregge & Metzle )1992كريجــي وميتزلــر ومنهــا دراســة 
وقــد أكــدت نتــائج هــذه الدراســات الســابقة علــى فعاليــة اســتراتيجية  )99()م2003(ســمير حســن
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ي تعلــم بعــض مهــارات كيلر لتفريد التعليم فــي تــدريس الموضــوعات العلميــة المختلفــة وكــذلك فــ
 يجداألنشطة الرياضية، أما في مجال مهارات رياضة كرة القدم بصفة خاصة فإن الباحث لم 

   .أي دراسة تناولت هذا األسلوب
  

نتــاج التقــدم فــي تكنولوجيــا االتصــال والكمبيــوتر فهــى إحــدى الوســائط المتعــددة وتعتبــر   
عديــدة مــن البــرامج التــي تتــيح للمــتعلم المســتحدثات التكنولوجيــة التــي تســتخدم إلنتــاج أشــكال 

احتياجاتــه  مرونة تنظيم وٕادارة المعلومات المتضمنة في الوسائط المتعددة بالطريقة التي تقابــل
وقدراته الخاصة، أي أنها تتيح فرصة أكبر إلكتشاف المعلومات بدون قيد وكمــا أنهــا تتضــمن 

بكفــاءة وفعاليــة مــن خــالل اإلرتباطــات  بيئات إلكترونية عاليــة التكامــل تســمح للمــتعلم أن يــتعلم
اإللكترونيــــــة التــــــي تتضــــــمن الرســــــوم البيانيــــــة، والرســــــوم المتحركــــــة، والتســــــجيالت الصــــــوتية، 
والموسيقي، والخرائط، وجــداول البيانــات، الصــور، والصــور الفوتوغرافيــة باإلضــافة إلــي الــنص 

فـــي الســـرعة والمســـار  والقـــدرة علـــي تنـــاول هـــذه المعلومـــات والتفاعـــل معهـــا مـــن خـــالل الـــتحكم
والتتــابع وكميــة المعلومــات التــي يحتــاج إليهــا المــتعلم وذلــك بصــورة غيــر خطيــة متفاعلــة والتــي 
من شأنها إثارة إهتمام المتعلم وجعل خبراته ذات أثر باقي وتزويده بالخبرات التعليمية الالزمة 

  )3،  2: 38.(لتحقيق أهداف التعلم
  

جـــًا لتنظـــيم وتخـــزين المعلومـــات بطريقـــة غيـــر متتابعـــة برنام الوســـائط المتعـــددةوتمثـــل   
(غير خطية) كما تعتبر أسلوبًا لتقديم تعلمًا فرديًا في إطارات أو وحدات متنوعــة يســاعد علــي 
زيــادة الدافعيــة لــدي المــتعلم مــن خــالل التغذيــة الراجعــة الفوريــة وزيــادة قدرتــه علــي الــتحكم فــي 

طـــارات الموديـــوالت التعليميـــة وهـــي وحـــدة دراســـية عمليـــة الـــتعلم ويطلـــق علـــي الوحـــدات أو اإل
عــدد مــن الوحــدات وهــذه الوحــدات تضــع المــتعلم فــي مواقــف  ضمن برنامج تعليمي يتكــون مــن

ســــمعية  –بصــــرية  –(ســــمعية تعليميــــة مختلفــــة مــــن خــــالل مــــرورة بأنشــــطة تعليميــــة متنوعــــة 
ليميــة والســلوكية عــة مــن األهــداف التعصــوتية) يختــار منهــا مــا يناســبه مــن أجــل تحقيــق مجمو 

  .)75:  58(. المدرستبعًا لسرعته وقدراته الذاتية وبأقل توجيه من 
  

فــــي الــــتعلم فقــــد اســــتخدم كثيــــر مــــن البــــاحثون هــــذا  الوســــائط المتعــــددةونظــــرًا ألهميــــة   
زينــب محمــد منهــا دراســة األســلوب بصــور مختلفــة فــي مجــال مــواد العلــوم التربويــة المتنوعــة 
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باســـــبريت دراســـــة و، )112()م1995(" Fincherفنشـــــير  دراســـــةو ،)38()1995(أمـــــين 
Passerini )1997تـــي كـــو كرتـــون واريشـــيميلدراســـة و،  )123()مT.C.Shimellet. 

Ckerton, )1997ك يســزو ال وج رز جونــادراســة و،  )130()مJonther & Glazewsk 
أحمـــد فتحـــي دراســـة و،  )122()2001وآخـــرون ( Mottت مـــدراســـة و،  )118()م2000(

فــي الوســائط وقــد أكــدت نتــائج هــذه الدراســات علــي فعاليــة أســلوب ،  )5()م2000(الصــواف 
تدريس الموضوعات العلمية المختلف، أما فــي مجــال تعلــم مهــارات األنشــطة الرياضــية بصــفة 

،  )7()م2001(اسامة أحمد عبــد العزيــز  ومنها دراســةعامة استخدام الباحثون هذا األسلوب 
 )89()م1993(محمد محمود توفيــق دراســة و،   )12()م2001(النبوي عبد الخالق دراسة و
محمــد علــي و محمــد ســعد زغلــول دراســة و، ) 62()م2003( فاطمــة محمــد فليفــلدراســة و، 
  .)101()م2003(نهي فتحي صالح دراسة و، ) 77()م2003(هاني سعيد عبد المنعم و 
  

علــم بعــض يعمــل علــي ت الوســائط المتعــددةولقــد أظهــرت نتائجهــا أن اســتخدام أســلوب  
فــي اإلرتقــاء بجوانــب العمليــة التعليميــة شــطة الرياضــية كمــا أكــدت علــي أهميتهــا مهــارات األن

علــي تحقيــق أهــداف دروســه أمــا فــي مجــال تعلــم مهــارات رياضــة كــرة  المــدرسوأنهــا ســاعدت 
واألســباب التــي القدم بصفة خاصة فإن الباحث لم تصــادف أي دراســة تناولــت هــذا األســلوب، 

إلــي  والوســائط المتعــددةبط بين استراتيجية كيلر كأحد استراتيجيات تفريــد التعلــيم دفعت إلي الر 
تســتهدف  أن مدخل توظيف الكمبيوتر فــي التعلــيم يســتند إلــي اســتراتيجيات التعلــيم المفــرد التــي

تحقيــق كفــاءة عمليــة الــتعلم عــن طريــق مــا يتميــز بــه الكمبيــوتر مــن خصــائص ومــا يقدمــه مــن 
  . ئ التعليم المفردإمكانيات تتفق ومباد

  
 ، وٕاحســان شــعراوي )86()م1997(محمــد محمــد المقــدم  وهذا ما أشار إليــه كــًال مــن

مثــل كمــا أوصــت العديــد مــن الدراســات ،  )106()م1998( ، يسري طه دينــور )2()م1994(
 درون كليـــن دراســةو ،  )133()مWilliam & Abraham  )1995وليــام وٕابراهــام  دراســة

"Doran & Klein )1996ريـــــف وســـــكوت  دراســـــةو ،  )111()مReif & 

Scott")1997دبضرورة استخدام الكمبيوتر مع التعليم المفر  )126()م.   
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والمركبــة تعتبر كرة القدم أحد أنشطة األلعاب الجماعية وهــي غزيــرة بمهارتهــا الفرديــة و 
عبــة كــرة القــدم ، كما أنها تجعل المتعلم يشعر بالسعادة أثنــاء تعلــم مهاراتهــا المختلفــة، وتعتمــد ل

  . علي المهارات األساسية كقاعدة هامة للتقدم في مستوى األداء
  
أســاتذة علــم الــنفس  قــد أرجــعوتتميز لعبة كرة القدم بشــعبيتها الكبيــرة فــي أرجــاء العــالم و   

أســـباب هـــذا الميـــل الشـــعبي الجـــارف لهـــذه اللعبـــة للكثيـــر مـــن األســـباب منهـــا كثـــرة المهـــارات 
، كمـــا أن الالعـــب فـــي بعـــض األلعـــاب  عتـــاد فـــي األلعـــاب األخـــرىوتنوعهـــا أكثـــر ممـــا هـــو م

األخرى يستخدم يديه في التعامل مع الكرة أما في كرة القدم فهو يستعمل كل أجزاء جسمة ما 
ممــا يتطلــب منــه باإلضــافة إلــي دقــة وكمــال األداء  -فيمــا عــدا حــارس المرمــى  -عــدا اليــدين 

كــرة القــدم أيضــًا بــأن المشــاهد ال يمكــن أن يتوقــع ، وتمتــاز  المهــاري رشــاقة ومرونــة واضــحتين
ورغــم أن المهــارات األساســية ليســت هــي كــل شــيء فــي   ، المهارة التي سيقوم الالعب بأدائهــا

شــك الخطــط واللياقــة البدنيــة لكــن تبقــي المهــارات األساســية هــي العامــل  هناك بــالف  كرة القدم،
ال يســتطيع أن ينفـــذ الخطــط أو يقــوم بواجبــات المهم في اللعبة فبدون إجادة الالعـب للمهارات 

  )66 – 60: 30مركزة علي الوجة األكمل.(
  

فــي تعلــم مهــارات كــرة القــدم  )أســلوب األوامــرالمتبعــة ( وقــد الحــظ الباحــث أن الطريقــة  
 والــذي يقــوم بالشــرح مــن جانبــه يتبعــه عــرض للنمــوذج حــد وهــو المــدرستعتمــد علــي مصــدر وا

فــــي الموقــــف التعليمــــي وهــــذا ال يــــتالءم مــــع التطــــور فــــي  تالميــــذدون أدنــــي مشــــاركة فعليــــه لل
ي تكنولوجيا التعليم من حيث استخدامها لإلرتقاء بالعملية التعليمية في الوقت الحاضر هــذا إلــ

أثنــاء الحصــة ومــا يتبــع ذلــك بالضــرورة مــن زيــادة التبــاين فــي  جانــب الزيــادة العدديــة للتالميــذ
إلــي جهــد أكثــر  واحتياجــه المــدرسيزيــد العــبء الواقــع علــي  ممــا التالميــذالفــروق الفرديــة بــين 

لتعليم المهارات وتبسيطها بحيث يسهل إدراك مراحلها في محاولة إلتقان كــل مرحلــة للوصــول 
فقد الحظ الباحث وجــود  ، وبالنسبة للتالميذ الصحيح للمهارةبها إلي األداء المتكامل األمثل و 

لتلقــي مراحــل تعلــم مهــارات كــرة القــدم وبالتــالي تقــل  المــدرسصــعوبة فــي إتصــاله المباشــر مــع 
، أمــا بالنســبة للبــرامج التدريســية فــي مجــاالت التعلــيم  درجة إجادته لهذه المرحلة أثنــاء تطبيقهــا

الحركي المختلفة وجدت أنها غير مواكبة للعصر الــذي يعــيش فيــه والــذي يؤكــد علــي اســتخدام 
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والفــروق الفرديــة  التالميــذلتعلــيم ومراعــاه إهتمامــات التقنيــات التربويــة الحديثــة لتحقيــق أهــداف ا
  .بينهم

  
أن  )م2002(لمياء فوزى محمد و  محمد سعد زغلول دد يذكر كًال منوفي هذا الص 

الطريقة التقليدية (المتبعة) في التعليم البد وأن تتغير للوفاء بأغراض التربية وأهــدافها الحديثــة 
لنمو الجسمي والحركي والنفسي وتلبية التزايد الكمــي وبضرورة تجاوبها مع األوضاع ومراحل ا

   )10: 80(. التالميذفي إعداد 
  
وعلي الرغم من تعدد الدراسات التي أجريت بهدف التعرف علي مدي فعالية استخدام   

مثــل دراســة العديــد مــن التقنيــات التكنولوجيــة فــي العمليــة التعليميــة ألنشــطة التربيــة الرياضــية 
،  )89()م1993(محمـــد محمـــود توفيـــق  ودراســـة ،)7()م2001(لعزيـــز اســـامة أحمـــد عبـــد ا

هــاني و  محمــد علــيو محمد سعد زغلول  ودراســة،  )62()2003(فاطمة محمد فليفل  ودراسة
  .)101()2003(نهي فتحي صالح  ودراسة،  )77()2003(سعيد عبد المنعم 

  
إلــي اســتخدام حد أوتتضح من الداراسات السابقة وعلي حد علم الباحث أنه لم يتطرق   

في تعلم مهارات رياضة كرة  الوسائط المتعددةاستراتيجية كيلر (تفريد التعليم) من خالل تقنية 
القدم وهذا ما دفع الباحث إلي دراســة مــدى فعاليــة هــذه االســتراتيجية علــي جوانــب تعلــم بعــض 

لــة مــن الباحــث لــدي تالميــذ المرحلــة الثانيــة مــن التعلــيم االساســي وهــي محاو  مهارات كرة القــدم
لتجربـــة التكنولوجيـــا الحديثـــة والتـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا أن تتحـــول مـــدارس المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
التعلــيم االساســي إلــي بــؤرة مــن اإلشــعاع ومركــز لنشــر الخبــرات والقــدرات والمواهــب مــن خــالل 
 تقــديم المحتــوي باســتراتيجيات تعليميــة مــن خــالل تصــميم وٕانتــاج برمجيــات تعليميــة تقــوم علــي

مبـــدأ تفريـــد التعلـــيم وذلـــك مـــن أجـــل الوصـــول إلـــي الـــتعلم باإلتقـــان فـــي مجـــال إعـــداد مقـــررات 
  .األنشطة الرياضية المختلفة

 
 

 ثالثًا : أهداف البحث
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الوســائط تفريــد التعلــيم باســتخدام  بأســلوببرنــامج تعليمــي  وضعيهدف هذا البحث إلي   
  :لتعرف عليوذلك لالمتعددة 

تعلــم بعــض المهــارات األساســية لكــرة علــى إستخدام الوسائط المتعــددة تأثير تفريد التعليم ب -1
  القدم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى.

بعض المهــارات القيــاس البعــدي لــالفــروق بــين مجموعــة البحــث التجريبيــة والضــابطة فــي  -2
  .لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى األساسية لكرة القدم

  
 البحث فروضرابعًا : 

ـــا -1 ـــه تـــأثير إيجـــابى علـــى تفريـــد التعلـــيم بإســـتخدام الوســـائط المتعـــددة  مجبرن تعلـــم بعـــض ل
  المهارات األساسية لكرة القدم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى.

فــى اإلختبــارات المهاريــة بــين القياســات القبليــة والبعديــة ذات داللــة إحصــائية فــروق توجــد  -2
  .ة الضابطةولصالح القياس البعدي للمجموعلكرة القدم 

فــى اإلختبــارات المهاريــة لكـــرة  القياســـين البعــديينتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين  -3
  .للمجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية القدم

فــى جميــع اإلختبــارات المهاريــة لكــرة  عن القياس القبلــي تحسن للقياس البعدي بةتوجد نس -4
  لصالح المجموعة التجريبية.و التجريبية والضابطة  لكل من المجموعةالقدم 
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 :خامسًا : المصطلحات المستخدمة
 البرنامج:

بإعــدادها وتتضــمن اإلجــراءات والمــواد  المــدرسهــو عبــارة عــن تصــور أو خطــة يقــوم   
التعليميـــة الالزمـــة لعرضـــها مـــن خـــالل قنـــاة مـــن قنـــوات اإلتصـــال التعليميـــة والتـــي تتمثـــل فـــي 

  ).343:  77(. الوسائط المتعددةباستخدام إستراتيجية كيلر 
 :Strategyاإلستراتيجية 

وتحدث بشــكل منــتظم  المدرسمجموعة اإلجراءات والخطوات التدريسية التي يقوم بها   
  )1:  50(. ومتسلسل بهدف تحقيق أهداف مرجوة ومحددة مسبقاً 

 إستراتيجية آيلر (نظام التعليم الشخصي):

لــيم المفــرد المعاصــر وتتــيح الفرصــة لكــل مــتعلم أن يســير هــي إحــدي اســتراتيجيات التع  
في التعلم بمعدل سرعته الذاتيه الخاصة، وتعطي له فرصة الوقت الكافي إلتقان التعلم وجعل 
عملية التعليم ســهلة وممكنــة بالنســبة للمــتعلم مهمــا كانــت إســتعداته أو قدراتــه أو معــدل ســرعته 

  )327: 67الخاصة.(
 :الوسائط المتعددة

ي منظومة تعليمية تتفاعل تفاعال وظيفيا مــن خــالل برنــامج تعليمــي لتحقيــق أهــداف ه  
محددة، وتقوم هذه الوسائط على تنظيم متتابع محكم يسمح لكل متعلم أن يســير فــى البرنــامج 
ــــــــرة مــــــــروره  ـــــــــق خصائصــــــــه المميــــــــزة وأن يكــــــــون نشــــــــيطا وٕايجابيــــــــا طــــــــوال فت التعليمــــــــي وفـ

                  )              48:93بالبرنامج.(
 

   

  



 
 
 
 
 
 الثانىالفصل 

 القراءات النظرية والدراسات السابقة
 

  أوالً : القراءات النظرية
 الدراسـات السابقـةثانيًا : 

ثالثــًا : التعليــق علــى الدراســات الســابقة ومــدى 
 اإلستفادة منها
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 القراءات النظرية والدراسات السابقة
  القراءات النظريةأوالً : 

 التعليم: 
 مفهوم التعلم 

على التغير الحادث كنتيجة مباشرة لتأثير الخبرات الخارجية علــى مفهوم التعلم ـق يطل  
  ) 22: 37الفرد (

  
كما يتضمن التعلم كل ما يكتسبه الفرد من معان وأفكــار واتجاهــات وعــادات ومعــارف 

  )82:8حركية سواء تم هذا بصورة مقصودة أو غير مقصودة.(
  

 تعريف التعلم

أن عمليــة الــتعلم عبــارة عــن دخــول الجديــد  )م1993(مــان عث محمد عبــد الغنــي ويــرى  
على حياة اإلنسان وسلوكه أو حدوث تغيير أو تعديل في هــذا الســلوك الــذي ينــتج أساســًا عــن 
قيــام الكــائن الحــي بنشــاط ممــا يــؤدي إلــى حــدوث اســتجابة معينــة تظهــر فــي شــكل التغييــر أو 

هــارات الحركيــة أهميــة كبــرى فــي درس التعــديل الجديــد فــي الســلوك كمــا تشــكل عمليــة تعلــم الم
التربية الرياضية يهدف اكتساب الفرد للمهارة الحركية وٕاتقانها بحيث يمكــن اســتخدامها بصــورة 

  )123: 83جيدة واقتصادية.(
  

أن التعلم هو عملية تغييــر أو تعــديل فــي ســلوك  )م1994(محمد حسن عالوي  ويرى  
ون هــذا التغييــر أو التعــديل قــد تــم نتيجــة للنضــج الفرد نتيجة قيامه بنشاط بحيث يشترط أال يكــ

  أو لبعض الحاالت المؤقتة كالتعب أو تعاطي العقاقير المنشطة أو ما شابه ذلك.
)75 :333(  

  
م) أنــه تغيــر فــي أداء المــتعلم أو تعــديل ســلوكه نتيجــة 2001( وفيقــه" مصــطفي ســالمتعرفــه "

ن التعلم مــرتبط بتعــديل الســلوك والخبــرات لمرورة بخبرات تعليمية معينة والمران عليها بمعني أ
التــــي يمــــر بهــــا المــــتعلم فيحــــدث التعــــديل فــــي الســــلوك للمــــتعلم أثنــــاء إشــــباع الحاجــــات وبلــــوغ 

  )25:105( .األهداف بغرض التكيف في المواقف الجديدة
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م) أنـــه نشـــاط إنســـاني يســـتدل عليـــه مـــن أثـــاره 2002" (محمـــود مهـــدي ســـالمويعرفـــه "  
يــرًا فــي الســلوك ناتجــًا عــن تفاعــل الفــرد فــي موقــف معــين وظــروف خاصــة ونتائجــه بإعتبــاره تغ

. وهذا التغير يعبر شبه دائم في األداء للفرد ويحدث تحــت تــأثير الخبــرة أو الممارســة والتمــرين
)40:91(  
  

م) أن الـــتعلم تغيـــر ثابـــت نســـبيًا فـــي 2000" (إمـــام مختـــار حميـــدة وآخـــرونويشـــير "  
 .شاط الذاتي للمتعلم نتيجة للنضج الطبيعي أو ظروف عارضةالسلوك أو الخبرة ينجم عن الن

)43:13(  
  

م) أن التعلم عملية أساســية فــي الحيــاة فهــو يشــغل جانبــًا 1996( زاهر أحمدكما يذكر   
هامًا في حياة كل فرد حيث يتم ذلك من خالل تعلمه أساليب السلوك التي يعيش بهــا وتظهــر 

  )123:35. (قوم بها الفرد وفيما يتخذه من أعمالنتائج التعلم في ألوان النشاط التي ي
 

 شروط التعلم:

  أهمية وجود دافع يدفع المتعلم نحو الموضوع الذي يتعلمه.* 
  * أن يقوم المتعلم بالتدريب وبذل الجهد حتى يحقق الغرض الذي يرد الوصول إليه.

بأوجــه النشــاط * ضــرورة وصــول المــتعلم إلــي مرحلــة النضــج أو مســتوي النمــو الــالزم للقيــام 
  التي يتطلبها الموقف التعليمي.

  * ضرورة فهم العالقات التي يتطلبها الموقف التعليمي.
* ال يقتصــر علــي حــدود تحصــيل الحقــائق أو المعلومــات المعينــة فقــط إنمــا يمتــد إلــي تعــديل 

  )9: 71( .اإلتجاهات وٕالي زيادة القدرة علي التفسير والتطبيق
 

 أسس التعلم:

م) أنه يجــب علــي المــتعلم مراعــاة بعــض األســس 2001" (مصطفي سالم وفيقةتذكر "  
عند اختيار وسائل اإلتصال التعليمية التي يمكن اســتخدامها عنــد تعلــيم جوانــب الــتعلم وتتمثــل 

  في:
فيجب اختيار وسائط اإلتصال التعليمية التي يستطيع من  الفروق الفردية بين المتعلمين: -

  ية بين المتعلمين.خاللها مراعاة الفروق الفرد
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يجــب أن يشــارك المــتعلم فــي البحــث عــن المعلومــات مــن مصــادرها وأن  مشــاركة المــتعلم:-
  يعرف ما هو الشيء المطلوب منه وأهميته في عملية تعلمه.

اإلدراك أساس التعلم وهو العملية التي يعي المتعلم عن طريقها العالم الذي يحــيط  اإلدراك: -
  )80:105ابقة مستخدمًا في ذلك الحواس الخمسة. (به ويفسر حسب خبراته الس

 
 التعلم الحرآي:

ـــي عثمـــان  يـــذكر   ـــد الغن ـــد عب ـــتعلم الحركـــي عبـــارة عـــن "عمليـــة  )م1993(محم أن ال
الحصــول علــى المعلومــات األوليــة عــن الحركــة والتجــارب األوليــة لــألداء وتحســينها ثــم تثبيتهــا 

  )125: 83للشخصية. ( وتعتبر هذه العملية جزء من عملية التطور العام
  

أن الــتعلم  )م1994(ومحمــد نصــر الــدين رضــوان محمد حسن عــالوي  كل مــن ويرى  
الحركـــي عمليـــة تحســـين التوافـــق الحركـــي ويهـــدف إلـــى اكتســـاب المهـــارات الحركيـــة والقـــدرات 

  )171: 76البدنية والسلوك المناسب للمواقف المختلفة.(
  

 المهارات الحرآية:

تقتضــي اســتخدام العضــالت لتحريــك الجســم أو بعــض أجزائــه  هي تلــك المهــارات التــي  
  )30، 29: 54لتحقيق إنجاز أداء بدني خاص. (

  
  
  
  

 م المهارات الحرآية:يتعل

أنــه توجــد بعــض النقــاط الهامــة التــي ينبغــي  )م1989( عبــد الحميــد جــابر جــابريــرى   
  على المعلم أن يراعيها عند تعليم المهارات الحركية وهي:

  مارسة.ضرورة الم -
  قصر فترة الممارسة. -
  توزيع فترات الممارسة على مراحل بدًال من تجميعها. -
  ممارسة المهارة ككل أو بطريقة جزئية كلية، بدًال من الطريقة الجزئية. -
  الشرح اللفظي للمهارة خالل التعلم والممارسة يساعد على إتقان المهارة. -
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  )95: 19التركيز على السرعة أوًال ثم الدقة.( -
  

 المتغيرات المؤثرة في تعلم المهارات الحرآية:

أن المتغيرات المؤثرة في تعلــم المهــارات الحركيــة يمكــن  )م1998( محمود عنان يذكر  
  تقسيمها إلى مجموعتين:

  المجموعة األولى (المتغيرات الشخصية): -
الـــنمط  –القـــدرة الحركيـــة  –النضـــج االنفعـــالي  –الجـــنس  –العمـــر  –وتشـــمل (الـــذكاء   
 –ســالمة األجهــزة الحيويــة والحــواس  –اإلدراك  –الخبــرة الســابقة  –الصفات البدنية  –البدني 

  الميول). –الخوف  –االتجاهات  –مستوى الطموح 
  المجموعة الثانية (المتغيرات الخارجية) : -

 – زمن التعلم –أوقات التعلم  –مكان التعلم  –برنامج التعلم  –وتشمل (طريقة التعلم   
  الحوافز) –المساعدين  –المعلم 

  )32، 31: 90ومن هنا نجد أنه يمكن أن يندمج أكثر من متغير. (
 

 :Motor learning Stagesمراحل التعلم الحرآي 

، محمــد إبــراهيم شــحاته  )33: 29( )م1988(حنفــي محمــود مختــار كــل مــن  يتفــق  
، أســـامة كامـــل راتـــب  )132: 96( )م1996(إبـــراهيم حمـــاد مفتـــى  ، )65: 70( )م1992(
لـــى أن مراحـــل ع )36-28: 36( )م1998(، زكـــى محمـــد حســـن  )70-67: 8( )م1997(

  التعلم الحركي هي ثالث مراحل:
  .(المرحلة العقلية)(التوافق المبدئى) مرحلة اكتساب التوافق األولى للمهارات الحركية -
  .بيقية)(مرحلة الممارسة)(المرحلة التط مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية -
  .(المرحلة اآللية)(المرحلة األوتوماتيكية) مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية -
  

، "عفاف عبــدالكريم" )164: 74(م)1984("محمد حسن عالوى"  كما يشير كل مــن   
ـــــو هرجـــــه ، )82: 55(م)1990( ـــــول محمـــــد ســـــعد ز و  مكـــــارم أب )، 123: 97()1991(غل

إلـــى إن مراحـــل الـــتعلم  )105: 92) (م2004(رمضــــان موســــي"  جمـــالو  "مصـــطفي زيــــدان
الحركـــي تعكـــس بصـــورة عامـــة طريقـــة الـــتعلم الكامـــل عـــالوة علـــي أن تعلـــم المهـــارات الحركيـــة 
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وعملية اإلعداد المهــاري تمــر فــي ثــالث مراحــل أساســية تــرتبط فيمــا بينهــا وتــؤثر كــل منهــا فــي 
  ي:وغيرهم علي أن هذه المراحل هاألخري وتتأثر بها 

  مرحلة إكتساب التوافق األولي للمهارة. المرحلة األولي: -
  مرحلة إكتساب التوافق الدقيق أو الجيد للمهارة.المرحلة الثانية:  -
  مرحلة اإلتقان والتثبيت للمهارة. المرحلة الثالثة: -
  

 مرحلة إآتساب التوافق األولي للمهارة:

ة الحركيـــة وٕاتقانهـــا ويعبـــر مصـــطلح تشـــكل هـــذه المرحلـــة األســـاس األول لتعلـــيم المهـــار   
التوافق األولي للمهارة الحركية بأن المهارة الحركية قد إكتسبت فــي صــورتها البدائيــة (األوليــة) 
ويتميز األداء في هذه المرحلة بعدم اإلقتصاد في الجهد المبذول وســرعة حــدوث التعــب وعــدم 

ختلــــف المعــــاني والتصــــورات الدقــــة فــــي األداء وهــــذه المرحلــــة تهــــدف إلــــي إكتســــاب الطالــــب م
كالتصــــور الســــمعي والبصــــري والحركــــي للمهــــارة ممــــا يســــهم فــــي إثــــارة الــــدافع لــــتعلم الحركيــــة 

وفي هذه المرحلة يتم استخدام الوسائط التعليمية التي تساعد علي تقديم جيــد  والتدريب عليها.
  للمهارة.

 مرحلة إآتساب التوافق الجيد للمهارة:

مهــارة مــن خــالل التكــرار والتغذيــة الراجعــة حيــث أن اســتمرار التوافــق الجيــد لل بيكتســ  
التكــرار والتغذيــة الراجعــة يــؤدي إلــي إتقانهــا وتوافقهــا وصــقلها وبــذلك تكــون نوعيــة األداء جيــدة 
وأكثـــر دقـــة ورســـوخًا واســـتقرارًا عـــالوة علـــي أن المهـــارة فـــي هـــذه المرحلـــة تكـــون أكثـــر إنســـيابية 

طالبــة بعمليــة ممارســة وٕاكتشــاف مميــزات المهــارة مــن خــالل ومرونة، وفي هذه المرحلــة تقــوم ال
  طريقة األداء الجيد المستمر.

 مرحلة اإلتقان والتثبيت للمهارة:

فــي هــذه المرحلــة يمكــن إتقــان وتثبيــت األداء وذلــك مــن خــالل مــوالة التــدريب وٕاصــالح   
ألداء فــي األخطــاء تحــت مختلــف الظــروف والعوامــل المتعــددة والمتنوعــة مثــل التــدريب علــي ا

مختلــف األوضــاع اإلبتدائيــة أو التــدريب علــي األداء مــع التغييــر فــي ســرعة األداء وفــي هــذه 
  المرحلة يتقارب األداء من الدقة والوصول إلي مرحلة اآللية في األداء.

 
 جوانب التعلم:

 الجوانب المعرفية (اإلدراآية):
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صــرف، التخيــل، الحكــم، هي عبارة عن تعبيــر شــامل لعمليــات اإلدراك، األكتشــاف، الت  
الــتعلم، التفكيــر والتــي مــن خاللهــا يحصــل الفــرد علــي المعــارف والفهــم اإلدراكــي، التوضــيح أو 

  التفسير، تمييزًا لها عن العمليات اإلنفعالية.
وهــي عبــارة عــن ذلــك الجانــب الــذي يشــتمل علــي المهــارات والقــدرات العقليــة للتالميــذ   

  )13: 129في ذلك علي أهداف تعليمية معينة. (كالمعارف وقابليتها للشرح ومعتمدة 
  

ــة  ــة البدني ــي التربي ــي ف ــب المعرف ــة الجان أهمي
 والرياضية:

إن الفهم يلعب دورًا في غاية األهمية في إثراء تدريس التربية البدنية فمــن األهميــة أن   
 يعـــرف التلميـــذ ويفهـــم لمـــاذا تـــؤدي الحركـــة بهـــذه الطريقـــة كمـــا أن الـــدرس يصـــبح أكثـــر تقـــبالً 

وتشــويقًا عنــدما يفهمــه التالميــذ ويــدركون أهميتــه لهــم ولعــل الفهــم مــن دوافــع ممارســة النشــاط 
البـــدني، كمـــا أنـــه قـــد ثبـــت أن تـــدريب وتعلـــيم القـــدرات العقليـــة المعرفيـــة يعتبـــر جـــزءًا ال يمكـــن 

  )36: 14اإلستغناء عنه في مراحـل تعلـم الرياضة. (
المعرفــي العقلــي للنشــاط الرياضــي علــي قيمــة المجــال عــالوي" محمــد حســن "ويؤكــد   

مشــيرًا إلــي أن المعرفــة والفهــم تســاعد الرياضــي علــي حســن تحليــل المواقــف المختلفــة وٕانتقــاء 
أفضل اإلختيارات والحلــول كمــا يجــب علــي المــدارس أن تهــتم بتلقــين معلومــات التربيــة البدنيــة 

كســـاب المهــــارات مـــن منطلـــق قيامهـــا بمســـئولية تنميـــة الـــنشء بشـــكل شـــمولي، إذ البـــد مـــن إ
الحركيـــة واألنشـــطة كمـــا يجـــب أن يلمـــوا بـــالنظم والقـــوانين والقواعـــد التـــي تحكـــم أطـــر ممارســـة 

  )39: 75النشاط الرياضي والتي يجب أن يلتزموا بها. (
  

وكلمــا كانــت للمعلومــات والحقــائق أهميــة عنــد المــتعلم وتــرتبط بمــا يفعلــه وتجــب علــي   
لما أدي ذلك إلــي البقــاء واإلســتمرار فــي تلــك األنشــطة أسئلة لديه وتساعده علي فهم مشاكله ك

والتقدم فيها، وتحتم النظرة المتكاملة للمتعلم عدم النظر إلــي جانــب دون اآلخــر وهــو مــا يجــب 
أن يحـــدث ألي نـــوع مـــن أنـــواع النشـــاط الـــدي يقـــوم بـــه الفـــرد المـــتعلم وبنـــاء علـــي ذلـــك يجـــب 

: 35البًا ما يصاحبه نموًا إنفعاليــًا ومعرفيــًا. (اإلهتمام بالمجاالت لألهداف، فالتعليم الحركي غ
41(  
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مــال عبــد كو  ، "حسن محمد زيتــون )م1987("أحمد حسين اللقاني" ويتفق كًال مــن:   
لـــي عبـــد العزيـــز زهـــران" ، "لي )م1997(، "أســـامة كامـــل راتـــب"  )م1995(الحميـــد زيتـــون" 

األنشـــطة الرياضـــية  علـــي أن الجانـــب المعرفـــي عنصـــر أساســـي فـــي تعلـــيم مهـــارات )م1999(
المختلفـــة، وتصـــطبغ األنشـــطة بصـــبغة جديـــدة عنـــدما تهـــتم بهـــذا الجانـــب المعرفـــي، حيـــث أن 
المقصــود بالجانــب المعرفــي إكتســاب المــتعلم للمعلومــات التــي تســاعده علــي تفســير المواقــف 
 المختلفــة التــي تقابلــه ســواء ســبق لــه تعلمهــا أو لــم يســبق لــه تعلمهــا، أمــا إذا لــم تعطــي لــه أو

ترتبط باألداء المهاري فيكون النشاط الممارس له عبارة عن أداء عضلي فقط وبذلك ال يحقق 
الغـــرض مـــن عمليـــة الـــتعلم والتـــي تتمثـــل فـــي الشـــمولية والتكامـــل، ولـــذلك يجـــب ربـــط المجـــال 

  المعرفي ربطًا وظيفيًا بحاجـات وٕاهتمامـات المتعلـم.
)3 :28) (26 :112) (8 :83) (68 :51.(  

  
    

ن الجانــب المعرفــي (اإلدراكــي) األهــداف التــي تؤكــد علــي المعطيــات العقليــة ويتضــم
الذهنية وهذا الجانب يعني بالنمو العقلي وتنمية مهارات التفكير ويقسم إلي ستة مستويات 

  "Bloomتبعًا لتقسيم "محمد سعد زغلول" نقًال عن "بلوم 
  الفهم واإلستيعاب. -      الحفظ والتذكر. -
  التحليل. -        التطبيق. -
  التقويم. -        التركيب. -

 وتختص بمهارات التفكير وهي آما يلي:
 المستوي الحفظ والتذآر: -

  وهو قدرة المتعلم علي تذكر التعريفات والقوانين والمصطلحات والمفاهيم والنظريات.  
 مستوي الفهم واإلستيعاب: -

المــــواد واألفكــــار ويقصــــد بــــه إدراك المعلــــم للمعلومــــات التــــي تعــــرض عليــــه ويســــتخدم   
المتضمنة لهذه المعلومات أو أن يترجم ويفسر ويتنبأ المتعلم تعبيــرًا معينــًا مــن شــكل إلــي أخــر 
فـــــي التربيـــــة الرياضـــــية ومـــــا ســـــبق يعنـــــي قـــــدرة المـــــتعلم علـــــي ترجمـــــة المعلومـــــات وتفســـــيرها 

  وٕاستنتاجها.
 مستوي التطبيق: -
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ا في التربية الرياضية في مواقف وهو أن يطبق المتعلم المفاهيم والعالقات التي درسه  
  غير مألوفة وما سبق يعني قدرة المتعلم علي تطبيق المعلومات في مواقف جديدة.

 مستوي التحليل: -

وهــو قـــدرة المعلــم علـــي تحليــل المشـــكالت المتضــمنة داخـــل محتــوي التربيـــة الرياضـــية   
هيــدًا للوصــول إلــي حــل ومــا وتجزئتها إلي عناصرها األولية وٕايجاد العالقات الموجودة بينهــا تم

  سبق يعني قدرة المتعلم علي تجزئة المعرفة إلي عناصرها مع إدراك العالقات فيما بينها.
  
  
  
 مستوي الترآيب: -

ويقصد به القدرة علي ربط عناصر أو أجــزاء المعرفــة لتكــوين شــيء لــه معنــي لــم يكــن   
  جزئية ذات العالقة في الكليات.علومات المموجودًا من قبل أو هو قدرة المتعلم علي توحيد ال

 التقويم: -

وهو قدرة المتعلم علي إصدار األحكام حول قيمة المحتوي الذي يدرســه أو علــي قيمــة   
  )44: 79( .ما وما سبق يعني قدرة المتعلم علي التقويم وٕاصدار األحكام

  
 الجوانب المهارية:

ة كالمهارات الحركيــة واليدويتي تتعلق بالمهارات اآللية ويشمل هذا الجانب األهداف ال  
واألنشــــطة المختلفــــة ونحــــو ذلــــك مــــن أنــــواع األداء التــــي تتطلــــب التناســــق الحركــــي والنفســــي 
والعصــبي هــذا الجانــب يعمــل علــي تنميــة المهــارات الحركيــة وٕاكتســاب عناصــر اللياقــة البدنيــة 

" Bloomبلــوم "نقــًال عــن إبــراهيم وجيــه" والتنمية العضوية ألجهزة الجسم المختلفة وقــد قســم "
  هذا المجال إلي ستة مستويات هي:

 مستوي اإلدراك: -

  وهي مرحلة يستطيع المتعلم إدراك كل ما يدور من حوله.  
 مستوي التهيؤ لألداء: -

  وهي مرحلة إستمرار المتعلم لألداء المهاري وهي تلي اإلدراك مباشرة.  
 مستوي اإلستجابة الموجهة: -

التهيـــؤ لـــألداء وهـــي تعنـــي إســـتجابة المـــتعلم لـــألداء  وهـــي المرحلـــة التـــي تلـــي مســـتوي  
  الفعلي.
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 مستوي آلية األداء: -

  وهي مرحلة األداء اآللي مع التخلص من الحركات الزائدة.  
 مستوي اإلستجابة الظاهرية المعقدة: -

وهــي مرحلــة تتفــوق علــي المرحلــة الســابقة وزيــادة قــدرة أجــزاء الجســم علــي اإلســتجابة   
  لألداء المهاري.

 مستوي التكيف: -

  .وهي القدرة علي األداء الصحيح بأقل جهد ممكن وفي أقل وقت ممكن  
)1 :53 -55.(  

 
 الجانب الوجداني (اإلنفعالي)

وهذا المجال يهتم بالمشاعر واإلنفعاالت مثــل تكــوين اإلتجاهــات وتنميــة الميــول والقــيم   
ت تعتبر من العوامل الهامة التي والقدرة علي التذوق وبناء شخصية المتعلم فالميول واإلتجاها

توجــه فــي ضــوئها العمليــة التعليميــة والبــرامج التدريســية وذلــك لتنميــة الميــول المرغوبــة وتقويــة 
معتقـــدات الفـــرد وحاجاتـــه ودوافعـــه ورغباتـــه والميـــول يمكـــن أن يعبـــر عنهـــا الفـــرد شـــفاهه أثنـــاء 

بحيـــث يمكـــن مالحظـــة المقابلـــة الشخصـــية أو مواقـــف الحـــوار ويمكـــن أن تـــنعكس فـــي ســـلوكه 
السلوك وتسجيله كذلك اإلتجاهات يســتدل عليهــا مــن األنمــاط الســلوكية بحيــث يمكــن مالحظــة 
السلوك وتسجيله كذلك اإلتجاهات يستدل عليها من األنماط السلوكية التي تنعكس فــي ســلوك 

ل الميــول الفرد وهناك العديد من المفاهيم المتعلقة بمفهوم اإلتجاه وتختلف بدرجات متفاوته مثــ
واآلراء والمعتقــــدات والقــــيم والــــدوافع والعــــادات والــــروح المعنويــــة وال تقتصــــر اإلتجاهــــات علــــي 
المكونــة الوجدانيــة وٕانمــا تتضــمن تفاعــل هــذه المكونــة مــع المكــونتين المعرفيــة والســلوكية بمــا 

  يجعل الفرد أكثر تهيؤًا واستعدادًا لكي يسلك بطريقة معينة نحو موضوع اإلتجاه.
  

قـــاس الميـــول واإلتجاهـــات والمعتقـــدات مـــن خـــالل االســـتبيانات المقننـــة التـــي يمكـــن وت  
  بناؤها وفق أساليب متعددة تستند إلي أسس نظرية أو منطقية أو بناء فقرات متجانسة.

  
ونظرًا ألهمية التعرف علــي الميــول وٕاتجاهــات الطــالب لتزويــدهم بصــورة واضــحة عــن   

معلــم يســتطيع تصــميم وبنــاء أنــواع متعــددة مــن المقــاييس مجاالت إهتمامــاتهم وتــوجيههم فــإن ال
لقياســها ويمكــن أيضــًا أن يكــون هــذا القيــاس ممــثًال جــزءًا أساســيًا مــن تقــويم البــرامج التعليميــة 
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ألســـباب متعـــددة إذ يمكـــن إعتبـــار الميـــول واإلتجاهـــات واآلراء متغيـــرًا تابعـــًا وذلـــك عنـــدما نـــود 
تــــأثير فــــي ميــــول وٕاتجاهــــات وآراء الطلبــــة كمــــا يمكــــن معرفــــة مــــا إذا كــــان للبرنــــامج التعليمــــي 

إعتبارها متغيرًا تفاعليًا وذلك عندما نود معرفة ما إذا كــان البرنــامج فعــاًال بالنســبة للطلبــة ذوي 
الميــول واإلتجاهــات واآلراء المرتفعــة فــي مجــال معــين عــن أقــرانهم فــي مجــاالت أخــري كــذلك 

لمعرفـــة تأثيراتهـــا الجانبيـــة فالبرنـــامج التعليمـــي ال  ربمـــا نـــود قيـــاس الميـــول واإلتجاهـــات واآلراء
يهـــدف فقـــط لتنميـــة الكفايـــات المعرفيـــة لـــدي الطلبـــة وٕانمـــا أيضـــًا زيـــادة إهتمـــامهم ومـــيلهم نحـــو 

  )511، 510: 43( .مجال دراسي معين
  

" المجــال الوجــداني إلــي المســتويات Bloomولقد قسم "محمد سعد زغلول" نقــًال عــن "بلــوم 
  التالية:

 ستقبال:اال -

ويتمثـــل فـــي إثـــارة إهتمـــام المـــتعلم ومـــن مظـــاهره اإلصـــغاء والمتابعـــة اختبـــار أمـــر مـــا   
  اإلهتمام والتأثير الرغبة في التصرف بشكل أكبر.

 اإلستجابة: -

وهي المرحلة التي تلي االستقبال حيث يظهر رد الفعل لما استقبله المتعلم علي شــكل   
 –ومــــن مظــــاهر ذلــــك "إطاعــــة القــــوانين واألنظمــــة  مشــــاركة إيجابيــــة مــــع الظــــاهرة أو المثيــــر

  المشاركة في المناقشات حول قضية ما". –استكمال الواجبات 
 التقرير: -

أي إعطـــاء قيمـــة أو تقـــدير األشـــياء أو الظـــواهر أو الســـلوك فـــي ضـــوء اإلقتنـــاع التـــام   
والعمــل بقيمــة معينــة وهــذا المســتوي أعلــي مــن ســابقة ومــن مظــاهر هــذا المســتوي تقــدير العلــم 

  واليدوي واالستعداد للعمل مع اآلخرين.
 تنظيم القيم:-

  ويقصد به إيجاد قيمة كلية تضم التقديرات القيمة.  
 تمثيل القيم وتجسيدها: -

  أي تكامل المعتقدات واألفكار واإلتجاهات والقيم في نظرة شاملة.  
إلتجاهـــات وهـــي ممـــا ســـبق نجـــد أن المجـــال الوجـــداني يؤكـــد علـــي إكتســـاب القـــيم والعـــادات وا

  )39، 37: 79( .تصاحب األداء الحركي
 

 تفريد التعليم:
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علي إهتمام  Individualization of Instructionاستحوذ موضوع تفريد التعليم   
الكثير من رجال التربية وعلمــاء الــنفس فــي الســنوات األخيــرة ونعنــي بتفريــد التعلــيم تقــديم تعلــيم 

ديــة أو أنــه توجيــه العمليــة التربويــة عــن طريــق إضــفاء يراعــي مــا بــين المتعلمــين مــن فــروق فر 
الطــابع الشخصــي عليهــا بحيــث يجــد كــل مــتعلم فرصــة ليــتعلم وفــق إحتياجاتــه وقدراتــه أي أنــه 
نظـــام يمـــد كـــل مـــتعلم بمقـــررات تدريســـية شخصـــية تتناســـب مـــع احتياجاتـــه وقدراتـــه وحاجاتـــه 

المادة التي تناسبه ويتفاعل مع البيئــة وٕادراكاته وٕاهتماماته ويكون كل متعلم حرًا في أن يختار 
التعليمية وفقًا لقدراته وبطريقته الخاصــة وهــذا لــيس بجديــد علــي الفكــر التربــوي فلــو رجعنــا إلــي 

قــد اعترفــوا بوجــود كنفوشيوس وأرســطو وأفالطــون وســقراط" التاريخ التربوي القديم لوجــدنا أن "
"كنفوشــيوس" دمة في التعلــيم ولقــد حــاول اختالفات بين األفراد تتطلب تنويع األساليب المستخ

علــي أهميــة المعرفــة ســقراط" أن يجعل تعليمه مناســبًا الحتياجــات كــل فــرد وقدراتــه بينمــا ركــز "
وغــذا مــا أخــذنا فــي االعتبــار مــا بــين األفــراد مــن اختالفــات فيمــا  Self-knowledgeالذاتيــة 

تلــــك الفــــروق فــــي العمليــــة  يتعلــــق بالصــــحة الجســــمية والعقليــــة والنفســــية فــــإن ضــــرورة مراعــــاة
التعليميــة يصــبح أمــرًا حتميــًا كــذلك إذا اســترجعنا مــا نعرفــه عــن الطبيعــة اإلنســانية البيولوجيــة 
والحظنــا الــدالئل الدافعــة علــي تفــرد كــل إنســان فإننــا قــد نقتنــع بأنــه لــيس هنــاك فــي هــذا الكــون 

تشــف أو نعيــد إكتشــاف شخصــان متشــابهان تمامــًا كــل ذلــك األدلــة والبــراهين تقودنــا إلــي أن نك
فــإن المــتعلم هــو فــرد فريــد  Individual Processحقيقة بسيطة هي أن التعلم عملية فرديــة 

  )88-83: 51في خصائصه وينبغي أن نعلمه علي هذا األساس (
  

وتفريــد التعلــيم يؤكــد علــي أن المــتعلم هــو محــور العمليــة التعليميــة وهــو يغيــر مفهــوم   
ت فــي الوعــاء الفــارغ (المــتعلم) إلــي موجــه ومرشــد للعمليــة المعلــم مــن شــخص يصــب المعلومــا

التعليميــة ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن ســلطة المعلــم تقــل بدرجــة كبيــرة عمــا هــو متبــع فــي نظــام 
التعليم التقليدي وكما ذكرنا سابقًا أن تكنولوجيا التعليم تهدف أساسًا إلي بنــاء تعليمــي وبالتــالي 

وهــو يعتمــد بالدرجــة األولــي علــي معــدل أداء المــتعلم ويــرتبط التــأثير علــي ســلطة إتخــاذ القــرار 
" Skinnerسكنر بقدراته كما يراعي بدرجة كبيرة بطيء التعلم كما يرتكز أيضًا علي نظرية "

  )264: 34( .للتعزيز الفوري
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وعملية التفريد تعني فقط تفريد المتعلمين بمعني اإلهتمــام بكــل مــتعلم علــي حــدة ولكــن   
ذلك تعتني بتفريد المــادة الدراســية بحيــث يأخــذ كــل عنصــر مــن عناصــر الوحــدة باإلضافة إلي 

موضــعه المناســب فــي التتــابع وقتــه الكــافي فــي التقــديم وقــد ظهــرت أعــداد كثيــرة مــن الخطــط 
والمشــروعات التــي صــممت خصيصــًا للتعلــيم الفــردي وتبلــورت مــذاهب كثيــرة طــورت برامجهــا 

عــدت مــواد وطــرق وأســاليب تطبيــق اعتنــي بعضــها وٕانتاجهــا لالســتخدام علــي أوســع نطــاق وأ
بالتحصيل المعرفي واعتني بعضها اآلخر بالنشاط اإلثرائي المتعلــق بــالمقررات الدراســية بينمــا 

، 88: 52اتجــه الثالــث إلــي البــرامج العالجيــة التــي خصصــت لحــل مشــكالت تعليميــة معينــة (
89.(  
  

  م)1997(مـــد علـــي الســـيد" ، "مح م)1994(م لـــويز شـــحاتة" يكـــر ويتفـــق كـــًال مـــن: "  
علــي أن تفريــد التعلــيم نظــام يمــد كــل مــتعلم بــتعلم يتناســب مــع احتياجاتــه ويتوافــق مــع إمكانيــة 
وقدراته ويتمشي مع ميوله وٕاهتماماتــه وســرعته الذاتيــه ويســاعد علــي تعلــيم نفســه كمــا أنــه يقــوم 

كيـــز علـــي كـــل فـــرد علـــي اإلهتمـــام بكـــل فـــرد علـــي حـــدة مـــع مراعاتـــه الحتياجاتـــه وقدراتـــه والتر 
: 67(ًا الفــروق الفرديــة بــين المتعلمــين.كإنســان مــن خــالل مقــرر تــدريس خــاص يالئمــه مراعيــ

325) (85 :22.(  
  

وكمــــال يوســــف  ضــــياء زاهـــر،  )م1994(كـــرم لــــويز شـــحاتة وقـــد أتفـــق كـــًال مـــن:   
علــي أن الفــروق الفرديــة ) م2001( يفــين بــدرن،  م)2001(، "أسامة عبد العزيز"  )م1996(

أهـــم معـــايير تصـــنيف المـــدرس للمتعلمـــين، وتتحـــدد طريقـــة تدريســـها لتناســـب مـــا يتصـــوره  مـــن
المــتعلم المتوســط دون النظــر إلــي أن هــذا المســتوي ســيكون بطيئــًا فــي ســرعته بالنســبة لمــتعلم 
ـــتعلم وأن اســـتخدام  موهـــوب أو مســـتواه مرتفـــع أو ســـريع بالنســـبة لمـــتعلم ضـــعيف أو بطـــيء ال

تدريس لــم تســاعد المتعلمــين علــي اإلرتقــاء بالمســتوي التعليمــي حيــث لــم الطريقة التقليدية في ال
يعــد الســؤال عــن األقليــة مــن المتعلمــين الــذي يمكــنهم النجــاح ولكــن أصــبح كيفيــة جعــل نســب 
كبيــــرة مــــن المتعلمــــين تصــــل لمســــتوي المطلــــوب وتراعــــي الفــــروق الفرديــــة بيــــنهم والمســــتويات 

التعلــيم أمــر ضــروري حيــث يعتبــر إتجــاه معاصــر مــن  المتباينة ومن ثم كان اإلتجاه إلــي تفريــد
اإلتجاهـــات التربويـــة والـــذي أتـــاح للمـــتعلم تـــرك فرصـــة للعمـــل حســـب ســـرعته وٕاختيـــار مســـتوي 
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: 67( .التعلـــيم للمتعلمـــين وتقـــدم مـــنهج حـــديث وتـــدريب المتعلمـــين علـــي كيفيـــة تعلـــيم أنفســـهم
325) (45 :18)(7 :45) (102 :50 (  

  
كذلك ليشير إلي عدد من الخطــط التــي تحــاول تكييــف التــدريس وتفريد التعليم يستخدم 

  )284: 21( .والتعلم لتالئم نواحي قوة وضعف المتعلم وحاجاته
  
كما أنه عملية فردية ال يمكن فرضها علي اإلفراد حيث لكل فــرد نمــط تعليمــي خــاص   

ــبــه وعلــي المعلــم أن يعامــل كــل مــتعلم المعاملــة التــي تناســب عمــره ومســتواه  ي وطاقاتــه العقل
)، 131) (مRonald J. Argldo ")1996رونالــد أرجــالدو ولقــد أتفــق كــًال مــن " وقدراتــه

أن تفريــد التعلــيم مــن األشــياء  )40(م)2001("سوسن حســني"  )،61م) (1998( "فؤاد قالدة"
  الهامة والضرورية أثناء تعلم المتعلمون.

 
 خصائص التعليم الفردي:

عمليــة الــتعلم تبعــًا لســرعته واســتيعابه وتبعــًا لوقتــه وقدراتــه  إتاحــة الفرصــة أمــام المــتعلم فــي -
  الخاصة، فليس هناك زمن محدد لالنتهاء من جزء من أجزاء البرنامج.

فالطالــب  Active Participationتفاعل الطالب مع كل موقف تعليمي بطريقة إيجابيــة  -
معارف التي تتسم بتنوعهــا ليس مستقبًال للمعلومات وٕانما مشارك وجامع لهذه المعلومات وال

  وبتعدد مصادرها.
برامج التعليم الفردي تراعي التحديد الدقيق للسلوك النهائي المطلوب من المــتعلم أن يصــل  -

  إليه وذلك من خالل األهداف اإلجرائية.
  برامج التعليم الفردي تعد بطريقة تثير دافعية المتعلم للتعلم. -
ي تــوفير الحريــة للمــتعلم أثنــاء التعلــيم بمعنــي أن تــوفر لــه تراعــي معظــم بــرامج التعلــيم الفــرد -

  حرية الحركة في اختيار مواد التعلم التي تساعد في الوصول لألهداف المطلوبة.
  ال تغفل برامج التعليم الفردي دور المعلم الموجه والمرشد المعد للبرامج. -
  البرامج. يتم التقرير بعد كل خطوة من الخطوات أثناء سير المتعلم في -
الترتيـــب المنطقـــي لألهـــداف واألنشـــطة التعليميـــة ســـمة أساســـية مـــن ســـمات بـــرامج التعلـــيم  -

  الفردي.
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  تقسم المادة التعليمية في برامج التعلم الفردي إلي خطوات صغيرة مرتبة ترتيبًا منطقيًا. -
ة التعليمية أو يراعي في جميع برامج التعليم الفردي أن يتم تحديد مستوي إتقان التعلم للماد -

% مــــن أســــئلة الــــدرس اســــتجابات 80الــــدرس كــــأن يقــــال البــــد أن يســــتجيب المــــتعلم علــــي 
صحيحة حتى يمكــن اعتبــاره وصــل إلــي مســتوي الــتمكن المطلــوب حتــى يمكنــه الوصــول أو 

  ).65، 64: 66اإلنتقال للدرس الذي يليه (
  

 مالمح التعليم الفردي:
 معدل األداء الشخصي: -

تحصــيل الطــالب فــي الفصــل المدرســي ال يــتم بمعــدل واحــد فهنــاك مــن المعــروف أن   
الفــروق الفرديــة وهنــاك القــدرات التــي تظهــر طبقــًا للظــروف المحيطــة بــالمتعلم والتعلــيم الفــردي 
يســمح لكــل المســتويات بــالتعلم كــل حســب قدرتــه وظروفــه دون اإلخــالل بفرصــة الجميــع فــي 

  التعلم.
 :Mastery learningنظرية التعلم لدرجة اإلتقان  -

وتعتبر هــذه النظريــة هــي أســاس نظــام التعلــيم الفــردي وهــي ال تســمح ألن يقــل مســتوي   
% وهو الحد األدني وفشــل المــتعلم فــي الوصــول لهــذا المســتوي 100األداء في كل مهارة عن 

  يعني أنه يحتاج إلعادة تعلمه حتى يرتفع مستواه لدرجة اإلتقان.
 :Objectivesسية التحديد الواضح لألهداف الرئي -

يعتبـــر تحديـــد األهـــداف مـــن األشـــياء الرئيســـية الهامـــة فـــي نظـــام التعلـــيم الفـــردي حيـــث   
يضيء الطريق للمتعلم بتوضيح الغرض من تعلمه وٕاحاطته بمــا هــو مطلــوب إنجــازه ومســتوي 

  اإلنجاز.
  
  
  
 :Entry Behaviotتقييم المدخالت السلوآية  -

علم علــي حــده يفيــد فــي تحديــد األهــداف التعليميــة إن تقييم المدخالت السلوكية لكــل مــت  
ويتم ذلك بغرض التأكد من أن المتعلم لدية الحــد األدنــي مــن المعلومــات أو المهــارات الالزمــة 

  لدراسة الوحدة التعليمية.
 :Contentإعداد المحتوي العلمي  -
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حيــث أن هذه العملية تعد من أكثر الخطوات أهميــة فــي إعــداد برنــامج التعلــيم الفــردي   
ذلــك يــتم بنــاء علــي قــدرات كــل مــتعلم علــي حــده وميولــه ورغباتــه وخبراتــه الســابقة واألهــداف 

  التعليمية في المجاالت الثالث.
 :Selection of Objectivesاختيار المتعلم لألهداف  -

نظام التعليم الفردي يعطى المــتعلم قــدرًا مــن الحريــة فــي اختيــار األهــداف التــي تناســب   
  وله وطموحاته أي أنها تقوم حول المتعلم وليس المحتوي التعليمي.قدراته ومي

 :Positive responseاإلستجابة اإليجابية للمؤثرات  -

للتعزيـــز الفـــوري أن يســـتجيب  Skinnerالبـــد علـــي المـــتعلم وفقـــًا لنظريـــة ســـكنر و   
المــؤثرات  للمؤثرات التي يتعرض لها ولكي يؤتي التعليم ثماره البد أن تكون االستجابة لهذه

  إيجابية أي أن التعلم يسير حسب الخطة الموضوعة.
  عمل الترتيبات المنتظمة لتقييم أداء المتعلم وذلك بمتابعة سلوك محدد بدقة. -
  فورية نتيجة أداء معين. Feedbackإعطاء المتعلم تغذية راجعة  -
  ئه.إعطاء المتعلم تغذية راجعة علي فترات متتابعة حتى يستطيع تقييم أدا -
  إعداد الترتيبات. -
استخدام نظام المجموعات الصغيرة للتغلب علي المشكالت التي تقابل المتعلم في عمليات  -

  االختبار.
  تحسين المظاهر الشخصية / االجتماعية للعملية التعليمية. -
ن تقديم المادة التعليمية بحيث تسمح للمتعلم بأن يعيد دراستها بقدر ما يريد حتى يســتطيع أ -

  يجتاز االختبار المقنن لذلك.
  ).248، 246: 34استخدام العديد من الوسائط التعليمية في هذا البرنامج ( -
  

 مزايا التعليم الفردي:

  المادة الموجودة فيه تكون أقل إعتمادًا علي المعلمين. -
  معدل سرعة التعلم تعتمد فيه علي سرعة المتعلم الذاتية. -
  ثر من المجموعة.التركيز علي المتعلم أك -
  التغلب علي القدرات المتفاوتة والفروق الفردية بين المتعلمين. -
  يحدد بوضوح ودقة األهداف السلوكية المتوقعة من المتعلم بعد اإلنتهاء من كل وحدة. -
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  يحفز المتعلمين ويساعدهم علي اختيار وسائط مناسبة للتعلم. -
  د علي فاعلية التعلم وبقاء أثره.يعمل علي استخدام أكثر من حاسة مما يساع -
  يركز علي ميول وقدرات المتعلم أكثر من التركيز علي المقررات الدراسية. -
  ).37، 36: 65تتيح الفرصة باالهتمام بالمتعلمين الضعفاء والمتوسطين واألقوياء ( -
  

 دور المعلم في التعليم الفردي

راتهم وتخطــيط المســار التعليمــي لكــل مــتعلم أن يكون المعلم ملمًا باحتياجات المتعلمين وقد -
  عن طريق تحديد األهداف والمواد التعليمية التي تساعده لتحقيق هذه األهداف.

