
مهارات الثر برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة على تعلم بعض أ
 األساسية في رياضة الجودو لدى أطفال الصم وضعاف السمع 

   د / بالل محمود محمد عبدالرازق   
 

 الملخص:

تصثيم  رناثجيت تيمميثا بجدثت دا  الندثم  اليتحنعثف ميينهثف ى ثنل  مث  تيمث  يهدف هذا البحث  للث     
جنات نيجضثثف الدثثمدمل مالتحصثثير اليينهثثا مالدجاثث  المدثثدااا لثثدع ف  ثثر الصثث  مضثثيجف بيثثم يهثث
ادثثثت د  البجحثثث  اليثثثاهت التدنيرثثثا بجدثثثت دا  العمثثثجج العرمثثثا البيثثثد  ليديم ثثثف ماحثثثد  ا ثثثنا  ل الدثثثي 

قثثج  البجحثث  بج تمثثجن  ياثثف البحثث  بجل نيعثثف الييدمثثف يثث  ف  ثثج  الصثث  عيثثج ل البحثث ليالئيتثثل ل رميثثف 
  ثر مقثج  البجحث  بجدثتبيجد  34دثي  يث  ديدندثف ا يثر بجلعميم"مثف دمعثج  يدتيث  البحث  المضيجف 

  ثثر يثث  الينحمثثف الدثثامف  25البحثث    يثث  ال ثثال  مذلثثب صدثثبج  صثثحمف م"ثثذلب رمثث   ثثدد  ياثثف9
وأشاارت أمام ل   ر  ياثف فدجدثمف 15ج  عيياف ادت ال مف م  ا  10داف ت  تعدميه  ال   15:12

 :النتائج إلي اآلتي

ادثثت دا  هثثيم  الندثثم  اليتحنعثثف التيمميثثا عثثج  لثثل تثثك ين ليدثثجرا هثثا لادثثج  التالييثثذ الييمميثثجت  -1
 مالييجنف.

دثج د  مث  الرناجيت اليعتنح بجدت دا  الندم  اليتحنعف دج د  مث  التحميثر اليعمثا لمحنعثف ييثج م -2
 .تذعن فدزاء تمب الحنعجت

 .صداء اليهجن  الييذ ها اادت دا  الندم  اليتحنعف دجه  ها تحدي  يدتمع الت -3

  التعميدمثثف لاليتبيثثف  يثث  ادثثت دا  هثثيم  الندثثم  اليتحنعثثف التيمميثثا عثثج  اهضثثر يثث   نيعثثف الثثتيم -4
 .الييم 

اصدجدثمف هثا نيجضثف الدثمدم يهثجنات ال -الندم  اليتحنعف  -ا رناجيت تيممي الكلمات المفتاحية:
 الص  مضيجف الدي . –

Summary: 

   This research aims to design an educational program using animation 

and know its effect on learning some of the skills of judo sport, cognitive 

achievement and the emotional side of the deaf and hard of hearing 
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children. The researcher used the experimental method using the pre-

dimensional pre-measurement for one group due to its relevance to the 

nature of the research, and the researcher chose the research sample The 

intentional method of deaf and hard-of-hearing children from the "Hope 

School in Qalioubia". The research community was 34 children, and the 

researcher excluded 9 students for health reasons. Thus, the number of the 

research sample reached 25 children from the 15:15 year-old stage, they 

were divided into 10 children as an exploratory sample and 15 children A 

basic sample. The most important results indicated the following: 

1- The use of educational animation film has had a positive impact in 

providing students with information and knowledge. 

2- The proposed program using animation helped in the mental analysis 

of the movement, which helps to remember the parts of those 

movements. 

3- The use of animation contributed to improving the students ’level of 

skillful performance. 

4- Using the educational animation movie was better than the traditional 

(used) learning method from the teacher. 

Key words: educational program - animation - basic skills in judo - deaf 

and hard of hearing.... 

 :مقدمة ومشكلة البحث

ا قتصجدمف ما دتيج مف اليتيدد  يمادل اليم  تغينا دنييج ه  ديم  اماحا الحمج  اليجل  دجن      
التيمميمثثف ف   م جصثثف الي ددثثجت ييثثج يديثثر يثث  الضثثنمن   مثث  الي دثثثدجت مالنيجضثثمف مال عجهمثثف

  5 :4ل .هذل التحدمجتم  هذا التعد تك ذ رمدجئر التيمم  الحدي ف لتحعيق فهداههج ميمادهف 
قضثمف  لمتعثد  تااملثمدا يينهثا ت ثمنفصبح التيمم  ها اليصن الذ  ايمش همل بيج همل يث      

رر صجن تيمثم  لميدثتعرر الثذ   مفالتيممي مالي دجدجت يمدل لهج ا هتيج  لمج هعط ي  قرر مزانات
  تضثجهن متاثجتأ فدهثز  تدثيم ي   اللل اصي  لل  ف ثذ يعجاهثج تحثت  ثيج الحضثجن  فيثنا مدثتمز 

عيثثثج يثثثنال ي عثثثنما اصيثثثف هثثثم يدثثثتعرر اصيثثثف  ملمتعثثثد  هثثثجلتيمم  لميدثثثتعررل عمثثثل مي ددثثثجت اليدتيثثث 
 .يدتعرر التيمم  صمح يدتعرر اصيفلهج هإذا صمح ما دمم  الماضح  مالنعيز  اصدجدمف

   18: 5ل                                                                                   
اليينهمثثف مالحنعمثثف ما ا يجلمثثف التن"ممثثف م التن"مثثف يجيتهثثج  ثث   نيثثق تحعيثثق اصهثثداف  متاتدثث      

همث  معث  ينيبثج ف  ل هثا الييممثف التيمميمثف ا ادثجزالتااملثمدا م مالت ثمن يدت ديف هثا ذلثب التعثد  
تب ثثف رهثثج مالتثثا تثث  ن  ميهثثج بصثث ف تهثثت  الدملثثف بجلييممثثف التيمميمثثف مالتغمثث   مثث  الي ثثعالت الين 

                                                                                 17 :12ل .يدتين  عا مك ذ التيمم  دمنل اليتمق  ها التايمف ال جيمف
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 ثثمين ل الا ثث ف فصثثبحت هثثدهج نئمدثثمج لييممثثف تي ثثجنعمالعثثدن   مثث  ال ليدجرمثثف اليثثتيم  تيترثثن     
الييمث  ميضيم  هذا الهدف هم تحمير الييممف التيمميمف ي  يدند تمع  دمرا ي  دجا  ل التيمم 

لمبحث   ث  الييمميثف را دثل  مالعثدن  مذلب رإ  جئل ال نصثفل اليتيم  لل  ي جنعف ا  ف ي  دجا 
يثثف ماتيدثثف لمت ثثمن اليدثثتين هثثا اليمثثم  مالييثثجنف  هثثنت فا  لمادثثتندج هج متصثثام هج مييجلدتهثثج

                                                                           9: 13ل .مفدثجلي  دديد  ها التيمم  مالتيم  تيتيد  م  ليدجرمف اليتيم 
عثثثج  الت عيثثثن هثثثا ع يثثثن يثثث  الحمثثثم  التثثثا تتنعثثثز عمهثثثج هثثثا ادثثثتحدا   هثثثذا اليا مثثثقميثثث          

اليدت ديف ها الييممف التيمميمف ها تمصير  ا تتاجد  ي  عر هئفالحدي ف مالت المدجئر ماصدجلي 
الندثثثم  اليتحنعثثثف  -ميثثث  هثثثذل المدثثثجئر ل الياثثثجهت التيمميمثثثف ميينهثثثج يثثث  اليمثثثم  ماليثثثماد الدنادثثثمف

         .ا تمصير متيزيز اليجد  التيمميمفعمديمف تيمميمف تدجه  مت جنب ي جنعف هيجلف ه
 مثثث  ف  تيمثثثم   م(1994) اتاااو" و"أمااار  أناااور الخاااولي""أساااامة كامااا  ر يثثث   عثثثال   مم ثثثين

اليهجنات الحنعمف لمتمييذ اصص  ماصبع  لهج قدن   م  ل  جئل هنصثف فم  نيعثف لمتيريثن  ث  ا دثل 
متايمف قدناتل مف  اليهجنات الحنعمف لهج لدهجيجتهج ال يجلف تدجل هذل ال ئف ي  اص  ج  ميمصما بك  

ايمف مالتايأ متهدف فمضثج للث  تحدثي  دثم ن  اصصث  ماصبعث   مث  ياجملم  العدط اصمهن ي  الت
   367 :2ل .ف ضجء دديل محنعجتل

ف  نيجضف الدمدم ي  النيجضجت الت  تت  ري  م( 2014"نيفر  حسر  محمود" ) متمضح
  ه  ازا  Uke  الال   اليداه  لا مع   Toriالتمنع ل  بج  فحداهيج الال   اليهجد  

  Tachi-Wazaهيج هام  المي  الي تم ف ليهجنات النيا ي  مض  المقمف لمدت د  عال يا
  Waza - Nageمازا –حي  ت تير اليهجنات ال امف لهج  ما يهجنات النيا ي  ا ما لاجدا 

   ميهجنات ت دع بجدت دا  الندمي Te-Wazaمتتضي  يهجنات ت دع بجدت دا  اليدي  لت  مازا
  Koshi-Wazaمازا -ت ت دع بجدت دا  المدط لدم     م يهجناAshi-wazaمازا -لف   

 . مذلب  بعج لمعما د مالعمااي  الت  فقنهج ا تحجد الدمل  لميبف مذلب ه  يحجملف ال مز  م  ياجهدل
   6: 14ل

فاثثثل قثثثج  رت ثثث م  الي ثثثعالت الدثثثممعمف لثثثد   م(2006إساااماعر  إباااراميم بااادر ) ويؤكاااد       
يجام  ي  ي عالت دممعمف ياهج اليدين ماليايأ مدممب التيند متمصر للا فاه  م اص  ج  الص 

  73-72:3ماليصمج  ما ادهج مف ما ض نابجت ا ا يجلمف م د  ال عف بجآل ني . ل
حيثثث  فاثثثد  مثثثا هج ممثثثف  يممثثثف الثثثديت هثثثا تحدثثثي   م(2000عمااارو رفعااات )ماعثثثال   ثثث  

 ال  الاعجط التجلمف:التماهق اإلدتيج ا لد  اص  ج  الص  م ضيجف الدي  مذلب ي   
 . تهيئف ال  ر اليجد  لمتيجير ي  زييمل ضييأ الدي 

  . تيدير ا تدجهجت الدمرمف احم فهناد اليدتي  اليجدي 
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 مدف البحث:
يهدف هذا البح  لل  تصيم  رناجيت تيمميا بجدثت دا  الندثم  اليتحنعثف ميينهثف ى ثنل  مث  

 .ف  ر الص  مضيجف الدي ا لدع مالتحصير اليينهل نيجضف الدمدمتيم  بيم يهجنات 
 فروض البحث:

البيدع ليياف البح  لصجلح العمجج البيدع الف احصجئمف ري  العمجج العرم  م تمدد هنمق د -1
 ه  بيم يهجنات نيجضل الدمدم لقيد البح   لدع ف  ج  الص  مالبع .

