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 ملخص البحث

تعد عملية شاقة اذ تتطلب من القائم بعملية والتتعلم والتعلتيم التعليمية ان العملية  

اختيار األساليب او األسلوب الذي يتاا  يتواقتو ومتطلتتال العفتا قعت ا عتن الف تال 

قت  ذتذ  الدراستة ذتو استتعما   انمحاولتة التاثثتلتذل  اانت   التعليميةالعماية للعملية 

أسلوب ثل المشك ل الذي يعد من األساليب الت  تتواقتو متا الماثلتة العمايتة لعينتة 

اذ يمكتن للطالتتب التعتاى علتتا المشتاال التتت  توامعتف قتت  المعاقتة القانونيتتة  ثتانثاالت

وآلية التحكيم بكاة الستلة قعت ا عتن تعلتم بعته المعتارال األساستية بكتاة الستلة ممتا 

متن  اومن خ   متابعتف للدروس النظاية والعملية  الثظ ان ذناك نوعت انعل التاثثم

الفعوبال الت  توامف الطالب ق  عملية التعلم الت  قتد يكتون األستلوب التعليمت  اثتد 

 األستاب مما دقعف للخوض ق  ذذ  التجابة. 

مجتما التحث  مشكلة التحث, واشتملءمتف المنعج التجايت  لم  انوقد استخدم التاثث

( طالتاا من ط ب الكلية التابية 200علا ط ب الماثلة الثانية علا عينة من)

( 00التدنية وعلوم الاياضية ،وتم تقسيمعم الا مجموعتين مجاميا قوام ال مجموعة)

تطتيو أُسلوب ثل  ماىطالتاا وخعع  ال مجموعة لوثدال تعليمية مختلفة إذ 

ا المجموعة الثانية الت  اان  العابطة  المشك ل علا المجموعة األولا وطتو أمَّ

االختتارال  انققد تم تعليمعم باألسلوب المتتا من قتل المدرس ،وأماى التاثث

mailto:motasr989@yahoo.com
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والقياسال القتلية قتل تطتيو الوثدال التعليمية ألسلوب ثل المشك ل الت  

االختتارال بعد ( اسابيا بواقا وثدة تعليمية ق  األستوع، وأعيد تطتيو 10استمال)

االنتعاء من الوثدال ،وتم  معالجة النتائج القتلية والتعدية بالوسائل اإلثفائية 

 (.spssالمناستة)

 

The effect of an educational approach in a problem-solving 

method on learning two basic skills of basketball for 

students in the second stage 

Prof. Sinan Abbas Ali 

 Montaser Abdel Amir 

University of Diyala - College of Basic Education - 

Department of Physical Education and Sports Sciences 

 

Research Summary 

The educational process is an arduous process as it requires the 

person in charge of the process, learning and education to 

choose the methods or method that he deems compatible with 

the requirements of the times as well as the age groups of the 

educational process. Therefore, the researchers ’attempt in this 

study is to use the problem-solving method, which is one of the 

methods that correspond to the age stage of a sample The two 

researchers, as the student can get acquainted with the problems 

facing him in the legal knowledge and the mechanism of 

arbitration with basketball as well as learning some basic skills 

in basketball. One of the reasons, which prompted him to go into 

this experience.The researchers used the experimental approach 

to suit the research problem, and the research community 

included students of the second stage on a sample of (260) 

students from the College of Physical Education and 

Mathematical Sciences, and they were divided into two groups: 

totals of each group (30) students, and each group underwent 

different educational units as The problem-solving method was 

applied to the first group and applied. As for the second group, 

who was the control, they were taught in the method followed 

by the teacher, and the two researchers conducted pre-tests and 

measurements before applying the educational units for the 

problem-solving method that lasted (10) weeks per unit per 
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week. The tests were done after completing the units, and the 

pre and post results were processed by appropriate statistical 

means (spss). 

 

 التعريف البحث:-5

يشعد عالمنا سلسلة من التطورال العلمية ق  مميا المجاالل، قظعور التقنيال       

الحديثة سمح بتدقو المعلومال بشكل غيا محدود، وقد استفاد التاثثون من ذذ  

سخاوذا لخدمة التحث العلم . ومن ذذ  التطورال االتجاذال التابوية المعلومال و

لذي يشكل مساثة واسعة االحديثة الت  تؤاد اذمية التعلم المعاق  بالنستة للمتعلمين 

ق  مجا  التابية والتعليم. إذ أذتم معظم العاملين ق  ذذا المجا  الحيوي اذتماما 

جاد مفاذيم ونظايال واتجاذال ثديثة علا مديا بالمعاقة، األما الذي ساعد علا إي

 صعيد العملية التعليمية وع قتعا بالفاوق الفادية بين المتعلمين.

وتُعد التابية الاياضية ميداناا معماا من ميادين التابية والتعليم اونعا تُعد الطالب     

ويا نظمعا إعدادا بدنيا ومعارياا وانفعالياا، لذا اتجع  اثيا من دو  العالم إلا تط

التابوية وإعادة النظا بين الحين واآلخا بمناذجعا الدراسية وستل تطتيقعا من خ   

طاائو التدريس واساليتعا ق  ضوء النظم التابوية المتتعة لتحقيو التدريس الفعا . اذ 

شمل التطور العلم  ظعور أقكار واساليب مديدة طاث  علا الساثة معل  من 

إدارة عملية التعلم والتعليم ونتيجة لكون الط ب ال يستجيتون المدرس أاثا أذمية ق  

لعملية التعليم بطايقة واثدة بستب الفاوق الفادية بينعم ، وأنعا تميل إلا معل 

الطالب ذو محور العملية التعليمية ، لذا أصتح من العاوري استخدام اساليب مديدة 

من ذذ  االساليب ذو اسلوب  للتعلم ، ومحورذا الطالب والمتماازة ثولف وواثدة

ثل المشك ل الت  تاتكز علا العمليال الفكاية المومعة ألداء معمة ذال متطلتال 

عقلية معاقية ، وإلا معود الطالب المختلفة الت  يتذلعا للوصو  إلا ذدى ليس لديف 

 ثل ماذز لتحقيقف .     