  أن يقوم بتحديد ووضع الخطط الدراسية لكل متعلم وتطويرها بناء علي نتائجه. -
اســبة واســتخدام أن يخلق بيئة مالئمة وفعالة للمــتعلم عــن طريــق تــوفير المــواد التعليميــة المن -

  طرق التدريس والوسائل المختلفة التي تناسب قدرات كل متعلم.
أن يقــــوم بوضــــع الخطــــط وتنظــــيم األنشــــطة التــــي يشــــارك فيهــــا المجموعــــات الكبيــــرة مــــن  -

  ).102: 99المتعلمين بل يضمن تحقيق جميع أهداف التعليم لدي المتعلمين (
  

 ثالثًا: اإلستراتيجية التعليمية:

ية كلمــة مشــتقة مــن أصــل يونــاني وتعنــي فنــون الحــرب وهــو يشــير لبراعــة االســتراتيج  
التخطيط ووضع الخطط وٕادارة العمليات الحربيــة ولقــد ظــل ارتبــاط مفهــوم االســتراتيجية خــاص 
بالمعـــارك والعمليـــات العســـكرية حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر ثـــم ظهـــرت االســـتراتيجية فـــي كافـــة 

تيجية تعد مستودع أصــول التــدريس الــذي يالئــم العديــد المجاالت ومنها التعلم حيث أن االسترا
  ).15: 35من خطط التعليم (

أن مصـــطلح االســـتراتيجية فـــي المجـــال  )م1992(فـــتح البـــاب عبـــد الحلـــيم" ويـــذكر "  
التربوي ارتــبط بعمليتــي التعلــيم والــتعلم وأصــبح بمعنــي خطــة أو سياســة لتحقيــق أهــداف التعلــيم 

اإلجراءات التي تضمن وصول المعلم عن طريقهــا إلــي أهــداف وتنبثق منها الطرق والتقنيات و 
  )34: 63(.التعليم

  
  )م1998(قــالدة"  ، "فــؤاد ســليمان )م1993(هــدى محمــود الكاشــف" ويتفق كًال من "  

علــي أنــه ال توجــد اســتراتيجية واحــدة بعينهــا تصــلح لتحقيــق جميــع أنــواع المخرجــات المطلوبــة 
  .راتيجيات تدريسية فعالة لكل موقف تعليميوعلي المعلم اإلنتقاء الصحيح الست
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)104 :101) (61 :23(  
  

ـــد الحميـــد" بينمـــا يـــري "   ـــيم هـــي  )م1999(جـــابر عب أن المقصـــود باســـتراتيجيات التعل
األنماط السلوكية وعمليات التفكير التي يستخدمها المتعلمين فيمــا تــم تعلمــه والفــرض الرئيســي 

  )307: 21( .علمين معتمدين علي أنفسهممن استراتيجية التعلم هو أن يتعلم المت
  

أن االســـتراتيجية التعليميـــة عبـــارة عـــن تتـــابع   )م2000("هالـــة محمـــد توفيـــق" وتؤكـــد   
لألحداث والتفاعالت الجوهرية التي تحدث بين المعلم والمتعلم والتــي تتمثــل فــي مجموعــة مــن 

  ).15: 103األفعال المصممة للحصول علي المخرجات التعليميـة المرغـوبة (
  

  والبد أن تتصف االستراتيجية التعليمية الجيدة باآلتي:
  أن تشمل علي المهارات المراد تعلمها وكذلك كل المواقف واالحتماالت المتوقعة. -
أن تـــرتبط أهـــدافها بأهـــداف تـــدريس المهـــارات المـــراد تعلمهـــا ســـواء معرفيـــة وجدانيـــة نفـــس  -

  حركية.
ـــيم ا - ـــتم تعل ـــة المـــدى في لمهـــارات المـــراد تعلمهـــا مـــع ربـــط المهـــارات الجديـــدة أن تكـــون طويل

  بالمهارات السابقة.
  أن تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتعديل. -
أن تكــون عاليــة الكفــاءة مــن حيــث مقارنــة مــا تحتاجــه مــن إمكانــات عنــد التنفيــذ ومــا ســوف  -

  .مهارة تحققه من أهداف وربط ذلك باإلمكانات المتاحة التي تستخدم الكتساب ال
)61 :15.(  

 استراتيجية آيلر (التعليم الشخصي):

ظهــر هــذا األســلوب فــي الســنوات األولــي مــن الســتينات وقــد أطلــق علــي هــذا النظــام   
(اســتراتيجية كيلــر) وهــي تســتمد أســم "نظــام التعلــيم الشخصــي" مــن حقيقــة قيامهــا علــي اعتمــاد 

وٕاتاحتها لالحتكاك الشخصي بين كل طالب كفرد علي زميل آخر له وجهًا لوجه وواحد لواحد 
الطالــب ومعلمــه وتعتبــر اســتراتيجية كيلــر مــن أهــم نظــم التعلــيم الفــردي فقــد طورهــا فــي أواخــر 

مـــن جامعـــة كولومبيـــا بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وهـــي  FSK"كيلـــر" الســـتينات البروفيســـير 
محـــور األساســـي مثـــال حـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي الجامعـــات وتركـــز علـــي المـــتعلم باعتبـــاره ال

ســـــكنر للعمليــــة التعليميـــــة وقــــد اهتمـــــت فـــــي بــــاديء األمـــــر بـــــبطء التعلــــيم كتطبيـــــق لنظريـــــة "
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Skinner " في االشتراط اإلجرائي والتعزيــز وقــد اســتمر العمــل فــي بــطء التعلــيم لمــدى خمــس
ســنوات ثــم بعــد ذلــك حــاول البــاحثون توســيع اســتخدام هــذه الطريقــة حتــى أصــبحت تقــوم علــي 

متعلم بوصفه فردًا يــتعلم وأن جميــع المتعلمــين يمكــنهم إتقــان التعلــيم لــو أتيحــت  النظر إلي كل
  )42، 41: 65) (4، 3: 108لكل منهم ظروف مناسبة للتعلم (

  
وتعتبــر هــذه االســتراتيجية نــوع مــن التكنولوجيــا التــي تشــتمل علــي أشــخاص ومحتــوي   

علـــي آالت مثـــل: التليفزيـــون تعليمـــي وتنظيمـــات فـــي مقابـــل التكنولوجيـــا الثقيلـــة التـــي تشـــتمل 
التعلــيم الــذاتي محكــم التنظــيم  )PSI(التعليمي وأجهزة الكمبيوتر التعليمية حيث يستخدم نظــام 

لــه مبــاديء وأســس العلــوم الســلوكية حيــث يقتــرح مجموعــة أنشــطة تســاعد علــي تحقيــق أهــداف 
تعزيـــز فقـــد تعليميـــة محـــددة والتـــي تتطلـــب مـــن المتعلمـــين اســـتجابات نشـــطة متكـــررة يعقبهـــا ال

يستغرق المتعلمون المختلفون أوقات زمنية مختلفة يستخدمون مــداخل مختلفــة لتحقيــق الــتمكن 
  ).116، 20: 25من األعمال التعليمية (

  
 استراتيجية آيلر والتعليم لإلتقان:

تستند اســتراتيجية كيلــر علــي نظريــة "الــتعلم لإلتقــان" التــي تفتــرض أن الطــالب يــتعلمن   
وأنه إذا توفرت شروط التعلم الفعلية للجميع أي لكل الطالب وليس لبعضهم بمعدالت مختلفة 

فــــإن أي طالــــب يمكنــــه أن يحقــــق المســــتوي النهــــائي لمتطلبــــات الــــتعلم عنــــدما يعطــــي الوقــــت 
والفرصة فإذا أتيح للطالب الوقت والفرصة الــذي يحتاجــة للــتعلم لكــي يــتقن مــا يتعلمــه بمســتوي 

هــذا الوقــت فــي تعليمــه فإنــه غالبــًا مــا يحقــق تعلــم الموضــوع  مــا محــدد وٕاذا مــا اســتغرق بالفعــل
  ).2: 115بمستوي اإلتقان المطلوب (

  
ومؤســس أســلوب اســتراتيجية كيلــر ســعي مــن أجــل اإلتقــان ووضــع عناصــر أو مالمــح   

أخـــري تتفـــق مـــع أهدافـــه وظروفـــه الخاصـــة ويمكـــن النظـــر إلـــي اســـتراتيجية كيلـــر علـــي أنهـــا 
  .استراتيجية للتعلم لإلتقان

 
 استراتيجية آيلر ونظرية التعزيز:
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أن الــدافع إلــي تصــميم اســتراتيجية كيلــر "أن مصــممي هــذه الطريقــة كــانوا كيلــر" يذكر "  
يهدفون من خاللها تعظيم إثابة أو مكافــأة الســلوك التربــوي (ألقصــي درجــة ممكنــة) وفــي نفــس 

خــوف والعقــاب وتســهيل الوقــت التقليــل (ألكبــر درجــة ممكنــة) مــن اإلنطفــاء واإلحبــاط وٕازالــة ال
ـــدقيق أنهـــم حـــاولوا اســـتخدام التعزيـــز بمختلـــف صـــورة وصـــيغة الممكنـــة خـــالل  نمـــو التمييـــز ال

 Successiveالنشـــــــــاط الصـــــــــفي ويتبعونـــــــــه بقاعـــــــــدة التقـــــــــارب الصـــــــــغيرة المتواليـــــــــة 

Approximation  وذلك خالل اإلنتقــال مــن موقــف مثيــر إلــي مثيــر مــا إلــي موقــف آخــر أو
  ).52: 120ستجابة نفسها (خالل مرحلة تشكيل اإل

  
كمــا يعتبــر جانــب الثقــة فــي اســتراتيجية كيلــر مطلــوب وهــام جــدًا ليشــعر الطالــب أنــه   

يجــب أن يــؤمن بمــا يبذلــه مــن جهــد فــي البرنــامج وٕاذا مــا اعتقــد الطالــب أنــه غيــر قــادر علــي 
ل تحقيــق األهــداف أو أن ذلــك سيســتهلك مزيــدًا مــن الوقــت والجهــد فــإن دافعيتــه ســتنخفض ويقــ

اإلقبــال علــي الــتعلم لــذا يجــب أن يعطــي للطالــب قــدرًا مــن الوقــت التقــديري المطلــوب إلكمــال 
الدرس أو مقياسًا للتقــدم وتحقيــق اإلتقــان للــدرس ثــم يتبعــه ذلــك بــأن يحصــل الطالــب علــي نــوع 
من التقدير والرضا والمكافأت من خبرة التعلم وقد تكون المكافأة فــي شــكل نــوع مــن الترفيــه أو 

اس باإلنجاز فممكن أن تنتهي لعبة القياس الذاتي مثًال بتسلسل متحرك يعتــرف بإنجــاز اإلحس
الطالـــب وتحقيقـــه لمســـتوي اإلتقـــان المطلـــوب كمـــا يمكـــن أن يكـــون اختبـــار اإلنتقـــال مـــن وحـــدة 
ألخري أو درس ألخر ذا قيمة إذا صاحبته شهادة اجتياز مثًال كــذلك هنــاك أشــكال أخــري مــن 

التـــي تشـــمل المـــديح مـــن المشـــرف أو العـــالوة أو الترفيـــة وتعتبـــر أفضـــل المكافـــأت الخارجيـــة و 
الطــرق لإلنجــاز ورضــا المــتعلم هــي أن يجــد أن المهــارات الجديــدة ذات فائــدة فوريــة فــي مجــال 

  ).135العمل (
  

وفـــي ظـــل اســـتراتيجية كيلـــر هنـــاك فرصـــة أمـــام الطالـــب للتقـــدم لإلمتحـــان مـــرة أخـــري   
لســـابقة وعـــدم محاســـبة المـــتعلم علـــي عـــدد مـــرات فشـــله يصـــرف النظـــر عـــن محـــاوالت الفشـــل ا

الســابقة والتركيــز علــي اإلجابــات الصــحيحة التــي أجابهــا ويــتم تعزيزهــا أكثــر مــن التركيــز علــي 
اإلجابــات الخاطئــة فيــه وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد إحتمــاالت حــدوث اإلجابــات الصــحيحة وكلمــا 

راســي بنجــاح ينتابــه شــعور بالنجــاح أكمــل الطالــب دراســة وحــدة دراســية مــن وحــدات المقــرر الد
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والفــرح وهــو ينتقــل مــن وحــدة دراســية إلــي أخــري فــي إتجــاه إتقــان تعلــم وحــدات المقــرر الدراســي 
  بأكمله.

  
واســتراتيجية كيلــر تقــوم علــي تقســيم المقــرر الدراســي إلــي عــدة وحــدات دراســية صــغيرة   

الــب بتعزيــز متكــرر مــع وضــع احتبــارات فــي نهايــة كــل وحــدة لــذا فهــي تعمــل علــي إمــداد الط
وتغذية راجعة من شأنه تعظيم أثر التعزيز ألقصي حد ممكن كما نجد أنه من خالل توضــيح 
األهــداف التربويــة والتعليميــة للوحــدات الدراســية بصــورة محــددة وواضــحة فــي اســتراتيجية كيلــر 
ـــتعلم  مـــن شـــأنها أن تجعـــل الطالـــب يركـــز علـــي احتمـــاالت النجـــاح ألنـــه يركـــز علـــي إتقـــان ال

لمحتــوي الــذي يمكنــه مــن تحقيــق هــذه األهــداف ويقلــل فــي الوقــت نفســه مــن احتمــاالت الفشــل ل
  ).30، 29: 60والفتور في تحقيقها (

 
لر  ستراتيجية آي ها ا كز علي تي ترت ضات ال اإلفترا

Assumptions: 

ترتكــز اســتراتيجية كيلــر علــي عــدة افتراضــات تتعلــق بكيفيــة جعــل الــتعلم فعــاًال وتشــمل   
  ضات ما يأتي:هذه االفترا

 االستجابة النشطة:

يصـــبح المـــتعلم أكثـــر فاعليـــة إذا مـــا كـــان للمـــتعلم دور نشـــط فـــي عمليـــة الـــتعلم بحيـــث   
  يستجيب بنشاط موضوع التعلم ويتفاعل معه بنشاط.

 
 إيجابية ظروف التعلم ونتائجه: 

 كلمـــا كانـــت ظـــروف الـــتعلم ونتائجـــه إيجابيـــه بالنســـبة للمـــتعلم كـــان المـــتعلم أقـــدر علـــي  
  التعلم.

 توضيح األهداف:

يصــــبح الــــتعلم أكثــــر فاعليــــة إذا مــــا كــــان المــــتعلم يعــــرف بشــــكل دقيــــق بنتــــائج الــــتعلم 
  المرغوب تحقيقها ويتم تعزيزها بواسطة المعلم.

 تنظيم المحتوي:

يصــبح الــتعلم أكثــر فاعليــة إذ مــا تــم تنظــيم محتــوى المــادة المتعلمــة بطريقــة جيــدة ويــتم   
  ي وحدات متتابعة منتظمة صغيرة.تقويمه في تسلسل مقسم ف

 اإلتقان قبل التقدم في دراسة وحدات أخري:
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يصبح التعلم أكثر فاعلية إذا ما كان إتقان محتوى الوحدة شرطًا للتقدم لدراســة الوحــدة   
  التالية لها.

 التناسق بين التقويم واألهداف:

ين أهداف التعلم التي يتحسن التعلم إذا ما كان هناك تناسق بين تقويم أداء المتعلم وب  
  تم تحديدها بدقة للمتعلم.

 التقويم المتكرر:

يتحســـن الـــتعلم إذا مـــا كـــان التقـــويم متكـــررًا عـــدة مـــرات وكـــذلك إذا مـــا أزدادت التغذيـــة   
الراجعة إن التعلم يصبح أكثر فاعلية إذا ما تم عقد التقويم عدة مــرات خــالل الفصــل الدراســي 

  يم التقويم مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.بدًال من مجرد االقتصار علي تقد
 التغذية الراجعة الفورية:

يتحسن التعليم إذا ما تم تزويد المتعلم بالتعرف علي أدائه ونتائج عمله كتغذية راجعــة   
في حينها وكلما مرت فترة بين وقت األداء ووقت التغذيــة الراجعــة قــل إهتمــام المــتعلم بالنتيجــة 

ت خاطئة ومن ثم ينبغي أن تعطي التغذية الراجعة فورًا بمجرد اإلنتهاء مــن وربما تعلم معلوما
  األداء لتبصير المتعلم نتائج أداءه.

 
 

 السير في التعلم حسب السرعة الذاتية للمتعلم:

يتحسن التعلم إذا ما أتيحت الفرصة للمتعلم ألن يسير في تعلمــه بســرعته الخاصــة بــه   
لقدراته واستعداداته واختالف مقدار الوقــت الــذي يحتــاج إليــه كــل  وفقًا لظروفه وٕامكاناته وطبقاً 

طالب لتحصيل وٕاتقان محتوي التعلم بالمســتوي المطلــوب منــه وذلــك الخــتالف الســرعة الذاتيــة 
لكل طالب لكــي يحقــق الــتعلم بمســتوي اإلتقــان ولقــد كــان هنــاك العديــد مــن اآلراء حــول مراعــاة 

ض يشــير إلــي أن عامــل الســرعة الذاتيــة مهــم وهــو ســبب معــدل الســرعة الذاتيــة للمــتعلم فــالبع
تفضــيل الطــالب الســتراتيجية كيلــر وســبب فــي زيــادة تحصــيلهم ولكــن مــن ناحيــة أخــري إدخــال 

  وهذه التعديالت هي:بعض التعديالت لمعالجة هذا العيب 
  تحديد وقت معين ينبغي أال يتجاوزه المتعلم في إنهاء تعلم الوحدة. -  
  م الوحدات بحيث ال تصبح طويلة مع زيادة عددها.التقليل من حج -  
  عقد محاضرات مرغوب فيها لتشجيع الطالب علي التقدم لالختبار بسرعة. -  

 
 التفاعل الشخصي:
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يتحســن الــتعلم كلمــا حــدث تفاعــل بــين المــتعلم والمعلــم الــذي يتــولي تعليمــه أو توجيهــه   
لمــتعلم الــتعلم المطلــوب علــي نحــو علــي نحــو مباشــر وبقــدر التفاعــل بينهمــا بقــدر مــا يتحقــق ا

أكثــر فاعليــة ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل المرشــدين المســاعدين مــن الطــالب المعلمــين وهــم 
طـــالب يتميـــزون بالوصـــول لمســـتوي اإلتقـــان بصـــورة أســـرع وٕاتقانـــه وتفوقـــه بالمـــادة المرتبطـــة 

  ).50 -49: 4كطالب معلم (
  

 استخدام التعزيز لزيادة رضا المتعلم

  ستراتيجية كيلر األساسية تقوم علي ثالثة أركان هامة وأساسية وهي:ونجد أن ا
  االحتفاظ بانتباه المتعلم. -
  زيادة الثقة للمتعلم لتوقع النجاح. -
  النواتج الرضا عن النفس. -
  
  

 ولتحقيق األرآان السابقة البد من مراعاة ما يلي:
 االحتفاظ بانتباه المتعلم:

ارة اإلنتبــاه تــتم عنــد حــدوث تغييــر مفــاجيء ثــومتضــاربة فإاســتخدام احــداث مشــجعة جديــدة  -
  في الوضع الراهن.

استخدام وسائل متنوعة متعددة إلدماج العنصر اإلنفعالي الشخصــي داخــل مــواد حســية أو  -
  إجرائية بحتة.

مــنح الطالــب الفرصــة لمزيــد مــن الــتعلم عــن أشــياء يعرفهــا مــع إعطــاؤه جرعــات معتدلــة مــن  -
  ال يعرفها.تعلم أشياء جديدة 

  استخدام المتشابهات (القياس التمثيلي) لجعل الغريب مألوفًا. -
  توصيل المعرفة وثيقة الصلة والواجب تعلمها. -
يجــب تقــديم فـــرص لالختيــار وتحمــل المســـئولية وتوثيــق الصــالت الشخصـــية وذلــك لجعـــل  -

  التعليم مثيرًا للدوافع القوية.
  شباع الحاجة لإلنتماء.تقديم فرص للتفاعل التعاوني اآلمن إل -

 زيادة الثقة للمتعلم لتوقع النجاح وذلك من خالل:

  زيادة خبرات النجاح. -
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  استخدام استراتيجيات التصميم التعليمي المحققة لمتطلبات النجاح. -
  استخدام التكنيكات التي تقدم السيطرة الشخصية علي النجاح. -
اعد الطالــــب علــــي ربــــط النجــــاح بــــالمجهود اســــتخدام التغذيــــة الراجعــــة والتعزيــــز والتــــي تســــ -

  المبذول والقدرة الشخصية.
 النواتج: الرضا عن النفس:

  استخدام أسلوب التعزيز حتى يحصل الطالب علي الرضا النفسي وذلك من خالل:
  استخدام المكافآت النابعة من داخل المهمة وليست النابعة من خارجها. -
ر المحتملــة فيكــون وقعهــا أفضــل وتزيــد مــن الدافعيــة اســتخدام المكافــآت غيــر المتوقعــة وغيــ -

  للتعلم.
اســتخدام المــديح اللفظــي والتغذيــة الراجعــة التعزيزيــة بــدًال مــن التهديــدات والمراقبــة والتقيــيم  -

  الخارجي لألداء.
  لتحقيق جودة األداء استخدام التغذية الراجعة التحفيزية بعد اإلستجابة. -
غذيـــة راجعـــة تصـــحيحية فوريـــة مـــع تقـــديمها فـــي الغالـــب قبـــل لتحســـين جـــودة األداء تقـــدم ت -

  ).134الفرصة التالية للتدريس مباشرة (
  

النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام استراتيجية 
 آيلر:

 الخبرة:

  أي يتوفر لدي الطالب الفرصة الستخدام المعرفة المسبقة لفهم المهارات الجديدة.  
 قيمة الحالية:

  ار الفائدة المباشرة العائدة علي الفرد من التعلم الحالي.يعرف الطالب مقد  
 فائدة المستقبلية:

ربـــط األهـــداف التعليميـــة باألنشـــطة المســـتقبلية للمـــتعلم ومثـــال لـــذلك: مشـــاركة طـــالب   
الثانوية ذات المستوي الرفيــع بــالرغم مــن العمــل لســاعات أطــول ومجهــود أكبــر للحصــول علــي 

  ة مستقبًال.مهارات مفيدة للدراسة بالجامع
 طابق االحتياجات:

يمكــــن إنجــــازه مــــن خــــالل الحصــــول علــــي ديناميكيــــات اإلنجــــاز والمخــــاطرة والســــلطة   
  واإلنتماء.

 نمذجة (المحاآاة):
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من أمثله ذلك استخدام الطالب الــذين أنهــوا العمــل أوًال بالعمــل كمحاضــرين وذلــك فــي   
  حدود ما المعلم.
 االختيار:

حيث يسمح للمتعلم باستخدام طرق مختلفــة إلنجــاز أعمــالهم أو الســماح للمــتعلم كيفيــة   
  تنظيم العمل.

 زيادة المتدرجة لمستويات الصعوبة:

البد من التــدرج فــي الصــعوبة حتــى يحصــل المــتعلم علــي نجاحــات صــغيرة فــي البدايــة   
  ه مشاركًا إيجابيًا.أرها مع تزايد مستويات الصعوبة تدريجيًا لتبني ثقة المتعلم وتبقي

 
 طموحات الواقعية:

يجــب أن يفهــم المــتعلم أن هنــاك عالقــة بــين مقــدار مــا يضــيفه المــتعلم مــن طاقــة فــي   
  خبرة التعلم المعرفية أو المهارات المكتسبة من تلك الخبرة.

 ناصر تحت سيطرة المتعلم:

يشــعر أنــه  يجب أن يشعر المتعلم بدرجــة مــن الســيطرة علــي الــتعلم ونواتجــه ويجــب أن  
  في وقت يتحكم في نواتجه وأن نجاحه هو نتيجة مباشرة لمقدار ما يبذله من جهد.

 فرص لزيادة استقاللية المتعلم: -

البد من تقــديم المزيــد مــن الفــرص للمتعلمــين لممارســة تطبيــق المعــارف والمهــارات فــي   
ن يشعروا بالنجاح بيئات تحت السيطرة وذلك قبل وضعهم في مواقف أكثر تحديًا ومن المهم أ

فــي كــل مســتوي مــن مســتويات الصــعوبة حيــث أن ذلــك يبنــي الثقــة الشخصــية وزيــادة مســتوي 
  ).135(تالي سيزيد من استقاللية المتعلم.اعتماد المتعلم علي نفسه في كل خطوة وبال

  
 دور المعلم في استراتيجية آيلر:

التقليديـــة فلـــيس هـــو  يختلـــف دور المعلـــم فـــي اســـتراتيجية كيلـــر عـــن دوره فـــي الطريقـــة  
  المصدر وحيد للمعلومات وٕانما عليه إنجاز بعض األعمال واألعباء والمسئوليات هي:

  اختيار وتحديد المادة التعليمية التي يتضمنها المقرر. -
  تحديد التنظيم والطريقة التي يتم بها عرض المادة التعليمية. -
  كتابة وٕاعداد دليل الدراسة للوحدات التعليمية. -
  تصميم االختبارات ووضع األسئلة لها. -
  الحكم علي مدى تقدم كل تلميذ. -
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  يقوم بالتوضيحات والمناقشات التي يحتاجها المتعلم أثناء التعلم. -
  المحافظة علي بقاء بيئة التعلم وظروفها المواتية لشروط التعلم بصورة إيجابية. -
  ويحافظ علي ثقته بنفسه.يقوم بدور الدافع الذي يحفز الطالب علي التعلم  -
اختيار التلميذ المعلم وتحديد المهام التي سوف يقوم بها والتي سوف تكون في هذا البحث  -

الحــالي منصــبه علــي توجيــه زميلــه غيــر المــتقن إلــي األخطــاء التــي وقــع فيهــا والتــي ســبق 
  ).55،  54 :4وحددها له المعلم من قبل (

  
 ة آيلر:اإلجراءات الالزمة لتطبيق استراتيجي

  يتم تقسيم المادة التعليمية إلي وحدات لكل منها أهداف تعليمية محددة. -
تشــتمل كــل وحــدة علــي مقدمــة توضــح للمــتعلم موضــوع الوحــدة وأهــدافها الســلوكية األنشــطة  -

  التعليمية.
يبدأ المتعلمون كــل فــي وحدتــه الدراســية فــي زمــن محــدد ويعمــل كــل مــنهم بســرعته الخاصــة  -

  درته وسرعته الذاتية.حسب جهده ومق
  يتفاعل المتعلم مع الوحدة الدراسية تفاعًال كامًال ويجب علي األسئلة الموضوعة. -
  للمتعلم الحق أن يناقش في ما ال يفهمه في أي وحدة وأي وقت. -
  تتم الدراسة في مجموعات صغيرة. -
رة األولــي دون أن يعيــد المــتعلم إتقــان أي جــزء مــن المــادة إذا لــم يســتطع أن يتقنــه فــي المــ -

  يتركه إلي أجزاء تالية.
يــوزع المتعلمــين حســب اســتعدادهم ويــتم تكيــف عمليــة الــتعلم مــن ناحيــة كــم الــتعلم ونوعيــة  -

الـــزمن المخصـــص بحيـــث تلبـــي الحاجـــات الخاصـــة لكـــل مـــتعلم علـــي حـــدة وتراعـــي الفـــروق 
  الفردية.

فــأكثر كمحــك لإلتقــان  %80يتم اختبار المــتعلم بعــد كــل وحــدة وٕاذا حصــل علــي أكثــر مــن  -
  ).42، 41:  65) (114، 20:  25ينتقل إلي الوحدة التالية (

  
ـــار    ـــر للتعـــديل حتـــى تفـــي بحاجـــات عـــدد كبيـــر ويكـــون االختب وقـــد تتعـــرض خطـــة كيل

لمجموعة الوحدات وليس كــل وحــدة منفــردة كمــا لــم يعــد المســتوي العــالي لإلتقــان أمــر مطلــوب 
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لخطــة كيلــر فــإن العناصــر األساســية مــن التعلــيم الفــردي دائمــًا ومهمــا تكــن الصــورة المتعــددة 
  ).43: 41:  65والدراسة المستقلة والسرعة الذاتية (

  
  )م1992(، "حســن العــارف"  )مSchicalck ")1982"شــيالك ولقــد اتفــق كــًال مــن:   

 حيث أجريًا كًال منهما بعض التعديالت والتغيرات فلم يــتم إتبــاع الســرعة الذاتيــة فــي الــتعلم بــل
) 30:128(المقــرر بنهايــة وقــت الفصــل الدراســي.كــان يتعــين علــي المتعلمــين أن ينهــوا دراســة 

)56:25.(  
  

 تكنولوجيا التعليم: 

التطــور العلمــي الــذي نمــر بــه اآلن جعــل العلميــة التعليميــة تتحــول مــن مجــرد اعتبــار     
جعلـــه مصـــمم المعلـــم ملقـــن والمـــتعلم مســـتقبل للمعلومـــات إلـــى تطـــوير أســـاليب الشـــرح للمعلـــم و 

واإلقنــاع والفهــم لــدي المــتعلم، واتفــق  اإلبــداعيللمــادة التعليميــة وتطويرهــا وكــذلك تنميــة الفكــر 
م) علـــي أن 2001( محمـــد ســـعد زغلـــول ومكـــارم أبـــو هرجـــة وهـــاني عبـــد المـــنعمكـــال مـــن 

تكنولوجيــا التعلــيم تعتبــر جــزء مــن تكنولوجيــا التربيــة حيــث تخــتص بزاويــة معينــة وهــو الموقــف 
مـــي والـــتعلم، ويشـــترك فيهـــا جميـــع المـــدربين المهتمـــين بأســـاليب التـــدريس والـــتعلم، وتركـــز التعلي

على التعــرف علــى المعوقــات المتعلقــة بــالموقف التعليمــي وتعمــل علــى إيجــاد الحلــول وتنفيــذها 
وتقويمها باستمرار. والتكنولوجيا ال تعنى في واقع األمر مجرد استخدام أجهــزة وأدوات متطــورة 

فـــي األصـــل طريقـــة فـــي التفكيـــر لوضـــع منظومـــة تعليميـــة، أي أنهـــا تعتمـــد اعتمـــادا  بقـــدر أنهـــا
كــامال علـــي أســـلوب المنظومـــات الـــذي يعنـــي اتبــاع مـــنهج وأســـلوب وطريقـــة للعمـــل تســـير فـــي 
تسلسل واضح المعالم ومنظومة تســتخدم فيهــا كــل اإلمكانــات التــي تقــدمها التكنولوجيــا الحديثــة 

لتحقيق أهداف هــذه المنظومــة التعليميــة بخلــق بيئــة تعليميــة يكــون وفق نظريات التعليم والتعلم 
المتعلم من خاللها خبراته التعليمية عن تعلمه كيفية اســتخدام كافــة مصــادر المعرفــة والوســائل 
التكنولوجيــة المســاعدة لكــي يصــل إلــى المعلومــة بنفســه وهــذا هــو التعلــيم اإليجــابي المســتهدف 

د اإلبهــــــار التكنولــــــوجي باســــــتخدام اآلالت والمعــــــدات مــــــن تطــــــوير التكنولوجيــــــا ولــــــيس مجــــــر 
  )18 -16:79الحديثة.(

  
  مفهوم تكنولوجيا التعليم:
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ـــا "     " كلمـــة يونانيـــة إغريقيـــة األصـــل، وهـــي تتكـــون مـــن Technologyكلمـــة تكنولوجي
مقطعــين األول (تكنــو) بمعنــي حرفــة أو صــنعه والثــاني (لــوجي) معنــي علــم والكلمــة بمقطعيهــا 

وهــي كلمــة  Techniqueالحرفــة أو الصــنعة ويشــتق المقطــع األول مــن كلمــة  تشــير إلــى علــم
إنجليزية تعني التقنية أو األداء التطبيقي، وٕاذا ما وضعنا في اعتبارنا المقطع الثاني فان كلمة 
تكنولوجيــا بمقطعيهــا فــي هــذه الحالــة تشــير إلــى علــم التطبيــق وهــو العلــم الــذي يهــتم بحرفــة أو 

ت ونتـــائج البحـــوث التـــي نتوصـــل إليهـــا فـــي مجـــاالت العلـــوم المختلفـــة صـــنعة تطبيـــق النظريـــا
وبكيفيــة تنظيمهــا وترتيبهــا بمــا يســمح باإلفــادة بهــا لتطــوير األداء فــي المواقــف التعليميــة وزيــادة 

  )13: 17فاعلية وكفاءة هذه المواقف. (
  

م) تكنولوجيـــا التعلـــيم هـــي " أســـلوب العمـــل 1994( فـــتح البـــاب عبـــد الحلـــيمويعـــرف 
طريقــة للتفكيــر داخــل منظومــة متكاملــة لتحقيــق أهــداف التعلــيم بأفضــل طريقــة ممكنــة، هــذه و 

المنظومــة تشــمل عمليــات مختلفــة منهــا تحديــد العمليــة واقتــراح التعــديالت وتحســينها لتحقيــق 
  )64:64األهداف بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة (

  
لتعلــيم بأنهــا "نظــام تعليمــي م) تكنولوجيا ا1999( وٕاقبال بهبهانى الغريب زاهرويعرف 

)10:10(ســتخدام لجوانــب النظــام التعليمــي.متكامــل يتضــمن عمليــات االختيــار واإلنتــاج واال
    

  
ــهويعــرف  م) تكنولوجيــا التعلــيم بأنهــا Robert Gagene )1996  روبــرت جاجني

"تهــتم بدراســة وتهيئــة الشــروط مــن اجــل تحقيــق تعلــم افضــل، وبعــض هــذه الشــروط تتمثــل فــي 
  )56:128ومؤهالت المتعلم باإلضافة إلي القدرات السمعية والبصرية. (قدرات 

  
  وسائل تكنولوجيا التعليم:

م) أن المقصـــود بالوســائل أو المعينـــات التعليميــة جميـــع 2000( عـــاطف الســـيديــذكر 
الوسائل التي يستخدمها المدرسون في الموقف التعليمي من اجل توصيل األفكار أو الحقائق 

إلـــى المتعلمـــين، والوســـائل التعليميـــة ال حـــدود ألنواعهـــا وال يقتصـــر دورهـــا علـــى أو المهـــارات 
اإليضاح فحســب بــل تســهم أيضــا مــع بــاقي مكونــات الموقــف التعليمــي فــي تكــوين االتجاهــات 
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والطباشــير إلــى معامــل اللغــات واألجهــزة  الســبورةوالعــادات وقــد تتــدرج الوســائل التعليميــة مــن 
يونيــة المغلقــة واآلالت التعليميــة والحاســبات اإللكترونيــة وتســتخدم فــي التعليميــة والــدوائر التلفز 

تعليم جماعي أو مجموعات مصغرة أو في تعليم فردي، ويجــب أن تناســب الوســائل التعليميــة 
مستوى انتباه الطالب أثناء عرضها مما يشجعهم على التفاعل معهــا باإلضــافة إلــى اتصــافها 

ــــــة المــــــادة العل ــــــدرس. بوضــــــوح الفكــــــرة وكفاي ــــــا لموضــــــوع وغــــــرض ال ــــــدمها وفق ــــــي تق ــــــة الت مي
)32,31:47(  
  

 الكمبيوتر: 

يمثــل الحاســب اآللــي وتطبيقاتــه ثــورة تكنولوجيــة هائلــة اســتطاعت أن تنقــل العــاملين فــي 
المجال الرياضي بقفزات سريعة لحل المشــكالت المعقــدة التــي تــواجههم فــي التحكــيم والتــدريب 

  تنظيم المسابقات وتحليل وتقييم مستوي الالعبين.والتعليم وٕادارة التدريب الرياضي و 
  

م) أن هنــاك مصــطلحات عديــدة فــي اللغــة 1997( عبـــد العظــيم عبـــد الســـالمويــذكر   
الحاســوب ) وذلــك  –العقل اإللكتروني  –العربية أطلقت علي الكمبيوتر منها( الحاسب اآللي 

الثابـــت لـــدينا أن " بمعنـــي " يحســـب"، و To computeألنـــه مشـــتق مـــن الفعـــل اإلنجليـــزي "
الكمبيـــوتر يقـــوم بأعمـــال رياضـــية ومنطقيـــة ومـــن هنـــا فـــان كلمـــة "حاســـب" تعـــد كلمـــة قاصـــرة 

ال يعتبر "عقل" ألنه ال يفكــر وٕانمــا ينجــز مــا يفكــر  رللتعريف أو اإلشارة إليه، كما أن الكمبيوت
  )51: 92فيه اإلنسان بسرعة فائقة.  (

  
م) أن الحاســبات Alty, J.L. & M.J. Combl )1994التــي وكومبــل ويــذكر   

اآلليـــة تمتلـــك القـــدرة علـــي إجـــراء العمليـــات الحســـابية ومعالجـــة األرقـــام والحـــروف وســـرعة أداء 
العمليــات وتخــزين واســترجاع المعلومــات، باإلضــافة إلــى القــدرة المتطــورة علــي محاكــاة بعــض 

  ي.قدرات العقل البشري واتخاذ بعض القرارات وهو ما يطلق عليه الذكاء الصناع
)117:107  (  

  
  

   الوسائط المتعددة:  
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  ماهية الوسائط المتعددة:

العــــالم فــــي العقــــدين  هــــي إحــــدى نتــــائج ثــــورة المعلومــــات واالتصــــاالت التــــي اجتاحــــت
األخيــرين مــن القــرن العشــرين ويعتبــر قطــاع التعلــيم هــو أحــد القطاعــات الــذي شــهد تحــوالت 

المعلومـــات المرتكـــزة علـــي الكمبيـــوتر فـــي  نوعيـــة وكميـــة كبيـــرة نتيجـــة اســـتخدام تقنيـــات تبـــادل
  )12: 48سياقات التعليم والتعلم الرسمية وغير الرسمية. (

   
وتعنـــى متعـــددة وكلمـــة  Multiتتكـــون مـــن كلمـــة  Multi Mediaوفـــي اللغـــة فـــان     

Media  وتعنى وسائل أو وسائط ومعناهــا اســتخدام جملــة مــن وســائل االتصــال مثــل الصــوت
)Audio(  ،) الصـــورةVisual أو فـــيلم فيـــديو بصـــورة مندمجـــة ومتكاملـــة مـــن اجـــل تحقيـــق (

 ، أي أنهــا خلــيط مــن عناصــر موضــوعه فــي نســق عــام ، الفاعلية في عملية التدريس والتعلــيم
  )40: 81)(45: 117وتتكون من مجموعة من وسائط االتصال المختلفة. (

  
طريــق اكثــر  م) أن المعلومة إذا قــدمت عــن2001( محمد سعد زغلول وآخرونويري     

مــن وســيلة تخاطــب اكثــر مــن حاســة مــن حــواس الفــرد المختلفــة وبالتــالي تكــون اكثــر فاعليــة 
وافضل مما لو قــدمت بوســيلة واحــدة فقــط ولــذا فالوســائط المتعــددة تتميــز بنقــل المعلومــة بــأكثر 
من وسيلة تعمل على توصيل المعلومات فــي افضــل صــورها، فالوســائط المتعــددة تعتبــر اليــوم 

من صــورة تكنولوجيــا التعلــيم الحديثــة فــي مجــال تعلــيم مهــارات األنشــطة الرياضــية حيــث  واحدا
يعد منظومة تعليمية تتفاعــل تفــاعال وظيفيــا مــن خــالل برنــامج تعليمــي لتحقيــق أهــداف محــددة 
وتقوم هذه الوسائط علي تنظيم متتابع محكم يسمح لكل متعلم أن يسير في البرنامج التعليمــي 

ميــزة وان يكــون نشــيطا وٕايجابيــا طــوال فتــرة مــروره بــه، وحيــث أن الوســائط وفــق خصائصــه الم
المتعددة قد غزت كل المواد الدراسية، لذا يجب أن تنال التربية الرياضية حظها منها في تعلم 

    )142,105,104:79مهارات األنشطة الرياضية. (
      

  
         

  مفهوم الوسائط المتعددة:
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م) الوســــائط المتعــــددة علــــى أنهــــا " منظومــــة 1999( مصــــطفي عبــــد الســــميعيعــــرف 
تعليمية تتكون مــن مجموعــة مــن المــواد التــي تتكامــل مــع بعضــها وتتفاعــل تفــاعال وظيفيــا فــي 

  )48:93برنامج تعليمي لتحقيق أهدافه.(
  

وأحمــد ،  Gal Breath جــال بريــثم) نقــال عــن 2000( عبــد الحميــد شــرفيــذكر     
ددة هــي "بــرامج تمــزج بــين الكتابــة والصــور الســاكنة أن الوســائط المتعــ )م1999(عبــد الفتــاح 

والمتحركــــة والتســــجيالت الصــــوتية والرســــومات الخطيــــة لعــــرض الرســــالة وهــــي التــــي يســــتطيع 
  )8:6( )75:49المتعلم أن يتفاعل معها مستعينا بالكمبيوتر".  (

  
م) الوسائط المتعددة أنها "تعنى أن يكــون 2001( محمد سعد زغلول وآخرونويعرف     
ناك وسائط للتعليم ال تكون مجرد إضافات لعمل المعلم بل تدخل ضمن خطة الدراسة وجزء ه

  )105:79ال يتجزأ منها وتقوم بدور رئيسي وأساسي في عملية التعليم. (
  
م) أن الوســائط التعليميــة ليســت مجــرد 2001( مصطفي عبد الســميع وآخــرونويذكر     

رس فــي الشــرح بــل هــي نظــام متكامــل يحمــل رؤى مجموعة من المواد التعليمية يستخدمها المد
تربوية حديثة تمتد إلى كل من المعلم والمتعلم فتعمل علي تغيير النماذج التقليدية في أدوارهــم 
وتلغي مصطلحي ملقن ومستمع وتحمل المتعلم مسئولية تعلمه كاملة كما توســع دور المــدرس 

  )48:94(    إلى مصمم ومشرف وموجة تربوي.
 

  ائط المتعددة:خصائص الوس

يسهم استخدامها في تنمية الجانب االنفعالي لدي الفرد إذ يعمل علي تنمية ميوله العلمية  -
  أو تعديلها في االتجاه المرغوب فيه.

يساهم استخدامها في تحقيق "التعلم الذاتي" من خالل استماعه بنفسه إلــى شــريط تســجيل  -
 أو رؤيته لشريحة ملونة أو فيلم تعليمي.

 لفروق الفردية بين المتعلمين سواء في االهتمامات أو القدرات.تراعي ا -

تساعد المتعلم علي اكتساب بعض المهارات المطلوبة بصورة اكثر فعاليــة ممــا لــو اعتمــد  -
 علي وسيط واحد.
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تســــاعد علــــي إثــــراء التفاعــــل واالحتكــــاك بــــين المتعلمــــين بعضــــهم الــــبعض وبيــــنهم وبــــين  -
 المعلمين.

الوحدة التعليمية اكثر حيوية وتزيد نشاط المتعلمــين وتفــاعلهم مــع الوسائط المتعددة تجعل  -
  معلميهم مما يزرع في نفس المعلم إحساسا بالرضا عن عمله وجهده.

  
 مكونات الوسائط المتعددة: 

 النص المكتوب:  

في الوقت الحاضر قلت أهمية النص المكتــوب نظــرا لوجــود بعــض الوســائل التــي تحــل 
عنــاوين رئيســية للموضــوع ذات الصــلة كــي يلــم المــتعلم بأهــداف  محلــه، وهــو يفيــد فــي عــرض

البرنـــامج الـــذي يحتـــوي علـــي المـــادة الدراســـية، وفـــي كثيـــر مـــن األحيـــان فـــي غيـــاب الـــنص قـــد 
  تحتاج إلى عدد كبير من الصور والرسوم لتحل محل كلمات قليلة.

)49  :77 ،78(  
 الصورة:    

لثابتــة، الصــور المتحركــة، وقــد تكــون فهي عنصر هام وتأخذ أشكاال عديدة كالصور ا
بشـــكل تتـــابعي لتكـــوين حركـــة متكاملـــة وهـــي كثيـــرة االســـتخدام فـــي مجـــاالت التربيـــة الرياضـــية 

  حيث توضح المراحل المختلفة للمهارة الحركية ومراحل خط سير الحركة واتجاهاتها.
 الصوت:  

فــي العمليــة الصــوت تكمــن أهميتــه فــي انــه يســتخدم كثيــرا كبــديل مــن اســتخدام الــنص 
التعليمية وال يشترط أن يكون الصوت كالما يلقي علي الطالب في عمليات التعليم المختلفة، 
واستخدام الصوت وٕاعادة بنــاءة وتركيبــة مــن أهــم مــا يميــز اســتخدام الكمبيــوتر بحيــث تســتطيع 
أن تــدخل مــادة مــراد تدريســها أو رســائل صــوتية تشــرح مــا يريــد الــدارس وتفســر الصــورة التــي 

  مامه.أ
 
 

 الحرآة:   

الصور المتحركــة لهــا تأثيرهــا اإليجــابي اكثــر مــن الصــور الثابتــة حيــث تتضــمن عامــل 
  التشويق، والحركة تزيد من عملية التفاعل بين التعليم والبرنامج أو المادة المراد تعلمها.

 Videoالفيديو:  
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ة والحيويــة يلعب دورا هاما كعنصــر مــن الوســائط المتعــددة حيــث يعطــي إيحــاء بالحركــ
والمصـــداقية، فعـــرض صـــورة لالعـــب متفـــوق إلحـــدى المهـــارات األساســـية والمـــراد تعلمهـــا فـــي 
درس التربيـــة الرياضـــية أوقـــع واكثـــر تـــأثيرا علـــى المتعلمـــين مـــن رؤيـــة صـــورة ثابتـــة أو شـــرح 

  )145: 93باأللفاظ. (
  

ملحــة  ولقد اصبح الكمبيوتر أحد الوسائل الهامة في عملية التعلم حيث اصــبح ضــرورة
م) علــي أن الكمبيــوتر لــيس 2002(محمــد الســيد وجهــاز أساســي فــي كــل منــزل حيــث يؤكــد 

مجــرد آلــة أو جهــاز كمــا يعتقــد الــبعض ولكنــة نظــام متكامــل يتضــمن مجموعــة مــن العناصــر 
المترابطـــة تبادليـــا والمتكاملـــة وظيفيـــا والتـــي تعمـــل فـــي إطـــار واحـــد يســـتهدف معالجـــة وتشـــغيل 

موعـــة مـــن القواعـــد والعمليـــات تـــتم كتابتهـــا بإحـــدى لغـــات الكمبيـــوتر ) وفقـــا لمجDataبيانـــات (
) وذلك لتحويل البيانات إلــى معلومــات ينــتج عنهــا مجموعــة نتــائج soft wareوتسمي برامج (

  )259:72يتخذ في ضوئها قرار ما.  (
 

 أنواع الوسائط المتعددة:

وأهمهــا: الحــواس  هناك تصنيف للوسائط التعليمية المتعددة يقــوم علــي أســاس الحــواس  
السبورة  –السبورة  –الكتاب  –السمعية البصرية وتحتوي علي: المعلم  –السمعية  –البصرية 
اللوحـــات  –الشـــفافيات  –الصـــور الثابتـــة "الفوتوغرافيـــة"  –الســـبورة المغناطيســـية  –المضـــيئة 
 –راديــو ال –شــرائط التســجيل الســمعية  –الميكــروفيش  –الشــرائح الميكروســكوبية  –البصــرية 

األعمـــــال والزيـــــارات  –الفيـــــديو  –العـــــروض التوضـــــيحية  –األفـــــالم المتحركـــــة  –التلفزيـــــون 
 –التقارير  –القصص  –زيارة المتاحف  –جلسات المناقشة  –الميدانية في البرامج التعليمية 

  ).189: 24) (109، 35:  32التمثيالت (
  

ارت هنــاك وســائط جماهيريــة وهناك تصنيف قائمًا علي أساس جمهور المستقبلين فص  
وأخــري فرديــة وثالثــة علــي أســاس مجموعــات صــغيرة كمــا أضــيف إلــي مــا ســبق مــن تصــنيفات 
التصـــــنيف الخـــــاص بالمســـــتحدثات التكنولوجيـــــة الخاصـــــة بـــــاألجهزة واآلالت التعليميـــــة ومـــــواد 
ومواقـــف تعليميـــة تفـــرض اســـتخدام وســـائط محـــددة تفـــي بأهـــداف هـــذا الموقـــف دون ذاك وفـــي 
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فسه تتناسب تلــك المــواد والوســائط مــع خصــائص المــتعلم واســتعداداته وقدراتــه ورغباتــه الوقت ن
  .وخصائص المرحلة العمرية التي يعيشها فيها أيضاً 

)116  :115 ،116.(  
 

 معايير اختيار الوسائط المتعددة في مجال التعليم:

ف التعليمــي إذ يجب أن يتم اختيار الوسيط بما يتناسب مع حاجات وأهداف وطبيعة الموقــ -
يجـــب ارتباطهـــا باألهـــداف العامـــة للمـــنهج واألهـــداف الخاصـــة للـــدرس ونـــوع االســـتراتيجية 

  التدريسية المستخدمة اإلمكانيات المتاحة.
أن يتناســـب الوســـيط مـــع مـــا ينفـــق فيـــه مـــن وقـــت وجهـــد ومـــال ومـــا ســـيحققه الوســـيط مـــن  -

تحقيقه عن طريــق لوحــة عرض تعليمي يسهل  أغراض في الموقف التعليمي فهناك مثًال:
  ورقية مرسومة وبنفس الكفاية التي يحققها مجسم أو فيلم تعليمي.

أن تكــون المــادة التعليميــة للوســيط صــحيحة ال تتضــمن معلومــات أو حقــائق خاطئــة تــؤثر  -
ســــلبًا علــــي مــــدركات ومفــــاهيم التالميــــذ وأن تحتــــوى علــــي القــــدر الكــــافي مــــن المعلومــــات 

لـــذا البـــد مـــن تجربـــة الوســـيط قبـــل اســـتخدامه للتأكـــد مـــن  األساســـية التـــي تناســـب الـــدرس
  صالحيته.

أن تتناسب الوسائط مــع مســتوي المتعلمــين وأن تراعــي قــدرات المتعلمــين وميــولهم ومســتوي  -
نضـــجهم فكلمــــا كانــــت الوســــائط تســــمح للمــــتعلم بالتفاعــــل والنشــــاط واإليجابيــــة كلمــــا كــــان 

  أفضل.
ســــهل ربــــط المــــادة بخبــــراتهم الســــابقة وتحقــــق أن تتناســــب مــــع خبــــرات المتعلمــــين بحيــــث ي -

  استراتيجية استمرارية المعلومات والخبرات التعليمية.
  التنوع في الوسائط المختارة حتى ال يصاب المتعلمين بالملل. -
تختـــار الوســـائط بمـــا يتناســـب مـــع المكـــان الـــذي ســـوف تعـــرض فيـــه مـــن حيـــث اإلضـــاءة  -

  والتهوية والرؤية واإلتساع.
  المعلم علي الوسائط المختلفة من حيث مميزاتها وحدود استخدامها.مدى تعرف  -
  مراعاة الدقة في اختيار الوسيط. -

بناء علي معرفته الدقيقة لخواص الوسائط بحيث يستطيع أن يفاضل بينها ويختار مــا   
  ).111، 110:  27) (189، 188:  24) (8:  32يناسب المادة المقدمة (
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أي وسيط تعليمي أن يجمع المثيــرات الالزمــة للــتعلم لــذلك  ولما كان من الصعب علي

كـــان مـــن األفضـــل اســـتخدام مجموعـــة مـــن الوســـائط تســـاعد خواصـــها المختلفـــة علـــي تحقيـــق 
حيــث يــذكر أنــه ال توجــد  )م1999(مصــطفي عبــد الســميع" الهــداف ويؤكــد فــي هــذا الصــدد "

إال فــي ظــل ظــروف معينــة  طريقة من طرائق التدريس أو الوسائل التعليمية أفضــل مــن غيرهــا
فالممارسات التربوية السائدة قد تكون غير صالحة في هــذا العصــر وذلــك الخــتالف الظــروف 
ولتحقيـــق آمـــال األفـــراد يجـــب اســـتخدام بـــرامج الـــتعلم الـــذاتي والفـــردي والتطـــورات التكنولوجيـــة 

ة التفاعــل باســتخدام النصــوص أو الرســومات الثابتــة أو المتحركــة والفيــديو أو الصــوت إمكانيــ
  .)15:93(ليمية المتعددة.المختلفة لإلنسان وعلي األخص من خالل الوسائط التع

  
إلــي بعــض المعوقــات التــي تحــد مــن اســتخدام  )م1992("علي عبد المنعم" ولقد أشار 

  بعض المدرسين للوسائط التعليمية في العملية التعليمية وهي كما يأتي:
عليميـــة المتعـــددة علـــي أنهـــا أدوات للتســـلية واللهـــو ينظـــر بعـــض التالميـــذ إلـــي الوســـائط الت -

وليست للدراسة الفعالة الجادة مما تجعلهم ينصرفون عن اإلنتباه واإلهتمام للدرس والوســائل 
إن الكثيــر مــن المــدارس حيــث  المســتخدمة ممــا يــؤدي إلــي عــدم اســتخدامها بصــورة فعالــة.

لوســائط التعليميــة كــالعروض غيــر معــدة ومجهــزة بقاعــات خاصــة لالســتخدامات المختلفــة ل
  الضوئية أو الصوتية أو الدوائر التليفزيونية.

صعوبة تداول الوسائط التعليمية والتخوف من اســتخدامها خشــية تلفهــا أو كســرها أو فقــدها  -
  وما يترتب عليها من خصم ثمنها من مرتبات العاملين.

  باء المعلم.يحتاج تشغيل أجهزة الوسائل إلي فن وصيانة مما يزيد من أع -
ــــام بعمليــــات إعــــداد وتشــــغيل وصــــيانة األجهــــزة والمــــواد  - عــــدم تــــوافر الفنيــــين الالزمــــين للقي

  التعليمية.
إرتفـــاع تكـــاليف وأثمـــان بعـــض الوســـائط التعليميـــة وصـــيانتها وســـرعة التلـــف ممـــا يزيـــد مـــن  -

  األعباء المالية.
لكتــب الدراســية وال نتنــاول تركــز اإلمتحانــات علــي اللفظيــة وتكــرار مــا حفظــه التالميــذ مــن ا -

ــــة ممــــا يــــدفع الكثيــــر مــــن  ــــة كالمهــــارات العملي ــــة التعليمي الجوانــــب األخــــري ألهــــداف العملي
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المدرســــين إلــــي الشــــرح اللفظــــي وعــــدم اللجــــوء إلــــي اســــتخدام الوســــائط التعليميــــة والتجــــارب 
  ).108:56المعملية (

  
 أهمية الوسائط المتعددة:

  ن األهداف منها ما يلي:تعتمد أهميتها في تحقيقها للعديد م
تعمــل علــي اســتثارة دوافــع الطــالب نحــو الــتعلم وٕاكســاب عــادات مرغوبــة وتعزيــز الخبــرات  -

  اإلنسانية ونقل لإلتجاهات والمهارات.
  تثير النشاط الذاتي للتعلم وٕاثارة إنتباه الطالب. -
  .تحويل الطالب من متلقي سلبي إلي إيجابي يسعي بنفسه للحصول علي المعرفة -
  تساعد الطالب علي التفكير المنظم بطريقة علمية فتساعد علي حل المشكالت. -
تقابل الفروق الفردية بين الطالب وتتيح مصادر متنوعة من الخبرات والمعلومــات تتناســب  -

  مع مختلف استعداداتهم.
تتــيح للطالــب الفرصــة نحــو خبــرات متنوعــة ومواقــف مختلفــة ينتقــل فيهــا التلميــذ مــن نشــاط  -

  ألخر مع إدراكه للصلة بين األشياء.
  حل مشكلة المعلم غير المتخصص أو حديث التخرج. -
  تعمل علي تنمية الثروة اللغوية لدي الطالب فيصبح لكل معني مفهوم واضح. -
  تعالج العالقة بين النظرية والتطبيق. -
  تعمل علي جعل التعلم أبقي أثرًا فتعالج مشكالت اإللقاء والتلقين. -
  عالج المشكالت المعاصرة التي تواجه عملية التعلم.ت -
تجعل العملية التعليمية أكثر سهولة ويسرًا علي التلميذ والمعلم الذي يتحول دوره من شارح  -

  وملقن إلي مرشد وموجه.
  االنفعالية) –المهارية  –المساعدة علي التعلم الفعال بجوانبه الثالثة (المعرفية  -
  ارف التالميذ.زيادة معلومات ومع -
  إكتساب المهارات للتالميذ. -
  ).10: 32) (190: 24التأثير علي الجوانب اإلنفعالية للتالميذ ( -
  

 الفوائد التربوية للوسائط المتعددة:
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"محمــد ســعد ،  )م1998(، "صــباح محمــود"  )م1997("زاهــر أحمــد" أتفــق كــًال مــن:   
ــو ــو هرجــه" (زغل ــ) م2001ل ومكــارم حلمــي أب د التربويــة للوســائط المتعــددة والتــي علــي الفوائ

  تتمثل في:
التغلب علي العيوب اللفظية أثناء الشــرح وٕاتاحــة فــرص تعليميــة ألكبــر عــدد مــن المتعلمــين  -

  حيث يمكن تجاوز صعوبات قلة المعلمين.
  جعل التعلم أبقي أثرًا ومد المتعلم بتغذية راجعة ينتج عنها زيادة في التعلم كمًا ونوعًا. -
  بة أكثر من حاسة لدي المتعلم.مخاط -
  إثارة إهتمام وٕانتباه المتعلم وتحقيق العدالة في فرص التعلم. -
  إتاحة الفرصة للمتعلم تكرار األداء ومشاهدته عدة مرات. -
إستثارة النشــاط الــذاتي لــدى المتعلمــين وتــوفير الوقــت والجهــد فــي عمليــة الــتعلم لــدى المعلــم  -

  والمتعلمين معًا.
في اإلتجاهات مما يؤدي إلي تعديل السلوك وتكوين القيم الجيدة المرغوب تكريسها  التأثير -

  لدي المتعلمين.
تنميـــة اإلســـتمرارية فـــي الفكـــر وتنميـــة حـــب االســـتطالع لـــدي المـــتعلم وترغيبـــه علـــي الـــتعلم  -

  وتكوين مدركات لديه.
  بينهم. تسهيل عملية التعلم علي المعلم والمتعلم وتعزيز العالقة اإليجابية -
  تحقيق تنوعًا مرغوبًا فيه في الخبرات التعليمية. -
  ).105:79) (119:42) (69:34المساهمة في تعميق التقويم لدي المتعلم ( -

 أهمية الوسائط المتعددة في التعلم الحرآي:

لما كان التعلم ظاهرة طبيعية تســود كــل أنــواع النشــاط البشــري لــذا كانــت عمليــة الــتعلم   
كثيــر مــن الدراســة للتعــرف علــي أفضــل الظــروف المالئمــة لهــا وقــد أجــري الكثيــر بحاجة إلــي ال

مــن الدراســات فــي هــذا المجــال والتــي أثبتــت أن النشــاط الرياضــي باعتبــاره أحــد أنــواع النشــاط 
البشري يسهم في إكتســاب الفــرد للمعــارف والمهــارات واالتجاهــات واســتخدام الوســائط التعليميــة 

ركي يعتبــر عــامًال أساســيًا لزيــادة فعاليــة طــرق التــدريس إذ أنهــا تتضــمن المتعددة في التعلم الح
مــدى واســعًا مــن الوســائط التعليميــة المتعــددة التــي أعــدت لتــوفير صــورة واقعيــة وخبــرات بديلــة 
تدعم الخبرات المنهجية المتعددة المظاهر فالتعلم في مضمونه يعتمد علــي تمكــن المــتعلم مــن 
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) 25: 1ضــح لطبيعــة األهــداف المرغوبــة لتحقيــق نتــائج أفضــل (إدارك صورة حية أو معني وا
)100  :52 ،53.(  
  

أن الوســائط التعليميــة المتعــددة مــن العوامــل  )م1991("نبيلــة محمــد عبــاس" وتــذكر   
التـــي تـــؤثر علـــي ممارســـة المـــتعلم للمهـــارة الحركيـــة وذلـــك عـــن طريـــق عـــرض الـــدروس ومـــدى 

وعــة التــي تســهم فــي تحقيــق نوعيــة أفضــل مــن الــتعلم اســتخدام المعلــم للوســائط التعليميــة المتن
للمهــارة كمــا تســهم الوســائط التعليميــة المتعــددة فــي تنميــة الجانــب اإلنفعــالي لــدي الطالبــات إذا 
أنهــا تعمــل علــي تنميــة ميــولهن العمليــة أو تعــديلها فــي اإلتجــاه المرغــوب فيــه كمــا أنهــا تعمــل 

تصحيح اإلتجاهات الخاطئة التي قد تكون علي تكوين إتجاهات مناسبة نحو بعض األشياء و 
لــديهن كمــا تســاعد علــي تحقيــق الــتعلم الــذاتي وتجعــل الــدرس أكثــر تشــويقًا وتزيــد مــن نشــاط 

  .)95:100لهم مع معلميهم (المتعلمين وتفاع
  

 أسس بناء برنامج مخطط للوسائط المتعددة:

تحديد تلك األســس فــي يعد بناء البرنامج هام في تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة و   
تخطــيط هــذا البرنــامج مــن أهــم العمليــات والتحــديات التــي تواجــه المربــي أو المعلــم الممــارس 

  لعملية التخطيط ثم تدريس وخطوات هذه العملية تتلخص في اآلتي:
  تحديد الهدف العام من البرنامج. -
  تحديد األهداف التعليمية الخاصة. -
  المراد تعلمها.تحليل محتوى المادة الدراسية  -
  دراسة خصائص كل وسيط من الوسائط المستخدمة. -
  

هــو الهــدف الــذي يعكــس أهــداف الوحــدة الرئيســية  ومــن حيــث الهــدف العــام للبرنــامج:  
  المطلوب تعلمها وهذه األهداف العامة هي التي تترجم إلي أهداف إجرائية محددة.

ــد" "جــابر عقــد أشــار لهــا  أمــا األهــداف التعليميــة الخاصــة:   ــد الحمي بأنهــا  )م1979(ب
خاصة البرنامج ويتوقف عليها المخرجات) نواتج التعلم (التي يحققها التلميذ بعــد اإلنتهــاء مــن 
دراســــة البرنــــامج وتعرضــــه إلــــي مجموعــــة مــــن الخبــــرات تكــــون علــــي شــــكل قــــراءة أو مشــــاهدة 

داف بالوســـائط التعليميـــة وبخصـــوص الخصـــائص المميـــزة للدارســـين فـــإن نجـــاح وتحقيـــق األهـــ
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المطلوبــة للبرنــامج يتوقــف علــي خصــائص المــتعلم مــن حيــث العمــر الســني ومســتوي الــذكاء 
  والمستوي العلمي والبيئي.

أن المحتــوي العلمــي  )مWilliam ")1967فيــذكر " وبالنسبة لمحتوي المادة الدراسية:  
محتــوي  للمادة الدراسية في البرنامج يتحقق عن طريق األهداف ويقوم مصمم البرنامج بتحليل

  المادة الختيار الوسائط المناسبة ألن كل وسيط من الوسائط التعليمية يحقق أهداف معينة.
 "Jerrold E-Kemp" جيرلــد ايكيمــب قــد أكــد أمــا خصــائص الوســائط التعليميــة:  

علــي دورة أن يكــون مصــمم البرنــامج لديــه صــورة كاملــة عــن الخصــائص المختلفــة  )م1985(
زاتهــا واســتخدامها وذلــك إلحــداث توافــق بــين نــوع العمــل المطلــوب للوســائط التعليميــة مــن ممي

  تار الوسيط المناسب.والخصائص لكي يستطيع التفاضل ويخ
 )37:20) (101:132) (89:116.(  

  
  ماهية المهارة:

  " مهر الشيء مهارة: أحكمه وصار به حاذقا فهو ماهر"  
  والمهارة تعني الحذق في الشيء

  هارةوقد مهرت الشيء: أمهره م
  والماهر هو الفاعل والفاعل هو المؤدي وليس األداء وعليه فالمهارة صفه. 

  )41 :639()73 :638(  
  

والمهـــارة تـــرتبط دائمـــا باإلنجـــاز فـــي نشـــاط معـــين، وتعنـــي مجموعـــة مـــن االســـتجابات 
الخاصة التي تــؤدي فــي موقــف محــدد يشــتمل فــي مضــمونة علــي معــايير الحكــم علــي مســتوي 

                    ) 257: 74مهارة.(األداء في تلك ال
                        

ــــز هــــذا األداء  ولكــــي يتصــــف الالعــــب بالمهــــارة فــــي أداء حركــــي مــــا يجــــب أن يتمي
بالفاعلية والكفاية والتكيف، أي يحقق الالعب الهدف من األداء في الوقت المحدد وتحــت أي 

  رياضي. ظروف، وهي تلك الحركات الضرورية الهامة والالزمة إلنجاز أداء
)55 :242 (  

  
 المهارات األساسية في آرة القدم:     
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أن االهتمام بالمهارات األساسية من حيــث تعلمهــا علــي أســس علميــة ســليمة وتنميتهــا 
طبقا لخطوات التدريب علي المهارات والعمل علي إصالح األخطاء التــي قــد تظهــر فــي أداء 

ء الفنــي الصــحيح لهــا وٕاتقانهــا والوصــول الالعبين في كل مرحلة من المراحــل يــؤدي إلــى األدا
بهــا إلــى مرحلــة اآلليــة فــي األداء تحــت مختلــف الظــروف وهــذا مــن شــأنه اإلســهام فــي تنفيــذ 

  )71: 29هجوم فعال يمكن أن تثمر نتيجته عن تحقيق هدف.(
  

م) أن االتجاهــات التربويــة الحديثــة فــي كــرة القــدم تنــادي 2000( غــازي يوســفويــذكر 
)   4:59اليب تكنولوجيــة حديثــة لتعلــيم المهــارات األساســية فــي كــرة القــدم.(باســتخدام طــرق وأســ

    
وقــــد تنــــاول العديــــد مــــن الخبــــراء فــــي العديــــد مــــن المراجــــع تقســــيمات عديــــدة للمهــــارات 
األساسية في كرة القدم ومــنهم مــن قــام بتقســيمها إلــى مهــارات أساســية بــالكرة ومهــارات أساســية 

 حنفــي محمــود مختــاراكثر هذه التقسيمات شــموال هــو تقســيم بدون الكرة، وقد رأى الباحث أن 
  ) يوضح تقسيم المهارات األساسية في كرة القدم:1م) والشكل رقم (1990(

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقسيم المھارات األساسية

  مهارات أساسية بدون كرة  مهارات أساسية بالكرة

  الجرى وتغيير اإلتجاه. -
  الوثب. -
  الخداع والتموية بالجسم. -
  عب الدفاع.وقفة ال -

  ضرب الكرة بالرأس  الجرى بالكرة  التمرير

  من الثبات. -
  من الحركة -

  بوجه القدم األمامى. -
  بوجه القدم الداخلى. -
  .بوجه القدم الخارجى -
  بباطن القدم. -

  بوجه القدم الداخلى. -
  ه القدم الخارجىبوج -
  بباطن القدم. -
  بوجه القدم األمامى. -
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  )1شكل رقم (
  )74:30(            قدمتقسيم المهارات األساسية في كرة ال                   

هارات  ليم الم ند تع عي ع جب أن ترا تي ي سس ال األ
 األساسية: 

إلــى أن األســس التــي يجــب أن تراعــي عنــد تعلــيم المهــارات األساســية  غازي يوســفيشير  
  هي:

 تقديم لمدي أهمية المهارة. -

مــا  مراعــاة عــدم اإلطالــة فــي عمليــة الشــرح نظــرا لاللتــزام بالمــدة المحــددة حتــى ال يحــدث -
 يسمي بالملل للمتلقي.

 تقسيم المهارة ذات الصعوبة إلى مراحل وخاصة عند تعليم الناشئين. -

 القيام بعمل نموذج من قبل المدرس أو المدرب. -

 محاولة استثارة التشويق للمتعلم أثناء التعليم. -

  حراسة المرمى

  مسك الكرات األرضية. -
  مسك الكرات العالية. -

  ة أو العالية.أبعاد الكرات الجانبي
  اإلرتقاء.-
  التحرك لسد الزوايا. -
  ركلة المرمى. -
  تنطيط الكرة. -
  تمرير الكرة باليد. -

  رمية التماس  المراوغة

  من اإلقتراب. -
  من الثبات. -

  المهاجمة

  من األمام. -
  من الخلف. -
  من الجانب. -

  التصويب

  بوجه القدم األمامى. -
  بوجه القدم الداخلى. -
  .بوجه القدم الخارجى -
  بباطن القدم. -

  السيطرة على الكرة

  إبقاف بأسفل القدم. -
  إيقاف بباطن القدم. -
  .كتم بأسفل القدم -
  دم الخارجى.كتم بوجه الق -
  كتم بباطن القدم. -
  إمتصاص بالرأس. -
  إمتصاص بالصدر. -
  إمتصاص بالفخذ. -
إمتصـــاص بوجـــه القـــدم  -

  األمامى.
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تصـــحيح األخطـــاء التـــي قـــد تظهـــر أثنـــاء عمليـــة األداء ولكـــن بـــدون اإلعـــالن عنهـــا أثنـــاء  -
 الشرح. عملية

 تجنب المنافسة في سرعة األداء أثناء مراحل التعليم. -

 استخدام الوسائل المساعدة في عملية التعليم. -

 )6:59وقوف المدرس أو المدرب في مكان يسمح برؤيته من جميع المتعلمين.  ( -
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 راسـات السابقـةالد: ثانيآ

م طريقــة كيلــر فــي اثــر اســتخدا عنــوانم دراسة ب1989عام  غدنانة سعيد المقبلأجرت 
وعالقته بأنماط الشخصية واإلتجــاة نحــو الــتعلم  ات في مادة الجغرافياالمدرستحصل الطالبات 

) ســـتون 60اشـــتملت عينـــة البحـــث علـــي (، و اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج التجريبـــي ، و  الـــذاتي
مقيــاس ، كمــا اســتخدمت الباحثــة  طالبــة مــن المقيــدات فــي الفصــل الدراســي فــي جامعــة قطــر

ومقيــاس لإلتجــاه نحــو طريقــة  مقياس إتجاهاتوٕاختبار التحصيل المعرفي و  نماط الشخصيةاأل
وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي التحصــيل كيلــر كوســائل لجمــع البيانــات ، وكانــت أهــم النتــائج 

وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي التحصــيل يس باســتخدام نظــام التعلــيم الشخصــي و لصــالح التــدر 
  )60(ئي باستخدام نظام التعليم الشخصي.لصالح النمط اإلنطوا

  
بحــث تجريبــي لمقارنــة مــدى  عنــوانم دراســة ب1992عــام  حســن محمــد العــارفأجــرى 

دي تالميــذ الصــف في تعلم المفاهيم العلمية ل فاعلية استراتيجية بلوم وكيلر في التعليم لإلتقان
 60نـــة البحـــث علـــى ، وٕاشـــتملت عي اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجريبـــيو الخـــامس اإلبتـــدائي ، 

كوســيلة لجمــع  تحصــيليالختبــار ، كمــا إســتخدم الباحــث اال طالــب بالصــف الخــامس اإلبتــدائي
وجــــود داللــــة إحصــــائية بــــين متوســــط درجــــات التالميــــذ الــــذين ، وكانــــت أهــــم النتــــائج   البيانات

لــر يدرسون بالطريقة التقليدية ومتوسط درجات التالميذ الذين يدرســون باســتخدام اســتراتيجية كي
  )25(لصالح استراتيجية كيلر.