العمجج البيدع  البيدع ليياف البح  لصجلحالف احصجئمف ري  العمجج العرم  م تمدد هنمق د -2
 ه  الدجا  الرداا  لقيد البح   لدع ف  ج  الص  مالبع .

 مصطلحات البحث:
 :تأثرر -1

  23 :10متعم  بيدع لادجز الهدف. لالت ج ر ي  اليتغينات قدن  ال ند  م   
 :البرنامج -2

                                                 145 :10.لهم تمب ال رنات التيمميمف مالتن"ممف مالتا تاتت ي  الياهت فم يج يتيمق رتا يذل
 األصم األبكم: -3

حجدثثثثثف الدثثثثثي  مالا ثثثثثق ياثثثثثذ الثثثثثم د  فم هعثثثثثد العثثثثثدن  الدثثثثثييمف قرثثثثثر تيمثثثثث   هعثثثثثدهثثثثثم الثثثثثذ  د
    30: 8.لدالاال 

 :رياضة الجودو -4
ررممغ فقصا  الياجهجيصجن ف مجبجامف دهج مف هدميمف تهدف للا ا اتصجن  ما دها 

د يدت ديج هامال الي تم ف اليدتاد  للا العما د ماصصم  اليميمف لتحعيق الا جء  يعدن  بكقر يدهم 
  6 :15ل .دالعصمع لميعر مالدد 

  :الدراسات السابقة
التينف  ما ف ن تيمم  يهثجنات اليبثجنز  بجلمدثجئط ردنادف  م 2000صباح علي صقريت قج -1

اص  ثج  الصث  يث  ل   الصث .التيمميمثف البصثنيف  مثا تحدثي  الدثممب الحنعثا اليثدمااا لثد
المدثثثجئط التيمميمثثثف البصثثثنيف لهثثثج معجاثثثت فهثثث  الاتثثجئت ف  ل   دثثثاف14-12مضثثيجف الدثثثي  ل

 تك ين ليدجرا  ما تيم  يهجنات اليبجنز  م ما تحدي  الدممب الحنعا اليدمااا لد  الص .
ردنادثثثف ادثثثتهدهت التيثثثنف  مثثث  د ا ثثثن ادثثثت دا  بيثثثم  (7)(1996)" علاااى المجراااد "قثثثج   -2

مقثثد ل لمدثثجئر التااملمدمثثف  مثث  تثثدنيج يهثثجنات محثثد  تيمميمثثف هثث  دنج التن"مثثف النيجضثثمف دا
مقثد ل ادت د  البجح  الياهت التدنيرا رتصيم  يديم تي  فحثدهيج ضثجب ف مف ثنع تدنيرمثف

مقثد تضثيات ل Sun Rise   يدثم  تمييذا يث  الصأ اصم  ا رتدائا 50رم  حد  اليياف ل
مقثد ف ثجنت فهث  الاتثجئت للث : ف  ادثت دا  الايريثمتن اا ثن ل تن مال يديمفدمات البح  الايريم 
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هج ممثثف متثثك ينا هثث  نهثث  يدثثتمع التحصثثير اليينهثثا لاثثن  الدثثمف رثثدنج التن"مثثف النيجضثثمف  ما  
اليهثثثجنات ادثثثت دا  ال يثثثديم هثثث  مدثثثمد ال ثثثنح مالايثثثمذت اا ثثثن هج ممثثثف  مثثث  تيمثثث  مااتدثثثج  

 .اصدجدمف ه  عن  الدمف
د ف ثثن رناثثجيت تيمميثثثا ردنادثثف ادثثتهدهت التيثثنف  مثثث  (1()2001امة العزياااز " )أسااقثثج  د  -3

مقثد ادثت دا  البجحث  ل د بجدت دا  الهيرنييدمج  م  تيم  يدجبعف الم   اليجلا لدع اليرتدئي 
مقد رم  حد  اليياف ل الياهت التدنيرا بجدت دا  يديم تي  فحثدهيج ضجب ف مف نع تدنيرمف

مقثد ف ثجنت ل مقثد تضثيات فدمات البحث  الايريثمتنل لينحمثف ال جاممثف{   نم  تمييذا بج20}
ف  رنيدمثثف الايريثثمتن التيمميمثثف الييثثد  رتعامثثف الهيرنييثثدمج دثثجهيت ب نيعثثف لفهثث  الاتثثجئت للثث  

ليدجرمثثف معجاثثثت فا ثثثن تثثثك ينا هثثث  تحدثثي  يدثثثتمع اصداء ال اثثثا مالتحصثثثير اليينهثثثا ليدثثثجبعف 
 . الم   اليجلا
 إجراءات البحث:

 نهج البحث:م
بجدثثثت دا  العمثثثجج العرمثثثا البيثثثد  ليديم ثثثف ماحثثثد  ا ثثثنا  ادثثثت د  البجحثثث  اليثثثاهت التدنيرثثثا 

 .البح ليالئيتل ل رميف 
 عرنة البحث:

يثث   ييدمثثف يثث  ف  ثثج  الصثث  مضثثيجف الدثثي قثثج  البجحثث  بج تمثثجن  ياثثف البحثث  بجل نيعثثف ال
ي  ال ال  مذلب 9لبجح  بجدتبيجد   ر مقج  ا34معج  يدتي  البح  " "مدرسة االم  بالقلروبية

دثثثاف تثثث   15:12  ثثثر يثثث  الينحمثثثف الدثثثامف  25صدثثثبج  صثثثحمف م"ثثثذلب رمثثث   ثثثدد  ياثثثف البحثثث  
   ر  ياف فدجدمف. 15ج  عيياف ادت ال مف م  ا  10تعدميه  ال  

 وسائ  وأدوات جمع البيانات:
 المسح المرجعى: -
  .تحديد ال عر اليج  لهذا البح  معم مف ت رمعل 
 د متدهيز اإل جن الا ن  لمبح .ل دا 
 . التينف  م   صجئ  مديجت ف  ج  الص  مضيجف الدي 
 التينف  م  فدثج مقما د تصيم  الرنايت التيمميمف. 
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 ختبارات البدنية:اال -
 (1جدول )                                  

 ات البدنية المستخدمة في الدراسةاالختبار 
 القياسوحدة  الغرض االختبااااااار

  دد العم  اليضممف ا تبجن الدممج ي  النقمد دي  مض   اا النعرتي د.
   الدن ف يتنا ي  الردء اليجلا.45.70ا تبجن اليدم 

 د  العم  اليييز  بجلدن ف .تا تبجن الم   الييمد  لدجن دا
  دد التحير ا تبجن الدن  ها اليعج  دقمعتي .

   الن جقف ا تبجن الدن  الزدزات.
 د  الينماف ا تبجن  اا الدذع ي  المقمف.

 المهارات قرد البحث وقياساتها:     
مذلثثثب  ثثث   نيثثثق  ثثثنم ل رتحديثثثد اليهثثثجنات التثثثا تتاجدثثث  يثثث   ياثثثف البحثثث  الباحاااثقثثثج   

 (2)مرفق ادتيجن  ادت الع نف  ال رناء ها تحديد اليهجنات الياجدبل لميياف. 
 (2جدول )
 حول المهارات المستخدمة نترجة استطالع رأى الخبراء 

 في البرنامج التعليمي المقترح

  % 70مقد انتض  البجح  ادبف ل

نسبة  رأى الخبرر اسم المهارة م
 8 7 6 5 4 3 2 1 الموافقة

         100% نيل لالتحمف ي  المقمف  1
         100% زا نيل لالتحمف ي  الدممج  2
         100%  يز  تج  ل المق ف ال رميمل 3
         100% المق ف الدهج مف لديدم تج   4
         100% يدعف الردلف لعميا عجتج  5
         100% تج  ادبجاا لالتحنب  ما البدجط 6
         100% ا ال  التماز لعمزم ا  7
         100% ام ينم امعميا لالدع ل ال م مل 8
         100% الدع ف الدجارمف الميا لييدا يمعم امعميا  9
         100% الدع ف الدجارمف المدنعلهيدان  يمعم امعميا  10
         100% الدع ل ا يجيمل الدائنيل الميا لييدا يج  يمان  امعميا  11
         100% يج  يمان  امعميا الدع ل ا يجيمل الدائنيل المدنعلهيدان   12
         100% ايرم  ديماجدا 13
       × × 75% يمنتمل ديماجدا 14
       × 75% × تج  امتم ا 15
         100% ام دم ا 16
       × × 75% عم ا دنميج 17
        × 87.5% ام دمتم دجن   18
  ×      75% × ام ت   دجن   19
       × 75% × د  ا ا رنا  20
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 الباحثمادت دا  ل (1)مرفقمت  قمجج يدتم  ا داء اليهجن      نيق الدجد  اليحعيي  
  (4)مرفقادتيجن  قمجج اليدتم  اليهجن . 

