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فاعهيت برنامج تعهيمي مقرتح يف إكساب مهارة االستقبال من
األسفم بانكرة انطائرة

لٌس عبد الجلٌل دمحم جاسم

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

املهخص :
ٌهدؾ البحث إلى اعداد برنامج تعلٌمً ممترح و مدى فاعلٌة هذا البرنامج
فً اكساب مهارة االستمبال من األسفل بالكرة الطائرة .استخدم الباحث المنهج
التجرٌبً  .أما عٌنة البحث فمد تضمنت تالمٌذ الصؾ الخامس االبتدائً لمدرسة
المثابرة االبتدائٌة والبالػ عددهم ( )02تلمٌذ و بالطرٌمة العمدٌة تم تمسٌمهم عشوائٌا
بطرٌمة المرعة إلى مجموعتٌن تجرٌبٌة و ضابطة لكل منها ( )12تالمٌذ و لمد تم
استخدام بعض االختبارات الفنٌة المرشحة من لبل الخبراء المختصٌن و بعد
استخدام الوسائل اإلحصائٌة المناسبة توصل الباحث إلى استنتاجات أهمها :
 -1حمك البرنامج التعلٌمً مستوى أفضل فً إكساب المهارات لٌد البحث من
الطرٌمة التملٌدٌة المتبعة فً التعلم .و كان ذا تأثٌر اٌجابً فً تطوٌر
المهارة.
 -0إن النتائج التً أفرزتها االختبارات أثبتت صالحٌة البرنامج التعلٌمً الذي
أعده الباحث.
و من أهم التوصٌات :
 -1استخدام البرنامج التعلٌمً المعد لتعلم المهارات األخرى وذلن لتأثٌره االٌجابً
فً إكساب المهارة لٌد البحث .
 -0استثمار الولت بشكل جٌد ٌعطً اٌجابٌة اكبر فً تطوٌر االكتساب
(Effectiveness of the educational program proposed in
)the skill give the reception of the ball down the plane
Empirical research
On the fifth primary grade students
Researcher Name: Qais Abdul Jalil Mohammed Jassim
Abstract :
The research aims to prepare a proposed educational
program andthe effectiveness of this program is to give the skill
of the reception of the ball down the plane. The researcher
used the experimental method. The research sample included
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the students
of fifthgradeelementary school perseverance primary,'s (20) stud
ents
and the
way intentional were
divided randomly in
a lottery into two groups ,experimental and control group for
each of them (10) students and I have been using some of
the technical
tests nominated by expertsand after
using
the appropriate statistical methods to the conclusions of the
researcher,
including:
1 - the program has achieved the educational level of the best in
giving skills under the
traditional
method used
in learning. And has been a very positive influence in the
development of skill.
2 - The results that emerged from the tests proved the validity
of the educational program prepared by the researcher.
The most important recommendations:
1 - Using the tutorial prepared to learn other skills so as
to givepositive impact on the skill in question.
2
- the
investment
of
time well gives a
positive development in the largest acquisition