  
فعاليــة برنــامج  عنــواندراسة ب م1992عام  Cregge and Metzlerكريجي وميتزلر أجرى 

واســـتخدم فـــي كليـــة التربيـــة الرياضـــية ،  أساســـي للكـــرة الطـــائرة حســـب نظـــام التعلـــيم الشخصـــي
تربيــة طــالب كليــة الطالــب مــن  42الباحــث المــنهج التجريبــي ، وٕاشــتملت عينــة البحــث علــى 

اختبـــار و  مهاريـــةالختبـــارات ، كمـــا إســـتخدم الباحـــث اال الرياضـــية بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة
أن نظــام التعلــيم الشخصــي األكاديمي كوسائل لجمع البيانــات ، وكانــت أهــم النتــائج تحصيل ال
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هو نظام تعليمي جيد وقابل للتطبيق في مجاالت كثيرة ويعطي نتائج نتائج أفضل من الطرق 
  )110(.تقليديةال
  

م دراســة 2000عــام  Jonthan d, Glazewskiجالذوســكي  –جونثــان  أجــرى
،  لــيم (الدراســات المتطــورةالهيبرميــديا والتأســس التعليمــي فــي المراحــل األوليــة مــن التع عنــوانب
) تلميــذ مــن المرحلــة السادســة 20اشــتملت العينــة علــي (و ، استخدم الباحــث المــنهج التجريبــي و 

كوســـائل لجمـــع   ختبـــار أكـــاديمي للمرحلـــة اإلعداديـــة، كمـــا اســـتخدم الباحـــث اال  مـــن التعلـــيم
  )118(.أن الهيبرميديا استراتيجية مؤثرة تعليميًا للموهوبينالبيانات ، وكانت أهم النتائج 

  
تصــميم منظومــة  م دراســة بعنــوان2000عــام مصطفي عبد القادر عبد الوهــاب  اجرى

اســـتخدم الباحـــث ، و  بعـــض مهـــارات كـــرة القـــدم للمبتـــدئين للوســـائط المتعـــددة وأثرهـــا علـــي تعلـــم
) ســنة مــن 12 – 10) مبتــدئًا مــن ســن (60(البحــث علــى اشــتملت عينــة ، و المــنهج التجريبــي 

قــدم بنــادي النجــوم بمدينــة الســادات ، كمــا إســتخدم مبتدئي كــرة القــدم للموســم مــن مدرســة كــرة ال
أهــم كوسائل لجمع البيانــات ، وكانــت ارية المعرفي واإلختبارات المهتحصيل الاختبار الباحث 
رة القــدم ومســتوي التحصــيل إن األســلوب التقليــدي ســاهم بإيجابيــة فــي تعلــم مهــارات كــالنتــائج 

ن األســــلوب الوســــائط المتعــــددة كــــان أكثــــر فعاليــــة فــــي التحصــــيل المعرفــــي المعرفــــي ، كمــــا أ
  )95(والمهاري لكرة القدم.

  
"تأثير اســتخدام الحاســب  عنوانم دراسة ب2001عام  النبوي عبد الخالق سالمةأجرى 

اســتخدم الباحــث المــنهج ي تعلــم بعــض مهــارات رياضــة الجمبــاز ، و اآللــي متعــدد الوســائط علــ
) تلميـــذ مـــن تالميـــذ الصـــف الثـــاني اإلعـــدادي 30(، وٕاشـــتملت عينـــة البحـــث علـــى التجريبـــي 

لمهــارات ااختبــارات باحــث ، كمــا اســتخدم البمعهد طبنج اإلعدادي والثــانوي بمحافظــة الدقهليــة 
الـــتعلم المعرفـــى  كوســـائل لجمـــع البيانـــات ، وكانـــت أهـــم النتـــائج  تحصـــيلالاختبـــار و الحركيـــة 
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بواسطة الحاسب اآللي متعدد الوسائط لبعض مهارات الجمباز يؤدي إلي نتائج أفضل مهاريــا 
  )12(.ومعرفيًا من تعلمها بالطريقة التقليدية

  
ــزأجــرى  ــد العزي تــأثير برنــامج تعليمــي " عنــواندراســة ب م2001عــام  أســامة أحمــد عب

اســـتخدم الباحـــث و ،  باســـتخدام الهيبرميـــديا علـــي تعلـــم مســـابقة الوثـــب العـــالي لـــدي المبتـــدئين
) عشــرون تلميــذ مــن المرحلــة اإلعداديــة 20(، وٕاشــتملت عينــة البحــث علــى المــنهج التجريبــي 

كوســائل لجمــع  معرفــيالتحصــيل ال اختبــارو   لمهــارات الحركيــةااختبــارات كما إســتخدم الباحــث 
أســلوب الهيبرميــديا كــان أكثــر تــأثيرًا علــي تعلــم المهــارات قيــد  ، وكانت أهم النتائج أن البيانات

البحــث مــن البرنــامج التقليــدي وكــذلك علــي التحصــيل المعرفــي عــن الطريقــة التقليديــة وكــان ذا 
  )7(تحقيق الجانب الوجداني.فاعلية علي آراء وٕانطباعات أفراد عينة البحث مما ساعد علي 

  
تأثير برنامج تعليمــي باســتخدام  عنواندراسة ب م2003 عام جوزيف ناجي أديبأجرى 

ـــم ـــدئين ، بعـــض المهـــارات   أســـلوب الوســـائط الفائقـــة علـــي تعل ـــة للمبت األساســـية لتـــنس الطاول
لــي ب الفرقــة األو طالــ) 82( ، وٕاشــتملت عينــة البحــث علــىاســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي و 

بدنيــــة الختبــــارات ، كمــــا اســــتخدم الباحــــث االبنــــين بكليــــة التربيــــة الرياضــــية جامعــــة المنوفيــــة 
 يـــؤثر أســـلوب وكانـــت أهـــم النتـــائج  ، كوســـائل لجمـــع البيانـــات معرفـــيالختبـــار واال مهاريـــةالو 

كــذلك . الوسائط الفائقة (الهيبرميديا) تأثير إيجابيًا علي تعلم مهــارات تــنس الطاولــة قيــد البحــث
  )23(لي مستوي التحصيل المعرفي لطالب المجموعة التجريبية.ع

  
 م2003عــام  هاني سعيد عبد المــنعممحمد سعد زغلول ومحمد علي محمود و  أجرى

تصــميم وٕانتاجيــة برمجيــة كمبيــوتر تعليميــة معــدة بتقنيــة الهيبرميــديا وأثرهــا علــي  عنــواندراســة ب
، واســتخدم  كليــة التربيــة الرياضــية بطنطــا"جوانب التعلم لمهارات ضربات الكــرة بــالرأس لطلبــة 

، كمـــا  ) ســـتة وســـتون طالبـــاً 66(، وٕاشـــتملت عينـــة البحـــث علـــى  البـــاحثين المـــنهج التجريبـــي
 وجــدانيالختبــار واال معرفــيالختبــار واالاختبــارات لقيــاس القــدرات الحركيــة إســتخدم البــاحثون 
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ين متوســطي درجــات القياســين داللــة الفــروق بــكوســيلة لجمــع البيانــات ، وكانــت أهــم النتــائج 
البعـــديين للمجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة فـــي التحصـــيل المعرفـــي، ومســـتوي األداء والـــتعلم 

  )77(.الكرة بالرأس (قيد البحث) لصالح المجموعة التجريبية لمهارات ضربات
  

فعاليــة برنــامج تعليمــي مقتــرح  دراســة بعنــوان م2003عــام ميرفت سمير حسين أجرت 
ية كيلر (تفريد التعليم) باستخدام الوسائط المتعددة علي بعض مهــارات الكــرة الطــائرة بإستراتيج

عينـــة شـــتملت و  التجريبـــي، واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج لطالبـــات كليـــة التربيـــة جامعـــة المنيـــا 
اختبــارات و اختبــار القــدرات البدنيــة ، كمــا إســتخدمت الباحثــة ) ثالثــون طالبــه 30(البحــث علــى 
كوســائل لجمــع البيانــات ، وكانــت أهــم النتــائج اختبــار التحصــيل المعرفــي و كيــة المهــارات الحر 

جابيـــًا أفضـــل مـــن األســـلوب يـــؤثر اســـلوب تفريـــد التعلـــيم مـــن خـــالل الوســـائط المتعـــددة تـــأثيرًا إي
ــــــة (مــــــنخفض التقليــــــدي كمــــــا  ــــــي المســــــتويات الثالث ــــــًا عل مرتفــــــع)  –متوســــــط  –يــــــؤثر إيجابي

  )98(.للمجموعة
  

فاعليــة برنــامج تعليمــي دراســة بعنــوان م 2005عــام  بــد اللطيــفســالي محمــد عأجــرت 
مقتـــرح بإســـتراتيجية كيلـــر (تفريـــد التعلـــيم) بإســـتخدام الهيبروميـــديا علـــي الـــتعلم بعـــض مهـــارات 

، وٕاشــتملت التجريبــي ، وٕاســتخدمت الباحثــة المــنهج الهوكي لطلبات كلية التربية جامعة طنطــا 
اختبـــــارات و مهاريـــــة الختبـــــارات ت الباحثـــــة اال، كمـــــا إســـــتخدمطالبـــــة  60عينـــــة البحـــــث علـــــى 

كوســــائل لجمــــع البيانــــات ،  اســــتمارة تقيــــيم األداءو اســــتمارة اإلنطباعــــات و معرفــــي التحصــــيل ال
أن برمجيــة الكمبيــوتر ســاهمت بطريقــة إيجابيــة فــي الــتعلم مهــارات الهــوكي وكانت أهــم النتــائج 
ي وأيضًا ساهمت بطريقــة إيجابيــة ساهمت أيضًا في التحصيل المعرفكما للمجموعة التجريبية 

  )39(.علي أراء وٕانطباعات أفراد المجموعة التجريبية نحو التعلم
فاعليــة برنــامج تعليمــي دراســة بعنــوان م 2005عــام نفــين حنفــي عبــد الخــالق أجــرت 

مقترح بإستراتيجية كيلر في تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة علي تعلم بعــض مهــارات 
) طالبــة بكليــة 60(، وٕاشتملت عينة البحــث علــى  التجريبي ٕاستخدمت الباحثة المنهج، و البالية
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اختبــارات القــدرات و اختبــارات القــدرة العقليــة ، كمــا إســتخدمت الباحثــة التربيــة الرياضــية بطنطــا 
كوســائل لجمــع البيانــات ، وكانــت أهــم النتــائج أن اختبار التحصيل المعرفــي و  ةالبدنية والمهاري

تــأثير إيجــابي علــي لــه التعليمي المقترح باستراتيجية كيلر باستخدام الوسائط المتعددة البرنامج 
  )102.(التحصيل المعرفي والمتغيرات المهارية قيد البحث

  
م دراســـــة بعنـــــوان فاعليـــــة برنـــــامج تعليمـــــي 2010عـــــام  محمـــــد عبـــــده خضـــــرأجـــــرى 

اإلعداديــة ، وٕاســتخدم الباحــث كيلر في تعلم مهارة الوثب الطويــل لتالميــذ المرحلــة  بإستراتيجية
ــــــى  ــــــى ، وٕاشــــــتملت عينــــــة البحــــــث عل ، كمــــــا إســــــتخدم الباحــــــث        تلميــــــذ 21المــــــنهج التجريب

أن إستخدام البرنامج  كوسائل لجمع البيانات ، وكانت أهم النتائجاإلختبارات البدنية والمهارية 
ت بطريقــة إيجابيــة معنويــة التعليمــى المقتــرح بإســتراتيجية كيلــر المعــد بتقنيــة الهيبرميــديا ســاهم

  )84(على القدرات البدنية ومستوى أداء مهارة الوثب الطويل.
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ــًا  ــدى ثالث ــابقة وم ــات الس ــى الدراس ــق عل التعلي
 اإلستفادة منها

دراســـة تبـــدأ مـــن عـــام  13تنـــاول الباحـــث مـــا تـــوفر لديـــة مـــن دراســـات ســـابقة وعـــددها   
أجنبيــة وســوف يقــوم  ةدراســ 2ة وعدد دراسة باللغة العربي 11م منها 2010م حتى عام 1989

  الباحث بالتعليق على هذه الدراسات من حيث:
 األهداف:

تنوعت أهداف كل بحث حيث تناول البعض دراسته بهدف التعرف على تأثير 
تعليمى بإستخدام الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة على تعلم بعض مهارات مختارة برنامج 
صطفى عبدالقادر م ) ، ودراسة118م)(2000( جونثان وجالذوسكىدراسة مثل 

اسامة أحمد ) ، ودراسة 12م)(2001( البنبوى عبدالخالق) ، ودراسة 95م)(2000(
محمد سعد ، ودراسة  )23م)(2003( جوزيف ناجى) ، ودراسة 7م)(2001( عبدالعزيز

  .)77م)(2003( زغلول ومحمد على محمود وهانى سعيد عبدالمنعم
 خدمت أسلوب تفريد التعليم بإستراتيجية كيلر مثل دراسةكما أجريت دراسة إست

  .)84م)(2010(، ودراسة محمد عبده خضر  )60)(م1990(غدنانه سعيد 
دراسة وقد أجريت دراسات مستخدمة أسلوب تفريد التعليم والوسائط المتعددة مثل 

مد سالى مح) ، ودراسة 98م)(2003(ميرفت سمير ) ، ودراسة 25م)(1992(حسن العارف 
  ).102م)(2005(نيفين حنفى ) ، ودراسة 39م)(2005(

 المنهج:

 11عدد منهم  دراسة 13المنهج التجريبى وعددهم السابقة الدراسات جميع إستخدمت 
  .دراسة باللغة األجنبية 2باللغة العربية وعدد  ةدراس

 العينة:

 ميــذالتالتنوعت عينات البحوث السابقة كل حسب الهدف من البحث حيث كانت من   
  .82إلى  20وقد تراوحت عينات البحوث السابقة ما بين المبتدئين  الطالب والالعبينو 

 وسائل جمع البيانات:

تنوعـــت وســـائل جمـــع البيانـــات حيـــث إســـتخدمت بعـــض الدراســـات اإلختبـــارات البدنيـــة 
  .واإلختبارات المهارية وٕاختبارات التحصيل المعرفى

 اإلستفادة من  الدراسات السابقة :

ى الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة الحالية الضوء على كثير من تلق
الجوانب التي تفيد البحث الحالي وتبرز نواحي القوة والضعف فى الدراسات األخرى مما 
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ينير الطريق أمام الباحث فيما يتعلق بتحديد متغيرات بحثه واختيار العينة والمنهج المستخدم 
ناسبة لقياس متغيرات البحث بما يتمشى والمرحلة السنية لعينة البحث وكذلك االختبارات الم

  وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة كاآلتي  :  
التعرف على افضل اإلجراءات المستخدمة والتي يمكن أن تؤدى إلي تحقيق  - 

  أهداف البحث الحالي . 
بإستخدام الوسائط المتعددة  برنامج تفريد التعلم (كيلر)توجيه البحث لتحديد أهمية  - 

  . تعلم بعض مهارات كرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعداديةفى 
المناسبة  المهارات والخطوات العليميةتصميم محتوى البرنامج واختيار نوعية  - 

  لعينة البحث . 
  تحديد بعض المتغيرات التي قد تؤثر في سير تجربة البحث .  - 
والتعرف على  باإلختباراتط اإلجراءات الخاصة توجيه الباحث في ترتيب وضب - 

  المقترح. التعليمى محتوى البرنامج  وضعكيفية 
الوقوف على ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة لتفسير وتعضيد نتائج  - 

  الدراسة الحالية. 
  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 
  المنهج المستخدمأوالً : 
  عينة البحث ثانيًا :

  جمع البياناتوأدوات وسائل ثالثًا : 
  الدراسة االستطالعيةرابعًا : 
  الدراسة األساسيةخامسًا : 

 المعالجات اإلحصائيةسادسًا :  
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  إجراءات البحث    
   منهج البحث:           أوالً : 

استخدم الباحث المنهج التجريبي وقد استخدم أحــد التصــميمات التجريبيــة ذات القيــاس 
  القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة.

  
  عينة البحث:ثانيًا 

ول بالصــف األتالميــذ قــام الباحــث باختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة ممثلــة مــن 
تلميــــذ بمدرســــة مجمــــع حســــنى مبــــارك اإلعداديــــة بالزقــــازيق وقــــد قــــام  52وعــــددهم اإلعــــدادي 

وبــذلك أصــبحت عينــة تالميــذ إلجــراء الدراســة اإلســتطالعية علــيهم  10الباحث بإســتبعاد عــدد 
وتــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين األولــى تجريبيــة والثانيــة ضــابطة وقــوام تلميــذ  42البحث الفعلية 

  .لميذت 21كل منهما 
 

  تجانس عينة البحث:

ـــدالي قـــام الباحـــث بـــإجراء  للتأكـــد مـــن وقـــوع أفـــراد عينـــة البحـــث تحـــت المنحنـــى اإلعت
 – ارتفــاع الجســم - (الســنمثــل التجانس بين أفراد مجتمع البحث في بعض متغيــرات البحــث 

  ).1وذلك كما يوضحه جدول ( الوزن)
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  )1جدول (
  مة معامل اإللتواء المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقي

  لعينة البحث فى بعض المتغيرات المختارة
وحدة   المتغيرات

  القياس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل   الوسيط
  االلتواء

مو
الن

  

  0.74  12.00  1.73  12.43  سنة  السن
  0.25  152.00  3.26  152.27  سم  ارتفاع الجسم

  0.19  51.00  3.24  51.21  كجم  الوزن

بدني
ال

  ة

  0.92  3.00  1.52  3.47  ث  م800الجري حول الفناء 

  0.88  153.50  1.61  153.97  سم  الوثب العريض من الثبات

  0.98  15.00  1.46  15.48  ث  م10×4الجري المكوكي 

  0.72  7.00  0.91  7.22  ث  م بدء عالي30العدو 

  0.92  1.20  0.72  1.42  عدد  التعلق مع ثني الذراعين

رية
مها
ال

  

  0.77  0.40  0.66  0.57  ث  ة بالزمنتنطيط الكر 

  0.03  22.50  0.68  22.71  ث  الجري بالكرة بين القوائم

  0.78  39.00  0.54  39.14  درجة  التصويب على المرمي

  0.96  7.00  0.87  7.28  متر  رمية التماس ألبعد مسافة

  0.95  15.50  1.33  15.92  عدد  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

اي  ) 0.98 -0.03امالت االلتواء قد تراوحت بين (مع ) أن قيم1يتضح من جدول (
  مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في تلك المتغيرات. 3 +أنها انحصرت ما بين 

  جمع البيانات:وأدوات وسائل  ثالثًا 
  األجهزة المستخدمة:   

  الميزان الطبي لقياس الوزن (بالكيلوجرام). - 
 سم (بالسنتيمتر).جهاز الرستاميتر لقياس ارتفاع الج - 

  حاسب آلي. - 
  األدوات المستخدمة في البحث: 

 كرات قدم. - شريط قياس.         - 

 ساعة إيقاف. -عقلة.                 - 

 ).C.Dالقرص المرن  ( - رايات وأقماع.       - 
 االختبارات المستخدمة: 
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ـــ ـــذ الصـــف األول اإلعـــدادي (عين ة قـــام الباحـــث بتحديـــد المهـــارات المقـــررة علـــي تالمي
البحـــث) وذلـــك وفقـــا للمنهـــاج المطـــور للتربيـــة الرياضـــية  وتلـــك المهـــارات هـــي (ضـــرب الكـــرة 

السيطرة على الكرة ) ، ثم قام  –المراوغة  –الجري بالكرة  -الركالت -رمية التماس -بالرأس
الباحـــث بعمـــل اســـتمارة اســـتطالع رأى الخبـــراء عـــن القـــدرات البدنيـــة المرتبطـــة بالمهـــارات قيـــد 

) والجــدول التــالى يوضــح 1واإلختبــارات التــى تقيســها (مرفــق  مناســبة لعينــة البحــثالبحــث وال
  ذلك.

  )2جدول (
  حولالتكرارات والنسب المئوية إلستطالع رأى الخبراء 
  تحديد اإلختبارات البدنية والمهارية المرشحه

 االختبارات المستخدمة الترتيب % التكرار االختبارات المرشحة المتغيرات

نية
لبد
ا

  

  ث30الصعود والنزول من على مقعد   التحمل
  م حول الفناء1500الجري 

  م 800الجري حول الفناء 

1  
1  
8  

10  
10  
80  

3  
2  
1  

الجـــــــري حـــــــول الفنـــــــاء 
  م800

القوة المميزة 
  بالسرعة

  الوثب العمودي من الثبات 
  رمي كرة ألقصي مسافة

  الوثب العريض من الثبات

1  
1  
8  

10  
10  
80  

2  
3  
1  

ــــــن  ــــــريض م ــــــب الع الوث
  الثبات

  اختبار بارو للرشاقة  الرشاقة
  م10×4الجري المكوكي 

1  
9  

10  
90  

2  
  م10×4الجري المكوكي   1

  ث10العدو   السرعة
  م بدء عالي30العدو 

  ث15العدو في المكان 

1  
8  
1  

10  
80  
10  

3  
1  
2  

  م بدء عالي30العدو 

القوة 
  العضلية

  الحجل على قدم واحدة
  ثني الركبتين نصفا من الوقوف

  علق مع ثني الذراعينالت

-  
-  
10  

0  
0  

100  
3  
2  
1  

  التعلق مع ثني الذراعين 

رية
مها
ال

  
  تنطيط الكرة لمسافةتنطيط الكرة  

  تنطيط الكرة بالزمن
  تنطيط الكرة بالمرة 

1  
9  
-  

10  
90  
0  

2  
1  
3  

  تنطيط الكرة بالزمن

  م 50الجري بالكرة   الجري بالكرة
  الجري بالكرة بين القوائم

  ي بالكرة حول دائرةالجر 

1  
8  
1  

10  
80  
10  

3  
1  
2  

ـــــــالكرة بـــــــين  الجـــــــري  ب
  القوائم

  التصويب على المرمي   التصويب
  دقة التصويب

9  
1  

90  
10  

1  
  التصويب على المرمي  2

  رمية التماس البعد مسافة  رمية التماس
  دقة رمية التماس

8  
2  

80  
20  

1  
رميـــــــة التمـــــــاس ألبعـــــــد   2

  مسافة
ضرب الكرة 
  بالرأس

  الكرة بالرأس بالزمنضرب 
  ضرب الكرة بالرأس لمسافة

8  
2  

80  
20  

1  
ضـــــــرب الكـــــــرة بـــــــالرأس    2

  بالزمن
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قـــــد أشـــــارت إلـــــى قبـــــول بعـــــض ) 6(مرفـــــق ) أن آراء الخبـــــراء 2يتضـــــح مـــــن جـــــدول (
% فــأكثر لقبــول اإلختبــار 70اإلختبارات وٕاســتبعاد الــبعض األخــر حيــث إرتضــى البحــث نســبة 

عــض القــدرات البدنيــة المختــارة واإلختبــارات التــى تقيســها وقــد أســفرت نتيجــة االســتطالع عــن ب
 -وكذلك اإلختبارات المهارية للمهارات المقررة على عينة البحث وكانت كما يلى:

 )2 (مرفقاإلختبارات البدنية:
  م لقياس التحمل بالثانية.800الجري حول الفناء  -
  الوثب العريض من الثبات لقياس القدرة العضلية بالسم. -
  م لقياس الرشاقة بالثانية.10×4الجري المكوكي  -
  م بدء عالي لقياس السرعة بالثانية.30العدو  -
  التعلق مع ثني الذراعين لقياس القوة العضلية بالعدد. -

 )3 (مرفقاإلختبارات المهارية: 
  قياس حساسية الالعب والتحكم في الكرة بالثانية.تنطيط الكرة بالزمن ل -
  ن القوائم لقياس التحكم في الجري بالكرة بالثانية.الجري بالكرة بي -
  قياس دقة التصويب علي المرمي بالدرجة.التصويب على المرمي ل -
  قياس طول رمية التماس بالمتر.رمية التماس ألبعد مسافة ل -
  قياس دقة وتحكم ضرب الكرة بالرأس بالعدد.ضرب الكرة بالرأس بالزمن ل -
 البرنامج التعليمى: 

  لبرنامج التعليمي:هدف ا

برنــامج تعليمــي بأســلوب (تفريــد التعلــيم) باســتخدام الوســائط  وضــعيهــدف هــذا البحــث إلــي 
تــأثير تفريــد  لتعــرف علــيوذلــك لبعض مهــارات كــرة القــدم لتالميــذ المرحلــة اإلعداديــة لالمتعددة 

ــ دى تالميــذ التعلــيم بإســتخدام الوســائط المتعــددة لتعلــيم بعــض المهــارات األساســية لكــرة القــدم ل
  الصف األول اإلعدادى.

 أسس عمل البرنامج التعليمي بالحاسب اآللي:

عند عمل وٕادخال البرنامج التعليمي إلي الحاسب اآللي كان هنــاك أســس تــم مراعاتهــا 
  -من قبل الباحث للوصول إلي أفضل مستوي من خالل:

  تحقيق هدف البرنامج التعليمي لما وضع من اجله. – 
  مادة العلمية المتمثلة في البرنامج التعليمي مع تحقيق الهدف المرجو منه.أن تتناسب ال – 
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مراعـــاة تسلســـل األداء المهـــاري حســـب مـــا تـــم االتفـــاق عليـــة مـــن قبـــل المراجـــع والدراســـات  –
وطـــــرق  الســـــابقة واســـــتمارة اســـــتطالع رأى الخبـــــراء المتخصصـــــين فـــــي مجـــــال كـــــرة القـــــدم

  .التدريس
تيـــار نمـــط وحجـــم الخـــط المناســـب لكيفيـــة جـــذب االنتبـــاه أســـلوب التعليـــق المكتـــوب مـــع اخ –

  والقراءة بصورة مسلسلة.
  الوقت المناسب للعرض وكذلك المكان المالئم إلظهار البرنامج التعليمي. –
  اختيار األلوان ودرجة سرعة أداء المهارة وتكرارها. –
 ثة.البدنية والمهارية للمستويات الثال ميراعى خصائص التالميذ واحتياجاتهأن  –

 المرتفع). –المتوسط  –أن يتناسب محتوى البرنامج مع مستوى التالميذ ( المنخفض  –

 أن يكتسب التلميذ القدرة على ممارسة األداء للمهارات قيد البحث كما شاهدها. –

 أن يكتسب التلميذ القدرة على أداء المهارات قيد البحث بمساعدة الزميل وبفرده. –

 –المتوســـط  –ت التالميـــذ ذات المســـتوى ( المـــنخفض قـــدرا جأن يتحـــدى محتـــوى البرنـــام –
 المرتفع).

 –المتوســـط  –أن يســـاعد البرنـــامج إشـــباع حاجـــات التالميـــذ ذات المســـتوى ( المـــنخفض  –
 المرتفع).

أن يكتســـب التلميـــذ القـــدرة علـــى تطبيـــق المهـــارات قيـــد البحـــث فـــي تـــدريبات تشـــبه مواقـــف  –
 الممارسة الحقيقية.

 على المهارات قيد البحث بدقة عالية.أن يكتسب التلميذ القدرة  –

 أن يكون البرنامج قادر على إبعاد التالميذ عن الملل ويجذبهم لموضوع التعلم. –

 أن يتيح البرنامج فرص االشتراك والممارسة لكل التالميذ في وقت واحد. –

أن يراعــى مبــدأ التــدرج فــي محتــوى البرنــامج مــن الســهل إلــى الصــعب ومــن البســيط إلــى  –
 المركب.

  ) لسهولة نقلة وتوافره في جميع الحاسبات اآللية.CDاستخدام القرص المرن ( –
  .XPوهو  Windowsتم تشغيل هذا البرنامج علي أحدث  –
ثــم  Windows XPللوصــول إلــي أفضــل مشــاهده يجــب أن يــتم تشــغيل البرنــامج علــي  –

  .Power Point XPبرنامج 
 بناء البرنامج التعليمي المقترح:

  حليلمرحلة الت -1



   -69 -

 مرحلة التصميم التعليمي -2

 مرحلة التطوير -3

  مرحلة التقويم -4
 

 أوالً: مرحلة التحليل:
 تفريد التعليم المقترح باستخدام التعليميالبرنامج 

  )5(مرفق(إستراتيجية آيلر): 
 الهدف العام للبرنامج:* 

مــن خــالل ر) (إســتراتيجية كيلــيهدف البرنامج الى معرفة فاعلية استخدام تفريــد التعلــيم 
ركل الكــرة  –الجرى بالكرة  - السيطرةالقدم  (على مستوى أداء مهارات كرة  الوسائط المتعددة

الصــف تالميــذ علــى  المقررةبالرأس)  ضرب الكرة -رمية التماس –التصويب على المرمى  –
  .األول اإلعدادي

 * الهدف المهارى:

القدم المقررة على الصــف االول  أكتساب التالميذ عينة البحث كيفية أداء مهارات كرة
 -رميــة التمــاس –التصويب على المرمى  –ركل الكرة  –الجرى بالكرة  - السيطرة(االعدادي 
  بسرعة ودقة وٕاتقان. بالرأس) ضرب الكرة

 :* تحديد المحتوى العلمى للبرنامج

ط يمثـــل المحتـــوى العلمـــى لبرنـــامج تفريـــد التعلـــيم (اســـتراتيجية كيلـــر) بإســـتخدام الوســـائ
 المتعددة  على المنهج المقرر لتالميذ الصف االول االعدادى ، والذى يحتوى علــى المهــارات

ضــرب  -رميــة التمــاس –التصــويب علــى المرمــى  –ركــل الكــرة  –الجــرى بــالكرة  - الســيطرة(
  بالرأس) الكرة

 * نمط التعليم المستخدم: 

ية كيلــر) باســتخدام الوســائط اســتخدم الباحــث نمــط التعلــيم الفــردي تفريــد التعلــيم (إســتراتيج
  المتعددة.

 
 * تقويم البرنامج:

  تمثلت طريقة التقويم المستخدمة بالبرنامج فيما يلي:
 التقويم المبدئي (القبلي):

تم قبل بداية تطبيق البرنامج المقترح، ويتم من خالل التطبيــق القبلــي ألدوات القيــاس       
 )(االختبارات البدنية، االختبارات المهارية،
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 التقويم الختامي:

تم في نهاية تطبيق البرنامج المقترح وذلك من خــالل التطبيــق البعــدى ألدوات القيــاس 
  (االختبارات المهارية)

 ثانيًا: مرحلة تصميم التعليمي:
تصميم النموذج التعليمي بإستراتيجية آيلر بواسطة 

 :الوسائط المتعددة

د التعلـــيم التـــي تحقـــق االتفـــاق مـــع حيـــث قـــام الباحـــث أوال بـــالتعرف علـــى أســـاليب تفريـــ
وهـــى تعتبـــر مـــن أســـاليب تفريـــد  الوســـائط المتعـــددةطبيعـــة إســـتراتيجية كيلـــر والـــتعلم باســـتخدام 

التعلـــيم ومـــن خاللهـــا يســـير التلميـــذ طبقـــا لســـرعته وقدراتـــه الخاصـــة، وقـــد قـــام الباحـــث بتنظـــيم 
  :نمحتوى البرمجية إلى جزئيي

  المقدمة: -أ
ى الشاشة في تتابع مستمر وبدون تدخل من الطالب أثناء وهو الجزء الذي يعرض عل

العـــرض ويتضـــمن آيـــة قرآنيـــة ثـــم عنـــوان البحـــث واإلعـــداد ثـــم الترحيـــب بالطالـــب ثـــم األهـــداف 
  العامة ثم القائمة الرئيسية والتي تحتوى على المهارات قيد البحث.

  المحتوى التعليمي: -ب
وى التعليمـــي الـــذي يســـير التلميـــذ وفـــى هـــذا الجـــزء يظهـــر للتلميـــذ علـــى الشاشـــة المحتـــ

بالمسار والتتابع الذي يحدده بنفسه ويتحكم التلميذ فــي المهــارة تحكــم كــامًال مــن حيــث الســرعة 
 –متوســـط  –والتتـــابع والخـــروج وقـــراءة التـــدريبات وكـــل ذلـــك حســـب مســـتوى التلميـــذ ( مرتفـــع 
للمهـــارة، صـــور  مـــنخفض) ويتكـــون المحتـــوى لكـــل مهـــارة مـــن (مقدمـــة، طريقـــة األداء، فيـــديو

  للمهارة، تدريبات للمهارة، أسئلة التقويم). 
 
 

   إعداد مخطط البرمجية:

ـــيم  قـــام الباحـــث بـــاالطالع علـــى العديـــد مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي مجـــال تفريـــد التعل
ــــــة،  ــــــر) ودراســــــات الوســــــائط الفائق ميرفــــــت ســــــمير حســــــن  ومنهــــــا دراســــــة(إســــــتراتيجية كيل

نفــين حنفــي ودراســة   ،)39(م) 2005( بــد اللطيــفسالي محمــد ع ) ، ودراسة98)(م2003(
ومــن خــالل ، )84م)(2010(محمــد عبــده خضــر ودراســة  )102(م)2005(عــام عبــد الخــالق

   هذه الدراسات قام الباحث بإعداد السيناريو.
 ثالثًا مرحلة إنتاج التطوير:
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  وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالية:
 إنتاج النصوص:

فـــي تحريـــر الـــنص الخـــاص  Microsoft Words xpاســـتخدم الباحـــث برنـــامج 
  بالبرنامج التعليمي وراعى الباحث أنواع وأحجام الخطوط التي يسهل قراءتها.

 إنتاج الصور:

في إنتاج الصــور وقصــها وتنظيفهــا  AdobePhotoshop7استخدم الباحث برنامج 
  لتظهر الخطوات الفنية بصورة واضحة.

 يو:إنتاج الفيد

قيد البحث باالضــافة الــى التــدريبات  القدمقام الباحث بتصوير المهارات الخاصة بكرة 
الخاصة بتنمية كل مهارة علــى شــرائط فيــديو ثــم قــام بتجزئــة كــل مهــارة مــع التــدريبات الخاصــة 

  .Windows Movie Makerبها على حدة عن طريق برنامج 
البرمجيــة قــام باعــدادها عــن طريــق  بعــد انتهــاء الباحــث مــن االعــدادات الخاصــة بانتــاج

وقــام الباحــث بتصــميم البرنــامج عــن طريــق الســيناريو   Microsoft Power pointبرنــامج 
الصــف تالميــذ مهــارات المقــررة علــى ال حســبالذى قام بوضعه من قبل وتــم تقســيم االســطوانة 

يو للمهــارة، ، طريقــة األداء، فيــد مقدمــةاالول االعــدادى وكــل مهــارة تحتــوى علــى ســتة محاور(
  ).صور للمهارة، تدريبات للمهارة، أسئلة التقويم

 إنتاج تدريبات رفع المستوى:

 القــدمقام الباحث بالرجوع الى الدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة فى كرة 
 –المتوســـط  –لتحديـــد التـــدريبات المناســـبة لكـــل مســـتوى مـــن المســـتويات الثالثـــة ( المـــنخفض 

بعرضــها علــى الســادة الخبــراء لتحديــد مناســبتها لكــل مســتوى مــن المســتويات ثــم  المرتفــع) وقــام
قــام بوضــعهم فــى االســطوانة بحيــث يقــوم التلميــذ بالــدخول الــى المســتوى المناســب مــع قدراتــه 

  البدنية والمهارية.
 رابعًا: مرحلة التقويم:

  وقد قام الباحث بتقويم االستمارة بطريقتين:
 الطريقة االولى:

احــث باعــداد االســطوانه وقــام بعرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء لتحديــد مــدى قــام الب
  من قبل التالميذ واقتراح اى تعديالت.مناسبتها وابداء رأيهم فى كيفية استخدام البرمجية 

 الطريقة الثانية:
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تالميــذ مــن  10وفيهــا قــام الباحــث بتطبيــق البرمجيــة علــى العينــة االســتطالعية وعــددهم 
وذلــك مــن نفــس مجتمــع البحــث ومــن خــاجر عينــة البحــث األساســية عــدادى الصــف االول اال

بهــدف التعــرف علــى مالحظــات التالميــذ حــول البرمجيــة ومــدى مناســبتها لهــم وقــد حققــت هــذه 
  المرحلة الهدف منها.

  محتوي البرنامج:

) دقيقــة موزعــة 45) وحدة تعليمية زمن كل وحــدة تعليميــة ( 20اشتمل البرنامج علي (  
يوضــح المحتــوي  التــالىوالجــدول   فــي األســبوع تــينتعليمي ين) أســابيع بواقــع وحــدت10علــي (

  الزمني للبرنامج المقترح والوحدة التعليمية.
  )3جدول (
  للمجموعتين التجريبية والضابطة المحتوى الزمني للوحدة التعليمية الواحدة

زمن الوحدة   المجموعة
  التعليمية

مشاهدة 
  الوسيط

إحماء وأعمال 
  يةإدار 

إعداد 
  بدني

الجزء التطبيقي 
  للمهارة

  ختام

  دقائق 3  دقيقة 15- 13  دقيقة 15  دقائق 7  دقيقة 7-5  دقيقة 45  التجريبية
  دقائق 3  دقيقة 20  دقيقة 15  دقائق 7    دقيقة 45  الضابطة

 
 
 

  االستطالعية:ة لدراسرابعًا ا

ط التعليميــة قــام بعد االنتهاء من مرحلة التصميم وتحديد مكونــات المحتــوى مــن الوســائ
الباحــث بتجريــب بعــض وحــدات البرنــامج التعليمــي علــي عينــة مماثلــة لمجتمــع البحــث ومــن 

م حتـــــى 2/10/2010فـــــى الفتـــــرة مـــــن وذلـــــك ) تالميـــــذ 10خـــــارج العينـــــة األساســـــية قوامهـــــا (
  .بهدفم 7/10/2010
  معايرة المادة العلمية التي سوف تقدم للمبتدئين عينة البحث. –
  دى مناسبة البرنامج التعليمي لقدرات المبتدئين.التعرف على م – 
  اختبار صالحية المكان المستخدم لتنفيذ البرنامج التعليمي. –
معرفــــة المشــــكالت  والصــــعوبات الموجــــودة فــــي البرنــــامج ودرجــــة وضــــوح البرنــــامج ومــــدى  –

  تفهمهم له والسلبيات التي قد تظهر أثناء عملية التطبيق.
  تي قد تواجه الباحث عند تنفيذ التجربة األساسية.التعرف على الصعوبات ال - 
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  التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة. - 
  .تدريب المساعدين على كيفية القياس وتسجيل النتائج -
  الصدق) لإلختبارات البدنية والمهارية المستخدمة. -حساب المعامالت العلمية (الثبات -
 

) لإلختبـارات ثبـاتال -المعـامالت العلميـة (الصـدق 
 البدنية والمهارية المستخدمة

 أوالً الصدق:

طريــق التمــايز بــين  البدنية والمهارية قام الباحــث بإســتخدام حساب صدق االختبارات ل
 كــرة القــدم) يمثلــون فريــق 10وعــددهم ( التالميــذمجموعتين إحــداهما مميــزة وهــي مجموعــة مــن 

وتمــــت المقارنــــة بــــين  لعينــــة االســــتطالعيةبالمدرســــة والمجموعــــة األخــــرى غيــــر مميــــزة وهــــي ا
  )4المجموعتين فى هذه اإلختبارات كما يوضحه جدول (
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  )4جدول (
  المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة (ت) بين المجموعتين المميزة 

  الختبارات البدنية والمهاريه قيد الدراسةوغير الميزة فى ا
  

  المتغيرات
  

  االختبارات
قيمة   المجموعة الغير مميزة  زةالمجموعة الممي

  ع  س  ع  س  (ت)

نية
البد

  

  *6.94  0.42  4.42  0.34  3.17  م800الجري حول الفناء 
  *19.23  2.19  153.57  3.42  188.5  الوثب العريض من الثبات

  *11.16  0.56  15.13  0.34  11.86  م10×4الجري المكوكي 
  *8.24  0.37  7.91  0.39  5.93  م بدء عالي30العدو 

  *11.35  0.73  1.37  0.75  5.33  التعلق مع ثني الذراعين

رية
مها
ال

  

  *3.96  0.56  0.52  0.86  1.13  تنطيط الكرة بالزمن
  *12.13  1.47  22.74  0.61  16.30  الجري بالكرة بين القوائم
  *13.21  1.62  31.11  1.83  41.55  التصويب على المرمي

  *9.35  0.88  6.27  0.92  9.14  رمية التماس ألبعد مسافة

  *6.38  2.33  14.81  2.71  22.42  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

  0.05دال عند مستوى *
) وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين المجمـــوعتين المميـــزة وغيـــر 4يتضـــح مـــن جـــدول (

ممــا  الدراســة ولصــالح المجموعــة المميــزةالمميــزة فــي جميــع االختبــارات البدنيــة والمهاريــه قيــد 
  رات المستخدمة.يشير إلي صدق االختبا
 ثانيًا الثبات

باســتخدام طريقــه تطبيــق االختبــار وٕاعــادة التطبيــق وذلــك  ولحســاب الثبــات قــام الباحــث
تالميذ من نفس مجتمع البحــث وخــارج العينــة األساســية  10على العينة االستطالعية وعددها 

علــى نفــس  حيــث تــم إجــراء التطبيــق الثــاني بفــارق زمنــي ثالثــة أيــام عــن التطبيــق األول وذلــك
العينـــــة االســـــتطالعية بـــــنفس االختبـــــارات وتحـــــت نفـــــس الظـــــروف وباســـــتخدام نفـــــس األدوات 
والمســاعدين ، وقــد تــم إيجــاد معامــل االرتبــاط بــين التطبيــق األول والثــاني لإلختبــارت البدنيــة 

  ) .5والمهارية المستخدمة كما يوضحه جدول (
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  )5جدول (
  مة معامل اإلرتباط بين التطبيقين المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقي

  األول والثانى لإلختبارات البدنية والمهارية  المستخدمة
  

  المتغيرات
  

  االختبارات
معامل   التطبيق الثانى  التطبيق األول

  ع  س  ع  س  اإلرتباط

نية
البد

  

  *0.897  0.56  4.19  0.42  4.42  م800الجري حول الفناء 
  *0.903  2.11  153.61  2.19  153.57  الوثب العريض من الثبات

  *0.941  0.62  15.11  0.56  15.13  م10×4الجري المكوكي 
  *0.955  0.41  7.89  0.37  7.91  م بدء عالي30العدو 

  *0.937  0.82  1.42  0.73  1.37  التعلق مع ثني الذراعين

رية
مها
ال

  

  *0.984  0.82  0.59  0.56  0.52  تنطيط الكرة بالزمن
  *0.891  1.47  22.72  1.47  22.74  مالجري بالكرة بين القوائ
  *0.932  1.85  31.37  1.62  31.11  التصويب على المرمي

  *0.971  0.73  6.42  0.88  6.27  رمية التماس ألبعد مسافة
  *0.913  2.15  15.03  2.33  14.81  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

  0.05دال عند مستوى *
ئيا بين التطبيقين األول ) وجود عالقة ارتباطيه داله إحصا5يتضح من جدول (

  لى ثبات هذه االختبارات.إ شيرمما يالمستخدمة ختبارات البدنية والمهاريه االجميع لوالثاني 
  

  الدراسة األساسية:خامسًا 
قــام الباحــث بــإجراء القيــاس القبلــي باســتخدام اختبــارات مهــارات كــرة القــدم قيــد البحــث   

التصــويب   –الجري بــالكرة  -اإلحساس بالكرة (والمقررة علي تالميذ الصف األول اإلعدادي 
) وكــذلك اختبــارات قيــاس القــدرات البدنيــة الخاصــة بكــرة رمية التماس –ضرب الكرة بالرأس  –

/ 9/10فـــى الفتـــرة وقـــد تـــم القيـــاس ،  القـــوة) –الســـرعة  –الرشـــاقة  –القـــدرة  –القـــدم (التحمـــل 
يــــــــة والضــــــــابطة طبقــــــــًا علــــــــى مجمــــــــوعتي البحــــــــث التجريبم 2010/  11/10حتــــــــى  م2010

لمواصفات وشروط األداء الخاصــة بكــل اختبــار مــع توحيــد القياســات والقــائمين بعمليــة القيــاس 
ووقــت القيــاس لكــل فــرد مــن أفــراد المجمــوعتين وذلــك للتأكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتى البحــث فــى 

  اإلختبارات البدنية والمهارية والجدول التالى يوضح ذلك.
  )6جدول (
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واإلنحراف المعيارى وقيمة (ت) بين المجموعتين التجريبية والضابطة  المتوسط الحسابى
  فى القياس القبلى لإلختبارات البدنية والمهارية 

  
  المتغيرات

  
  االختبارات

قيمة   الضابطة  التجريبية
  ع  س  ع  س  (ت)

نية
البد

  

  0.89  0.17  3.41  0.18  3.62  م800الجري حول الفناء 

  0.20  4.19  153.52  4.60  153.24  الوثب العريض من الثبات

  0.70  0.43  15.14  0.38  15.23  م10×4الجري المكوكي 

  0.98  0.84  7.99  0.79  8.21  م بدء عالي30العدو 

  0.65  0.48  1.38  0.50  1.48  التعلق مع ثني الذراعين

رية
مها
ال

  

  0.72  0.29  0.66  0.32  0.59  تنطيط الكرة بالزمن
  0.39  1.16  22.81  1.26  22.66  الجري بالكرة بين القوائم

  0.36  1.22  38.89  1.57  39.05  التصويب على المرمي
  0.76  0.85  7.51  0.72  7.23  رمية التماس ألبعد مسافة
  0.47  3.18  15.33  2.51  15.76  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

  0.05دال عند مستوى *
ريبيـــــة ) عـــــدم وجـــــود فـــــروق إحصـــــائية بـــــين المجمـــــوعتين التج6يتضـــــح مـــــن جـــــدول (  

ممــا يــدل علــي تكــافؤ  ختبــارات البدنيــة والمهاريــة قيــد البحــثالوالضــابطة فــي القيــاس القبلــي ل
 المجموعتين في هذه المتغيرات.

قام وبعد أن تأكد الباجث من تكافؤ مجموعتى البحث فى اإلختبارات البدنية والمهارية   
/ 20/12م إلـــــي 12/10/2010بتطبيـــــق البرنـــــامج التعليمـــــى وذلـــــك فـــــي الفتـــــرة مـــــن الباحـــــث 

تم تقسم التالميذ فى المجموعة التجريبية الى ثالث مســتويات ( مســتوى مــنخفض و  م 2010/
مســــتوى مرتفــــع) وذلــــك بنــــاء علــــى االختبــــارات المهاريــــة، حتــــى تكــــون  –مســــتوى متوســــط  –

المســتويات الثالثــة خاضــعة ألســلوب واحــد للتقســيم طبقــا لمتغيــر واحــد حيــث إذا كــان التقســيم 
من متغير فسوف يؤدى الى حدوث تقارب فى المستويات وبالتــالى يــزداد التجــانس  على أكثر

حيــث قــام بينهمــا ويقــل التبــاين وذلــك ال تعطــى الفــروق الناتجــة بعــد ذلــك أى داللــة إحصــائية، 
قــام كمــا  بالتســاوى. تصــاعدي ثــم قســمهم إلــى ثالثــة مســتويات التالميــذ الباحــث بتــرتيبهم نتــائج

موعــة التجريبيــة منــذ بدايــة اإلحمــاء إلــي الختــام بالطريقــة المعتــادة عــدا بالتــدريس للمجالباحــث 
جزء مهارات كرة القدم (الجــزء التعليمــي) وذلــك مــن خــالل عــرض البرنــامج التعليمــي المصــمم 
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 7-5علـــي الكمبيـــوتر فـــى حجـــرة مخصصـــه (معمـــل) بجـــوار ارض الملعـــب وذلـــك لمـــدة مـــن 
يقومــون بمشــاهدة طريقــة األداء للمهــارة فــي دقــائق حســب متطلبــات كــل مهــارة فكــان التالميــذ 

قــام كمــا ، معمل الكمبيوتر بالمدرسة ثم يقومون بتطبيق ما شــاهدوه مباشــرة فــي فنــاء المدرســة 
الباحــث بالتــدريس للمجموعــة الضــابطة بالطريقــة التقليديــة وهــي شــرح األداء وٕاعطــاء نمــوذج 

وتحت نفس  ساحة الملعب المتاحةواألجهزة وم وذلك باستخدام نفس األدوات  والتدريب عليها
الشـــروط والظـــروف والتوقيتـــات التـــي تـــم التـــدريس بهـــا للمجموعـــة التجريبيـــة، ووفقـــًا لتعليمـــات 

بعـــد انتهـــاء الفتـــرة الزمنيـــة ، و  المنهـــاج المطـــور الـــذي يوضـــح طريقـــة التـــدريس لتلـــك المرحلـــة
قــام الباحــث بــإجراء   ج التعليمــي علــي أفــراد عينــة البحــث التجريبيــة والضــابطةلتطبيــق البرنــام

م 2010/ 21/12 فــى الفتــرة مــنالقياس البعدي علي المجموعتين التجريبيــة والضــابطة وذلــك 
االختبــارات المهاريــة التــي تــم اســتخدامها أثنــاء نفــس وذلــك باســتخدام  م2010/  23/12حتــى 

القياســات القبليــة وتحــت نفــس الشــروط والمواصــفات وفــي وجــود نفــس المســاعدين وباســتخدام 
  نفس األدوات والتوقيت وبنفس الفترة الزمنية التي تمت بها القياسات القبلية لكــال المجمــوعتين

وبعــد االنتهــاء مــن القيــاس البعــدي تــم تفريــغ النتــائج فــي كشــوف معــدة لــذلك تمهيــدًا لمعالجتهــا 
  إحصائيًا.
  
  المعالجات اإلحصائية:سادساً 

  م األساليب اإلحصائية التالية:لمعالجة البيانات إحصائيا قام الباحث باستخدا  
   المتوسط الحسابي. -
 اإلنحراف المعيارى. -

  معامل االرتباط. -

  معامل االلتواء. -

  اختبار (ت) لداللة الفروق. -

  نسب التحسن. -



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

 أوالً : عرض النتائج
 ثانيًا : مناقشة النتائج
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 عرض النتائج ومناقشتها:
 عرض النتائج: أوالً 

  )7جدول (
  القياسين بين المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة "ت" 

  إلختبارات المهاريةافى القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة 
   21ن= 

  
  االختبارات

قيمة   الفرق  البعدى  القبلى
  ع  س  ع  س  (ت)

  *4.34  1.35  0.17  2.31  0.29  0.66  تنطيط الكرة بالزمن
  *5.45  1.89  0.61  20.92  1.16  22.81  الجري بالكرة بين القوائم
  *7.78  4.92  1.03  61.81  1.22  38.89  التصويب على المرمي

  *6.95  2.50  0.44  9.01  0.85  7.51  رمية التماس ألبعد مسافة

  *8.81  7.48  2.08  18.81  3.18  15.33  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

  0.05دال عند مستوى *
) وجود فروق دالة حصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى 7يتضح من جدول (  

  .للمجموعة الضابطة فى جميع اإلختبارات المهارية قيد الدراسة ولصالح القياس البعدى
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  )8جدول (
 –متوسطى المستوى  –تحليل التباين بين مجموعات البحث الثالثة (مرتفعى المستوى 

  منخفضى المستوى) فى القياس البعدى لإلختبارات المهارية
مجموع   مصدر التباين  اإلختبارات

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة "ف"

  1.22  3.01  2  6.03  بين المجموعات  تنطيط الكرة بالزمن
  2.47  18  44.46  داخل المجموعات

  0.97  3.37  2  6.73  بين المجموعات  الجرى بالكرة بين القوائم
  3.47  18  62.46  داخل المجموعات

  1.08  3.165  2  6.32  بين المجموعات  التصويب على المرمى
  2.93  18  52.74  داخل المجموعات

  1.13  1.87  2  3.75  بين المجموعات  رمية التماس ألبعد مسافة
  1.66  18  29.88  داخل المجموعات

  0.84  2.15  2  4.30  بين المجموعات  ضرب الكرة بالرأس بالزمن
  2.56  18  46.08  داخل المجموعات

) عدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين مجموعــات البحــث الثالثــة 8يتضح من جدول (
ســـتوى) فـــى القيـــاس منخفضـــى الم –متوســـطى المســـتوى  –وفقـــًا للمســـتوى (مرتفعـــى المســـتوى 

  البعدى إلختبارات كرة القدم المستخدمة.
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  )9جدول (
  القياسين القبلى بين المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة "ت" 

  والبعدى للمجموعة التجريبية على اإلختبارات المهارية 
   21ن= 

  
  االختبارات

قيمة   الفرق  البعدى  القبلى
  ع  س  ع  س  (ت)

  *8.13  3.49  0.16  1.58  0.32  0.59  الزمنتنطيط الكرة ب
  *8.01  7.16  0.50  18.50  1.26  22.66  الجري بالكرة بين القوائم
  *15.56  24.76  1.74  82.81  1.57  39.05  التصويب على المرمي

  *11.31  10.84  0.89  11.07  0.72  7.23  رمية التماس ألبعد مسافة

  *13.48  17.48  2.40  23.24  2.51  15.76  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

  0.05عند مستوى  دال*
) وجود فروق دالة حصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى 9يتضح من جدول (  

  للمجموعة التجريبية فى جميع اإلختبارات المهارية ولصالح القياس البعدى.
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  )10جدول (
  التجريبيةالمجموعتين بين المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة "ت" 

  إلختبارات المهاريةلالقياس البعدى فى  الضابطةو 
   21= 2= ن1ن

 قيمة (ت) الضابطة التجريبية االختبارات

 ع س ع س 

  *4.98  0.17  1.32  0.16  1.58  تنطيط الكرة بالزمن
  *13.72  0.61  20.92  0.50  18.50  الجري بالكرة بين القوائم
  *46.45  1.03  61.81  1.74  82.81  التصويب على المرمي

  *9.21  0.44  9.01  0.89  11.07  رمية التماس ألبعد مسافة

  *5.07  2.08  18.81  2.40  23.24  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

  0.05عند مستوى  دال*
حصائيًا بين المجموعتين التجريبية إ) وجود فروق دالة 10يتضح من جدول (  

  التجريبية.والضابطة فى القياس البعدى لإلختبارات المهارية ولصالح المجموعة 
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  )11جدول (
  نسب تقدم القياس البعدى عن القياس القبلى للمجموعتين 

  التجريبية والضابطة فى اإلختبارات المهارية 
نسب  التجريبية اإلختبارات

 التقدم%

نسب  الضابطة
 البعدى القبلى البعدى القبلى التقدم%

  100  1.32  0.66  167.79  1.58  0.59  تنطيط الكرة بالزمن

  8.28  20.92  22.81  18.38  18.50  22.66  جري بالكرة بين القوائمال

  58.93  61.81  38.89  12.06  82.81  39.05  التصويب على المرمي

  19.97  9.01  7.51  53.11  11.07  7.23  رمية التماس ألبعد مسافة

  56.99  18.81  15.33  47.46  23.24  15.76  ضرب الكرة بالرأس بالزمن

نسب تقدم للقياس البعدى عن القياس القبلى لدى كل  ) وجود11يتضح من جدول (
  من المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك فى اإلختبارات المهارية .

  
 مناقشة النتائج: ثانيًا 

) وجود فروق دالة حصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى 7يتضح من جدول (  
  .دراسة ولصالح القياس البعدىللمجموعة الضابطة فى جميع اإلختبارات المهارية قيد ال

  
ــ ي طبــق علــى أفــراد ذويرجــع الباحــث ذلــك إلــى اســتخدام األســلوب التقليــدي المتبــع وال

عتمد علــى الشــرح اللفظــي للمهــارات قيــد البحــث والمطلــوب تعلمهــا يي ذالمجموعة الضابطة وال
المتدرجــة  يميــةالخطوات التعلوالتزامه بتقديم مجموعة من  المعلموكذلك النموذج الذي يقوم به 

يـــث يتـــيح ذلـــك حوتصـــحيح األخطـــاء ،  المـــتعلممـــن الســـهل للصـــعب والممارســـة والتكـــرار مـــن 
  .كفاءة األداء المهارى علىفرص للتعلم مما يؤثر إيجابيًا 

  
وهذا يشير إلى أن األسلوب التقليدي (الشرح والنموذج) له تأثير إيجابي على تعلم   

لك إلى وجود المعلم وقيامه بالشرح وأداء النموذج المهارات الحركية قيد البحث ويرجع ذ
أثناء األداء وٕاعطاء التغذية الراجعة لهم جميعا في  المتعلمينواتخاذ جميع القرارات ومتابعة 

  وقت واحد مما كان له األثر اإليجابي في عملية التعلم.
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لمعتادة كما يرجع الباحث التقدم الذي طرأ علي المجموعة الضابطة إلى أن الطريقة ا
تقوم علي الشرح اللفظي وأداء النموذج وتصحيح األخطاء من قبل المعلم والممارسة والتكرار 
من جهة المتعلم وهذا بال شك يوفر للمتعلم فرصة جيدة للتعلم مما يؤثر بدور إيجابي علي 

 أحمد محمد عبد الفتاحكفاءة األداء المهاري وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة 
  ، أنه حدث تحسن في القياس للمجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي. )6(م)1999(

  
أن قيام المدرب بعمل نموذج مع شرح المهارة وعرض م) 1990( حنفي مختارويري 

صورة لها فان هذا يعد من افضل الطرق في تعليم أداء مهارات كرة القدم ، وان درجة أداء 
درب علي الشرح الجيد الدقيق لفن أداء المهارة من الالعبين للمهارة تتوقف علي مقدرة الم

  ) .94: 30حيث صحة األوضاع لكل أجزاء الجسم خالل عملية التعليم (
  

 Kulik"كوليك بارجيرت، دراوفس  ويتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كًال من

Driwns, Bargert ")1993(م)121( وراي ،raea ")1993(م)أســـامة أحمـــد  ،)125"
ــ ــز" عب والتــي أكــدت نتــائجهم إلــي أن  )98(م)2003(" ، "ميرفــت ســمير )7(م)2001(د العزي

الطريقــة التقليديــة والتــي تعتمــد علــي الشــرح اللفظــي وأداء النمــوذج العملــي أدت إلــي اســتيعاب 
  المتعلم للمهارات الحركية وتعلمها بشكل إيجابي.

  
)، 95(م)200( فى الجيالنيمصطنتائج دراسة كًال من  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع  
) في أن الطريقة التقليدية المستخدمة في هذه الدراسات أدت إلى 15(م)2001( زكىإيهاب 

  ."إيجابية الناشئ لتعلم واستيعاب المهارات "قيد البحث
  

) عدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين مجموعــات البحــث الثالثــة 8يتضح من جدول (
منخفضـــى المســـتوى) فـــى القيـــاس  –متوســـطى المســـتوى  –ى وفقـــًا للمســـتوى (مرتفعـــى المســـتو 

  البعدى إلختبارات كرة القدم المستخدمة.
) وجود فروق دالة حصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى 9كما يتضح من جدول (  

من   للمجموعة التجريبية فى جميع اإلختبارات المهارية ولصالح القياس البعدى. ويتبين 
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حصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس إق دالة ) وجود فرو 10جدول (
  البعدى لإلختبارات المهارية ولصالح المجموعة التجريبية.

  
ذلــــك إلــــي أن البرمجيــــة التعليميــــة المقترحــــة ســــاعدت المتعلمــــين مــــن  ويعــــزو الباحــــث

حلة متقدمــة المجموعة التجريبية من ذوى المستويين المنخفض والمتوسط إلي الوصول إلي مر 
وذلك تبعًا للتدريبات المتدرجة التــي قــدمت لهــم حيــث أنــه مــن األســس الهامــة التــي تقــوم عليهــا 
اســتراتيجية كيلــر لتفريــد التعلــيم تسلســل التتابعــات التعليميــة حيــث نظمــت التــدريبات فــي تتــابع 

إلــي  تعليمــي بحيــث تقــود كــل خطــوة فــي هــذا التتــابع التعليمــي إلــي الخطــوة التاليــة بشــكل أدي
تقدمهم في اتجاه الهدف النهائي للــتعلم هــذا باإلضــافة إلــي قــدرة الكمبيــوتر علــي تقــديم التعزيــز 
البصــري الفــوري لإلجابــة الصــحيحة علــي االختبــارات بعــد كــل وحــدة تعليميــة وتلمــيح لإلجابــة 

  الخاطئة مع إعطاء فرصة لهم لتكرار المحاولة حتى يصلوا إلي مرحلة اإلتقان.
  

باحث هذه النتائج إلى فاعلية استخدام برنامج الوسائط المتعددة والذى تم ُيرجع الكما 
حيث وفر للمتعلم مداخل جديدة إلكتساب المعلومات  ةتطبيقة على المجموعة التجريبي

بطريقه فردية بتتابع مناسب مع إعادة واسترجاع هذه المعلومات بما يتناسب مع قدراته 
عليمية داخل البرنامج وعرضها بشكل تدريجى مبسط الشخصية. كما أن تقديم المادة الت

بواسطة عرض صور ثابتة للمهارات األساسية مع صور ثابتة ولقطات فيديو متحركة 
وبالسرعة الطبيعة لألداء جعل المتعلم يرغب فى أن يصبح قريبًا من هذه  بالتصوير البطيء

تصحيح أخطاء األداء من الصورة مع ربط ذلك باألداء العملى لما سبق وشاهد ثم تصوره و 
خالل تمكينه من العودة إلى البرنامج مرة أخرى إلمداده بتعزيز فورى عند عدم تمكنه من أدء  

  المهارة أو جزء منها ، مما يؤدى إلى تحسين وتطوير االداء المهارى.
  

إلى أن استخدام م) 2001( وفيقة مصطفى سالمويتفق هذا مع ما أشارات اليه 
على تحفيز حواس المتعلم بشكل كبير فهو يعتمد على المداخل الحسية  الكمبيوتر يساعد

إلى عنصر الحركة لديه  باإلضافةللمتعلم حيث يخاطب حاسة السمع والبصر واللمس 
 إعادةوبالتالى فهو يساعد على تحسين كفاءة هذه الحواس للمتعلم ، كما تشير إلى أن 

المتعلم بتغذية راجعة بتعزيز  دمداإمع تعددة واسترجاع المعلومات داخل برنامج الوسائط الم
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فورى يعتمد على سرعة المتعلم الذاتية ووفقًا لقدراته الشخصية يزيد من قدرته على التفكير 
والتأمل والبحث عن المعلومات كما تشير إلى أن استخدام الكمبيوتر يساعد على تحفيز 

يخاطب حاسة  حواس الطالبات بشكل كبير فهو يعتمد على المداخل الحسية للمتعلم حيث
إلى عنصر الحركة لديه وبالتالى فهو يساعد على تحسين  باإلضافةالسمع والبصر واللمس 

  ).272- 270:105كفاءة هذه الحواس للمتعلم (
  

 إســتراتيجيةلــي أن مصــممي إ )م2001("محمد محمود الحيلة"  يشيروفي هذا الصدد 
الســلوك ألقصــي درجــة ممكنــة وفــي  كيلر كانوا يهدفون من خاللها إلي تعظيم إثابــة أو مكافئــة

واإلحباط وٕازالة الخوف من العقــاب، هــذا  االنطفاءالوقت نفسه التقليل ألكبر درجة ممكنة من 
أي البــد علــي المــتعلم أن يــتقن  اإلســتراتيجيةباإلضافة إلي أن، اإلتقان يعتبر هــو أســاس لهــذه 

يصــــل إلــــي مســــتوي اإلتقــــان المهــــارة قبــــل االنتقــــال إلــــي غيرهــــا ممــــا يجعــــل المــــتعلم البــــد وأن 
ــــي تجعــــل المــــتعلم دؤوب علــــي الــــتعلم  ــــاءة التعليميــــة الت ــــي مرحلــــة الكف المطلــــوب وبالتــــالي إل
المســـتمر، نشـــط متفاعـــل مـــع الوحـــدة التعليميـــة ســـريع البديهـــة فـــي اكتشـــاف أخطـــاؤه، وبالتـــالي 

  )113: 88محاولة تصحيحها قبل تراكمها.(
  

، "وتوفيق مرعي ومحمد محمود  )م1997("أحمد عفت مصطفي" كما يشير كًال من 
ــــة"  ــــوب مــــنهم  )م1998(الحيل ــــم الموضــــوع الدراســــي المطل أن معظــــم المتعلمــــين يمكــــنهم تعل

بمســتوي اإلتقــان المحــدد إذا أخــذ بعــين االعتبــار ميــولهم ومعــرفتهم الســابقة وتــوافر لهــم تــدريس 
  )154: 18)(129: 4جيد ووقت كافي للتعلم يتناسب مع معطياتهم الشخصية.(

  
 اإليجـــابيأفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة إلـــى التـــأثير  الفـــروق لصـــالحيرجـــع الباحـــث كمـــا 

(المتبع) ويزيد  التقليديحيث أن هذا األسلوب يكثر جمود التدريس  تعليمىبرنامج الاللمحتوى 
العمليـــة التعليميـــة  فـــيإلـــى المشـــاركة اإليجابيـــة  المتعلمـــينمـــن تجـــارب المتعلمـــين حيـــث يـــدفع 

وهــذا  الــتعلمينبــع أثنــاء  الــذي ماط الدروس بنشاط آخر أكثر عمقــًا يتصــل باهتمــامهومتابعة نش
ار المواقـــف التعليميـــة يـــالـــتعلم حيـــث أن اخت فـــيالطريقـــة التقليديـــة (المتبعـــة)  فـــيمـــا ال يتـــوفر 

المتعلمــين نحــو ممارســة النشــاط الحركــى وزيــادة بــذل  ودافعيــهالمختلفة يعمل على إثارة اهتمام 
  .بالنفس الجهد والثقة
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ســاعد علــى خلــق جــو ي البرنامج التعليمى بإســتخدام الوســائط المتعــددةأن استخدام كما 

وكذلك تفهم كــل جــزء مــن أجــزاء المهــارة وتعلمهــا بســهولة  المتعلمينمن االهتمام واالنتباه لدى 
 وأن تقسيم الموقــف التعليمــي يــؤدي إلــى زيــادة فــرص النجــاح وتقليـــل االستجابـــة الخاطئـــة، ممــا

  .يؤدي إلى تجنب سلبية المتعلم وزيادة مشاركته اإليجابية.
  