 اصة بالبحث:األجهزة المستخدمة فى القياسات الخ
 .  ي  ال جامف0.1دج ف لمعجف صقن  ل -
  .بدجط دمدم -                      .ييزا   ر  للاتنما  -
     .يعيد دميدع -                               . نيط قمجج -
             .فقيجع عرين  -               .يد ن  يدندف -
 .حمادز صغين  -                      .فقيجع صغين  -

 الدراسات اإلستطالعية:
  مقثثثج  3/3/2016  للثثثا  1/3/2016هثثثا ال تثثثن  يثثث  دنادثثثف ادثثثت ال مف  الباحاااثدثثثن  ف

 البجح  هيهج بجصتا: 
 .تحديد يميجد ت ريق التدن"ف 
   دنادف صالحمف اإليعجاجت اليتجحف ي  فدهز  مفدمات نيجضمف ميع  لمبجح  ا دت جد  ياهج

 ي ر الييزا  ال را مالندتجييتن مذلب بيد ييجينتهج بكدهز  ييج مف.ل ف اجء التدن"ف

   .التينف  م  فيجا  لدناء ا  تبجنات م نق تدهيزهج 

   صجلف فم فيجا  تدني .ل ي  صالحمف هذل اصيجا  لت ريق التدن"ف مهر يتمهن يمي 

 . تددير رمجاجت مقمجدجت يتغينات الايم ليياف البح 

 صدق االختبارات:  
 ق المحتوى:صد

ادثثثت د  البجحثثث  صثثثدق اليحتثثثم  فم اليضثثثيم  مالثثثذ  ميتيثثثد  مثثثا ادثثثت الع نف  ال رثثثناء 
 مذلب لمتكاد ي  ف  ا  تبجنات الي تجن  تعمج يج مضيت ي  فدمل.

 الصدق الذاتي: 
 قج  البح  ريدجد الصدق الذاتا ي   ال  الدذن التن"ميا لييجير ال بجت

 (3)جدول 
 البدنية الصدق الذاتي للمتغررات

 الصدق الذاتي قيمة ر االختبارات
 0.995 *0.991 القوة

 0.984 *0.95 القوة المميزة بالسرعة
 0.965 *0.97 التحمل
 0.994 *0.99 السرعة
 0.989 *0.98 المرونة
 0.94 *0.89 الرشاقة
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هثا  0.94: 0.995ق الثذاتا ااحصثن رثي  ا  قميف ييجير الصد  3ليتضح ي  ددم           
   تبجنت قيد البح  ييج يد   م  صدق ا  تبجنات.ا

 ثبات االختبارات:        
  ب جصثثر test re testبحدثثج  ييجيثثر ال بثثجت  ثث   نيثثق ل ثثجد  الت ريثثق ل الباحااثقثثج   

  ف  ج  ي   جنت  ياف الدنادف ملا  ي  ا ج يدتي  10  فمج   م   ياف قمايهج ل7زياا قدنل ل
 يمضح الييجيالت اليميمف لميتغينات. (4)الردامف مالددم  نق   البح  ها ا تبجنات الممجقف

 (4)جدول رقم
 معام  االرتباط بر  التطبرق االول والثاني

 10 =                  لحساو ثبات القياسات البدنية                     

 0.549=  8ودرجة حرية  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية            
ا  هاثثثثجب انتبثثثثثجط دا  احصثثثثجئمج رثثثثي  الت ريثثثثق ا م  مال ثثثثثجاا   4ليتضثثثثح يثثثث  الدثثثثدم  

مقثثدن تنماحثثت قثثم  ييجيثثر ا نتبثثجط يثثج رثثي  ييثثج يثثد   مثث   بثثجت هثثذل العمجدثثجت  لمعمجدثثجت الردامثثف
  .0.999م 0.896

 إجراءات التطبرق:

 :القياسات القبلية -

للثثثثث     10/3/2016رممثثثثثف هثثثثثا اليتغيثثثثثنات قيثثثثثد البحثثثثث  هثثثثثا ال تثثثثثن  يثثثثث  تيثثثثثت العمجدثثثثثجت الع      
11/3/2016 . 
 :تنفرذ التجربة األساسية -

للا   12/3/2016ت  تا يذ الرناجيت اليعتنح  م  يديم ف البح  التدنيرمف ها ال تن  ي         
محثثد     محثثدات فدثثرم مفل زيثث  عثثر3  فدثثرمع رماقثث  ل12 ل ما ثثتير الرناثثجيت  مثثا ل1/6/2016
   دقمعف.60ل

 قيمة "ر" التطبيق الثاني التطبيق االول االبعاد

 ع م ع م

 *0.991 3.30 20.30 3.09 20 القوة

 *0.99 0.83 3.81 0.81 7.78 السرعة

 *0.95 2.68 21.80 3.04 19.53 القوة المميزة بالسرعة

 *0.97 4.93 30.40 4.56 26.93 التحمل

 *0.98 2.27 5.60 2.50 5.40 المرونة

 *0.89 1.08 6.50 1.03 6.20 الرشاقة
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(6مرفق ) البرنامج التعليمي المقترح:  

 بيديم ف ي  اليناحر قرر مف اجء مبيد تصيم  الرناجيت التيمميا مها: الباحثقج   
 تحدرد مهارات رياضة الجودو المستخدمة في البرنامج التعليمي المقترح:

نيجضثثثف الدثثثمدم مالتثثثا رتحديثثثد اليهثثثجنات التثثثا يابغثثا تيمميهثثثج مادثثثت دايهج يثث   الباحاااثقثثج  
تتاجدث  يثث  الينحمثف الدثثامف لميياثثف قيثد البحثث  مقثثد تث  تحديثثدهج  ثث   نيثق ادثثتيجن  ادثثت الع نف  

 هكا ن. (%70)مالتا ت  ا ت جق  ميهج رادبف ل ال رناء
 تصميم البرنامج في صورته األولية:

 مثا ال  ثمات مالتيثنف اثجيت التيمميثا اليعتثنح بثجإل الع قرثر تصثيم  الرن  الباحثقد قج   
اليتبيثثف إل ثثداد معتجبثثف رثثنايت التن"مثثف النيجضثثمف مذلثثب يثث  حيثث  دنادثثف احتمجدثثجت يدتيثث  البحثث  

. وفى م صجئصل ماليناحر الدامف لأل  ج  اليات يي  بل معذلب اإليعجاجت اليتمهن  دا ر اليدندف
 ضوء نتائج مذا تم مراعاة اآلتي:

 :محتوي البرنامج التعليمي
 زي  المحد .                -ال تن  الاممف لمرناجيت التيمميا.       -       يمميايد  الرناجيت الت

 التمزي  الزياا ليعماجت المحد     - دد المحدات التيمميمف ها اصدرمع.     -   

 (5)جدول 
 نترجة استطالع رأي الخبراء في محتوي البرنامج التعليمي المقترح.

 :القياسات البعدية -

مقثثثد تيثثثت   3/6/2016للثثث    2/6/2016لدثثثناء العمجدثثثجت البيدمثثثف هثثثا ال تثثثن  يثثث   تثثث          
ديم  العمجدجت  م  احم يج ت  لدنا ل ها العمجدجت العرممف لميتغينات قيد البح  م"ا ج اصدثمم  

 .الذ  اتب  ي  قرر
 

 لزم ا محتوي البرنامج التعليمي م
 أسبوعا   12 ال تن  الاممف لمرناجيت. 1
 وحدة أسبوعيا   3  دد المحدات التيمميمف ها اصدرمع. 2
 ق. 60 زي  المحد . 3

 التمزي  الزياا ليعماجت المحد . 4

 (ق5اإلحماء )
 (ق15إعداد بدني )

 (ق35النشاط التعليمي )
 (ق5الختام )
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 مناقشة النتائج:

 (6)جدول 

 ةداللة الفروق بر  القياس القبلي والبعدي للقياسات البدني
         =  15 

 2.145=  14ودرجة حرية  0.05قيمة "ت" الجدولية عتد مستوى معنوية 
مدمد هنمق دالف احصجئمج ري  العمجج العرما مالبيد  لميديم ف   6ليتضح ي  الددم  
العمجج معجات ال نمق ها اتدجل العمجج العرم  ه  يتغين الدن ف ه  ا دجدمف ها عر ا تبجنات 

حي  عجات ال نمق ه  اتدجل العمجج البيد  ه  يتغينات العم  اليضممف مالعم  اليييز  بجلدن ف 
 مالتحير مالن جقف مالينماف. 

 
 داللة الفروق بر  القياس القبلي والبعدي للقياسات البدنية (1)شك  

 
 

 قيمة "ت" م ف القياس البعدي القياس القبلي المتغرر

 ع ع ع م
 *4.84 1.40- 0.99 6.40 0.93 5.00 القوة العضلية

 *4.12 3.20 2.11 12.20 2.20 15.40 السرعة

 *3.65 2.27- 2.68 21.80 3.04 19.53 القوة الممرزة بالسرعة

 *6.39 3.47- 4.93 30.40 4.56 26.93 التحم 

 *3.03 1.53- 2.80 8.00 1.60 6.47 الرشاقة

 *5.92 1.00- 1.81 0.47 1.85 0.53- المرونة
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 (7)جدول رقم 
 المهارى  ألداء لمستوى  التحس  نسو

 التحس  ةنسب المهارة م
 %35 التحمف ي  المقمفلنيل  1
 %33 التحمف ي  الدممج لزانيل  2
 %33 المق ف ال رميمف ل يز  تجع  3
 %36 المق ف الدهج مف لديدم تجع  4
 %32 يدعف الردلف لعمي  عجتج  5
 %39 التحنب  م  البدجط لتجع ادبجا   6
 %38 ا ال  التماز  لعمزم    7

 %41 الدع ف ال م مفلام ينم امعمي   8
 %37 الدع ف الدجارمف الميا  لييد  يمعم امعمي   9
 %36 هيدانع يمعم امعمي  لالدع ف الحجارمف المدنع  10
 %37 ييد  يجع يمناع امعمي  لالدع ف اصيجيمف الدائنيف الميا  11
 %37 هيدانع يجع يمناع امعمي  لالمدنع  الدع ف اصيجيمف الدائنيف 12
 %40 ايرم  ديماجد  13
 %34 يمنتمل ديماجد  14
 %40 تجع امتم   15
 %39 ام دم   16
 %40 عم   دنميج 17
 %36 ام دمتم دجنع  18
 %41 ام ت   دجنع  19
 %39 دع ا   رناع 20
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تحدثثث  هثثثا اصداء ماليثثثنتب ي  رادثثث  الل  2لمال ثثثعر نقثثث    7لتضثثثح يثثث  الدثثثدم  نقثثث  ي
تمدثثد هثثنمق رثثي  اليتمدثث جت الحدثثجرمف  اليهثثجنع لميتغيثثنات اليهجنيثثف لثثدع فهثثناد  ياثثف البحثث  فاثثل:

