
 

 

 



 

 كتاب قواعد التقومي ادلولية للجمناس تك الايقاعي

 -تضمن كتاب قواعد التقومي عدة فصول : لقد   

لقد احتوى الفصل الاول عىل قواعدتطبيق الامترين الفردية وامجلاعية ،اما الفصل الثاين فقد تضمن القمية الفنية    

،التقيمي الفين،الفعاليات،عنارص اجملموعة،الايقاع املوس يقي،الادوات ومجموعاهتا الفنية ، وقد تضمن الفصل 

لفنية ،عدد الالعبات ومالبسهن ،كيفية الاشرتاك يف الثالث املبادئ الاساس ية لالعبات والادوات،القمي ا

فردية ، الصعوابت ،الاصاةل،اخلصومات امجلاعية وال املبارايت ،قمي الصعوابت ،الامترين الفردية ،الامترين امجلاعية

 اجلسمية احلركية

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 كتاب اسس ومفاهمي الرتبية احلركية

لقد اختذ مفهوم الرتبية احلركية عدة مسميات كام اس تخدمت عدة مرتادفات لوصف الرتبية احلركية الا ان اجملال    

الوحدات  اكن واسع املدى يف تفسريمفهوم الرتبية احلركية ابتداءا من اولئك اذلين اعتربوها جمرد وحدة من

التعلميية ملهنج الرتبية البدنية يف التعلمي الابتدايئ وصوال اىل اولئك اذلين اعتربوها اجملال الاجاميل حلركة الانسان 

،وتشري اراء اخلرباء والباحثني يف الرتبية احلركية ابهنا نظاما تربواي يعمتد عىل احلركة الاساس ية الفطرية للطفل 

البدنية يف الرتبية الاساس ية للطفل منذ الطفوةل وحىت البلوغ ذلا اراتت الباحثتان ويعرب عن اسهامات الرتبية 

اعداد كتاب للولوج ابسس ومفاهمي الرتبية احلركية ليسهل املهمة للباحثني هبذا اجملال ذلكل جاء الكتاب ابحدى 

 -عرشفصل :

لقد احتوى الفصل الاول عىل اصول الرتبية احلركية ،املفهوم،الاهداف،برامج الرتبية احلركية)مبادئ ،خطوات    

تصممي الربانمج ،الاسس،العنارص، احملتوى ، املعايري(املهارات احلركية الاساس ية،القدرات احلركية 

فال املعاقني ،اما الفصل الثاين فقدركزت الادراكية،تدريبات الوعي الاجتايه،الرتبية احلركية وبراجمها لالط

الباحثتان عىل الاطار احلريك للرتبية احلركية واهداف تدريس الوعي ابجلسم فضال عن تثبيت عدة تدريبات 

مقرتحة لالجتاهات واملس توايت واملسارات والوعي ابلزمن ،ويف الفصل الثالث فقد مت توضيح مفهوم امجلناس تك 

اهدافه وفلسفتة وموضوعاتة والعابة (كذكل مفهوم الالعاب الرتبوية ،التعبري احلريك الرتبوي من حيث )قمية و 

الرتبوي ،فامي احتوى القصل الرابع عىل معلية المنودلى الطفل وتقس اميت مراحل المنو،وكيفية تمنية مراحل 

ة والاختبارات احلركية التغريات احلركية،لقد حاولت الباحثتان الرتكزي يف الفصل اخلامس عىل احلراكت الاساس ي

لسن ما قبل املدرسة،غري ان الفصل السادس قد جاء لتوضيح اسس الكفاية الادراكية احلركية مع انشطة 

مقرتحة لربانمج الادراك احلريك ،فامي جاء الفصل السابع حميطا ابالطفال واللعب وامهيتة يف حياهتم ،امهية اللعب 

دائية،نظرايت وفوائد اللعب مظاهرة والعوامل املؤثرة يف لعب الاطفال يف مرحةل رايض الاطفال واملرحةل الابت

 فضال عن دور الارسة واملؤسسات التعلميية حنو تدعمي اللعب الرتبوي للطفل .

لقد ركز العلامء والباحثني عىل امهية طرائق تدريس الاطفال ذلا جاء الفصل الثامن ليؤكدعىل امه طرائق    

املبارشة ، يف لك طريقة تدريس جيب ان يصاحهبا التقومي يف الرتبية احلركية ذلا ركز  التدريس املبارشة وغري

 الفصل التاسع عىل التقومي )ادواته،خطواته،

انواعة،صعوابتة(، ولقداحتوى الفصل العارش عىل امهية اللياقة البدنية واحلركية لالطفال الاسوايء واملعوقني 

اقة البدنية هلم ،وقد خمت الكتاب ابلفصل احلادي عرش اذلي ركز عىل وكيفية التخطيط النشطة وبرامج اللي

 ساحات ومالعب الاطفال وكيفية استامثر البيت وحديقة ادلار لتفعيل الرتبية احلركية .

 2013    أ .د.أ مريه عبدالواحدمنري                أ .م.د.ش اميءعبدمطر



 ملخص الكتاب

نصيبًا فاق التصور وشهدت هل ميادين املامرسة جذاًب غري طبيعي وابت درسًا همامً يف لقد انل التعمل احلريك 

 ال وساط الرايضية ، وال س امي يف لكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة.

ذلكل جاء هذا الكتاب بشلك موسوعة مشلت لك مواضيع التعمل احلريك ، ليك يتس ىن لطلبة ادلراسات 

 لك ما خيص جماالت التعمل احلريك.   العليا وال ولية معرفة

لقد تضمن الكتاب موضوعات حبثية متنوعة قد نرشت عىل امتداد الس نوات املاضية أ و أ لقيت يف 

مؤمترات وندوات وحلقات دراس ية علمية عديدة ويه مع تعدد عناويهنا ، تلتقي عند نقاط هممة يف جمال التعمل 

 احلريك مهنا:

حلديثة ونظرايته وتصنيفات طرائق التدريس وأ مهية أ ثر نقل التعمل وكيف يفهم )طرائق التعمل القدمية  وا

النقل احلريك من وهجة نظر عمل النفس والتداخل بني التفكري البرصي وتفكري النظم والنظام التفاعيل ، فضاًل 

حليوي وغريها من عن أ مهية التغذية الراجعة وامهية الرؤية البرصية الرايضية والعمليات العقلية والايقاع ا

 موضوعات هممة يف جمال التعمل احلريك(.

 ليك يكون هذا الكتاب املعني اجليد واملرجع العلمي عند تعلمي املهارات احلركية يف اجملال الراييض. 

 



 

 

 


