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 تربية االنبارالعامة ل مديرية ال          جامعة االنبار     -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  

 

    ، بعض المهارات االساسية بكرة القدم .استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية الكلمات المفتاحية : 

 

 مستخلص البحث   

بعض   إلى  بحث ال    هدف       تعليم   في  القياسية  االستنتاجية  التلقين  استراتيجية  استخدام  تأثير  على  التعرف 

الثاني المتوسطالمهارا القدم لطالب   وأستخدم الباحث المنهج التجريبي وتكونت عينة البحث ،  ت االساسية بكرة 

ثانوية مهران  والبالغ عددهم )  المتوسط  الثاني  ( طالباً وزعوا على مجموعتين  20على عينة من طالب الصف 

ية في تعليم بعض مهارات األساسية بالكرة استراتيجية التلقين االستنتاجية القياس   تأثير  وأستنتج  ،  مجموعة أولى  

تعلم الكان  ،والقدم     مستوى  تطوير  على  انعكست  وفاعلية  اساسي  دور  القياسية  االستنتاجية  التلقين  ستراتيجية 

الطالب  لدى  القدم   بكرة  األساسية  المهارات  التلقين   الباحث  ، وأوصى  بعض  استراتيجية  استخدام  االستفادة من 

بضرورة   اسية في تعليم بعض المهارات األساسية بكرة القدم  لدى الطالباالستنتاجية القي الباحث  يوصي 

استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية في تعليم مهارات لفعاليات رياضية أخرى. ضرورة االستفادة من الوحدات 

اإل لتأثيرها  البحث  في  المستخدمة  األساليب  على  تحوي  التي  المقترحة  تعليم التعليمية  مستوى  تطوير  في  يجابي 

 بعض المهارات األساسية بكرة القدم   . 
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The effect of using standard deductivity strategy in teaching some basic 

football skills for the second Medium students . 

assistant teacher . Ali Abdullah / University of Baghdad / University Sports 

Department 

 

Abstact 

   The aim of the research is to identify the effect of using the standard deductive 

memorization strategy in teaching some basic football skills to second 

intermediate students. The effect of the standard deductive induction strategy in 

teaching some basic skills in football was concluded, and the standard deductive 

induction strategy had a basic and effective role that was reflected in the 

development of the level of learning some basic skills in football among 

students, and the researcher recommended the use of the standard deductive 

induction strategy in teaching some basic skills in football. Students' football 

The researcher recommends the necessity of the standard deductive induction 

strategy in teaching skills for other sporting events. It is necessary to take 

advantage of the proposed educational units that contain the methods used in the 

research for their positive impact in developing the level of education of some 

basic skills in football. 

Keywords: Standard deductive induction strategy, some basic football skills . 
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 الفصل األول 
 التعريف بالبحث:  -1

 :وأهميته مقدمة البحث 1-1

ان التطور الحاصل في تحديث اساليب التدريس كان له االثر الواضح على  برامج التعلم والتعليم لذلل      

برامج  وبما هو مالئذم ضذمن متطلبذات العصذر الحذديث فضذال عذن قامت العديد من الدول بتحديث تل  ال

 ادخال طرق تدريسية  حديثة لها عالقة مباشرة تساعد على تطوير المتعلم وفق تل  البرامج التعليمية. 

ان اسس العملية التدريسية  تعتمد على العالقة بين المذدر  والطالذب ات تذنعكس بصذورة مباشذرة علذى   

ان الطالب َ يشذار  فذي نشذاط معذين أو فعاليذة وتلذ  مذن خذالل مذا يقذوم بذه المذدر     التعلم والتطور ات 

 والتفاعل بينهما. 