لدندجت العمجج البيد  ها اصداء اليهجنع لديم  اليتغينات اليهجنيف لد  فهناد اليياف قيد البحث . 
اليهثثثجنع لأل  ثثثج  الصثثث  مت ثثثين هثثثذل الاتثثثجئت للثثثا ف  هاثثثجب تثثثك ين ليدثثثجرا لمرناثثثجيت  مثثثا اصداء 

 .مضيجف الدي   ياف البح  مذلب ها ديم  اليتغينات اليهجنيف قيد البح 

 المتوسط الحسابي لدرجات القياس القبلي والبعدي للمتغررات المهارية (2)شك  
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  النتائج: وتفسررما مناقشة
اليهجنع  مالينتب ي  راد  التحد  ها اصداءل  2لمال عر نق    7ليتضح ي  الددم  نق  

 أنه:لميتغينات اليهجنيف لدع فهناد  ياف البح  

تمدثثد هثثنمق رثثي  اليتمدثث جت الحدثثجرمف لثثدندجت العمثثجج البيثثد  هثثا اصداء اليهثثجنع لديمثث   
مت ين هذل الاتثجئت للثا ف  هاثجب تثك ين ليدثجرا  اليتغينات اليهجنيف لد  فهناد اليياف قيد البح .

ج  الصثثث  مضثثثيجف الدثثثي   ياثثثف البحثثث  مذلثثثب هثثثا ديمثثث  لمرناثثثجيت  مثثثا اصداء اليهثثثجنع لأل  ثثث
ل  2ل  مال ثعر نقث  7لاليتغينات اليهجنيف قيد البح  مم هن ذلب ي  اد  التحد  بجلدثدم  نقث  

مليهثثجن  لالتحمثثف يثث  الدمثثمج ل  %35ل  حيثث  ف  رادثثبف تحدثث  ليهثثجن  لالتحمثثف يثث  المقمفلنيثثل
رمغثثت ادثثبف تحدثث    ال رميمثثف ل ثثيز  تثثجعمليهثثجن  لالمق ثثف ل  %33رمغثثت ادثثبف تحدثث  ل  لزانيثثل

مليهثثجن  لف يدثثعف ل  %36رمغثثت ادثبف تحدثث  ل  مليهثجن  لالمق ثثف الدهج مثثف لديدثم تثثجعل  % 33ل
  مليهثثجن  لالتحثثنب  مثث  البدثثجط لتثثجع ادثثبجا ل  % 32رمغثثت ادثثبف تحدثث  ل  الردلثثف لعثثمي  عجتثثج

ل  %38غثثت ادثثبف تحدثث  لرم  مليهثثجن  لا ثثال  التثثماز  لعمزم ثث ل  % 39رمغثثت ادثثبف تحدثث  ل
مليهثثثثجن  لالدثثثثع ف ل  % 41رمغثثثثت ادثثثثبف تحدثثثث    ل  مليهثثثثجن  لالدثثثثع ف ال م مفلام ثثثثينم امعميثثثث 

مليهثثجن  لالدثثع ف الحجارمثثف ل  % 37رمغثثت ادثثبف تحدثث  ل  الدجارمثثف المياثث  لييدثث  يمعثثم امعميثث 
الدائنيثثف  مليهثثجن  لالدثثع ف اصيجيمثثفل  %36رمغثثت ادثثبف تحدثث  ل  هيدانع يمعثثم امعميثث لالمدثثنع 
مليهثثثجن  لالدثثثع ف اصيجيمثثثف ل  % 37رمغثثثت ادثثثبف تحدثثث  ل  ييدثثث  يثثثجع يثثثمناع امعميثثث لالميا 

مليهثثثثجن  لايرثثثثم  ل  %37رمغثثثثت ادثثثثبف تحدثثثث  ل  هيدانع يثثثثجع يثثثثمناع امعميثثثث لالدائنيثثثثف المدثثثثنع 
ل  % 34مليهجن  ليمنتمل ديماجد   رمغت ادبف تحدث  لل  %40ديماجد   رمغت ادبف تحد  ل

مليهثثجن  لام دم ثث   رمغثثت ادثثبف تحدثث  ل  % 40ع امتم ثث   رمغثثت ادثثبف تحدثث    لمليهثثجن  لتثثج
مليهثجن  لام دثمتم دثجنع  رمغثت ل  %40مليهجن  لعم ث  دنميثج  رمغثت ادثبف تحدث  لل  %39ل

مليهثثجن  لدع ا ثث  ل  %41  مليهثثجن  لام ت ثث  دثثجنع  رمغثثت ادثثبف تحدثث  ل%36ادثثبف تحدثث  ل
  %39رناع  رمغت ادبف تحد  ل

  هثثا حثدم  تحدث  هثثا اصداء 9   ل2009يحيثد بعثن لل الاتثجئت تت ثق يثث  دنادثفمهثذل   
 اليهجنع لديم  اليتغينات اليهجنيف قيد البح  لد  فهناد  ياف البح .

للا ف  الاد  اليئممف لمتحد  ها اصداء اليهجنع هذل الاتيدف بك  نيجضف  الباحثمم ين         
ملف ها اصداء م جصف اليهجنات التا يت  تانانهثج هثا عثر الدمدم تحتم   ما يهجنات تتييز بجلده

 محد  تيمميمف مالتا ياهج اليهجنات الدجبعف الذعن مالتا رمغت ييد ت التحد  هيهج ادبج
إسااااماعر  إبااااراميم باااادر" هثثثثذل الاتيدثثثثف بكاهثثثثج تت ثثثثق يثثثث  يثثثثج ف ثثثثجن للمثثثثل د الباحااااث مم دثثثثن

  دثثثثثييمج الثثثثثثذي  ميجندثثثثثم  الا ثثثثثثجط ف  الدنادثثثثثجت مالبحثثثثثم  ف رتثثثثثثت ف  الييثثثثثجقي( 3م( )2004)
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عيج ف  ييجندثف الا ثجط النيجضثف لم  ثر ا صث   تميبثج دمنا ل النيجضا اا ن تماهق ا دمج مادتيج مج
 ها تايمف العدن   ما الت عين ا رتاجن  لديه . 

"محماد بكار" ، (11م( )2004مروة روسا"" )متت ق تمب الاتيدف ي  اتجئت دنادف عال ي  د
لتا ات عت  مثا ف  رثنايت الا ثجط النيجضثا اليالدثا  جيثف مالرثنايت التيمميمثف مال (9م( )2009)

مالتدنيرمثثف النيجضثثمف تثث  ن ب ثثعر ليدثثجرا  مثثا التماهثثق الا دثثا ما دتيثثج ا لثثد  اص  ثثج  متدثثج د 
ال  ر ف  معتد  يهجنات دممعمل دديد  تده  هثا ل ثجد  تام ثل يث  ا دثل ميث  الريئثف اليحم ثف بثل 

 ماقأ  الدمف دممعمل بجدت دا  المي . ي   ال  ت عير ي
  هثثا حثدم  تحدث  هثثا اصداء 9   ل2009يحيثد بعثن لل مهثذل الاتثجئت تت ثق يثث  دنادثف  

 اليهجنع لديم  اليتغينات اليهجنيف قيد البح  لد  فهناد  ياف البح .
  للثثثا ف  الادثثث  اليئممثثثف لمتحدثثث  هثثثا اصداء اليهثثثجنع هثثثذل الاتيدثثثف بثثثك الباحاااثمم ثثثين         

نيجضف الدمدم تحتم   ما يهجنات تتييز بجلدهملف ها اصداء م جصف اليهجنات التثا يثت  تانانهثج 
ها عر محد  تيمميمف مالتا ياهج اليهثجنات الدثجبعف الثذعن مالتثا رمغثت ييثد ت التحدث  هيهثج ادثبج 

 . جلمف
مث  العني ثا ا   اد تا يذ الرناجيت التيمميا اليعتنح يج ف جن المل  رثد الي  الباحثعيج ناع 

لاثثثر يثثثتيم  احتمجدثثثجت تن"ممثثثف ييياثثثل ي تمثثثأ هيهثثثج  ثثث  بعمثثثف فقنااثثثف مهثثثم يثثثج مدثثثتجز  ت نيثثثد  يممثثثف 
  29:6. لالتدنيج بيج يتالئ  ي  ال نمق ال ندمف متامم  اليماقأ التيمميمف مفدجلي  ال نح

  عيج م ين فدجيف نات  مفيثي  ال ثملا الث  ضثنمن  تنعيث  لمحثجت تمضثمحمف يبدث ف بجلندث
بحيثثث  تمضثثثح لمتمييثثثذ ا صثثث  هثثثدف المادثثث  الحنعثثثا ماتدثثثج  يدثثثجن  ردجاثثث  فنقثثثج  تمضثثثح  ثثثدد 

  34:2. لالتانانات الي ممبف
 االستنتاجات:

فى ضوء نتائج البحث وفى حدود العرنة والمعالجات اإلحصائية توص  الباحث 
 :لالستنتاجات التالية

ن ليدثجرا هثا لادثج  التالييثذ الييمميثجت ادت دا  هيم  الندم  اليتحنعف التيمميا عج  لل تك ي -1
 مالييجنف.