انباب األول

: انتعريف بانبحث-1

: مقذمت انبحث وأهميته0-1
ٌعتبر التعلٌم من المظاهر المهمة التً تلعب دوراًَ هاما ً فً تمدم الشعوب
ألنه ٌؤثر تأثٌرا ً اٌجابٌا ً وشامالً فً تنشئة جٌل جدٌد على أسس علمٌة متطورة
 وٌماس هذا التمدم بمدى معرفتها لطرق ووسائل ونظرٌات طرائك التدرٌس، وحدٌثة
 ولد أضاؾ التطور العلمً كثٌرا ً من البرامج التعلٌمٌة التً ٌمكن، والتعلٌم الحدٌث
للمعلم االستفادة منها فً تهٌئة مجاالت الخبرة للدارسٌن حتى ٌتم إعدادهم بدرجة
)1(
. عالٌة من الكفاءة
وعلٌه ظهرت عدة أفكار تنادي بضرورة التجدٌد فً المناهج الدراسٌة
وطرائك وأسالٌب التدرٌس تمخضت على أثرها العدٌد من األسالٌب واالتجاهات
 دار انًُاهج نهُشز، ٌ ( ػًا:  ) جايم ػثذ انزحًٍ و ػثذ انظالو ؛ انتؼهى انذاتً تانًىدٌالخ انتؼهًٍٍح0 (
.02 ص، )2111 ،
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الحدٌثة فً محاولة لالرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة واحد ابرز مظاهر التجدٌد التً
()1
ظهرت فً اآلونة األخٌرة هً برمجة التعلٌم كأحد أهم مظاهرها .
وبرزت البرامج التعلٌمٌة كمنافس لوي فً تعلم المهارات الحركٌة  ،إذ أنها
تعمل على إشران الطالب فً الدرس من خالل استثارة حواسه وزٌادة دافعٌته
وتوضٌح األجزاء الصعبة فً المهارة .حٌث إن جمٌع األلعاب الرٌاضٌة تعتمد على
اإلعداد البدنً والخططً والنفسً  ،إال أن أهم تلن العوامل هو اإلعداد المهاري ،
ذلن أن عامل المهارات الحركٌة من أهم تلن العوامل وأكثرها حساسٌة ألن اإلعداد
البدنً والخططً والنفسً ال لٌمة له دون مهارات حركٌة(.)0
إن ممارسة الكرة الطائرة من لبل األطفال بسن مبكر تعمل على تنمٌة
المدرات البدنٌة لدٌهم كالسرعة والموة والمرونة والرشالة والتحمل إضافة إلى
المدرات المهارٌة والنفسٌة واالنفعالٌة وٌمكن أن ٌستخدموا المهارات األساسٌة للعبة
فٌها كاإلرسال واستمبال اإلرسال واإلعداد والضرب الساحك وحائط الصد  ،إضافة
إلى تطبٌك الخطط الجماعٌة والدفاعٌة من خاللها  ،وتتراوح أعمار الالعبٌن من
()3
( )10-9سنة.
لذا تكمن أهمٌة البحث فً توظٌؾ برنامج تعلٌمً ممترح فً إكساب مهارة
االستمبال من األسفل بالكرة الطائرة لتالمٌذ الخامس االبتدائً.
2-1مشكهت انبحث :
بالرؼم من التمدم الكبٌر الذي تشهده المؤسسات التربوٌة فً العملٌةة التعلٌمٌةة
مةةن اسةةتخدام االسةةالٌب والبةةرامج التعلٌمٌةةة التنظٌمٌةةة الدلٌمةةة التةةً تحمةةك االهةةداؾ
المرجوة اال انه ٌالحظ االستمرارٌة العشوائٌة فً درس التربٌة الرٌاضٌة فً الكثٌر
من المدارس االبتدائٌة فً العراق  .وهنا تكمن مشكلة البحث فةً عةدم االسةتفادة مةن
البرامج التعلٌمٌة الدلٌمة التً تهدؾ الى تعلٌم المهارات فً لعبة كرة الطائرة وتعةزز
دور مدرس المادة فً عرض وشرح المهارة وتمكن الطلبة من الوصول الةى افضةل
صةةةور االكتسةةةاب فةةةً المهةةةارة مةةةن جانةةةب  ،ومةةةن جانةةةب أخةةةر تواكةةةب التطةةةورات
واألسالٌب الحدٌثة المتبعة فً تعلٌم المهارات الحركٌة  ،وهذا ما دعةا الباحةث للمٌةام
ببحثه .
 7-1أهذاف انبحث :
 -1إعداد برنامج تعلٌمً ممترح فً إكساب مهارة االستمبال من األسفل بالكرة
الطائرة لتالمٌذ الخامس االبتدائً.
 -0التعرؾ على فاعلٌة البرنامج التعلٌمً الممترح فً إكساب مهارة االستمبال من
األسفل بالكرة الطائرة لتالمٌذ الخامس االبتدائً.
(  ) 0اتزاهٍى ػثذ انىكٍم  ،تزتىٌاخ انحاطىب وتحذٌاخ يطهغ انمزٌ انحادي وانؼشزوٌ  ( :انماهزج ،
دار انفكز انؼزتً  ، ) 0333 ،ص. 211
(  ) 2كًال ػارف وطؼذ يحظٍ ؛ كزج انٍذ ( :تغذاد  ،دار انكتة نهطثاػح وانُشز  ، ) 0333 ،ص. 01
(  ) 7يزواٌ ػثذ انًجٍذ اتزاهٍى ؛ انًىطىػح انؼهًٍح نهكزج انطائزج  ،ط ( : 0ػًاٌ  ،يؤطظح انىراق
نهُشز وانتىسٌغ  ، ) 2110 ،ص. 01
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 0-1فرضا انبحث :
 -1هنان تأثٌر ذات داللة إحصائٌة للبرنامج التعلٌمً الممترح فً إكساب مهارة
االستمبال من األسفل بالكرة الطائرة لتالمٌذ الخامس االبتدائً.
 -0هنان فروق ذات داللة إحصائٌة فً االختبارات البعدٌة بٌن المجموعة الضابطة
والمجموعة التجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .
 5-1جماالث انبحث :
 1-5-1المجال البشري :
عٌنة من تالمٌذ الخامس االبتدائً لمدرسة المثابرة االبتدائٌة وعددهم ()02
تلمٌذ .
 2-5-1المجال الزمانً :
للفترة من 0211/11/11ولؽاٌة 0210/10/00
 3-5-1المجال المكانً :
ساحة مدرسة المثابرة االبتدائٌة للبنٌن (بعموبة المركز)
 -2انذراساث اننظريت وانذراساث انسابقت
 1-2الدراسات النظرٌة
 1-1-2التعلم والتعلم الحركً
أن أساس العملٌة التعلٌمٌة هو التعلم  ،فهو مفهوم شامل وواسع جدا ً  ،ولكن لٌس من
السهل وضع تعرٌؾ محدد لمفهوم التعلم لسعته  ،وشموله  ،وألنه ال ٌمكننا مالحظة
عملٌة التعلم ذاتها بشكل مباشر.
فمد أشار (لاسم لزام  )0222 ،ان التعلم " هو مجموعة من العملٌات التً تتم من
خاللها انتمال المعلومات من المعلم الى المتعلم"(.)1
لذلن ان التعلم ظاهرة ٌمكن احساسها  ،اال انه ٌصعب وصفها ألنه ال ٌمكن
مالحظتها بصورة مباشرة وانما ٌستدل عنها من خالل اداء الفرد.
أما (ٌوسؾ  )1991 ،فٌعرفه عن (كرونباغ) بأنه "اي تؽٌر دائم نسبٌا ً فً السلون
ناتج عن استثارة أو نتٌجة للخبرة"(.)0
وٌرى (فرات جبار  )0222 ،ان التعلم بمفهومه الشامل "هو عملٌة تؽٌر دائم نسبٌا ً
فً جمٌع المظاهر السلوكٌة والعملٌة واالجتماعٌة واللؽوٌة والحركٌة نتٌجة
الممارسة والتجربة"(.)3