مديد يكون قيف  ويتفف اسلوب ثل المشكلة بأنف يجعل من المتعلم ممارسا لدور

قاع  ومنظما لختااتف، وقيعا يكون للطالب دورا اتياا ق  استخدام أساليب متنوعة 

للوصو  إلا الحل عن طايو إثارة تفكيا  وخيالف وتدريتف علا ثل المشاال الت  

توامعف، أما المدرس قيقوم بدور اإلرشاد والتوميف ومنح الطالب الفاصة والوق  

، وعدم التدخل بآرائعم.... قعو يعتمد أساساا علا شعور الطالب الكاقيين لحل المشكلة

بالمشكلة ومن ثم تحديدذا والعمل علا إيجاد الحلو  المناستة علا وقو تفكيا  وآرائف 

 (.59,ص 2000محمود داود الابيع , ) الخاصة

تحتل لعتة ااة السلة مكانة متميزة ق  العالم شأنعا شأن بقية األلعاب الاياضية    

األخاى وما تزا  تنا  الشعتية واإلعجاب الجماذياي عند ممارس  الاياضة، وأخذ 

االذتمام بعا يتزايد وأصتح  تستأثا باذتمام الكثياين ق  دو  عديدة من العالم لما لعا 

ف باإلثارة والتشويو ، إذ تعتمد مزاولتعا علا العمل من خفوصيال ومتطلتال تتف

الجماع ، لذا ققد أولا التاثثون ق  علوم التابية الاياضية ذذ  اللعتة اذتماماا اتيااا 

ولعل ذذا النعوض بمستوى اللعتة وزيادة اإلقتا  علا ممارستعا ذو خ صة 
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يا معماتعا واإلثاطة التخطيط العلم  الجاد ق  مميا متطلتال اللعتة ق  موانب تطو

بالمعلومال األساسية المتعلقة بعا وقعم األساليب الفحيحة لممارستعا وتواقا 

 المفادر العلمية والم ك التدريس  والتدريت  الكفوء .

 

 مشكلة البحث:

لقد أاد القائمون بالمناذج وطاائو التدريس، اذمية  تفاعل الطالب ق  المواقف      

اص ح وتعديل سلواف اإليجاب  والتفاعل بينف وبين المدرس، التعلمية ، قع ا عن 

المواقف الحياتية الت  نما بعا ق  عالم الزيادة ق  المعاقة اماا ونوعا وازدياد 

التطتيقال التابوية التكنولومية، أصتح من الواضح أن يتعلم الفاد ست ا اثياة 

تل الت  أصتح  معمة لموامعة الحياة ، وأسلوب ثل المشك ل واثد من ذذ  الس

مدا اق  ذذا العالم ، ألن المواقف أصتح  اثياة وأصتح  تحتاج إلا ثلو  ، 

قأضحا من العاوري أن يتعلم اإلنسان ثل المشك ل لموامعة ذذ  التحديال والت  

 (.204,ص2011)خالد واخاون,تكمن أذميتعا ق : 

المفاذيم وتاسيخ القيم والمتادئ وتماشياا ما االتجاذال التابوية الحديثة وتوضيح 

لدرس التابية الاياضية للماثلة الثانية وخاصة  انالفحيحة ومن خ   متابا التاثث

بكاة السلة الثظ ان ذناك الكثيا من الط ب يوامعون صعوبة ق  ايفية التعامل ما 

مواقف المعارال االساسية ق  لعتة ااة السلة الذي يتطلب استعما  أساليب تكون 

ال قاعلية عالية ق  ان يكون الطالب محور العملية التعليمية واعطائف الفاصة ذ

األاتا ق  التفاعل ما الدرس. ومن خ   زيادة التفاعل اإليجاب  بين المدرس 

والطالب، وانط قاا من التوصيال الت  تدعو إلا التجديد ق  األساليب المتتعة من قتل 

وذل  باستخدام اسلوب ثل  انا ما عمل بف التاثثالعاملين علا العملية التعليمية ذذ

 المشك ل ق  تعلم المعارال االساسية تقليل الفاوق الفادية لدى الط ب .

 

 هدف البحث الى :

االساسية بكاة  المعارتيناعداد منعج تعليم  بأسلوب ثل المشك ل وتعلم  -1

 السلة.

المعارتين التعاى علا أثا المنعج التعليم  بأسلوب ثل المشك ل وتعلم  -2

 االساسية بكاة السلة للط ب.

التعاى علا االقعلية بين اسلوب ثل المشك ل واالسلوب المتتا وتعلم  -0

 االساسية بكاة السلة للط ب. المعارتين

 

 اما فروض البحث :

االختتارين القتل  والتعدي للمجموعتين ذناك قاوق ذال داللة إثفائية بين  -1

 التجايتية والعابطة ولفالح االختتار التعدي .

ذناك قاوق ذال داللة إثفائية بين نتائج االختتارال التعدية للمجموعتين  -2

 التجايتية والعابطة ولفالح المجموعة التجايتية. 
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 اما مجاالت البحث فكانت كالتالي:

 –الية التابية التدنية وعلوم الاياضية  -الماثلة الثانيةالمجا  التشاي : ط ب  -

 . 2020مامعة ديالا للعام الدراس 

 2020/   2/   24ولغاية   2020/ 1/   10المجا  الزمان  : للمدة من   -

المجا  المكان  : الملعب الخارم  لكاة السلة ق  الية التابية التدنية وعلوم  -

 مامعة ديالا . -الاياضية

اسلوب ثل المشك ل أصتح ق  مفعومف "  ا ما يخص أسلوب ثل المشك ل:وام

الجديد يتعمن مشك ل لعا عدة ثلو  ، قع ا عن محاولة ربطعا بالحياة اليومية ، 

لذل  البد من تزويد الط ب بالمعارال ال زمة للتكيف ما المتغياال اليومية 

محمد  )صحيحةوالتغلب علا الفعوبال الت  قد توامععم بطاق 

 (.200,ص2011,وأخاون

 