علــى أن عمليــة الــتعلم تــتم م) 1992( فــتح البــاب عبــد الحلــيموفــى هــذا الصــدد يؤكــد    
علـــى أكمـــل وجـــه إذا حـــرص المعلـــم علـــى اســـتخدام الوســـائط التعليميـــة المختلفـــة التـــى تتصـــل 

التــــــــــى تعــــــــــزز الســــــــــلوك  بتــــــــــوفير المثيــــــــــر المضــــــــــبوط الــــــــــذى يحقــــــــــق اإلجابــــــــــة المطلوبــــــــــة
  )55-52:63المطلوب.(

  
قد جذبهم العمل بما شاهدوا من خالل  المتعلمينيعزو الباحث ذلك إلى أن كما   

وما يشمله من صور مسلسلة متتالية حيث أنه لم يسبق لهم التعلم بمثل البرنامج التعليمى 
لهم  المعلمم مع توجيه هذا األسلوب وقد شاهدوا ومارسوا أكثر من مرة واكتشفوا العمل بأنفسه

الخاصة بالمهارة  وتدعيمها باإلشاراتمما أدى إلى إكسابهم خبرات تعلم ، كما أن المشاهدة 
وبألوان مختلفة جذابة جعل عرض هذه المهارات أقرب ما يكون للحقيقة  والخطوات التعليمية

  المتعلمين.وأحب إلى 
  

عددة إحدى النظم التي تستخدم معظــم أن الوسائط المت  Gentaryجنتري كما يذكر         
الوســائل التكنولوجيــة المتقدمــة والمتاحــة عمليــا إلنتــاج أنشــطة ذات معنــي ، والتــي ينــتج زيــادة 

  ) 56:  113الفعالية والتفاعل بين المستخدم والمواد وثيقة الصلة بالمعرفة.(
  

متغير كما يعزو الباحث هذا التقدم الذي طرأ علي المجموعة التجريبية إلى ال
التجريبى الذى يتمثل في الوسائط المتعددة والتى خلقت بيئة تعليمية جيدة من خالل إشراك 
جميع حواس المتعلم واستثارة دوافعه نحو التعلم ومساعدته علي التفكير العلمي المنظم وجعله 

ته وقيمه يسير في العملية التعليمية ، وفقًا لرغبته وسرعته وقدراته مما دفع الناشئ للشعور بذا
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ودوره في العملية التعليمية مما أدي إلى استيعابه وٕادراكه للحقائق والمعارف المرتبطة 
  بمستوي األداء المهاري والتعلم الصحيح

  
أن إتقان المتعلم للمهارات يعتمد علي م) 1986( أحمد اللقانيوفي هذا الصدد يذكر 

  وع التدريب الذي أتيح له.وجود المادة التعليمية التى أتيحت له فرصة دراستها ون
)3  :40 (  

  
،   م)1979(الحميـــد جـــابر عبـــد كمـــا تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع مـــا اتفـــق عليـــه كـــل مـــن 

ــا،  م)1998( وعنايــات فــرج أن تكنولوجيــا م) 2000( وخالــد مالــك، م) 1998( وباربــارا، ريت
ــيم يعتبــر األســلوب األكثــر تطــورًا فــى عمليــة التعلــيم حيــث يتــألف البرنــامج مــن خطــوات  التعل

صــغيرة وســهلة ومتدرجــة ولــذا فهــو يعتبــر أكثــر أنــواع التعلــيم فعاليــة وكفايــة لقيــام المــتعلم بــدور 
زيز اإليجــابى للمــتعلم كمــا تتــيح هــذه عإيجابى فــى العمليــة التربويــة مــا يتميــز هــذا األســلوب بــالت

برنــامج المعلــم البــرامج أن يعمــل المــتعلم وفقــًا لســرعته الخاصــة فــى عمليــة الــتعلم، كمــا يمكــن ال
مــن مراقبــة تقــدم المــتعلم، وتبقــى دافعيــة المــتعلم عاليــة ألن البرنــامج قــد صــمم ليضــمن مســتوى 
عـــالى مـــن النجـــاح فضـــًال عـــن أن المتعلمـــين يســـتطيعون التوقـــف والبـــدء عنـــد أى لحظـــة فـــى 

  )23: 31)(29: 16)(160: 57)(17، 16: 20(.البرنامج
  

اس البعدى عن القياس القبلى لدى كل ) وجود نسب تقدم للقي11يتضح من جدول (
  من المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك فى اإلختبارات المهارية .

  
يعــزو الباحــث هـــذا التقــدم إلـــي قــدرة برمجيــة الوســـائط المتعــددة علـــي تقــديم المحتـــوي و 
عــن طريــق اللغــة اللفظيــة المقــروءة ، والمتوســط المــنخفض  ينالمســتويللمــتعلم ذوى التعليمــي 

صـــور والرســـومات الثابتـــة، الصـــور والرســـومات المتحركـــة، المـــؤثرات الصـــوتية والموســـيقي، ال
وبالتالي فإن البرمجية تخاطب في المتعلم جميع حواسه وتســتثير دوافعــه نحــو  لقطات الفيديو.

الــتعلم وبالتــالي تســاعده علــي التفكيــر العلمــي المــنظم وتجعلــه يســير فــي العمليــة التعليميــة وفقــًا 
وسرعته مما يدفع بالمتعلم إلي الشعور بذاته ودورة في العمليــة التعليميــة ممــا أدي إلــي  لقدراته

  استيعابه وٕادراكه للحقائق والمعارف المرتبطة بمستوي األداء المهاري والتعلم الصحيح.
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ـــــي أن المتعلمـــــين ) مHofstetter ")1995هوفســـــتتر  وفـــــي هـــــذا الصـــــدد "يـــــذكر إل
% ممــا يســمعونه 50% ممــا يســمعونه ولكــنهم يتــذكرون 30% ممــا يشــاهدونه و 20يتــذكرون 

هدونه متزامنــــــــا مــــــــع التعليــــــــق % ممــــــــا يشــــــــا80ويشــــــــاهدونه، بينمــــــــا يتــــــــذكرون أكثــــــــر مــــــــن 
  ).122:114(الصوتي.
  

علــي أن اســتخدام التعزيــز ) م2001"وفيقــة مصــطفي ســالم" ( وفــي هــذا الصــدد تؤكــد
مــن تثبيــت اســتجاباته حيــث يــتم الفــوري المناســب للمــتعلم يــؤدي إلــي تعلــم أفضــل كمــا تمكنــه 

الـــتعلم عـــن طريـــق معرفتـــه الفوريـــة لمـــدي صـــحة اســـتجابته لكـــل مثيـــر تعليمـــي مـــن المثيـــرات 
المتتابعـــة فـــي البرمجيـــة كمـــا تؤكـــد علـــي أن اســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي التعلـــيم يعمـــل علـــي 

  ).212:105توصيل المعلومات للمتعلم بصورة شيقة وأكثر عمقًا وبدون ملل (
  

"محمــد ســعد زغلــول ومكــارم أبــو هرجــة وهــاني ســعيد عبــد  ذا الصــدد يشــيروفــي هــ
أن تقســـيم الموقـــف التعليمـــي يـــؤدي إلـــي زيـــادة فـــرص النجـــاح والتقليـــل مـــن  )م2001(المـــنعم" 

االستجابة الخاطئة مما يؤدي إلي تجنب سلبية المتعلم وزيادة مشاركته اإليجابيــة فــي اكتســاب 
  ).7:79الخبرة (

  
علــى المجموعــة الضــابطة فـــى بب تقــدم أفــراد المجموعـــة التجريبيــة ويعــزو الباحــث ســ  

بإســــتخدام الوســــائط  تفريــــد التعلــــيمإســــتخدام المجموعــــة التجريبيــــة للبرنــــامج إلــــى نســــب التقــــدم 
حيــث ســاعد ذلــك علــى إثــارة اهتمــام المتعلمــين وتحفــزهم علــى بــذل الجهــد فــى الــتعلم  المتعــددة

أخــذ فــى االعتبــار شخصــية ويبالخبرات  المتعلمينمد ي البرنامجوعدم شعورهم بالملل حيث أن 
وكــذلك تراعــى الفــروق الفرديــة  موحاجــاته موميــوله مومســتوى قــدراته مالتــى تقــدم إلــيه المتعلمــين

لــــتعلم وٕاتقــــان  متعلمــــينبيــــنهم ومــــن هنــــا نجــــد أن البرنــــامج التعليمــــى المقتــــرح أتــــاح الفــــرص لل
هــذا األســلوب مــن تقســيم للمهــارة إلــى خطــوات لمــا يتميــز بــه  ات األساسية فــى كــرة القــدممهار ال

صــغيرة فــى ضــوء التسلســل المنطقــى لهــا بطريقــة متتابعــة ومنظمــة ممــا يســاعد علــى فهــم كــل 
  .جزء من أجزاء المهارة وتعلمها بسهولة

  
إلــى أن تقســيم الموقــف م) 2003( وآخــرون محمد ســعد زغلــولوفى هذا الصدد يؤكــد 

وتقليل االستجابة الخاطئة مما يؤدى إلى تجنب ســلبية  التعليمى يؤدى إلى زيارة فرص النجاح
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 مالذاتيــة ووفقــًا لقــدراته مالمتعلمين وزيادة مشــاركتهم اإليجابيــة فــى اكتســاب الخبــرة وفقــًا لســرعته
وأداء كـــل تمـــرين وتكـــراره وفقـــًا لمـــا  مللعمـــل فـــى الوقـــت المناســـب لهـــ مواســـتعداده موٕامكانيـــاته

تركيــز فــى األداء ومحاولــة الوصــول إلــى األفضــل دائمــًا شــعر باالطمئنــان واليحتاجــه يجعلــه ي
  )7:77( المتعلمين.بثقة واعتماد على النفس وهذا يزيد من دافعية 

   
ويعـــــزو الباحــــــث هــــــذا التقــــــدم الــــــذي طــــــرأ علــــــي المجموعــــــة التجريبيــــــة إلــــــى أن هــــــذه 

بقدراتـــه  االســـتراتيجية تنـــادي بمراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين المتعلمـــين ومقارنـــة مســـتوي المـــتعلم
الذاتية والعمل علي تنميتها دون خوف والمقارنة بمستوي تحصيل باقي المتعلمين، ممــا يدفعــه 
ــًا فــال يصــاب باإلحبــاط عنــد العمــل مــع ذوي المســتويات المختلفــة ، كمــا أن  إلــي العمــل تلقائي
ــــي زيــــادة  ــــة الراجعــــة المرتبطــــة بكــــل خطــــوة مــــن خطــــوات األداء تســــاعد عل اســــتمرارية التغذي

  الت النجاح وفي الوقت نفسه يقلل من احتماالت الفشل والفتور في تحقيق األهداف.احتما
  

 تفريــد التعلــيمبرنــامج كمــا يعــزو الباحــث ســبب تقــدم أفــراد المجموعــة التجريبيــة إلــى أن 
علــى ترتيــب المــادة العلميــة فــى الــذاكرة بطريقــة معينــة كمــا  الوســائط المتعــددة يســاعد باســتخدام

حليل العقلى للحركة مما يسهل عملية استرجاع وتذكر المعلومات المعرفية أنه يساعد على الت
  .أو الحركية مرة أخرى عند الحاجة إليها

  
أن الوســائل المرئيــة تعمــل علــى تحســين  إلى ريم محمد محسن وفى هذا الصدد تشير

  )4:33(.فهم المتعلم وتنمية قدراته ومساعدته على تحسين أدائه الحركى 
  



 
 
 
 
 
 
 الخامسالفصل 

 اإلستنتاجات والتوصيات
 

 اإلستنتاجاتأوال ً : 
 التوصياتثانيًا : 
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 :والتوصيات االستنتاجات 
 أوالً اإلستنتاجات

فــي ضــوء أهــداف البحــث وفروضــه وفــى حــدود عينــة البحــث ومــن خــالل المعالجــات 
لباحـــث إلـــى اإلحصـــائية وانطالقـــا مـــن خـــالل النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا، فقـــد توصـــل ا

  االستنتاجات التالية:
للمجموعــة الضــابطة فــى جميــع بين القياســات القبليــة والبعديــة  وجدت فروق دالة إحصائياً  - 

  .ولصالح القياس البعدىاإلختبارات المهارية قيد البحث 
ســاهم بطريقــة ايجابيــة  المتعــددةتفريد التعليم (إستراتيجية كيلر) باستخدام الوســائط أسلوب  - 

الجـــرى  –اإلحســـاس بـــالكرة (فـــى كـــرة القـــدم المهـــارات األساســـية توى تعلـــم فـــي تحســـن مســـ
لتالميـــــذ الصـــــف األول ) رميـــــة التمـــــاس –ضـــــرب الكـــــرة بـــــالرأس  –التصـــــويب  –بـــــالكرة 

 .اإلعدادي

وجــدت فــروق دالــة إحصــائية بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى القيــاس البعــدى  - 
ضرب  –التصويب  –بالكرة  الجري –س بالكرة اإلحسا(فى كرة القدم لمهارات األساسية ل

 ولصالح المجموعة التجريبية )رمية التماس –الكرة بالرأس 

ــــ -  ــــة تفوق ــــى ت المجموعــــة التجريبي  نســــب التحســــن للمهــــارات المجموعــــة الضــــابطة فــــيعل
ضــرب الكــرة  –التصــويب  –الجــرى بــالكرة  –اإلحســاس بــالكرة (فــى كــرة القــدم  األساســية
 .)التماسرمية  –بالرأس 
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 التوصيات:ثانيًا 

  استنادا إلى ما أشارت إليه نتائج البحث يوصى الباحث باالتي:
ضـــرورة تطبيـــق البرنـــامج التعليمـــي بتفريـــد التعلـــيم (إســـتراتيجية كيلـــر) باســـتخدام الوســـائط  - 

لمـــا أثبتتـــه نتـــائج هـــذه لتالميـــذ المرحلـــة اإلعداديـــة  القـــدمفـــي تعلـــم مهـــارات كـــرة  المتعـــددة
  .الدراسة

بــــاقى فــــي تعلــــم  المتعــــددةتطبيــــق  تفريــــد التعلــــيم (إســــتراتيجية كيلــــر) باســــتخدام الوســــائط  - 
 .األساسية لكرة القدممهارات ال

ضرورة توافر معامل وأجهزة الكمبيوتر في المدارس واستخدامها في عملية تعلم المهــارات  - 
التربيــة بــدرس  بصــفة خاصــة القــدمالحركية باألنشطة الرياضية بصفة عامــة ورياضــة كــرة 

 .الرياضية

لالطــالع المرحلة اإلعداديــة مدارس جميع عمل دورات تدريبية لمدرسي التربية الرياضية ب - 
وســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي األســاليب فــى طــرق التــدريس وٕاســتخدامات علــى احــدث 

 التربية الرياضية.

احــل ســنية إجراء دراسات مماثلــة علــى أنشــطة رياضــية أخــرى بــدرس التربيــة الرياضــية ومر  - 
 مختلفة.
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 المراجع العربية واألجنبية:
 اوال: المراجـــع العربية

  م.1984، دار المعارف التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاتهإبراهيم وجيه :  -1
طنطـــا  مطبعـــة ابـــو العنـــين ، ، أســـاليب التعلـــيم الفـــردى:  إحســـان مصـــطفي الشـــعراوي  -2

  م.1194،
، مؤسســة الخلــيج العربــي ،  درســيالوسائل التعليمية والمــنهج المأحمد حسين اللقاني :  -3

  . 1986القاهرة ، 
فعالية استخدام استراتيجية كيلر لتفريد التعليم في إتقان تالميذ أحمد عفت مصطفي :  -4

رســـالة  ، المرحلـــة اإلبتدائيـــة للمهـــارات األساســـية فـــي الكســـور العشـــرية
عــة معهد الدراســات والبحــوث التربويــة كليــة التربيــة بــالعريش جام ،ماجستير 

  م.1997قناة السويس القاهرة 
أثــر نمذجــة مهــارات تشــغيل األجهــزة التعليميــة باســتخدام "أحمد فتحي أحمد الصــواف :  -5

نظام التوجية الكمبيوترى على مستوى االداء المهارى والتحصيل المعرفــى 
"، رســـالة ماجســـتير ،كليـــة  بكليـــة التربيـــة للطـــالب المنـــدفعين والمتـــوترين

  م2000زهر ،التربية ،جامعة األ
" ، تــأثير التغذيــة الرجعيــة علــي تعلــم الوثــب العــالي للمبتــدئينأحمــد محمــد عبــد الفتــاح:  -6

رســالة ماجســتير ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين بالقــاهرة ، جامعــة حلــوان ، 
1999 . 

اثر برنــامج تعليمــى بإســتخدام الهيبرميــديا علــى تعلــم " أسامة احمد عبد العزيز احمــد :  -7
"، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة التربيـــة بقة الوثــــب العــــالى لــــد المبتــــدئينمســـا

  م.2001الرياضية بالمنيا ،جامعة المنيا ن
،  دليل المدربين وأوليــاء األمــور،  اإلعداد النفسي لتدريب الناشئينأسامة كامل راتب : -8

 م .1997دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

جلس القومى للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا اسهامات الم: " السعيد محمد رشــاد  -9
،الموتمر العلمــى  فى صنع السياسة التعليمية وتوجية مستقبلها فى مصر

الســـنوى الرابـــع مســـتقبل التعلـــيم فـــى الـــوطن العربـــى بـــين اإلقليميـــة والعالميـــة 
  م.1996،الجزء الثانى ،كلية التربية ، جامعة حلوان ،ابريل ،
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دار الكتــاب  ، 2ط،  "تكنولوجيا التعلــيم" نظــرة مســتقبليةال بهبهاني: الغريب زاهر وٕاقب -10
 م.1999القاهرة، ،  الحديث

  م.1993،  القاهرة  ، دار المعارف،  تكنولوجيا تطوير التعليمالفرجاني عبد العظيم :  -11
تأثير استخدام الحاسب االلى متعدد الوســائط علــى تعلــم "النبوى عبد الخالق ســالمة :  -12

"،رســالة ماجســتر ، كليــة التربيــة الرياضــية  ض مهــارات رياضــة الجمبــازبعــ
  م.2001للبنين بالهرم ،جامعة حلوان ،

مكتبــة ،  مهــارات التــدريسإمــام مختــار حميــدة، أحمــد النجــدي، صــالح الــدين عرفــه:   -13
 م2000 ، القاهرة، الزهراء 

، ، القــاهرة ، كــر العربــي دار الف ،  المعرفــة الرياضــيةأمــين الخــولي، محمــود عنــان :  -14
  م.1999

اســـتخدام منظومـــة وســـائط متعـــددة وتأثيرهـــا علـــى تعلـــم بعـــض أيهـــاب فتحـــي ذكـــي:  -15
كليــة  ، رســالة دكتــوراه ، المهــارات األساســية لــدى المبتــدئين فــي المالكمــة

 م.2001 ، جامعة طنطاالتربية الرياضية ، 

، ترجمــة بــدر التعريــف ومكونــات المجــال –تكنولوجيا التعليم بارباراسيلز، ريتا ريتشــى:  -16
  م.1998، مكتبة الشقرى، الرياض  بن عبد اهللا الصالح

 م.1986 ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، الوسائل التعليميةبشير عبد الحميد الكلوب:  -17

دار الفكــر للطباعــة والنشــر ،  تفريد التعلــيمتوفيق أحمد مرعي، محمد محمود الحيلــة :  -18
  .م1998، األردن ، عمان ، والتوزيع 

ــــــــتعلمجــــــــابر عبــــــــد الحميــــــــد :  -19 ــــــــات ال ، دار الكتــــــــاب الحــــــــديث، ســــــــيكولوجية ونظري
  م.1989الكويت،

القــاهرة ، دار النهضــة العربيــة ،  التعلــيم وتكنولوجيــا التعلــيمجــابر :  جــابر عبــد الحميــد -20
  م1979

 القــاهرة، ر الفكــر العربــي دا،  استراتيجيات التــدريس والــتعلمد جابر: جابر عبد الحميد -21
  م.1999 ،
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تحليــل تجريبــى ألثــر بعــض عناصــر خطــة كيلــر علــى تحصــيل :  جمال احمد الخطيب -22
جامعــة الــدول  مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة ، ،الطلبة فى مساق جامعى 

  م.1993يناير ، العربية ، العدد الثامن والعشرون ،
تعليمــى بإســتخدام اســلوب الوســائط الفائقــة  تأثير برنامج:  جوزيف ناجي اديب بقطر -23

،رســـالة علـــى تعلـــم بعـــض المهـــارات االساســـة لتـــنس الطاولـــة للمبتـــدئين 
  م .2003دكتوراة ، كلية التربية بمدينة السادات ، جامعة المنوفية ،

ــة والتطبيــقحســن شــحاتة :  -24 ــين النظري ، الــدار العربيــة للكتــاب ،  المنــاهج الدراســية ب
  م.1998، القاهرة 

"بحــث تجريبــى لمقارنــة مــدى فاعليــة بلــوم وكيلــر فــى التعلــيم حســن محمــد العــارف :  -25
لالتقان فى تعليم المفاهيم العلمية لدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائى 

  م.1992جامعة عين شمس ،، كلية البنات  "،رسالة دكتوراة ،
التدريســية محاولــة  تصــنيف األهــدافحســن محمــد زيتــون، كمــال عبــد الحميــد زيتــون :  -26

  م.1995، دار المعارف اإلسكندرية عربية
، تطوير المنــاهج، أســبابه، أسســه، أســاليبه، خطواتــه، معوقاتــهحلمي أحمد الوكيــل :  -27

  م.1999، القاهرة ، دار الفكر العربي 
االتجاهــات الحديثــة فــى تخطــيط وتطــوير :  حســن بشــير محمــودو حلمــي أحمــد الوكيــل  -28

  م.1999الفكر العربي ، القاهرة، ، دار  االولى  برنامج المرحلة
، دار زهـــران للنشـــر أســـس تخطـــيط بـــرامج التـــدريب الرياضـــيحنفـــي محمـــود مختـــار:  -29

  م.1988والتوزيع، القاهرة، 
 ، دار الفكــر العربــي ، األســس العلميــة فــي تــدريب كــرة القــدمحنفــي محمــود مختــار:  -30

 م.1990 ، القاهرة

 م.2000، عالم الكتب، القاهرة تكنولوجيا التعليم المفتوح خالد مصطفى مالك: -31

، القــاهرة ، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر ،  الوســائط التعليميــةرشــدي لبيــب وآخــرون :  -32
  م.1986



  -97 - 

التأثير استخدام بعض الوسائل المرئية علــى المســتوى أداء بعــض : ريم محمد حســن  -33
ماجســتير، كليــة التربيــة الرياضــية ، رســالة الوثبــات فــى التمرينــات الحديثــة
 م.1995للبنات، جامعة حلوان، القاهرة، 

المكتبـــة ، 2ج،  تكنولوجيـــا التعلـــيم تصـــميم وٕانتـــاج الوســـائل التعليميـــةزاهـــر أحمـــد :  -34
  م.1997 ،األكاديمية القاهرة 

 ، القــــاهرة، مكتبــــة األكاديميــــة ، ال تكنولوجيــــا التعلــــيم كفلســــفة ونظــــامزاهــــر أحمــــد :  -35
 م1996

جــوم ،منشــأة المعــارف الكرة الطائرة استراتيجية تدريبات الدفاع والــهزكي محمد حســن : -36
 م1998، االسكندرية ،

التـــدريس بأســـلوب االكتشـــاف وأثـــره علـــى اكتســـاب مهـــارات زينـــب إســـماعيل محمـــد:  -37
، رســالة دكتــوراه ، كليــة التربيــة الرياضــية، جامعــة التصــويب فــي كــرة اليــد

 م.1996طنطا، 

اثــر اســتخدام الهيبرميــديا علــى التحصــيل الدراســى واالتجاهــات " زينــب محمــد أمــين :  -38
ــة "، رســالة دكتــوراة ، كليــة التربيــة بالمنيــا ،جامعــة  لــدى طــالب كليــة التربي

  م.1995المنيا ،
فاعليــة برنــامج تعليمــي مقتــرح بإســتراتيجية كيلــر ســالي محمــد محمــد عبــد اللطيــف :  -39

ســتخدام الهيبرميــديا علــي تعلــيم بعــض مهــارات الهــوكي (تفريــد التعلــيم) بإ
، كليــة التربيــة الرياضــية ، رســالة دكتــوراة ،  لطالبات كلية التربية الرياضية

  م2005، جامعة طنطا 
فاعلية استخدام الحقائب التعليمية علي اإلنجاز المهاري فــي  سوسن حسني محمود : -40

 ،جامعــة حلــوان بالقــاهرة ، لبنــات كليــة التربيــة ل، رســالة دكتــوراه كــرة الســلة 
  م.2001

الشــرق األوســط  ، المعجــم الصــافي فــي اللغــة العربيــةصــالح العلــي الصــالح وآخــرون:  -41
 م.1989 ، الرياض ، للطباعة والنشر

، دار البارودي العملية للنشر والتوزيع ، تكنولوجيا الوسائل التعليمية صباح محمود :  -42
  م.1998، القاهرة 
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القيــاس والتقــويم التربــوي والنفســي أساســياته وتطبيقاتــه ح الدين محمود عالم : صال -43
  م.1999، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  وتوجهاته المعاصرة

" اثر اســتخدام الهيبرميــديا علــى التحصــيل :  سكندراضياء الدين زاهر وكمال يوسف  -44
دكتـــوراة ، كليـــة "، رســـالة الدراســـى واالتجاهـــات لـــدى طـــالب كليـــة التربيـــة 

  م.1995التربية بالمنيا ،جامعة المنيا ،
التخطــيط لمســتقبل التكنولوجيــا التعليميــة فــي :  اســكندر ضــياء زاهــر، كمــال يوســف -45

  م.1996، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  النظام التربوي
تعلم " فاعليــة اســتخدام الكمبيــوتر وبعــض اســتراتيجيات الــ:  عــادل الســيد محمــد ســرايا -46

المفرد فى تنمية التحصيل االبتكارى واالتجاة نحــو مــادة العلــوم فــى ضــوء 
رســالة دكتــوراة ، كليــة ، االسلوب المعرفى لدى تالميذ المرحلة االعدادية " 

  م.1998التربية ، جامعة طنطا ، 
تكنولوجيا التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر والفيديو فــي التعلــيم عاطف السيد:  -47

 م.2001 ، ةاإلسكندري ، مطبعة رمضان ، التعلمو 

مدي فاعلية برنامج لتدريب الطالب المعلمين علي تصميم وٕانتاج عبادة احمد عبــادة:  -48
 ، مجلــة كليــة التربيــة ، بــرامج تعليميــة تفاعليــة وتنميــة تفكيــرهم اإلبتكــاري

 م.2002 ، العدد الثامن ، المجلد الثامن عشر ، جامعة أسيوط

 ،مركــز الكتــاب للنشــر ، تكنولوجيــا التعلــيم فــي التربيــة الرياضــيةالحميــد شــرف: عبــد  -49
 م.2000 ، القاهرة

فاعليــة اســتراتيجية التــدريس الشخصــية العالجيــة :  عبد السالم مصطفي عبــد الســالم -50
 ، فــى تحصــيل التالميــذ واتجــاهتهم نحــو العلــوم بالصــف الثــانى االعــدادى

التــدريس ،المــؤتمر العلمــى الرابــع ، نحــو  الجمعيــة المصــرية للمنــاهج وطــرق
  م.1992اغسطس ، 6-3تعليم أساسى أفضل ، المجلد االول ، القاهرة  

ــــة:  عبــــد العظــــيم عبــــد الســــالم الفرجــــاني -51 ــــف التعليمي ــــا المواق ، دار الهــــدى  تكنولوجي
  م.2000لنشروالتوزيع ، المنيا ،

ـــة التكنو عبـــد العظـــيم عبـــد الســـالم الفرجـــاني:  -52 ـــةالتربي ـــا التربي ـــة وتكنولوجي دار  ، لوجي
 م.1997 ، القاهرة ، غريب للطباعة والنشر
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ـــة :  عـــدنان زيتـــون حيـــدر -53 مجلـــة محكمـــة تصـــدر مـــن اللجنـــة الوطنيـــة القطريـــة ، التربي
، مطــابع وزارة التربيــة والتعلــيم الثقــافى ، 102للتربية والثقافــة والعلــوم ، العــدد

  م.1992الدوحة ، قطر،سبتمبر، 
، الطابعــة الســابعة، التــدريب الرياضــي ، نظريــات وتطبيقــاتم الدين عبد الخــالق: عصا -54

  م.1990دار المعارف، اإلسكندرية، 
التدريس للتعلم في التربية الرياضية أساليب، اســتراتيجية، تقــويم عفاف عبد الكريم :  -55

  م.1990منشأة المعارف اإلسكندرية ، 
جامعــة كليــة التربيــة ،  التعلــيم والتجديــد التربــوي  تكنولوجيــاعلــي محمــد عبــد المــنعم :  -56

  م.1992، القاهرة ، األزهر 
، دار الفكــر العربــى، مناهج وطرق تــدريس التربيــة البدنيــةعنايات محمد أحمد فــرج :  -57

 م.1998القاهرة 

فاعليــة برنــامج تعلــم ذاتــى لتنميــة مهــارات : " غــادة عبــد الفتــاح عبــد العزيــز علــي زايــد -58
" ،رســالة دكتــوراة  الزمات لــدى معلمــى التــاريخ فــى المرحلــة الثانويــةإدارة ا

  م.2002،كلية التربية ، جامعة عين شمس ، 
مكتــب العزيــزي  ، االتجاهات الحديثة في إعداد مدربي كرة القدمغازي السيد يوسف :  -59

 م.2000 ،  الزقازيق ، للكمبيوتر

يلر علي تحصيل الطالبــات المعلمــات فــي أثر استخدام طريقة كغدنانة سعيد المقبل :  -60
 ،مــادة الجغرافيــا وعالقتــه بأنمــاط الشخصــية واإلتجــاه نحــو الــتعلم الــذاتي 

  م.1990، جامعة عين شمس ، كلية البنات ، رسالة دكتوراه 
، دار 1، جاســـتراتيجيات وطـــرق التـــدريس والنمـــاذج التدريســـيةفـــؤاد ســـليمان قـــالدة :  -61

  م.1998المعارف الجامعية طنطا 
اثــر برنــامج تعليمــى بإســتخدام أســلوب الهيبرميــديا علــى :  فاطمــة محمــد محمــد فليفــل -62

 تعلم مهارات كرة السلة لدى تالميذات الحلقة الثانية من التعليم االساســى
  م.2003"، رسالة دكتوراة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا ،

، مطـــابع جامعـــة حلـــوان ،  لوجيـــا التعلـــيمتوظيـــف تكنو فـــتح البـــاب عبـــد الحلـــيم ســـيد :  -63
  م.1992، القاهرة 
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ـــد الح -64 ـــيمفـــتح البـــاب عب ـــات التربويـــة فـــي ســـيد:  ل ـــي مجـــال التقني ـــين ف ـــدريب المعلم ت
 م.1994 ، القاهرة ، الكتاب الرابع ، المجلد الرابع ، تكنولوجيا التعليم

المرشــد فــي التقنيــات :  فرد بيرسفال، هنري الينجتون ترجمة عبد العزيز محمد العقيلي -65
  م.1997، السعودية  ، النشر العلمي والمطابع ، الرياض ، التربوية
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  جامعة الزقازيق
  كلية التربية الرياضية للبنين

  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعيةقسم 
  

  
  

  استطالع رأي السادة الخبراء حول
  

تأثير اسلوب تفريد التعليم بإستخدام  "
مهارات آرة  الوسائط المتعددة على تعلم بعض

 "القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية 
 
 
 

  
  دادـــإعـ
  ين عبد اللطيفاحمد بهاء الد

  
  مدرس تربية رياضية

  
  
  

  ـرافـــــــــــإشـ
  

 أ.د/ احمد محمد العقاد

  استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق 
  بكلية التربية الرياضية للبنينالتدريس 

   جامعة الزقازيق

  أ.م.د/محمود محمد متولى

نظريات وتطبيقات الرياضات أستاذ مساعد بقسم 
  ية للبنينالجماعية بكلية التربية الرياض
  جامعة الزقازيق

    
  
  

  م2002 –هـ  1423
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ………………………………………السيد األستاذ الدكتور/ 
  تحية طيبة وبعـد،،

  
 المدرس بمدرسة مجمع حسنى مبارك االعدادية  – احمد بهاء الدين عبد اللطيفيقوم الباحث/   

  بدراسة موضوع:
بإستخدام الوسائط المتعددة تأثير اسلوب تفريد التعليم " 

  على تعلم بعض
 " مهارات آرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

ونظــرًا ألن ســيادتكم مــن الخبــرات العلميــة والتعليميــة والتدريبيــة فــي مجــال الدراســة القائمــة، لــذا   
لياقــة البدنيـــة عناصــر ال أهـــمفالباحــث يتقــدم بهــذه االســـتمارة البحثيــة راجيــًا مـــن ســيادتكم التكــرم بتحديــد 

 ) اإلعــدادي األول(للصــف  لقياســها االختبــارات البدنيــة المســتخدمةالخاصــة بمهــارات كــرة القــدم وكــذلك 
تالميــذ االختبــارات البدنيــة المســتخدمة لعناصــر اللياقــة البدنيــة وكــذلك ) أمــام  √ وذلــك بوضــع عالمــة (

ضـــمن ترونـــه ســـيادتكم ولـــم يـــرد التـــي توافقـــون عليهـــا مـــع التكـــرم بإضـــافة مـــا  الصـــف األول اإلعـــدادي
  ، وال شك أن مساعدتكم هذه سوف تثري البحث وتفيد الباحث كثيرًا.االختبارات البدنية

  
  وهيئة اإلشراف والباحث يتقدمون لسيادتكم بجزيل الشكر.

  الباحث
  :بيانات عن سيادتكم إن رغبتم

  ……………………………………………………………الــدرجـة العلميـة : 
  …………………………………………………………..…الـوظيفـــــــة: 

  ……………………………………………………………مجال التخصص الدقيق : 
  …………………………………………………………..…جهـة العمـــــل : 

  ……………………………………………………….……عـدد سنوات الخبـرة : 
  ……………………………………………………….……العمل بمجال التدريس  : 
  ……………………………………………………….……العمل بمجال التدريب  : 

  
  
  
  



  عناصر اللياقة البدنية الخاصة بتالميذ الصف األول اإلعدادي:
 
 
 
 

  موافق  العنصر  م
غير 
  موافق

      القوة العضلية  1
      التحمل  2
      السرعة  3
      المرونة  4
      الدقة  5
      التوازن  6
      التوافق  7
      الرشاقة  8
      تنفسيجلد دوري   9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : ةـــارات البدنيـــاالختب

  م
  اسم االختبار  المتغيرات

  موافق
غير 
  موافق

  القوة العضلية  1
  اختبار ثنى الذراعين "انبطاح مائل"
  اختبار الوثب العمودى من الثبات.
  اختبار الوثب العريض من الثبات.

    

  التحمل  2

  اختبار الجرى فى المكان دقيقتين
  م200اختبار عدو 

  50فى 3اختبار 
  50فى  5اختبار

    

  السرعة  3

  ث 15اختبار العدو 
  متر من البدء العالى30اختبار العدو 

  ث15اختبار العدو فى المكان 
  م5اختبار الجرى 

    

  المرونة  2
  أختبار ثنى الجذع أمامًا من الوقوف

اختبـــار ثنـــى الجـــذع أمامـــًا مـــن الجلـــوس 
  الطويل

    

  الدقة  4

  اختبار ركل الكرة على المرمى 
  اختبار دقة التمرير على الحائط

ختبار تصويب الكرة على المرمى فى ا
  جزء محدد منة

    

  اختبار التوازن الثابت  التوازن  5
  اختبار التوازن المتحرك

    

  اختبار رمى واستقبال الكرات  التوافق  6
  اختبار الدوائر الرقمية

    

  الرشاقة  7

  اختبار بارو للرشاقة
  م4x 10اختبار الجرى المكوكى 
  اختبار الجرى والدوران

  االنبطاح المائل من الوقوفاختبار 

    

  دتكم:بارات أخرى ترون سيااخت
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المرفقــــات
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  جامعة الزقازيق
  كلية التربية الرياضية للبنين

  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعيةقسـم 
 
  )1مرفق (

  إستمارة إستطالع رأى الخبراء حول تحديد القدرات
  البدنية الخاصة فى آرة القدم  

 

  عنوان البحث
تأثـير أسلوب تفريد التعليم بإستخدام 

لمتعددة على تعلم بعض مهارات الوسائط ا
 آرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية

  
  فى التربية الرياضية الماجستيرضمن متطلبات الحصول على درجة بحث مقدم 

  
  
  إعــداد

 احمد بهاء الدين عبد اللطيف 
  مدرس تربية رياضية بمحافظة الشرقية

  
  إشراف

 دكتــور
 أحمد محمد العقاد

رئيس قسم المناهج أسـتاذ طرق التدريس و 
  وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية

  للبنين جامعة الزقازيق 

  دكتــور
  محمود محمد متولى

نظريات وتطبيقات أستاذ مساعد بقسم 
  كلية التربية الرياضات الجماعية ب

  الرياضية للبنين جامعة الزقازيق
  

  م2011 -هـ1432
  السيد األستاذ الدكتور/

  ...تحية طيبة وبعد....
  

  بإجراء بحث بعنوان: أحمد بهاء الدين عبداللطيف/ يقوم الباحث
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تأثـير أسلوب تفريد التعليم بإستخدام 
الوسائط المتعددة على تعلم بعض مهارات 

 آرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية
  

مـــن خـــالل عرضـــه علـــى بأســـلوب تفريـــد التعلـــيم ويهـــدف البحـــث إلـــى وضـــع برنـــامج تعليمـــي   
كأحـــد الوســـائط المتعـــددة لتعلـــيم المهـــارات األساســـية لكـــرة القـــدم بـــدرس التربيـــة الرياضـــية الكمبيـــوتر 

لتالميــــذ الصــــف األول اإلعــــدادي والتعــــرف علــــى الفــــروق بــــين مســــتوى تعلــــيم التالميــــذ مــــن خــــالل 
  (الكمبيوتر) الوسائط المتعددة ومستوى التعليم باستخدام الطريقة التقليدية المتبعة.

دتكم الواســــعة علميــــا وعمليــــا فــــي هــــذا المجــــال فقــــد حــــرص الباحــــث علــــى ونظــــرا لخبــــرة ســــيا  
  .الصف األول اإلعدادىاستطالع رأى سيادتكم في القدرات البدنية الخاصة في كرة القدم للتالميذ 

  
لــذلك يرجــو الباحــث مــن ســيادتكم بوضــع درجــة (مــن صــفر إلــى عشــره) أمــام كــل قــدرة مــن   

  م أمام المهارة التي تناسبها من وجهة نظر سيادتكم.القدرات البدنية الخاصة في كرة القد
  كما يتشرف الباحث أيضا بوضع أي مقترحات أخرى ترونها سيادتكم مناسبة.  

  ولسيادتكم جزيل الشكر،،،،،،،،،،،،،
  الباحث

  بيانات خاصة بالخبير:
  االســـم:.............................................

  ..................................الوظيفة:...............
  الكـــلية:.............................................

  الجامعة:.................................................
  ............................................ عدد سنوات الخبرة:
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ة المناســبة للمهــارة المقابلــة التــي ترونهــا ســيادتكم برجاء وضع درجة (من صفر إلــى عشــرة) أمــام القــدر 
  مناسبة:

  
  
  م
 

  المهارات                  
  

 القدرات البدنية

التصـــــويب علـــــى 
 المرمي

ضــــــرب  الجري بالكره
الكــــــــــــــره 
 بالرأس

رميــــــــــــــة 
 التماس

تنطـــيط 
 الكره

      القوة العضلية 1

      القوة المميزة بالسرعة 2

      السرعة االنتقالية 3

      التحمل الدوري التنفسي 4

      التحمل العضلي 5

      الرشاقة 6

      المرونة 7

      الدقة 8

      التوافق 9

      التوازن10

  
  مقترحات أخرى ترونها سيادتكم مناسبة:

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

.......................................................................................  
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  )2مرفق(
  االختبارات البدنية قيد البحث

  
  م بدء عالي30اختبار عدو 

  الغرض من االختبار:
  قياس السرعة االنتقالية

  

  
  
  
  
  
  
  

  األدوات المستخدمة:
خطــوط  3م يرســم عليهــا 50مســاحة مــن األرض مســتوية طولهــا  –ســاعة إيقــاف  –صــفارة 

  م.30منحصرة بينهما م والمسافة ال10متوازية وخط للبداية وخط للنهاية يبعد 
    مواصفات األداء:

من وضع البدء العالي يقف المختبــر خلــف البدايــة وعنــد ســماع إشــارة البــدء يجــري المختبــر 
  بأقصى سرعة إلى أن يتخطى خط النهاية.

  الشروط:
  وكل مختبر ملتزم بحارته وعدم الخروج منها  –يكون العدو في خط مستقيم 

  ال عنصر المنافسة.يفضل اشتراك اكثر من مختبر إلدخ –
 لكل مختبر محاولة واحدة. –

  التسجيل:
  يسجل الزمن الذي استغرقه المختبر في قطع المسافة من خط البداية حتى النهاية. -  
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  م10×4اختبار الجري المكوكي 
  الغرض من االختبار:
  قياس الرشاقة

  
  

  األدوات:
  م10×10منطقة فضاء  -
 مكعبات خشب 4 -

 ساعة إيقاف -

  داء:مواصفات األ
  م.10م والمسافة بينهما 10يرسم خطان متوازيان على األرض طول كل منهما  -
 يوضع مكعبان على أحد الخطين ( خط النهاية ). -

يقف المختبر خلف خط البداية، وعنــد إشــارة البــدء يجــري بأقصــى ســرعة نحـــــو المكعبــان  -
  بحيث يلتقط أحدهما ويعود به بأقصى سرعة ليضعه خلف خط البداية 

 ثم يعود ليلتقط المكعب الثاني ويعود به ليقطع خط البداية.      

  تعليمات االختبار: 
 م.40مسافة االختبار  -

 لكل مختبر محاولتين بينهما فترة راحة ويحتسب زمن أفضل محاولة. -

 غير مصرح برمي المكعب ولكن يوضع باليد. -

  يسمح باشتراك مختبرين في االختبار الواحد إلدخال عامل المنافسة. -
  التسجيل:

  تحتسب للمختبر زمن أفضل محاولة.
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  م800اختبار الجري  
  الغرض من االختبار:

  قياس تحمل السرعة
  األدوات: 

  ساعة إيقاف –صفارة 
  الملعب:

  م800مضمار الجري مسافة 
  وصف االختبار:

يقــف المختبــر عنــد نقطــة البدايــة بمضــمار الجــري وعنــد ســماع إشــارة البــدء يجــري الالعــب 
  م.800 مسافة   

  شروط االختبار:
 م.800مسافة الجري  -

 م األولى.400كل مختبر ملتزم بحارته حتى نهاية  -

          يفضـل اشتراك اكــثر من مختبر فــي -

  االختبار الواحد إلدخال عامل المنافسة.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التسجيل:
  يحتسب الزمن الذي قطع فيه المختبر المسافة.
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  ثباتاختبار الوثب العريض من ال
  الغرض من االختبار:

  قياس القدرة العضلية للرجلين
  األدوات:

  مساحة مستوية من األرض. -
  شريط قياس  -

  
  

  وصف االختبار: 
  يرسم خط لالرتقاء على األرض ويقف المختبر 
  خلف ذلك الخط  ويبدأ في مرجحة الذراعين مع
  ثني الركبتين ودفع األرض وفرد الركبتين للوثب 

  فة ممكنة.اماما ألبعد مسا
  شروط األداء:

 االرتقاء والهبوط بالقدمين معا. -

 تقاس المسافة مــن الحافــة الداخــلية لـخط االرتقـاء  -

  حتى آخر أثر تركة المختبر القريب من خط االرتقاء.     
  التسجيل:
  لكل مختبر ثالث محاوالت تحتسب له أفضلھم.  -
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  اختبار التعلق مع ثني الذراعين الشد ألعلي
  لغرض من االختبار:ا

  قياس قوة عضالت الذراعين والمنكبين
  
  

  األدوات:
  عقلة أو أداة بديلة

  
  
  

  وصف االختبار:
  من وضع التعلق ( المسك من أعلي) يقوم المختبر
  بثني الذراعين حتى تصل الذقن إلي أعلي مستوى 
  عارضة العقلة ويكرر هذا أكثر عدد من المرات. 

  شروط االختبار:
 رجحة الجسم أثناء األداء.يجب تجنب م -

 يجب فرد الذراعين كامال بعد الثني. -

 يجب أن تصل الذقن إلى أعلى مستوى العقلة في حالة الثني. -

 لكل مختبر محاولة واحدة. -

  التسجيل:
  يحتسب عدد المرات الصحيحة التي يؤديها المختبر. - 
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  )3( مرفق 
  االختبارات المهارية قيد البحث

 بالزمن)اختبار تنطيط الكرة (

  الغرض من االختبار:
  قياس حساسية الالعب علي الكرة ومقدرته علي التحكم فيها

  
  
  

  األدوات المستخدمة:
  ساعة إيقاف –كرة قدم 

  
  

  الملعب:
  م3-2دائرة قطرها من 

  طريقة األداء:
يقف الالعب في مركز الدائرة بالكرة وعنــدما تعطــي لــه إشــارة البــدء يرفــع الكــرة عــن األرض 

  يؤدي الالعب محاولتين. –بتنطيطها داخل حدود الدائرة بالقدمــين أو قدم واحدة  ويقوم
  القياس:

يقـــاس الـــزمن مـــن لحظـــة إعطـــاء إشـــارة البـــدء حتـــى ســـقوط الكـــرة علـــي األرض أو خروجهـــا 
  وتسجل أفضل المحاولتين. –خارج الدائرة 
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  اختبار الجري بالكرة بين القوائم
  الغرض من االختبار:
ي مقدرة الالعب علي التحكم في الكرة أثناء الجري بهــا بــين القــوائم ( قيــاس مهــارة قياس مد

  الجري بالكرة).
  
  
  
  
  
  

  األدوات المستخدمة:
  ساعة إيقاف –كرة قدم  –قوائم  5

  الملعب:
ياردة والمسافة بين خط  5قوائم في خط مستقيم والمسافة بين كل قائم واآلخر  5توضع 

  ردة.يا 5البداية وأول قائم 
  طريقة األداء:

يقــف الالعــب بــالكرة علــي خــط البدايــة وعنــد إعطــاء إشــارة البــدء يجــري الالعــب بــين القــوائم 
  حتى يصل إلي آخر قائم ويدور حوله ويعود إلى البداية بنفس الطريقة.

  القياس:
يحتسب لالعب الزمن ألقرب ثانية من لحظة إعطاءه إشارة البدء حتى عودتــه  لخــط البدايــة 

  خرى.مرة أ
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  التصويب على المرمي
  الغرض من االختبار:

  قياس دقة تصويب الكرة علي المرمي
  
  
  

  األدوات المستخدمة:
  مرمي كرة يد –كرات قدم  3

  
  
  

  الملعب:
ترســــم نقطــة التصــويب علــي  –يوضــع مرمــي كــرة اليــد فــي منتصــف مرمــي كــــرة القــدم تمامــا 

م وعلــي خــط واحــد 1فة بــين كـــل كــرة واألخــــرى م مــن المرمــي وفــي منتصــفة تمامــا والمســا15مســافة 
  وموازي لخط المرمي.

  طريقة األداء:
توضع الكور علي نقطة التصويب ليصوب الكرة بقــوة ودقــة بالقــدم األفضــل وبــأي جــزء منهــا 

ومرمــي كــرة اليــد، وٕاذا اصــطدمت  –والجــزء األيســر مــن المرمــي  –إلــى الجــزء األيمــن مــن المرمــي 
  عاد المحاولة وٕاذا خرجت خارج حدود المرمي تكون الدرجة صفرا.الكرة بإحدى القوائم ت

  القياس:
داخــل مرمــي كــرة  20لجهــة اليســرى،  40للجهــة اليمنــي،  40درجة مقسمة  100الدرجة من 

  .  ويعطى لالعب ثالث محاوالت ويؤخذ أفضل محاولة –اليد 
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  اختبار رمية التماس ألبعد مسافة
  

  الغرض من االختبار:
  رمية التماسقياس طول 

  
  
  

  األدوات المستخدمة:
  شريط قياس –كرة قدم 

  
  
  

  الملعب:
  يستخدم خط التماس للملعب

  طريقة األداء:
يحمــل الالعــب الكــرة ويقــف خلــف خــط التمــاس وعنــدما تعطــي لــه إشــارة البــدء يــؤدي رميــة 

  محاوالت. 3التماس بالطريقة القانونية ألبــعد مسافة، يؤدي الالعب 
  القياس:

مســافة مــن خــط التمــاس حتــى نقطــة ســقوط الكــرة ألقــرب واحــد علــى عشــرة مــن المتــر  تقــاس ال
  وتسجل لالعب أطول مسافة للثالث محاوالت.
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  اختبار ضرب الكرة بالرأس
  الغرض من االختبار:

  قياس قدرة الالعب في السيطرة على الكرة عند ضربها بالرأس (دقة ضربة الرأس)
  األدوات المستخدمة:
  كرة قدم  –ريب حائط التد

  ساعة إيـقاف –صفارة  –
  
  
  
  

  الملعب:
  يستخدم حائط التدريب

  طريقة األداء:
يقـــــف الالعــــب ممســكا بالـــــكرة وعــــند إعطــــاء إشــــارة البــــدء يقــوم برمــــي  –الــزمن دقيقــة واحــدة 

وعنــد ســقوط الـــكرة  –ــــذا الكرة عاليا ليضـــربها برأســه تجــاه الحائــــط لـــترتد لــه ليـــضربها مــرة أخــرى وهك
على األرض يســـتــمر بتــــكرار األداء بعد مسكها بيده ولعبها بنفس طــريقة البدايــة حتــى إعطــاء إشــارة 

  انتهاء االختبار.
  القياس:

  تسجل عدد مرات ضرب الكرة بالرأس على الحائط.
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 )5مرفق (
  وحدات البرنامج التعليمي

  (الوحدة التعليمية األولى)                      اإلسبوع : األول          
   الجري بالكرة بأستخدام وجه القدم الداخليالهدف النفس حركي: تعلم مهارة 

أجزاء 
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة 
 CDال 

  كمبيوتر  مشاهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارة الجري بالكرة -  ق7
CD 

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  ساعة ايقاف

  اقماع  إحماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء  
إعداد 
  بدني

  عاقما  (وقوف) الجري الزجزاجي بين األقماع  (رشاقة) -  ق15

مـــرات ثـــم الوثـــب لثنـــى الـــركبتين علـــى 3(وقـــوف) الوثـــب فـــي المحـــل  -
  الصدر (قدرة)

  عة) متر  (سر  30(وقوف) العدو لمسافة  -
  (انبطاح مائل) ثني الذراعين مع رفع الرجل عاليًا بالتبادل  (قوة) -

  (وقوف) الجري في المكان دقيقة ونصف (تحمل) -

الجزء 
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

الجـــري بـــالكرة بأســـتخدام يقـــوم التلميـــذ بتطبيـــق مـــا شـــاهده علـــى مهـــارة  -  ق13
  إشراف المدرسفي البرنامج تحت  وجهة القدم الداخلي

  
  

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يقـــف الالعـــب ومعـــه الكـــرة حيـــث يقـــوم بالمشـــي بـــالكرة بـــين القـــدمين  -1

  بالجانب الداخلي للقدم ثم يسلمها لزميل الذي يقوم بالمثل .
يقـــف الالعـــب ومعـــه الكـــرة حيـــث يقـــوم بالمشـــي بـــالكرة بوجـــه القـــدم  - 2

  ي بالقدمين (لمسة شمال ولمسة يمين)             الداخل
يــاردة ومــع كــل  6وقــوف الالعــب علــي محــيط دائــرة نصــف قطرهــا  -3 

مــــنهم كــــرة ثــــم يجــــري الالعــــب بــــالكرة حــــول محــــيط الــــدائرة مــــع عقــــارب 
  الساعة.
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  تابع اإلسبوع : األول                                (الوحدة التعليمية األولى)
   الجري بالكرة بأستخدام وجه القدم الداخليالنفس حركي: تعلم مهارة الهدف 

أجزاء 
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2    
متر معهماكرة يقوم التلميذ الذي  10العبان متقابلين المسافة بينهما  -1

داخلي ثــم يســلمها لزميلــة الــذي معــه الكــرة بــالجري باســتخدام وجــه القــدم الــ
  يقوم بالمثل.

يجري الالعب (أ) بالكرة في إتجاه العلم ليدورحولــة ويعــود فــي إتجــاه  -2
) ليســلم إليــه الكــرة ويجــري ويقــف خلــف أخــر العــب بالقطــار 2الالعــب (

ــــذ " ــــدم 1وتكــــرار األداء. يقــــوم التلمي ــــالكرة باســــتخدام وجــــه الق ــــالجري ب " ب
يــاردة ثــم يســلم  1تكون المسافة بين األعالم الخارجي بين األعالم حيث 

  " الذي يكرر األداء.4الكرة لالعب رقم "

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع ) -3
يـــاردة  5:10تالميـــذ يقفـــون علـــي محـــيط دائـــرة نصـــف قطرهـــا  8/ 6 -1

 2بــالجري بــالكرة فــي إتجــاه الالعــب  1يقــوم التلميــذ1والكــرة مــع الالعــب 
ويقــف مكانــه  3بــنفس األداء ليســلم الكــرة لالعــب 2ميــذ علــي أن يقــوم التل

  وهكذا.
يقف الالعب ومعه الكرة ثم يقوم بالجري بــالكرة بوجــه القــدم الــداخلي  -2

بســرعةإلي أن يلــف دورة كاملــة ثــم يقــوم بتغيــرات تجــاه والعــودة فــي إتجــاه 
  أخر ليجري بالقدم األخري.

  بدون أدوات  تمرينات تهدئة لجميع أجزاء الجسم  -  ق5  الختام
  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  االسبوع : االول                           (الوحدة التعليمية الثانية)
   الجري بالكرة بأستخدام وجه القدم الداخليمهارة  الهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة   1
 CDال 

 مشـــــاهدة الطريقـــــة الصـــــحيحة ألداء مهـــــارة مهـــــارة الجـــــري -  ق7
  بالكرة بأستخدام وجهة القدم الداخلي

  كمبيوتر
CD 

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  ساعة ايقاف
  اقماع  إحماء (العاب صغيرة) -  ق5  إحماء      2
إعداد   3

  بدني
    (وقوف) الجري الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15

مرات ثم الوثب لثنى الركبتين 3(وقوف) الوثب في المحل  -
  على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -

(انبطـــــاح مائـــــل) ثنـــــي الـــــذراعين مـــــع رفـــــع الرجـــــل عاليـــــًا  -
  بالتبادل  (قوة)

  (وقوف) الجري في المكان دقيقة ونصف (تحمل) -
الجزء   4

الرئيسي 
بيق (التط

  العملي)

بــالكرة الجــري يقــوم التلميــذ بتطبيــق مــا شــاهدة علــى مهــارة  -  ق13
بأســـتخدام وجهـــة القـــدم الـــداخلي فـــي البرنـــامج تحـــت إشـــراف 

  المدرس

  
  

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يقف الالعب ومعه الكــرة حيــث يقــوم بالمشــي بــالكرة بــين  -1

الــداخلي للقــدم ثــم يســلمها لزميــل الــذي يقــوم القــدمين بالجانــب 
  بالمثل .

يقـــف الالعـــب ومعـــه الكـــرة حيـــث يقـــوم بالمشـــي بـــالكرة  - 2
بوجه القدم الداخلي بالقدمين (لمسة شمال ولمسة يمين)      

يــاردة  6وقوف الالعب علي محيط دائرة نصف قطرها  -3 
ط ومـــع كـــل مـــنهم كـــرة ثـــم يجـــري الالعـــب بـــالكرة حـــول محـــي

  الدائرة مع عقارب الساعة.

142/5 



  -19 -

  تابع االسبوع : االول                           (الوحدة التعليمية الثانية)
   الجري بالكرة بأستخدام وجه القدم الداخليمهارة  الهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

  ط)تطبيق تدريبات (المستوى المتوس -2      
متــر معهمــاكرة يقــوم  10العبان متقابلين المسافة بينهمــا  -1

 التلميذ الذي معه الكرة بــالجري باســتخدام وجــه القــدم الــداخلي
  ثم يسلمها لزميلة الذي يقوم بالمثل.

يجــــري الالعــــب (أ) بــــالكرة فــــي إتجــــاه العلــــم ليدورحولــــة  -2
) ليســلم إليــه الكــرة ويجــري ويقــف 2ويعود في إتجاه الالعب (

" 1لـــف أخـــر العـــب بالقطـــار وتكـــرار األداء. يقـــوم التلميـــذ "خ
بـــالجري بـــالكرة باســـتخدام وجـــه القـــدم الخـــارجي بـــين األعـــالم 

يـــاردة ثـــم يســـلم الكـــرة  1حيـــث تكـــون المســـافة بـــين األعـــالم 
  " الذي يكرر األداء.4لالعب رقم "

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع ) -3
يط دائــــرة نصــــف قطرهــــا تالميــــذ يقفــــون علــــي محــــ 8/ 6 -1

بالجري بــالكرة  1يقوم التلميذ1ياردة والكرة مع الالعب  5:10
بـــنفس األداء 2علـــي أن يقـــوم التلميـــذ  2فـــي إتجـــاه الالعـــب 
  ويقف مكانه وهكذا. 3ليسلم الكرة لالعب 

يقــف الالعــب ومعــه الكــرة ثــم يقــوم بــالجري بــالكرة بوجــه  -2
ـــــف دورة كام ـــــداخلي  بســـــرعةإلي أن يل ـــــدم ال ـــــوم الق ـــــم يق ـــــة ث ل

  بتغيرات تجاه والعودة في إتجاه أخر ليجري 
  بالقدم األخري.

  بدون أدوات  تمرينات تهدئة لجميع أجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  )الثالثةاالسبوع : الثانى                              (الوحدة التعليمية 
  .: الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجيالهدف النفس حركي 

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة ال   1
CD 

الجــــري بــــالكرة مهـــارة  ألداءمشـــاهدة الطريقــــة الصــــحيحة  -  ق7
  باستخدام وجه القدم الخارجي

  كمبيوتر
CD 

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  ساعة ايقاف
  اقماع  إحماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
اعداد   3

  بدني
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15

مـــــرات ثـــــم الوثـــــب لثنـــــى 3(وقـــــوف) الوثـــــب فـــــى المحـــــل  -
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -

ــــذراعين مــــع - ــــًا  (انبطــــاح مائــــل) ثنــــي ال ــــع الرجــــل عالي رف
  بالتبادل  (قوة)

  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -
الجزء   4

الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

10-
  ق13

الجــري بــالكرة يقــوم التلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة  -
   باستخدام وجه القدم الخارجي

  

  تدريبات على المهارة
  تدريبات المستوى المنخفض

يشترك في هذا التدريب تلميذان يمسك أحدهما بالكرة  -1
وهو جالس علي ركبتيه ويقوم اآلخربضربها بوجه القدم 

الخارجي بالطريقة الصحيحة ضربات متالحقة مع 
مالحظة وضع القدم الثابتة ويغير الالعب القدم الالعبة 

  بقدم اإلرتكاز ثم يغير التلميذان مكانيهما.
بيديه ويتركها تسقط إلي جانب  يمسك التلميذ الكرة - 2

القدم الخارجي وقبل وصول الكرة لألرض يضربها بوجه 
  القدم الخارجي إلي الحائط.

تلميــــذان متواجهــــان يتبــــادالن ركــــل الكــــرة بوجــــه القــــدم  -3 
  الخارجي.
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  تابع االسبوع : الثانى                              (الوحدة التعليمية الثالثة)
  .حركي: الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجي الهدف النفس 

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

  تدريبات المستوى المتوسط      
كرة ومجموعة (ب) تقف  1مجموعتان (أ) مع التلميذ  -1

الكرة  1م من المجموعة أ يركل التلميذ 10علي بعد حوالي 
ة ب وهكذا ويجري ليقف في المجموع 2إلي التلميذ رقم 

  خلف المجموعة األخري.
يقف العبــان مــع أحــدهما كــرة ويبــدأن فــي الجــري أمامــًا  -2

مع تبادل ركل الكرة ثم التصــويب علــى المرمــى بوجــة القــدم 
  الخارجى.   

  
  

  تدريبات المستوى المرتفع
العب دليل يقف على مسافة مناسبة من قطار  -1

االول فى القطار حيث يركلها التالميذ .الكرة مع التلميذ 
الى التلميذ الدليل ثم يجرى  ليقف خلف زمالءه فى 

القطار.يرد التلميذ الدليل الكرة الى الالعب التالى فى 
  .القطار

يقفــــان متواجهــــان والمســــافة  4،  1تالميــــذ. التلميــــذ  4 -2
فــى  2،3م ومــع كــل منهمــا كــرة ويقــف التميــذان  20بيــنهم 

ويواجــة 1التلميــذ  3علــى ان يواجــة منتصف المسافة بينهما 
الكرة  1.وعند اعطاء اشارة البدء يركل الالعب 4التلميذ  2

ليــرد كــل مــن  2الكــرة الــى  4،وفــى ذات الوقــت يركــل 3الى 
  والعكس. 2ليحل محل التلميذ  3هما الكرة .ثم يستدير 

  بدون ادوات  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  واخذ الغياب واالنصراف  االصطفاف -
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  )الرابعةاالسبوع : الثانى               (الوحدة التعليمية 
  الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجيالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  واألجهزة
مشاهدة ال   1

CD 
لجــري بــالكرة امشــاهدة الطريقــة الصــحيحة الداء مهــارة  -  ق7-10

  باستخدام وجه القدم الخارجي
  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  
  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  اقماع  (العاب صغيرة) إحماء -  ق5  إحماء      2
  

    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  بدني إعداد  3
ـــم الوثـــب لث3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  - نـــى مـــرات ث

  الركبيتن على الصدر (قدرة)
  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -
(انبطـــاح مائـــل) ثنـــي الـــذراعين مـــع رفـــع الرجـــل عاليـــًا  -

  بالتبادل  (قوة)
  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) - 

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

10-
  ق13

الجــــري ا شــــاهدة علــــى مهــــارة يقــــوم التلميــــذ بتطبيــــق مــــ -
فــى البرنــامج تحــت  بــالكرة باســتخدام وجــه القــدم الخــارجي

  إشراف المدرس

  

  تدريبات على المهارة
  تدريبات المستوى المنخفض

يشترك في هذا التدريب تلميذان يمسك أحدهما  -1
بالكرة وهو جالس علي ركبتيه ويقوم اآلخربضربها بوجه 

حيحة ضربات متالحقة مع القدم الخارجي بالطريقة الص
مالحظة وضع القدم الثابتة ويغير الالعب القدم الالعبة 

  بقدم اإلرتكاز ثم يغير التلميذان مكانيهما.
يمسك التلميذ الكرة بيديه ويتركها تسقط إلي جانب  - 2

القدم الخارجي وقبل وصول الكرة لألرض يضربها بوجه 
  القدم الخارجي إلي الحائط.

اجهــان يتبــادالن ركــل الكــرة بوجــه القــدم تلميــذان متو  -3 
  الخارجي.
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  االسبوع : الثانى               (الوحدة التعليمية الرابعة)تابع 
  الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجيالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  واألجهزة
  تدريبات المستوى المتوسط      

كرة ومجموعة (ب)  1عتان (أ) مع التلميذ مجمو  -1
م من المجموعة أ يركل التلميذ 10تقف علي بعد حوالي 

في المجموعة ب وهكذا  2الكرة إلي التلميذ رقم  1
  ويجري ليقف خلف المجموعة األخري.

يقـــف العبــــان مـــع أحــــدهما كـــرة ويبــــدأن فـــي الجــــري  -2
 أمامـــًا مـــع تبـــادل ركـــل الكـــرة ثـــم التصـــويب علـــى المرمـــى

  بوجة القدم الخارجى.   