(  ) 0لاطى نشاو صثز ؛ يىضىػاخ فً انتؼهى انحزكً( :جايؼح تغذاد  ،كهٍح انتزتٍح انزٌاضٍح )2115 ،
 ،ص. 3
( ٌ ) 2ىطف لطايً ؛ طاٌكىنىجٍا انتؼهى وانتؼهى انصفً ( :ػًاٌ  ،دار انشزوق نهُشز ، )0333 ،
ص.05
(  ) 7فزاخ جثار طؼذ هللا ؛ يفاهٍى ػايح فً انتؼهى انحزكً  ،ط( : 0جايؼح دٌانى  ،يطثؼح انًتُثً ،
 ، )2113ص.03
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بعد ان تعرفنا على مفهوم التعلم  ،ال بد ان نتعرؾ على مفهوم التعلم الحركً اٌضا ً
 ،اذ تعنً دراسته توضٌح الحالة التً ٌتم فٌها اكتساب المهارة وكٌفٌة االحتفاظ بها
لمدة من الزمن  ،ولد ظهرت تعارٌؾ كثٌرة للتعلم الحركً .
اذ عرفه (ابراهٌم سالمة  )1993 ،هو "تؽٌر فً طرٌمة أداء المهارة واكتساب لدرة
عمل شًء جدٌد"(.)1
وٌرى (دمحم حسن عالوي  )0220 ،ان التعلم الحركً هو "التؽٌر فً االداء او
السلون الحركً كنتٌجة التدرٌب الرٌاضً ولٌس نتٌجة للنضج أو تأثٌر بعض
العمالٌر المنشطة وؼٌر ذلن من العوامل التً لد تؤثر على االداء أو السلون
الحركً تأثٌرا ً ولتٌا ً معٌناً"(.)0
أما (مروان عبد المجٌد  )0222 ،فٌرى فً التعلم الحركً هو "سلسلة من
المتؽٌرات التً تحدث خالل فترة معٌنة لتعدٌل سلون معٌن"(.)3
 2-1-2االستقبال من االسفل :
ٌمصد به عملٌة استمبال الكرة المرسلة من الالعب المرسل للفرٌك المنافس
بالذراعٌن وبمنطمة الساعدٌن تحدٌدا ً وأٌصالها لالعب المعد بأرتفاع وسرعة مناسبة
لكً ٌستطٌع من استخدام مركبات هجومٌة فعالة وتهٌئتها بسهولة وبشكل مناسب
لالعب المهاجم  ،وتعد مهارة استمبال االرسال من المهارات الدفاعٌة المهمة فً
الكرة الطائرة وهً اول لمسة للفرٌك المستمبل التً ٌنبؽً ان تنفذ بشكل دلٌك
ومضبوط لكً ٌتبعها عملٌة االعداد للهجوم وان اي خطأ فٌها سوؾ ٌعطً فرصة
للفرٌك المنافس الكتساب النمطة او المٌام بالهجوم على الفرٌك"(.)1
ان استمبال الكرة بالذراعٌن من االسفل فً الحمٌمة هً اسلم طرٌمة الستمبال
االرسال فً الولت الحاضر وٌستعمل هذا النوع حوالً ( )%92من الالعبٌن نظرا ً
لوسع منطمة االستمبال بالساعدٌن مما ٌساعد على استمبال الكرة بشكل جٌد وامٌن ثم
ذهابها الى الالعب المعد بشكل لوس وتساعده على التصرؾ باالعداد مثلما ٌرؼب
وحسب متطلبات اللعب"(.)2
 2-2الدراسات السابقة

(  ) 0اتزاهٍى احًذ طاليح ؛ ػهى انحزكح وانتذرٌة انهزٌاضً ( :تىر طؼٍذ  ،دار انمىيً نهطثاػح ،
 ، )0330ص.37
(  ) 2دمحم حظٍ ػالوي ؛ ػهى َفض انتجذرٌة وانًُافظح انزٌاضٍح  ،ط( : 0انماهزج  ،دار انفكز انؼزتً ،
 ، )2112ص.03
(  ) 7يزواٌ ػثذ انًجٍذ ؛ اطض ػهى انحزكح فً انًجال انزٌاضً  ،ط( : 0ػًاٌ  ،يؤطظح انىارث ،
 ، )2111ص.207
(  ) 0حظٍٍ طثهاٌ صخً وطارق حظٍ رسولً ؛ انًهاراخ وانخطظ انهجىيٍح وانذفاػٍح فً كزج
انطائزج  ،ط( : 0جايؼح تغذاد  ،انكهًح انطٍثح نهطثاػح  ، )2100 ،ص.01-73
(  ) 5سكً دمحم دمحم حظٍ ؛ اطتزاتٍجٍح تذرٌثاخ انذفاع وانهجىو ( :االطكُذرٌح  ،يطثؼح طايً )0333 ،
 ،ص.003
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 1-2-2دراسة (مجاهد حمٌد رشٌد .)1()2212 ،
(تأثٌر استخدام طرٌمة موالؾ اللعب فً تعلم مهارة االعداد بالكرة الطائرة).
هدفت الدراسة الى
التعرؾ على تأثٌر استخدام طرٌمة موالؾ اللعب فً مستوى األداء لمهارة االعداد
بالكرة الطائرة.
منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمالئمته طبٌعة المشكلة .
عٌنة الدراسة
تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌمة العمدٌة وهم اشبال المركز التدرٌبً للكرة الطائرة
وعددهم ( )11متعلما ً وبعمر ( )10-12سنة لسموا عشوائٌا ً بالتساوي وعن طرٌك
المرعة الى مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة .ولد نفذ المنهج التعلٌمً لمدة شهر واحد.
االستنتاجات
من خالل نتائج الدراسة استنتج الباحث ما ٌأتً :
ان طرٌمة موالؾ اللعب كانت األكثر تأثٌرا ً فً مستوى االداءء لمهارة االعداد
بالكرة الطائرة .
 -1إن التعلم بموالؾ اللعب باالسلوب العشوائً له تأثٌر واضح وكبٌر فً
اكتساب وتحسٌن االداء المهاري لكافة مهارات الكرة الطائرة االساسٌة لدى
طالب الثانً متوسط .
 3-2مناقشة الدراسات السابقة :
 اتفمت الدراسة الحالٌة مع دراسة ( مجاهد حمٌد) من حٌث استخدامالمنهج التجرٌبً.
 فً دراسة ( مجاهد حمٌد ) تم اجراء التجربة على اشبال المركزالتدرٌبً لكرة الطائرة اما فً دراستنا الحالٌة تم اجراء التجربة على
تالمٌذ الخامس االبتدائً .
 اختلفت الدراستٌن فٌما بٌنهما من حٌث المهارة المستخدمة فً البحثفً دراستنا الحالٌة مدة تطبٌك التجربة ( )2اسابٌع بٌنما فً الدراسة السابمة
( )1اسابٌع .
 -3منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة -:
 1-3منهج ابحث
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً وتصمٌم المجموعتٌن المتكافئتٌن ذات االختبارٌن
المبلً والبعدي لمالئمته لحل مشكلة البحث .
 2-3التصمٌم التجرٌبً -:
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً وتصمٌم المجموعة الضابطة العشوائٌة الختبار
المبلً والبعدي  ،او ما ٌسمى بـ ( اسلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن ) كما فً الجدول
(  ) 0يجاهذ حًٍذ رشٍذ ؛ تأحٍز اطتخذاو طزٌمح يىالف انهؼة فً تؼهى يهارج االػذاد تانكزجانطائزج
(تحج يُشىر  ،يجهح ػهىو انزٌاضٍح  ،جايؼح دٌانى  ،انؼذد االول  ، )2101 ،ص.20
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(" ، )1حٌث ٌختار الباحث فً هذا النوع مجموعتٌن متكافئتٌن فً جمٌع المتؽٌرات
وٌخضع احدى المجموعتٌن للمتؽٌر التجربٌبً وٌترن المجموعة الثانٌة كما هً فً
الوالع ومن ثم ٌالحظ الفرق فً االداء الذي ٌعزى الى المتؽٌر المستمل"(.)1
جدول ()1
ٌبٌن تصمٌم المجموعة الضابطة العشوائٌة االختٌار ذات االختبار القبلً والبعدي
(المجموعتٌن المتكافئتٌن)
الخطوات
رقم
المجموعات
التصمٌم
الخامسة
الرابعة
االولى الثانٌة الثالثة
االختبار
المجموعة االختبار متؽٌر االختبار المبلً –
االختبار
المبلً مستمل البعدي
التجرٌبٌة
الفرق بٌن
البعدي
المجموعتٌن
0
االختبار فً االختبار
البعدي
االختبار المبلً –
المجموعة االختبار
االختبار
البعدي
المبلً
الضابطة
البعدي
 3-3عٌنة البحث
اختار الباحث مجتمع البحث بالطرٌمة العمدٌة وهم تالمٌذ الصؾ الخامس االبتدائً
فً مدرسة المثابرة االبتدائٌة للعام الدراسً (بعموبة المركز) للعام الدراسً -0211
 0210والبالػ عددهم ( )32تلمٌذا ً  .ثم اختار الباحث عٌنة البحث بالطرٌمة
العشوائٌة وعن طرٌك المرعة إذ اختار ( )02تلمٌذا ً تم تمسٌمهم عشوائٌا ً الى
مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة وبوالع ( )12تالمٌذ لكل مجموعة فالعٌنة هً "ذلن
الجزء من المجتمع الذي ٌجري اختٌاره وفك لواعد وطرق علمٌة بحٌث تمثل
المجتمع تمثٌالً صحٌحاً"(.)0
 4-3تكافؤ العٌنة
للحصول على تكافؤ عٌنة البحث لام الباحث باستخدام اختبار ( )tلمعرفة الفروق
بٌن المجموعتٌن فً االختبار المهاري فكانت النتائج تدل على عدم وجود فروق دالة
احصائٌا ً اي ؼٌر معنوٌة بٌن المجموعتٌن وهذا ٌدل على تكافؤ العٌنة وكما هو مبٌن
فً جدول(.)0
جدول ()2
ٌبٌن تكافؤ العٌنة فً اختبار مهارة البحث