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -0

 منهج البحث: 0-5

متتف ءالتفتميم التجايتت  ذو ثتد ادنتا متن العتتط واالثكتام لم  اناستعمل التاثث     

)ظاقا ويتميز المنعج التجايت  بأنف النشاط العلم  التدقيو والمعتتوط” طتيعة المشكلة

   (.101,ص2012الكاظم ,ذاشم 

عند امااء تجابة التحث وضا ق  االعتتار ومود متغيا واثد وذو ثل المشك ل 

تفميم  انونظاا لومود انواع متعددة من التفميمال التجايتية ققد استخدم التاثث

المجموعتين العابطة والتجايتية ذال االختتارال القتل  والتعدي واما موضح ق  

 الجدو .
الخطوة  المجموعات ت

 االولى

 السادس الخامس الرابعة الثالث الثانية

االختبار 

 القبلي

المتغير 

 المستقل

االختبارات 

 البعدية

المجموعة  5

 التجريبية

المهارتين 

 االساسية

المنهج 

 التعليمي

المهارتين 

 االساسية

الفرق بين 

 االختبارين

نسبة 

 التعلم

الفرق بين 

المجموعتين 

االختبار في 

 البعدي
المجموعة  0

 الضابطة

المنهج 

 المعتمد

 (5شكل )

 يوضح تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية ذات االختبارين القبلي والبعدي

  

 مجتمع وعينة البحث: 0-0

تمثل مجتما التحث بط ب الماثلة الثانية ق  الية التابية التدنية وعلوم      

( طالتا وللدراسة 200( والتالغ عددذم )2020الاياضة/مامعة ديالا للعام الدراس  )

 الفتاثية.
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ق  المنتختال ق  ذذ   االعتينالط ب الااستون والتاراين و انوقد استتعد التاثث    

( ط ب واان  من شعتة )د(، ماى 10الماثلة، اذ اان  العينة االستط عية )

(  طالتا وقد ضم  ال مجموعة 00إستتعادذا عن عينة التحث، واان العدد النعائ  )

%(  00% ( ونستة العينة الظابطة )00( طالتا ،اذ بلغ  نستة العينة التجايتية ) 00)

 (.  1، اما ذو موضح ق  الجدو  ) من مجتما التحث

 (5جدول )

 يبين عدد أفراد عينة البحث ونسبهم المئوية

 

 تكافؤ مجموعتين البحث 0-0-5

مستقلتين لمعاقة مجموعتين التحث واما ( لعيتين tلجأ التاثث الا استخدام قانون )

 ق  الجدو  التال .

 (0الجدول )

سرعة الطبطبة اختبار المهارات دقة المناولة الصدرية يبين تكافؤ المجموعتين في 

 بتغير االتجاه

 

 ة في البحث:تعملاالجهزة واالدوات والوسائل المس 0-3

  األجهزة واألدوات: 0-3-5

 ملعب ُااة سلة قانون . -

 (.1اامياا اانون يابانية المنشأ، عدد ) -

 سامسون . A50متايل  -

 (.1مسند اامياا، عدد ) -

 النسبة المئوية
بعد  العبين  عدد 

 االستبعاد

 عدد العبين

الراسبين/التاركين 

في  العبين  و

 المنتخبات

قبل  العبين  عدد 

 االستبعاد
 المجموعة

 مجتما التحث 200 04 54 41%

 التجايتية 45 15 00 00%

 العابطة 49 19 00 00%

 المتغيرات
القيا

 س

 المجموعة التجريبية
ع

د

د

 

ا

ل

ع

ي

ن

 ة

 المجموعة الضابطة
ع

د

د

 

ا

ل

ع

ي

ن

 ة

 tقيمة 

المحسو

 بة

 

t

  

ا

ل

ج

د

و

ل

ي

 ة

الداللة 

االح

 صائية
 ع± ̅س ع± ̅س

دقة المناولة 

 الصدرية

غيا  1.220 1.104 14.91 1.104 14.91 ثانية

معنو

 ي

سرعة 

الطبطبة 

بتغير 

  االتجاه

غيا  0.495 4.094 15.90 4.094 15.90 ثانية

معنو

 ي
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 (.2عدد ) (Moltten)ااال سلة، نوع  -

 (.4عدد )صاقاال،  -

 (.2ساعال توقي  شخفية، عدد ) -

 (.1عدد ) (ASUS)ثاستة شخفية نوع  -

 أدوال مكتتية )أوراق، وأق م، وأشاطة ملونة، وقاي ل(. -

 م بس رياضية. -

 (. 1ميزان طت  لقياس الوزن ) -

 

 اجراءات البحث الميدانية: 0-4

 اختبارات المهارات قيد البحث:  0-4-5

يعتتد اختيتتار االختتتتارال متتن الخطتتوال المعمتتة قتت  التحتتوق العلميتتة وذلتت  لقيتتاس     

اينتال تعطتا للفتاد  المتغياال الت  تتعلتو بالتحتث قاالختتتار " ذتو مجموعتة متن التم 

محمتتتتتتد صتتتتتتتح   ) بعتتتتتتدى التعتتتتتتاى علتتتتتتا قدراتتتتتتتف أو استتتتتتتعداداتف أو افايتتتتتتتف"

 (.210,ص1559ثسانين,

فائز  ) مناولة بالدفع ) المناولة الصدرية (االختبار األول: اختبار دقة ال

 (.002-001,ص5881ومؤيد ,

 الغرض من االختبار : 

 ة المناولة الفدرية نحو العدى . قياس دق

 :  المستعملة األدوات 

ااة سلة، وثائط أملس ماسوم عليف ث ق دوائا متداخلة ذال مااز واثد  

مشتاك، نفف قطاذا علا التوال  من الدائاة الفغياة إلا المتوسطة ثم الكتياة 

(  190( بوصة )  94( سم ، و)  54( بوصة )  04( سم ، و)  49( بوصة )  14) 

تاتفا الحاقة السفلا سم ( .  2.9سم ، ما م ثظة سم  الخطوط ) بوصة واثدة 

سم ( ، ياسم خط علا األرض يتعد  50قدم ،  0للدائاة الكتياة عن األرض بمقدار ) 

 م ( عن الحائط وموامف لف ذذا للتنين.  5قدم ،  17مساقة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18قطر 

 38قطر  بوصة 

 58قطر  بوصة 

 بوصة 

 قدم  17

 المحكم المسجل 

 الالعب  

  

 أرض

خط 

 الرمي

 هدف حائط

1 2 3 

 قدم 3
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 (0شكل ) 

 يوضح اختبار دقة المناولة الصدرية 

 طريقة أداء االختبار : 

عند أداء االختتار يقف المختتا خلف خط الام  الماسوم علا األرض وبيد   

الكاة وعند إشارة التدء يقوم المختتا بمناولة الكاة بكلتا اليدين علا الدوائا الث ق محاوالا 

 إصابة العدى . 