الرناثثثثثجيت اليعتثثثثثنح بجدثثثثثت دا  الندثثثثثم  اليتحنعثثثثثف دثثثثثج د  مثثثثث  التحميثثثثثر اليعمثثثثثا لمحنعثثثثثف ييثثثثثج  -2
 .مدج د  م  تذعن فدزاء تمب الحنعجت

 .ادت دا  الندم  اليتحنعف دجه  ها تحدي  يدتمع التالييذ ها اصداء اليهجن   -3
عف التيمميثا عثج  اهضثر يث   نيعثف الثتيم  التعميدمثف لاليتبيثف  يث  ادت دا  هيم  الندم  اليتحن  -4

 .الييم 
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ال ثثيم  التيمميثثا بجدثثت دا  الندثثم  اليتحنعثثف عثثج  لثثل تثثك ين هيثثج  هثثا تحعيثثق الدجاثث  المدثثدااا  -5
متيدير اتدجهجت فهناد اليديم ف التدنيرمف  احم التيم  حي  دج د  م  لذالف ال يمن بجليمثر 

 .مالنتجبف
        :التوصيات

 فى ضوء النتائج التى تم التوص  إلرها روصى الباحث بما رلى: 
عمدثيمف تدثثجه     لنيجضثف الدثمدمادثت دا  فهثال  الندثم  اليتحنعثف هث  تيمثث  اليهثجنات اصدجدثمف  -1

 ه  ينحمف التيمم  اصدجد .  مت جنب ردجا  الييم  ه  الييممف التيمميمف  جصف
مف رإد ج  عم ا   تصيم  رنايت لبيم اليهجنات الحنعمف يد  ف  تهت  عممجت التن"مف النيجض -2

 بجدت دا  الندم  اليتحنعف حت  مدت م   ال  الاممف تصيميهج ه  اليدتعرر. 
 دثثت دا  الندثثم  اليتحنعثثف  اثثد تيمثث  الاج ثثئي  لميهثثجنات  الدثثمدمد ثثم  العثثجئيي   مثث  تثثدني   -3

 الحنعمف.
يجيثر مينااثز إلاتثجت فهثال  الندثم  اليتحنعثف يد  ف  تعم  مزان  التن"مثف مالتيمثم  رت صثم  ي -4

 . ذم  ا حتمجدجت ال جصل لتيم  اليهجنات الحنعمف النيجضمف
لدناء دنادجت ي جرهف بجدثت دا  الندثم  اليتحنعثف  مث   ياثجت تيمميمثف ف ثنع إل بثجت متكايثد  -5

 هج ممف هذل المديمف. 
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  :المراجع
جدثت دا  الهيرنيثدمج  مث  تيمث  يدثجبعف الم ث  ا ن رناجيت تيمميثا ب :أسامة احمد عبد العزيز -1

ل دجييثف اليامثجل عممثف التن"مثف النيجضثمفل ندجلف يجددتين ييثن يا ثمن ل اليجلا لدع اليرتدئي 
 ل   2001

ل دان ال عثثن الين"ثثال 3طل التن"مثثف الحنعمثثف لم  ثثر أماار  أنااور الخااولي:، أسااامة كاماا  راتااو -2
  .1994ل العجهن 

ي ددثثثثف ل  ثثثثجد الا دثثثثا لأل  ثثثثج  ذم  ا حتمجدثثثثجت ال جصثثثثفاإلن  إسااااماعر  إبااااراميم باااادر: -3
  .2004ل اإل ال  لم بج ف مالا ن

ل الاميثثثتل دان العمثثث ل مدثثثجئر ا تصثثثج  مالتااملمدمثثثج هثثثا التيمثثثم  :حسااار  حمااادي الطاااوبجى -4
1984 . 

يدمف يحعيف تصدن    المداف الم امف الع نيف لمتن"مف ل التن"مف :عبد العزيز عبد هللا تركي -5
ل اليدد الدجب  مالتديم  ل ق نل الدمحفل ي جب  مزان  التن"مف مالتيمم  مال عجهفل مال عجهفماليمم  
   1991ل يمايم

دان ل 4ط ل دثثثمعملمدمف ذم  ا حتمجدثثثجت ال جصثثثف متثثثن"يته  عبااادالمطلو أمااار  القريطاااي: -6
  .2005ل العجهن ل ال عن الين"ا

ملمدمثثف  مثث  تثثدنيج يهثثجنات د ا ثثن ادثثت دا  بيثثم المدثجئر التاا :علااى محمااد عبااد المجرااد -7
عممثثثثف التن"مثثثثف ل يدمثثثثف  مثثثثم  مهاثثثثم  النيجضثثثثفل محثثثثد  تيمميمثثثثف هثثثث  دنج التن"مثثثثف النيجضثثثثمف د

 . 1996ل اليدد اصم ل اليدمد ال جي ل دجييف حمما ل النيجضمف راجت
 . 2005ل العجهن ل يعتبف الاهضف اليصنيفل اإل جقف الدييمف عمرو رفعت: -8

تثثثك ين رناثثثجيت تثثثدنيرا هثثثا نيجضثثثف الاجناتمثثثل  مثثثا بيثثثم : محماااد بكااار محماااد عبااادالهادي -9
ندثثثجلف يجددثثثتين ييثثثن ل اليتغيثثثنات الا دثثثمف ما دتيج مثثثف لثثثدع ف  ثثثج  الي ددثثثجت اإليمائمثثثف

  .2009ل دجييف راهجل عممف التن"مف النيجضمف لمراي ل يا من 

  .1982ل العجهن ل دان الييجنفل يمدم ف ا ليج  النيجضمف محمد حس  عالوى:  -10

تثك ين رناثجيت نيجضثا تن"ثم  يمدثل  مثا يدثتم  الممجقثف الردامثف  ة روس" الدمشاوري:مرو  -11
عممثف ل ندثجلف دعتثمنالل مبيم اليتغينات الثا ج ادتيج مثف لثد  ف  ثج  الي ددثجت اإليمائمثف

  .2004ل دجييف حمما ل التن"مف النيجضمف لمراجت
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ي ثثثثجب  نمز اليمدثثثثأ ل ا ثثثثن  للثثثث  اليدثثثثتعرر –يبثثثثجنب مالتيمثثثثم   :وزارة التربيااااة والتعلاااايم -12
  . 1991ل الدديد 

ا ثن ا ثتالف الت ج ثر هثا رثنايت المدثجئر اليتيثدد  الايريمتنيثف  :إباراميم وفاء صالح الدر  -13
عممثف ل ندثجلف دعتثمنال ييثن يا ثمن ل  م  تحصير  ال  عممف التن"مف ها تااملمدمثج التيمثم 

 . 1999ل دجييف اليامجل التن"مف
  .2014ل دان الات  مالم جئق العميمفل دمهام  الدم  يفر  حسر  محمود:ن -14

15- Kennedy , Cathleen Ann: Using amoder of learner readiness to 

study The effects of course Design on Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 



 (1مرفق )

 أسماء السادة الخبراء*

 الدرجة العلمية أو الوظيفة اسم الخبير م

مستتتتتتتتتتت نا ج ستتتتتتتتتتت  كلمة ال ربية كل اي   ج     كل ي    أستتتتتتتتتتت      حمد شوقيأ 1
 .بةه ج مع   –كلي  ض   

ج مع   – كلي  ضتت  ب ماي  ج     كل ي    كلي  ضتت   ج ستت  كل اي  حمد محمد عبد المنعمأ 2
 .مايب في ق كلجرار –كلمةصرية 

 ج مع  بةه . -كل ي    كلي  ض   ج     كلمج يزة أس     سامة صـالح فؤادأ 3
 .أخص ئ  ي  ض  رح صل ن   كلا  ريكه مايب جرار أسامة عبد الظاهر 4

  كل ي  ج ستتتتتتتتتتتتت  كلمة ال ربية كل اي   ج     أستتتتتتتتتتتتت    مستتتتتتتتتتتتت نا  ايمن عثمان علي 5
 بةه ج مع   –كلي  ض   

مستتتتتتتتتتت نا ج ستتتتتتتتتتت  كلمة ال ربية كل اي   ج     كل ي    أستتتتتتتتتتت      تامر جمال عرفة 6
 ج مع  بةه  –كلي  ض   

ماي  ج ستت  ةيي  و ر بب   و ي  ضتت و كلمة زكو ج     كل ي     حاتم محمد حسني 7
 ج مع  بةه –كلي  ض   ل بةين 

 - ةينب ج     كل ي    كلي  ضتتتتت  ضتتتتت  ج ستتتتت  كل اي ب كلي   أستتتتت    محمد حامد شداد 8
 ج مع  ح ركن

 .الهجائي* تم ترتيب أسماء السادة الخبراء حسب الترتيب 

 

 

 

 

 

 



 (2مرفق )تابع 

 
 

 كلية التربية الرياضية للبنين        

 المنازالترياضات قسم نظريات وتطبيقات 

  
 (2مرفق )

 استمارة استطالع رأى الخبراء
 

 

 ..................................../.الدكتور السيد األستاذ

 
 تحية طيبة وبعد،،

 

 :لرياضية بعنوانالتربية ا فيبدراسة  عبد الرازق  /بالل محمود محمدالباحثيقوم 
مهةارا   الاثر برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة  للةت تعلةم بعة       " 

 "األساسي  في رياض  الجودو لدى أطفال الصم وضعاف السمع 
 

مرح ككة ىمريككة مككن  فككيوذلككع  الصككم وضككعاس السككم  وذلككع ى ككن ىمنككة مككن أط ككا  م
  0سنة( 12-15)

مجكا   فكيتعانة بكرراء ذوى الخبكرة والمعرفكة من االسك الع ميونظرًا لما متط به العمل 
يمانككًا بالككدور  0اختصاصكك م  فككيرفكك  نككلن الرياضككة واالرتقككاء ب ككا  فككييسكك مون بككه  الككذ وا 

بكداء   الكرأ جمي  مجاالت ا، ونلمل من سيادتكم الت ضل باإلطالع ى كن االسكتمارة المرفقكة وا 
( أمككام  ككل بعمككل ىالمككة )تحدمككد أ ككم الم ككاراا المناسككبة ل ككذا المرح ككة السككنية وذلككع  فككي

م ككارة تككرى سككيادتكم أن ككا مناسككبة ولككم تنككم  ا  أ م ككارة ترون ككا سككيادتكم مناسككبة مكك   ضككافة 
 0االستمارة المرفقة

 والباحث يشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ومساهمتكم الفعالة

 العلميإثراء البحث  في

 
 البـاحـث  

 