(  ) 0اَىر حظٍٍ وػشٌش حُا داود ؛ يُاهج انثحج انتزتىي ( :انؼزاق  ،يطاتغ انتؼهٍى انؼانً ، )0331 ،
ص.230
(  ) 2وجٍه يحجىب ؛ طزائك انثحج انؼهًً ( :جايؼح انًىصم  ،دار انكتة نهطثاػح  ، )0333 ،ص
.00
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االختبار
االستمبال
من
االسفل

تجرٌبٌة

لٍض ػثذ انجهٍم دمحم

ضابطة

س

±ع

س

±ع

19.0

2.39

01

1.12

ت
ت
المحتسبة الجدولٌة
2.21

0.12

الداللة
ؼٌر
معنوي

لٌمةةةة (ت) الجدولٌةةةة تحةةةت مسةةةتوى داللةةةة ( )2.22وبدرجةةةة حرٌةةةة ( )11تسةةةاوي
() 0.12
 5-3وسائل جمع المعلومات واالجهزة واالدوات المستخدمة فً البحث-:
 1-5-3وسائل جمع المعلومات -:
 المصادر العربٌة واالجنبٌة . الممابالت الشخصٌة . االختبارات والمٌاس . الوسائل االحصائٌة . 2-5-3االجهزة واالدوات المستخدمة -:
 ملعب كرة طائرة لانونً . كرات طائرة عدد (. )12 ساعة تولٌت (الكترونٌة) . صافرة نوع (. )Fox 6-3االختبارات المهارٌة المستخدمة فً البحث -:
()1
اختبار التمرٌر من أسفل بالذراعٌن
الؽرض من االختبار  :لٌاس لدرة المختبر على سرعة التمرٌر  ،وممدار تمكنه من
مهارة التمرٌر من أسفل بالٌدٌن .
مواصفات االداء
ٌمؾ المختبر خلؾ الخط الذي ٌبعد عن الحائط بممدار 112سم (خط التمرٌر)
ومواجها ً للحائط  ،على ان ٌمسن الكرة بالٌدٌن لٌمذفها الى الحائط ثم ٌستمبلها
بالتمرٌر بالٌدٌن من اسفل الى الحائط لترتد الٌه مرة اخرى خلؾ خط التمرٌر لٌتابع
عملٌة التمرٌر مرة اخرى  ..وهكذا ٌستمر األداء لمدة (32ثا) ٌ ،ستخدم نفس الشكل
فً االختبار السابك فٌما عدا الخط المرسوم على الحائط .
الشروط :
ٌ -1تم التمرٌر فً جمٌع فترات األداء من خلؾ ط التمرٌر .
ٌ -0بدأ حساب الزمن بداٌة من التمرٌرة االولى ولمدة  32ثا.