ات ان العملية التدريسية يتطلب نجاحها من خالل االنسجام بين متطلبات العملية التربوية وما يحدث مذن    

معرفة وامتال  القدرة على إدرا    خالل الدر  ، للا وجب على القائمين على العملية التعليمية والتربوية  

أكثر العوامل التي تذددي إلذى تعزيذز حالذة االنسذجام وتطويرهذا، ومنهذا  التعذرف علذى اسذس األسذاليب 

التدريسية  مدى الستيعابها لكل اسلوب من تل  االساليب من خالل استخدامه لها لمذدة معينذة وبلو ذه إلذى 

 األهداف المرجوة في الدر  . 

التلقين االستنتاجية القياسية ، واحدة من أنجح الطرائق استراتيجية  الحديثة في تدريس هي    ومن االتجاهات 

التدريسية ،والتي تساهم في تحقيق الغاية المنشودة من التعلم بأقل وقت وجهد سواء كذان للمعلذم أو للمذتعلم 

وميولذه وتحفيذز العمذل على اعتبارهم طرفي عمليذة الذتعلم، وتقذوم الطريقذة علذى  إثذارة اهتمذام المذتعلم  

اإليجابي له، ونشاطه اللاتي داخل التعلم الخاص به ،وتشجيع التفكير الحر واألحكام المستقلة ،كمذا تسذاهم 

 . في تحقق العمل الجماعي

ولعبة كرة القدم من األلعاب الجماعية المنظمة والتي تمتاز باإلثارة والتشويق فضال عن السرعة والدقذة    

للا فان عملية النهوض في تعلم بعض المهارات هله اللعبذة ال يذتم بالشذكل المنشذود إال مذن واألداء المنظم  

 خالل استخدام أساليب متعددة جيدة في إيصال المادة إلى المتعلم.

فذي تعلذم   بعذض استراتيجية التلقين االسذتنتاجية القياسذية  وتكمن أهمية البحث في معرفة تأثير استخدام    

 ة بكرة القدم لطالب  الثاني المتوسط . المهارات االساسي

 مشكلة البحث:  1-2

ن عملية تعلم المهارات من قبل الطالب  ان من اكثر التحديات  التي تواجه تدريس مادة التربية الرياضية   ا 

للصف الثاني المتوسط  هو تعلم المهارات االساسية وان من اهم االسباب التي تودي الى ضعف في تعلم تل   

، يعود ألسباب هله المشكلة العقيمة الى وجود فجوة حقيقية في توظيف تعلم المهارات واالحتفاظ    المهارات 

بها، واالخرى تتعلق باستخدام طرائق واساليب تدريسية تقليدية لم يأتي بثمارها في تعلم  المهارات الخاصة 

 بالفعاليات الرياضية . 

تربية الرياضية الحظ وجود ضعف في تعلم بعض مهارات كرة وقي كل مما تقدم وكون الباحث تدريسي لمادة ال 

القدم من جهة و قلة استخدام التدريسيين استراتيجيات  تدريسية حديثة  في الوحدات التعلمية لها من  جهة اخرى، 

وبعد الدراسة والتحليل وجد الباحث من الضروري النهوض بالتدريس من اجل الوصول الى افضل مستوى في 

التربية  التعلم و تدريس مادة  الباحث استخدام استراتيجية حديثة في  ارتأى  للا  القدم  تعلم مهارات كرة  خاصة في 

الرياضية  ولما له من اهمية تنعكس بصورة ايجابية وفاعلة وهو استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية للوصول 

 بالطلبة إلى مستوى أفضل في التعلم بصورة عامة  

 هدف البحث:   1-3

في تعليم  بعض المهارات االساسية بكرة استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية  التعرف على تأثر استخدام  ..1

 القدم لطالب  الثاني المتوسط .. 