 شروط االختبار : 

 يتم أداء االختتار بكلتا اليدين ) المناولة الفدرية ( .  .1

 يجب أن يتم االختتار من خلف الخط الماسوم علا األرض .  .2

 يحو للمختتا أخذ خطوة عند أداء المناولة بشاط أن ال يجتاز الخط .  .0

 يحو للمختتا أن يؤدي عشا مناوالل .  .4

 تعليمات االختبار:

اخذ الطالب الوضا الفحيح )الوقوى خلف خط التدء الماسوم علا  .5

 االرض(.

 بكلتا اليدين قتل اداء المناولة الفدرية المتاشاة.علا الطالب ان يمس   .0

 عدم تجاوز الخط الماسوم علا االرض ق  اثناء االداء. .3

 علا الطالب ان يأخذ خطوة قتل اداء المناولة ولكن علية مااعاة الفقا الثالثة. .4

 يحو لكل طالب محاولة واثدة ققط. .1

ض لعمان عامل يعلن الاقم الذي يسجلف الطالب علا الطالب الذي يلف لغا .2

 المناقسة.

 التسجيل:

 تحتسب المحاولة الت  تفيب قيعا الكاة الدائاة الفغياة بث ق درمال .  .1

 تحتسب المحاولة الت  تفيب قيعا الكاة الدائاة المتوسطة بدرمتين .  .2

 تحتسب المحاولة الت  تفيب قيعا الكاة الدائاة الكتياة بدرمة واثدة .  .0

طوط الدوائا الث ق يحفل المختتا علا ق  ثالة إصابة الكاة ألثد خ .4

الدرمال الخاصة بالدائاة الت  أصاب  الكاة الخط الذي يمثل ثدودذا علا 

 أساس أن الخطوط داخل مقاييس الدوائا . 

  الحد األقفا للدرمال الت  يمكن الحفو  عليعا ذو ث ثون درمة .  .9

 

 (.032-008,صفائز ومؤيد  ) االختبار الثاني: اختبار سرعة الطبطبة

 الغرض من االختبار : 

قياس ساعة الطتطتة بين مجموعة من الشواخص ) الطتطتة بتغييا 

 االتجا  ( . 

 األدوات المستخدمة :

شواخص عدد ستة ، وساعة توقي  ، وااة سلة ، يتم تاتيب الشواخص اما 

( ما م ثظة رسم خط للتداية وخط آخا للنعاية ، يتعد خط  2متين ق  الشكل ) 

 م ( ق  ثين أن المساقة بين  1.9قدم ،  9التداية عن الشاخص األو  بمقدار ) 
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 م ( . 2.40قدم ،  4الشواخص التاقية قدرذا ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3الشكل ) 

 يوضح اختبار سرعة الطبطبة بتغيير االتجاه

 طريقة أداء االختبار : 

عند التداية يقف المختتا ومعف الكاة خلف خط التداية وعند سماع إشارة التدء  

يقوم بالجاي المتعاج ) الز ازاا  ( بين الشواخص ما الطتطتة المستماة بالكاة 

علا أن يقوم المختتا بعذا العمل ذذاباا إلا خط النعاية وإياباا إلا أن يتجاوز خط 

لة ثساب الزمن الذي استغاقتف ذذ  المحاولة أي التداية ، وعلا المؤق  ق  ذذ  الحا

 التداية ( .  –النعاية  –المساقة من ) التداية 

 شروط االختبار : 

 يسمح للمختتا بالتدريب علا االختتار قتل التدء .  .1

 يجب علا المختتا أن يؤدي عملية ) معارة ( الطتطتة بالشكل القانون  .  .2

يحو للمختتا أن يؤدي عملية ) معارة ( الطتطتة بأي من اليدين ) اليمين أو  .0

 اليسار ( . 

 يسمح للمختتا بمحاولتين ققط تحسب لف أقعل محاولة .  .4

 يعلن الاقم الذي يسجلف الطالب علا الطالب الذي يليف لعمان عامل المناقسة. .9

 التسجيل : 

يتم ثساب الزمن الذي يؤدي قيف المختتا االختتار المطلوب من لحظة التدء  -

 باالختتار ثتا امتياز المختتا خط التداية ما الكاة . 

 يتم تسجيل الزمن للمحاولتين .  -

 يتم اعتماد الزمن األقعل إلثدى المحاولتين .  -

 التجربة االستطالعية : 0-4-0

/  1/  12بإمااء تجابة االستط عية بتاريخ  انلذل  ققد قام التاثث  

م ، علا م عب الية التابية التدنية وعلوم الاياضية بجامعة ديالا ، وعلا  2020

( طالتاا، من ط ب الماثلة الثانية تم اختيارذم اختياراا  10عينة مكونة من ) 

8 8 8 8 8 5 

4

5 
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لا ، إذ اان عشوائياا بسيطاا من الية التابية التدنية وعلوم الاياضية بجامعة ديا

 الغاض من التجابة االستط عية ذو التعاى إلا : 

المعوقال الت  توامف التاثث عند إمااء االختتارال ومعاقة الطايقة المثلا  .5

 للعمل .

 قدرة قايو العمل علا تنفيذ معامف بشكل دقيو . .0

 ألسلوب العمل وتنفيذ  . ةعملمة األدوال المستءمدى م  .3

 إعطاء التعليمال وإمااء االختتارال . الوق  الذي يستغاقف ال من .4

 ثجم الفعوبة الت  يومععا الطالب ق  قعم التعليمال وإمااء االختتارال . .1

 

 االختبارات القبلية: 0-4-3

من صتاح يوم  10.00أماي  االختتارال القتلية لعينة التحث ق  تمام الساعة 

التابية التدنية وعلوم ق  ملعب ااة السلة ق  الية  10/1/2020االثنين المواقو 

 الاياضية واان  االختتارال ذ :

 *اختتار المناولة الفدرية.

 *اختتار ساعة الطتطتة.