 (2مرفق )تابع 
 ودوالجلمهارات الخاصة برياضة ا

 مالحظات غير موافق موافق اسم المهــارة م
    األساسيةاالوضاع  1
    ربط الحزام 1/1
    التحية 1/2
    الوقفات 1/3
    المسكات 1/4
    التحرك علي البساط 1/5
    اخالل التوازن  1/6
    السقطات 1/7

    تي وازا 2
    ايبون سيوناجي 2/1
    مورتيه سيوناجي 2/2
    تاى اتوشي 2/3
    أوكي اتوشي 2/4
    موروتي جاري  2/5

    كوشي وازا 3
    أوكي جوشي 3/1
    أو جوشي 3/2
    كوشي جروما 3/3
    تسوري كومي جوشي 3/4
    هراي جوشي 3/5
    هاني جوشي 3/6

    اشي وازا 4
    دي اشي براي 4/1
    هيزا جورما 4/2
    كومي اشيسساي تسوري  4/3
    أوستو جاري  4/4
    أو اتش جاري  4/5
    كو اتش جاري  4/6
    اوتش ماتا 4/7

    سيوتيمي وازا 5
    تومى ناجي 5/1



 (2مرفق )تابع 
 الجودولمهارات الخاصة برياضة ا

ن مرى سيادتكم م اراا لم متم ذ ر ا فالرجاء التككرم بكذ ر ا   مكن  الجكءء الخكا  كذا  فكيوا 
مالحظكاا ترون كا ت مكد  أ أل ميكة  كاًل من كا و تابكة  تبعكاً ( 10االستمارة مك   ىطاء كا درجكة مكن )

 البحث.

 مالحظــات (10)الدرجة  اسم المهـارة م
    
    
    
    
    
    
    

 .والباحث يشكر حسن تعاون سيادتكم

 مالحظات غير موافق موافق اسم المهــارة م
    سيمو جايشي 5/2
    يوكو أوتوشي 5/3
    تاني اوتوشي 5/4
    أوكي وازا 5/5

    أوسيكومي وازا 6
    هون كيسا جاتاميه 6/1
    كوزورية كيسا جاتاميه        6/2
    مكورة كيسا جاتاميه 6/3
    يوكو شيهو كاتاميه 6/4

    شيمي وازا 7
    ناميه جوجي جيمي 7/1
    كاتا جوجي جيمي 7/2
    جياكو جوجي جيمي 7/3
    هداكا جيمي 7/4

    كانسستو وازا 8
    اودي جراميه 8/1
    هيزا جاتاميه 8/2
    واكي جاتاميه 8/3
    تي جاتاميه 8/4
    اشي جاتاميه 8/5



 (3مرفق )تابع 

  
 

 كلية التربية الرياضية للبنين        

 المنازالترياضات قسم نظريات وتطبيقات 

 

 (3مرفق )
 استمارة استطالع رأى الخبراء

 
 /.....................................السيد األستاذ الدكتور

 
 تحية طيبة وبعد،،

 

 : ضية بعنوانبدراسة التربية الريا عبد الرازق  /بالل محمود محمدالباحثيقوم 

مهيارا   الاثر برنامج تعليمي  باتيتاماا الرتياا المتةرعيى تليم تعليا بعي          "
 "األتاتيى ف  رياضى الجاما لمى أطفال الصا اضعاف التمع 

 

ونظررررام ليرررا  تلعبرررل العيرررا الععيرررآ يرررن ااسرررتعانة بررر را  جول ال برررر  واليعر رررة  رررآ ي رررا  
ييانررام بالرردور الررجو يسرر يون بررل  ررآ 0ا تصاصرر م ر ررش نررلن الرياضررة واارتقررا  ب ررا  ررآ  ييررش  وا 

برردا  الررر و  ررآ ت د ررد  ي اات رراو ونليررا يررن سرريادتلم التالضررا برراتلار  عررر ااسررتيار  الير قررة وا 
(  يام كا ي ار  ترون ا سريادتلم  هم الي ارات اليناسبة ل جه الير عة السنية وجلك بعيا  اية )

 ولم تنيع ا ااستيار  الير قة.  ا يناسبةيناسبة يش إضا ة  و ي ار  ترل سيادتلم  ن
فثثإ راثثياب الب ثثي  والباحثثي كرثثسي لسثثياسنست حسثثم نمثثاوتست ولسثثاة تست ال مالثث  

 .المل إ

 
 البـاحـث

 



 (3مرفق )تابع 
 المهاري استمارة تقـييم مستوى األداء

 

 (10من )الدرجة  المهــــــارة م

  الت ية ين الوقوف ) ريل( 1
  الت ية ين ال عوس ) زا ريل( 2
  الوقالة اللبيعيل) ن زن تاو( 3
  الوقالة الد ا ية )   و تاو( 4
  يسكة البدلة )كويآ كاتا( 5
  الت رك  عآ البساط) تاو اسبالآ( 6
  ا ا  التوازن)كوزونآ( 7
  السقلل ال عاليل) اون رو اوكييآ( 8
  السقلة ال انبية اليينر)ي  آ  وكو اوكييآ( 9
  ه دارو  وكو اوكييآ(السقلة ال انبية اليسرل) 10
  السقلل ااياييل الدائريل اليينر)ي  آ ياو يوارو اوكييآ( 11
  السقلل ااياييل الدائريل اليسرل)ه دارو ياو يوارو اوكييآ( 12
  ا بون س ونا آ 13
  يورتيل س ونا آ 14
  تاو اوتونآ 15
  او  ونآ 16
  كونآ  رويا 17
  او سوتو  ارو  18
   ارو او تنر  19
  دو  نآ براو 20



 

 ( 4مرفق )
 رجات تقييم مستوى األداء المهارىاستمارة تجميع د

نوع  م

 القيـاس
كم ـارةـالمه

ح
م

1
 

كم
ح
م

2
 

كم
ح
م

3
 

وع
جملم

ا
 

سط
تو

امل
 

1 

ي
ـد

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
بع

ال
 

      التحية من الوقوف ) ريه(
      التحية من الجلوس ) زا ريه( 2
      الوقفة الطبيعيه) شيزن تاي( 3
      قفة الدفاعية )جيجو تاي(الو  4
      مسكة البدلة )كومي كاتا( 5
      التحرك علي البساط) تاي اسباكي( 6
      اخالل التوازن)كوزوشي( 7
      السقطه الخلفيه) اوشيرو اوكيمي( 8
      السقطة الجانبية اليمنى)ميجي يوكو اوكيمي( 9

10 
السقققققققققطة الجانبيققققققققة اليسققققققققر ) يداري يوكققققققققو 

 اوكيمي(
     

السقققطه ااماميققه الدا ريققه اليمنى)ميجققي مققاي  11
 مواري اوكيمي(

     
12 

13 
السققققققطه ااماميقققققه الدا ريقققققه اليسققققققر ) يداري 

 ماي مواري اوكيمي(
     

      ايبون سيوناجي  14
      مورتيه سيوناجي 15
      تاي اوتوشي 16
      او جوشي 17
      كوشي جروما 18
      او سوتو جاري  19
      او تشى جاري  20

 

 



 (5مرفق )تابع 
 

 

 
 كلية التربية الرياضية للبنين          

 نظريات وتطبيقات رياضات المنازالتقسم   
 (5مرفق )

 استمــارة استطــالع رأى الخبــراء
 

 / ......................................السيد األستاذ الدكتور
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 :دراسة موضوعها بإجراء – بالل محمود محمد عبد الرازق الباحث/ يقوم 
مهوارا   الاثر برنامج تعليمي باستخدام الرسومم المتررةوع ىلوع تعلوم بعو        " 

 " األساسيع في رياضع الجمدم لدى أطفال الصم مضعاف السمع
بداء   حول:  الرأيلذا فالرجاء من سيادتكم التفضل باإلطالع وا 

  0تحديد الفترة الكلية للبرنامج التعليمى -
  0األسبـوع فيتحديد عدد الوحدات  -

  0تحديد زمـن الوحـدة -

  0البرنامج التعليمى فيلمكونات الوحدة  الزمنيالتوزيع  -

  0المقتـرح التعليمينموذج لمحتـوى وحدة من البرنامج  -
 

 إثراء البحث العلمى في والباحث يشكر لسيادتكم حسن تعاونكم ومساهمتكم الفعالة

 ،احـثـالب



 (5مرفق )تابع 
 األسبوع فيحديد زمن البرنامج وعدد مرات التكرار للوحدات استمارة استطالع رأى الخبراء حول ت

 لمكونات الوحدة  الزمنيوزمن الوحدة والتوزيع 
 

 ما يناسب الفترة الكلية للبرنامج.( حول أوالً: برجاء من سيادتكم وضع عالمة )

 (  )        عأسـابيـرة عشـ  )            ( عثمانية أسابي 

 ()          وعأربع عشرة أسب  (      )       وععشر أسب اثني

 ..........................................................مالحظــات
 

 أسبوع.( أمام عدد الوحدات لكل ثانياً: برجاء من سيادتكم وضع عالمة )

 ()          ا  مرتين أسبوعي  )            ( ـا  مــرة أسبوعي

    (          )   ا  ثالث مرات أسبوعي

 ( أمام زمن الوحدة التعليمية: ثالثاً: برجاء من سيادتكم وضع عالمة )

 ()          دقيقــــة  60  )            ( دقيقـــة  45 

 ()          دقيقـــة 120  )            ( دقيقـــة 90

 ..........................................................مالحظــات
 رابعاً: برجاء من سيادتكم تحديد زمن كل جزء من أجزاء الوحدة: 

 الزمــن مكونـات الوحـدة التعليمية  م
  )اإلحمـاء(  التمهيديالجزء   -1
  الجـزء الرئيسـى  -2
  إعــداد بدنـى  - 
  نشــاط تعليمـى  - 
  )التهـدئة( الختاميالجزء  -3
 

 



 (5مرفق )تابع 
 التعليمي المقترح.نموذج لمحتـوى وحدة من البرنامج  فيخامساً: رأى سيادتكم 

 محتـوى الوحـدة أجـزاء الوحـدة م
  التمهيديالجزء  -1

 )اإلحمـاء(
 -ألعاب صغيرة "ألعاب شعبية )وجدانية لهذه الفئة مـن العينـة  -أخذ الغياب

 جرى بسرعات متنوعة".  -مسابقات -ألعاب تمهيدية
   الرئيسيالجزء  -2
داد اإلعـ -أ 

 البدني
 
 

النشاط  -ب 
  التعليمي

 الجودوتعليم مهارة 

  - 
  - 
 تدريبـات على المهـارة   
  - 
  - 
 الختاميالجزء  -3

 )التهدئة(
   0بعض التوجيهات التربوية -تمرينات استرخاء وتهدئة -ألعاب صغيرة

 شكل العام للبرنامج.الرأي في ال مقترحات ترونها سيادتكم برجاء إضافتها بعد إبداء أي
 : الشخصي الرأي

 مقترحات أخرى:
1- ........................ 
2- ....................... 
3- ....................... 