  

  تدريبات المستوى المرتفع
العب دليل يقف على مسافة مناسبة من قطار  -1

التالميذ .الكرة مع التلميذ االول فى القطار حيث يركلها 
التلميذ الدليل ثم يجرى ليقف خلف زمالءه فى  الى

لقطار.يرد التلميذ الدليل الكرة الى الالعب  التالى فى 
  .القطار

يقفــان متواجهــان والمســافة  4،  1تالميــذ. التلميــذ  4 -2
فــى  2،3م ومع كل منهما كــرة ويقــف التميــذان  20بينهم 

ــــــى ان يواجــــــة  ــــــذ  3منتصــــــف المســــــافة بينهمــــــا عل التلمي
.وعنــــد اعطــــاء اشــــارة البــــدء يركــــل 4التلميــــذ  2ويواجــــة 1

الكــرة  4،وفــى ذات الوقــت يركــل 3الكــرة الــى  1الالعــب 
ليحــل محــل  3هما الكــرة .ثــم يســتدير  ليرد كل من 2الى 

  والعكس.                                 2التلميذ 

  

  أدواتبدون   تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5
  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  )الخامسة(الوحدة التعليمية               الثالثاالسبوع : 
  ركل الكرة بباطن القدم.ركي: الهدف النفس ح 
أجزاء   م

  الدرس
  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD 

ركـــل الكـــرة  مشـــاهدة الطريقـــة الصـــحيحة الداء مهـــارة -  ق7
  بباطن القدم

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف
  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  

  اقماع  ة)احماء (العاب صغير  -   ق5  احماء      2
  

    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

مـــرات ثـــم الوثـــب لثنـــى 3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  -
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -
(انبطـــاح مائـــل) ثنـــي الـــذراعين مـــع رفـــع الرجـــل عاليـــًا  -

  وة)بالتبادل  (ق

  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -
الجزء   4

الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

يقــوم التلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة ركــل الكــرة  -  ق13
  بباطن القدم فى البرنامج تحت اشراف المدرس

  
  

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
هـــذا التـــدريب تلميـــذان يمســـك أحـــدهما يشـــترك فـــي  - 1

بــالكرة وهــو جــالس علــي ركبتيــه ويقــوم اآلخربركــل الكــرة 
ببــاطن القــدم بالطريقــة الصــحيحة ضــربات متالحقــة مــع 

القـــــدم الثابتـــــة ويغيـــــر الالعـــــب القـــــدم   مالحظـــــة وضـــــع
  الالعبة بقدم اإلرتكاز ثم يغير التلميذان مكانيهما.

إلــي زميــل علــي  يركــل التلميــذ كــرة ثابتــة وهــو واقــف -2
  م بباكن القدم.5
يركل التلميذ الكرة بباطن القدم األتية إليه من األمام  -3

ومن الجانب .                                         
مجموعتين من التالميــذ أمــام كــل كــونز ومعهمــا كــرة  -4

قــدم يتبــادالن ركــل الكــرة ببــاطن القــدم وبمجــرد أن ينتهــي 
ـــذ  مـــن تمريـــر الكـــرة يجـــري ليمـــر مـــن بـــين الكـــونز التلمي

  ليقف خلفا المجموعة المقابلة له
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  االسبوع : الثالث              (الوحدة التعليمية الخامسة)تابع 
  ركل الكرة بباطن القدم.الهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

  المتوسط) تطبيق تدريبات (المستوى -2      
يقــف ثــالث تالميــذ علــي هيئــة دائــرة ومعهــم كــرة قــدم  -1

يجـــري التالميـــذ فـــي إتجـــاه عقـــرب الســـاعة ويبـــدأون فـــي 
تمريرالكــــرة ببــــاطن القــــدم فيمــــا بيــــنهم ثــــم يغيــــروا اإلتجــــاه 

  حول.الدائرة وهكذا.
يـــاردة يـــوزع التالميـــذ علـــي  10دائـــرة نصـــف قطرهـــا  -2

ي منتصــف الــدائرة ) فــ1محيط الدائرة ويقف التلميذ رقم (
.  ويبــدأ التالميــذ بــالجري علــي محــيط الــدائرة فــي إتجــاه 

 2الكــرة ببــاطن القــدم إلــي رقــم  1واحد ويركل التلميذ رقم 
ركــل الكــرة بوجــه القــدم  1الذي يردها إليه مباشرة ويكــرر 

  ويردها له وهكذا مع باقي التالميذ. 2الداخلي مع رقم 
ون فـــي الجـــري يقــف العبـــان مــع أحـــدهما كـــرة ويبــدأ -3

  أمامًا مع تبادل ركل الكرة بباطن القدم .

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع ) -3
العـــب دليـــل يقـــف علـــى مســـافة مناســـبة مـــن قطـــار  -1

التالميذ .الكرة مع التلميذ االول فى القطار حيث يركلهــا 
ـــدليل ثـــم يجـــرى ليقـــف خلـــف زمـــالءه فـــى  الـــى التلميـــذ ال

دليل الكــرة الــى الالعــب التــالى فــى القطــار.يرد التلميــذ الــ
  القطار. 

يقفــان متواجهــان والمســافة  4،  1تالميــذ. التلميــذ  4 -2
فــى  2،3م ومع كل منهما كرة ويقف التميذان  20بينهم 

التلميــــــذ  3منتصــــــف المســــــافة بينهمــــــا علــــــى ان يواجــــــة 
.عنــــد اعطــــاء اشــــارة البــــدء يركــــل 4التلميــــذ  2ويواجــــة 1

الكــرة  4ذات الوقــت يركــل  ،وفــى3الكــرة الــى  1الالعــب 
ليحــل محــل  3ليرد كل من هما الكرة .ثم يســتدير  2الى 

  والعكس. 2التلميذ 
  بدون ادوات  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  )السادسة(الوحدة التعليمية              الثالثاالسبوع : تابع 
  ركل الكرة بباطن القدم.النفس حركي:  الهدف 
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  واألجهزة
مشاهدة ال   1

CD 
ركــــل الكــــرة مشــــاهدة الطريقــــة الصــــحيحة الداء مهــــارة  -  ق7

  بباطن القدم.
  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  
  اقماع  عاب صغيرة)احماء (ال -  ق5  احماء      2
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

ـــم الوثـــب لثنـــى 3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  - مـــرات ث
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -

(انبطـــاح مائـــل) ثنـــي الـــذراعين مـــع رفـــع الرجـــل عاليـــًا  -
  ادل  (قوة)بالتب

  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -
الجزء   4

الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

ركــل الكــرة يقــوم التلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة  -  ق13
  فى البرنامج تحت اشراف المدرسبباطن القدم 

  
  

  تدريبات على المهارة 
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
شـــترك فـــي هـــذا التـــدريب تلميـــذان يمســـك أحـــدهما ي - 1

بـــالكرة وهـــو جـــالس علـــي ركبتيـــه ويقـــوم اآلخربركـــل الكـــرة 
ببـــاطن القـــدم بالطريقـــة الصـــحيحة ضـــربات متالحقـــة مـــع 

القدم الثابتة ويغير الالعب القــدم الالعبــة  مالحظة وضع
  بقدم اإلرتكاز ثم يغير التلميذان مكانيهما.

م 5هو واقف إلي زميل علي يركل التلميذ كرة ثابتة و  -2
  بباكن القدم.

يركل التلميذ الكرة بباطن القدم األتية إليه مــن األمــام  -3
  ومن الجانب .

مجمــوعتين مــن التالميــذ أمــام كــل كــونز ومعهمــا كــرة  -4
قــدم يتبــادالن ركــل الكــرة ببــاطن القــدم وبمجــرد أن ينتهــي 
 التلميذ من تمرير الكرة يجري ليمر من بين الكــونز ليقــف

  خلفا المجموعة المقابلة له
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  االسبوع : الثالث             (الوحدة التعليمية السادسة)تابع 
  ركل الكرة بباطن القدم.الهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  واألجهزة
  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      

ومعهــم كــرة قــدم يقــف ثــالث تالميــذ علــي هيئــة دائــرة  -1
يجـــري التالميـــذ فـــي إتجـــاه عقـــرب الســـاعة ويبـــدأون فـــي 
تمريرالكــــرة ببــــاطن القــــدم فيمــــا بيــــنهم ثــــم يغيــــروا اإلتجــــاه 

  حول.الدائرة وهكذا.
يـــاردة يـــوزع التالميـــذ علـــي  10دائـــرة نصـــف قطرهـــا  -2

) فــي منتصــف الــدائرة 1محيط الدائرة ويقــف التلميــذ رقــم (
محــيط الــدائرة فــي إتجــاه  .  ويبــدأ التالميــذ بــالجري علــي

 2الكــرة ببــاطن القــدم إلــي رقــم  1واحد ويركل التلميــذ رقــم 
ركــل الكــرة بوجــه القــدم  1الذي يردهــا إليــه مباشــرة ويكــرر 

  ويردها له وهكذا مع باقي التالميذ. 2الداخلي مع رقم 
يقـــف العبـــان مـــع أحـــدهما كـــرة ويبـــدأون فـــي الجـــري  -3

  القدم .أمامًا مع تبادل ركل الكرة بباطن 

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع ) -3
العـــب دليـــل يقـــف علـــى مســـافة مناســـبة مـــن قطـــار  -1

التالميذ .الكرة مع التلميذ االول فــى القطــار حيــث يركلهــا 
الـــى التلميــــذ الــــدليل ثــــم يجـــرى ليقــــف خلــــف زمــــالءه فــــى 
القطــار.يرد التلميــذ الــدليل الكــرة الــى الالعــب التــالى فــى 

  القطار. 
يقفــان متواجهــان والمســافة  4،  1تالميــذ. التلميــذ  4 -2

فــى  2،3م ومع كل منهما كــرة ويقــف التميــذان  20بينهم 
ــــــى ان يواجــــــة  ــــــذ  3منتصــــــف المســــــافة بينهمــــــا عل التلمي

ــــذ  2ويواجــــة 1 ــــدء يركــــل 4التلمي ــــد اعطــــاء اشــــارة الب .عن
الكــرة  4،وفــى ذات الوقــت يركــل 3الكــرة الــى  1الالعــب 

ليحــل محــل  3الكــرة .ثــم يســتدير  ليرد كل من هما 2الى 
  .والعكس 2التلميذ 

  بدون ادوات  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذالغياب واالنصراف  -
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  )السابعة(الوحدة التعليمية االسبوع : الرابع              
  ركل الكرة بوجه القدم الخارجي.الهدف النفس حركي:  

اء أجز   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة ال   1
CD 

الصحيحة الداء مهارة ركل الكــرة بوجــه مشاهدة الطريقة  -  ق7
  القدم الخارجي

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
    (وقوف) الوثب العلى  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

ــــى 3(وقــــوف) الوثــــب فــــى المحــــل  - مــــرات ثــــم الوثــــب لثن
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  20(وقوف) العدو لمسافة  -
(وقـــوف حمـــل الـــرمح) رمـــي الـــرمح بأقصـــى قـــوة لألمـــام  -

  وألعلى  (قوة)
  حمل)(وقوف) الجري في المكان دقيقة ونصف (ت -

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

فى  ركل الكرةيقوم التلميذ بتطبيق ما شاهدة على مهارة  -  ق13
  البرنامج تحت إشراف المدرس.

  
  

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يشترك في هذا التدريب تلميــذان يمســك أحــدهما بــالكرة  -1

ويقــوم اآلخربضــربها بوجــه القــدم  وهــو جــالس علــي ركبتيــه
ــــــة مــــــع  الخــــــارجي بالطريقــــــة الصــــــحيحة ضــــــربات متالحق
مالحظــة وضــع القــدم الثابتــة ويغيــر الالعــب القــدم الالعبــة 

  بقدم اإلرتكاز ثم يغير التلميذان مكانيهما.
يمســك التلميــذ الكــرة بيديــه ويتركهــا تســقط إلــي جانــب  - 2

بها بوجــه القــدم الخــارجي وقبــل وصــول الكــرة لــألرض يضــر 
  القدم الخارجي إلي الحائط.

ـــدم  -3  تلميـــذان متواجهـــان يتبـــادالن ركـــل الكـــرة بوجـــه الق
  الخارجي.
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  االسبوع : الرابع              (الوحدة التعليمية السابعة)تابع 
  ركل الكرة بوجه القدم الخارجي.الهدف النفس حركي:  

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  زةواألجه

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
كرة ومجموعــة (ب) تقــف  1مجموعتان (أ) مع التلميذ  -1

 1م مــــن المجموعــــة أ يركــــل التلميــــذ 10علــــي بعــــد حــــوالي 
فــي المجموعــة ب وهكــذا ويجــري  2الكــرة إلــي التلميــذ رقــم 

  ليقف خلف المجموعة األخري.
ي أمامــًا يقف العبان مع أحدهما كــرة ويبــدأن فــي الجــر  -2

مع تبادل ركل الكرة ثم التصويب على المرمى بوجــة القــدم 
                                       الخارجى.  

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع ) -3
ــــى مســــافة مناســــبة مــــن قطــــار  -1 ــــل يقــــف عل العــــب دلي

التالميــذ .الكــرة مــع التلميــذ االول فــى القطــار حيــث يركلهــا 
ــــ ــــى التلمي ــــف زمــــالءه فــــى ال ــــم يجــــرى ليقــــف خل ــــدليل ث ذ ال

ـــالى فـــى  ـــدليل الكـــرة الـــى الالعـــب الت القطـــار.يرد التلميـــذ ال
  .القطار

يقفــــان متواجهــــان والمســــافة  4،  1تالميــــذ. التلميــــذ  4 -2
فــى  2،3م ومــع كــل منهمــا كــرة ويقــف التميــذان  20بيــنهم 

ويواجــة 1التلميذ  3منتصف المسافة بينهما على ان يواجة 
  .4يذ التلم 2

،وفــى 3الكــرة الــى  1عند اعطاء اشارة البدء يركل الالعب 
ليــرد كــل مــن همــا الكــرة  2الكــرة الــى  4ذات الوقــت يركــل 

  والعكس. 2ليحل محل التلميذ  3.ثم يستدير 
  بدون ادوات  تمرينات تهدئة لجميع أجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  )الثامنة(الوحدة التعليمية وع : الرابع            اإلسبتابع 
  ركل الكرة بوجه القدم الخارجيالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD 

ركـــل الكـــرة مشـــاهدة الطريقـــة الصـــحيحة الداء مهـــارة  -  ق7
   بوجه القدم الخارجي

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

مـــرات ثـــم الوثـــب لثنـــى 3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  -
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  ر  (سرعة) مت 20(وقوف) العدو لمسافة  -
(انبطـــاح مائـــل) ثنـــي الـــذراعين مـــع رفـــع الرجـــل عاليـــًا  -

  بالتبادل  (قوة)
  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

 ركــل الكــرةيقوم التلميذ بتطبيق مــا شــاهدة علــى مهــارة  -  ق13
  فى البرنامج تحت إشراف المدرس.

  
  

  دريبات على المهارةت
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يشترك في هذا التدريب تلميذان يمسك أحدهما  -1

بالكرة وهو جالس علي ركبتيه ويقوم اآلخربضربها بوجه 
القدم الخارجي بالطريقة الصحيحة ضربات متالحقة مع 
مالحظة وضع القدم الثابتة ويغير الالعب القدم الالعبة 

  رتكاز ثم يغير التلميذان مكانيهما.بقدم اإل
يمسك التلميذ الكرة بيديه ويتركها تسقط إلي جانب  - 2

القدم الخارجي وقبل وصول الكرة لألرض يضربها بوجه 
  القدم الخارجي إلي الحائط.

تلميذان متواجهان يتبادالن ركل الكرة بوجه القدم  -3 
  الخارجي.

154/5 



  -31 -

  لوحدة التعليمية الثامنة)اإلسبوع : الرابع            (اتابع 
  ركل الكرة بوجه القدم الخارجيالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
كرة ومجموعة (ب)  1مجموعتان (أ) مع التلميذ  -1

م من المجموعة أ يركل التلميذ 10عد حوالي تقف علي ب
في المجموعة ب وهكذا  2الكرة إلي التلميذ رقم  1

  ويجري ليقف خلف المجموعة األخري.
يقف العبان مع أحدهما كرة ويبدأن في الجري  -2

أمامًا مع تبادل ركل الكرة ثم التصويب على المرمى 
  بوجة القدم الخارجى.   

  

  المستوى المرتفع )تطبيق تدريبات ( -3
العب دليل يقف على مسافة مناسبة من قطار  -1

  التالميذ .الكرة مع 
التلميذ االول فى القطار حيث يركلها الى التلميذ الدليل 

ثم يجرى ليقف خلف زمالءه فى القطار.يرد التلميذ 
  الدليل الكرة الى الالعب التالى فى القطار.

تواجهان والمسافة يقفان م 4،  1تالميذ. التلميذ  4 -2
فى  2،3م ومع كل منهما كرة ويقف التميذان  20بينهم 

التلميذ  3ان يواجة منتصف المسافة بينهما على 
  .4التلميذ  2ويواجة 

الكرة الى  1عند اعطاء اشارة البدء يركل الالعب 
ليرد كل من  2الكرة الى  4،وفى ذات الوقت يركل 3

  ليحل محل  3هما الكرة .ثم يستدير 
  والعكس. 2لتلميذ ا

  بدون ادوات  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  )التاسعة(الوحدة التعليمية االسبوع : الخامس                           
  السيطرة علي الكرة بباطن القدم "كتم الكرة".الهدف النفس حركي:        

جزاء أ  م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة ال   1
CD 

الســـيطرة علـــي مشـــاهدة الطريقـــة الصـــحيحة الداء مهـــارة  -  ق7
  الكرة بباطن القدم "كتم الكرة".

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

ــــى 3(وقــــوف) الوثــــب فــــى المحــــل  - مــــرات ثــــم الوثــــب لثن
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -

(انبطــــاح مائــــل) ثنــــي الــــذراعين مــــع رفــــع الرجــــل عاليــــًا  -
  بالتبادل  (قوة)

  وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل)( -
الجزء   4

الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

السيطرة علــي يقوم التلميذ بتطبيق ماشاهدة على مهارة  -   ق13
فــى البرنــامج تحــت اشــراف  الكــرة ببــاطن القــدم "كــتم الكــرة"

  المدرس

  
  

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يــؤدي الالعــب حركــة كــتم الكــرة ببــاطن القــدم بشــكلها   -1

الصــحيح بــدون كرة.يتخــذ الالعــب وضــع كــتم الكــرة ببــاطن 
القدم ويقوم زميل له برمي الكــرة إليــه وهــو فــي هــذا الوضــع 

  ليكتمها.
  يرمي الالعب الكرة بإرتفاع مستوي الرأس ليكتمها.  -2
يرمــي الالعــب الكــرة إلــي زميلــه فــي منتصــف المســافة  -3
ينهما بحيث يقترب المتعلم بسرعة إلــي مكــان ســقوط الكــرة ب

  ويمتصها.

156/5 



  -33 -

  االسبوع : الخامس                           (الوحدة التعليمية التاسعة)تابع 
  السيطرة علي الكرة بباطن القدم "كتم الكرة".الهدف النفس حركي:        

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
م الكرة مع أحدهما يرميها ساقطة 5العبان علي بعد  -1

لزميله (ب) الذي يسيطر عليها بكتمها بباطن القدم 
 ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها لزميله ثانية.

م الكرة مع أحدهما 10العبان المسافة بينهما حوالي  -2
امه لزميله الذي يجري الكرة عالية أم 1يرمي الالعب 

  نحوها ويكتمها بباطن القدم ويتحرك بها 

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع ) -3
م 5العب معه كرتان يقف أمامه وعلي بعد  -1 -4

العبان المسافة بينهما متران يرمي لكل منهما كرة 
ساقطة للخارج ليسيطر عليها كليهما بالكتم بباطن 

  القدم.
م الكرة مع 10ينهما حوالي العبان المسافة ب -2 -5

أحدهما يرمي الالعب أ الكرة عالية أمامه لزميله 
الذي يجري نحوها ويكتمها بباطن القدم ويتحرك بها 

  نحو زميلة.
  يغير الالعبان مكانيهما. -6

  بدون ادوات  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5
  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  االسبوع : الخامس                           (الوحدة التعليمية العاشرة)ع تاب
  السيطرة علي الكرة بباطن القدم "كتم الكرةالهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD 

ــــة الصــــحيحة الداء مهــــارة -  ق7 الســــيطرة  مشــــاهدة الطريق
  بباطن القدم "كتم الكرةعلي الكرة 

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

(وقـــــوف) الوثـــــب العلـــــى ثـــــم ثنـــــى الـــــركبيتن علـــــى  - 
  الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  20(وقوف) العدو لمسافة  -
(انبطــاح مائــل) ثنــي الــذراعين مــع رفــع الرجــل عاليــًا  -

  بالتبادل  (قوة)
  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

الســيطرة يقــوم التلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة  -  ق13
فــى البرنــامج تحــت  بــاطن القــدم "كــتم الكــرة"علي الكــرة ب

  اشراف المدرس

  
  كرات طبية

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يــــؤدي الالعــــب حركــــة كــــتم الكــــرة ببــــاطن القـــــدم   -1

بشـــكلها الصـــحيح بـــدون كرة.يتخـــذ الالعـــب وضـــع كـــتم 
وهــو الكرة بباطن القدم ويقوم زميل لــه برمــي الكــرة إليــه 

  في هذا الوضع ليكتمها.
يرمـــــــي الالعـــــــب الكـــــــرة بإرتفـــــــاع مســـــــتوي الـــــــرأس  -2

  ليكتمها. 
يرمـــــي الالعـــــب الكـــــرة إلـــــي زميلـــــه فـــــي منتصـــــف  -3

المسافة بينهما بحيث يقترب المــتعلم بســرعة إلــي مكــان 
  سقوط الكرة ويمتصها.
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  لعاشرة)االسبوع : الخامس                           (الوحدة التعليمية اتابع 
  السيطرة علي الكرة بباطن القدم "كتم الكرةالهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
م الكــــرة مــــع أحــــدهما يرميهــــا 5العبــــان علــــي بعــــد  -1

ساقطة لزميله (ب) الذي يســيطر عليهــا بكتمهــا ببــاطن 
  تحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها لزميله ثانية.القدم وي

م الكـــــرة مـــــع 10العبـــــان المســـــافة بينهمـــــا حـــــوالي  -2
الكــــرة عاليــــة أمامــــه لزميلــــه  1أحــــدهما يرمــــي الالعــــب 

   الذي يجري نحوها ويكتمها بباطن القدم ويتحرك بها

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
م 5بعــــد العــــب معــــه كرتــــان يقــــف أمامــــه وعلــــي  -1

العبـــان المســـافة بينهمـــا متـــران يرمـــي لكـــل منهمـــا كـــرة 
ســـاقطة للخـــارج ليســـيطر عليهـــا كليهمـــا بـــالكتم ببـــاطن 

  القدم.
م الكرة مع 10العبان المسافة بينهما حوالي  -2

أحدهما يرمي الالعب أ الكرة عالية أمامه لزميله الذي 
يجري نحوها ويكتمها بباطن القدم ويتحرك بها نحو 

  زميلة.
  يغير الالعبان مكانيهما. -3

  بدون ادوات  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
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  االسبوع : السادس                           (الوحدة التعليمية الحادية عشر) 
  .كرةالسيطرة علي الكرة بباطن القدم "كتم الالهدف النفس حركي:  

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة ال   1
CD 

الســيطرة علــي مشاهدة الطريقة الصــحيحة الداء مهــارة  -  ق7
  الكرة بباطن القدم "كتم الكرة

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -  
  ماعاق  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

ـــم الوثـــب لثنـــى 3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  - مـــرات ث
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -
  (انبطاح مائل) ثني الذراعين  (قوة) -

  فناء المدرسة (تحمل)مرات حول  3(وقوف) الجرى  -

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

الســــيطرة  يقــــوم التلميــــذ بتطبيــــق ماشــــاهدة علــــى مهــــارة -  ق13
فـــى البرنـــامج تحـــت  علـــي الكـــرة ببـــاطن القـــدم "كـــتم الكـــرة

  اشراف المدرس

  
  

  تدريبات على المهارة 
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
الكــــرة ببــــاطن القــــدم بشــــكلها يــــؤدي الالعــــب حركــــة كــــتم   -1

الصحيح بدون كرة.يتخذ الالعب وضع كتم الكرة بباطن القدم 
  ويقوم زميل له برمي الكرة إليه وهو في هذا الوضع ليكتمها.

  يرمي الالعب الكرة بإرتفاع مستوي الرأس ليكتمها.  -2
يرمــــي الالعــــب الكــــرة إلــــي زميلــــه فــــي منتصــــف المســــافة  -3

علم بســـرعة إلـــي مكـــان ســـقوط الكـــرة بينهمـــا بحيـــث يقتـــرب المـــت
  ويمتصها.

  
  االسبوع : السادس                           (الوحدة التعليمية الحادية عشر)تابع 
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  .السيطرة علي الكرة بباطن القدم "كتم الكرةالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  واألجهزة
  لمستوى المتوسط)تطبيق تدريبات (ا -2      

م الكـــرة مـــع أحـــدهما يرميهـــا ســـاقطة 5العبـــان علـــي بعـــد  -1
لزميله (ب) الــذي يســيطر عليهــا بكتمهــا ببــاطن القــدم ويتحــرك 

  بها خطوة جانبًا ثم يمررها لزميله ثانية.
م الكرة مع أحدهما 10العبان المسافة بينهما حوالي  -2

جري نحوها الكرة عالية أمامه لزميله الذي ي 1يرمي الالعب 
  ويكتمها بباطن القدم ويتحرك بها

  

  )تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع
م العبــان 5العب معه كرتان يقف أمامــه وعلــي بعــد  -1 -3

المســـافة بينهمـــا متـــران يرمـــي لكـــل منهمـــا كـــرة ســـاقطة للخـــارج 
  ليسيطر عليها كليهما بالكتم بباطن القدم.

الكــــرة مــــع أحــــدهما م 10العبــــان المســــافة بينهمــــا حــــوالي  -2
يرمــي الالعــب أ الكــرة عاليــة أمامــه لزميلــه الــذي يجــري نحوهــا 

  ويكتمها بباطن القدم ويتحرك بها نحو زميلة.
  يغير الالعبان مكانيهما.

  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5
  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -

  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية الثانية عشر)                      االسبوع : السادس     تابع 
  السيطرة علي الكرة بأسفل القدمالهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة ال   1
CD 

الســيطرة علــي مشــاهدة الطريقــة الصــحيحة الداء مهــارة  -  ق7
   الكرة بأسفل القدم

  ريبات على المهارة مشاهدة بعض التد -

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

(وقوف ثبات الوسط) تبــادل ثنــي الجــدع علــى الجــانبين  -
  (مرونة)

  متر  (سرعة)  15(وقوف) العدو لمسافة  -
  (انبطاح مائل) ثني الذراعين  (قوة) -

  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة واحدة (تحمل)
الجزء   4

الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

الســيطرة علــي  يقوم التلميذ بتطبيق ماشاهدة على مهــارة -  ق13
  فى البرنامج تحت اشراف المدرس الكرة بأسفل القدم

  
  

  تدريبات على المهارة
  )تدريبات (المستوى المنخفض تطبيق -1
يسقط الالعب الكرة من يده أمامة مباشرة ثم يكتمها  -1

  بأسفل القدم.
يرمي الالعب الكرة إلي زميله في منتصف المسافة  -2

بينهما بحيث يقترب المتعلم بسرعة إلي المكان سقوط 
  .الكرة ويكتمها بأسفل القدم

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2
م الكرة مع أحــدهما يرميهــا ســاقطة 5العبان علي بعد  -1

لزميلـــــه (ب) الـــــذي يســـــيطر عليهـــــا بكتمهـــــا بأســـــفل القـــــدم 
  ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها لزميله ثانية.

م والكرة مع أحــدهما 10العبان المسافة بينهما حوالي  -2
الكـــرة عاليـــة أمامـــة لزميلـــة الـــذي يجـــري  1يرمـــي الالعـــب 
  بأسفل القدم ويتحرك بها نحو زميله. نحوها ويكتمها
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  االسبوع : السادس                           (الوحدة التعليمية الثانية عشر)تابع 
  السيطرة علي الكرة بأسفل القدمالهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3      
م العبــان 5العب معــه كرتــان يقــف أمامــه وعلــي بعــد  -1

المســـــافة بينهمـــــا متـــــران يرمـــــي لكـــــل منهمـــــا كـــــرة ســـــاقطة 
  ليسيطر عليها كليهما بالكتم بأسفل القدم.

مجموعـــة مـــن الالعبـــين يقفـــون علـــي شـــكل دائـــرة مـــع  -2
أحدهم كرة يرميها عالية لكــل مــنهم لتســقط أمامــه ويســيطر 

  .عليها بكتمها بأسفل القدم

  

  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5
  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -

  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية الثالثة عشر)االسبوع : السابع                   
  السيطرة علي الكرة بأسفل القدمالهدف النفس حركي: :  
أجزاء   م

  الدرس
  ةاألدوات واألجهز   مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD  

ضرب الكرة مشاهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارة  -  ق7
   بالرأس من الثبات

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2

  
(وقـــوف. ثبـــات الوســـط) الوثـــب فـــى المكـــان العلـــى  -  ق15  اعداد بدني  3

  (رشاقة)نقطة 
  

مــرات ثــم الوثــب لثنــى 3(وقــوف) الوثــب فــى المحــل  -
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  20(وقوف) العدو لمسافة  -
  (انبطاح مائل) ثني الذراعين (قوة) -
  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

الســيطرة  لتلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة يقــوم ا -  ق13
فــــى البرنــــامج تحــــت اشــــراف  علــــي الكــــرة بأســــفل القــــدم

  المدرس

  

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يســــقط الالعــــب الكــــرة مــــن يــــده أمامــــة مباشــــرة ثــــم  -1

  يكتمها بأسفل القدم.
يرمـــــي الالعـــــب الكـــــرة إلـــــي زميلـــــه فـــــي منتصـــــف  -2

المســـــافة بينهمـــــا بحيـــــث يقتـــــرب المـــــتعلم بســـــرعة إلـــــي 
  .المكان سقوط الكرة ويكتمها بأسفل القدم
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  االسبوع : السابع                   (الوحدة التعليمية الثالثة عشر)تابع 
  السيطرة علي الكرة بأسفل القدمالهدف النفس حركي: :  
أجزاء   م

  الدرس
  جهزةاألدوات واأل  مكونات الدرس  الزمن

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
م الكــــرة مــــع أحــــدهما يرميهــــا 5العبــــان علــــي بعــــد  -1

ساقطة لزميله (ب) الــذي يســيطر عليهــا بكتمهــا بأســفل 
  القدم ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها لزميله ثانية.

ــــان المســــافة بينهمــــا حــــوالي  -2 م والكــــرة مــــع 10العب
كــــرة عاليــــة أمامــــة لزميلــــة ال 1أحــــدهما يرمــــي الالعــــب 

الــذي يجــري نحوهــا ويكتمهــا بأســفل القــدم ويتحــرك بهــا 
  نحو زميله

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
م 5العــــب معــــه كرتــــان يقــــف أمامــــه وعلــــي بعــــد  -1

العبـــان المســـافة بينهمـــا متـــران يرمـــي لكـــل منهمـــا كـــرة 
  ساقطة ليسيطر عليها كليهما بالكتم بأسفل القدم.

مجموعة من الالعبين يقفون علــي شــكل دائــرة مــع  -2
ــــة لكــــل مــــنهم لتســــقط أمامــــه  أحــــدهم كــــرة يرميهــــا عالي

  .ويسيطر عليها بكتمها بأسفل القدم
  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
  بدون ادوات
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  يمية الرابعة عشر)(الوحدة التعلاالسبوع : السابع          تابع 
  السيطرة علي الكرة بأسفل القدمالهدف النفس حركي: :  
أجزاء   م

  الدرس
  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD 

الســيطرة علــي مشاهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارة  -  ق7
   الكرة بأسفل القدم

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  كمبيوتر
CD 

 عة ايقافسا

  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة)  ق5  احماء      2
    (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة)  ق15  اعداد بدني  3

مــــرات ثـــــم الوثــــب لثنـــــى 3(وقــــوف) الوثــــب فـــــى المحــــل 
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة 
  أسفل  (قوة)(رقود)  ميل الجذع أمامًا 

  (رقود) رفع القدمين عاليًا (تحمل)
الجزء   4

الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

ـــذ بتطبيـــق ماشـــاهدة علـــى مهـــارة  -  ق13 الســـيطرة يقـــوم التلمي
فـــــى البرنـــــامج تحـــــت اشـــــراف  علـــــي الكـــــرة بأســـــفل القـــــدم

  المدرس
  تدريبات على المهارة

  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
ب الكرة من يده أمامة مباشرة ثم يكتمهــا يسقط الالع -1

  بأسفل القدم.
يرمي الالعب الكرة إلي زميله في منتصف المســافة  -2

بينهمــا بحيــث يقتــرب المــتعلم بســرعة إلــي المكــان ســقوط 
  .الكرة ويكتمها بأسفل القدم
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  تابع االسبوع : السابع          (الوحدة التعليمية الرابعة عشر)
  السيطرة علي الكرة بأسفل القدمكي: : الهدف النفس حر  
أجزاء   م

  الدرس
  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
م الكـــــرة مـــــع أحـــــدهما يرميهـــــا 5العبـــــان علـــــي بعـــــد  -1

ســاقطة لزميلــه (ب) الــذي يســيطر عليهــا بكتمهــا بأســفل 
  زميله ثانية.القدم ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها ل

م والكـــــرة مـــــع 10العبـــــان المســـــافة بينهمـــــا حـــــوالي  -2
الكرة عاليــة أمامــة لزميلــة الــذي  1أحدهما يرمي الالعب 

يجـــري نحوهـــا ويكتمهـــا بأســـفل القـــدم ويتحـــرك بهـــا نحـــو 
  زميله

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
م العبان 5العب معه كرتان يقف أمامه وعلي بعد  -1

بينهمــــا متــــران يرمــــي لكــــل منهمــــا كــــرة ســــاقطة المســــافة 
  ليسيطر عليها كليهما بالكتم بأسفل القدم.

مجموعــة مــن الالعبــين يقفــون علــي شــكل دائــرة مــع  -2
ـــــة لكـــــل مـــــنهم لتســـــقط أمامـــــه  أحـــــدهم كـــــرة يرميهـــــا عالي

  .ويسيطر عليها بكتمها بأسفل القدم
  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  واخذ الغياب واالنصراف االصطفاف  -
  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية الخامسة عشر)االسبوع : الثامن        
  ضرب الكرة بالرأس من الثباتالهدف النفس حركي:  

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD 

ضرب الكرة مشاهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارة  -  ق7
  الرأس من الثباتب
  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2

  
  (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

مــرات ثــم الوثــب لثنــى 3(وقــوف) الوثــب فــى المحــل  -
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30قوف) العدو لمسافة (و  -
  كجم (قوة) 1(وقوف . حمل الكرة)  دفع كرة  -
  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -

  

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

ضــرب الكــرة يقوم التلميذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة   ق13
  المدرسفى البرنامج تحت اشراف  بالرأس من الثبات

  يبات على المهارةتدر 
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
كـــرة معلقـــة ببنـــدول "حبـــل"يقوم التلميـــذ بضـــرب الكـــرة  -1

  .بالرأس فى اتجاهات مختلفة
م من الحائط لضــرب الكــرة 5يقف الالعب علي بعد  -2

  .إلي الحائط في إتجاهات مختلفة
مــن الجلــوس طــوًال علــي األرض تمــرر الكــرة لالعــب  -3

  .ليمررها بالرأس لزميله أمام الحائطالجالس 
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  االسبوع : الثامن        (الوحدة التعليمية الخامسة عشر)تابع 
  ضرب الكرة بالرأس من الثباتالهدف النفس حركي:  

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
يــاردة ومعهــم كــرة  4لمسافة بينهم العبان مواجهان وا -1

) الكـــرة لالعـــب (ب) فـــي مســـار قـــوس 1يرمـــي الالعـــب (
والعكـــس ثـــم اة رأســـة مـــن الثبـــات إلـــي (أ) وهكـــذا فـــي إتجـــ

  زيادة المسافة بينهما.
حـــارس مرمـــي يقـــف فـــي مرمـــاه ومعـــه الكـــرة وطالـــب  -2

ياردة ثم يمــرر الحــارس الكــرة بيــده  8أخر يقف علي بعد 
لــة الــذي يصــوب الكــرة برأســة إلــي فــي مســار منحنــي لزمي

  .أحدى زوايا المرمي
يـــــاردة تبـــــادل  5تلميـــــذان مواجهـــــان المســـــافة بيـــــنهم  -3

  ضرب الكرة بالرأس من الثبات.

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
مجموعتان تقفان بالمواجهة ومع إحــدهما كــرة تمــرر   -1

جــــري الكــــرة بــــالرأس مــــن الثبــــات وبعــــد إنتهــــاء التمريــــر ي
  الالعب ليقف خلف المجموعة المقابلة.

  ثالثة العبين يضربان الكرة بالرأس لبعضهما -2
  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  واالنصراف  غياباالصطفاف واخذ ال -
  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية السادسة عشر)االسبوع : الثامن      تابع 
  ب الكرة بالرأس من الثباتضر الهدف النفس حركي:  

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

مشاهدة ال   1
CD 

ضــرب الكــرة  مشــاهدة الطريقــة الصــحيحة الداء مهــارة -  ق7
  بالرأس من الثبات

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  كمبيوتر
CD 

 ساعة ايقاف

  
  قماعا  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
  (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

ـــم الوثـــب لثنـــى 3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  - مـــرات ث
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -
  (انبطاح مائل)  الوثب العريض من الثبات (قوة) -
  (رقود) رفع القدمين عاليًا (تحمل) - 

  

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

ضــرب الكــرة  يقوم التلميذ بتطبيق ماشاهدة علــى مهــارة -  ق13
  فى البرنامج تحت اشراف المدرس بالرأس من الثبات

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
كـــرة معلقـــة ببنـــدول "حبـــل"يقوم التلميـــذ بضـــرب الكـــرة  -1

  ات مختلفة.بالرأس فى اتجاه
م من الحــائط لضــرب الكــرة 5يقف الالعب علي بعد  -2

  .إلي الحائط في إتجاهات مختلفة
مــن الجلــوس طــوًال علــي األرض تمــرر الكــرة لالعــب  -3

  .الجالس ليمررها بالرأس لزميله أمام الحائط
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  االسبوع : الثامن      (الوحدة التعليمية السادسة عشر)تابع 
  ضرب الكرة بالرأس من الثبات الهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
يــاردة ومعهــم كــرة  4العبان مواجهان والمسافة بينهم  -1

) الكــرة لالعــب (ب) فــي مســار قــوس 1يرمــي الالعــب (
ثـــم  فـــي إتجـــاة رأســـة مـــن الثبـــات إلـــي (أ) وهكـــذا والعكـــس

  زيادة المسافة بينهما.
حـــارس مرمـــي يقـــف فـــي مرمـــاه ومعـــه الكـــرة وطالـــب  -2

ياردة ثم يمــرر الحــارس الكــرة بيــده  8أخر يقف علي بعد 
 فــي مســار منحنــي لزميلــة الــذي يصــوب الكــرة برأســة إلــي

  .أحدى زوايا المرمي
ـــــاردة تبـــــادل  5تلميـــــذان مواجهـــــان المســـــافة بيـــــنهم  -3 ي

  ات.ضرب الكرة بالرأس من الثب

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
مجموعتان تقفان بالمواجهة ومع إحــدهما كــرة تمــرر   -1

الكــــرة بــــالرأس مــــن الثبــــات وبعــــد إنتهــــاء التمريــــر يجــــري 
  الالعب ليقف خلف المجموعة المقابلة.

  ثالثة العبين يضربان الكرة بالرأس لبعضهما -2
  زاء الجسم تمرينات تهدئة لجميع اج -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية السابعة عشر)االسبوع : التاسع          
   المراوغة بالتمويه إلي جانب والمرور من الجانب اآلخر الهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD 

   المراوغةمشاهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارة  -  ق7
  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  كمبيوتر
CD 

  ساعة ايقاف
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
  (وقوف) الجرى الزجزاجي بين النقاط  (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

مــرات ثــم الوثــب لثنــى 3(وقــوف) الوثــب فــى المحــل  -
  ركبيتن على الصدر (قدرة)ال
  متر  (سرعة)  15(وقوف) العدو لمسافة  -
  (انبطاح مائل) ثني الذراعين (قوة) -
  (رقود) تبادل رفع القدمين عاليًا (تحمل) - 

  

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

 المراوغــةيقــوم التلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة  -  ق13
  فى البرنامج تحت اشراف االمدرس

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
يقــف الالعــب ألداء المحــاورة باســتخدام كــرة بــدون  -1

  منافس من الثبات ثم من الحركة .
يقــف الالعــب ألداء المحــاورة باســتخدام كــرة بــدون  -2

  منافس من الثبات ثم من الحركة .
بــإداء يجرى الالعب بالكرة فى اتجــاة علــم ثــم يقــوم  -3

  المحاورة.
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  االسبوع : التاسع          (الوحدة التعليمية السابعة عشر)تابع 
   المراوغة بالتمويه إلي جانب والمرور من الجانب اآلخر الهدف النفس حركي: 

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
ة الجـــزاء يقـــف طالبـــان أمـــام بعضـــهم داخـــل منطقـــ -1

بينهما الكرة يحاول كل منهما مراوغة األخر أكبر عــدد 
  من المرات.

العبان وحارس مرمي يجــري العــب خــارج منطقــة  -2
  .الجزاء بالكرة مع مالزمة المدافع له سلبى

يــــراوغ الالعــــب المنــــافس بالتمويــــة للجانــــب والتحــــرك  
لمرمــي بعــد للجانــب األخــر ثــم يقــوم بالتصــويب علــي ا

  نجاح المحاورة

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
 2الكــرة إلــي زميلــة رقــم  1ثالثة العبين يرمي رقــم  -1

ـــــوم بمحـــــاورة  ـــــة الجـــــزاء ليق ـــــف علـــــي حـــــدود منطق الواق
  بعد نجاح المحاورة.  3الالعب 

مجموعــــة مــــن الالعبــــين تقــــف فــــي قــــاطرة خــــارج  -2
قــف أمــام المرمــي منطقــة الجــزاء ومــع كــل مــنهم كــرة وي

ــــالكرة نحــــو المرمــــي  ــــدأ الالعــــب الجــــري ب مــــدافع. ، يب
ـــه فيمـــوه للجانـــب مـــرة  ـــذي يتصـــدي ل فيقابـــل المـــدافع ال
واحدة وذلك بميلة بجسمة ناحية اليمين لخــداع المــدافع 
بأنــه ســيمر مــن هــذه الناحيــة ويأخــذ الكــرة وينطلــق بهــا 
جهة اليسار ويصــوب فــي المرمــي ويعــود بعــد أن يأخــذ 

  لتي صوبها ويقف خلف القاطرة ويبدأ الذي يليةالكرة ا
غير مسموح لالعب أن يمرر إلــي زميلــه قبــل أن  - 3

  يراوغ منافسه.
  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5

  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -
  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية الثامنة عشر)االسبوع : التاسع           تابع 
   المراوغة بالتمويه إلي جانب والمرور من الجانب اآلخرالهدف النفس حركي:  

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

مشاهدة ال   1
CD 

  المراوغة مشاهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارة -  ق7
  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  كمبيوتر
CD 

  ساعة ايقاف
  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  اءاحم      2
  م (رشاقة) 10/  4(وقوف)  الجرى المكوكي  -  ق15  اعداد بدني  3

مـــرات ثـــم الوثـــب لثنـــى 3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  -
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -
(انبطـــاح مائـــل) ثنـــي الـــذراعين مـــع رفـــع الرجـــل عاليـــًا  -

  دل  (قوة)بالتبا
  (وقوف) الجرى فى المكان دقيقة ونصف (تحمل) -

  

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

10-
  ق13

فــى  المراوغــةيقــوم التلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة 
  البرنامج تحت اشراف المدرس

  

  
  

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
ـــدون يقـــف الالعـــب ألداء ال -1 محـــاورة باســـتخدام كـــرة ب

  منافس من الثبات ثم من الحركة .
يقــف الالعــب ألداء المحــاورة باســتخدام كــرة بــدون  -2

  . منافس من الثبات ثم من الحركة
يجرى الالعب بالكرة فى اتجاة علم ثم يقــوم بــإداء  -3

  المحاورة.
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  شر)االسبوع : التاسع           (الوحدة التعليمية الثامنة عتابع 
   المراوغة بالتمويه إلي جانب والمرور من الجانب اآلخرالهدف النفس حركي:  

أجزاء   م
  الدرس

  األدوات واألجهزة  مكونات الدرس  الزمن

  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      
داخــــل منطقــــة الجــــزاء يقــــف طالبــــان أمــــام بعضــــهم  -1

د بينهما الكرة يحــاول كــل منهمــا مراوغــة األخــر أكبــر عــد
  من المرات.

العبــان وحــارس مرمــي يجــري العــب خــارج منطقــة  -2
  .الجزاء بالكرة مع مالزمة المدافع له سلبى

يــــــراوغ الالعــــــب المنــــــافس بالتمويــــــة للجانــــــب والتحــــــرك  
للجانـــب األخـــر ثـــم يقـــوم بالتصـــويب علـــي المرمـــي بعـــد 

  نجاح المحاورة

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
 2الكرة إلي زميلة رقم  1يرمي رقم  ثالثة العبين -1

الواقف علي حدود منطقة الجزاء ليقوم بمحاورة الالعب 
  بعد نجاح المحاورة.  3
مجموعة من الالعبين تقف في قاطرة خارج منطقة  -2

الجزاء ومع كل منهم كرة ويقف أمام المرمي مدافع. ، 
يبدأ الالعب الجري بالكرة نحو المرمي فيقابل المدافع 

يتصدي له فيموه للجانب مرة واحدة وذلك بميلة  الذي
بجسمة ناحية اليمين لخداع المدافع بأنه سيمر من هذه 
الناحية ويأخذ الكرة وينطلق بها جهة اليسار ويصوب 

في المرمي ويعود بعد أن يأخذ الكرة التي صوبها ويقف 
  خلف القاطرة ويبدأ الذي يلية

ه قبل أن غير مسموح لالعب أن يمرر إلي زميل - 3
  يراوغ منافسه.

  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5
  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -

  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية التاسعة عشر)االسبوع : العاشر             
  رمية التماسالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  ةواألجهز 

مشاهدة ال   1
CD 

   رمية التماسمشاهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارة  -  ق7
  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -

  كمبيوتر
CD 

  ساعة ايقاف
  اقماع  احماء (العاب صغيرة)  ق5  احماء      2
  م (رشاقة) 10/  4(وقوف)  الجرى المكوكي  -  ق15  اعداد بدني  3

ـــم الوثـــب لثنـــى مـــ3(وقـــوف) الوثـــب فـــى المحـــل  - رات ث
  الركبيتن على الصدر (قدرة)

  متر  (سرعة)  30(وقوف) العدو لمسافة  -
(انبطـــاح مائـــل) ثنـــي الـــذراعين مـــع رفـــع الرجـــل عاليـــًا  -

  بالتبادل  (قوة)
(وقــــوف . ثبــــات الوســــط)  الوثــــب فــــى المكــــان دقيقــــة  -

  ونصف (تحمل)

  

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

 رمية التمــاسذ بتطبيق ماشاهدة على مهارة يقوم التلمي -  ق13
  فى البرنامج تحت اشراف المدرس

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
  يقف العب ليتخذ وضع رمية التماس بدون كرة . -1
  نفس التدريب السابق ولكن بالكرة . -2
ــــــــدين بالطريقــــــــة  -3 ــــــــان رمــــــــي الكــــــــرة بالي يتبــــــــادل العب

  م  بينهما5لمسافةالصحيحة 
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  االسبوع : العاشر             (الوحدة التعليمية التاسعة عشر)تابع 
  رمية التماسالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  واألجهزة
  تطبيق تدريبات (المستوى المتوسط) -2      

ــــــــدين بالطريقــــــــة  -1 ــــــــان رمــــــــي الكــــــــرة بالي يتبــــــــادل العب
م بينهما ثم تــزداد المســافة بالتــدريج 10يحة لمسافة الصح

كلمــــــا حقــــــق الالعبــــــان مســــــافة أكبــــــر ويمكــــــن أن يرمــــــي 
الالعب الكــرة لزميلــه رميــة تمــاس والزميــل اآلخــر يســيطر 

  عليها بأي نوع من أنواع السيطرة. 
م 7يشــترك فــي هــذا التــدريب العبــان المســافة بينهمــا  -2

الممـــدوتين فـــوق  يرقـــد الالعـــب علـــي ظهـــره ممســـكًا بيديـــه
رأسه بكرة طبية ثم من هذا الوضع يرمي الكــرة بيديــه مــع 
  رفع جذعه عن األرض إلي زميله ليكرر نفس التدريب

  

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3
يقـــف العـــب خـــارج خـــط التمـــاس ومعـــه الكـــرة ويقـــف  -1

م منــه العبــا يمثــل أحــدهما زميــل الالعــب  15علــي بعــد 
واآلخـــر يمثـــل الخصـــم يتحـــرك الزميـــل  الـــذي معـــه الكـــرة

لألمــــام للهــــروب مــــن الخصــــم وفــــي نفــــس الوقــــت يرمــــي 
الالعــب لــه الكــرة رميــة التمــاس ليســيطر عليهــا ويتحــرك 

  بها داخل الملعب أو يمررها لزميل وهكذا.
ــــين  -2 ــــدريب مجموعــــة مــــن الالعب يشــــترك فــــي هــــذا الت

يقفــون خــارج أحــد خطــي التمــاس ويحــاول كــل مــنهم رمــي 
يصــــيب الــــدوائر المرســــومة داخــــل منطقــــة الجــــزاء الكــــرة ل

والتــي تعطــي تقريبــًا كــل المنطقــة ثــم يــدل الالعبــون ليقفــوا 
  خارج خط التماس اآلخر ويكرر التمرين.

وتؤدي الرمية بعد جري الالعب مع مالحظة مالمســة  -
  القدمين لحظة الرمي.

يمكن إضافة عامل الخداع وذلك بتغييــر إتجــاه الرميــة  -
  ةفي آخر لحظ

  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5
  االصطفاف واخذ الغياب واالنصراف  -

  بدون ادوات
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  (الوحدة التعليمية العشرون)االسبوع : العاشر         تابع 
  رمية التماسالهدف النفس حركي:  
أجزاء   م

  الدرس
األدوات   مكونات الدرس  الزمن

  واألجهزة
مشاهدة ال   1

CD  
  رمية التماس اهدة الطريقة الصحيحة الداء مهارةمش -  ق7

  مشاهدة بعض التدريبات على المهارة  -
  كمبيوتر

CD 
  ساعة ايقاف

  اقماع  احماء (العاب صغيرة) -  ق5  احماء      2
  (وقوف)  الجري متعدد الجهات (رشاقة) -  ق15  اعداد بدني  3

ــــى 3(وقــــوف) الوثــــب فــــى المحــــل  - ــــم الوثــــب لثن مــــرات ث
  لى الصدر (قدرة)الركبيتن ع

  متر  (سرعة)  20(وقوف) العدو لمسافة  -
  (انبطاح مائل) ثني الذراعين   (قوة) -
ق 1(وقوف. ثبات الوسط) ثني الــركبتين نصــفا والثبــات  -

  (تحمل)

  

الجزء   4
الرئيسي 
(التطبيق 
  العملي)

 رميــة التمــاسيقــوم التلميــذ بتطبيــق ماشــاهدة علــى مهــارة  -  ق13
  اشراف المدرسفى البرنامج تحت 

  تدريبات على المهارة
  تطبيق تدريبات (المستوى المنخفض) -1
  يقف العب ليتخذ وضع رمية التماس بدون كرة . -1
  نفس التدريب السابق ولكن بالكرة . -2
يتبادل العبــان رمــي الكــرة باليــدين بالطريقــة الصــحيحة  -3

  م  بينهما5لمسافة

  
  

  ط)تطبيق تدريبات (المستوى المتوس -2
يتبادل العبــان رمــي الكــرة باليــدين بالطريقــة الصــحيحة  -1

م بينهمــا ثــم تــزداد المســافة بالتــدريج كلمــا حقــق 10لمســافة 
الالعبـــــان مســـــافة أكبـــــر ويمكـــــن أن يرمـــــي الالعـــــب الكـــــرة 
لزميله رميــة تمــاس والزميــل اآلخــر يســيطر عليهــا بــأي نــوع 

  من أنواع السيطرة. 
م 7المســـافة بينهمـــا يشـــترك فـــي هـــذا التـــدريب العبـــان  -2

يرقد الالعب علي ظهره ممسكًا بيديه الممدوتين فوق رأسه 
بكــرة طبيــة ثــم مــن هــذا الوضــع يرمــي الكــرة بيديــه مــع رفــع 

  جذعه عن األرض إلي زميله ليكرر نفس التدريب
  تابع االسبوع : العاشر         (الوحدة التعليمية العشرون)

  رمية التماسالهدف النفس حركي:  
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أجزاء   م
  الدرس

األدوات   مكونات الدرس  الزمن
  واألجهزة

  تطبيق تدريبات (المستوى المرتفع) -3      
يقف العب خارج خط التماس ومعه الكرة ويقف علــي  -1

م منـــه العبـــا يمثـــل أحـــدهما زميـــل الالعـــب الـــذي  15بعـــد 
معــــه الكــــرة واآلخــــر يمثــــل الخصــــم يتحــــرك الزميــــل لألمــــام 

وقــت يرمــي الالعــب لــه للهــروب مــن الخصــم وفــي نفــس ال
الكــــرة رميــــة التمــــاس ليســــيطر عليهــــا ويتحــــرك بهــــا داخــــل 

  الملعب أو يمررها لزميل وهكذا.
يشترك في هذا التــدريب مجموعــة مــن الالعبــين يقفــون  -2

خـــارج أحـــد خطـــي التمـــاس ويحـــاول كـــل مـــنهم رمـــي الكـــرة 
ليصـــــيب الـــــدوائر المرســـــومة داخـــــل منطقـــــة الجـــــزاء والتـــــي 

نطقــة ثــم يــدل الالعبــون ليقفــوا خـــارج تعطــي تقريبــًا كــل الم
  خط التماس اآلخر ويكرر التمرين.

وتــؤدي الرميــة بعــد جــري الالعــب مــع مالحظــة مالمســة  -
  القدمين لحظة الرمي.

يمكــن إضــافة عامــل الخــداع وذلــك بتغييــر إتجــاه الرميــة  -
  في آخر لحظة

  

  تمرينات تهدئة لجميع اجزاء الجسم  -  ق5  الختام  5
  غياب واالنصراف االصطفاف واخذ ال -

  بدون ادوات
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  )6مرفق (
 وفقًا للترتيب األبجدى اسماء السادة الخبراء

  الوظيفة  االسم  م
أستاذ ورئيس قســم المنــاهج وطــرق التــدريس كليــة التربيــة الرياضــية   احمد محمد العقادأ.د/   1

  بنين جامعة الزقازيق
جامعــة –يــة التربيــة الرياضــية بنــات اســتاذ طــرق التــدريس وعميــد كل  الحارونيحسن ايمان أ.د/   2

  الزقازيق
 -اســـتاذ طــــرق التـــدريس ونائــــب رئـــيس جامعــــة الزقـــازيق (ســــابقًا)   حامد محمود القنواتي أ.د/   3

  جامعة الزقازيق
جامعــة  –استاذ طرق التدريس ووكيــل كليــة التربيــة الرياضــية بنــين   رشيد عامر محمدأ.د/   4

  الزقازيق
كليــة التربيــة الرياضــية بنــين التدريب الرياضــى بقسم ب مساعد أستاذ  أ.د/ عادل الفاضى  5

  بأبى قير جامعة اإلسكندرية
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم المناهج وطرق التــدريس كليــة   كوثر عبدالمجيدأ.د/   6

  جامعة الزقازيق -التربية الرياضية بنات  
كليــــة التربيـــــة هج وطــــرق التــــدريس بالمنــــاقســــم ب كــــرة القــــدمأســــتاذ   أ.د/ محمد إبراهيم سالم   7

  المنصورةالرياضية جامعة 
كليــة الرياضــات الجماعيــة قســم نظريــات وتطبيقــات ب مســاعدأســتاذ   محمد متولىمحمود أ.د/   8

  التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق
كليــة  الرياضات الجماعيةقسم نظريات وتطبيقات ب كرة القدمأستاذ   أ.د/ ممدوح إبراهيم على حسن  9

  التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق
جامعــة  –استاذ طرق التدريس ووكيــل كليــة التربيــة الرياضــية بنــين   ياسرعبد العظيم سالمأ.د/   10

  الزقازيق
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  استمارة استطالع رأي حول البرنامج، التعليمي المقترح



 برنامجــــام للـــدف العـــأوالً: الھ

  امــــــالع دف ــالھـــــ  م
 يرـــرأي الخب

  ال مــنع

  

  :هل توافق سيادتكم علي أن يكون الهدف العام للبرمجية
لوسائط المتعددة علي تعلم بعــض مهــارات هو معرفة تأثير أسلوب تفريد التعليم بإستخدام ا

لتالميذ المرحلة اإلعدادية وينبسق منها: هدف عــام معرفــي، هــدف عــام مهــاري،  كرة القدم
  هدف عام وجداني.

  * هدف عام معرفي يتمثل فيما يلي:
إكتساب التالميذ المعلومــات مــن معــارف ومفــاهيم وحقــائق وقــوانين مرتبطــة بتــاريخ وقــوانين 

  ض مهارات كرة القدم قيد البحث.كرة القدم وبع
  * هدف عام مهاري ويتمثل فيما يلي:

  إكتساب التالميذ كيفية أداء المهارات التالية بإتقان:
، مهارة الجري بالكرة باستخدام وجهة القدم الخــارجيري بإستخدام وجهة القدم الداخلي، الج

، الســيطرة علــي الكــرة كــتم ركل الكرة بوجه القــدم الــداخلي، ركــل الكــرة بوجــه القــدم الخــارجي
الكــرة ببــاطن القــدم، الســيطرة علــي الكــرة بكــتم الكــرة بأســفل القــدم، ضــرب الكــرة بــالراس مــن 

  .الثبات، المراوغة بالتموية بالجانب مرة واحدة والتحرك للجانب األخر
  هدف عام وجداني:

ريـــد التعلـــيم" إكتســـاب التالميـــذ أراء وٕاتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو اســـتخدام اســـتراتيجية كيلـــر "تف
  ثمهارات كرة القدم قيد البحبعض باستخدام الوسائط المتعددة في تعلم 

    

ترجمة األهداف العامة للبرنامج التعليمي وصياغتها في صورة ســلوكية إجرائيــة لمســتويات   ثانيا
  المرتفع) –المتوسط  –الطالبات الثالثة (المنخفضة 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امــــــدف  العــالھـــــ  م
 يرـــرأي الخب

  ال مــنع



  

ـــم تحديـــد األهـــداف لكـــل مســـتوي علـــي حـــده وصـــياغتها فـــي شـــكل ســـلوك نهـــائي يمكـــن  ت
مالحظتـــه وقياســـه أي يجـــب أن يـــدل الهـــدف علـــي وضـــوح النتيجـــة التـــي يجـــب أن تكـــون 

  عليها التالميذ مرورها بخبرات تعليمية محددة إكتسبها خالل البرنامج التعليمي كاألتي 

    

      األهداف السلوكية المعرفية للطالبات ذات المستوي المنخفض  أ
      أن يعرف التلميذ معلومات عن كيفية أداء مهارات كرة القدم قيد البحث.  1
      أن يتعرف التلميذ علي بعض األدوات واألجهزة المساعدة والبديلة لإلستفادة.  2
      دم قيد البحث.أن يوضح التلميذ الخطوات التعليمية لمهارات كرة الق  3

4  
أن يتعرف التلميذ كيفية استغالل اإلمكانيات المتاحة لدية أثناء تعلم مهارات كرة القــدم قيــد 

  البحث.
    

      أن يذكر التلميذ النقاط األساسية التي يلقيها عليه المدرس في البرمجة.  5
      بحث.أن يتعرف التلميذ علي كيفية األداء السليم لمهارات كرة القدم قيد ال  6

7  
أن يوضــح التلميــذ كيــف ينمــي جوانيــة العقليــة كتركيــز اإلنتبــاه واإلدراك والتــذكر عنــد أداء 

  مهارات كرة القدم قيد البحث.
    

      أن يشرح التلميذ مهارات كرة القدم قيد البحث شرحًا صحيحًا.  8
      قيد البحث.أن يتعرف التلميذ علي كيفية تنظيم األدوات أثناء أداء مهارات كرة القدم   9

10  
أن يتعــرف التلميــذ كيفيــة إكتشــاف نــواحي القــوة والضــعف عنــد أداء مهــارات كــرة القــدم قيــد 

      .البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امــــــدف  العــالھـــــ  م
رأي 
  يرـــالخب



  ال مــنع

      المتوسطاألهداف السلوكية المعرفية للطالبات ذات المستوي   ب
      .ميذ التوقيت المناسب ألداء مهارات كرة القدم قيد البحثأن يحدد التل  1
      .يفرق التلميذ بين النقاط التعليمية إلحدى مهارات كرة القدم قيد البحث ومهارة أخريأن   2

3  
أن يستخدم التالميذ المعلومــات والمعــارف التــي شــاهدها فــي البرمجيــة فــي الحــد مــن الوقــوف 

  .القدم قيد البحثفي الخطأ عند أداء مهارات كرة 
    

      .يوضع التالميذ كيفية الربط بين إحدى مهارات كرة القدم قيد البحث ومهارة أخرىأن   4

5  
يفـــرق التلميـــذ بـــين أجـــزاء الجســـم العاملـــة وغيـــر العاملـــة أثنـــاء أداء مهـــارة كـــرة القـــدم قيـــد أن 

      .البحث

      .البحث يتذكر التلميذ أهمية كل مهارة من مهارات كرة القدم قيدأن   6
      .يحدد التالميذ المسافة المنافسة بين الكرة والقدم الثانية عند أداء مهارة ركل الكرةأن   7

8  
يعـــرف التلميـــذ كيـــف ينمــــي جوانبـــه العقليـــة كتركيــــز اإلنتبـــاة واإلدراك والتـــذكر عنــــد أداء أن 

  .مهارات كرة القدم قيد البحث
    

      .ناء أداء مهارات كرة القدم قيد البحثيوضح التلميذ المشاكل التي يواجها أثأن   9
      األهداف السلوكية المعرفية للطالبات ذات المستوي المرتفع  ج

1  
أن يعــرف التلميــذ كيفيــة المفاضــلة بــين أحــدى مهــارات كــرة القــدم قيــد البحــث ومهــارات أخــري 

  سبق تعليمها.
    

      ات كرة القدم قيد البحث.أن يعرف التلميذ كيف يستثمر الجهد المبذول أثناء أداء مهار   2

3  
أن يوضـــح التلميـــذ المشـــاكل التـــي يواجههـــا أثنـــاء أداء مهـــارات كـــرة القـــدم قيـــد البحـــث ويجـــد 

  الحلول المناسبة لها
    

      أن يفرق التلميذ بين األداء الصحيح واألداء الخاطئ مهارات كرة القدم قيد البحث.  4

5  
ات المســاعدة عنــد تعلــم مهــارات كــرة القــدم قيــد أن يعــرف التلميــذ كيفيــة إبتكــار بعــض التــدريب

      البحث

6  
أن يتــذكر التلميــذ مــا شــاهده فــي البرمجيــة ويــتمكن مــن شــرح مهــارات كــرة القــدم قيــد البحــث 

  .بأسلوبة شرحًا صحيحًا وكذلك التدرج بالمهارات للحصول إلي إتقانها
    

      ا عند أداء مهارات كرة القدمأن يحدد التلميذ نواحي القوة لدية فيدعمها والضعف فيعالجه  7

8  
أن يـــذكر التلميـــذ رأيـــة فـــي البرمجيـــة التعليميـــة المســـتخدمة فـــي تعلـــم مهـــارات كـــرة القـــدم قيـــد 

      البحث

  
  

رأي   امــــــدف  العــالھـــــ  م



  يرـــالخب

  ال مــنع

      لمهارات التالميذ ذات المستوي المنخفضاألهداف السلوكية المعرفية   أ

يســـتطيع التلميـــذ تنفيـــذ التعليمـــات الموجـــه إليـــه مـــن المدرســـة أثنـــاء أداء مهـــارات كـــرة القـــدم قيـــد أن   1
      البحث.

      .يؤدي التلميذ مهارات كرة القدم قيد البحث بكرة طائرة ثم بكرة قدم بالطريقة الصحيحةأن   2
      .ثم من الحركة يؤدي التلميذ مهارات كرة القدم بالطريقة الصحيحة قيد البحث من الثباتأن   3

يـــؤدي التلميـــذ التمرينـــات المخصصـــة لكـــل مهـــارة مـــن مهـــارات كـــرة القـــدم قيـــد البحـــث بمســـتوي أن   4
      .اإلتقان المطلوب

م بالطريقـــــة 20يـــــاردة عقــــب الجـــــري  20يــــتمكن التلميـــــذ أداء مهــــارات كـــــرة القــــدم مـــــن مســــافة أن   5
      .الصحيحة

      .دم بالطريقة الصحيحة عقب الجري لمسافة محددةيتمكن التلميذ من أداء مهارات كرة القأن   6

يتمكن التلميذ من أداء مهارات كرة القدم بالطريقة الصحيحة في وجود زميل لــه المســافة بينهمــا أن   7
      .ياردة 10

يؤدي التلميذ مهارات كرة القدم قيــد البحــث بالطريقــة الصــحيحة فــي وجــود زميــل المســافة بينهمــا أن   8
      .ياردة 20

      .كرات متتالية بالطريقة الصحيحة 5يستطيع التلميذ ركل عدد أن   9
      المهارات للتالميذ ذات المستوي المتوسطاألهداف السلوكية المعرفية   ب
      .يؤدي التالميذ مهارات كرة القدم قيد البحث في وجود أكثر من زميل بالطريقة الصحيحةأن   1
      .دي مهارات كرة القدم قيد البحث بدقة وٕانسيابيةيطبق التلميذ وينفذ ما تعلمه ويؤ أن   2
      .يستطيع التلميذ أداء مهارات كرة القدم قيد البحث بالطريقة الصحيحة في إتجاه محددةأن   3
      .يستطيع التلميذ التحكم في أجزاء جسمها أثناء أداء مهارات كرة القدم قيد البحثأن   4

إحــدى مهــارات كــرة القــدم قيــد البحــث ومهــارات كــرة القــدم التــي يســتطيع التلميــذ الــربط بــين أداء أن   5
      سبق تعليمها.