 وكان تطبيق االختبارات على النحو االتي:

صتاثا  10،00إمااء االختتارال القتلية لشعتة الثان )ج( يوم االثنين الساعة -

 .10/1/2020المواقو

صتاثا  10،00إمااء االختتارال القتلية لشعتة الثان )أ( يوم االثنين الساعة -

 .10/1/2020المواقو

 التجربة الرئيسة: 2-4-4

 الوحدات التعليمية بأسلوب حل المشكالت : 2-4-4-1

بتطتيو  انق  ضوء اإلعداد للمنعج التعليم  بأسلوب ثل المشك ل قام التاثث 

للمجموعة التجايتية، وإبقاء المجموعة   10/1/2020وثدة تعليمية واثدة ق  يوم 

العابطة علا طايقة التدريس المتتعة من قتل مدرس المادة، اذ تعمن  المنعج 

التعليم  بأسلوب ثل المشك ل وتعلم المعارال االساسية بُكاة السلة الخاص 

 بالمجموعة التجايتية:

عليمية تقا ق  ضمن الففل الدراس  األَو  / الماثلة الثانية، للعام الوثدال الت .1

 (2020الدراس )

الوثدال التعليمية ُمعد لمفادال الماثلة الثانية لكلية التابي ة التدنية وعلوم  .2

 األساسية بُكاة السلة. معارتينالاياضة/ مامعة ديالا، خاص وتعلم 

ة تطتيو المنعج  .0 ( استوع، بواقا وثدة تعليمية واثدة 2، خ   )وثدتانُمد 

 خ   األستوع، ليوم االثنين منفُ.

دقيقة( ق  القسم الائيس   50زمن الوثدة التعليمية بأسلوب ثل المشك ل ) .4

 ( الجانب تطتيق .49دقيقة( الجانب التعليم  )20دقيقة(، بواقا ) 09وذو )

ن الجانب التطتيق  ثاالل ) .9  (.االساسية المعارتانتعم 
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دقة المناولة الفدرية طتق  أسلوب ثل المشك ل علا وقو المعارال  

 وساعة الطتطتة .

 

 (3جدول)

 يبين زمن الوحدة التعليمية بأسلوب حل المشكالت

 ( وثدة تعليمية 2) عدد الوحدات التعليمية 

 ( وثدة2) عدد الوحدات الكلية 

 ( دقيقة50) مدة الوحدة التعليمية 

 وثدة واثدة عدد الوحدات األسبوعية 

 ( دقيقة 50)  زمن الوحدات األسبوعي 

 ( دقيقة 09) الزمن القسم الرئيسي

 ( دقيقة20) الزمن الجانب التعليمي

 ( دقيقة49) الزمن الجانب التطبيقي

 

 االختبارات البعدية : 0-4-1

تم امااء االختتارال التعدية للمعارال العجومية )دقة المناولة الفدرية, وساعة 

 10.00ق  الساعة 2020 /24/2الطتطتة,( لعينة التحث يوم  االثنين المفادى    

 .خارمية المخفة لكاة السلةق  الية التابية التدنية والعلوم الاياضية ق  الساثال ال

 الوسائل اإلحصائية :  0-4-2

 ( لمعالجة نتائج بيانال التحث spssاستعمل التاثث بانامج ) 

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3

 سرعة الطبطبة بتغير االتجاهدقة المناولة الصدرية و المهارتينعرض نتائج  3-5

 لبحث التجريبية والضابطة وتحليلهلمجموعتي ا

 

 (4جدول )

المعيارية للمجموعتين الضابطة والتجريبية يبين األوساط الحسابية واالنحرافات 

سرعة الطبطبة و في نتائج االختبارين البعدي في اختبار دقة المناولة الصدرية

  بتغير االتجاه
 

 عدد العينة المجموعة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

عند  

2021 

 االختبارات
 الجدولية المحسوبة

دقة 

المناولة 

 الصدرية

 التجريبية

32 

04.52 3.218 

18 
53.434 0.22 

دال 

 إحصائيا
 5.518 52.23 الضابطة

سرعة 

الطبطبة 

 5.810 8.53 التجريبية
-9.894 0.22 

  4.223 52.02 الضابطة



  2021ة لعددالخامس والثمانون . اذار لسن................................... ا....مجلة الفتح ................................ 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-12- 
 

بتغير 

 االتجاه

 

المحسوبة ق  اختتاري دقة المناولة  t)ن ثظ ان قيمة ) ( تبين4من الجدول )

الفدرية وساعة الطتطتة عالية ذ  ابا من الجدولية وذذا ما يد  علا ذناك قاق 

 معنويا لفالح المجموعة التجايتية.

 

 (1جدول )

( المحسوبة والجدولية Tيبين األوساط الحسابية واالنحراف المعياري وقيمتا )

القبلي والبعدي في دقة المناولة الصدرية وداللة الفروق بين نتائج االختبارين 

 وسرعة الطبطبة عالية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 

ان قاق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختتارين القتل            ( تبين1من الجدول )

(   5.900والتعدي ق  اختتار دقة المناولة الفدرية للمجموعة التجايتية ) 

(، 10.245( وبلغ  القيمة التائية المحسوبة  ) 0.210وبانحااى معياري قدر  ) 

(  وذ  اصغا من 0،00( ، وبلغ  القيمة االثتمالية )2.09والقيمة الجدولية ) 

(  مما يد  علا داللة الفاوق بين االختتارين القتل  والتعدي الختتار دقة 0،09)

 المناولة الفدرية  ولفالح االختتار التعدي.  

ق  ثين بلغ قاق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختتارين القتل  والتعدي ق   

( وبانحااى معياري قدر  1.400)اختتار دقة المناولة الفدرية للمجموعة العابطة 

( 2.09(، والقيمة الجدولية ) 1.595المحسوبة ) ( وبلغ  القيمة التائية1.202)

(  مما يد  علا داللة 0،09(  وذ  اصغا من )0،00،وبلغ  القيمة االثتمالية )

فدرية  ولفالح الفاوق بين االختتارين القتل  والتعدي الختتار دقة المناولة ال

قاق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختتارين القتل            اناالختتار التعدي. 