(  ) 0دمحم صثحً حظاٍٍَ وحًذي ػثذ انًُؼى ؛ االطض انؼهًٍح نهكزج انطائزج وطزق انمٍاص نهتمىٌى تذًَ
ٌ يهاري  ،يؼزفً َ ،فظً  ،تحهٍم ( :انماهزج ٌ يزكش انكتاب نهُشز  )0333 ،انماهزج  ،يزكش انكتاب
نهُشز .270-271 ، )0333 ،
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 -3اذا سمطت الكرة بعد ارتدادها من الحائط لبل خط التمرٌر  ،على المختبر
امسان الكرة وٌبدأ بالتمرٌر من خلؾ خط التمرٌن كما هو الحالة فً بداٌة
االختبار.
 -1اذا خطا الالعب اثناء االداء فوق خط التمرٌر ال تحسب التمرٌرة .
ٌ -2جب استخدام مهارة التمرٌر اسفل بالٌدٌن دون ؼٌرها من أنواع التمرٌرات
االخرى .
 -3على المختبر التولؾ عن االداء فور اعالن الحكم انتهاء فترة الـ 32ثا.
التسجٌل :
ٌحسب عدد مرات مالمسة الكرة للحائط فً مدة ( )32ثا المحاوالت الصحٌحة فمط
وفما ً للشروط السابك ذكرها  ،ثم نضرب × ( 3لكل محاولة صحٌحة ثالث نماط)
والدرجة النهائٌة لالختبار هً عدد المحاوالت الصحٌحة خالل  32ثا.
لام الباحث باعطاء صورة واضحة ودلٌمة عن مفردات االختبار المستخدم من حٌث
الهدؾ واالدوات المستخدمة فضالً عن وصؾ االداء وطرٌمة تسجٌل النتائج.
 7-3التجربة االستطالعٌة
التجربة االستطالعٌة تعد تدرٌبا ً عملٌا ً للباحث للولوؾ على السلبٌات واالٌجابٌات
التً تمابله فً اثناء اجراء االختبارات لتفادٌها(. )1
لام الباحث بإجراء التجربة االستطالعٌة بتارٌخ  0211/11/11على عٌنة مكونة
من ( )2تالمٌذ ومن خارج عٌنة البحث  ،وذلن للتعرؾ على صالحٌة ومالئمة
االختبار لمستوى العٌنة ولموضوع البحث.

 8-3اجراءات البحث
 1-8-3االختبارات القبلٌة
تم اجراء االختبارات المبلٌة لعٌنة البحث فً ٌوم  0211/11/12على ساحة مدرسة
المثابرة االبتدائٌة على عٌنة البحث المتمثلة بـ( )02تلمٌذ من الصؾ الخامس
االبتدائً .
 9-3البرنامج التعلٌمً :
(  ) 0يزواٌ ػثذ انًجٍذ ؛ االطض انؼهًٍح وانطزق االحصائٍح نالختثاراخ وانمٍاص فً انتزتٍح انزٌاضٍح
( :ػًاٌ  ،دار انفكز نهطثاػح  ،)0333 ،ص.00
(*) انخثزاء انًختصٍٍ :
 أ.د يُى ػثذ انظتار هاشى  :تؼهى حزكً انجايؼح انًظتُصزٌح  /كهٍح انتزتٍح انزٌاضٍح . أ.و.د َجالء ػثاص َصٍف  :طزائك تذرٌض  /جايؼح تغذاد  /كهٍح انتزتٍح انزٌاضٍح نهثُاخ. أ.و .د طهاد لاطى طؼٍذ  :انتذرٌة انزٌاضً  /جايؼح تغذاد  /كهٍح انتزتٍح انزٌاضٍح نهثُاخ. -أ.و.د نًى طًٍز حًىدي  :تؼهى حزكً /جتًؼح تغذاد  /كهٍح انتزتٍح انزٌاضٍح نهثُاخ .
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لام الباحث باعداد البرنامج التعلٌمً الممترح فً إكساب مهارة االستمبال من
االسفل بالكرة الطائرة لتالمٌذ الخامس االبتدائً وبهدؾ التأكد من صالحٌة البرنامج
الذي اعده الباحث ومدى مالئمته لجنس وعمر العٌنة استأنس الباحث بأراء الخبراء
والمختصٌن(*) الذٌن عرض علٌهم ولد تم وضع البرنامج بصٌؽته النهائٌة تضمن
البرنامج ( )12تمرٌن لمهارة االستمبال من االسفل طبمت بوالع ( )3تمرٌنات للهارة
فً الوحدة التعلٌمٌة الواحدة ( )12دلٌمة من زمن الوحدة التعلٌمٌة للدرس وتحدٌدا ً
(المسم الرئٌسً) الجانب التطبٌمً موزعة على ( )12وحدة تعلٌمٌة لمدة ( )2اسابٌع
وبوالع ( )0وحدتٌن فً االسبوع  ،ولد تم تنفٌذ البرنامج التعلٌمً للفترة من
( )0211/11/01لؽاٌة ( )0211/10/00وحسب جدول الحصص االسبوعً وكما
مبٌن فً ملحك (. )1
 12-3االختبارات البعدٌة
بعد االنتهاء من الوحدات التعلٌمٌة ( )12تم اجراء االختبار البعدي ٌوم االثنٌن
الموافك ( )0211/10/03ولد حرص الباحث من خالل اشرافه على االختبارات
وبالتعاون مع فرٌك العمل المساعد أن تكون تحت نفس الظروؾ من حٌث المكان
والزمان واالدوات لالختبار المبلً .
 11-3الوسائل االحصائٌة :
 الوسط الحسابً . االنحراؾ المعٌاري . اختبار ( )tللعٌنات المتناظرة . اختبار (ؾ) للعٌنات المستملة . -4عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها
 1-4عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج االختبار القبلً والبعدي لمهارة االستقبال من
االسفل للمجموعة الضابطة

جدول ()3
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة ( )tالمحتسبة والجدولٌة
وداللة الفروق فً اختبار مهارة االستقبال من االسفل للمجموعة الضابطة
االختبارات
المتؽٌر
مهارة
االستمبال من

االختبار القبلً
±ع
س
12.3

3.31

الداللة

االختبار البعدي
t
t
±ع المحتسبة الجدولٌة الفروق
س
1.92 02.1
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االسفل

لٌمةة (ت) الجدولٌةةة تحةت مسةةتوى داللةة ( )2.22ودرجةةة حرٌةة ( )9تسةةاوي
()0.03
ٌبٌن الجدول ( )3نتائج الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري فً االختبار المبلً
لمهارة االستمبال من االسفل ( )12.3و( )3.31ولالختبار البعدي ()02.1
و( )1.92اما لٌمة (ت) المحتسبة فكانت ( )0.03عند مستوى داللة ()2.22
ودرجة حرٌة ( )9وبما ان لٌمة (ت) المحتسبة اكبر من لٌمة (ت) الجدولٌة مما ٌدل
على وجود فرق معنوي بسٌط لصالح االختبار البعدي.
وٌعزو الباحث السبب فً ذلن الى ضعؾ تأثٌر التمرٌنات المستخدمة باسلوب
ؼٌرعلمً مدروس مع للة الولت المخصص وبالتالً لم تؤد فاعلٌتها فً اكساب
المهارة لٌد البحث إذ ظهر تطور بسٌط مما ٌؤكد احتٌاج المنهج المعتمد على
تمرٌنات اكثر فاعلٌة لرفع مستوى االداء المهاري لدى تالمٌذ وتؤكد ذلن (لٌلى
زهران " ) 1992 ،ان للتمرٌنات اهمٌة كبرى فهً تهدؾ للوصول بالفرد الى المدر
الكافً من المهارة الحركٌة مما ٌساعد على رفع مستواه فً النشاط الذي
ٌمارسه"(.)1
 2-4عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج االختبار القبلً والبعدي لمهارةاالستقبال من
االسفل للمجموعة التجرٌبٌة
جدول ()4
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة ( )tالمحتسبة والجدولٌة
وداللة الفروق فً اختبار مهارة االستقبال من االسفل للمجموعة الضابطة
االختبارات
المتؽٌر
مهارة االستمبال
من االسفل