      .يؤدي التلميذ مهارات كرة القدم قيد البحث بتوافق عضلي عصبي في إتجاه محدد أن   6

يطبق التلميذ مهارات كرة القدم قيد البحث في تدريبات متدرجة في الصعوبة تتيح الوصول إلي أن   7
      رة القدم قيد البحث.إتقان مهارات ك

يستطيع التلميذ التطبيق لتسلسل األداء الصحيح لمهارات كرة القدم قيد البحث كما شــاهدها فــي أن   8
      البرمجية.

      أن يتقن التلميذ حركة متابعة الكرة بعد أداء مهارات قيد البحث.  9
  
  



  امــــــدف  العــالھـــــ  م
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لمهارات التالميذ ذات المستوي المرتفعهداف السلوكية المعرفية األ  ج

1  
ومهـــارات كـــرة القـــدم التـــي ســـبق  الـــربط بـــين إحـــدى مهـــارات كـــرة القـــدم قيـــد البحـــثأن يســـتطيع التلميـــذ 

      .تعلمها

      .يتقن التلميذ مهارات كرة القدم قيد البحث ويكتسب القدرة علي إستمرارية الحركةأن   2
      .طيع التلميذ الجري لمسافة محددة ثم التصويب نحو الهدف بدقة بإستخدام مهارات قيد البحثيستأن   3

4  
يستطيع التلميذ تصويب الكــرة إلــي الهــدف المحــدد بأقصــي ســرعة وقــوة بإســتخدام مهــارات كــرة القــدم أن 

      .قيد البحث

5  
حيحة من مسافة محددة الجري بــين يستطيع التلميذ أداء مهارات كرة القدم قيد البحث بالطريقة الصأن 

      .األعالم

6  
يســتطيع التلميــذ الجــري بــالكرة والركــل وتصــويب عــدد محــدد مــن الكــرات علــي المرمــي مــن مســافة أن 

      .محددة في أقل زمن ممكن بإستخدام مهارات كرة القدم قيد البحث

7  
ممارســة المهــارات فــي مواقــف  يطبق التلميذ مهارات كرة القــدم قيــد البحــث فــي تــدريبات حركيــة تتــيحأن 

      .تشبة مواقف اللعب التنافسي

8  
يستطيع التلميذ الجري لمســافة محــددة ثــم أداء التصــويب بإســتخدام المهــارات قيــد البحــث أكبــر عــدد أن 

      .من الكرات علي هدف مصغر مع عمل متابعة بالقدم الراكلة

      منخفضالوجدانية للتالميذ ذات المستوي الاألهداف السلوكية   أ
      .يقبل التلميذ علي تعلم مهارات كرة القدم قيد البحث بسعادة نتيجة الستخدام البرمجية التعليميةأن   1
      .يشارك التلميذ بإيجابية ويتخلي عن السلبية أثناء تعلم أداء مهارات كرة القدم قيد البحثأن   2
      .رة القدم قيد البحثيشعر التلميذ بالسعادة والتشويق أثناء أداء مهارات كأن   3
      .يستجيب التلميذ لتعليمات الزميل المعلمأن   4
      .الحميدةيتجه التلميذ إلي اإلعتماد علي النفس وينمي الصفات الشخصية أن   5
      .يفضل التلميذ تعلم مهارات قيد البحث بإستخدام البرمجة التعليميةأن   6
      .العمل وٕاحترامهيجمع التلميذ بين تحمل المسئولية وحب أن   7
      .ينتبه التلميذ ويركز عند أداء مهارات كرة القدم قيد البحثأن   8
      .يبدي التلميذ إعجابة بالبرمجية التعليمية المستخدمةأن   9
      .أن يهتم التلميذ بعوامل األمن والسالمة أثناء أداء مهارات كرة القدم قيد البحث 10
      .عند أداء مهارات كرة القدم قيد البحث ويحافظ علي سالمته أن يتعامل التلميذ مع زمالئه 11

  
  



  امــــــدف  العــالھـــــ  م
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      الوجدانية للتالميذ ذات المستوي المتوسطاألهداف السلوكية   ب
      .يجمع التلميذ بين التعاون والتكيف مع زمالئه عند حب الذاتأن   1

2  
لتلميــذ إلعطــاء تعليمــات هامــة لزميلــة لمســاعدته علــي األداء الصــحيح لمهــارات كــرة القــدم يــتحمس اأن 

      .قيد البحث 

      .يقيم التلميذ أدائه بإستمرار تقيمًا صحيحاً أن   3

4  
ينبه التلميذ توازن بــين النظــر إلــي الكــرة وكــذلك المكــان المــراد وصــول الكــرة إليــه أثنــاء أداء مهــارات أن 

      .البحث كرة القدم قيد

      .يتعاون التلميذ مع زمالئه في أداء ما يطلب منها وتحديد العون لكل زميل محتاج إلي ذلكأن   5
      .يعدل التلميذ إتجاهة السلبي ويكتسب القدرة علي المبادأة في العملأن   6

7  
كــرة القــدم قيــد أن يهتم التلميذ بعوامــل األمــن والســالمة ويحــافظ علــي ســالمة زمالئــة أثنــاء أداء مهــارات 

      .البحث

8  
يشــــجع التلميــــذ زمالئــــه أثنــــاء أداء مهــــارات كــــرة القــــدم قيــــد البحــــث وتقيــــيم زمالئــــه تقيمــــًا صــــحيحًا أن 

      .بإستمرار

التلميذ باإلنضــباط والصــبر علــي بــذل الجهــد حتــى يكتمــل أداء مهــارات كــرة القــدم قيــد البحــث  أن يشعر  9
      .ويصل إلي مستوي اإلتقان المطلوب

      المرتفعالوجدانية للتالميذ ذات المستوي األهداف السلوكية   ج
      .يشعر التلميذ بالثقة بالنفس وبأداء مهارات الهوكي قيد البحثأن   1
      .يقيم التلميذ أدائه وأداء زمالئه بإستمرار تقيمًا صحيحاً أن   2
      .لغرور وحب الذاتويتخلي عن ا يشارك التلميذ بحماس أثناء أداء المهارات قيد البحثأن   3

يجمع التلميــذ بــين الصــبر علــي بــذل الجهــد والســعادة وحــب العمــل حتــى يــتم أداء مهــارات كــرة القــدم أن   4
      .قيد البحث بمستوي اإلتقان المطلوب

      .يهتم التلميذ بعوامل األمن والسالمة أثناء أداء المهارات قيد البحثأن   5
      .داء ما يطلب منه وتصحيح له األخطاء بإستمراريتعاون التلميذ مع زمالئه في أأن   6

إذا كــان المطلــوب تعــديل الهــدف العــام أو األهــداف الفرعيــة المنبثقــة منــه فمــا هــو الهــدف  ملحوظة:  
      .الذي تقترحة سيادتكم مناسب للبرنامج

        
        
        
        

  



  

  توسط، المرتفعثالثاً: أسس وضع البرنامج المقترح لمستويات البحث المنخفض، الم

  أســــس البرنامــــــج  م
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      .يراعي خصائث التالميذ وٕاجتياجاتهن البدنية والنفسيةأن   1
      .يتناسب محتوي البرنامج مع مستوي التالميذأن   2
      .يتميز البرنامج بالسهولة والبعد عن التعقيدأن   3
      .دنية والنفسية وذلك للمستويات الثالثةيراعي خصائص التالميذ البأن   4
      .المرتفع) –المتوسط  –يتناسب محتوي البرنامج وأهدافه للمستويات (المنخفض أن   5
      .)عاليال –المتوسط  -يتناسب محتوي البرنامج مع مستوي التالميذ (المنخفضأن   6
      .يتميز البرمجية بالبساطة والسهولةأن   7

8  
 –المتوســط  –مج علــي تحقيــق مبــدأ التفاعليــة بــين التالميــذ ذات المســتوي (المــنخفض يســاعد البرنــاأن 

      .المرتفع) وبين البرنامج

      .يراعي البرنامج عوامل األمن والسالمة حرصًا علي سالمة التالميذأن   9
      .يراعي توفير المكان واإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامجأن  10
      المرتفع). –المتوسط  –قدرات التالميذ ذات المستوي (المنخفض  يكون البرنامجأن  11
      يكون البرنامج بعيدًا عن الملل ويجذب إهتمام التالميذ لموضوع التعلم.أن  12

 –يســاعد البرنــامج علــي تقويــة روح التعــاون بــين كــل مســتوي المنافســة بــين المســتويات (المــنخفض أن  13
      .المرتفع) –المتوسط 

      .يكسب البرنامج التالميذ القدره علي استخدام الحاسب اآللي أن 14

المرتفــع) بمــا يســمح لكــل  –المتوســط  –يتحــدى البرنــامج قــدرات التالميــذ ذات المســتوي (المــنخفض أن  15
      .مستوي بإستثارة دافعيتهم للتعلم واإلبتكار كًال حسب مستواه

      .كل التالميذ في وقت واحدأن يتبع البرنامج فرض اإلشتراك والممارسة ل 16
      .المرتفع) –المتوسط  –المنخفض أن يراعي البرنامج إشباع حاجه التالميذ ذات المستوي ( 17

أن يحقق الشعور بالسعادة والتجديد بــدًال مــن األســلوب التقليــدي للتــدريس والتشــويق لكــل التالميــذ ســواء  18
      .المرتفع) –المتوسط  –المنخفض كان (

      .يراعي مبدأ التدرج في محتوي البرنامج من السهل إلي الصعب ومن البسيط إلي المركبأن  19
       .أن يراعي مبدأ الفروق الفردية بين التالميذ 20
      أن يحقق مستوي البرنامج تكامل شخصية التالميذ حيث عالقتهم بذاتهم وعالقتهم بزمالئهم. 21
      أن ينمي الفكر العلمي المنظم. 22
      .أن يتنوع البرنامج بين الحركة والنشاط 23
      .إذا كان المطلوب إضافة بعض األسس التي تري سيادتكم أنها مناسبة لهذا البحث ملحوظة:  



  
  

  رابعاً: محتوي البرنامج
  هل توافق سيادتكم علي أن يكون محتوي البرمجية المقترحة علي النحو التالي:  

ــالكرة بإســتخدام وجــه القــدم ــالكرة بإســتخدام وجــه القــدم الخــارجي، ركــل الكــرة بوجــه القــدم  "الجــري ب ــداخلي، الجــري ب ال
الداخلي، ركل الكرة بوجه القدم الخارجي، السيطرة علي الكرة بباطن القدم، السيطرة علي الكــرة بأســفل القــدم، ضــرب الكــرة بــالرأس 

  من الثبات، المراوغة بخداع تمرير الكرة بباطن القدم".

  توي المنخفضالمسالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

  

      لالتمرين األو
يقف التلميذ ويتخــذ وضــع اإلســتعداد الصــحيح ألداء مهــارة الجــري بإســتخدام وجــه القــدم الــداخلي  -
      كن بدون كرةلو 

      التمرين الثاني
      متر من خط المرمي ومعه كرة طائرة. 10يقف التلميذ علي بعد  -
      ي بالكرة الطائرة بين القدمين بالجانب الداخلي إتجاه الخط.يقوم بالمش -

      التمرين الثالث
      متر من خط المرمي 10أن يقف التلميذ علي بعد  -
      استبدال كرة الطائرة بكرة قدم مع أداء المشي بالكرة تجاه الحائط -

      التمرين الرابع
      م من خط المرمي مع الكرة10يقف التلميذ علي بعد  -
      يقوم التلميذ بالجري بالكرة تجاه خط المرمي باستخدام وجه القدم الداخلي -

      التمرين الخامس
يــاردة ومــع كــل مــنهم كــرة ثــم يجــري الطــالب  6وقــوف التالميــذ علــي محــيط دائــرة نصــف قطرهــا  -

      رب الساعة.بالكرة حول محيط الدائرة مع عقا

      التمرين السادس
يــاردة علــي أن يجــري التلميــذ  3عــالم أمــام التلميــذ والمســافة بــين كــل منهمــا واألخــر  13توضــع  -

      األعالم ويعود ليسلمها للتلميذ الذي يليه.

  

الجري بإستخدام وجه القدم الداخلي



 

  طــــوي المتوســـــالمستالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
متــــر ومعهمــــا كــــرة يقــــوم التلميــــذ الــــذي معــــه الكــــرة بــــالجري بــــالكرة  10متقــــابلين بينهمــــا  العبــــين -

      باستخدام وجه القدم الداخلي ثم يسلمها لزميله الذي يقوم بالمثل.

      التمرين الثاني
) ليســلم إليــه 2بــالكرة فــي إتجــاه العلــم ويــدور حولــه ويعــود فــي إتجــاه الالعــب ( 1يجــري التلميــذ  -

      .) األداء2يجري ليقف خلف أخر العب بالقطار حيث يكرر التلميذ (الكرة و 

      التمرين الثالث
) بالجري بالكرة بإستخدام وجــه القــدم الــداخلي بــين األعــالم بحيــث تكــون المســافة 1يقوم التلميذ ( -

      ) الذي يكرر األداء.4ياردة ثم يسلم الكرة لالعب رقم ( 1بين كل علم وأخر 

  

  عــــالمستـــــوي المرتفالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
      .يجري التلميذ بالكرة وعند سماع الصفاره يبطيء بالكرة -

      التمرين الثاني
  .1 التلميذياردة والكرة مع  5: 10تالميذ يقفون علي محيط دائرة نصف قطرها  6/8 -
) ويســلمه الكــرة ويقــف مكانــه علــي أن يقــوم 2( التلميــذكرة فــي إتجــاه ) بــالجري بــال1يقوم التلميــذ ( -

  .) ويقف مكانه وهكذا3) بنفس األداء ليسلم الكرة لالعب (2الالعب (
    

      التمرين الثالث
يقف التلميذ ومعه الكرة ثم يقوم بــالجري بــالكرة بوجــه القــدم الــداخلي حــول الــدائرة بســرعة إلــي أن  -

      يقوم بتغيير اإلتجاه والعودة في إتجاه أخر للجري بالقدم األخري.يلف دورة كاملة ثم 

  

الجري بإستخدام وجه القدم الداخلي
مهارة الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي



 

  المستوي المنخفضالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

  

      لالتمرين األو
بإســتخدام وجــه القــدم  بــالكرة يقــف التلميــذ ويتخــذ وضــع اإلســتعداد الصــحيح ألداء مهــارة الجــري -

      كن بدون كرةلو  الخارجي

      رين الثانيالتم
      متر من خط المرمي ومعه كرة طائرة. 10يقف التلميذ علي بعد  -
      .برجل واحدة حتى خط المرمييقوم بالمشي بالكرة  -

      التمرين الثالث
      .متر من خط المرمي 10يقف التلميذ علي بعد  -
  .استبدال كرة الطائرة بكرة قدم  -
      قدمين بالتبادل.الجري ببطء بقدم واحدة ثم ال -

      التمرين الرابع
      الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجي بسرعة أكبر من التمرين السابق مع استخدام -

      القدمين في دفع الكرة
      التمرين الخامس

      يقوم التلميذ بالجري بالكرة لألمام وبسرعة مناسبة مع استخدام دفع الكره. -
  

  المتوسطلمستـــــوي االمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
متـــر ومعهمـــا كـــرة يقـــوم التلميـــذ الـــذي معـــه الكـــرة بـــالجري 10تلميـــذان متقـــابلين المســـافة بينهمـــا  -

      .باستخدام وجه القدم الخارجي ثم يسلمها لزميله الذي يقوم بالمثل

      التمرين الثاني
) ليســلم إليــه 2بــالكرة فــي إتجــاه العلــم ويــدور حولــه ويعــود فــي إتجــاه الالعــب ( يجــري التلميــذ (أ) -

      .األداء 2الكرة ويجري ليقف خلف أخر العب بالقطار حيث يكرر التلميذ 

      التمرين الثالث
) بالجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجي بين األعــالم بحيــث تكــون المســافة 1يقوم التلميذ ( -

      .) الذي يكرر األداء4ياردة ثم يسلم الكرة لالعب رقم ( 1علم وأخر بين كل 

  

الجري
 

بالكرة
 

بإستخدام وجه القدم 
الخارجي

الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجي
 



  

  المستـــــوي المرتفــــعالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
      .يجري التلميذ بالكرة وعند سماع اإلشارة يبطيء بالكرة -

      التمرين الثاني
  .1ياردة والكرة مع التلميذ  5: 10ائرة نصف قطرها تالميذ يقفون علي محيط د 6/8 -
) ويســلمه الكــرة ويقــف مكانــه علــي أن يقــوم 2) بــالجري بــالكرة فــي إتجــاه التلميــذ (1يقوم التلميــذ ( -

  ) ويقف مكانه وهكذا.3) بنفس األداء ليسلم الكرة لالعب (2الالعب (
    

      التمرين الثالث
بــالجري بــالكرة بوجــه القــدم الخــارجي بســرعة إلــي أن يلــف دورة  يقــف التلميــذ ومعــه الكــرة ثــم يقــوم -

      .كاملة ثم يقوم بتغيير اإلتجاه والعودة في إتجاه أخر للجري بالقدم األخري

  

  المنخفضالمستـــــوي المھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
ع مالحظــة مرجحــة الرجــل مــن مفصــل الفخــذ يقف التلميذ ألداء مهــارة ركــل الكــرة مــن الوقــوف مــ -

      بدون كرة تؤدي هذه الخطوة من الحركة بدون كرة أيضًا.

      التمرين الثاني
من كرة معلقة في جهاز أو معلقة باليد يبدأ الالعب بركل الكرة بوجــه القــدم الــداخلي حتــي يأخــذ  -

      .اإلحساس بركل الكرة بالمنطقة الصحيحة

      التمرين الثالث
  م بوجه القدم الداخلي.5يركل التلميذ كرة ثابته وهو واقف إلي زميل علي بعد  -
      يركل التلميذ الكرة بوجه القدم الداخلي األتية إليه من األمام ومن الجانب. -

      التمرين الرابع
لي مجمــوعتين مــن التالميــذ أمــام كــل حــاجز ومعهــا كــرة قــدم يتبــادالن ركــل الكــرة بوجــه القــدم الــداخ

وبمجــرد أن ينتهــي الالعــب مــن تمريــر الكــرة يجــري ليمــر مــن بــين الحــاجز ليقــف خلــف المجموعــة 
  المقابلة له.

    

  

الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجي
 

ركل 
الكرة 
ب

وجه القدم 
الداخلي

 



 

  المتوسطالمستـــــوي المھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
الســاعة يقــف ثالثــة العبــين علــي هيئــة دائــرة ومعهــم كــرة قــدم يجــري التالميــذ فــي إتجــاه عقــرب  -

      ويبدأون في تمرير الكرة بوجه القدم الداخلي فيما بينهم ثم يغيروا اإلتجاه حول الدائرة وهكذا.

      التمرين الثاني
) الــدليل 1يــاردة يــوزع التالميــذ علــي محــيط الــدائرة ويقــف التلميــذ رقــم (10دائــرة نصــف قطرهــا  -

ط الــدائرة فــي إتجــاه واحــد ويركــل التلميــذ ومعه الكــرة فــي تركهــا ويبــدأ التالميــذ فــي الجــري علــي محــي
) ركل الكــرة بوجــه القــدم الــداخلي 1) الذي يردها إليه مباشرة ويكرر رقم (2) الكرة إلي رقم (1رقم (

  .) ويردها له وهكذا مع باقي التالميذ2مع رقم (

    

      التمرين الثالث

      .ركل الكرة بوجه القدم الخارجي يقف العبان مع أحدهما كرة ويبدأن في الجري أمامًا مع تبادل -

  

  المستـــــوي المرتفعالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
 1م ويقــف الطالــب رقــم 15ثالث تالميذ ومعهــم كــرة واحــدة يقــف الطلبــة علــي شــكل مربــع طولــه  -

ويقــوم رقــم  بركــل الكــرة إلــي  فــي المواجهــة فــي الزاويــة الثالثــة 3فــي زاويــة ورقــم  2فــي زاويــة ورقــم 
ويجــري فــي الزوايــة  1بــالجري فــي إتجــاه الكــرة ليردهــا إلــي رقــم  3الزاويــة الرابعــة الخاليــة ليقــوم رقــم 

لمــدة  3وهكــذا للتلميــذ رقــم  2إلــي رقــم  1بعــد أن ركلهــا رقــم  2األخــري ليــرد الكــرة األتيــة مــن رقــم 
  ث ويتم التبديل بينهم.30
مــن خــارج منطقــة الجــزاء لزميلــه الــذي يســتقبلها داخــل منطقــة الجــزاء  يمــرر أحــد التالميــذ الكــرة -

  ويصوبها نصف طائرة بوجه القدم الداخلي إلي المرمي.

    

  

ركل 
الكرة 
ب

وجه القدم 
الداخلي

 
ركل 

الكرة 
ب

وجه القدم 
الداخلي

 



 

  المنخفضالمستـــــوي المھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
ه القــدم الخــارجي وأن تكــون يقــف التلميــذ وقفــة اإلســتعداد الصــحيحة ألداء مهــارة ركــل الكــرة بوجــ -

      .سم من الرجل الثابتة ولألمام قليالً 25الكرة علي بعد 

      التمرين الثاني
يمسك التلميذ الكرة بيديــه ويتركهــا تســقط إلــي جانــب القــدم الخــارجي وقبــل وصــول الكــرة لــألرض  -

      .يضربها بوجه القدم الخارجي إلي الحائط

      التمرين الثالث
  .متواجهان يتبادالن ركل الكرة بوجه القدم الخارجيتلميذان  -
م مــن المجموعــة أ 10كــرة ومجموعــة (ب) تقــف علــي بعــد حــوالي  1مجموعتــان (أ) مــع التلميــذ  -

فــي المجموعــة ب وهكــذا ويجــري ليقــف خلــف المجموعــة  2الكــرة إلــي التلميــذ رقــم  1يركــل التلميــذ 
  األخري.

    

  

  المستـــــوي المتوسطالمھارة
ي رأ
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
يقف ثالثة تالميذ علي هيئة دائرة معهم كرة قدم يجري التالميذ في إتجاه عقرب الساعة ويبدأون 

  في تمرير الكرة بوجة القدم الخارجي فيما بينهم ثم يغيروا اإلتجاه حول الدائرة وهكذا

    

  

ركل 
الكرة 
ب

وجه القدم 
الخارجي

 
ركل 

الكرة 
ب

وجه القدم 
الخارجي

 



 

  المنخفضالمستـــــوي المھارة
رأي 

  يرـــلخبا

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
  .يؤدي الالعب حركة كتم الكرة بباطن القدم بشكلها الصحيح بدون كرة -
يتخذ الالعب وضع كتم الكرة بباطن القدم ويقوم زميل له برمي الكرة إليــه وهــو فــي هــذا الوضــع  -

  .ليكتمها
    

      التمرين الثاني
      .توي الرأس ليكتمهايرمي الالعب الكرة بإرتفاع مس -

      التمرين الثالث
يرمــي الالعــب الكــرة إلــي زميلــه فــي منتصــف المســافة بينهمــا بحيــث يقتــرب المــتعلم بســرعة إلــي  -

      .مكان سقوط الكرة ويمتصها
  

  المستـــــوي المتوسطالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
ة مــع أحــدهما يرميهــا ســاقطة لزميلــه (ب) الــذي يســيطر عليهــا بكتمهــا م الكــر 5العبــان علــي بعــد  -

      .بباطن القدم ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها لزميله ثانية

      التمرين الثاني
الكرة عالية أمامه لزميله  1م الكرة مع أحدهما يرمي الالعب 10العبان المسافة بينهما حوالي  - 

  .باطن القدم ويتحرك بها نحو زميلهالذي يجري نحوها ويكتمها ب
    

  

السيطرة علي 
الكرة 

كتم ا
لكرة بباطن القدم

 
السيطرة علي 

الكرة 
كتم الكرة بباطن القدم

 



 

  المستـــــوي المرتفعالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
م العبان المسافة بينهما متران يرمي لكــل منهمــا كــرة 5العب معه كرتان يقف أمامه وعلي بعد  -

      ساقطة للخارج ليسيطر عليها كليهما بالكتم بباطن القدم.

      التمرين الثاني
مجموعة من الالعبين يقفون علي شكل دائرة مع أحدهم كرة يرميها عالية لكل منهم لتسقط  - 

  .أمامة ويسيطر عليها بكتمها بباطن القدم
    

  

  المستـــــوي المنخفضالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
  بأسفل القدم بدون كرة.يؤدي الالعب مهارة كتم الكرة  -
      يسقط الالعب الكرة من يده أمامة مباشرة ثم يكتمها بأسفل القدم -

      التمرين الثاني
يرمي الالعب الكرة إلي زميله في منتصف المسافة بينهما بحيث يقترب المتعلم بسرعة إلي  - 

  .المكان سقوط الكرة ويكتمها بأسفل القدم
    

  

السيطرة علي 
الكرة 

كتم الكرة بباطن القدم
 

السيطرة علي 
الكرة 

بأسفل القدم
 



 

  ي المتوسطالمستـــــوالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
م الكــرة مــع أحــدهما يرميهــا ســاقطة لزميلــه (ب) الــذي يســيطر عليهــا بكتمهــا 5العبــان علــي بعــد  -

      بأسفل القدم ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها لزميله ثانية.

      التمرين الثاني
الكرة عالية أمامة لزميلة  1والكرة مع أحدهما يرمي الالعب  م10العبان المسافة بينهما حوالي  - 

  .الذي يجري نحوها ويكتمها بأسفل القدم ويتحرك بها نحو زميله
    

  

  المرتفعالمستـــــوي المھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
ا متران يرمي لكــل منهمــا كــرة م العبان المسافة بينهم5العب معه كرتان يقف أمامه وعلي بعد  -

      ساقطة ليسيطر عليها كليهما بالكتم بأسفل القدم.

      التمرين الثاني
مجموعة من الالعبين يقفون علي شكل دائرة مع أحدهم كرة يرميها عالية لكل منهم لتسقط  - 

  .أمامه ويسيطر عليها بكتمها بأسفل القدم
    

  

السيطرة علي 
الكرة 

بأسفل القدم
 

السيطرة علي 
الكرة 

بأسفل القدم
 



 

  المستوي المنخفضالمھارة
رأي 

  يرـــبالخ

  ال مــنع

  

      لالتمرين األو
      م من الحائط وتأدية الحركة الصحيحة لصرب الكرة بالرأس بدون كرة5يقف الالعب علي بعد  -

      التمرين الثاني
      .م من الحائط لضرب الكرة إلي الحائط في إتجاهات مختلفة5يقف الالعب عليؤ بعد  -

      التمرين الثالث
      المعلقة بخيط في إتجاهات مختلفة. ضرب الكرة -

      التمرين الرابع

      من الجلوس طوًال علي األرض تمرر الكرة لالعب الجالس ليمررها بالرأس لزميله أمام الحائط -

      التمرين الخامس
      .العبان متواجهان تبادل ضرب الكرة بالرأس من الثبات -

  

  المتوسطالمستـــــوي المھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
) الكــرة لالعــب (ب) فــي 1يــاردة ومعهــم كــرة يرمــي الالعــب ( 4العبان مواجهان والمسافة بينهم  -

      .مسار قوس في إتجاة رأسة من الثبات إلي (أ) وهكذا والعكس ثم زيادة المسافة بينهما

      التمرين الثاني
يــاردة ثــم يمــرر الحــارس  8معه الكرة وطالب أخر يقف علي بعد حارس مرمي يقف في مرماه و  -

      .الكرة بيده في مسار منحني لزميلة الذي يصوب الكرة برأسة إلي أحدى زوايا المرمي

      التمرين الثالث

      .ياردة تبادل ضرب الكرة بالرأس من الثبات 5العبان مواجهان المسافة بينهم  -

  

س من الثبات
ضرب الكرة بالرأ

 
س من الثبات

ضرب الكرة بالرأ
 



 

  المرتفع المستـــــويالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
مجموعتان تقفان بالمواجهة ومع إحدهما كرة تمرر الكرة بالرأس من الثبات وبعد إنتهــاء التمريــر  -

      يجري الالعب ليقف خلف المجموعة المقابلة.

      التمرين الثاني
الالعــب الــذي سيضــرب إليــه الكــرة مــن  عــدد مــن الالعبــين فــي دائــرة ينــادي الالعــب علــي أســم -

      .الثبات

      التمرين الثالث

      .ثالثة العبين يضربان الكرة بالرأس لبعضهما -

  

  المستوي المنخفضالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

  

      لالتمرين األو
بــات ثــم مــن يقــف الالعــب ويتــدرب علــي إتقــان تحريــك جســمه ألداء المراوغــة بــدون كــرة مــن الث -

      المشي ثم من الجري

      التمرين الثاني
  .يقف الالعب ألداء المحاورة باستخدام كرة بدون منافس من الثبات ثم من الحركة -
      .يقف الالعب ألداء المحاورة باستخدام كرة مع وجود منافس سلبي ثم إيجابي -

      التمرين الثالث
ويــؤدي المراوغــة وذلــك بالتمويــة إلــي جانــب والمــرور مــن يجــري الالعــب بــالكرة فــي إتجــاه قــائم  -

      .الجانب األخر

      التمرين الرابع
      ياردة ويقوم بأداء المراوغة 8يجري الالعب بالكرة في إتجاه العب أخر مدافع بعيد عنه 

  

ضرب الك
س من الثبات

رة بالرأ
 

المراوغة بالتموية للجانب مرة واحدة والتحرك للجانب األخر
 



 

  المستـــــوي المتوسطالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

  

      لالتمرين األو
ل منطقــة الجــزاء يقــف طالبــان أمــام بعضــهم بينهمــا الكــرة يحــاول كــل منهمــا مراوغــة األخــر داخــ -

      أكبر عدد من المرات.

      التمرين الثاني
  .العبان وحارس مرمي يجري العب خارج منطقة الجزاء بالكرة مع مالزمة المدافع له - 
ر ثم يقوم بالتصويب علي يراوغ الالعب المنافس بالتموية للجانب والتحرك للجانب األخ - 

      المرمي بعد نجاح المحاورة

  

  المستـــــوي المرتفعالمھارة
رأي 
  يرـــالخب

  ال مــنع

      لالتمرين األو  
الواقف علي حدود منطقة الجزاء ليقوم  2الكرة إلي زميلة رقم  1ثالثة العبين يرمي رقم  - 

  بعد نجاح المحاورة. 3بمحاورة الالعب 
ة من الالعبين تقف في قاطرة خارج منطقة الجزاء ومع كل منهم كرة ويقف أمام مجموع - 

المرمي مدافع، يبدأ الالعب الجري بالكرة نحو المرمي فيقابل المدافع الذي يتصدي له فيموه 
للجانب مرة واحدة وذلك بميلة بجسمة ناحية اليمين لخداع المدافع بأنه سيمر من هذه الناحية 

نطلق بها جهة اليسار ويصوب في المرمي ويعود بعد أن يأخذ الكرة التي صوبها ويأخذ الكرة وي
      ويقف خلف القاطرة ويبدأ الذي يلية.

 

المراوغة بالتموية للجانب مرة واحدة
  

والتحرك للجانب األخر
 

المراوغة بالتموية للجانب مرة واحدة والتحرك للجانب األخر
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1  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  وقل ربي زدني علماً 

  صدق اهللا العظيم
  قراءة اآلية القرآنية

تظهر البسملة من اليمين إلي اليسار وتثبت فــي 
  منتصف الشاشة.

ثم بعد ذلك دخول اآليــة القرانيــة مــن اليمــين إلــي 
اليمـــين إلـــي اليســـار ثـــم صـــدق اهللا العظـــيم مـــن 

  اليسار

2  

  جامعة الزقازيق
  كلية التربية الرياضية بنين
  قسم المناهج وطرق التدريس

  يقدم
تأثير اسلوب تفريد التعليم بإستخدام الوسائط 

 المتعددة على تعلم بعض مهارات 
 آرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

  إعداد 
  احمد بهاء الدين عبد اللطيف

  مدرس تربية رياضية
  شرافإ

  أ.م.د/محمود محمد متولى                                        أ.د/ احمد محمد العقاد
  أ ستاذ مساعد بقسمالرياضيات                                                         استاذ ورئيس قسم المناهج 

  الجماعية                                                                            وطرق التدريس     

النص بمصاحبة موسيقي 
باإلضافة إلي رسومات لبعض 

  مهارات كرة القدم

  يسحب العنوان من اليسار إلي اليمين. -
كليــة التربيــة  –دخول عنوان جامعــة الزقــازيق  -

  الرياضية
قسم المناهج وطرق التدريس من اليسار إلــي  -

نــب األيمــن العلــوي مــن اليمــين ليســتمر فــي الجا
الشاشـــــة ويســـــحب اســـــم الباحـــــث مـــــع اســـــماء 
األســــاتذة المشــــرفون مــــن اليمــــين ليثبــــت فــــي 

  منتصف الشاشة
 BT Boldنوع الخط: 

  18مقاس الخط: 
  لون الخط: األخضر
 الخلفية: األبيض
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3  

 عزيزى التلميذ
ي لك التوفيق واإلستمتاع أهال بك، اتمن

  .بالبرمجية
  

ـــــى منتصـــــف  -  موسيقى ـــــذ اوال ال ـــــزى التلمي دخـــــول عزي
  الشاشة ثم يتبعها النص.

  Pt bold Hedingيكون لنوع الخط  -

  20مقاس الخط  -

4  

 عزيزي التلميذ
هذه البرمجية تعتبر مرشدك الخاص لالعتماد علي نفسك

مهارات واستخدام أحدث األساليب التكنولوجية لتعلم
 آرة القدم.

  

دخــول عزيــزى التلميــذ اوال الــى منتصــف الشاشــة   موسيقى
  ثم يتبعها النص.

  Pt bold Hedingيكون لنوع الخط  -

  20مقاس الخط  -

5  

 عزيزي التلميذ

تشــمل هــذه البرمجيــة علــي بعــض مهــارات كــرة القــدم وتختلــف كــل مهــارة عــن األخــري، فــي 
  ب لما تتطلب مواقف اللعب وتلك المهارات هي:داخل الملع طريقة األداء واستخدامها

  الجري بالكرة بأستخدام وجهة القدم الداخلي. -
  الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجي. -
  ركل الكرة بوجه القدم الداخلي. -
  ركل الكرة بوجه القدم الخارجي. -
  السيطرة علي الكرة بباطن القدم "كتم الكرة". -
  ة بأسفل القدم.السيطرة علي الكر  -
  ضرب الكرة بالرأس من الثبات. -
  المراوغة بخداع تمرير الكرة بباطن القدم -
  

      

يــتم دخــول الــنص الكامــل االول بمــوثر موجــة  -  موسيقى
ثم يدخل بقية النقاط على التوالى على ان يكــون 

  pt boltنوع الخط  :      
  18يكون مقاس الخط :  

  يكون لون الخط ازرق 
  خلية بالون االصفر تكون ال

  ث 5يكون زمن الشريحة 
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6  

 الهدف العام للبرمجية

  التلميذ:عزيزي 
  تهدف هذه البرمجية إلي:

 –إكتساب التالميذ لحقيقــة أداء المهــارات بالطريقــة الصــحيحة (الجــري بــالكرة بوجــه القــدم الخــارجي  -1
 –ركــل الكــرة بوجــه القــدم الخــارجي  –ركل الكرة بوجه القدم الداخلي  –القدم الداخلي  الجري بالكرة بوجه
المراوغــة  –الســيطرة علــي الكــرة بأســفل القــدم  –الســيطرة علــي الكــرة ببــاطن القــدم  -ضرب الكرة بــالرأس

  بخداع التمرير بباطن القدم).
تبطــة بــالتطور التــاريخي لكــرة القــدم إكتســاب التالميــذ المفــاهيم والمعلومــات والحقــائق وقــوانين مر  -2

  وبعض مواد القانون والمحتوي المهاري.
  التغير علي أراء التالميذ نحو استخدام البرمجية الكمبيوتر في التعلم -3
  
  
  
  
  

دخــول اللهــدف العــام للبرمجيــة الــى منتصــف  -  موسيقى
  الشريحة بتأثير ظهور.

دخــول عزيــزى التلميــذ ثــم االهــداف بتــأثير دخــول 
  الناحية اليمنى.من 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الساب
 ق

القائمة 
الرئيسية

التال
 ي
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  القائمة الرئيسية
   
  تاريخ كرة القدم 
  

   القانون      
  صورة                                                             

  المهارات     
  
  الجانب الوجدانى 

  
  
  
  
  

  *توجية 
  يتم الضغط على تاريخ كرة القدم 

  .فى المنتصف ظهور القائمة الرئيسية -  موسيقى
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عند الضفط على ذر تاريخ الكــورة يــدخلنا الــى  -

  شريحة التاريخ.
نـــد الضـــفط علـــى ذر القـــانون يـــدخلنا الـــى ع -

  القانون.
ــى  - عنــد الضــفط علــى ذر المهــارات  يــدخلنا ال

  المهارات.
عند الضفط على ذر الجانب الوجــدانى يــدخلنا  -

  الى الجانب الوجدانى.
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  تاريخ كرة القدم 
  ىالهدف المعرف  
   
   المحتوى التاريخى 

  صورة تاريخية  
  التقويم     

  
  
  
  
  
  
  

  * توجية 
  يتم الضغط على الهدف المعرفى 

  ظهور القائمة الرئيسية فى المنتصف. -  موسيقى
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عنــد الضــفط علــى ذر الهــدف المعرفــى يــدخلنا  -

  .الهدف المعرفىالى شريحة 
عنــــد الضــــفط علــــى ذر المحتــــوى التــــاريخى  -

  يدخلنا الى شريحة المحتوى التاريخى.
عنــــد الضــــفط علــــى ذر التقــــويم يــــدخلنا الــــى  -

  شريحة سئلة التقويم.
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   أن يتعف الطالب علي التطور التاريخي للكرة القدم. -1
  أن يتعرف الطالب متي تم نشأة كرة القدم. -2
  أن يتعرف الطالب علي متي وضع أول قانون كرة القدم. -3
  صر.أن يتعرف متي دخلت كرة القدم م - 4
  تطور كرة القدم في مصر. - 5

  * توجية 
  يتم الضغط على السهم التالى 

  
  التالي                                                                       السابق     

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  قراءة االهداف المعرفية
  ظهور االهداف المعرفية هدف هدف. -
د اســـفل الشـــريحة زراريـــن واحـــد الســـابق يوجـــ -

  .والثانى التالى
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

                   المحتوي                                             10
  

قريبة الشبة بكرة القدم  Tsu chu* تذكر التاريخ أن الصينيون مارسوا لعبه تسمي تسو شو 
  وكذلك األغريق قد مارسوا جميع أنواع الكرات تشبة لعبة كرة القدم تسمي (إبيسكروس).

* في القرن الثاني عشر عرفت لعبة تسمي كرة القدم كانت تمارس بين كبار القوم والخدم وكان 
  .العباً  27عدد أفراد الفريق الواحد 

 جامعة كمبردج بوضع أول مجموعة قوانين مكتوبة لرياضةم قامت لجنة من 1848* في عام 
  كرة القدم

  * توجية :ـ بالضغط على التالى 
  

التالي           القائمة الرئيسية                             السابق                             

والتقـــوم األهـــداف المعرفيـــة والمحتـــوي ظهـــور  -  قراءة المحتوى
  .في مربع لونه أخضر والكالم باللون األبيض

 BT Blowنوع الخط: 

  18مقاس الخط: 
  

  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
11                                                                       

 10م أدورد ترنج بإصدار قوانين من 1862* قام عام 
   مجموعة قوانين جامعة كمبردج.بنود معدالً 

  * تم تكوين أول إتحاد كرة قدم رسمي هو إتحاد إنجلترا لكرة القدم.
  م مع اإلحتالل اإلنجليزي.1882* دخلت كرة القدم في مصر عام 

* مــارس العمــال المصــريين بمعســكرات اإلحــتالل رياضــة 
كــرة القــدم بأنفســهم مقلــدين الجنــود اإلنجليــز فــي حركــات 

  بة.تلك اللع
م تكون أول فريق مصري بقيادة العب مصر األول 1885* في عام 

  (محمد أفندي ناشد) ونال شهرة واسعة.
  .1903* أول نادي مصري أنشيء في مصر نادي السكة الحديد سنة 

  .1907* ثم بعد ذلك أسس النادي األهلي 
  م أنشيء نادي المختلط (الزمالك).1910* في عام 
  مباراة بين النادي األهلي والنادي الزمالك. قامت أول 1915* في عام 

  * توجية             
  يتم الضغط على التقويم                     

                                            
  

التالي          السابق                                                                           
  

تدريجي من اليسار إلــي اليمــين لتطــور ظهور  -  قراءة النص
  .تاريخي كرة القدم علي أن يكون 

 BT Blowنوع الخط: 

  18مقاس الخط: 
  لون الخط بيج والخلفية بيضاء

  

  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
                                           سئلة التقويما                              12

  السؤال االول : 
  قريبة الشبة من لعبة الهوكي Tsu Chuيذكر التاريخ أن األمريكان مارسوا لعبة تسمي تسوشو 

                                           ×                   

لألجابة الخاطئة .                  (×)جابة الصحيحة وعالمةلأل     ) ( *يتم وضع عالمة   

ظهــــور تــــدريجي ألســــئلة التقــــويم علــــي أن يــــتم   قراءة السؤال
) أو عالمــة اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

  مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .(×) 

                                                                              السوال الثانى :  13
  كانت تمارس لعبة كرة القدم بين كبار القوم فقط  

                                               ×                                                   

الخاطئة .                          لألجابة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة) (*يتم وضع عالمة 

ظهــــور تــــدريجي ألســــئلة التقــــويم علــــي أن يــــتم   قراءة السؤال
) أو عالمــة اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

  مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .(×) 

                                                                              السؤال الثالث:   14
   العبًا    11في القرن الثاني عشر كان عدد أفراد الفريق  -4

                                             ×    

                                              
  

لألجابة الخاطئة .                   (×) جابة الصحيحة وعالمة لأل     ) ( *يتم وضع عالمة
  *توجية   يتم الضغط على السهم التالى 

  
  السابق                                                             التالى     

        

ــدريجي  -  قراءة السؤال ــتمظهــور ت  ألســئلة التقــويم علــي أن ي
) أو عالمــة اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

  . مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة(×) 
  

  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  

15  
                                                                                                      لسؤال الرابع:

                         جامعة كمبردج أول من وضعت مجموعة قوانين مكتوبة لرياضة كرة القدم.     

                                        ×    

  ة .لألجابة الخاطئ  (×)لألجابة الصحيحة وعالمة     ) ( *يتم وضع عالمة

ظهور تدريجي ألسئلة التقويم علي أن يتم اإلجابة   قراءة السؤال
مع (×) ) أو عالمة علي تلك األسئلة بعالمة (

  تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .

  
16  

                                                                                                  السؤال الخامس:
  أول من دخل كرة القدم مصر األميريكان                                          

                              

                                          ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)وعالمةلألجابة الصحيحة  )( *يتم وضع عالمة 

ظهور تدريجي ألسئلة التقويم علي أن يتم اإلجابة   قراءة السؤال
مع (×) ) أو عالمة علي تلك األسئلة بعالمة (

  تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .

                                                                                                  السؤال السادس:  17

  ).ول فريق مصري تكون بقيادة العب مصر األول (محمد أفندي ناشدأ

                                          ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة    ) ( *يتم وضع عالمة 

علي أن يتم اإلجابة ظهور تدريجي ألسئلة التقويم   قراءة السؤال
مع (×) ) أو عالمة علي تلك األسئلة بعالمة (

  تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .

  
18  

                                                                                                    السؤال السابع:
  أول نادي أنشيء هو نادى األهلي

                                          ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة)( *يتم وضع عالمة

  
  توجية :

  اضغط على القائمة الرئيسية ثم الضغط على  قانون كرة القدم 
  
  

  التالى          السابق                                                                            
  

ظهور تدريجي ألسئلة التقويم علي أن يتم اإلجابة   قراءة السؤال
مع (×) ) أو عالمة علي تلك األسئلة بعالمة (

  تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .

  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
                                      السؤال الثامن:                                            19

  اشتركت مصر في دورة األلعاب األوليمبية بإنجلترا    1920في عام 
                                        ×    

  لألجابة الخاطئة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة    ) ( *يتم وضع عالمة 

التقويم علي أن يتم اإلجابة  ظهور تدريجي ألسئلة  قراءة السؤال
مع (×) ) أو عالمة علي تلك األسئلة بعالمة (

 تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة 

                                                                                                   السؤال التاسع:  20

  .1922تأسس اإلتحاد المصري لكرة القدم سنة 

                                          ×    

  لألجابة الخاطئة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة

  

ظهور تدريجي ألسئلة التقويم علي أن يتم اإلجابة   قراءة السؤال
مع (×) ) أو عالمة علي تلك األسئلة بعالمة (

 تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة 

 :                                                                                                   ل العاشرالسؤا  21
  .1910أقيمت أول مبارة بين النادي األهلي والزمالك سنة 

                                                                               

                                          ×    

  لألجابة الخاطئة(×)لألجابة الصحيحة وعالمة      ) ( *يتم وضع عالمة

  
  
  
  
  

  *توجية 
   يتم الضغط على القائمة الرئيسية  

  
  

  السابق                                 القائمة ارئيسية                             التالى     
  

ظهور تدريجي ألسئلة التقويم علي أن يتم اإلجابة   اءة السؤالقر 
مع (×) ) أو عالمة علي تلك األسئلة بعالمة (

 تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة 

  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
22                                                                                                                         

                                              قانون كرة القدم 
  
  األھداف المعرفية    
     

  القانون          
  صورة شعار االتحاد                                                                                            

    
  الدولى لكرة القدم                                                                          التقويم           

  
  *توجية 

  يتم الضغط على األھداف المعرفية 
  

  موسيقى

  ظهور قانون كرة القدم فى المنتصف. -
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عند الضفط على ذر الهدف المعرفى يــدخلنا الــى  -

  شريحة الهدف المعرفى.
يدخلنا الــى شــريحة القانون عند الضفط على ذر  -

  القانون.
عند الضفط على ذر التقــويم يــدخلنا الــى شــريحة  -

  سئلة التقويم.
  

                                                          األھداف المعرفية          23
  ان يتعرف التلميذ على ابعاد ملعب كرة القدم  -1
 عدد الالعبين فى كرة القدم .ان يتعرف التلميذ على  -2
 ان يتعرف التلميذ على مدة المباراة. -3
 ان يتعرف التلميذ على ابتداء واستئناف اللعب. -4

  *توجية 
  يتم لضغط على التالى  لتعرف على القانون .

  
  التالى                                                                                                السابق      

  موسيقى

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -
  ظهور االهداف المعرفية هدف هدف. -
ــــن واحــــد الســــابق  - يوجــــد اســــفل الشــــريحة زراري

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

24    
  ) ميدان اللعب1مادة (

  األبعاد:
                                         يجــب أن يكــون ميــدان اللعــب مســتطيًال وأن طــول خــط 

  التماس يجب أن يكون أكبر من طول خط المرمي.
  )في المباريات القانونية (األهلية

  
  السابق                                                                                             التالى          
  

  1قراءة مادة 

  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
                                                                                      الطول:  25

صورة توضح                                             ياردة). 100م (90الحد األدني   
طول الملعب                                          ياردة). 130م (120الحد األقصي   

  
  
  لعرض:ا

                                                       ياردة). 50م (45الحد األدني   
صورة توضح                                           ياردة). 100م (90الحد األقصي   

عرض الملعب                                                                                                          
  اضغط على التالى  *توجية    

  
  السابق                                                                                             التالى    
  

  1قراءة مادة 

  

  في المباريات الدولية                                                                     26
  الطول :
  ياردة). 110م (100األدني الحد   
  ياردة). 120م (110الحد األقصي   
  العرض:
  ياردة). 70م (64الحد األدني   
  ياردة). 80م (75الحد األقصي   

  توجية *
  اضغط على التالى     
  

  التالىالسابق                                                                                                 
  

  1قراءة مادة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
                                                   تخطيط ميدان اللعب                                    27

                                                          

  يتم تحديد ميدان اللعب بخطوط وتدخل هذه الخطوط مساحة 
  صورة توضح                 المناطق التي تحددها ويسمي الخطان الطويالن بخطي التماس

  .    عرض خطوط الملعبسم12والقصيران بخطي المرمي وال يزيد عرض كافة الخطوط عن  
  
  ويقسم ميدان اللعب إلي نصفين بواسطة خط المنتصف ويتم ــ 

  صورة توضح                         .م حول خط منتصف الملعب9.15رسم دائرة نصف قطرها 

  تقسيم ميدان الملعب                                                                                                 
  

  السابق                                                                                    التالى   

  1قراءة مادة 

  

                                            ة المرميمنطق                                    28
                                          

  ن نهايتي اللعب علي النحو التالي             صورة        يتم تحديد منطقتي المرمي عند كل م
منطقة       م         توضح5.5المرمي علي مسافة  يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة علي خط

المرمى                 من الحافة الداخلية لقائمي المرمي ويمتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب 
                                        ثم يوصالن بخط مواز لخط المرمي. م.5.5علي مسافة 

  المرمي.إن المسافة المحددة بهذه الخطوط وخط المرمي هي منطقة 
  

  *توجية 
  يتم الضغط على التالى                           

  
  السابق                                                                                    التالى          
  

  1قراءة مادة 

  

  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  منطقة الجزاء                                                                              29

   
  يتم تحديد منطقة الجزاء عند كل من نهايتي ميدان اللعب علي النحو التالي:

  صورة                                لي خط المرمي يرسم خطان عموديان بزوايا قائمة ع
توضح                         ياردة) من الحافة الداخلية لقائمي المرمي 18م (16.5علي مسافة 

رسم                                  م16.5ويمتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب علي مسافة  
تخطيطى                                                     ط المرمي.ثم يوصالن بخط مواز لخ 

                             إن المنطقة المحددة بهذه الخطوط وخط المرمي هي منطقة الجزاء.
لمنطقة                  م11وفي داخل كل من منطقتي الجزاء، توضع عالمة الجزاء علي مسافة 

ى         الجزاء           منتصف المرمي وذلك ما بين قائمي المرمي وعلي بعد متساو من نقطة 
  عنهما.

  من كل عالمة م9.15دائرة نصف قطرها  ويتم رسم قوس
  ركلة جزاء وذلك خارج منطقة الجزاء.

  
  التالى                                                                                            السابق      

  

  1قراءة مادة 

  

   قوائم الراية الركنية                                                                       30
  

صورة               م بحيث يحمل راية           1.5الركنية بإرتفاع ال يقل عن يوضع قائم الراية 
لقوائم الراية                                   مدبب وذلك عند كل منطقة ركنية. وال يكون له رأس

الركنية                            يجوز وضع قوائم رايات مماثلة عند كل من نهايتي خط منتصف
   ماسم خارج خط الت1الملعب وذلك علي بعد ال يقل عن 

     توجية  
  يتم الضغط على التالى                                                 

  
  

  السابق                                                                                        التالى                
  
  
  

  1قراءة مادة 

  

  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  سموعالجانب الم  المرئيالجانب   م
  قوس المنطقة الركنية                                                                       31

  
صورة توضح                       م (ياردة واحدة) من قائم كل رايه1ترسم ربع دائرة نصف قطرها 

المنطقة الركنية                                                         ركنية داخل ميدان اللعب. 
  توجية  

  يتم الضغط على التاالى 
  
  السابق                                                                                         التالى  
  

  1قراءة مادة 

  

32  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المرميان                                                                                    
               

صورة                            يجب وضع المرميان علي مركز (منتصف) كل من خطي المرمي.
توضح                    ويجب أن يتكونا من قائمين رأسيين علي مسافتين متساويتين من قاوئم 

المرمى                                   الراية الركنية ويتصالن من أعلي بواسطة عارضة أفقية.
                               ياردة) ويكون اإلرتفاع ما 8م (7.32تكون المسافة ما بين القائمين 

                                         قدم). 8م (2.44بين الحافة السفلية للعارضة واألرض  
                              يكون عرض وسمك قائمي المرمي والعارضة متماثًال والذي ال يزيد

                              بوصة) وتكون خطوط المرمي من نفس عرض  5سم ( 12عن 
                                                                وسمك قائمي المرمي والعارضة.

  يمكن تثبيت شباك بالمرميين واألرض خلف المرمي بشرط أن تكون
  .حارس المرمي الشباك مثبته بإحكام وبشكل ال يعيق 

  توجية  
  يتم الضغط على التالى 

  السابق                                                                 التالى      
  

  1قراءة مادة 

  

  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
                                          ) عدد الالعبين3مادة (                                33

  :ـــالالعبون -
     صورة لعدد الالعبين      تلعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما مما ال يزيد عن أحد عشر العبا
                                ً◌ أحدهم يكون حارس مرمي ال يمكن بدء المباراة إذا كان عدد العبي أحد

  .الفريقين يقل عن سبعة العبين 

  
  ـــالمسابقات الرسمية: -

  حتى ثالثة بدالء كحد أقصي يمكن استخدامهم في أية مباراة تجري ضمن
فيدو يوضح                    رعاية اإلتحاد الدولي لكرة القدم أو اإلتحادات القاريةمسابقة رسمية تنظم ب

  تغيرات الباراة                                                                  أو اإلتحادات الوطنية. 
                          ثالثةيجب أن تنص قواعد المسابقة علي عدد البدالء الذين يمكن تسميتهم من 

  .                                                                                                     إلي سبعة كحد أقصي 
  المباريات األخري:ــــ-

  في المباريات األخري يجوز استخدام خمسة بدالء كحد أقصي شريطه أن:
  إلي إتفاق حول العدد األقصي. * تصل الفرق المعينة

  * يتم إعالن الحكم أو لم يتم التوصل إلي إتفاق قبل بدء المباراة فال يسمح
  استخدام أكثر من ثالثة بدالء. 

  ــــفي سائر المباريات:
  في سائر المباريات يجب أن تعطي أسماء البدالء إلي الحكم قبل بدء المباراة

  راكهم في المباراة.الذين لم تتم تسميتهم ال يجوز اشت
  

  *توجية 
  يتم الضغط على التالى             

  
  السابق                                                                         التالى       

  

  3قراءة مادة 

  

  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  اإلجراءات الخاصة بالتبديل  34

  
  د استبدال العب ببديل يجب مراعاة الشروط اآلتية:عن

صــورة                                                      * إخطار الحكم قبل إجراء أي تبديل مقترح.
لتغــير                      * ال يدخل الالعب البديل ميدان اللعب حتى يكون الالعب المطلوب استبداله

  العـــب                   غادر الملعب وبعد أن يكون قد حصل علي إشارة من الحكم بالدخول.قد  
                            لب أثناء توقف اللعب ومن عند خط المنتصف.ع* يدخل الالعب البديل الم

                     * تعتبر إجراءات التبديل قد أكتملت بمجرد دخول الالعب البديل إلي ميدان الملعب.
                        * ومن تلك اللحظة يصبح البديل العبا ولالعب المستبدل يفقد صفته كالعب.

                       * الالعب الذي تم استبداله ال يجوز له أن يعود لالشتراك في المباراة بعد ذلك.
                         الحكم سواء تم* يكون كافة الالعبين البدالء خاضعين لسلطات واختصاصات 

  استدعاؤها للعب أم ال. 
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
      
  السابق                                                                                          التالى      

  

  3قراءة مادة 

  

  حارس المرمياستبدال   35
  

  عب أن يغير مركزه مع حارس المرمي بشرط:يجوز ألي ال
 إخطار الحكم قبل إجراء التغيير. 
  أن يتم التغيير أثناء توقف المباراة 

 
  *توجية يتم الضغط على السهم التالى 

  
    السابق                                                                 التالى   

  

  3قراءة مادة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيلجانب ا  م
  المخالفات / العقوبات  36

  
صورة                                              إذا دخل العب إلي ميدان اللعب دون أذن من الحكم:

 حكم يشير                                                                          * يتم إيقاف اللعب.
  البطاقة        * ينذر الالعب البديل وتشتهر له البطاقة الصفراء ويطلب منه مغادرة ميدان اللعب.

  الصفراء                   إذا قام أحد الالعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمي بدون إخطار الحكم
                                                                                   قبل إجراء التغيير. 

                                                              * يستمر اللعب.
  * يتم إنذار الالعبين وتشهير لهم البطاقة الصفراء عند أول فرصة تكون فيها

  الكرة خارج الملعب. 
  

  توجية يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                     السابق           
  

  3قراءة مادة 

  

  ) مدة المباراة7مادة (  37
  فترات اللعب:

  ساعة تبين                دقيقة ما لم يتفق الفريقان 45مدة المباراة شوطان متساويان كل منهما  -
  وقت المباراة                                                                 والحكم علي خالف ذلك. 
                                  أي إتفاق يتم لتعديل زمن أشواط اللعب (الختصار زمن كل شوط إلي -
                                دقيقة مثًال بسبب اإلضاءة الغير كافية) يجب أن يتم قبل بدء اللعب 40 
                                                          ويجب أن يخضع لألنظمة الخاصة بالمسابقة. 
  
  

 توجية  
  يتم الضغط على التالى  

  
  السابق                                                                                      التالى   
  

  7قراءة مادة 

  

  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  لضائعتعويض الوقت ا  38

  
  يتم التعويض في أي شوط من شوطي المباراة عن الوقت الضائع خالل:

صورة لحكم                                                              * التبديل / التبديالت.  
  * تقييم إصابة الالعبين.  
  اعطاء وقت                       نقل الالعبين المصابين من ميدان اللعب من أجل العالج *  
                                                                              * إضاعة الوقت.  
  ائع      بدل ض                                                         * أية أسباب أخري.  
                                               يكون تحديد زمن التعويض حسب قناعة الحكم.  
  توجية  

  يتم الضغط على التالى 
      

  السابق                                                                       التالى                  
  

  7قراءة مادة 

  

  جزاءة الركل  39
  

  يسمح بتمديد الوقت من أجل تنفيذ ركلة الجزاء في نهاية كل شوط أو في
  نهاية كل شوط من شوطي الوقت اإلضافي. 

  الوقت اإلضافي:
  يجوز أن تتضمن األنظمة الخاصة بالمسابقة لعب شوطين أضافيين

  .متساويين ويتم تطبيق الشروط الواردة 
  

  الوقت اإلضافي
  

  مة الخاصة بالمسابقة لعب شوطين أضافيين متساويينيجوز أن تتضمن األنظ
  ).8ويتم تطبيق الشروط الواردة في المادة ( 

  المباراة الموقوفة:
  يتم إعادة المباراة الموقوفة ما لم تنص قواعد المسابقة خالف ذلك.

  
  *توجية 

  يتم الضغط على التالى 
  
  

  التالى                                                   السابق                                            
  

  7قراءة مادة 

  

  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  ) إبتداء واستئناف اللعب8مادة (  40

  اإلجراءات األولية:
         فيديو                    يتم إجراء قرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي يفوز بالقرعة  

يوضح                        يختار المرمي الذي سيقوم بمهاجمته في الشوط األول من المباراة ويأخذ 
بدء المباراة                                                     الفريق اآلخر ركلة البداية لبدء المباراة.
وعمل القرعة                        كلة البداية لبدء الشوط الثانييقوم الفريق الذي فاز بالقرعة بتنفيذ ر 

  من المباراة. 
                            في الشوط الثاني للمباراة يقوم الفريقان بتغيير نصفي الملعب ويهاجمان

                                                                               المرميين المعاكسين. 
   

  *توجية 
  يتم الضغط على السھم التالى

  
  السابق                                                                              التالى                 

  

  8قراءة مادة

  

  ركلة البداية  41
                                    ب.تعتبر ركلة البداية طريقة إلبتداء اللعب أو إعادة بدء اللع  
فيديو يوضح                                                               * عند بدء المباراة.  
ركلة البداية                                                               * بعد تسجيل هدف.  
وتسجيل                                                  الشوط الثاني من المباراة. * عند بدء  
هدف                                * عند بدء كل فترة من فترتي الوقت اإلضافي عند تطبيقة.  
                                                    يمكن تسجيل هدف مباشر من ركلة البداية.  
  *توجية 

  يتم الضغط على السھم التالى
  

                   
  السابق                                                                              التالى                 

  
           

  

  8قراءة مادة 

  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  جراءاتاإل  42

  * يكون كافة الالعبين في نصف الملعب الخاص بهم.
  * يكون العبو الفريق المضاد للفريق الذي ينفذ ركلة البداية

  ياردة) عن الكرة حتى 10م (9.15علي مسافة ال تقل عن  
  تصبح الكرة في الملعب. 

  * تكون الكرة في وضع ثبات عند عالمة المنتصف.
  * يعطي الحكم اإلشارة.

  ح الكرة في اللعب حالما يتم ركلها وتحريكها إلي األمام.* تضب
  * ال يلمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية إال إذا لمست الكرة العبا
  ً◌ آخر بعد أن يسجل أحد الفريقين هدفًا يتم تنفيذ ركلة البداية 

  بواسطة الفريقة اآلخر.
  *توجية 

  يتم الضغط على السھم التالى

  
  التالى                                                                                    السابق            

  

  8قراءة مادة 

  

  المخالفات / العقوبات  43
  إذا لمس منذ الركلة الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس العبًا آخر.

  يمنح الفريق المضاد ركلة حرة غير مباشرة ويتم تنفيذها*
  ذي وقعت فيه المخالفة.من المكان ال 

  بالنسبة ألية مخالفات أخري تتعلق بأسلوب تنفيذ ركلة البداية:
  * يتم إعادة الركلة.

  توجية  يتم الضغط على السھم التالى*
  

  التالى                            السابق                                                                    
  

  8ادة قراءة م

  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  إسقاط الكرة  44

  
  يعتبر أسقاط الكرة طريقة إلعادة بدء اللعب بعد إيقاف مؤقت والذي

                   أصبح ضروريًا حين تكون الكرة في اللعب ألي سبب غير مذكور في 
                                                        أي مكان آخر في قانون اللعبة. 
  

  ـــاإلجراءات ــــ                                                             
  

                    يســـــــــقط الحكـــــــــم فـــــــــي المكـــــــــان الـــــــــذي كانـــــــــت فيـــــــــه عنـــــــــد إيقـــــــــاف اللعـــــــــب
                                              ويستأنف اللعب بمجرد أن تلمس الكرة.