 

 

 

 
 

 
 

386 

 P- ISSN:2074 – 9465  (392)  لىإ( 383) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (6/2022/ 30)  الرابع والعشرين العدد  – خامسالمجلد ال  –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 البحث:  ية فرض 1-4

توجد فروق تات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي في تعلم بعض .1

 ساسية بكرة القدم .المهارات اال

 :  مجاالت البحث  1-5

 : طالب المرحلة الثانية للدراسة المتوسطة . المجال البشري 1-5-1

 .   2022/ 4/ 25الى    2022/ 2/ 21للمدة من : المجال الزماني 1-5-2

 : الساحة الخارجية لثانوية مهران  للبنين .المجال المكاني  1-5-3

 الفصل الثاني 
 : ءاته الميدانية البحث وإجرا ية منهج-2

 منهج البحث :   2-1

  (1)استخدم الباحث المنهج التجريبي كون هلا النوع من المناهج يكون مالئما لطبيعة المشكلة 

 عينة البحث.  2-2

قام الباحث بتحديد مجتمع البحث وعينتذه مذن طذالب المرحلذة الثانيذة المرحلذة المتوسذطة إلحذدى ثانويذات 

(  وتم اختيار الطريقة العمديذة  تات المجموعذة الواحذدة ، ومذن اهذم 20بالغ عددهم )الكرخ  الثانية  في بغداد. وال

توفر اإلمكانيات المادية والبشرية من عينة لتحقيق أ ذراض   االسباب التي وجدها الباحث في اختيار العينة عمدياً  

 كلل  توفر مكان االختبارو، مكان للتدريب يسمح بأجراء اختبارات البحث  سهولة االتصال بها ، مع  الدراسة  

إت تم تحديد مهارتين ضمن الطرائق التي اعتمدت  من خالل المنهج التعليمي في المدة المقررة للعمل وبحسذب  

 التوقيتات المتفق عليها.

 :وسائل جمع المعلومات 3  – 2

 :األدوات والوسائل واألجهزة المستعملة في البحث  2-3-1

جمع البيانات والقياسات ونتائج االختبارات ، المالحظة والتجريب ،المنهاج   •االختبارات والقيا  ،استمارات 

 التدريبي ، المصادر العربية واألجنبية . 

 : أجهزة البحث المستخدمة 2-3-2

 ثا( ، صينية     الصنع .   100/ 1( بوحدة قيا  ) Sport Timerساعة توقيت الكترونية نوع ) -1

 ، بوحدة المتر وأجزائِه. شريط قيا  معدني لقيا  الطول  -2

 ( اوفيشال صناعة فيتنامية.12كرات قدم قانونية عدد ) -3

 ملعب كرة قدم. - 4

 ( .2أهداف كرة قدم عدد ) -5

 شواخص .  -6

 :إجراءات البحث الميدانية  2-4

  (2)م( والرجوع20أختبار الدحرجة بالكرة لمسافة ) 2-4-3

 الكرة )سرعة األداء(.قيا  سرعة الدحرجة ب  : الهدف من اإلختبار

  األدوات المستخدمة:

 .كرة قدم عدد   .1

 شريط قيا . .2

 

 .95ص،2000 ، مروان عبد المجيد. أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية (1)

 (.2010لخشاب, معن عبد الكريم الحيالي, & أدهام صالح البيجواني. )زهير قاسم ا(2)

 (3)Transference of Physical and Skill Exercise effect of special Agility in Some Basic Skills 

By youth footballers. College Of Basic Education Researches Journal, 9 78ص .  
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 صافرة.  .3

 ساعة توقيت.    .4

 (.2شواخص عدد ) .5

  طريقة األداء:

يقف الالعب ومعه الكرة خلف الشاخص األول وعند سذماع الصذافرة يقذوم الالعذب بالدحرجذة بذالكرة     

بالدوران حوله والرجذوع إلذى نقطذة البدايذة وكمذا م( حتى يصل إلى الشاخص الثاني، إت يقوم  20لمسافة )

 (.7موضح في الشكل )

  طريقة التسجيل:

م( دحرجذة والرجذوع، إت يعطذي الالعذب محذاولتين 20يسجل لالعب الوقت اللي قطذع فيذه مسذافة ) •

 وتحسب األفضل منهما.