االختبار القبلً
±ع
س
11

1

الداللة

االختبار البعدي
t
t
±ع المحتسبة الجدولٌة الفروق
س
1.91 32.3

3.1

0.03

معنوي

لٌمة (ت) الجدولٌة تحت مستوى داللة ( )2.22ودرجة حرٌة ( )9تساوي ()0.03
ٌبٌن الجدول ( )1نتائج الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري فً االختبار المبلً
الختبار مهارة االستمبال من االسفل هما ( )11و( )1ولالختبار البعدي ()32.3
و( )1.91امالٌمة (ت) المحتسبة فكانت ( )3.1ولٌمة (ت) الجدولٌة ( )0.03عند
مستوى داللة ( )2.22ودرجة حرٌة ( )9وبما ان لٌمة (ت) المحتسبة اكبر من لٌمة
(ت) الجدولٌة مما ٌدل على وجود فرق معنوي لصالح االختبار البعدي .وٌعزو
الباحث سبب هذا التطور الى :
 التمرٌنات المهارٌة التً اعدها الباحث أثرت وبشكل كبٌر فً اكساب مهارةاالستمبال من االسفل التً تمٌز بها أفراد المجموعة التجرٌبٌة عند االداء ،
(  ) 0نٍهى سهزاٌ ؛ االطض انؼهًٍح نهتًزٌُاخ وانتًزٌُاخ انًهاٌح ( :انماهزج ،دار انفكز انؼزتً ،
)0333ص.2371
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فمد أكد (عصام عبد الخالك " ، )0223 ،فً المرحلة االخٌرة من مراحل
التعلم للمهارة الحركٌة تصبح المهارة اكثر دلة ورسوخا ً وإستمرارا ً وذلن
بتطوٌر التوافك الجٌد حتى اذا كانت الظروؾ صعبة ومتؽٌرة وؼٌر اعتٌادٌة
بحٌث تم تحمٌك الهدؾ من عملٌة التعلم الحركً"(.)1
 التطور الحاصل فً مهارة االستمبال من االسفل الى عدد التكرارات عندتطبٌك التمرٌنات المهارٌة والتً منحت الفراد المجموعة التجرٌبٌة الولت
المناسب للمارسة والتكرار وهذا ما اشار الٌه (عصام امٌن " )1992 ،انه
كلما زاد التكرار للمهارة كلما اصبحت اكثر اوتوماتٌكٌة وتنالص التوتر
واصبحت الحركة اكثر اتمانا ً وكفاٌة"(.)0
 3-4عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج االختبارات البعدٌة لمهارة االستقبال من
االسفل للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة .
جدول ()5
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة ( )tالمحتسبة والجدولٌة
داللة الفروق
االختبار
المتؽٌر
مهارة االستمبال
من االسفل

المجموعة
الضابطة
±ع
س
02.12

1.92

المجموعة
التجرٌبٌة
±ع
س
1.91 32.3

t

t

الداللة

المحتسبة الجدولٌة الفروق

1.32

0.12

معنوي

لٌمة (ت) الجدولٌة تحت مستوى داللة ( )2.22ودرجة حرٌة ( )9تساوي ()0.12
من خالل النتائج المعروضة فً الجدول ( )2لالختبارات البعدٌة للمجموعتٌن
الضابطة والتجرٌبٌة  ،تظهر ان لٌمة الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري
للمجموعة الضابطة ()02.12و( )1.92فً حٌن كانت لٌمة الوسط الحسابً
واالنحراؾ المعٌاري للمجموعة التجرٌبٌة ( )32.3و( . )1.91اما لٌمة ()t
المحتسبة فكانت ( )1.32وهً اكبر من لٌمة ( )tالجدولٌة ( )0.12عند مستوى
داللة ( )2.22ودرجة حرٌة ( )11وهذا ٌدل على وجود فروق معنوٌة لصالح
المجموعة التجرٌبٌة لذلن ٌعزو الباحث هذه النتائج الى :
 فاعلٌة التمارٌن المهارٌة التً اعدها لؽرض اكساب المهارة لٌد البحث  .اذراعى مبدأ التنوٌع فً التمارٌن المهارٌة فضالً عن استخدام عدد مناسب من
التكرارات مما اسهم فً زٌادة ممدار التعلم وهذا ما أكده ()Magill, 1998
على ان "تنوٌع خبرات التمرٌن وتنظٌمها فً مدد والتنوع فً الحركة سوؾ