  
  المخالفات / العقوبات                             

  
  يعاد إسقاط الكرة في الحاالت التالية:

  * إذا لمس الكرة أحد الالعبين قبل أن تحدث إتصاًال مع األرض.
  * إذا خرجت الكرة من ميدان اللعب بعد أن أحدثت إتصاالً 

  الالعبين. مع األرض ودون أن يلمسها أحد من 
  

  توجية
  يتم الضغط على السھم التالى  
  

  التالى                              السابق                                                                      
  

  8قراءة مادة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
                                           سئلة التقويما                              45

  السؤال االول : 
  ؟ م 110يكون الحد االدنى  لطول الملعب فى المباريات الدولية      

                                              ×                   

لألجابة الخاطئة .                 ×) ة وعالمة()      لألجابة الصحيح*يتم وضع عالمة (   

ظهــــور تــــدريجي ألســــئلة التقــــويم علــــي أن يــــتم   قراءة السؤال
) أو عالمــة اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

  مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .(×) 

                                  السوال الثانى :                                              46
الخطان الطويالن بخطي التماس والقصيران بخطي المرمي وال يزيد عرض كافة الخطوط يسمى  

  ؟سم12عن 

                                               ×                                                   

لألجابة الخاطئة .                         ×) جابة الصحيحة وعالمة() لأل*يتم وضع عالمة (

ظهــــور تــــدريجي ألســــئلة التقــــويم علــــي أن يــــتم   قراءة السؤال
) أو عالمــة اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

  مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .(×) 

                                              السؤال الثالث:                                   47
تلعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما مما ال يزيد عن عشرة العبيًن أحدهم يكون حارس 

  ؟.مرمي

                                             ×    

لألجابة الخاطئة .                (×)    )      لألجابة الصحيحة وعالمة عالمة (*يتم وضع 
  *توجية   يتم الضغط على السهم التالى 

  السابق                                                             التالى     
        

ــدريجي ألســئلة ا -  قراءة السؤال ــتم ظهــور ت لتقــويم علــي أن ي
) أو عالمــة اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

  مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .(×) 
  

  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
                                           سئلة التقويما                              48

  السؤال الرابع:
 .عب الذي تم استبداله ال يجوز له أن يعود لالشتراك في المباراة بعد ذلكالال

                                              ×                   

  لألجابة الخاطئة .×) )      لألجابة الصحيحة وعالمة(*يتم وضع عالمة (   
  *توجية   يتم الضغط على السهم التالى        

  السابق                                                             التالى     
  

ظهــــور تــــدريجي ألســــئلة التقــــويم علــــي أن يــــتم   قراءة السؤال
) أو عالمــة اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

  مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .(×) 

                                                     السوال الخامس :                         49
الخطان الطويالن بخطي التماس والقصيران بخطي المرمي وال يزيد عرض كافة الخطوط يسمى  

  ؟سم12عن 

                                               ×                                       
  لألجابة الخاطئة .  ×) ) لألجابة الصحيحة وعالمة(*يتم وضع عالمة (

  *توجية   يتم الضغط على السهم التالى    
  السابق                                                             التالى     

                           

ظهــــور تــــدريجي ألســــئلة التقــــويم علــــي أن يــــتم   قراءة السؤال
) أو عالمــة علي تلك األسئلة بعالمة (اإلجابة 

  مع تعريف الطالب اإلجابة الصحيحة .(×) 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
50    

     :                                                              الخامسالسوال 
ذ ركلة البداية علي مسافة ال تقل عن يكون العبو الفريق المضاد للفريق الذي ينف

 .ياردة) عن الكرة حتى تصبح الكرة في الملعب11م (10

                                               ×                                             
  لألجابة الخاطئة .       ×) ) لألجابة الصحيحة وعالمة(*يتم وضع عالمة (

  *توجية   يتم الضغط على السهم التالى 
  

  السابق                                                             التالى     
  

ظهور تدريجي ألسئلة التقويم علي أن يتم   
) أو اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

ة مع تعريف الطالب اإلجاب(×) عالمة 
  الصحيحة

   السوال السادس:                                                                  51
 للمباراة. يعتبر أسقاط الكرة طريقة إلعادة بدء اللعب بعد إيقاف مؤقت

                                               ×                                             
لألجابة الخاطئة .         ×) ) لألجابة الصحيحة وعالمة(*يتم وضع عالمة (

  *توجية   يتم الضغط على السهم التالى 
  السابق                                                             التالى    

  

علي أن يتم ظهور تدريجي ألسئلة التقويم   
) أو اإلجابة علي تلك األسئلة بعالمة (

مع تعريف الطالب اإلجابة (×) عالمة 
  الصحيحة

  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
52    

    السؤال السابع :                                                                
دقيقة ما لم يتفق الفريقان والحكم علي  50مدة المباراة شوطان متساويان كل منهما 

  ؟خالف ذلك
                                             ×                                             

لألجابة الخاطئة .      ×)    )      لألجابة الصحيحة وعالمة (*يتم وضع عالمة (
  *توجية   يتم الضغط على السهم التالى 

  
  السابق                                                             التالى    

  

    

53    

          السؤال الثامن:                                                           
دقيقة ما لم يتفق الفريقان والحكم علي  50مدة المباراة شوطان متساويان كل منهما 

  ؟خالف ذلك
                                             ×                                             

لألجابة الخاطئة .      (×)    )      لألجابة الصحيحة وعالمة مة (*يتم وضع عال
  ية   يتم الضغط على القائمة الرئيسية*توج

  
  التالى           القائمة الرئيسية                      السابق                

  
  
  

    

  
  
  



  
  
  
  

  وصف اإلطار  وعالجانب المسم  المرئيالجانب   م
54   

                                                 المھارات                                                                
  
  
  

  "كتم الكرةالسيطرة علي الكرة   5    صورة        ركل الكرة بوجه القدم الداخلي  1 
  "بباطن القدم                                                               

              
  
    السيطرة على الكرة "كتم الكرة   6للمهارات         ركل الكرة بوجه القدم الخارجي 2

  بأسفل القدم"                                                                
  
  
  ضرب الكرة بالرأس من       7م وجة                     الجرى بالكرة بإستخدا 3

     الثبات                    القدم الداخلى                                              
  
  المراوغة بالتموية للجانب مرة   8                  الجري بالكرة باستخدام وجه     4

 واحدة والتحرك للجانب األخر                                          القدم الخارجى       
                                       

  
                                          

  *توجية      
                         يتم الضغط على المهارة االولى             

  
  
  

  السابق                                                                        التالى                     
  
  

    موسيقى



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
55              

   ركل الكرة بوجه القدم الداخليمهارة  )1(
  

         
  االھداف المعرفية     
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  

الخطوات التعليمية                                                                 صورة للمھارة                          
  
    

  صورة                   
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  قويم              الت         
             

  
  

  السابق                                  القائمة الرئيسية                                                التالى           
  

  موسيقى

  ظهور المهارة. -
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
الـــى  عنـــد الضـــفط علـــى ذر الهـــدف المعرفـــى يـــدخلنا -

  شريحة الهدف المعرفى.
عنـــد الضـــفط علـــى ذر الخطـــوات الفنيـــة يـــدخلنا الـــى  -

  شريحة الخطوات الفنية.
عنــد الضــفط علــى ذرالخطــوات التعليميــة يــدخلنا الــى  -

  شريحة الخطوات التعليمية.
ضغط على ذر الصور يدخلنا الى شريحة الصور عند ال  -

  للمھارة.
ا الى شريحة عند الضغط على ذر الفيديو يدخلن  -

  الفيديو للمھارة.
عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى شريحة   -

  التدريبات للمھارة.
  
عند الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى شريحة اسئلة    -

  التقويم..
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
56   

  االھدـــــــداف الـــمعرفـية:ـ
  لب أفضل طرق التدريس المناسبة له لتعلم مهارة ركل الكرة بوجه القدم الداخلي..أن يعرف الطا -1
  أن يتذكر الخطوات التعليمية الخاصة بأداء المهارة. - 2
  أن يعرف المفاضلة بين تلك المهارة ومهارة أخري تم تعليمها - 3
كــل الكــرة بوجــه القــدم أن يعــرف الطالــب كيفيــة معالجــة األخطــاء التــي تحــدث لــه أثنــاء أداء مهــارة ر  -4

  الداخلي.
 توجية  
  يتم الضغط على التالى  

  
  السابق                                      القائمة الرئيسية                                       التالى       

  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  موسيقى
  ظهور االهداف المعرفية هدف هدف. -
جــد اســفل الشــريحة زراريــن واحــد الســابق والثــانى يو  -

  التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

  مقدمة 57
  

  وجه القدم الداخلي هو المنطقة المحصورة بين مفصل القدم واإلبهام
  وهذا النوع من الركالت بعيد المدي يصلح إلستعمال ساعدي الدفاع  

  ن نظرًا لسهولةالتحكم في مسارها "إرتفاعها" مما يمكنوالجناحي
  الالعب من تمرير الكرة لزميلة بحيث تمر بعيدة عن متناول الخصم 

  الذي يقف بينهما.
  
  
  
  
  
  

 توجية  
  يتم الضغط على التالى  

  
  التالى                  السابق                                      القائمة الرئيسية                            

  
  

    موسيقى



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  الخطوات الفنية 58

  اقتراب الالعب في هذه الركلة يكون بزاوية ميل فمثال إذا كان الالعب -1
  يستعمل القدم اليمني فيكون إقترابة من الجهة اليسري بالنسبة للكرة 
  م اليسريوالعكس عندما يستعمل القد 
  تكون الزاوية المحصورة بين خط إقتراب الالعب والقطر العمودي -2
  درجة 45للكرة حوالي  
  سم من الرجل الثابتة وأمام مستواها 30 – 25أن تكون الكرة علي بعد  -3
  قليًال. 
  في لحظة ضرب الكرة تلف الرجل الضاربة للخارج من مفصل الفخذ حتى -4
  لي من الكرة.يتمكن وجه القدم الداخ 
  في لحظة تصويب الكرة يتجه الكتف المقابل للقدم الثابتة لألمام والكتف -5
  األخري للخلف. 
  تساعد الذراعين حفظ التوازن لحظة ضرب الكرة. -6
  في لحظة ركل الكرة تكون ركبة الرجل الركلة مثنية قليًال وفوق الكرة -7
  دم الركلة ألسفل.وكذلك تثني ركبة الرجل الثابتة ويشد مفصل الق 
  في لحظة ركل الكرة يميل الجذع للخلف ويتوقف مستوي إرتفاع الكرة  -8

  علي درجة ميل الجذع خلفًا كلما زاد إرتفاع الكرة.
  إذا كان المطلوب كرة عالية يشترك مع وجه القدم الداخلي الجزء األمامي  -9

  كان المطلوب كرةمن جانب القدم في ركل الكرة من نقطة مالمستها باألرض إذا 
  منخفضة فتركل الكرة بوجه القدم الداخلي من منتصفها بدون ميل الجذع جانباً  

  يجب متابعة الرجل الضاربة خلف الكرة بعد إنتهاء عملية الركل.-10
  يمكن من هذه الضربة الحصول علي كرة لولبية "موزة" إذا كان أسفل حذاء -11

  ب القدم الضاربة لتكون زاوية مع األرضالقدم موازيًا لألرض أما إذا لف الالع
  أثناء الضرب فأن الكرة تسير في خط مستقيم 
  

 توجية  
  يتم الضغط على التالى  

  
  السابق                                      القائمة الرئيسية                                       التالى       

  

    موسيقى

  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  الخطوات التعليمية 59

أداء حركة ركل الكرة من الوقوف مع مالحظة مرجحة الرجل مــن مفصــل الفخــذ بــدون كــرة تــؤدي هــذه  -1
  الخطوة من الحركة بدون كرة أيضًا.

حســاس من كرة معلقة أو بها معلقة باليــد يبــدأ الالعــب ركــل الكــرة بوجــه القــدم الــداخلي حتــى يأخــذ األ -2
  بضرب الكرة بالمنطقة الصحيحة.

  م إلي زميل.5يضرب الالعب كرة ثابتة وهو واقف علي بعد  -3
يقف الالعــب بميــل بالنســبة للكــرة وعلــي بعــد خطــوة واحــدة منهــا يضــع قدمــه الثابتــة بجــوار الكــرة كمــا  -4

مــه ويستحســن فــي وضحنا في األداء ثم يقوم بركل الكــرة مــن منتصــفها بالقــدم األخــري إلــي يــدي زميــل أما
  هذه الحالة وضع عالمة تبين مكان القدم الثابتة.

  نفس التدريب السابق مع ركل الكرة من أسفلها إلي زميل عالية. -5
م ويقوم بركلها بوجه القدم الداخلي من منتصــفها 5يقف الطالب بميل بالنسبة للكرة وعلي بعد حوالي  -6

  مع ميل جذعه لألمام لتخرج الكرة أرضية.
  نفس التدريب السابق مع ركل الكرة من أسفلها وميل الجذع للخلف لتخرج الكرة عالية. -7
  يركل الالعب الكرة األتية من األمام. -8
  يركل الالعب الكرة بعد سقوطها من يديه وقبل لمسها لألرض. -9

  يركل الالعب الكرة األتية من زميل قبل سقوطها علي األرض. -10
  

 توجية  
  التالى يتم الضغط على  

  
  السابق                                      القائمة الرئيسية                                       التالى       

  

    موسيقى

  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
60   

  صور للمھارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      
   

  

    موسيقى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
61   

  فيديو للمھارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  القائمة الرئيسية                                   التالى                                          السابق     
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
62   

  تدريبات
  
  تمارين المستوي المنخفض                               تمارين المستوي المتوسط 
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  

  *توجية
 التلميذ ذات المستوى المنخفض يضغط على تمارين المستوى المنخفض. -1
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -2
  .التلميذ ذات المستوى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع  -3

  
  

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      

          
                             

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  
  

63  
  
  

  المستوي المنخفض

  ستوي المنخفضتدريبات الم
  

التدريب األول:                                                     فيديو للتدريب      
يقف التلميذ ألداء مهارة ركل الكرة من الوقوف                      الول               

  يمع مالحظة مرجحة الرجل من مفصل الفخذ بدون كرة يؤد
  هذه الخطوة من الحركة بدون كرة أيضاً  
  
  

  لسابق                                                                               التالى          
  

    

  التمرين الثاني:  64
  من كرة معلقة في جهاز باليد يبدأ التلميذ بركل     

  اس بركل الكرة             الكرة بوجة القدم الداخلي حتى ياخذ اإلحس
  بالمنطقة الصحيحة.

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى         
  

    

  التمرين الثالث :   65
  يركل التلميذ كرة ثابتة وهو واقف إلي زميل 

  جه القدم الداخلي                                                 م بو 5علي 
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى         
  

  

    



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  لتدريب الرابع: ا  66

  يركل التلميذ الكرة بوجه القدم الداخلي األتية        
  إليه من األمام ومن الجانب                                                   

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                  السابق                                                                      
  

    

  التدريب الخامس:  67
  مجموعتين من التالميذ أمام كل حاجز ومعهما         

  كرة قدم يتبادالن ركل الكرة بوجه القدم الداخلي وبمجرد أن                    
  ينتهي التلميذ من تمرير الكرة يجري ليمر من بين الحاجز  

  له.ليقف خلفالمجموعة المقابلة 
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى      

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م

  تدريبات المستوي المتوسط  68
  

  التمرين األول:
  علي هيئة دائرة ومعهم كرة           يقف ثالث تالميذ 

  قدم يجري التالميذ في إتجاه عقرب الساعة ويبدأون في 
  تمريرالكرة بوجه القدم الداخلي فيما بينهم ثم يغيروا اإلتجاه

  حول.الدائرة وهكذا.
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                 السابق                                                    
  

    

  
  
  
  
  

69  
  

  التمرين الثاني: 
  ياردة يوزع التالميذ          10دائرة نصف قطرها 

  ) في منتصف الدائرة .  1علي محيط الدائرة ويقف التلميذ رقم (
  

  ويبدأ التالميذ بالجري علي محيط الدائرة في إتجاه واحد ويركل
  الذي يردها إليه مباشرة 2رة إلي رقم الك 1التلميذ رقم  
  ويردها له 2ركل الكرة بوجه القدم الداخلي مع رقم  1ويكرر  
  وهكذا مع باقي التالميذ. 
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى      
  
  

              

    

  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م

  التمرين الثالث:  70
  يقف العبان مع أحدهما كرة ويبدأون في الجري  

  أمامًا مع تبادل ركل الكرة بوجه القدم الداخلى.
  

                                 
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                       السابق              
  

    

  
  

71  
  
  
  
  

  تدريبات المستوي المرتفع
  التدريب األول: 

  .الكرة مع  لى مسافة مناسبة من قطار التالميذالعب دليل يقف ع
  ثم يجرىالدليل  فى القطار حيث يركلها الى التلميذ االول التلميذ

  يقف خلف زمالءه فى القطار.يرد التلميذ الدليل الكرة الى الالعبل 
  التالى فى القطار.  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى      
  
  

              

    

  



  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  نب المسموعالجا  المرئيالجانب   م
  
  
  

72  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التدريب الثانى:
  م ومع  20يقفان متواجهان والمسافة بينهم  4،  1تالميذ. التلميذ  4

  فى منتصف المسافة بينهما على  2،3كل منهما كرة ويقف التميذان 
  .4التلميذ  2ويواجة 1التلميذ  3ان يواجة 

  ،وفى ذات الوقت 3رة الى الك 1عند اعطاء اشارة البدء يركل الالعب 
  ليحل محل  3ليرد كل من هما الكرة .ثم يستدير  2الكرة الى  4يركل 

  والعكس. 2التلميذ 
                                

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى    السابق                                                                                 
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
73    

  التقويم                                             
  السؤال االول:

سم من الرجل الثابتة وأمام مستواها قليًال عند أداء مهارة 35- 25تكون الكرة علي بعد 
  ؟ ركل الكرة بوجه القدم الداخلي 

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

 السؤال الثانى:  74
إقتراب الالعب في ركل الكرة بوجه القدم الداخلي سيكون مستقيمًا؟                      

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  غط على التالى يتم الض 
  

    السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
 السؤال الثالث:  75

ن مفصل ً◌ في لحظة ركل الكرة بوجه القدم الداخلي تلف الرجل الضاربة للداخل م
  ؟الفخذ حتي يتمكن وجه القدم الداخلي من ضرب الكرة

                                      ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى                             السابق                                                     
 

    

 السؤال الرابع:  76
يتوقف مستوي إرتفاع الكرة علي درجة ميل الجذع خلفًا فكلما مال الجذع خلفًا كلما زاد 

  إرتفاع الكرة ؟                                                                      
         

                                      ×                                                            

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى          السابق                                                                        
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
 :الخامسالسؤال  77

  ؟50ً◌ تكون الزاوية المحصورة بين خط إقتراب الالعب والقطر العمودي للكرة حوالي 

                                      ×    

  لألجابة الخاطئة . )(×لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
 

    

 :السادسالسؤال  78
إذا كان الالعب يستخدم القدم اليسري فيكون إقترابة من الجهة اليمني؟                 

         
                                      ×                                                            

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
   الرئيسيةالقائمة يتم الضغط علٮ 

  
  السابق                        القائمة الرئيسية                              التالى         

  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
79              

  خارجى        ركل الكرة بوجه القدم المهارة  )2(

   
  

  االھداف المعرفية    
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  

الخطوات التعليمية                                                                 صورة للمھارة                          
  
  

  صورة                   
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  التقويم                       
             

  
  

  السابق                                  القائمة الرئيسية                                                التالى           
  

  ظهور المهارة. -  
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عند الضفط على ذر الهدف المعرفى يــدخلنا  -

  الى شريحة الهدف المعرفى.
الضفط على ذر الخطوات الفنية يــدخلنا عند  -

  الى شريحة الخطوات الفنية.
ــــة  - ــــى ذرالخطــــوات التعليمي ــــد الضــــفط عل عن

  يدخلنا الى شريحة الخطوات التعليمية.
عند الضغط على ذر الصور يدخلنا الى   -

  شريحة الصور للمھارة.
عند الضغط على ذر الفيديو يدخلنا الى   -

  شريحة الفيديو للمھارة.
عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى   -

  شريحة التدريبات للمھارة.
  
عند الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى   -

  شريحة اسئلة  التقويم..

  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  االھدـــــــداف الـــمعرفـية 80

  القدم الخارجى .ان يتمكن الطالب من شرح مھارة الجرى بالكرة بوجة  -1
  ان يعرف الطالب على كيفية االلتزام بالتعليمات الموجودة بالبرمجية . -2
  ان يعرف الطالب تحديد افضل طرق التدريس المناسبة لتعلم مھارة ركل الكرة بوجة القدم الخارجى . -3
  

 توجية  
  يتم الضغط على التالى  

  
  القائمة الرئيسية                                       التالى       السابق                                      

  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  
  ظهور االهداف المعرفية هدف هدف. -
يوجـــد اســـفل الشـــريحة زراريـــن واحـــد الســـابق  -

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

  الخطوات الفنية 81
  مقدمة 

  مقدمة عن المھارة :
  وجه القدم الخارجي ھو المنطقة المحصورة بين مفصل القدم والخنصر

  وھي من الضربات التي يستعملھا الالعب في التمرينات البينية الطويلة 
  لثالثي خط وسط الھجوم أو التمريرات الطويلة للجناحين ألنھا غالباً ما  

  يساعد علي عدم وقوعھا في حوزة الخصم.تخرج لولبية مما 
  الركنيةّ◌يمكن استغالل ھذه الركلة استغالالً طيباً في الركالت   

  الحرة المباشرة أمام ا إصابة المرمي بسھولة في الركالتوكذلك يمكن منھ 
  منطقة الجزاء حيث تتخطي الحائط الذي يقيمه الخصوم كما يصعب علي  

  فيھا من خداع بسبب إنحرافھا أثناء سيرھا. حارس المرمي اإلمساك بھا لما
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  

  
  

  السابق                              القائمة الرئيسية                                              التالى           
  
  

    

  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  لفنيةالخطوات ا 82

  سم من الرجل الثابتة ولألمام قليالً. 25تكون الكرة علي بعد حوالي  -1
  تلف القدم الضاربة للداخل قليالً ونشد عضالت مشط القدم -2
  عند ركل الكرة وھناك حالتان تخرج الكرة في األولي مستقيمة 
  .وفي الثانية لولبية 

  :أوال: لخروج الكرة مستقيمة يراعي اآلتي
  الالعب إلي الكرة في خط مستقيم مع الھدف ويركل الكرة من منتصفھاأن يتقدم 

   .ويشد مشط القدم تماماً أثناء ركل الكرة 
  ثانياً: لخروج الكرة لولبية يراعي اآلتي:

  كما فى الصورة .   °30أن يتقدم الالعب إلي الكرة بزاوية قدرھا   
  إن تضرب الكرة من الجانب   

  ويثبت النظر علي الكرة حتى تأدية الركلة يميل الجذع قليالً لألمام
  وتتابع الرجل الراكلة الكرة. 

 توجية  
  يتم الضغط على التالى  

  
  التالى            يسية                          القائمة الرئ               السابق                            
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  المسموعالجانب   المرئيالجانب   م
83    

  الخطوات التعليمية
  تكون القدم في ھذه الضربة في وضع غير عادى ولذا يجد

ه بسبب الخوف من إصطدام  المبتدؤن صعوبة في تعلمھا من الكرات الثابت
  القدم باألرض ولذلك ننصح ببدء تعليم

  ھذه الضربة من الكرات الطائرة.
د أداء حركة الضرب من الوقوف مع مال -1 ؤدي بع حظة مرجحة الرجل من مفصل الفخذ بدون كرة وت

  ذلك من الحركة بدون كرة.
ع  -2 ي وض ه ف ون قدم ارجي وتك دم الخ ب الق ي جان قط إل ا تس ه ويتركھ رة بيدي ب الك ك الالع يمس

ل أو  اإلستعداد وممرجحة للخلف وقبل وصول الكرة لألرض يضربھا الالعب بوجه القدم الخارجي لزمي
  إلي الحائط.

رة واحدة يضربھا بوجه  -3 دادھا من األرض م د إرت و الصدر وبع رة تسقط من عل يترك الالعب الك
  القدم الخارجي إلي الحائط أو زميل.

  لتدريب السابق علي أن تلعب الكرة نصف طائرةنفس ا -4
دم  -5 رة وللخلف وتطوح الق ة بجانب الك دم الثابت ك بوضع الق ة من الوقوف وذل رة الثابت تضرب الك

  اربة للخلف لضرب الكرة ثم يؤدي الضرب بعد ذلك من الجري.الض
  ضرب الكرة المدحرجة من الثبات ثم من الجري -6

  *توجية 
  اضغط على السھم التالى    
  
  
  

  السابق                                   القائمة الرئسية                                   التالى                    
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
84   

  صور للمھارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
85   

  فيديو للمھارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  

  
  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      

   
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  رئيالمالجانب   م
86   

  تدريبات
  
  تمارين المستوي المنخفض                               تمارين المستوي المتوسط 
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  

  *توجية
 منخفض.التلميذ ذات المستوى المنخفض يضغط على تمارين المستوى ال -4
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -5
  التلميذ ذات المستوى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع . -6

  
    

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المنخفض  87

  التدريب األول:

ھو يمسك أحدھما بالكرة و يشترك في ھذا التدريب تلميذان 
بضربھا بوجه القدم الخارجي جالس علي ركبتيه ويقوم اآلخر

الصحيحة ضربات متالحقة مع مالحظة وضع القدم  بالطريقة
ة بقدم اإلرتكاز ثم يغير ر الالعب القدم الالعبالثابتة ويغي
  مكانيھما. التلميذان
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  السابق                                                                                              التالى        

  

    

  التدريب الثاني:  88
يديه ويتركها تسقط إلي جانب القدم يمسك التلميذ الكرة ب

الخارجي وقبل وصول الكرة لألرض يضربها بوجه القدم 
  .الخارجي إلي الحائط

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

     السابق                                                                                              التالى       

    

89    
  

  التدريب الثالث:
  تلميذان متواجهان يتبادالن ركل الكرة بوجه القدم الخارجي.

  
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  
    

  السابق                                                                                              التالى      

    



  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  المسموع الجانب  المرئيالجانب   م
  المستوي المتوسط  90

  

  التدريب األول:
كرة ومجموعة (ب) تقف علي بعد  1مجموعتان (أ) مع التلميذ  

الكرة إلي التلميذ رقم  1م من المجموعة أ يركل التلميذ 10حوالي 
  في المجموعة ب وهكذا ويجري ليقف خلف المجموعة األخري 2
  

  *توجية
  ى يتم الضغط على التال 
  

  السابق                                                                                              التالى        
  

    

  التدريب الثاني:  91
يقف العبان مع أحدهما كرة ويبدأن في الجري أمامًا مع 

ثم التصويب على المرمى بوجة القدم تبادل ركل الكرة 
  .الخارجى

  
  توجية*
  يتم الضغط على التالى  

  
  السابق                                                                                              التالى          

  

    

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  تدريبات المستوى المرتفع  92

  التدريب األول: 
  يل يقف على مسافة مناسبة من قطار التالميذ .الكرة مع العب دل

  التلميذ االول فى القطار حيث يركلها الى التلميذ الدليل ثم يجرى
  ليقف خلف زمالءه فى القطار.يرد التلميذ الدليل الكرة الى الالعب 
  التالى فى القطار.  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                 السابق                    
  

    

 
 

93 
 
 
 
 
 
 
 
  

  التدريب الثانى:
  م ومع  20يقفان متواجهان والمسافة بينهم  4،  1تالميذ. التلميذ  4

  فى منتصف المسافة بينهما على  2،3كل منهما كرة ويقف التميذان 
  .4التلميذ  2ويواجة 1التلميذ  3ان يواجة 

  ،وفى ذات الوقت 3الكرة الى  1عند اعطاء اشارة البدء يركل الالعب 
  ليحل محل  3ليرد كل من هما الكرة .ثم يستدير  2الكرة الى  4يركل 

  والعكس. 2التلميذ 
                                

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                        السابق                             
  

    

  
  



  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
94    

  التقويم                                             
  السؤال االول:

  ؟ وجة القدم الخارجى ھو النطقة الحصورة بين مفصل القدم والخنصر 
                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

 الثانى:السؤال  95
سم من الرجل 15عند اداء مھارة ركل الكرة بوجة القدم الخارجى تكون الكرة على بعد 

  ؟                                                 الثابتة 

                                            ×    

  . لألجابة الخاطئة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  السؤال الثالث:  96

ل الراكلة للخارج وتشد عضالت عند اداء ركل الكرة بوجة القدم الخارجى تلف الرج
  ؟ مشط القدم عند ركل الكرة

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى                                 السابق                                                 
  

    

 السؤال الرابع:  97
عند اداء ركل الكرة بوجة القدم الخارجى يجب ان تتابع الرجل الراكلة للكرة  ؟             

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
 السؤال الخامس:  98

  ؟  درجة 20لخروج الكرة لولبية يتقدم الالعب الى الكرة بزاوية قدرھا 
                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  غط على التالى يتم الض 
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

 السؤال السادس:  99
لخروج الكرة لولبية يتقدم الالعب الى الكرة فى خط مستقيم؟                                   

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  
  *توجية

  القائمة الرئيسيةيتم الضغط على  
  
  
  
  
  

      الرئيسية                             التالى  السابق                         القائمة        
  

    

  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
100    

                                                   المھارات                                                                
  
  
  

    " كتم الكرة  السيطرة علي الكرة  5   صورة          ه القدم الداخليركل الكرة بوج    1 
             بباطن القدم                                                                 

              
  
       ة السيطرة على الكرة "كتم الكر   6     للمهارات      ركل الكرة بوجه القدم الخارجي   2

            باسفل القدم                                                                 
  
  
     ضرب الكرة بالرأس من       7                الجرى بالكرة بإستخدام وجة         3

                 القدم الداخلى                                             الثبات            
  
  المراوغة بالتموية للجانب مرة   8                   الجري بالكرة باستخدام وجه       4

 واحدة والتحرك للجانب األخر القدم الخارجى                                                
                                       
  

                                          
  *توجية     

  يتم الضغط على المهارة الثالثة.                                   
  
  
  

  التالى       السابق                                                                                         
  
  

    

  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  

101 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الداخلى                     مهارة الجري بالكرة بوجه القدم )3(                    
  

  االھداف المعرفية     
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  
ليمية                                                                 صورة للمھارة                      الخطوات التع   
  
    

  صورة                   
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  التقويم                       
             

  
  

  القائمة الرئيسية                                                التالى                        السابق                     
  

  ظهور المهارة. -  
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عنــد الضــفط علــى ذر الهــدف المعرفــى يــدخلنا  -

  الى شريحة الهدف المعرفى.
عنــد الضــفط علــى ذر الخطــوات الفنيــة يــدخلنا  -
  ى شريحة الخطوات الفنية.ال
عند الضفط على ذرالخطــوات التعليميــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات التعليمية.
عند الضغط على ذر الصور يدخلنا الى   -

  شريحة الصور للمھارة.
عند الضغط على ذر الفيديو يدخلنا الى   -

  شريحة الفيديو للمھارة.
 عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى  -

  شريحة التدريبات للمھارة.
  
عند الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى   -

  شريحة اسئلة  التقويم..

  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



  :االھداف المعرفية  102
أن يتعرف الطالب ويتمكن من شرح مهارة الجري بالكرة باستخدام وجه القدم  - 1

  الداخلي.
  كيفية تطبيق التعليمات الموجودة بالبرمجية. أن يتعرف الطالب - 2
  أن يتعرف الطالب علي أحدث الطرق التدريس لتعلم المهارة - 3
  أن يعرف الطالب كيفية المقارنة بين هذه المهارات ومهارة أخري تم تعليمها - 4
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  
  ظهور االهداف المعرفية هدف هدف. -
يوجــد اســفل الشــريحة زراريــن واحــد الســابق  -

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

  طريقة األداء  103
  

عة للكرة:ــ                                                              الرجل الغير الداف
  توضع قدم الرجل الغير الدافعة للكرة للخلف قليًال وٕالي جانب       

  الكرة مثنية من الركبة وينتقل عليها مركز ثقل الجسم  
                  

  الرجل الدافعة للكرة:ــ
  كرة من الخلف إلي األمام علي أن يدور          تتحرك الرجل الدافعة لل

  سن القدم للخارج قليًال حتي يسمح وجه القدم الداخلي بمواجهة
  الكرة علي أن يالحظ أن تكون هذه الرجل مرتخية اإلرتخاء

  المناسب أثناء دفع الكرة لألمام ليكون دفعها بقوة مناسبة فل 
  ا تبتعد كثيرًا عن الالعب.

  الدافعة الكرة متخذة خطوة جري طبيعية.تتابع الرجل  -
  

  *توجية 
  يتم الضغط على التالى             

  
  

  التالى                               القائمة الرئيسية                    السابق            
  

    

  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



 الجذع والذراعان والرأس:  104
يميل الجذع لألمام قليالً كوضع الجري العادي علي أن تعمل الذراعان علي االحتفاظ  

بإتزان الجسم وتكون العينان موجھتين للكرة لحظة مالمستھا علي أن ترتفعا لتكشفا 
  الملعب كله بعد ذلك.

  
  *توجية 

  يتم الضغط على التالى             
  

  التالى                               القائمة الرئيسية                    السابق            
  

    

105   
  التعليميـة: الخطوات
  يتدرج التدريب علي طرق الجري المختلفة كاآلتي:  

  المشي بالكرة في خط مستقيم بقدم واحدة.
  الجري البطيء في خط مستقيم مع استعمال القدمين في لمس الكرة. -1
  خط منعرج أي التحرك بالكرة يمينا الجري البطيء بالكرة في -2

  ً◌ ويساراً مع استعمال القدمين.
  الجري السريع بالكرة في خط مستقيم مرة ومتعرج مرة أخري. -3
  الجري السريع بالكرة وعند إشارة المدرب يقف الالعب مباشرة. -4
  الجري السريع بالكرة بين أعالم أو كرات طبية دون لمسھا. -5
  الجري السريع بالكرة ويجري العب آخر بجواره دون مھاجمته. -6
  الجري السريع بالكرة ويجري العب آخر بجواره ويحاول أقتناص-7
  الكرة منه. 
  يؤدي التمرين السابق علي خط مستقيم ثم علي خط متعرج -8
  

  ة*توجي
  يتم الضغط على التالى  
  

  مة الرئيسية                                 التالىالسابق                        القائ    
  
  
  

    

  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



106   
  صور للمھارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                         السابق                                         القائمة الرئيسية                
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
107   

  فيديو للمھارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى           السابق                                         القائمة الرئيسية                              
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
108   

  تدريبات
  
  تمارين المستوي المنخفض                               تمارين المستوي المتوسط 
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  

  *توجية
 يذ ذات المستوى المنخفض يضغط على تمارين المستوى المنخفض.التلم -7
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -8
  التلميذ ذات المستوى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع . -9

  
  

  التالى                                السابق                                         القائمة الرئيسية         
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  
  

109  
  
  

  المستوي المنخفض

  تدريبات المستوي المنخفض
  

  التمرين األول:
  يقف تلميذ ويتخذ وضع اإلستعداد الصحيحة          

  داخلي بدون كرة            ألداء مهارة الجري باستخدام وجه القدم ال
  

  لسابق                                                                               التالى          
  

    

  التمرين الثاني:  110
  يقف الالعب ومعه الكرة حيث يقوم بالمشي       

  بالكرة بين القدمين بالجانب الداخلي للقدم ثم يسلمها
  ميل الذي يقوم بالمثللز  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى         
  

    

  التدريب الثالث :  111
  يقف الالعب ومعه الكرة حيث يقوم بالمشي          

  لقدمين (لمسة شمال ولمسة يمين)             بالكرة بوجه القدم الداخلي با
  
   

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى         
  

    

  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  
  

112  
  
  

  :التمرين الرابع
  نفس التدريب السابق ولكن من الجري . 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  

                
  لسابق                                                                               التالى          

  

    

  التمرين الخامس:  113
   وقوف الالعب علي محيط دائرة نصف قطرها         
  ياردة ومع كل منهم كرة ثم يجري الالعب بالكرة حول محيط              6

  الدائرة مع عقارب الساعة.
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى         
  

    

  متوسطتدريبات المستوي ال  114
  التمرين األول:

  متر معهما           10العبان متقابلين المسافة بينهما  
  كرة يقوم التلميذ الذي معه الكرة بالجري باستخدام

  وجه القدم الداخلي ثم يسلمها لزميلة الذي يقوم بالمثل. 
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                  السابق                                      
  

  

    

  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  

115  
  التمرين الثاني: 

  يجري الالعب (أ) بالكرة في إتجاه العلم ليدور          
  ) ليسلم إليه الكرة ويجري            2حولة ويعود في إتجاه الالعب (

  خلف أخر العب بالقطار وتكرار األداء. ويقف
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى         
  
  

    

  
  
  

116  
  
  
  

  التمرين الثالث:
  " بالجري بالكرة باستخدام وجه         1يقوم التلميذ " 

  القدم الخارجي بين األعالم حيث تكون المسافة بين األعالم                 
  " الذي يكرر األداء.4ياردة ثم يسلم الكرة لالعب رقم " 1

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  ى   السابق                                                                               التال      
  

    

  
117  

  
  
  

  
  المستوي المرتفع

  
  التمرين األول: 

  يجري الالعب بالكرة وعند سماع اإلشارة          
  يبطيئ الكرة                                                       

  
  *توجية

  ـيتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                        السابق                                                
  
  
  

    

  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  التمرين الثاني:  118

  تالميذ يقفون علي محيط دائرة نصف           8/ 6
  يقوم التلميذ1ياردة والكرة مع الالعب  5:10قطرها 

  علي أن 2بالجري بالكرة في إتجاه الالعب  1 
  ويقف  3بنفس األداء ليسلم الكرة لالعب  2يقوم التلميذ 
  مكانه وهكذا.

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                               التالى         
  
  

    

119  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التمرين الثالث:
  الكرة ثم يقوم بالجري          يقف الالعب ومعه  

  بالكرة بوجه القدم الداخلي  بسرعة إلي أن يلف دورة                  
  كاملة ثم يقوم بتغيرات تجاه والعودة في إتجاه أخر ليجري 

  بالقدم األخري.
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                       السابق                                                 
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
120    

  التقويم                                             
  السؤال االول:

من مميزات الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الداخلي بقاء الكرة بين قدمي الالعب 
  التحجيز عليها بكلتا القدمين  ؟  فيسهل

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى            السابق                                                                      
  

    

 السؤال الثانى:  121
في مهارة الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي تتحرك الرجل الدافعة للكرة من الخلف إلي 

األمام علي أن يدور سن القدم للداخل  ؟                                               
                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  طاروصف اإل  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
 السؤال الثالث:  122

الرجل الغير دافعة للكرة تتحرك من الخلف لألمام علي أن يدور سن القدم للداخل 
  ؟قليــالً 

                                      ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
 

    

 السؤال الرابع:  123
  الرجل الغير دافعة للكرة تكون مثنية من الركبة وتنتقل عليها مركز ثقل الجسم ؟

                                      ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                         التالى         
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  
  

124  

 السؤال  الخامس:
ل الدافعة للكرة يجب أن تكون متصلبة أو مشدودة أثناء الدفع حتى ال تبتعد الكرة الرج

  كثيرًا ؟
                                      ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                           السابق                       
                                                                                     

    

 السؤال السادس:  125
   في أداء مهارة الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي يكون الجذع مستقيمًا ؟

                                      ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

   السابق                                                                         التالى         
  

  *توجية 
  يسية اضغط على القائمة الرئ  
  
  
  

  السابق                  القائمة الرئسية                               التالى                  

  
  

       

    

  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
126    

                                                   المھارات                                                                
  
  
  

  السيطرة علي الكرة " كتم الكرة  5    صورة          ركل الكرة بوجه القدم الداخلي   1 
  بباطن القدم".                                                                 

              
  
    السيطرة على الكرة "كتم الكرة  6    للمهارات      ارجيركل الكرة بوجه القدم الخ   2

  بأسفل القدم"                                                                
  
  
  ضرب الكرة بالرأس من      7   الجرى بالكرة بإستخدام وجة                      3

الثبات                                              القدم الداخلى                            
  
  المراوغة بالتموية للجانب مرة   8                    الجري بالكرة باستخدام وجه     4  

 واحدة والتحرك للجانب األخر      القدم الخارجى                                            
                                       

  
                                          

  *توجية     
  .                      الرابعةيتم الضغط على المهارة              

  
  
  

  التالى                                        السابق                                                     
  
  

    

  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



127              
  خارجىمهارة الجري بالكرة بوجه القدم ال )4(

    
  
  االھداف المعرفية   
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  

صورة للمھارة                                                                                     الخطوات التعليمية     
  
    

  صورة                   
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  التقويم                       
             

  
  

  لرئيسية                                                التالىالسابق                                  القائمة ا          
   

  ظهور المهارة. -  
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عنــد الضــفط علــى ذر الهــدف المعرفــى يــدخلنا  -

  الى شريحة الهدف المعرفى.
عنــد الضــفط علــى ذر الخطــوات الفنيــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات الفنية.
ضفط على ذرالخطــوات التعليميــة يــدخلنا عند ال -

  الى شريحة الخطوات التعليمية.
عند الضغط على ذر الصور يدخلنا الى   -

  شريحة الصور للمھارة.
عند الضغط على ذر الفيديو يدخلنا الى   -

  شريحة الفيديو للمھارة.
عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى   -

  شريحة التدريبات للمھارة.
  
د الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى عن  -

  شريحة اسئلة  التقويم..

  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



128   
  االھدـــــــداف الـــمعرفـية:ـ

أن يتعرف الطالب علي تحديد أفضل الطرق المناسبة والمالئمة لتعليم مهارة الجري بالكرة بوجه  - 1
  القدم الداخلي.

  الطالب علي األداء الصحيح ألداء المهارة. أن يتعرف - 2
  أن يتعرف الطالب علي كيفية تصحيح األخطاء التي تقابلة أثناء األداء - 3
  أن يعرف الطالب كيفية المقارنة بين هذه المهارات ومهارة أخري تم تعليمها - 4
  

 توجية  
  يتم الضغط على التالى  

  
  القائمة الرئيسية                                       التالى           السابق                                  

  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  
  ظهور االهداف المعرفية هدف هدف. -
يوجــــد اســــفل الشــــريحة زراريــــن واحــــد الســــابق  -

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  مريكون لون الخط اس

  الخطوات الفنية 129
  الرجل الغير الدافعة للكرة:

  تتحرك من الخلف قليًال وٕالي جانب الكرة وهي منثنية من الركبة وينتقل عليها               
  مركز ثقل الجسم 

  الرجل الدافعة للكرة
  تتحرك من الخلف لألمام علي أن يدور سن القدم للداخل قليًال حتي يمكن أن 

  قدم الخارجي للكرة مع مالحظة أن إرتخاء القدم بصورة مناسبةيواجه وجه ال
  أثناء دفع الكرة حتي ال تبتعد الكرة كثيرًا علي أن تستمر الرجل الدافعة في 
  حركتها لألمام متخذة خطوة عادية 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  

  
  

  التالى                         يسية                     السابق                              القائمة الرئ           
  
  

    

  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
 الجذع والذراعان والرأس: 130

  يميل الجذع لألمام قليالً كوضع الجري العادي علي أن تعمل الذراعان علي
  لحظة مالمستھااالحتفاظ بإتزان الجسم وتكون العينان موجھتين للكرة  
  علي أن ترتفعا لتكشفا الملعب كله بعد ذلك. 
 

    

 التعليميـة:الخطوات 131
  يتدرج التدريب علي طرق الجري المختلفة كاآلتي:  

  المشي بالكرة في خط مستقيم بقدم واحدة.
  الجري البطيء في خط مستقيم مع استعمال القدمين في لمس الكرة. -1
  خط منعرج أي التحرك بالكرة يميناالجري البطيء بالكرة في  -2

  ً◌ ويساراً مع استعمال القدمين.
  الجري السريع بالكرة في خط مستقيم مرة ومتعرج مرة أخري. -3
  الجري السريع بالكرة وعند إشارة المدرب يقف الالعب مباشرة. -4
  الجري السريع بالكرة بين أعالم أو كرات طبية دون لمسھا. -5
  رة ويجري العب آخر بجواره دون مھاجمته.الجري السريع بالك -6
  الجري السريع بالكرة ويجري العب آخر بجواره ويحاول أقتناص-7
  الكرة منه. 
  يؤدي التمرين السابق علي خط مستقيم ثم علي خط متعرج -8

           
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  لقائمة الرئيسية                                 التالىالسابق                                        ا    
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
132   

  صور للمھارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  ة                                   التالى السابق                                         القائمة الرئيسي     
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
133   

  فيديو للمھارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                     السابق                                         القائمة الرئيسية                    
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
134   

  تدريبات
  
  تمارين المستوي المنخفض                               تمارين المستوي المتوسط 
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  
  وجية*ت

 التلميذ ذات المستوى المنخفض يضغط على تمارين المستوى المنخفض. -10
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -11
  التلميذ ذات المستوى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع . -12

  
  

  رئيسية                                   التالى السابق                                         القائمة ال     
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



  المستوي المنخفض 135
  

  التدريب األول:
  يقف تلميذ وقفة اإلستعداد الصحيحة                                             فيديو للمهارة 

  بالكرة باستخدام وجه القدمألداء مهارة الجري 
  بدون كرة. الخارجى
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

  التدريب الثاني: 136
  مي                                  لقطة توضح أداءمتر من خط المر  10يقف التلميذ علي بعد  

  يقوم بالمشي بالكرة برجل واحدة حتى خط المرمي بوجه                     مهارة التمرين الثاني
  القدم الخارجي.

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                           السابق                                                             

    

  التدريب الثالث: 137
  م                                          10العبين مواجهان المسافة بينهما  4 

يقــوم الالعــب رقــم (أ) الجــري بــبطء بقــدم واحــدة ليســلم الكــرة                             لقطــة توضــح  
  إلي الالعب (ب) نفس التمرين ولكن بالقدمين.                                          التمرين الثالث

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
  
  
  

    

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  التدريب الرابع: 138

  
    



  الجري بالكرة بسرعة أكبر من التدريب                                      لقطة توضح التمرين 
  السابق مع استخدام القدمين في دفع الكرة.                                          الرابع

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى          
  

  المستوي المتوسط 139
  التمرين األول: 

  لقطة فيديو          متر معهما                             10العبان متقابلين المسافة بينهما 
  كرة يقوم التلميذ الذي معه الكرة بالجري باستخدام وجه القدم                     التمرين األول

  الخارجي ثم يسلمها لزميلة الذي يقوم بالمثل.
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                           السابق                                                             
  

    

  التمرين الثاني: 140
  يجري الالعب (أ) بالكرة في إتجاه العلم ليدور         

) ليسلم إليه الكرة ويجري                       فيديو يوضح           2حولة ويعود في إتجاه الالعب (
العب بالقطار وتكرار األداء.                                     التمرين الثانى        ويقف خلف أخر 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى          
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  التمرين الثالث:  141

  " بالجري بالكرة باستخدام وجه                                                    1يقوم الالعب"
 القدم الخارجي بين األعالم حيث تكون المسافة بين األعالم                         فيديو يوضح       

.                          التمرين الثالث         " الذي يكرر األداء4ياردة ثم يسلم الكرة لالعب رقم " 1
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                  السابق                                                      
  

    

  المستوي المرتفع 142
  التمرين األول:

  لقطة فيديو                                يجري الالعب بالكرة وعند سماع اإلشارة         
  التمرين األول                  يبطيئ الكرة                                                  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى          
  

    

  التمرين الثاني: 143
  فيديو التمرين                   العبين يقفون علي محيط دائرة نصف                         8 

  الثاني                                               1ياردة والكرة مع الالعب  5:10قطرها 
  علي أن 2بالجري بالكرة في إتجاه الالعب  1يقوم الالعب 
  ويقف مكانه وهكذا. 3بنفس األداء ليسلم الكرة لالعب  2يقوم الالعب 

  *توجية
  على التالى  يتم الضغط 
  

  السابق                                                                                              التالى          
  
  
  

    

  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  التمرين الثالث: 144

  فيديو التمرين                            يقف الالعب ومعه الكرة ثم يقوم بالجري               
  بالكرة بوجه القدم الخارجي بسرعة إلي أن يلف دورة                                 الثالث

  كاملة ثم يقوم بتغيرات تجاه والعودة في إتجاه أخر ليجري 
  بالقدم األخري

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                                    السابق                   
  

    

145   

  التقويم                                           
  السؤال االول:

أن  تتحرك الرجل الدافعة للكرة من الخلف إلي األمام علي الجري بالكرة بوجه القدم الخارجى في مهارة
                                                                          ؟ ر سن القدم للخارجيدو 

                                                      ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى         
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب 
  السؤال الثاني: 

نية وينتقل عليها مركز ثقل الجسم الرجل الغير الدافعة للكرة تكون للخلف قليًال إلي جانب الكرة وتكون مث 
  ؟

                                                     ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  
  التالى              السابق                                                                                         

  

    

  السؤال الثالث:

عند استخدام وجة القدم الخارجى للجرى بالكرة تتجة القدم الالعبة للخارج قليًال قبل لمس الكـرة؟           -
                                                       ×    

  لألجابة الخاطئة  (×)ة وعالمةلألجابة الصحيح )( *يتم وضع عالمة 

  
  السابق                                                                                              التالى        

  

    

  السؤال الرابع:
          عند أداء مهارة الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجى يكون نظر الالعب علي الكرة فقط  ؟   

  

                                                       ×    

  لألجابة الخاطئة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  
  التالى                                                                  السابق                                        

  

    

  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
149    

  السؤال الخامس :
  فى مھارة الجرى بالكرة بوجة القدم الخارجى يميل الجذع للخلف قليال؟

                                                       ×    

  لألجابة الخاطئة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية 
  اضغط على القائمة الرئيسية   
  
  
  

  السابق                  القائمة الرئسية                               التالى              
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  جانب المسموعال  المرئيالجانب   م
150    

                                                 المھارات                                                                
  
  
  

  "كتم الكرة  السيطرة علي الكرة  5     صورة          ركل الكرة بوجه القدم الداخلي  1
  بباطن القدم                                                                 

              
  
    السيطرة على الكرة "كتم الكرة  6       للمهارات    ركل الكرة بوجه القدم الخارجي2 

  بأسفل القدم                                                                
  
  
  ضرب الكرة بالرأس من       7    بالكرة بإستخدام وجة                  الجرى  3

القدم الداخلى                                             الثبات                           
  
  المراوغة بالتموية للجانب مرة   8                   الجري بالكرة باستخدام وجه     4

 واحدة والتحرك للجانب األخر القدم الخارجى                                                
                                       

  
                                          

  *توجية     
  .                    المهارة الخامسة يتم الضغط على             

  
  
  

  السابق                                                                        التالى                     
  
  

    

  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



151   
   "كتم الكرة بباطن القدم"السيطرة على الكرة )5(

  
  

  االھداف المعرفية     
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  

الخطوات التعليمية                                                                 صورة للمھارة                         
  
  

  صورة                    
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  ويم              التق         
  *يتم الضغط على االھداف المعرفية              

  
  

  السابق                                  القائمة الرئيسية                                                التالى          
   

  ظهور المهارة. -  
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
لــى ذر الهــدف المعرفــى يــدخلنا عنــد الضــفط ع -

  الى شريحة الهدف المعرفى.
عنــد الضــفط علــى ذر الخطــوات الفنيــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات الفنية.
عند الضفط على ذرالخطــوات التعليميــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات التعليمية.
عند الضغط على ذر الصور يدخلنا الى   -

  شريحة الصور للمھارة.
الضغط على ذر الفيديو يدخلنا الى عند   -

  شريحة الفيديو للمھارة.
عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى   -

  شريحة التدريبات للمھارة.
  
عند الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى   -

  شريحة اسئلة  التقويم..

  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  االھداف المعرفية:  152

  يعرف الطالب كيفية اداء الھارةواستخدمھا فى التوقيت الناسب - 1
ان يعرف الطالب تحديد افضل الطرق المناسبة لتعلم مھارة  - 2

  اليسطرةعلى الكرة)كتم الكرة بباطن القدم.
ان يتعرف الطالب على كيفية المفاضلة بين مھارة السيطرة على الكرة  - 3

  كتم الكرة بباطن القدم .
  الطالب على كيفية تصحيح االخطاء اثناء اداء المھارة .ان يتعرف  - 4
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  
  ظهور االهداف المعرفية هدف هدف. -
شــريحة زراريــن واحــد الســابق يوجــد اســفل ال -

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

  طريقة األداء  153
  

  االقتراب:
ام الالعب  ه  إذا كانت الكرة أتية من أم فعلي

ع  أن يقترب بعده خطوات إلي المكان المتوق
سقوط الكرة فيه بحيث يواجه كتف الرجل 

ر الكات ا إذا غي رة إم راب الك اه اقت ة اتج م
إن  ب ف ب الالع ن جان ة م رة أتي ت الك كان
دة  الل ع ن خ ون م ب يك راب الالع اقت
ان  ي المك ول إل ة للوص وات جانبي خط

  المتوقع سقوط الكرة فيه.
  

  *توجية 
  يتم الضغط على التالى             

  
  

  التالى                               القائمة الرئيسية                    السابق            
  

    

  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
154    

  ة)الرجل غير الكاتم(
توضع القدم علي مسافة مناسبة وإلي األمام من المكان 

المتوقع أن تسقط فيه الكرة علي أن تثني من الركبة قليالً 
اتجاھه الكرة  ويشير سن القدم إلي المكان الذي ستكتم في

  .وينتقل علي ھذه القدم ثقل الجسم
  (الرجل الكاتمة)

ترفع الرجل الكاتمة للخلف منثنية من الركبة والفخذ علي  
دم مع  أن يستدير سن القدم للخارج قليالً علي أن يكون الق
ل  ام ليقاب دم لألم ك الق الساق زاوية قائمة ثم تمرجح بعد ذل

ن األرض ال دة م رة المرت ا الك د  متصاصباطنھ ا لترت قوتھ
  إلي األرض مرة أخري.

  
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

    

 الجذع والذراعان والرأس:  155
  

ة  ر الكاتم ل غي اه الرج ي اتج ذع ف ل الج يمي
زان ظ ات ي حف ذراعان عل ل ال م  وتعم الجس

زاً  ر مرك ون النظ ة ويك رأس مثبت ون ال وتك
  علي الكرة.

  
  *توجية 

  يتم الضغط على التالى             
  
  
  

  التالى                               القائمة الرئيسية                    السابق            
  
  

    

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
156    

  الخطوات التعليمية:
  يؤدي الالعب حركة كتم الكرة بباطن القدم بشكلھا -1
  الصحيح بدون كرة. 
  يتخذ الالعب المتعلم وضع كتم الكرة بباطن القدم -2
  ويقوم العب برمي الكرة إليه وھو في ھذا الوضع ليكتمھا. 
  يرمي الالعب المتعلم الكرة بإرتفاع مستوي الرأس ليكتمھا. -3

  ية*توج
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
157   

  صور للمھارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  ق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى الساب     
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
158   

  فيديو للمھارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  القائمة الرئيسية                                   التالى                           السابق                    
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
159   

  تدريبات
  
  تمارين المستوي المنخفض                               تمارين المستوي المتوسط 
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  

  *توجية
 التلميذ ذات المستوى المنخفض يضغط على تمارين المستوى المنخفض. -13
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -14
  التلميذ ذات المستوى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع . -15

  
  

  لسابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى ا     
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المنخفض 160

  التدريب االول:
 يؤدي الالعب حركة كتم الكرة بباطن القدم بشكلها الصحيح -

  بدون كرة.
يتخذ الالعب وضع كتم الكرة بباطن القدم ويقوم زميل له  -

  برمي الكرة إليه وهو في هذا الوضع ليكتمها.
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 161
  .يرمي الالعب الكرة بإرتفاع مستوي الرأس ليكتمها

  
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى          

    

  التدريب الثالث: 162
الالعب الكرة إلي زميله في منتصف المسافة  يرمي  

بينهما بحيث يقترب المتعلم بسرعة إلي مكان سقوط الكرة 
  ويمتصها.

  * توجية                
  يتم الضغط على التالى                           

  
  التالى                             السابق                                                                         

  
    

    

  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



  المستوي المتوسط 163
  التدريب االول:

م الكرة مع أحدهما يرميها ساقطة لزميله (ب) الذي 5العبان علي بعد 
يسيطر عليها بكتمها بباطن القدم ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم يمررها 

  .ثانية لزميله
  *توجية                   

  يتم الضغط على التالى                           
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 164
م الكرة مع أحدهما يرمي 10العبان المسافة بينهما حوالي 

الكرة عالية أمامه لزميله الذي يجري نحوها  1الالعب 
  ويكتمها بباطن القدم ويتحرك بها 

  *توجية               
  يتم الضغط على التالى                    

  
  التالى                           السابق                                                                             

    

  التدريب الثالث: 165
) معه الكرة والمسافة بين 1العبين يقفون في قطار وأمامھم الالعب ( 4 
  ياردات. 10) 2)، (1(

عاليةليسيطر عليھا  )2) الكرة لالعب (1الالعب (يبدأ التمرين بأن يرمي 
) ثم 5العب (ليقف خلف ال)2(2) ويرج2ويمررھا مرة اخرى للعب (

  ) وھكذا2) األداء مع (1يكرر (
  * توجية                

  يتم الضغط على التالى                           
  

  السابق                                                                                              التالى        
  
    

    

  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المرتفع 166

  التدريب االول:
م العبان المسافة بينهما متران 5العب معه كرتان يقف أمامه وعلي بعد 

يرمي لكل منهما كرة ساقطة للخارج ليسيطر عليها كليهما بالكتم بباطن 
  .القدم

  *توجية                   
  م الضغط على التالى يت                          

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 167
  مجموعة من الالعبين يقفون علي شكل دائرة مع أحدهم كرة يرميها 

  .ر عليها بكتمها بباطن القدمعالية لكل منهم لتسقط أمامة ويسيط
               

  *توجية  
  يتم الضغط على التالى                    

  
  السابق                                                                                              التالى          

    

  التدريب الثالث: 168
م الكرة مع أحدھما يرمي الالعب أ الكرة عالية 10ما حوالي العبان المسافة بينھ 

  الذي يجري نحوھا ويكتمھا بباطن القدم ويتحرك بھا نحو زميلة. أمامه لزميله
  يغير الالعبان مكانيھما

  * توجية                
  يتم الضغط على التالى                           

  
  

  التالى                                                                             السابق                         
  
    

    

  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
169    

  التقويم                                             
  السؤال االول:

بعدة خطوات الى المكان المتوقع ان  فى مھارة كتم الكرة بباطن القدم يكون االقتراب
  ؟ تسقط فية الكرة 

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى                               السابق                                                   
 

    

 السؤال الثانى:  170
فى مھارة كتم الكرة بباطن القدم الرجل الكاتمة تمرجح لالمام ليقابل باطنھا الكرة 

؟                              المرتدة من االرض المتصاص قوتھا المرتدة الى االرض 
                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  مرئيالالجانب 
  السؤال الثالث: 

  ؟  عند اداء مھارة كتم الكرة بباطن القدم ينقل ثقل الجسم على الرجل الكاتمة
  

                                                         ×   
   

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 
  ة*توجي

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى         
 

    

 :السؤال الرابع
ان المتوق - ام من المك ى االم افة مناسبة وال ى مس ة " عل ر الكاتم ة " الرجل الغي دم الثابت ع ان توضع الق

  ؟                          تسقط فية الكرة  
                                                       ×    

  
  لألجابة الخاطئة  (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                          السابق                                            
 

    

 :السؤال الخامس
  ؟يكون وضع الركبة فى الرجل الغير كاتمة مثنية قلبال  

                                                                                      
                                                       ×    

  
  لألجابة الخاطئة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على القائمة الرئيسية 

  
  

  التالى                                         القائمة الرئيسية               السابق                           
      

 

    

  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
174    

                                                 المھارات                                                                
  
  
  

  م الكرة "كت السيطرة علي الكرة  5   صورة           ركل الكرة بوجه القدم الداخلي  1 
  بباطن القدم                                                                

              
  
         "كتم الكرةالسيطرة على الكرة   6      للمهارات     ركل الكرة بوجه القدم الخارجي 2

  بأسفل القدم"                                                               
  
   
  ضرب الكرة بالرأس من       7    الجرى بالكرة بإستخدام وجة                   3

الثبات                                      القدم الداخلى                                  
  
  المراوغة بالتموية للجانب مرة   8                   الجري بالكرة باستخدام وجه     4

 واحدة والتحرك للجانب األخر القدم الخارجى                                                
                                       

  
                                          

  *توجية     
  يتم الضغط على المهارة السادسة .                                

  
  
  

  السابق                                                                        التالى                     
  
  

    

  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



175   
  السيطرة على الكرة"كتم الكرة بأسفل القدم"  )6(

  
  

  االھداف المعرفية     
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  

الخطوات التعليمية                                                                 صورة للمھارة                         
  
  

  صورة                   
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  التقويم                       
  *يتم الضغط على االھداف المعرفية              

  
  

  التالى          السابق                                  القائمة الرئيسية                                                
   

  ظهور المهارة. -  
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عنــد الضــفط علــى ذر الهــدف المعرفــى يــدخلنا  -

  الى شريحة الهدف المعرفى.
عنــد الضــفط علــى ذر الخطــوات الفنيــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات الفنية.
عند الضفط على ذرالخطــوات التعليميــة يــدخلنا  -

  الخطوات التعليمية.الى شريحة 
عند الضغط على ذر الصور يدخلنا الى   -

  شريحة الصور للمھارة.
عند الضغط على ذر الفيديو يدخلنا الى   -

  شريحة الفيديو للمھارة.
عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى   -

  شريحة التدريبات للمھارة.
  
عند الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى   -

  التقويم..  شريحة اسئلة

  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  االھداف المعرفية:  176

ان يعرف الطالب وتحديد افضل طرق التدريس المناسبة لتعليم مھارة اليسطرة على  - 1

  الكرة بأسفل القدم .
 ان يتذكر الطالب الخطوات التعليمية بالمھارة .  -2
اضلة بين مھارة السيطرة على الكرة باسفل القدم ان يعرف الطالب كيفية المف  -3

   ومھارة السيطرة على الكرة بباطن القدم.
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  
  لمعرفية هدف هدف.ظهور االهداف ا -
يوجــد اســفل الشــريحة زراريــن واحــد الســابق  -

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

  الخطوات الفنية  177
  

  االقتراب:
  يقترب الالعب إلي المكان المتوقع سقوط الكرة فيه بالجري بحيث  

  يتخذ موضعه خلف الكرة.

  : ر الكاتمةالرجل الغي
توضع القدم علي األرض جانباً وإلي الخلف قليالً من المكان المتوقع سقوط الكرة فيه  

  والركبة منثنية قليالً علي أن ينتقل علي ھذه القدم ثقل الجسم.
  *توجية 

  يتم الضغط على التالى             
  
  

  التالى                               القائمة الرئيسية                    السابق            
  

    

  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  الرجل الكاتمة:    178

ة والفخذ  ترفع الرجل ألعلي قليالً منثنية من مفصلي الركب
ي  ون عل ث يك رتخ بحي و م دم وھ ل الق ي مفص ا ينثن كم

ي األ رض األرض زاوية مناسبة تساعد علي إرتداد الكرة إل
  مرة أخري بعد االرتطام بھا.

  
  :الجذع والذراعان والرأس

أثناء أداء حركة الكتم يميل الجذع لألمام قليالً وتعمل الذراعان علي حفظ إتزان  
  الجسم وتكون الرأس مثبتة والنظر مركزاً علي الكرة

  
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                  السابق                                    
  

    

  الخطوات التعليمية:  179
  يؤدي الالعب الحركة بدون كرة. -1
  يسقط الالعب الكرة من يده أمامه مباشرة ثم يكتمھا بأسفل القدم. -2
  نفس الخطوة السابقة ولكن الالعب يسقط الكرة من ارتفاع صدره. -3
  أعلي من الرأس ثم يقوم بكتمھا. كما في شكل الالعب يرمي الكرة -4
  
  

  *توجية 
  يتم الضغط على التالى             

  
  

  التالى                               القائمة الرئيسية                    السابق            
  
  

    

  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
180   

  صور للمھارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
181   

  فيديو للمھارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
182   

  تدريبات
  
  تمارين المستوي المتوسط                 تمارين المستوي المنخفض               
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  

  *توجية
 التلميذ ذات المستوى المنخفض يضغط على تمارين المستوى المنخفض. -1
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -2
  ى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع .التلميذ ذات المستو -3

  
  

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المنخفض 183

  :التدريب االول

  يؤدي الالعب مهارة كتم الكرة بأسفل القدم بدون كرة.

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 184
  مة مباشرة ثم يكتمها بأسفل القدميسقط الالعب الكرة من يده أما

  
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى          

    

  التدريب الثالث: 185
نهما بحيث يقترب يرمي الالعب الكرة إلي زميله في منتصف المسافة بي  

  .الكرة ويكتمها بأسفل القدم  المتعلم بسرعة إلي المكان سقوط 
  

  * توجية                
  يتم الضغط على التالى                           

  
  التالى   السابق                                                                                                   

  

    

  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المتوسط 186

  التدريب االول:
م الكرة مع أحدهما يرميها ساقطة لزميله (ب) 5العبان علي بعد 

الذي يسيطر عليها بكتمها بأسفل القدم ويتحرك بها خطوة جانبًا ثم 
  يمررها لزميله ثانية.

  *توجية                             
  يتم الضغط على التالى                                     
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 187
كرة مع أحدهما يرمي م وال10العبان المسافة بينهما حوالي 

الكرة عالية أمامة لزميلة الذي يجري نحوها  1الالعب 
  . ويكتمها بأسفل القدم ويتحرك بها نحو زميله

  
  *توجية              

  يتم الضغط على التالى                    
  التالى                               السابق                                                                         

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المرتفع 188

  التدريب االول:

م العبان المسافة بينهما 5عب معه كرتان يقف أمامه وعلي بعد ال
فل متران يرمي لكل منهما كرة ساقطة ليسيطر عليها كليهما بالكتم بأس

  القدم.
  

  *توجية                             
  يتم الضغط على التالى                                     
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 189
ة من الالعبين يقفون علي شكل دائرة مع أحدهم كرة يرميها مجموع

  .عالية لكل منهم لتسقط أمامه ويسيطر عليها بكتمها بأسفل القدم
  

  *توجية              
  يتم الضغط على التالى                    

  التالى                                 السابق                                                                       

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
190    

  التقويم                                             
  السؤال االول:

فى مھارة كتم الكرة بأسفل القدم يكون اقتراب الالعب الى المكان المتوقع سقوط الكرة 
  ؟ لجرى بحيث يتخذ موضعة خلف الكرة فية با

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى             السابق                                                                     
  

    

 السؤال الثانى:  191
فى مھارة السيطرة على الكرة "كتم الكرة بأسفل القدم " يكون وضع الرجل الغير كاتمة 

  ؟                                                 على االرض وخلف الكرة 

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( ع عالمة *يتم وض

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



  الث: السؤال الث  192
  ؟  اثناء اداء مھارة كتم الكرة بأسفل القدم تعمل الذراعين على اختالل توازن الجسم  
  

                                                         ×   
   

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى         
 

    

 :السؤال الرابع 193
  ؟ تكون الراس فى مھارة كتم الكرة باسفل القدم مثنية والنظر مركزا على الكرة  - 

                           
                                                       ×    

  
  لألجابة الخاطئة  (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
 

    

 السؤال الخامس: 194
فى مھارة كتم الكرة بأسفل القدم يكون مفصل القدم الكاتمة مفرود بحيث يكون على االرض 

  ؟زاوية مناسبة تساعد على ارتداد الكرة الى االرض بعد االرتطام بھا 
  

                                                                                      
                                                       ×    

  
  لألجابة الخاطئة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على القائمة الرئيسية 

  
  

 التالى            السابق                                     القائمة الرئيسية                                  
      

 

    

  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
195   

                                                المھارات                                                                
  
  
  

  "كتم الكرة  السيطرة علي الكرة  5    صورة        ركل الكرة بوجه القدم الداخلي  1 
  بباطن القدم                                                                

              
  
         "كتم الكرةالسيطرة على الكرة   6للمهارات         ركل الكرة بوجه القدم الخارجي 2

  بأسفل القدم"                                                               
  
  
  ضرب الكرة بالرأس من       7الجرى بالكرة بإستخدام وجة                      3

         القدم الداخلى                                             الثبات                
  
  المراوغة بالتموية للجانب مرة   8                  الجري بالكرة باستخدام وجه     4

 واحدة والتحرك للجانب األخر القدم الخارجى                                                
                                       

  
                                          

  *توجية     
  يتم الضغط على المهارة السابعة .                                