 االختبار

عة
و
جم
لم
ا

 

 س  

 قبلي

 س  

 بعدي
 ع  ف ف  

 tقيمة 

 المحسوبة

قيمة 

tالجدولية 

نسبة 

 الخطأ

 داللة

 الفروق

 

دقة 

المناولة 

 الصدرية

ية
يب
جر
لت
ا

 

54.11 04.52 8.133 3.053 52.048 0.21 2.22 
دال 

 احصائيا

طة
اب
ض
ال

 

54.02 52.23 5.833 5.020 1.818 0.21 2.22 
دال 

 احصائيا

سرعة 

الطبطبة 

بتغير 

 االتجاه

ة 
بي
ري
ج
لت
ا

 
58.13 8.53 55.42 4.835 50.220 0.21 2.22 

دال 

 احصائية
طة
اب
ض
ال

 

58.21 52.02 0.821 1.323 0.825 0.21 2.22 
دال 

 احصائية
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(  11.40للمجموعة التجايتية )  ساعة الطتطتة بتغيا االتجا والتعدي ق  اختتار ال

(  ، 12.002( وبلغ  القيمة التائية المحسوبة  ) 4.501وبانحااى معياري قدر  ) 

(  وذ  اصغا من 0،00( ، وبلغ  القيمة االثتمالية )2.09لية ) والقيمة الجدو

ساعة (  مما يد  علا داللة الفاوق بين االختتارين القتل  والتعدي الختتار ال0،09)

 ولفالح االختتار التعدي.   الطتطتة بتغيا االتجا 

دي ق  ق  ثين بلغ قاق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختتارين القتل  و التع     

(  وبانحااى 2.401للمجموعة العابطة )  ساعة الطتطتة بتغيا االتجا اختتار ال

( ، والقيمة الجدولية 2.501المحسوبة ) ( وبلغ  القيمة التائية9.000معياري قدر  )

(  مما يد  علا 0،09(  وذ  اصغا من )0،00( ،وبلغ  القيمة االثتمالية )2.09) 

  ساعة الطتطتة بتغيا االتجا القتل  والتعدي الختتار الداللة الفاوق بين االختتارين 

 ولفالح االختتار التعدي.

 

 مناقشة النتائج 3-0

األساسية بكاة السلة ومود قاوقاا معنوية ق   المعارتين انثثاواظعال نتائج الت   

علا المنعج  ةتعلم المعارال بين الط ب باستعما  أسلوب ثل المشك ل ، اذ عمل

الطتطتة(  -المساذمة ق  تحسين أداء ال من المعارال قيد الدراسة )المناولة الفدرية

وبشكل متفاول اذ ثقق  تفوق بنتائجعا التعدية واثتت  قاوقا بين نتائج االختتارال 

بتعليم التعدية وذذا ما يد  علا اون المنعج المعد والتمارين المعارية  قد ساذم  

 ب قيد الدراسة بشكل ميد اذ بين  النتائج ومود اقعلية معارال ااة السلة للط

مجموعة عن مجموعة اخاى والن ذذ  الوسيلة ال تعطينا من ذو االقعل بين 

 الا استعما  اختتار  للمقارنال التعدية لمعاقة ايعما اقعل. انالمجموعال لجأ التاثث

   العمل ذل  الا واذل  االعتماد علا اداء الحااة من قتل الطالب مما ساعد    

( " 42,ص 2010تطويا المعارال ثاا  لديف وذذا ما أاد  )ثائا أثمد وخالد محمد

ق  ان المتميزين ق  ذذا النوع من الذااء يتعاملون ما المعلومال بتطتيقعا من خ   

اذل  ان  اناثساسعم الجسم  ولذل  يجب مااعاة ذل  ق  تعلمعم. وياى التاثث

معدة الت  اعتمدل علا منعج التعليم  بأسلوب ثل المشك ل  التمارين المعارية ال

ما ال معارة التعلم اان لعا دور معم ق  اثداق تعليم مثما وقعا  واثااز نتائج 

 اقعل الن المتعلم يكون قد تعلم ثسب أسلوب ثل المشك ل.

 

 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 4-5

قتتت  ضتتتوء متتتا تقتتتدم متتتن عتتتاض  النتتتتائج  وتحليلعتتتا  ومناقشتتتتعا  قتتتان  التاثتتتث 

 استنتج ما يأت : 

ذنتتتتاك تطتتتتور ايجتتتتاب  لمجمتتتتوعت  التحتتتتث التجايتيتتتتة والعتتتتابطة لمتغيتتتتاال  .1

 المعارال االساسية بكاة السلة للط ب. 

تفتتتتوق المجموعتتتتة التجايتيتتتتة المستتتتتخدمة أستتتتلوب ثتتتتل المشتتتتك ل قتتتت  تعلتتتتم  .2

 ة علا المجموعة العابطة ق  االختتارال التعدية.المعارال االساسي
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إن أستتتتلوب ثتتتتل المشتتتتك ل لعتتتتا أذميتتتتة واضتتتتحة قتتتت  الكشتتتتف عتتتتن قتتتتدرال  .0

 وإمكانيال الط ب الذاتية نحو التعلم.

تستتتاعدل أستتتلوب ثتتتل المشتتتك ل علتتتا زيتتتادة ثقتتتة الطتتت ب والتغذيتتتة الاامعتتتة  .4

لوضتتا الحلتتتو  الذاتيتتة ممتتا تتتدعم الثقتتة بتتالنفس متتتن ختت   اتاثتتة الفاصتتة لعتتم 

 المناستة للمشك ل المطاوثة  . 

ان أستتتتلوب ثتتتتل المشتتتتك ل تتتتتت ءم متتتتا الماثلتتتتة العمايتتتتة المستتتتتخدمة قتتتت   .9

 التحث.

 

 ـات:التوصي 1-0

 من خ   ما ماء ق  االستنتامال قأن التاثث يوص  بما يات :

إمااء بحوق ودراسال لمعاقة اثا استخدام أسلوب ثل المشك ل ق  تعلم  .1

 المعاقية االخاى  والنواث  المعارية باأللعاب الاياضية األخاى. الجوانب

اعتماد استخدام أسلوب ثل المشك ل  ضمن مفادال مقارال طاائو  .2

تدريس التابية التدنية وعلوم الاياضية الذي يدرس ق  اليال التابية التدنية وعلوم 

 علوم الاياضية.   الاياضية واليال التابية االساسية/ قسم التابية التدنية و

استخدام أسلوب ثل المشك ل ق  تعلم المعارال االساسية ق  ااة السلة  .0

 واذل  ق  اغلب الفعاليال الاياضية .