(  ) 0ػصاو ػثذ انخانك ؛ انتذرٌة انزٌاضً (َظزٌاخ وتطثٍماخ) ،ط 00تغذاد  ،يُشأج انًؼارف ،
 ، )2117ص.270
(  ) 2ػصاو دمحم أيٍٍ ؛ تاٌهىجٍح انظثاحح ( :انماهزج  ،دار انكتة  ، )0333 ،ص.33
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ٌزٌد من اكتساب الخبرة التعلٌمٌة من خالل اشتماق خبرات تمرٌن متؽٌرة
تزٌد من لدرة اداء المهارة بشكل افضل ي موالع االختبار الحمٌمٌة"(.)1
 استثمار االدوات المتوفرة فً المدرسة على وفك الفئة العمرٌة  ،أدت الىرفع كفاءة االداء الحركً إلفراد المجموعة التجرٌبٌة  .اذ تؤكد (ناهدة ،
" )0229عند تعلٌم اي مهارة أو اي حركة البد من االستعانة ببعض
األدوات المساعدة فً توصٌل المعلومات من المهارة لتساعد فً بناء
وتوصٌل المعلومات الى التعلم"(.)0
 -5االستنتاجات والتوصٌات
 1-5االستنتاجات
 -1حمك البرنامج التعلٌمً مستوى افضل فً اكساب المهارة لٌد البحث للعبة كرة
الطائرة من الطرٌمة العشوائٌة المتبعة فً التعلم وكان ذا تاثٌر اٌجابً فً تطوٌر
المهارة.
 -0مالئمة التمرٌنات المستخدمة ألعمار التالمٌذ وتطبٌمها بشكل صحٌح ساعدت
كثٌرا ً فً عملٌة اكساب المهارة المختارة فً البحث .
 -3ان النتائج التً افرزتها االختبارات اثبتت صالحٌة البرنامج التعلٌمً الذي اعده
الباحث .
 2-5التوصٌات :
 -1استخدام البرنامج التعلٌمً المعد لتعلم المهارات االخرى وذلن لتأثٌره
االٌجابً فً إكساب المهارة لٌد البحث.
 -0ضرورة استخدام التمارٌن المهارٌة التً اعدها الباحث ن لبل معلمً التربٌة
الرٌاضٌة فً المدارس االبتدائٌة لتأثٌرها الفعال
 -3استثمار الولت بشكل جٌد ٌعطً اٌجابٌة اكبر فً تطوٌر االكتساب.
املصادر :
 -1ابراهٌم احمد سالمة ؛ علم الحركة والتدرٌب اللرٌاضً ( :بور سعٌد  ،دار
المومً للطباعة )1993 ،
ابراهٌم عبد الوكٌل  ،تربوٌات الحاسوب وتحدٌات مطلع القرن الحادي
-0
والعشرون  ( :الماهرة  ،دار الفكر العربً ) 1991 ،
جامل عبد الرحمن عبد السالم ؛ التعلم الذاتً بالمودٌالت التعلٌمٌة ( :عمان
-3
 ،دار المناهج للنشر )0222 ،

( 1 ) Magill, A,Richard; motrlearning , Boston McGraw: (Hi), fifth addiction ,
1998) p.14.
( َ ) 2اهذج ػثذ سٌذ ؛ يفاهٍى فً انتزتٍح انحزكٍح  ،ط( : 0انُجف االشزف  ،دار انضٍاء وانتصًٍى،
 ، )2117ص.00
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 -1حسٌن سبهان صخً وطارق حسن رزولً ؛ المهارات والخطط الهجومٌة
والدفاعٌة فً كرة الطائرة  ،ط( : 1جامعة بؽداد  ،الكلمة الطٌبة للطباعة ،
)0211
زكً دمحم دمحم حسن ؛ استراتٌجٌة تدرٌبات الدفاع والهجوم ( :االسكندرٌة ،
-2
مطبعة سامً )1991 ،
عصام عبد الخالك ؛ التدرٌس الرٌاضً (نظرٌات وتطبٌقات) ،ط11
-3
بؽداد  ،منشأة المعارؾ . )0223 ،
 -2عصام دمحم أمٌن ؛ باٌلوجة السباحة ( :الماهرة  ،دار الكتب )1992 ،
 -1فرات جبار سعد هللا ؛ مفاهٌم عامة فً التعلم الحركً  ،ط( : 1جامعة دٌالى
 ،مطبعة المتنبً )0222 ،
 -9لاسم لزام صبر ؛ موضوعات فً التعلم الحركً( :جامعة بؽداد  ،كلٌة
التربٌة الرٌاضٌة )0222 ،
 -12كمال عارؾ وسندس ؛ كرة الٌد ( :بؽداد  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،
) 1919
 -11لٌلى زهران ؛ االسس العلمٌة للتمرٌنات والتمرٌنات المهاٌة ( :الماهرة
،دار الفكر العربً . )1992 ،
 -10مجاهد حمٌد رشٌد ؛ تأثٌر استخدام طرٌقة مواقف اللعب فً تعلم مهارة
االعداد بالكرةالطائرة (بحث منشور  ،مجلة علوم الرٌاضٌة  ،جامعة دٌالى ،
العدد االول )0212 ،
 -13دمحم حسن عالوي ؛ علم نفس التدرٌب والمنافسة الرٌاضٌة  ،ط: 1
(الماهرة  ،دار الفكر العربً )0220 ،
 -11دمحم صبحً حسانٌن وحمدي عبد المنعم ؛ االسس العلمٌة للكرة الطائرة
وطرق القٌاس للتقوٌم بدنً مهاري  ،معرفً  ،نفسً  ،تحلٌل ( :الماهرة ن
مركز الكتاب للنشر  )1992 ،الماهرة  ،مركز الكتاب للنشر .)1992 ،
 -12مروان عبد المجٌد ؛ اسس علم الحركة فً المجال الرٌاضً  ،ط( : 1عمان
 ،مؤسسة الوارث )0222 ،
 -13مروان عبد المجٌد ؛ االسس العلمٌة والطرق االحصائٌة لالختبارات
والقٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة ( :عمان  ،دار الفكر للطباعة )1999 ،
 -12مروان عبد المجٌد ابراهٌم ؛ الموسوعة العلمٌة للكرة الطائرة  ،ط: 1
(عمان  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع ) 0221 ،
 -11ناهدة عبد زٌد ؛ مفاهٌم فً التربٌة الحركٌة  ،ط( : 1النجؾ االشرؾ  ،دار
الضٌاء والتصمٌم. )0223 ،
 -19وجٌه محجوب ؛ طرائك البحث العلمً ( :جامعة الموصل  ،دار الكتب
للطباعة )1911 ،
ٌ -02وسؾ لطامً ؛ ساٌكولوجٌا التعلم والتعلم الصفً ( :عمان  ،دار الشروق
للنشر )1991 ،
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21- Magill, A,Richard; motrlearning , Boston McGraw: (Hi),
)fifth addiction , 1998

الوحدة التعلٌمٌة األولى

خطة درس التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة االبتدائٌة
االهداف التربوٌة