 (.1أختبار المناولة بأتجاه المسطبة  ) -:2-4-4

 لمناولة )سرعة األداء(.قيا  سرعة ا -الهدف من اإلختبار:

 -األدوات المستخدمة:

 -6سذذاعة توقيذذت الكترونيذذة،  -5مسذذطبة،  -4صذذافرة،  -3شذذريط قيذذا ،  -2(، 2كذذرة قذذدم عذذدد )  -1

 أستمارة تسجيل.

 -طريقة األداء:

م( ويستمر بالمناولذة بعذد ارتذداد الكذرة 3يقوم الالعب عند سماع الصافرة بضرب الكرة من على بعد )    

 (.8ثانية، وكما موضح بالشكل ) (20لمدة )

 -تعليمات األداء:

 ال يتم ضرب الكرة المرتدة من المسطبة إال خلف خط البداية. •

 إتا خرجت الكرة خارج سيطرة الالعب يقوم بأخل الكرة األخرى دون توقف. •

 يمكن لالعب ضرب الكرة بأي قدم وبأي جزء منها. •

 لالعب محاولة واحدة تعطى -طريقة التسجيل:

 ( ثانية.                                                         20تحتسب لالعب عدد المناوالت التي يدديها خالل )و  

                                                                    التجربة االستطالعية :                                                                                                          2-5

"هي تجربة مصغرة من التجربة الرئيسية الغرض منها أما الكشف عن بعض الحقائق العلمية أو تجريب العمل 

لكشف المعوقات والسلبيات التي تواجه تطبيق التجربة الرئيسة أو لغرض تذدريب بعذض الكذوادر المسذاعدة علذى 

 2العمل"  .  

طذالب المرحلذة  على عينة من 2022/ 2/ 21اجرى الباحث التجربة االستطالعية في يوم االثنين الموافق  

( وكان الغرض منها تدريب فريق العمل المساعد واللي قام بالتدريب ولتلليل الصذعوبات 4الثانية والبالغ عددهم )

 بارات الخاصة بالبحث .والمعوقات التي قد تواجههم ، ومعرفة الزمن الالزم ألجراء االخت

 االختبار القبلي :  2-6

 2/   22أجرى الباحث االختبارات القبلية في الساحة الخارجية ثانوية مهران للبنين من يوم الثالثاء   الموافق 

/2019  . 

 : التجربة الرئيسة  2-7

 

القاد (1) عبد  زاهية, &  مراد. )بن  و بعض  2016ر  العضلية  القدرة  على  البليومتري  و  االثقال  تدريبات  استخدام  اثر   .)

( القدم  كرة  العبي  لدى  و  Doctoral dissertationالمهارات  البدنية  النشطات  وتقنيات  علوم  معهد   ,

 56الرياضية(.ص

 78.ص 2001 باسم سرحان. طرائق البحث االجتماعي الكمية. طرائق البحث االجتماعي الكمية, (2)



 

 

 

 
 

 
 

388 

 P- ISSN:2074 – 9465  (392)  لىإ( 383) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (6/2022/ 30)  الرابع والعشرين العدد  – خامسالمجلد ال  –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

العلمية المناسبة في "وهي تجربة البحث النهائية ، التي من خاللها يمكن الحصول على البيانات والمعلومات  

 (1) معالجة مشكلة البحث" 

 : استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية تنفيل الوحدات التعليمية على وفق 

 : خطوات استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية

البداية   ال يقتصر دوور المعلم في التنفيل على دور المرسل، ويكون المتعلم هو المتلقي لما يقوله المعلم في

 :يقوم المعلم بتقديم الدر  موضع الحصة الدراسية ،ولكن تكون طريقة التنفيل كالتالي

 .يقدم المعلم مفهوم المادة العملية المستعرضة ✓

 يقوم المتعلم على استنتاج صفات المفهوم ومميزاته والعالقات الرابطة بينهم  ✓

يقوم المدر  على وضع مجموعة من األمثلة التي تختص بنفس المفهوم المستعرض على المتعلمين،  ✓