 التأايد المعاقة العلمية ق  الوثدال التعليمية وعدم تجاذلفُ. .4

 .تنمية القدرال الذذنية للط ب من خ   اعطاء التماينال الذذنية .9

 

 والمصادر المراجع

 المصادر العربية

: ) دار االمل للنشا، القياس والتقويم ق  العملية التدريسيةاثمد سلمان عودة؛  .1

 (.2002االردن، 

أساسيال التحث العلم  ق  التابية اثمد سلمان عودة وقتح  ثسن مكاوي؛  .2
، مكتتة والعلوم االنسانية: )عناصا التحث ومناذجف والتحليل االثفائ  لتياناتف

 (.1552الكنان ، اربد، 

القدرال العقلية بين الذااء ثائا اثمد غتان وخالد محمد ابو شعياة ؛  .0
 ( . 2010) مكتتة المجتما العاب  ، 1:طواالبداع

: )مكتب اثمد الدباغ، متادئ التقويم التابويصتاح ثسن العجيل  واخاون؛  .4

 (.2001بغداد، 

الاسائل واالطاريح التابوية  التطتيقال العلمية لكتابةظاقا ذاشم الكاظم ؛  .9
 ( .2012: ) مامعة بغداد، الية التابية الاياضية، ب.م،والنفسية

:) الموصل. دار الكتب ااة السلةقائز بشيا ثمودال ومؤيد عتد هللا ماسم؛  .0

 (.1541للطتاعة والنشا، 

)عمان  1: ط طاائو واساليب التدريس المعاصاةمحمود داود الابيع  ؛ .1

 (.2000,الكتاب الحديث, 
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:)بغداد, دار ضياء  طاائو التدريس الفعا محمد سلمان قياض وأخاون ؛  .4

 (.2011للطتاعة, 

: )القاذاة، دار القياس والتقويم ق  التابية الاياضيةمحمد صتح  ثسانين؛  .5

 (.1559الفكا العاب  ،

:  تدريس العامةأساسيال ق  طاائو المحمد داود ماذا ومجيد معدي محمد؛  .10

)وزارة التعليم العال  والتحث العلم ، مامعة الموصل ،الية التابية، العااق، 

1559.) 

 

 الوحدة التعليمية االولى بأسلوب حل المشكالت

        (         503رة تعليم المادة)الهدف التعليمي: تعلم مهارة المناولة واستالم الك

                                                                 0202/ 5/  53االثنين : 

  المتعلمين                     الهدف التربوي: تنمية روح التعاون ونكران الذات بين 

 دقيقة                                                               82الزمن:

  وقيت                          دوات: ملعب كرة سلة مع ملحقاته وكرات وساعت تاال

                                                                   32عدد الطالب: 

 مكان التنفيذ: ملعب كرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 

 

هاراتالفعاليات والم التنظيم المالحظات أقسام الوحدة  الزمن 

 التعليمية

 تأكيد على النظام

تأكيد على -

وجود المسافات 

و األداء يصحح 

 مع الصافرة

تأكيد على تأدية  

تمارين التحسس 

من قبل 

المتعلمين 

 جميعهم

تأكيد على -

دوران الذراعين 

والذراعين 

 ممدودة

تأكيد على عدم -

 ثني الركبة

 

xxxxXxxxxx            

              * 

xXxxxxxxx             

xxxxxxxxx  

               * 

Xxxxxxxxxxxxx 

X                      x 

X                       x      

x           *         x 

 

الوقوف نسق واحد وداء التحية 

 الرياضية

أحماء عام لكافة عضالت 

الجسم وتهيئة االجهزة الداخلية 

 للجسم

 تمارين االحساس بالكرة

سير -سير على األمشاط  -)سير

هرولة تدوير -على العقبين 

هرولة تدوير -الذراعان أماما 

هرولة عند -الذراعان خلفا 

سماع الصافرة الجلوس على 

 سير( .–األربع 

)الوقوف(ثني ومد الذراعين -

-عدات, 8عاليا...

)الوقوف(القفز على 

-عدات, 8البقعة.....

وخفض  )البروك(رفع

عدات.2الذراعين...  

 د51

 د0

 د3

 د1

 د1

 

القسم 

 االعدادي

 المقدمة

 االحماء العام

االحماء 

 الخاص

التمارين 

 البدنية
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التأكد مشاركة 

جميع المتعلمين 

في االجابة عن 

االسئلة التي 

 تخص المهارة

 

التأكيد الطالب 

على تعلم 

 الوحدات القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأكيد على 

جميع  مشاركة

الطالب في 

المهارة الجديدة 

 بدون تلكئ

 

 

 

يقوم مدرس 

المادة أثناء 

التطبيق 

بتصحيح 

األخطاء 

المرتكبة من قبل 

 الطالب

 

 الحائط

  

0   0  0  0  0   

 x   x   x   x   x     

                      

xxxxxxx   x0   

    0x    xxxxxxx          

 

المهارة يقوم المدرس بشرح 

الجديدة وعرضها امام الطالب 

 من قبله او زميل مساعد.

  

لعبة كرة  -5المادة القانون

  Basket  ball gameالسلة

( 0تلعب كرة السلة بين فريقين)

( العبين, هدف 1من خمسة )

كل فريق أن يسجل في سلة 

المنافس ويمنع الفريق االخر 

 من التسجيل.

التجهيزات  -3المادة القانون 

Eguipment  

 وحدتا اهداف تحتوي 

 .اللوحتين 

  السلتان مشتملة على

حلقتين مرنتين 

 وشبكتين.

  دعائم اللوحتين

وتتضمن اطار الحماية 

 )التغليف(.

 .كرات سلة 

  .لوحة تسجيل 

  .ساعة التصويب 

  ساعة ايقاف او جهاز

المرئي غير ساعة 

المباراة الحتساب 

 الوقت المستقطع.

  جهازان باشارتين

 قويتين جدا صوتيتين

يستخدم االول بواسطة  -

مشغل ساعة 

 التصويب.

يستخدم الثاني موقت  -

 المباراة.

 .استمارة التسجيل 

  عالمات اخطاء

 الالعبين.

  عالمات اخطاء

 الفريق.

  

 د21

 د02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د41

 د52

 

 

 

 

 د52

 

د01  

القسم 

 الرئيسي

الجانب 

 التعليمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجانب 

 التطبيقي
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يقف الطالب امام  -5

الحائط و يقوم 

بالمناولة واستالم 

الكرة ثم يرجع الى 

الخلف ويستمر 

بالتعاقب حتى يدو 

الطالب جميعهم 

 المهارة.

يقف الطالب على شكل  -0

صفين يقوم المناولة 

الى الزميل اخر من 

نفس الفريق ثم 

الرجوع الى اخر 

الصف وتتم العملية 

بالتعاقب حتى تديه 

الطالب جميعهم 

 المهارة.