االهداف التعلٌمٌة

 -1تنمٌة مهارة االستقبال من
المدرسة  :المثابرة االبتدائٌة للبنٌن/عدد التالمٌذ  12 :تلمٌذ /الٌوم  :األثنٌن  -1تعوٌدهم على التعاون
االسفل بكرة الطائرة
الصف  :الخامس االبتدائً متوسط العمر  11 :سنة التارٌخ -2 2211/11/21:تنمٌة التعاون بٌن التالمٌذ
اسم الفعالٌة  :كرة الطائرة االسبوع  :األول  -3اثارة روح المنافسة
الوقت  42 :دقٌقة

نوع
النشاط

الولت

المسم
االعدادي

 12د

الممدمة

0د

االحماء

3د

التمرٌنات
البدنٌة

2د

المسم
الرئٌسً

 02د

النشاط
التعلٌمً
النشاط
التطبٌمً

النشاط البدنً والمهاري

تهٌئة االدوات  ،تسجٌل
الحضور  ،اداء التحٌة
الرٌاضٌة
السٌر بخطوات واسعة مع
مرجحة الذراعٌن بموة ،
هرولة  ،زٌادة الهرولة
تدرٌجٌا ً  ،هرولة مع رفع
الركبتٌن عالٌا ً مع هرولة
اعتٌادٌة  ،سٌر  ،ولوؾ
تمرٌن الذراعٌن :
(الولوؾ  ،فتحاً) رفع
الذراعٌن اماما ً  ،عالٌا ً ،
جانبا ً ( 1عدات) .
تمرٌن الجذع ( :الولوؾ
فتحاً) الذراعٌن عالٌا ً ثنً
الجذع للجانبٌن بالتعالب
( 1عدات) .
تمرٌن السالٌن ( :الولوؾ
– تخصر) المفز بتبادل
المدمٌن أماما ً  ،خلفا ً
التمرٌن( 1عدات)

التنظٌم

االدوات
المستخدمة

المالحظات

××××××××××
×

التأكٌد على
التحٌة
الرٌاضٌة
بصوت عال

××××××××××
×
×
× ×
×
×
×
×
×
××××××××××

التأكٌد على
اطاعة االوامر

××××××××××
×
×
× ×
×
×
×
××××××××××

التأكٌد على
تأدٌة التمرٌنات
بصورة
صحٌحة

×××××××××××
×
×
شرح وعرض مهارة
×
×
 12د االستمبال من االسفل مع
× ×
×
التمرٌنات االساسٌة للمهارة
×
×
 12د

تطبٌك التمرٌنات رلم ()1
 )3( ، )0( ،لمهارة

×××××××××
× ××××××××
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االستمبال من االسفل بكرة
الطائرة
المسم
الختامً

االخطاء اثناء
االداء

×××××××××

2د
3د

لعبة صؽٌرة (الدوران
حول العلم بالكرة)

0د

تمارٌن تهدئة مع انهاء
الدرس بالتحٌة الرٌاضٌة

ثالثة كرات
سلة وثالث
اعالم
××××××××××
×

التأكٌد على
االلتزام بمواعد
اللعبة
التأكٌد على
النظام
واالنصراؾ
بهدوء

خطة درس التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة االبتدائٌة
االهداف التربوٌة

الوحدة التعلٌمٌة الثانٌة

االهداف التعلٌمٌة

المدرسة  :المثابرة االبتدائٌة للبنبن عدد التالمٌذ  12 :تلمٌذ الٌوم  :الخمٌس  -1بث قوة االرادة  -1 .تنمٌة مهارة االستقبال من
الصف  :الخامس االبتدائً متوسط العمر  11 :سنة التارٌخ -2 2211/11/24:تعوٌدهم على االنضباط والنظام االسفل بكرة الطائرة
 -3تعوٌدهم على حب الرٌاضة
اسم الفعالٌة  :كرة الطائرة االسبوع  :االول
الوقت  42 :دقٌقة

نوع
النشاط
المسم
االعدادي

الولت

التنظٌم

النشاط البدنً والمهاري

االدوات
المستخدمة

المالحظات

 12د

الممدمة

0د

االحماء

3د

التمرٌنات
البدنٌة

2د

المسم
الرئٌسً

 02د

تهٌئة االدوات  ،تسجٌل
الحضور  ،تردٌد التحٌة
الرٌاضٌة
السٌر بخطوات واسعة مع
مرجحة الذراعٌن بموة ،
هرولة  ،زٌادة الهرولة
تدرٌجٌا ً  ،هرولة مع رفع
الركبتٌن عالٌا ً مع هرولة
اعتٌادٌة  ،سٌر  ،ولوؾ
تمرٌن الذراعٌن :
(الولوؾ  ،فتحاً) رفع
الذراعٌن اماما ً  ،عالٌا ً ،
جانبا ً ( 1عدات) .
تمرٌن الجذع ( :الولوؾ
فتحاً) الذراعٌن عالٌا ً ثنً
الجذع للجانبٌن بالتعالب
( 1عدات) .
تمرٌن السالٌن ( :الولوؾ
– تخصر) المفز بتبادل
المدمٌن أماما ً  ،خلفا ً
التمرٌن( 1عدات)

××××××××××
×

التأكٌد على
التحٌة
الرٌاضٌة
بصوت
عال

××××××××××
×
×
× ×
×
×
×
×
×
××××××××××

التأكٌد على
اطاعة
االوامر

××××××××××
×
×
× ×
×
×
×
××××××××××

التأكٌد على
تأدٌة
التمرٌنات
بصورة
صحٌحة
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×××××××××××
×
×
×
×
× ×
×
×
×

النشاط
التعلٌمً

 12د

شرح وعرض مهارة
االستمبال من االسفل مع
التمرٌنات االساسٌة
للمهارة

النشاط
التطبٌمً

 12د

تطبٌك التمرٌنات رلم ()1
كرات
×××××××××
 )3( ، )2( ،لمهارة
× ××××××××× طائرة عدد
االستمبال من االسفل بكرة
( )2
×××××××××
الطائرة

المسم
الختامً

2د
3د

لعبة صؽٌرة (الدوران
حول العلم بالكرة)

0د

تمارٌن تهدئة مع انهاء
الدرس بالتحٌة الرٌاضٌة

××××××××××
×
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التأكٌد على
تصحٌح
االخطاء
اثناء االداء

التأكٌد على
ثالثة كرات
االلتزام
سلة وثالث
بمواعد
اعالم
اللعبة
التأكٌد على
النظام
واالنصراؾ
بهدوء