ومجموعة أخرى من األمثلة التي ال ترتبط بالمفهوم، أو المحتوى التعليمي في شكل أزواج متقابلة  

 .ومتدرجة في درجات الصعوبة، تبدأ من السهل إلى الصعب مع تعمد تكر أسباب االنتماء وعدمه

يقوم المدر  بعرض مجموعة من األمثلة األخرى التي ال تنتمي للمفهوم ،أو  ير المنتمية بطريقة   ✓

عشوائية و ير مرتبة أو  منظمة ،ويقوم بتوجه للمتعلمين بتصنيف تل  االمثلة ما بين المنتمي، أو  ير  

 .المنتمي مع وضع التبريرات لما تم تصنيفه

وفق      التعليمي  المنهج  تطبيق  )تم  لمسافة  بالكرة  ب)الدحرجة  والمتمثلة  المحددة  والمناولة 20المهارات  م( 

قيد    المهارات ( أسابيع لكل نوع من أنواع  4( أسابيع وبواقع ) 8المسطبة ( وقد بلغت مدة منهج التعليمي )  باتجاه

 ( التعليمي على  المنهج  المادة ،حيث اشتمل  لمفردات منهج مدر   تعليمية ( وح16الدراسة وفق ما هو مقرر  دة 

أقسام   ثالثة  إلى  التعليمية  الوحدة  قسمت  وقد  واالثنين(  )االحد  يومي  في  األسبوع  في  تعليميتين  وحدتين  وبواقع 

   : كاآلتي)تحضيري ،رئيسي ،ختامي( وكان زمن المخصص لكل قسم 

 ( دقيقة .15القسم التحضيري ) -1

 ( دقيق .25القسم الرئيسي)  -2

  ( دقيقة . 5القسم الختامي ) -3

 : البعدي:االختبار  2-8

 4/   25أجرى الباحث االختبارات البعدية في الساحة الخارجية لثانوية مهران  للبنين من يوم االثنين الموافق 

/2022 . 

 :   : الوسائل اإلحصائية2-9

( في معالجة نتائج البحث الستخراج قيم الوسط الحسابي،  spssاستعمل الباحث نظام الحقيبة اإلحصائية )  

 نحراف المعياري   ، واختبار )ت( للعينات المترابط واال

 الفصل الثالث 
 عرض النتائج ومناقشتها: -3

 عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث . 3-1

 ييذة والبعذد عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعنويذة الفذروق لالختبذارات القبل 3-1-1

 م( والمناولة باتجاه المسطبة( .20)الدحرجة بالكرة لمسافة )لالختبارات المهارية  

 

 

 

 

 

 

 101. ص2011ايمن محمد سليم جمل. األساليب والوسائل التقنية الحديثة في تطوير وإدارة البحث العلمي.  (1)
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 ( 1لجدول )ا

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعنوية الفروق لالختبارات القبلية والبعدية لمجاميع البحث

 (. 0.05( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )0.05معنوي عند مستوى الخطأ )* 

 ( 9=1-10* درجة الحرية )

لمسافة    3-2 بالكرة  )الدحرجة  لمهارة  التجريبية  للمجموعة  والبعدية  القبلية  االختبارات  نتائج  مناقشة 

 م( والمناولة باتجاه المسطبة( . 20)

( نجد أن داللة الفروق في جميع االختبارات المهارية  1في الجدول )  من خالل النتائج التي أظهرتها  

( وهلا يعني أن الفرق معنوي ولصالح االختبارات البعدية لمجموعة البحث 0.05كانت اصغر  من قيمة )

 وفق ما جاء في الفرض األول من الدراسة ، ويعزو الباحث تل  إلى عدة أسباب أهمها : 