  
  
  

  السابق                                                                        التالى                     
  
  

    

  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



196   
  ضرب الكرة بالرأس من الثبات"  )7(

  االھداف المعرفية     
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  

  الخطوات التعليمية                                                                 صورة للمھارة                       
  
    

  صورة                   
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  التقويم                       
  *يتم الضغط على االھداف المعرفية              

  
  

  التالى                   السابق                                  القائمة الرئيسية                                       
   

  ظهور المهارة. -  
  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
عنــد الضــفط علــى ذر الهــدف المعرفــى يــدخلنا  -

  الى شريحة الهدف المعرفى.
عنــد الضــفط علــى ذر الخطــوات الفنيــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات الفنية.
عند الضفط على ذرالخطــوات التعليميــة يــدخلنا  -
  لى شريحة الخطوات التعليمية.ا
عند الضغط على ذر الصور يدخلنا الى   -

  شريحة الصور للمھارة.
عند الضغط على ذر الفيديو يدخلنا الى   -

  شريحة الفيديو للمھارة.
عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى   -

  شريحة التدريبات للمھارة.
  
عند الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى   -

  يحة اسئلة  التقويم..شر

  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  االھداف المعرفية:  197

ان يعرف الطالب على كيفية تحديد افضل الطرق المناسبة لتعليم مھارة ضرب الكرة  -1
  بالراس 

 ان يعرف الطالب التوقيت المناسب الداء مھارة ضرب الكرة بالرأس من الثبات . -2
 ان يعرف الطالب كيفية المفاضلة بين مھارة ضرب الكرة بالراس وبين مھارة اخرى  -3

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  
  ف هدف.ظهور االهداف المعرفية هد -
يوجــد اســفل الشــريحة زراريــن واحــد الســابق  -

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

  الخطوات الفنية  198
  
  يقف الالعب فتحاً مع وضع أحد القدمين أماماً. -1
  يميل الجذع والرأس خلفا مع نقل ثقل الجسم علي الرجل الخلفية. -2
اً استعداداً  -3 ذراعين أمام تثني الركبتان قليالً مع وضع ال

  لضرب الكرة.
  يتابع الالعب الكرة بنظره -4
رة  -5 ام لضرب الك ع تطويح الجذع لألم ة م ة الرجل الخلفي د ركب م

دمين وتشترك  دفع من الق ة ال بالجبھة ويتم ذلك عن طريق بدء عملي
ة  د الضربة عضالت الساقين والفخذين والبطن والظھر والرقب في م

  بالقوة المطلوبة.
ة وتسحب  -6 رة بالجبھة تشد عضالت الرقب في لحظة ضرب الك

ل الجسم علي  ل ثق ام وينتق الذراعان خلفاً أثناء إندفاع الجذع لألم
  ية .الرجل األمام
  *توجية             

  يتم الضغط على التالى                      
  
  

  التالى                               القائمة الرئيسية                    السابق            
  

    

  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
199    

ه يضع  -7 ين فإن ة اليم رة جھ ه الك إذا أراد الالعب توجي
اً  دمين مع ي الق دوران عل وم بال اً ويق ري أمام ه اليس رجل

ه ال راد توجي ان الم ه المك رب ليواج ل الض ه قب رة إلي ك
ع  ار يض ة اليس ه جھ ة التوجي ي حال ي) وف ة اليمن (الجھ
ة  ف جھ ا ويل ز عليھ اً ويرتك ي أمام ه اليمن ب رجل الالع

  اليسار لضرب الكرة.
إذا أراد الالعب توجيه الكرة للخلف برأسه فإنه  -8

يواجه الكرة من الوقوف فتحاً مع ثني الركب قليالً 
ب الكرة بأعلي وإستقامة الجذع ثم يقوم بضر

الجبھة مع مد الركب وميل الجذع خلفاً ورفع 
  العقبين عن األرض.

  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
200  

  خطوات التعليميةال
  رة.كتأدية الحركة الصحيحة لضرب الكرة بالرأس بدون  -1
  ضرب الكرة المعلقة بخيط في إتجاھات مختلفة. -2
  ضرب الكرة إلي زميل أو إلي الحائط في اإلتجاھات المختلفة. -3

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
201   

  صور للمھارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                       السابق                                         القائمة الرئيسية                  
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
202   

  فيديو للمھارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى       السابق                                         القائمة الرئيسية                                  
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



203   
  تدريبات

  
  تمارين المستوي المنخفض                               تمارين المستوي المتوسط 
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  

  *توجية
 المستوى المنخفض يضغط على تمارين المستوى المنخفض. التلميذ ذات -1
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -2
  التلميذ ذات المستوى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع . -3

  
  

  التالى                          السابق                                         القائمة الرئيسية               
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
      المستوي المنخفض 204



  التدريب االول:

  كرة معلقة ببندول "حبل"يقوم التلميذ بضرب الكرة بالرأس فى اتجاهات مختلفة.

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                                         السابق             
   

   التدريب الثاني: 205
م من الحائط لضرب الكرة إلي الحائط في 5يقف الالعب علي بعد 

  .إتجاهات مختلفة
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                                    السابق                    

    

  التدريب الثالث: 206
من الجلوس طوًال علي األرض تمرر الكرة لالعب الجالس ليمررها بالرأس   

  لزميله أمام الحائط
  

  * توجية                
  الضغط على التالى يتم                           

  
  السابق                                                                                              التالى        

  

    

  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  التدريب الرابع: 207

  .العبان متواجهان تبادل ضرب الكرة بالرأس من الثبات

    



  
  * توجية                

  يتم الضغط على التالى                           
  

  السابق                                                                                              التالى        
  

  المستوي المتوسط 208
  التدريب االول

) 1ياردة ومعهم كرة يرمي الالعب ( 4ة بينهم العبان مواجهان والمساف 
الكرة لالعب (ب) في مسار قوس في إتجاة رأسة من الثبات إلي (أ) وهكذا 

  والعكس ثم زيادة المسافة بينهما.
  * توجية          

  يتم الضغط على التالى                           
  

  التالى                                                             السابق                                         
  

    

  التدريب الثانى 209

ياردة  8حارس مرمي يقف في مرماه ومعه الكرة وطالب أخر يقف علي بعد   
ثم يمرر الحارس الكرة بيده في مسار منحني لزميلة الذي يصوب الكرة برأسة 

  .إلي أحدى زوايا المرمي
  جية* تو  

  يتم الضغط على التالى                           
  

  السابق                                                                                              التالى        
  

    

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  التدريب الثالث 210

ياردة تبادل ضرب الكرة بالرأس من  5اجهان المسافة بينهم مو  تلميذان
  الثبات.

  
  * توجية                

  يتم الضغط على التالى                           
  

  السابق                                                                                              التالى        
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المرتفع 211

  التدريب االول 

مجموعتان تقفان بالمواجهة ومع إحدهما كرة تمرر الكرة بالرأس من الثبات  
  وبعد إنتهاء التمرير يجري الالعب ليقف خلف المجموعة المقابلة.

  
  *توجية                             

  يتم الضغط على التالى                                     
  السابق                                                                                              التالى        

   

    

   التدريب الثاني: 212
  .ثالثة العبين يضربان الكرة بالرأس لبعضهما -

  
  *توجية              

  يتم الضغط على التالى                    
  

  السابق                                                                                              التالى          

    

  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
213    

  التقويم                                             
    



 السؤال االول:
  ؟ التكون العينان مفتوحتان عند ضرب الكرة بالرأس من الثبات 

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
   يتم الضغط على التالى 
  

      السابق                                                                         التالى         
  

 السؤال الثانى:  214
تعمل الذراعين على حفظ توازن الجسم وذلك بتحريكھا اماما عند االستعداد الداء مھارة ضرب 

                                           ؟الكرة بالراس ثم سحبھا للمساعدة فى دفع الكرة 
                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى                              السابق                                                    
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  السؤال الثالث:  215

  ؟ اذا اراد الالعب توجية الكرة ارضية فإنة يضربھا من ثلثھا السفلى  -
    



                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)جابة الصحيحة وعالمةلأل )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

 السؤال الرابع:  216
                              ؟ اذا اراد الالعب توجية الكرة عالية فإنة يضربھا من منتصفھا 

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى                             السابق                                                     
  

    

  
  

217  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :السؤال الخامس
  ؟اذا اراد الالعب توجية الكرة موازية لالرض فإنة يضربھا من منتصفھا 

                                            ×    
  لألجابة (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  الضغط على التالى يتم  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  
  
  
  



  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  :السؤال السادس  218

مين اماما دالق دفى مھارة ضرب الكرة بالرأس من الثبات يقف الالعب فتحا مع وضع اح -
  ؟ واالخرى خلفا مما يؤدى الى حركة الجذع فى مدى اوسع ينتج عنة قوة الضربة 

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على القائمة الرئيسية 
  

    التالى           القائمة الرئيسية                                    بق       السا       
   
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
219        



                                                   المھارات                                                                
  
  
  

  "كتم الكرة  السيطرة علي الكرة  5  صورة           ركل الكرة بوجه القدم الداخلي    1 
  بباطن القدم                                                                

              
  
         "كتم الكرةالسيطرة على الكرة   6     للمهارات      ركل الكرة بوجه القدم الخارجي   2

  بأسفل القدم"                                                               
  
  
    ضرب الكرة بالرأس من      7   الجرى بالكرة بإستخدام وجة                     3

القدم الداخلى                                             الثبات                             
  
  المراوغة بالتموية للجانب مرة   8                    الجري بالكرة باستخدام وجه     4  

 واحدة والتحرك للجانب األخر ارجى                                         القدم الخ       
                                       

  
                                          

  *توجية     
  يتم الضغط على المهارة السابعة .                                

  
  
  

  لسابق                                                                        التالى ا                    
  
  

  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  ظهور المهارة. -     220



 المراوغة بالتموية للجانب مرة واحدة والتحرك للجانب األخر )8(     
  

  االھداف المعرفية     
  
  

  مقدمة           
  
  

  الخطوات الفنية     
  
  

الخطوات التعليمية                                                                 صورة للمھارة                         
  
    

  صورة                   
  
  

  فيديو          
  
  

  تدريبات          
  
  

  التقويم                       
  *يتم الضغط على االھداف المعرفية              

  
  

  السابق                                  القائمة الرئيسية                                                التالى          
   

  BT Boldنوع الخط:  -
  18مقاس الخط  -
خلنا عنــد الضــفط علــى ذر الهــدف المعرفــى يــد -

  الى شريحة الهدف المعرفى.
عنــد الضــفط علــى ذر الخطــوات الفنيــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات الفنية.
عند الضفط على ذرالخطــوات التعليميــة يــدخلنا  -

  الى شريحة الخطوات التعليمية.
عند الضغط على ذر الصور يدخلنا الى   -

  شريحة الصور للمھارة.
دخلنا الى عند الضغط على ذر الفيديو ي  -

  شريحة الفيديو للمھارة.
عند الضغط على ذر التدريبات يدخلنا الى   -

  شريحة التدريبات للمھارة.
  
عند الضغط على ذر التقويم يدخلنا الى   -

  شريحة اسئلة  التقويم..

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  االھداف المعرفية:  222

على كيفية تحديد افضل الطرق المناسبة لتعليم مھارةالمحاورة  ان يعرف الطالب -1
  بالتموية للجانب مرة واحدة والتحرك للجانب االخر.

ان يعرف الطالب التوقيت المناسب الداء مھارة المحاورة بالتموية للجانب مرة   -2
  واحدة والتحرك للجانب االخر.

حاورة باتموية للجانب مرة واحدة ان يعرف الطالب كيفية المفاضلة بين مھار الم  -3
  والتحرك للجانب االخروبين مھارة اخرى .

  اخرى 
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                          السابق                                            
  

  تظهر االهداف المعرفية فى المنتصف. -  
  هدف. ظهور االهداف المعرفية هدف -
يوجــد اســفل الشــريحة زراريــن واحــد الســابق  -

  والثانى التالى.
  Simple Arabicنوع الخط 

  18يكون مقاس الخط 
  يكون لون الخط اسمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
223    

  مقدمة
  

  لكي يكون الالعب محاوراً ممتازاً يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
ه  -1 د قيام أة عن ر المفاج ب بعنص تم الالع ب أن يھ يج

  بالمحاورة.
رة وأجزاء -2 ي الك  يجب أن يسيطر الالعب سيطرة تامة عل

  جسمه المختلفة كما في الصورة 
ادة استعمال  -3 ة مع إج يجب أن يكون الالعب سريعاً خفيف الحرك

  جسمه ونظرة للتموية.
  حاور منافسة وھو علي مسافة بعيدة منه.يجب أن يكون توقيت الالعب سليماً فال ي -4
  يجب أن ينوع الالعب في طرق المحاورة حتى يصعب علي المنافس تحديد إتجاھه. -5
  يجب أن يكون الالعب واثقاً من نفسه أثناء محاورته للخصم. -6
  

  ية .الرجل األمام
  *توجية             

  ىيتم الضغط على التال                     
  

  التالى                              القائمة الرئيسية                    السابق            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  الخطوات الفنية  224

  
رة ي الك اجم المستحوذ عل ن المھ دافع م رب الم ا يقت حينم

    



انبي يقوم المھاجم بالتمويه علي أنه سوف يمر من أ حد ج
  لك بدفع جسمه كله في ھذا االتجاه.المدافع وذ

  ويتم ذلك بميل الجذع وكأن الالعب سيجري فعالً إلي ھذا 
  الجانب وفي اللحظة التي يستجيب فيھا المدافع لسد الطريق 

  علي المھاجم يقوم األخير بدفع الكرة إلي اإلتجاه اآلخر والمرور
  منه. 

  *توجية             
  ىيتم الضغط على التال                     

  
  التالى                              القائمة الرئيسية                    السابق            

  
  
  

  الخطوات التعليمية   225
  يؤدي الالعب المتعلم المراوغة بشكلھا الصحيح بدون كرة. -1
ائم -2 اه ق ي اتج الكرة ف تعلم ب ب الم ري الالع ؤدي  يج وي

ب  ن الجان رور م ب والم ي جان ه إل ك بالتموي ة وذل المراوغ
  اآلخر.

د  -3 اه الالعب  8يجري المدافع الذي يقف بعي اردات في اتج ي
المتعلم الذي يقف في مكانه معه الكرة وعندما يقتربان بمسافة 

  ياردات يموه إلي جانب ويمر بالكرة إلي الجانب اآلخر. 4
ؤدي  4الالعب المتعلم الذي يقف علي بعد يجري المدافع في اتجاه  --4 ه وي ياردات من

  المتعلم المراوغة.
 ياردات ويقوم بأداء المراوغة. 8يجري المتعلم بالكرة في اتجاه المدافع البعيد عنه  -5
   
  *توجية  

  ىيتم الضغط على التال             
  

  التالى                              القائمة الرئيسية                    السابق            
  

    

  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



226   
  صور للمھارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى       السابق                                         القائمة الرئيسية                                  
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



227   
  فيديو للمھارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                         القائمة الرئيسية                                   التالى      
   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
228   

  تدريبات
  
  تمارين المستوي المنخفض                               تمارين المستوي المتوسط 
  

  تمارين المستوي المرتفع                                         
  
  

  *توجية
 خفض يضغط على تمارين المستوى المنخفض.التلميذ ذات المستوى المن -4
 التلميذ ذات المستوى المتوسط يضغط على تمارين المستوى المتوسط. -5
  التلميذ ذات المستوى المرتفع يضغط على تمارين المستوى المرتفع . -6

  
  

  التالى             السابق                                         القائمة الرئيسية                            
   
 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م



  المستوي المنخفض 229
  التدريب االول:

يقف الالعب ألداء المحاورة باستخدام كرة بدون منافس 
   من الثبات ثم من الحركة

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                            السابق                          
   

    

   التدريب الثاني: 230
قف الالعب ألداء المحاورة باستخدام كرة مع وجود منافس ي

  .سلبي ثم إيجابي
  *توجية

  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                                  السابق                                      

    

  التدريب الثالث: 231
  يجرى الالعب بالكرة فى اتجاة علم ثم يقوم بإداء المحاورة 

  * توجية                
  يتم الضغط على التالى                           

  
  

  التالى                                                                                 السابق                     
  

    

  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  التدريب الرابع: 232

ثم باستخدام كرة مع وجود منافس سلبي يقف الالعب ألداء المحاورة 
  . إيجابي

  
  *توجية

  لتالى يتم الضغط على ا 
  

  السابق                                                                                              التالى        
  
   

    

   التدريب الخامس: 233
ياردة  8يجري الالعب بالكرة في إتجاه العب أخر مدافع بعيد عنه 

  . ويقوم بأداء المراوغة
  

  *توجية
  لى التالى يتم الضغط ع 
  

  السابق                                                                                              التالى       
     

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
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  التدريب االول:

ام بعضهم بينهما الكرة يحاول كل داخل منطقة الجزاء يقف طالبان أم
  منهما مراوغة األخر أكبر عدد من المرات.

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 235
س مرمي يجري العب خارج منطقة الجزاء بالكرة مع مالزمة العبان وحار 
  .المدافع له

يراوغ الالعب المنافس بالتموية للجانب والتحرك للجانب األخر ثم  
  يقوم بالتصويب علي المرمي بعد نجاح المحاورة

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

  التالى                                                        السابق                                                
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف اإلطار  الجانب المسموع  المرئيالجانب   م
  المستوي المرتفع 236

  التدريب االول:

  الواقف علي حدود 2الكرة إلي زميلة رقم  1ثالثة العبين يرمي رقم 
  د نجاح المحاورةبع 3منطقة الجزاء ليقوم بمحاورة الالعب 

  *توجية 
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
   

    

   التدريب الثاني: 237
مجموعة من الالعبين تقف في قاطرة خارج منطقة الجزاء ومع كل منهم 

ويقف أمام المرمي مدافع. ، يبدأ الالعب الجري بالكرة نحو المرمي  كرة
فيموه للجانب مرة واحدة وذلك بميلة فيقابل المدافع الذي يتصدي له 

بجسمة ناحية اليمين لخداع المدافع بأنه سيمر من هذه الناحية ويأخذ 
الكرة وينطلق بها جهة اليسار ويصوب في المرمي ويعود بعد أن يأخذ 

  رة التي صوبها ويقف خلف القاطرة ويبدأ الذي يليةالك

  
  *توجية 
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى          
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  التدريب الثالث:
  غير مسموح لالعب أن يمرر إلي زميله قبل أن يراوغ منافسه.

  *توجية 
  يتم الضغط على التالى  
  

  السابق                                                                                              التالى        
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  التقويم                                             
  السؤال االول:

  ؟ عند اداء الالعب المحاورة يجب ان يھتم بعنصر المفاجأة   
                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

 السؤال الثانى:  240
؟                       فع عند اداء المحاورة يجب ان يكون المھاجم بعيدا جدا عن المدا

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      التالى                                  السابق                                                
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  السؤال الثالث:  241

عند اداء الال عب مھارة المحاورة للتحرك للجانتب االخر يقوم المھاجم بالتموية على  -
  ؟ ھذا االتجاة  انة سوف يمر من احد جانبى المدافع وذلك بدفع جسمة كلة فى

                                           ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

       السابق                                                                         التالى        
  

    

 :السؤال الرابع  242
يدفع المھاجم الكرة فى نفس اتجاة التموية عند اداء عملية المحاورة للمرور من 

  ؟                                                 المدافع 

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . ×)(لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  يتم الضغط على التالى  
  

      السابق                                                                         التالى         
  

    

  
  

243  
  
  
  
  
  

 السؤال الخامس:
  ؟يجب ان يكون الالعب واثقا من نفسة عند اداء مھارة الحاورة  

                                            ×    

  لألجابة الخاطئة . (×)لألجابة الصحيحة وعالمة )( *يتم وضع عالمة 

  *توجية
  القائمة الرئيسيةيتم الضغط على  
  

    



  
  
  

      السابق                                                                         التالى         
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Introduction:- 
Education is in Egypt, a period imposed by the nature of the times 

and requirements, which requires changes in the curriculum, objectives 
and methods, education today depends on converting the facts of science 
to the practice and behavior in order to take its role in the overall 
development of the sense that it is the foundation that is indispensable to 
keep pace with development, and fly to the prospects for the world and 
meet the new variables in the world in the era of globalization through 
education strategies are based on use of the latest technological teaching 
methods in order to free ourselves from the constraints inherited until we 
have thought, techniques and software in line with the requirements of 
globalization in the world has been open. 

 
In this connection mention Adnan Zitone (1992) The development 

and modernization, the education focus on the aspects of the educational 
process of all has become a necessity modern and futuristic alternative 
strategic inevitable for the strategies of traditional, which ruled Education 
before shifts the scientific world by storm, which resulted in several 
directions calls for an educational system Thaer Ali traditional framework 
and looking for a new educational techniques be able to teach larger 
numbers of students a better education. 

 
The researcher finds that it should based on education, Arab 

Republic of Egypt to have a role in creating educational software and 
involve this vital area of all power and wait for the arrival of others to 
them and so there must be a beginning and starting a strong educational 
institutions in order to reach the modern education 

 
 As the Al-Saeed Mohammed Rashad (1996) that it is not any 

education, but is required to learn a new kind of prepares the learner and 
the community to the realities and dynamics of a new era in record time 
at the best methods and strategies of teaching and so in the era of 
technological revolution is viewed as a technology forms and types of 
demand and a fundamental pillar of this age In which we live and the 
conditions and variables 

 
 Indicates Mohamed Saad Zaghloul and Mustafa Mohammad 

Sayeh (2001) to the educational benefits that occur from the use of 
educational technology in teaching, as it makes significantly enrich and 
make it as vital and also increase the interest of pupils and taking into 
account individual differences among them. 
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Remember Ghadnana Al Said Almkble (1990 m) with increasing 
numbers of pupils increased gap individual differences among them not 
only in socio-economic differences but also in the capabilities and 
tendencies and trends, forcing the educators and officials in the field of 
education to take the causes of modern science and technology to re-
examine the effectiveness of the methods and techniques of traditional 
Used and developed in reaction to what happened to all of the changes in 
the field of education and elements of the educational process in addition 
to the transition imposed by the trends of modern educational aspects of 
learning the full attention of the learner. There is no doubt that serious 
attempts at change and development of education currently focused on 
students and aims to enable the learner to absorb the elements of 
knowledge and skills and its arguments and good use and using them as 
well as give him a great deal of responsibility in the acquisition of this 
knowledge and individual learning with opportunities for equal education 
to all pupils, taking into account the Of individual differences among 
them. 

 
In this regard, little Ahmed Effat Mostafa (1997) that taking into 

account individual differences among students is a general phenomenon 
in various educational settings and whatever made the teacher of an effort 
to get groups of heterogeneous students, we find all educated members of 
these groups exhibits in his own way a follower of the inclinations and 
their preparations and motives, and abilities Learning and methods of 
response, needs, and his physical, mental and emotional as the learner 
must go in the educational process, according to his abilities and stop 
when it does not even want to mention boring to himself and is 
consequently reflected on his love for the subject of study. 
 
RESEARCH PROBLEM: 

Indicate Magda Ali Mohamed (1999), Abdel-Azim Ferjany 
(2000) to the learning process an individual rather than collective 
teaching the individual depends on his individual in spite of the presence 
in the group, which is no doubt that there are numerous efforts have been 
made to make teaching methods more responsive to the needs of 
individual growing and using the technology of education, through which 
appeared systems, methods and new approaches in the system of learning, 
including interactive video, and Alhiebercard, and Alhieber graphic, self-
learning, means high (Alhieber Media), individual learning 
(individualized instruction), and is a method of individualized instruction 
of modern methods of the learning process, where he works to get out of 
public attitudes to the educational gel Individualization who takes care of 
each learner as an independent entity as the center of the group takes care 
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of every single distinctive learning as information and time allocated in 
the context of the educational situation. 

 
Also refers both to my dream Ahmed agent and Hussein Bashir 

Mahmoud (1999) noted that the recent trend in teaching methods is 
moving towards individual learning and error most of the teachers is to 
explain the lesson in a manner suited to the capacity of the learner 
average while this is not commensurate with the abilities of students with 
low level or higher This compels us to take care of individual learning. 

 
The Abdel-Azim Elfrgane (2000) that the teacher has new 

functions and key in the gel in addition to technology, which is in the 
design of educational situations according to the strategy of education 
individual so as to be enforceable it has become the teacher designed and 
programmed in addition to being a teacher and the changing role of the 
learner and also became the center of the process educational and positive 
interaction with the elements of the educational situation and make a lot 
of activity that achieves the target behaviors. 

 
As the Dia el-Din Zahir, Kamal Youssef Iskander (1996) that the 

strategy of Keller, one of the methods of individualized instruction and is 
based on a study of the learner with Article educational accordance with 
its capabilities and speed of private and thus the basic principle upon 
which this strategy to learn is that the learner is to absorb all the concepts 
of unity of education and skills and mastery before moving to the unit the 
next, and so I have to each learner to be a contributing member and active 
in the educational process rather than to be negative in the future only to 
the information transmitted to it from the teacher learner must be an 
involved and effective in all activities and to master the learning 
objectives identified. 

  
In the area of learning skills, sports activities, the researchers used 

this method of study Craigies and Metzler Cregge & Metzle (1992), 
and study Mervat Samir Hassan (2003) (99) have confirmed the results 
of these previous studies on the effectiveness of strategy Keller, to 
individualize education in the teaching of scientific subjects of different 
as well as to learn some skills, sports activities, and skills in the field of 
football in particular, the researcher did not find any study of this method. 

The multimedia program to organize and store information in a 
non-sequential is also a way to make educated individually in frames or 
units of a variety of help to increase the motivation of the learner through 
immediate feedback and increase its ability to control the learning process 



  - 5  -

and called on the units or windows modules teaching, a unit of study 
within educational program consists of a number of units and these units 
put the learner in learning situations in different passes through the 
activities of a variety of educational (audio - visual - audio-sound) to 
choose from that suits him in order to achieve a set of educational goals, 
behavioral, depending on the speed and capacity of self-less guidance 
from the teacher. 

 
The results showed that the use of multimedia works to learn some 

skills, sports activities, also stressed the importance of multimedia in 
improving and enhancing aspects of the educational process and it helped 
the teacher to achieve the objectives of his studies In the field of learning 
the skills of football in particular, the researcher did not encounter any 
study of this method, and the reasons that led to the link between strategy 
Keller as one of the strategies to individualize education and 
Alhiebermedia out that the entrance to employ the computer in education-
based strategies education single aimed at achieving the efficiency of the 
learning process through what distinguishes a computer from the 
properties and offer possibilities consistent with the principles of 
education, single. 

 
And football is one of the activities of the group games are cleverly 

heavy individual and collective, as it makes the learner feel happy while 
learning different skills, and adopt the game of football on the basic skills 
as a significant progress in the level of performance. 

 
Is clear from the Aldarasat past and to the knowledge of the 

researcher that he did not touch one to use strategy Keller (individualized 
instruction) through the technical Alhiebermedia to learn the skills of 
football and this prompted the researcher to examine the effectiveness of 
this strategy on the aspects of learning some soccer skills school pupils 
Second of basic education is an attempt by the researcher to experience 
the latest technology and which they can be transformed schools the 
second stage of basic education to the center of radiation and a center for 
the dissemination of experiences, capabilities and talent through the 
provision of content strategies for learning through the design and 
production of educational software based on the principle of 
individualized instruction and that For access to learning diligence in the 
preparation of decisions of the various sports activities. 
 
RESEARCH OPJECTIVES: 
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  This research aims to develop an educational program in a manner 
(individualized instruction) using multimedia for some football skills for 
students in the preparatory stage in order to get acquainted with:  
1 - Effect of individualized instruction using multimedia to teach some 

basic skills of football in the first grade middle school students.  
2 - Differences between the control and experimental research in the 

dimensional measurement of some of the basic skills of football in the 
first grade middle school students. 

 
HYPOTHESES: 
1 - the program of individualized instruction using multimedia has a 

positive effect on the education of some of the basic skills of football 
in middle school first-grade students. 

 2 - There are significant differences between measurements before and 
after tests in the skills of football and for the telemetric of the control 
group. 

 3 - There are significant differences between measurements Badien skill 
tests in football control and experimental groups for the experimental 
group. 

 4 - There are measurable improvement in the proportion of dimensional 
measurement for the tribal in all tests the skill of football for each of 
the experimental group and control group for the experimental group. 

 
PROCEDURES: 
METHOD: 
  The researcher used the experimental method has been used 
experimental designs with a tribal dimensional measurement of the two 
groups, one experimental and the other officer. 
 
SAMPLE: 

The researcher selected a sample search as you deliberate the 
representative of the students in first grade secondary and the 52 school 
student complex Hosni Mubarak junior Zagazig researcher has excluded 
10 pupils to make the monthly survey on them and thus became the 
sample of actual 42 students were divided into two groups, the 
experimental and the control group and the strength of each 21 of them 
students. 

 
TOOLS & EQUIPMENT: 
Physical tests: 
- Running around the yard of 800 meters per second to measure 

endurance. 
- the broad jump of consistency to measure muscular power with 
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poison. 
- Shuttle run 4 × 10 frames per second to measure fitness. 
- the enemy in 1930 to start a high-speed measurement per second. 
- hung with bent arms to measure muscle strength number. 
Skill tests: 
- dribbling the ball in time to measure the sensitivity of the player and 
control the ball in the second. 
- Running the ball between the lists to measure the control to run the 
ball per second. 
- Aim at the net to measure the precision on the net class. 
- to throw as far away as to measure the length of the throw meter. 
- heading the ball in time to measure the accuracy and control to hit the 
ball head number. 

 
STAGE OF INSTRUCTIONAL DESIGN:  
Educational model design strategy Keller by Multimedia:  
Where the first researcher to identify the methods of individualized 
instruction that meet the strategic nature of the agreement with Keller and 
learning using multimedia, which was considered a method of 
individualized instruction and through it runs the student according to his 
speed and his own abilities, has organized a researcher to code the 
content of two parts:  
1 - Introduction:  
  It's the part that displays on the screen in a continuous sequence 
without the intervention of the student during the presentation contains a 
Quranic verse and then the title search and preparation, and then welcome 
the student and the general objectives and then the main menu, which 
contains the skills in question.  
2 - educational content:  
  In this section shows the student's on-screen educational content, 
which is heading the student with the path and sequence determined by 
himself, and controls the pupil in skill control fully in terms of speed and 
sequencing in and out and reading exercises, all depending on the level of 
the student (high - medium - low) and consists of content for each skill 
(Introduction, method of performance, video of the skill, the photo of 
skill, training for skill, questions calendar).  
  
STUDY THE BASIC:  

After that make sure the two groups of equal Alpagt search in tests 
of physical skill, the researcher and the application of educational 
program in the period from 12/10/2010 to 20/12 / / 2010 was divided in 
the experimental group students into three levels (low - medium level - 
the level of high), based on tests of skill, so that the three levels are 
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subject to one method of division according to one variable where if the 
division is more than one variable will lead to a convergence in levels and 
thus increasing homogeneity between them and the least variability and 
therefore are not given the differences arising thereafter any statistically 
significant , where the researcher Petrtibhm the results of pupils in 
ascending and then split them into three levels equally. As the researcher 
taught the experimental group since the beginning of warm-up to the 
conclusion in the usual way, except for part football skills (part tutorial) 
and that by viewing the tutorial is designed on the computer in a room 
dedicated (Lab) next pitch for a period of 5-7 minutes, depending on the 
requirements of each skill was the students who watch the way the 
performance of the skill in the computer lab at school and then they apply 
what they have seen directly in the courtyard of the school, as the 
researcher taught the control group in the traditional way is to explain the 
performance and give the model, training and using the same tools, 
equipment and space field of available and under the same terms and 
conditions and times that have been teaching the experimental group, and 
in accordance with the instructions of the curriculum developer who 
demonstrates the way of teaching for that phase, and after the time period 
for the application of educational program to members of the research 
sample experimental and control groups, the researcher conducted 
telemetric the experimental and control groups in the period from 
12/21/2010 until 12/23/2010, using the same tests of skill that was used 
during measurements tribal and under the same terms and conditions in 
the presence of the same assistants, using the same tools and the timing 
and the same period of time that was carried out measurements Tribal 
both groups after the completion of the telemetric were unloaded results 
in statements prepared for that preparation to be addressed statistically. 
 
 
Conclusions: 
- I found statistically significant differences between measurements 

before and after study of the control group in all tests the skill in 
question and for the telemetric. 

 - method of individualized instruction (Keller, strategy) by using 
multimedia has contributed in a positive way in improving the level of 
learning the basic skills of soccer sensation (with the ball - running the 
ball - correction - heading the ball - throw-in) to first-grade students 
preparatory. 

 - I found statistically significant differences between experimental and 
control groups in the post test measurement of the basic skills of 
soccer sensation (with the ball - running the ball - correction - heading 
the ball - throw) for the experimental group 
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 - the experimental group outperformed the control group in rates of 
improvement of basic skills in football (a sense of the ball - running 
the ball - correction - heading the ball - throw). 

 
Recommendations: 
- the need to apply tutorial Btafrid education (Keller, strategy) by using 

the media Almtnaddp to learn football skills for students in middle 
school as evidenced by the results of this study. 

 - Application of individualized instruction (Keller, strategy) by using 
multimedia in learning the basic skills for the rest of football. 

 - The importance of the availability of laboratories and computers in 
schools and used in the process of learning motor skills of sports 
activities in general and football in particular, studying Physical 
Education. 

 - Business training courses for teachers of physical education in all 
schools in the preparatory stage for the latest techniques in teaching 
methods and uses of the means of modern technology in physical 
education. 

 - conduct similar studies on the activities of other sports physical 
education lesson and stages various Sunni.   
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  أوالً : المقدمة 

يمــر التعلــيم فــي مصــر بفتــرة تفرضــها طبيعــة العصــر ومتطلباتــه ممــا يســتلزم تغييــر المنــاهج   
ليبها، فــالتعليم اليــوم يعتمــد علــي تحويــل حقــائق العلــم إلــي ممارســة وســلوك كــي الدراسية وأهــدافها وأســا

يأخذ دورة في التنمية الشاملة من منطلق انه األســاس الــذي ال غنــي عنــه لمســايرة التطــور واإلنطــالق 
إلــــي آفــــاق العالميــــة ومواجهــــة المتغيــــرات الجديــــدة فــــي العــــالم فــــي ظــــل عصــــر العولمــــة مــــن خــــالل 

ليم تبني علي استخدام أحدث األساليب التعليمية التكنولوجية لكــي نتحــرر مــن القيــود استراتيجيات التع
الموروثـــة حتـــى يكـــون لنـــا فكــــر وتقنيـــات وبرمجيـــات تتمشـــي مــــع متطلبـــات العولمــــة فـــي ظــــل العــــالم 

  المفتـوح. 
إن التطوير والتحديث التربــوي الــذي ينصــب  م)1992(عدنان زيتون  وفي هذا الصدد يذكر

وانــب العمليــة التربويــة كافــة أصــبح ضــرورة عصــرية ومســتقبلية وبــديًال إســتراتيجيًا ال مفــر منــه علــي ج
لإلســتراتيجيات التقليديــة التــي كانــت تحكــم التربيــة قبــل التحــوالت العلميــة التــي عصــفت بالعــالم والتــي 

ات تربويــة نتج عنها إتجاهات عدة تدعو إلي نظام تربوي ثائر علي اإلطار التقليدي وتبحث عن تقنيــ
  .جديدة يكون في مقدورها أن تعلم أعدادًا أكبر من التالميذ تعليمًا أفضل

ويــرى الباحــث أنــه يجــب علــي القــائمين فــي مجــال التعلــيم بجمهوريــة مصــر العربيــة أن يكــون   
لهـــم دور فـــي إيجـــاد البرمجيـــات التعليميـــة وٕاقحـــام هـــذا المجـــال الحيـــوي بكـــل قـــوة وال ينتظـــروا وصـــول 

ولذا يجب أن تكون هناك بداية وٕانطــالق قــوي مــن المؤسســات التعليميــة لكــي تصــل إلــي  اآلخرين لهم
  التعليم العصري 
بــأن المســألة ليســت أي تعلــيم وٕانمــا المطلــوب هــو  م)1996(الســعيد محمــد رشــاد  كمــا يــذكر

تعلم من نــوع جديــد يهيــئ المــتعلم والمجتمــع لحقــائق وديناميــات عصــر جديــد فــي زمــن قياســي بأفضــل 
ــــوجية حيــــث أعتبــــرت األســـ ـــًا مــــن عصـــر الثـــورة التكنول اليب واإلســـتراتيجيات التدريســـية وذلـــك إنطالق

  التكنولوجيا بأشكالها وأنواعها مطلب ودعامة أساسية لهـذا العصر الـذي نعيشة وظـروفة ومتغيراته
إلــي الفوائــد التربويــة التــي  م)2001(ويشــير محمــد ســعد زغلــول ومصــطفي الســايح محمــد   
مـــن اســـتخدام التكنولوجيـــة التعليميـــة فـــي التـــدريس إذ بهـــا تجعـــل محسوســـًا كمـــا تثريـــه وتجعلـــه تحـــدث 

  .حيويًا وأيضًا تزيد من اإلهتمام بالتالميذ ومراعاة الفروق الفردية بينهم
أن مـــع زيـــادة أعـــداد التالميـــذ زادت فجـــوة الفـــروق  م)1990(غدنانـــه ســـعيد المقبـــل وتـــذكر 

اإلجتماعيــة واإلقتصــادية فحســب بــل فــي القــدرات والميــول واإلتجاهــات  الفردية بينهم ليس فــي الفــروق
مما فرض علي المربيين والمسئولين في مجــال التعلــيم أن يأخــذوا مســببات العلــم والتكنولوجيــا الحديثــة 
في إعــادة فحــص مــدى فعاليــة الطــرق واألســاليب التقليديــة المســتخدمة وتطويرهــا وذلــك كــرد فعــل لكــل 

فــي مجــال التعلــيم وعناصــر العمليــة التربويــة إضــافة إلــي اإلنتقــال الــذي فرضــته  ما حــدث مــن تغيــرات
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اإلتجاهــات التربويــة الحديثــة مــن االهتمــام الكامــل بجوانــب الــتعلم لــدي المــتعلم. وممــا ال شــك فيــه أن 
المحــاوالت الجــادة فــي تغييــر وتطــوير التعلــيم تنصــب حاليــًا علــي التالميــذ وتهــدف إلــي تمكــن المــتعلم 

تيعاب عناصــر المعرفــة ومهاراتهــا ووســائطها وحســن اســتخدامها وتوظيفهــا وكــذلك منحــه قــدرًا مــن إســ
كبيــرًا مــن المســئولية فــي إكتســاب هــذه المعرفــة والــتعلم الفــردي مــع إتاحــة فــرص التعلــيم المتكافئــة أمــام 

    جميع التالميذ ومراعاة ما بينهم من فروق فردية.
أن مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين  م)1997(أحمـــد عفـــت مصـــطفي  وفـــي هـــذا الصـــدد يـــذكر

التالميــذ تعتبــر ظــاهرة عامــة فــي مختلــف البيئــات التعليميــة ومهمــا يبــذل المــدرس مــن جهــد للحصــول 
علي جماعات متجانسة من التالميذ فإننا نجد كل مــتعلم مــن أعضــاء هــذه الجماعــات يســلك بطريقتــه 

الــتعلم وأســاليب اســتجابته وحاجاتــه وقدراتــه  الخاصــة متبعــًا لميولــه واســتعدادته ودوافعــه وقدراتــه علــي
ـــة وفقـــًا لقدراتـــه  ـــة حيـــث أن المـــتعلم يجـــب أن يســـير فـــي العمليـــة التعليمي الجســـمية والعقليـــة واإلنفعالي
ويتوقف عــن ذلــك حينمــا يريــد حتــى ال يتطــرق الممــل إلــي نفســه ويــنعكس بالتــالي علــي حبــه لموضــوع 

    الدراسة.
  ثانيًا : مشكلة البحث وأهميته:

إلــي أن الــتعلم عمليــة  م)2000(، عبد العظــيم الفرجــاني م)1999(ماجدة علي محمد  شــيرت
فردية أكثــر منهــا جماعيــة فــتعلم الفــرد يعتمــد علــي نشــاطه الفــردي علــي الــرغم مــن وجــوده فــي جماعــة 
وممــا ال شــك فيــه أن هنــاك جهــودًا عديــدة بــذلت لجعــل أســاليب التــدريس أكثــر إســتجابة لإلحتياجــات 

لمتزايدة وذلك باستخدام تكنولوجيا التعليم والتي عــن طريقهــا ظهــرت أنظمــة وأســاليب ومــداخل الفردية ا
جديـــدة فـــي منظومـــة الـــتعلم ومنهـــا الفيـــديو التفـــاعلي، والهيبركـــارد، والهيبـــر جرافيـــك، الـــتعلم الـــذاتي، 

تفريــد التعلــيم)، ، الــتعلم الفــردي (، الوســائط المتعــددة (المــالتى ميــديا) الوســائل الفائقــة (الهيبــر ميــديا)
ويعد أسلوب تفريد التعليم من األساليب الحديثة في عملية الــتعلم حيــث يعمــل علــي الخــروج بــالمواقف 

الــذي يعتنــي بكــل مــتعلم ككيــان مســتقل  Individualizationالتعليميــة مــن العموميــة إلــي التفريــد 
لمخصص فــي ســياق الموقــف وسط الجماعة كما يعتني بكل مفردة تعليمية كمعلومة مميزة لها وقتها ا

  .التعليمي
إلــي أن اإلتجــاه  م)1999(حلمــي أحمــد الوكيــل وحســين بشــير محمــود  كمــا يشــير كــًال مــن  

الحــديث فــي أســاليب التــدريس يتجــه نحــو الــتعلم الفــردي وأن خطــأ معظــم المدرســين هــو شــرح الــدرس 
التالميــذ ذوي المســتوي  بطريقة تناسب قدرات المتعلم المتوسط في حين أن هذا ال يتناسب مع قــدرات

  الضعيف أو العالي األمر الذي يدعونا إلي اإلهتمام بالتعلم الفردي.
م) أن المدرس له مهــام جديــدة ورئيســية فــى ظــل التفريــد 2000(عبد العظيم الفرجانى  ويذكر  

ردى باإلضــافة إلــى التكنولوجيــا التــى تتمثــل فــى تصــميم المواقــف التعليميــة وفــق اســتراتيجية التعلــيم الفــ
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بحيث تكون قابلة للتنفيذ فقد أصبح المدرس مصممًا ومبرمجًا باالضــافة إلــى كونــه معلمــًا وتغيــر دور 
المتعلم أيضًا وأصبح هو محور العملية التعليمية وٕايجابيًا فــي التفاعــل مــع عناصــر الموقــف التعليمــي 

  ويقوم ببذل الكثير من النشاط الذي يحقق السلوكيات المستهدفة.
م) أن اســتراتيجية كيلــر إحــدى 1996( ضــياء الــدين زاهــر وكمــال يوســف أســكندر كما يــذكر  

أساليب تفريد التعليم وتقوم علي دراسة المتعلم للمادة التعليمية حســب قدراتــه وســرعته الخاصــة وبــذلك 
فإن المبدأ األساسى الــذي تقــوم عليــه هــذه اإلســتراتيجية فــي الــتعلم هــو أن المــتعلم يقــوم بإســتيعاب كــل 

م الوحدة التعليمية ومهاراتها وٕاتقانها قبل اإلنتقال إلي الوحدة التي تليها وبذلك يتوجــب علــي كــل مفاهي
مــتعلم أن يكــون عضــوًا مســاهمًا وفعــاًال فــي العمليــة التعليميــة بــدًال مــن أن يكــون ســلبيًا مســتقبًال فقــط 

كًا وفعــاًال فــي جميــع للمعلومــات التــي تنتقــل إليــه مــن المــدرس فــالمتعلم البــد وأن يكــون عنصــرًا مشــار 
  األنشطة وذلك إلتقان األهداف التعليمية المحددة.

أمــا فــي مجــال تعلــم مهــارات األنشــطة الرياضــية فقــد اســتخدم البــاحثون هــذا األســلوب ومنهــا 
ــــــر دراســــــة  ــــــت ســــــمير  ودراســــــة،  م)Cregge & Metzle )1992كريجــــــي وميتزل ميرف
ابقة علـــى فعاليــة اســـتراتيجية كيلــر لتفريـــد وقــد أكـــدت نتــائج هـــذه الدراســات الســ )99م)(2003(حســـن

التعليم في تدريس الموضوعات العلمية المختلفة وكذلك فــي تعلــم بعــض مهــارات األنشــطة الرياضــية، 
أمــا فــي مجــال مهــارات رياضــة كــرة القــدم بصــفة خاصــة فــإن الباحــث لــم يجــد أي دراســة تناولــت هــذا 

    األسلوب.
كمــا تعتبــر ت بطريقــة غيــر متتابعــة يم وتخــزين المعلومــابرنامجًا لتنظ الوسائط المتعددةوتمثل   

أسلوبًا لتقديم تعلمًا فرديًا في إطارات أو وحــدات متنوعــة يســاعد علــي زيــادة الدافعيــة لــدي المــتعلم مــن 
خــالل التغذيــة الراجعــة الفوريــة وزيــادة قدرتــه علــي الــتحكم فــي عمليــة الــتعلم ويطلــق علــي الوحــدات أو 

تعليميــــة وهــــي وحــــدة دراســــية ضــــمن برنــــامج تعليمــــي يتكــــون مــــن عــــدد مــــن اإلطــــارات الموديــــوالت ال
الوحــدات وهــذه الوحــدات تضــع المــتعلم فــي مواقــف تعليميــة مختلفــة مــن خــالل مــرورة بأنشــطة تعليميــة 

ســمعية صــوتية) يختــار منهــا مــا يناســبه مــن أجــل تحقيــق مجموعــة مــن  –بصــرية  –متنوعــة (ســمعية 
  ًا لسرعته وقدراته الذاتية وبأقل توجيه من المدرس.األهداف التعليمية والسلوكية تبع

يعمــل علــي تعلــم بعــض مهــارات  الوسائط المتعــددةولقد أظهرت نتائجها أن استخدام أسلوب  
فــي اإلرتقــاء بجوانــب العمليــة التعليميــة  الوســائط المتعــددة األنشــطة الرياضــية كمــا أكــدت علــي أهميــة 

وســه أمــا فــي مجــال تعلــم مهــارات رياضــة كــرة القــدم وأنهــا ســاعدت المــدرس علــي تحقيــق أهــداف در 
بصــفة خاصــة فــإن الباحــث لــم تصــادف أي دراســة تناولــت هــذا األســلوب، واألســباب التــي دفعــت إلــي 

إلــي أن مــدخل توظيــف  والوسائط المتعددةالربط بين استراتيجية كيلر كأحد استراتيجيات تفريد التعليم 
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يجيات التعليم المفــرد التــي تســتهدف تحقيــق كفــاءة عمليــة الــتعلم الكمبيوتر في التعليم يستند إلي استرات
عـــن طريـــق مـــا يتميـــز بـــه الكمبيـــوتر مـــن خصـــائص ومـــا يقدمـــه مـــن إمكانيـــات تتفـــق ومبـــادئ التعلـــيم 

  المفرد. 
وتعتبر كرة القدم أحد أنشطة األلعاب الجماعية وهي غزيرة بمهارتها الفردية والجماعيــة، كمــا 

بالسعادة أثناء تعلم مهاراتها المختلفة، وتعتمد لعبة كرة القــدم علــي المهــارات  أنها تجعل المتعلم يشعر
  األساسية كقاعدة هامة للتقدم في مستوى األداء .

وتتميز لعبة كرة القدم بشعبيتها الكبيرة في أرجاء العــالم وقــد أرجــع أســاتذة علــم الــنفس أســباب   
ألسباب منها كثرة المهارات وتنوعها أكثر ممــا هــو هذا الميل الشعبي الجارف لهذه اللعبة للكثير من ا

معتاد فــي األلعــاب األخــرى ، كمــا أن الالعــب فــي بعــض األلعــاب األخــرى يســتخدم يديــه فــي التعامــل 
فيمــا عــدا حــارس المرمــى  -مع الكرة أما في كرة القدم فهو يستعمل كل أجــزاء جســمة مــا عــدا اليــدين 

ل األداء المهــاري رشــاقة ومرونــة واضــحتين ، وتمتــاز كــرة مما يتطلب منه باإلضافة إلي دقــة وكمــا -
القدم أيضًا بأن المشاهد ال يمكن أن يتوقع المهارة التي سيقوم الالعــب بأدائهــا ،  ورغــم أن المهــارات 
األساســية ليســت هــي كــل شــيء فــي كــرة القــدم،  فهنــاك بــال شــك الخطــط واللياقــة البدنيــة لكــن تبقــي 

ل المهــم فــي اللعبــة فبــدون إجــادة الالعـــب للمهــارات ال يســتطيع أن ينفـــذ المهارات األساسية هــي العامــ
  بواجبات مركزة علي الوجة األكمل.الخطط أو يقوم 

وقــد الحــظ الباحــث أن الطريقــة المتبعــة (التقليديــة) فــي تعلــم مهــارات كــرة القــدم تعتمــد علــي   
مــوذج دون أدنــي مشــاركة مصــدر واحــد وهــو المــدرس والــذي يقــوم بالشــرح مــن جانبــه يتبعــه عــرض للن

هـــذا ال يـــتالءم مـــع التطـــور فـــي تكنولوجيـــا التعلـــيم مـــن حيـــث فعليـــه للتالميـــذ فـــي الموقـــف التعليمـــي و 
اســتخدامها لإلرتقــاء بالعمليــة التعليميــة فــي الوقــت الحاضــر هــذا إلــي جانــب الزيــادة العدديــة للتالميــذ 
أثنــاء الحصــة ومــا يتبــع ذلــك بالضــرورة مــن زيــادة التبــاين فــي الفــروق الفرديــة بــين التالميــذ ممــا يزيــد 

رس واحتياجــه إلــي جهــد أكثــر لتعلــيم المهــارات وتبســيطها بحيــث يســهل إدراك العبء الواقــع علــي المــد
مراحلها في محاولة إلتقــان كــل مرحلــة للوصــول بهــا إلــي األداء المتكامــل األمثــل والصــحيح للمهــارة ، 
وبالنســبة للتالميــذ فقــد الحــظ الباحــث وجــود صــعوبة فــي إتصــاله المباشــر مــع المــدرس لتلقــي مراحــل 

القــدم وبالتــالي تقــل درجــة إجادتــه لهــذه المرحلــة أثنــاء تطبيقهــا ، أمــا بالنســبة للبــرامج  تعلــم مهــارات كــرة
التدريســية فــي مجــاالت التعلــيم الحركــي المختلفــة وجــدت أنهــا غيــر مواكبــة للعصــر الــذي يعــيش فيــه 
والــــذي يؤكــــد علــــي اســــتخدام التقنيــــات التربويــــة الحديثــــة لتحقيــــق أهــــداف التعلــــيم ومراعــــاه إهتمامــــات 

  الميذ والفروق الفردية بينهم.الت
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وتتضـــح مـــن الداراســـات الســـابقة وعلـــي حـــد علـــم الباحـــث أنـــه لـــم يتطـــرق أحـــد إلـــي اســـتخدام   
فــي تعلــم مهــارات رياضــة كــرة القــدم  الوسائط المتعــددةاستراتيجية كيلر (تفريد التعليم) من خالل تقنية 

علــي جوانــب تعلــم بعــض مهــارات كــرة وهذا ما دفع الباحث إلي دراســة مــدى فعاليــة هــذه االســتراتيجية 
القــدم لــدي تالميــذ المرحلــة الثانيــة مــن التعلــيم االساســي وهــي محاولــة مــن الباحــث لتجربــة التكنولوجيــا 
الحديثة والتي يمكن من خاللها أن تتحول مدارس المرحلة الثانيــة مــن التعلــيم االساســي إلــي بــؤرة مــن 

ب مــن خــالل تقــديم المحتــوي باســتراتيجيات تعليميــة اإلشــعاع ومركــز لنشــر الخبــرات والقــدرات والمواهــ
من خالل تصميم وٕانتاج برمجيات تعليمية تقوم علي مبدأ تفريد التعلــيم وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــي 

  التعلم باإلتقان في مجال إعداد مقررات األنشطة الرياضية المختلفة.
  ثالثًا : أهداف البحث

بأســـلوب (تفريـــد التعلـــيم) باســـتخدام الوســـائط يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــي وضـــع برنـــامج تعليمـــي   
  المتعددة لبعض مهارات كرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية وذلك للتعرف علي:

تأثير تفريد التعليم بإســتخدام الوســائط المتعــددة لتعلــيم بعــض المهــارات األساســية لكــرة القــدم لــدى  -1
  تالميذ الصف األول اإلعدادى.

البحث التجريبية والضابطة فــي القيــاس البعــدي لــبعض المهــارات األساســية الفروق بين مجموعة  -2
  لكرة القدم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى.

  رابعًا : فروض البحث

برنــامج تفريــد التعلــيم بإســتخدام الوســائط المتعــددة لــه تــأثير إيجــابى علــى تعلــيم بعــض المهــارات  -1
  ول اإلعدادى.األساسية لكرة القدم لدى تالميذ الصف األ

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين القياســات القبليــة والبعديــة فــى اإلختبــارات المهاريــة لكــرة  -2
  القدم ولصالح القياس البعدي للمجموعة الضابطة.

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين القياســـين البعـــديين فـــى اإلختبـــارات المهاريـــة لكـــرة القـــدم  -3
  ريبية ولصالح المجموعة التجريبية.للمجموعة الضابطة والتج

توجد نســبة تحســن للقيــاس البعــدي عــن القيــاس القبلــي فــى جميــع اإلختبــارات المهاريــة لكــرة القــدم  -4
  لكل من المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.

   إجراءات البحث    
  أوالً :  منهج البحث:            

التجريبي وقد استخدم أحد التصــميمات التجريبيــة ذات القيــاس القبلــي استخدم الباحث المنهج 
  البعدي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.

   ثانيًا عينة البحث:
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قـــــام الباحـــــث باختيـــــار عينـــــة البحـــــث بالطريقـــــة العمديـــــة ممثلـــــة مـــــن تالميـــــذ بالصـــــف األول 
عداديـــة بالزقـــازيق وقـــد قـــام الباحـــث تلميـــذ بمدرســـة مجمـــع حســـنى مبـــارك اإل 52اإلعـــدادي وعـــددهم 

تالميــذ إلجــراء الدراســة اإلســتطالعية علــيهم وبــذلك أصــبحت عينــة البحــث الفعليــة  10بإســتبعاد عــدد 
  تلميذ. 21تلميذ وتم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة وقوام كل منهما  42

   ثالثًا  وسائل وأدوات جمع البيانات:
  لبدنية:اإلختبارات ا

  م لقياس التحمل بالثانية.800الجري حول الفناء  -
  الوثب العريض من الثبات لقياس القدرة العضلية بالسم. -
  م لقياس الرشاقة بالثانية.10×4الجري المكوكي  -
  م بدء عالي لقياس السرعة بالثانية.30العدو  -
  التعلق مع ثني الذراعين لقياس القوة العضلية بالعدد. -

  بارات المهارية:اإلخت

  قياس حساسية الالعب والتحكم في الكرة بالثانية.تنطيط الكرة بالزمن ل -
  الجري بالكرة بين القوائم لقياس التحكم في الجري بالكرة بالثانية. -
  قياس دقة التصويب علي المرمي بالدرجة.التصويب على المرمي ل -
  بالمتر. قياس طول رمية التماسرمية التماس ألبعد مسافة ل -
  قياس دقة وتحكم ضرب الكرة بالرأس بالعدد.ضرب الكرة بالرأس بالزمن ل -
  
  
  
  البرنامج التعليمى: 

   هدف البرنامج التعليمي:

يهدف هذا البحث إلي وضع برنامج تعليمي بأسلوب (تفريد التعلــيم) باســتخدام الوســائط المتعــددة 
وذلــك للتعــرف علــي تــأثير تفريــد التعلــيم بإســتخدام  لبعض مهارات كرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعداديــة

  الوسائط المتعددة لتعليم بعض المهارات األساسية لكرة القدم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى.
  مرحلة تصميم التعليمي:

سطة  لر بوا ستراتيجية آي مي بإ موذج التعلي صميم الن ت
  :الوسائط المتعددة

ــالتعرف علــى أســ ــيم التــي تحقــق االتفــاق مــع طبيعــة حيــث قــام الباحــث أوال ب اليب تفريــد التعل
إستراتيجية كيلر والتعلم باستخدام الوسائط المتعددة وهى تعتبر من أساليب تفريد التعلــيم ومــن خاللهــا 

  :نيسير التلميذ طبقا لسرعته وقدراته الخاصة، وقد قام الباحث بتنظيم محتوى البرمجية إلى جزئيي
  المقدمة: -أ
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ي يعـــرض علـــى الشاشـــة فـــي تتـــابع مســـتمر وبـــدون تـــدخل مـــن الطالـــب أثنـــاء وهـــو الجـــزء الـــذ
العــرض ويتضــمن آيــة قرآنيــة ثــم عنــوان البحــث واإلعــداد ثــم الترحيــب بالطالــب ثــم األهــداف العامــة ثــم 

  القائمة الرئيسية والتي تحتوى على المهارات قيد البحث.
  المحتوى التعليمي: -ب

اشــة المحتــوى التعليمــي الــذي يســير التلميــذ بالمســار وفــى هــذا الجــزء يظهــر للتلميــذ علــى الش
والتتابع الذي يحدده بنفسه ويتحكم التلميذ في المهارة تحكم كامًال من حيث الســرعة والتتــابع والخــروج 

مــنخفض) ويتكــون المحتــوى  –متوســط  –وقــراءة التــدريبات وكــل ذلــك حســب مســتوى التلميــذ ( مرتفــع 
  اء، فيديو للمهارة، صور للمهارة، تدريبات للمهارة، أسئلة التقويم). لكل مهارة من (مقدمة، طريقة األد

   خامسًا الدراسة األساسية:
قام الباحث بإجراء القيــاس القبلــي باســتخدام اختبــارات مهــارات كــرة القــدم قيــد البحــث والمقــررة   

رة القــدم ، علــي تالميــذ الصــف األول اإلعــدادي  وكــذلك اختبــارات قيــاس القــدرات البدنيــة الخاصــة بكــ
م علــى مجمــوعتي البحــث التجريبيــة 2010/  11/10م حتــى 2010/ 9/10وقد تم القياس فــى الفتــرة 

والضابطة طبقًا لمواصفات وشروط األداء الخاصة بكل اختبار مع توحيد القياســات والقــائمين بعمليــة 
تى البحــث فــى القيــاس ووقــت القيــاس لكــل فــرد مــن أفــراد المجمــوعتين وذلــك للتأكــد مــن تكــافؤ مجمــوع

  اإلختبارات البدنية والمهارية.
وبعـــد أن تأكـــد الباجـــث مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتى البحـــث فـــى اإلختبـــارات البدنيـــة والمهاريـــة قـــام   

تــم و  م 2010/ /20/12م إلي 12/10/2010الباحث بتطبيق البرنامج التعليمى وذلك في الفترة من 
 –مســتوى متوســط  –يات ( مســتوى مــنخفض تقسم التالميذ فى المجموعة التجريبية الــى ثــالث مســتو 

مســــتوى مرتفــــع) وذلــــك بنــــاء علــــى االختبــــارات المهاريــــة، حتــــى تكــــون المســــتويات الثالثــــة خاضــــعة 
ألسلوب واحد للتقسيم طبقــا لمتغيــر واحــد حيــث إذا كــان التقســيم علــى أكثــر مــن متغيــر فســوف يــؤدى 

ا ويقـــل التبـــاين وذلـــك ال تعطـــى الـــى حـــدوث تقـــارب فـــى المســـتويات وبالتـــالى يـــزداد التجـــانس بينهمـــ
تصــاعدي ثــم  التالميــذ حيــث قــام الباحــث بتــرتيبهم نتــائجالفروق الناتجة بعد ذلك أى داللة إحصائية، 

كمـــا قـــام الباحـــث بالتـــدريس للمجموعـــة التجريبيـــة منـــذ بدايـــة  بالتســـاوى. قســـمهم إلـــى ثالثـــة مســـتويات
كــرة القــدم (الجــزء التعليمــي) وذلــك مــن خــالل  اإلحماء إلي الختام بالطريقة المعتادة عدا جزء مهارات

عــــرض البرنــــامج التعليمــــي المصــــمم علــــي الكمبيــــوتر فــــى حجــــرة مخصصــــه (معمــــل) بجــــوار ارض 
دقـــائق حســـب متطلبـــات كـــل مهـــارة فكـــان التالميـــذ يقومـــون بمشـــاهدة  7-5الملعـــب وذلـــك لمـــدة مـــن 

بيــق مــا شــاهدوه مباشــرة فــي فنــاء طريقة األداء للمهــارة فــي معمــل الكمبيــوتر بالمدرســة ثــم يقومــون بتط
المدرســــة ، كمــــا قــــام الباحــــث بالتــــدريس للمجموعــــة الضــــابطة بالطريقــــة التقليديــــة وهــــي شــــرح األداء 
وٕاعطــاء نمــوذج والتــدريب عليهــا  وذلــك باســتخدام نفــس األدوات واألجهــزة ومســاحة الملعــب المتاحــة 

لمجموعة التجريبيــة، ووفقــًا لتعليمــات وتحت نفس الشروط والظروف والتوقيتات التي تم التدريس بها ل
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المنهـــاج المطـــور الـــذي يوضـــح طريقـــة التـــدريس لتلـــك المرحلـــة ، وبعـــد انتهـــاء الفتـــرة الزمنيـــة لتطبيـــق 
البرنــامج التعليمــي علــي أفــراد عينــة البحــث التجريبيــة والضــابطة  قــام الباحــث بــإجراء القيــاس البعــدي 

ــــك فــــى  /  23/12م حتــــى 2010/ 21/12الفتــــرة مــــن علــــي المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة وذل
م وذلك باستخدام نفس االختبــارات المهاريــة التــي تــم اســتخدامها أثنــاء القياســات القبليــة وتحــت 2010

نفــس الشــروط والمواصــفات وفــي وجــود نفــس المســاعدين وباســتخدام نفــس األدوات والتوقيــت وبــنفس 
المجموعتين  وبعــد االنتهــاء مــن القيــاس البعــدي تــم  الفترة الزمنية التي تمت بها القياسات القبلية لكال

  تفريغ النتائج في كشوف معدة لذلك تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا.
  االستنتاجات والتوصيات:

  أوالً اإلستنتاجات

بــــين القياســــات القبليــــة والبعديــــة للمجموعــــة الضــــابطة فــــى جميــــع  وجــــدت فــــروق دالــــة إحصــــائياً  - 
  .ولصالح القياس البعدى اإلختبارات المهارية قيد البحث

أســلوب تفريــد التعلــيم (إســتراتيجية كيلــر) باســتخدام الوســائط المتعــددة ســاهم بطريقــة ايجابيــة فــي  - 
 –الجـــرى بـــالكرة  –اإلحســـاس بـــالكرة (فـــى كـــرة القـــدم المهـــارات األساســـية تحســـن مســـتوى تعلـــم 

 .اديلتالميذ الصف األول اإلعد) رمية التماس –ضرب الكرة بالرأس  –التصويب 

لمهــارات وجدت فروق دالة إحصــائية بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى القيــاس البعــدى ل - 
 –ضــرب الكــرة بــالرأس  –التصويب  –الجرى بالكرة  –اإلحساس بالكرة (فى كرة القدم األساسية 

 ولصالح المجموعة التجريبية )رمية التماس

فــى  األساســية نســب التحســن للمهــارات فــي المجموعة الضــابطةعلى ت المجموعة التجريبية تفوق - 
رميــــة  –ضــــرب الكــــرة بــــالرأس  –التصــــويب  –الجــــرى بــــالكرة  –اإلحســــاس بــــالكرة (كــــرة القــــدم 

 ).التماس

  ثانيًا التوصيات:

ضــرورة تطبيــق البرنــامج التعليمــي بتفريــد التعلــيم (إســتراتيجية كيلــر) باســتخدام الوســائط المتنعــددة  - 
  الميذ المرحلة اإلعدادية لما أثبتته نتائج هذه الدراسة.في تعلم مهارات كرة القدم لت

تطبيـــق  تفريـــد التعلـــيم (إســـتراتيجية كيلـــر) باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة فـــي تعلـــم بـــاقى المهـــارات  - 
 األساسية لكرة القدم.

ضـــرورة تـــوافر معامـــل وأجهـــزة الكمبيـــوتر فـــي المـــدارس واســـتخدامها فـــي عمليـــة تعلـــم المهـــارات  - 
طة الرياضــــية بصــــفة عامــــة ورياضــــة كــــرة القــــدم بصــــفة خاصــــة بــــدرس التربيــــة الحركيــــة باألنشــــ

 الرياضية.
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عمل دورات تدريبية لمدرسي التربيــة الرياضــية بجميــع مــدارس المرحلــة اإلعداديــة لالطــالع علــى  - 
احــــدث األســــاليب فــــى طــــرق التــــدريس وٕاســــتخدامات وســــائل التكنولوجيــــة الحديثــــة فــــي التربيــــة 

 الرياضية.

 مماثلة على أنشطة رياضية أخرى بدرس التربية الرياضية ومراحل سنية مختلفة.إجراء دراسات  - 
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