يقوم المدرس بتقسيم  -3

الشعبة الى فريقين 

ويبدئ بالعب ويستبدل 

( 8الفريق بعد كل)

 دقائق .

ل يبدئ تطبيق الطالب للح

المختار للموقف بإشراف 

مدرس المادة مع تكرار التطبيق 

للحل ألكثر من مرة وتغيير 

أماكن التطبيق من مناطق 

مختلفة من الملعب  مع تصحيح 

األخطاء المرتكبة من قبل 

 الطالب.

 

التأكد على    

 الهدوء

xxxxXxxxxx            

      * 

 

اعطاء تمارين لتهدئة  -

 الجهد 

اعطاء بعض المالحظات وتغذية 

الراجعة اداء التحية 

 واالنصراف بهدوء

د52 القسم  

 الختامي
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 الوحدة التعليمية االولى بأسلوب حل المشكالت

             (    401الهدف التعليمي: تعلم مهارة المناولة والطبطبة وتعليم المادة)

 02/5/0202االثنين 

            الهدف التربوي: تنمية روح التعاون ونكران الذات بين المتعلمين       

                    دقيقة                                                                  82الزمن: 

          وساعة توقيت             االدوات: ملعب كرة سلة مع ملحقاته وكرة سلة

                                                                                                   32عدد الطالب: 

     دنية وعلوم الرياضةمكان التنفيذ: ملعب كرة السلة في كلية التربية الب

أقسام الوحدة  الزمن الفعاليات والمهارات التنظيم المالحظات

 التعليمية

 تأكيد على النظام

تأكيد على -

وجود المسافات 

و األداء يصحح 

 مع الصافرة

تأكيد على تأدية  

تمارين التحسس 

من قبل 

المتعلمين 

 جميعهم

تأكيد على -

دوران الذراعين 

والذراعين 

 ممدودة

تأكيد على عدم -

 ثني الركبة

 

xxxxXxxxxx            

              

*  

xXxxxxxxx         

xxxxxxxxx  

               * 

Xxxxxxxxxxxxx 

X                      x 

X                     x      

x         *         x 

 

الوقوف نسق واحد وداء التحية 

 الرياضية

عضالت الجسم أحماء عام لكافة 

 وتهيئة االجهزة الداخلية للجسم

 تمارين االحساس بالكرة

سير -سير على األمشاط  -)سير

هرولة تدوير -على العقبين 

هرولة تدوير -الذراعان أماما 

هرولة عند -الذراعان خلفا 

سماع الصافرة الجلوس على 

 سير( .–األربع 

)الوقوف(ثني ومد الذراعين -

ف(القفز )الوقو-عدات, 8عاليا...

-عدات, 8على البقعة.....

)البروك(رفع وخفض 

 عدات.2الذراعين...

 

 

 د51

 د0

 د3

 د1

 د1

 

القسم 

 االعدادي

 المقدمة

 االحماء العام

االحماء 

 الخاص

التمارين 

 البدنية

 

 

 

 

 

التأكد مشاركة 

جميع المتعلمين 

في االجابة عن 

االسئلة التي 

 تخص المهارة

 

التأكيد الطالب 

على تعلم 

 الوحدات القانون

 

 

 

 

 

xxx     xxx    x0 

 

xxxxxx       

 

يقوم المدرس بشرح المهارة 

السابقة كمراجعة سريعة بعد 

الطالب مع المدرس االندماج 

يقوم بعطاء المهارة الجديدة 

وعرضها امام الطالب من قبله 

 او زميل مساعد.

الفريق  -4المادة القانون 

Teams 

يسمح لعضو الفريق باللعب 

عندما يتم ادراج اسمه في 

استمارة التسجيل قبل بداية 

 المباراة .

 د21

 د02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم 

 الرئيسي

الجانب 

 التعليمي
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تأكيد على 

مشاركة جميع 

الطالب في 

المهارة الجديدة 

 بدون تلكئ

 

 

يقوم مدرس 

المادة أثناء 

التطبيق بتصحيح 

األخطاء المرتكبة 

 من قبل الطالب

يتكون كل فريق: ما ال يزيد عن 

( من أعضاء 50اثني عشر)

ق مسموح لهم باللعب فري

 وبضمنهم رئيس الفريق. 

االدوات :ال يسمح لالعبين من 

ارتداء أي  أداة شخصية من 

المحتمل أن تسبب اصابة 

 لالعبين األخرين.

 المدربون: -1المادة القانون 

يجب على كل مدرب أو من  

يمثله أن يزود المسجل بقائمة 

مكتوبة بأسماء وأرقام أعضاء 

لعب في الفريق المؤهلين ل

المباراة. قبل بدء المباراة 

( دقائق على األقل, 52بعشرة)

يجب على كال المدربين تأكد 

موافقتهم على أسماء وأرقام 

 أعضاء الفريق.

 

يقف في الوسط الطالب  -5

يقوم بالمناولة الى 

الزميل ثم يرجع الى 

الخلف ويستمر 

بالتعاقب حتى يدو 

الطالب جميعهم 

 المهارة.

الفريق يقوم الطالب من  -0

االخر بالطبطبة ثم 

المناولة الطالب اخر 

من نفس الفريق تم 

الرجوع الى اخر الصف 

وتتم العملية بالتعاقب 

حتى تديه الطالب 

 جميعهم المهارة.

يقوم المدرس بتقسيم  -3

الشعبة الى فريقين 

ويبدئ بالعب ويستبدل 

( 8الفريق بعد كل)

يبدئ تطبيق  دقائق .

الطالب للحل المختار 

بإشراف للموقف 

مدرس المادة مع تكرار 

التطبيق للحل ألكثر من 

مرة وتغيير أماكن 

التطبيق من مناطق 

مختلفة من الملعب  مع 

 د41

 د52

 

 د52

 

 

د01  

 

 

الجانب 

 التطبيقي
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تصحيح األخطاء 

المرتكبة من قبل 

 الطالب.

 

التأكد على    

 الهدوء

xxxxXxxxxx      

        

           *  

 

 اعطاء تمارين لتهدئة الجهد -

اعطاء بعض المالحظات  -

وتغذية الراجعة اداء التحية 

 واالنصراف بهدوء

 

د52  القسم الختامي 