التل اسذذتراتيجية  ان  المهارات  الى  واداء  تعلم  على  ايجابية  بصورة  ساهمت  قد  والقياسية  االستنتاجية  قين 

الحركية االساسية بكرة القدم من خالل استخدام الطرائق الصحيحة والتمارين الفعالة في تعلم وتطبيق اداء 

نفس التعليمية وطبق على  الوحدات  الزمنية وعدد  الفترة  نفس  التعليم  مستوى    المهارات وكلل  استغراق 

 .     (1) المتعلمين

القدرات  هله  تطوير  وان  العقلية  القدرات  مع  المهارة  تكافد  تتطلب   مهارة  اي  تعلم  ان  يفسر  ما  وهلا 

  اللي على نوع الطريقة التدريسية    التأكيد والحرص عليها لها عالقة وثيقة بتحسن التعلم واالداء من خالل  

  (2) يرتبط بشكل وثيق بمعرفة المهارة الرياضية ،.

ات ان تعلم اي مهارة رياضية  تتطلب تعلم مهارات تشتر  فيها ثالث صفات هي ؛ تنظيم تتابع الحركة او  

اليها   تتوجه  و  الحركي  التتابع  تهدف  مطلوبة  اي  اية   . معين  هدف  ثم  كلتيهما  او  الجزئية  المعلومات 

الستجابات السابقة ، للل  ال بد من  واخيرا تصحيح االخطاء ) التغلية الراجعة ( المسببة عن النتائج او ا

المهارة  اجزاء  بين  والتمييز  التوافق  و  تنظيم  بارزا في عملية  دورا  الحركات على شكل متماس   تنسيق 

 (3)وبواسطته يتمكن المتعلم من توجيه حركاته بدقة  مما تنعكس على تعلم المهارة بصورة اسرع .

ين االستنتاجية والقياسية ( الن هذذله االسذتراتيجية تساهم في  اضافة الى تل  فاعليذذة )اسذذتراتيجية التلق 

تحقيق الغاية المنشودة من التعلم بأقل وقت وجهد سواء كان للمعلم أو للمتعلم على اعتبارهم طرفي عملية  

 التعلم، وتقوم الطريقة على  إثارة اهتمام المتعلم وميوله وتحفيز العمل اإليجابي له، ونشاطه اللاتي داخل

 .   التعلم الخاص به ،وتشجيع التفكير الحر واألحكام المستقلة ،كما تساهم في تحقق العمل(

 

 

 

 

 

والنشر  (1) للطباعة  االثير  ابن  دار   ، الموصل   (  : الرياضية  التربية  تدريس  طرائق  ؛  واخرون  خياط  قاسم  ضياء 

 63م ( ص2009،

م ( 2007: )الرياض ، مكتبة جرير ،  1لعلم الجديد للتعلم والتدريب ( ، طايري  جينسن ؛ التعلم المبني على العقل ) ا (2)

 113ص

: ) االسكندرية ، دار الوفاء لدنيا 1، ط ؛ االتجاهات الحديثة لدراسة مناهج التربية الرياضيةعصام الدين متولي عبدهللا   (3)

 (   2007الطباعة والنشر ، 

 ت

 البيانات      

 اإلحصائية                  

 لمجاميع           ا    

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 
 ف هـ ف 

نسبة 

 الخطأ  

 

 داللة الفروق 
 ع س   ع س  

الدحرجة بالكرة لمسافة  3

 م(20)
 معنوي  0.00 1.5148 3.572 1.0214 5.415 7458. 8.987

المناولـــــــة باتجـــــــاه  4

 معنوي  0.00 1.0416 2.5398 9614. 12.6632 7154. 10.1234 المسطبة
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات: -4

 االستنتاجات : 4-1

 .اثرت استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية في تعليم بعض مهارات األساسية بالكرة القدم  .1

ين االستنتاجية القياسية دور اساسذي وفاعليذة انعكسذت علذى تطذوير مسذتوى تعلذم كان استراتيجية التلق.2

 بعض المهارات األساسية بكرة القدم  لدى الطالب.