(6تابع مرفق )  

 

 محتـوي البرنامج التعليمي المقترح.        

  ق.     60في البرنامج.               زمن الوحدة: الوحدة: تمهيدي.                                          األسبوع: قبل البدء 
                                                                                                                              سرعة اتخاذ القرار. - التحكم في االنفعال -ة المشارك –التعاون  الهدف التعليمي: نشاط ترويحي.                           الهدف التربوي:

 مالحظـــــــــــــــــــــات محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

 .(ق 5)اإلحماء 
 (36)سباق األكياس. -1  لعبة صغيرة:

 (37)المراوغ الجيد. -2               
 

  (38)شد الحبل. -1 لعبة صغيرة:  الجزء الرئيسي:
  (25.)الجري حول األعالم -2               

 إعداد بدني 

 ق( 15)

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
  (27).ةالدائرة الوثاب -1 لعبة صغيرة:

  (39)السبع طوبات. -2              
  (28).البحث عن المكان -3              

 

 الختام )التهدئة(

 (ق 5)
 المشي حول الملعب. -1              
 بعض التوجيهات التربوية. -2              
 .عمل تهيئة للبرنامج التعليمي -3              

 

 



(6تابع مرفق )  

 

                          ق.  60زمن الوحدة:                      األسبوع: األول                                                          .        وليالوحدة: األ 
                                     .قوة المالحظة –االنتباه  الهدف التربوي:                   .                    ربط الحزام الهدف التعليمي: 
  اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

 .(ق 5)اإلحماء 
تتابع التمرير فوق  (21)   -    ( )وقوف( الجري أماما  6)

 الرأس
  

)رقود الـذراعان بجانـا الجسـم. قل باليـدين(  نـي الـذراعين 5ـ1 الجزء الرئيسي:
  90من المرفق زاوية

  م من البدء العالي.60)وقوف( العدو 19ـ2
ــــــ3  )وقــــــوف.  بــــــاث الوســــــط( الو ــــــا بالقــــــدمين معــــــا .48ـ
)وقوف. أمام المنضـدة(  نـي الـركبتين مـع وضـع ال فـين 74ـ4

  علي األرض والمشي أماما  أسفل المنضدة.
  )وقوف( الجري الزجزاجي بين ال راسي52ـ5 
ادل لــا الجــذع )وقــوف فتحــا . الــذراعان فــي الوســط( تبــ88ـــ6

 علي الجانبين.

  
 ق( 15)إعداد بدني 

 

 

 

 

 

 



(6تابع مرفق )  

 

  اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 (زبون )يقوم الالعا بعد لبس البنطلون ـ 1
 م الجا ث "يوواجى " بوضع الجانا االيسر من الجا ث ـ 2

 االيمناعلى الجانا 
 م مسك الحزام "اوبى " من المنتصا ووضع منتصفة ـ 3

 اسفل البطن عند منطقة السرة
 م لا الحزام بعد ذلك للخلا  م بعد ذلك لالمام بحث يلا ـ 4

الحزام حول الوسط مرتين ويتقابل مرة اخرى اماما عند اسفل 
 البطن

 م يقوم الالعا بوضع الطرف االيسر اعلى االيمن ـ  5
تمرير الطرف االيسر من اسفل الى         ،يتم  ليتقاطعا

 اعلى مرة اخرى 
  م يتم عقد طرفى الحزام بربطة قويةـ 6

 

 

 

 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)      

2  -   4   

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة:       بوع: األول.            .                                                              األس انيةالوحدة: ال
       .التعاون  –سرعة رد الفعل  .                                 الهدف التربوي:التحيه من الوقوفالهدف التعليمي: تعليم 

 مالحظـــــــــــــــــــــات  محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   24  - 1 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
1 – 17 – 44 – 77 – 49 – 85   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 ـ يقف االعب بشكل طبيعي النظر الي االمام.1
 ـ الكفين جانب الجسم على الفخذين.2
 ـ القدمين باتساع الحوض.3
 ـ يقوم االعب بثني الجزع الي االمام بشكل بسيط 4
 الي االمام علي الفخذين.ـ لف الكفين 5
 ـ النظر الي االمام6
 ـ العودة للوضع االصلي.7
  

يعتبر هذا النوع 
من التحية اال  ر 

استخداما فى 
رياضة الجودو 

وخاصة فى 
مهاراث اللعا من 

وازا -اعلى )ناجى
nage-waza)  

 

 الختام      
 

1 -  5 
  

 



(6تابع مرفق )  

 

 .ق 60زمن الوحدة:                          .االولاألسبوع:                                                        .الوحدة: ال ال ة
  السرعة.–حسن التصرف  الهدف التربوي:                        .التحيه من الجلوسالهدف التعليمي: 
  ــــاتمالحظـــــــــــــــــ محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   21   -  6 .(ق 5)اإلحماء 

   88 – 52 – 74 – 48 – 19 – 5 الجزء الرئيسي:
 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 

 

 

ــــــن  ــــــوع م وهــــــذا الن
التحية يعتبـر اال  ـر 
رســمية ول نــه االقــل 
ــــوع  ــــن الن شــــيوعا م
ــــك النــــه  االخــــر وذل
بطـــىء مـــن الناحيـــة 
التنفيذيـة ،ويســتخدم 

ــــل  عــــادة ــــد او قب بع
ــــــــــا  مهــــــــــاراث اللع

 ، االرضي

 الختام )التهدئه(

 ق(5)

 

 4ـ2

  

 
  



(6تابع مرفق )  

 

 .ق 60زمن الوحدة:                        .األسبوع: ال اني                                                      .الوحدة: الرابعة 
 الدقة. –التعاون الهدف التربوي:                         . (Hen-Taiالوقفاث )هن تاى الهدف التعليمي: 
 مالحظات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   23  - 4 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:

 إعداد بدني   93 - 60 – 71 – 39 – 18 – 8

 ق( 15) 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 : الهجوم أوضاع -

 ل على ثالثة اوضاع هى :ويشتم

وهـى وضـع الهجـوم ،  ChizenTai (الوقفة الطبيعيـة )شـيزن تـاى
الطبيعـى العــادف و يــة تكــون القـدمان متباعــدتان ومتــواز تين والحــوض 

 .مد وع لالمام قليال

-Migiشـيزن تـاى –)ميجـى  األيمـنالوقفة الطبيعية من الجانا -

ChizenTai)  و يـــك تكـــون ؛  األيمـــن الطبيعـــيوهـــو وضـــع الهجـــوم
 بمسا ة مناسبة؛  لألمامالقدم اليمنى متقدمك 

 

 

 

 

 

 
 



(6تابع مرفق )  

 

 مالحظات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

نشاط تعليمي تابع 

 (ق 35)وتطبيقي 
ـــا  - ـــة مـــن الجان ـــة الطبيعي ـــاى  -)هـــادارى  األيســـرالوقف شـــيزن ت

Hadari-ChizenTai)  ؛  األيســــر لطبيعــــياوهــــو وضــــع الهجــــوم
و يــك تكــون القــدم اليســرف متقدمــة لالمــام بمســا ة مناســبة ؛ و البــا مــا 
يتخذ هذا الوضع الالعب االيسـر )االشـول( بوبعـض الالعبـون الـذين 
 يتميزون بمهارات  نية عالية واللذين يجيدون الرمى من كال الجانبين.

 

 
 

 

 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)

 
 13ـ7
 

  

  

 
 
 
 
 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة:     .                   ل انيوع: االوحدة: الخامسة.                                                      األسب
  القدرة على التذكر. –سرعة تغيير االتجاه  الهدف التربوي:                        . (Hen-Taiالوقفاث )هن تاى الهدف التعليمي:     

 مالحظات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة زاء الوحدةأج

   25  - 9 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
6 – 21 – 38 – 73 – 58 - 80   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
 اوضاع الدفاع:

 ويشتمل على ثالثة اوضاع هى:
نفس  وهى،  (JigoTaiو تاى الوقفة الدفاعية )جيج -

تاف( ولكن مع ز ادة المسا ة  -وضع الهجوم الطبيعى )شيزن 
الموجودة بين القدمين وكذلك ثنى الركبتين بدرجة اكبر ما 

 .يساعد على الهبوط بمركز الثقل السفل

جيجو تاى -الوقفة الدفاعية من الجانا االيمن )ميجى -
’Migi-JigiTai)  ؛و يك تكون  وضع الد اع االيمن ىوهب

القدم اليمنى متقدمة لالمام مع ز ادة المسا ة بين القدمين 
وكذلك ثنى الركبتين بدرجة اكبر مما يساعد على الهبوط 

 .بمركز ثقل الجسم السفل

  

 



(6تابع مرفق )  

 

 مالحظات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

نشاط تعليمي تابع 

 (ق 35)وتطبيقي 
ـــا  - ـــة مـــن الجان ـــة الطبيعي ـــاى  -)هـــادارى  األيســـرالوقف شـــيزن ت

Hadari-ChizenTai)  ؛  األيســــر الطبيعــــيوهــــو وضــــع الهجــــوم
و يــك تكــون القــدم اليســرف متقدمــة لالمــام بمســا ة مناســبة ؛ و البــا مــا 
يتخذ هذا الوضع الالعب االيسـر )االشـول( بوبعـض الالعبـون الـذين 

 ن يجيدون الرمى من كال الجانبين.يتميزون بمهارات  نية عالية واللذي

 

 

 

 

 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)

 
 13ـ7
 

  

  

 

 

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة:                                            .الثانياألسبوع:                                  لوحدة: السادسة.                    ا

  المشاركة. –اإلحساس بالزمن والمكان  الهدف التربوي:                      Kumi-Kataكاتا-ة)كومىمسكة البدلالهدف التعليمي: 

 مالحظـــــــــــــــــــــات محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

  26  - 7 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
9 – 25 – 40 – 76 – 51 – 81  

 ق( 15)بدني إعداد 

        نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
 الطريقة االولى:

 .ت ون اليد اليسرى ممسكة بال م االيمن لسترة الخصم عند مستوى اسفل مفصل المرفقـ 1

 اليد اليمنى ممسكة بقالبة السترة من الجهة اليسرى.ـ 2

 الطريقة ال انية :

رة مـن الخلـا ، واليـد اليسـرى تمسـك ال ـم وفيها تمسك اليد اليمنى الحافة اليسـرى للسـت
 االيمن .