 

 التوصيات : 4-2

االستفادة من استخدام استراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية في تعليم بعض المهارات األساسية بكرة  .1

 القدم  لدى الطالب. 

 ستراتيجية التلقين االستنتاجية القياسية في تعليم مهارات لفعاليات رياضية أخرى.ضرورة ا. 2

االستفادة من الوحدات التعليمية المقترحة التي تحوي على األساليب المستخدمة في البحث لتأثيرها   .3

 اإليجابي في تطوير مستوى تعليم بعض المهارات األساسية بكرة القدم   . 

 المصادر
 

: )الرياض ، مكتبة جرير  1نسن ؛ التعلم المبني على العقل ) العلم الجديد للتعلم والتدريب ( ، طايري  جي *

 م (  2007، 

 .  2011ايمن محمد سليم جمل. األساليب والوسائل التقنية الحديثة في تطوير وإدارة البحث العلمي. *

 . 2001ي الكمية, باسم سرحان. طرائق البحث االجتماعي الكمية. طرائق البحث االجتماع*

*( مراد.  القادر  عبد   & زاهية,  القدرة 2016بن  على  البليومتري  و  االثقال  تدريبات  استخدام  اثر   .)

( القدم  كرة  العبي  لدى  المهارات  بعض  و  وتقنيات  Doctoral dissertationالعضلية  علوم  معهد   ,

 النشطات البدنية و الرياضية(.

 Transference(.  2010حيالي, & أدهام صالح البيجواني. )زهير قاسم الخشاب, معن عبد الكريم ال*

of Physical and Skill Exercise effect of special Agility in Some Basic Skills By 

youth footballers. College Of Basic Education Researches Journal, 9(3 .)  

الري* التربية  تدريس  واخرون ؛ طرائق  قاسم خياط  للطباعة ضياء  االثير  ابن  دار   ، الموصل   (  : اضية 

 .م ( 2009والنشر ،

: ) االسكندرية ،  1، ط  ؛ االتجاهات الحديثة لدراسة مناهج التربية الرياضيةعصام الدين متولي عبدهللا  *

 . م (2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 

 . 2000ية. مروان عبد المجيد. أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامع*
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 الوحدات التعليمية 

                                          الصف: الثاني   المتوسط                                                                                                       

 التاريخ:  

 لقياسية التلقين االستنتاجية ااألسلوب :  استراتيجية 

طالباً                                                                                                                         20عدد الطالب: 

 . 45الوقت: 

 م( 20الهدف التعليمي: تعلم الطالب الدحرجة بالكرة لمسافة )

 الهدف التربوي: التأكيد على العمل الجماعي  واالحترام المتبادل

 

 

الفعالية أو المهارة   التنظيم  المالحظات 

 ألساسية ا
 أقسام الوحدة التعليمية الزمن

التأكيد على أداء أنموذج 

لكل جزء من أجزاء  

 المهارة 

   ×××××××× 

   ×          × 

        ×Δ    × 

الدحرجة  شرح مهارة 

بالكرة وعرضها من 

 قبل المدرس  

  

 د30

 د 10

 الجزء الرئيس 

 القسم التعليمي 

التأكيد على عمل الطالب  

 مهارة  اثناء تأدية ال

  × ×         × × ×

 × 

  × ×            × × 

             

           Δ 

                        

 × ×           ×  × 

× × ×        × × × 

 

/ أداء   1تمرين .أ

 الحركة دون كرة . 

دحرجة  /  2تمرين

الكرة الى الزميل ثم  

العودة الى نفس نقطة 

 . البداية 

بين  /  دحرجة 3تمرين 

 الشواخص 

/ التمرير بين  4تمرين

م 3زميلين من مسافة 

ثم زيادة المسافة 

 وسرعة األداء . 

 

  

 القسم التطبيقي د 20
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