 الطريقة ال ال ة: 

 وفيها يتم مسك حافتى سترة الخصم باليدين معا كل يد فى جهة    

 
 

ــــة احــــد االوضــــاع االساســــية  تعتبــــر مســــكة البدل
الهامــة فــى رياضــة الجــودو حيــث تلعــا دورا كبيــرا 
ــوة الالعــا مــن االطــراف الــى  ــى نقــل ق ومباشــرا ف

وتساعد الالعا علـى توقـع مـا سـيقوم بـة الجذع ،
المنافس ، و حركاتـة طـوال زمـن المبـاراة  ومسـكة 
البدلــة الجيــدة ال تمكــن الالعــا ا نــاء الصــراع مــن 
ــذ المهــارة فحســا  بــل  ــق لحظــه مناســبة لتنفي خل
تمكنــه ايضــا مــن تحليــل تحركــاث خصــمة ايضــا، 

 وعند البدء فى تعليم فى طريقة المسك الصحيح

 هدئة( الختام )الت

      (ق 5)         
  14ـ8



(6تابع مرفق )  

 

         ق.  60زمن الوحدة: .                 ال الثالوحدة: السابعة.                                                      األسبوع: 
  التركيز. –االنتباه  .                    الهدف التربوي:التحرك علي البساطالهدف التعليمي: تعليم مهارة 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   28  - 14 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
3 – 22 – 43 – 78 – 50 - 84   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 اشى " –التحرك الطبيعى " او ومى  -أ

وهو مثل التحرك العادف  تتحرك قدم ثم تتبعها      
االخرف بو جب مالحظـة ان التحـرك يكـون بـالزحف 

 وعدم ارتفاع القدم عن البساط .

 

 اشى " –اسلوب " تسوجى  -ب
و يهـــــا يقـــــوم الالعـــــب بـــــالتحرك لالمـــــام بالقـــــدم 
االماميـة تتبعهـا القـدم الخلفيـة  ـى نفـس االتجـاة بمــع 

ك يكـــون بـــالزحف بالمســـا ة بـــين مالحظـــة ان التحـــر 
القــدمين ثابتــة التقــل بمعنــى انــة عنــد التحــرك لالمــام 

 من وضع ميجى شيزن تاف  القدم االمامية 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6تابع مرفق )  

 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
تتحـــرك لالمـــام مســـا ة معينـــة تتبعـــك  ()اليمنـــى 

نفــس المســا ة ب هــذا و جــب  (القــدم الخلفيــة )اليســرف 
 اال تقل المسا ة بين القدمين عن اتساع الكتفين .

 التحرك الدائرف "موارف سباكى " -ج
و يهــا يتحــرك الالعــب بشــكل دائــرف لالمــام 
او للخلــــف او ــــى شــــكل دائــــرة ب ويقــــوم الالعــــب 

مـــام  ـــى شـــكل دائـــرف ثـــم تتبعهـــا بتحر ـــك قـــدم لال
االخـــرف ايضـــا بشـــكل دائـــرف لتوضـــع بجوارهـــا ب 
هـــذا و جـــب اال تقـــل المســـا ة بـــين القـــدمين عـــن 

 اتساع الكتفين .
  

    

 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 الختام )التهدئة(

  (ق5)

 

   12ـ6

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة:     .                  ال الثوع: بالوحدة: ال امنة.                                                      األس
 سرعة رد الفعل. –الدقة  الهدف التربوي:             (Kozushiاخالل التوازن )كوزوشى الهدف التعليمي: تعليم مهارة 

 اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة
مالحظــــــــــــــــــ

 ـــات

   27  - 3 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
10 – 29 – 47 – 62 – 61 - 86   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
اخالل توازن الخصم يحدث او يـتم عـن طر ـل الـد ع 
او الضغط او الر ع او اثناء تغيير مكانك واخذ مكان 

 .حديد

ارتكــاز  والكوزوشـى هـو عمـل يــلدف الـى كسـر قاعـدة
الخصــــم وهــــو يعتبــــر تنفيــــذ لرميــــة ناجحــــة  ــــى وقــــت 

 قصير مع االقتصاد  ى الجهد المبذول

و جــب علــى الالعــب اســتغالل قــوة منا ســك وتحركاتــك 
ضــغط المنــا س " اوكــى "   ــاذاتوازنــك ب  إخــاللعنــد 

 على المهاجم " تورف " وضغط المهاجم "تورف "

  

 

 الختام )التهدئة( 

    (ق 5)      
   15ـ11

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة:       .                ال الثسبوع: األ    الوحدة: التاسعة.                                                       
      السرعة. –شدة التركيز  الهدف التربوي:                         .     (Ukemiالسقطاث )اوكيمى  الهدف التعليمي:

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة وحدةأجزاء ال

   29  - 2 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:

 15)إعداد بدني    87 - 53 – 66 – 41 – 26 – 2

 ق(

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الســـــقطة الخلفيـــــة )اوشـــــيرو -1
 . (Ushiro-Ukemiاوكيمى 

من وضـع الرقـود علـى الظهـر والنظـر الـى  -
 الحزام يقوم الالعا بضرا البساط بالذراعين 

ــذراعين امامــا  - ــوس طــوال ال مــن وضــع الجل
يقوم الالعا بالدحرجـة للخلـا للسـقوط علـى 
ــــاطع الــــذراعين امــــام  ــــر ويجــــا ان تتق الظه
الجســم قبــل ضــرا البســاط وان يكــون النظــر 

ــى علــى الحــزام ، ويجــا ا ن تــتم الدحرجــة عل
الظهــر بالتــدريج بحيــث يــتم النــزول بالمنطقــة 

 القطنية  م الظهرية 
 

 

 



(6تابع مرفق )  

 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

نشاط تعليمي تابع 

 (ق 35)وتطبيقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــة يقــوم الالعــ - ا مــن وضــع بعــد اتقــان هــذه المرحل
القرفصـاء والــذراعين امامـا والســقوط علـى المقعــدة  ــم 
الظهـــر بالتـــدريج المتصـــا، الصـــدمة ، ويـــتم ضـــرا 
البســـاط بالـــذراعين وال فـــين وان ت ـــون الـــذراعين مـــع 

ــــدرها  ــــى  45الجســــم زاوة ق ــــتم الت ــــرار حت درجــــة ، ي
 الوصول لمرحلة االتقان .

ــ - ــك ب ــد ذل ــوم الالعــا بع الســقطة مــن وضــع  أداءيق
 قوف الو 
 4ـ

 

 

 لختام )التهدئة( 

      (ق 5)
   4ـ1

 
 
 
 
 
 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة: .                الرابعاألسبوع:      الوحدة: العاشرة.                                                        
                                            .ال قة بالنفس – لشجاعةادف التربوي: اله       . (Ushiro-Ukemiاوكيمى  -السقطة الخلفية )اوشيرو تابعالهدف التعليمي:

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   30  - 15 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
12 – 31 – 36 – 65 – 59 - 79   

 ق( 15)ني إعداد بد

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 ـ شرح المهارة .1

 نموذج . أداءـ 2

ويقذوم  uـ يقف التالميذ  علذي شذ   3

 المهارة. أداءك  العب ب

ـذ تحذحيا اطخطذاء ل ذ  العذب علذذي 4

 حدا.

العذب يذيدي  طحسذ ـ عم  مسابقة 5

 .لمهارة

 

 

الختام 

 ق(     5)التهدئة()

3 -  13  

 



(6تابع مرفق )  

 

                ق.  60زمن الوحدة: .          الرابعاألسبوع:                                        دية عشرة.                   الوحدة: الحا
  التعاون. –الدقة  الهدف التربوي:              (Yoko –Ukemiاوكيمى  -السقطة الجانبية )يوكو الهدف التعليمي:
 مالحظـات اإلخراج ـوي الوحـــــــدة التعليميــــــةمحتــــــــ أجزاء الوحدة

   31  - 2 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
8 – 33 – 42 – 69 – 56 – 83   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
 -Migiاوكيمـى  –يوكـو  –السقطة الجانبيـة مـن الجانـا االيمـن )ميجـى  1

Yoko – Ukemi) 
ع الرقود على الجانا االيمن يقـوم الالعـا بمرجحـة الـذراع اليمنـى من وض -

 العلى لضرا البساط .
من وضـع الجلـوس طـوال والـذراع اليسـرى ممسـكة بـالحزام واليمنـى مفـرودة  -

للجانا االيمن ، يقوم الالعا بمرجحة الذراع االيمـن لالمـام وللجانـا االيسـر 
 مع الدحرجة والسقوط على الجانا االيمن.

مــن وضــع القرفصــاء الــذراع اليمنــى جانبــا واليســرى ممســكة بــالحزام يقــوم  -
ــذراع والرجــل اليمنــى جهــة اليســار للســقوط علــى الجانــا  الالعــا بمرجحــة ال

 االيمن 
  السقطة كامال من وضع الوقوف أداء -

 
 

 

 

   12  - 8 ق(     5الختام )التهدئة()

 

 

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة: .                         الرابعاألسبوع:                                   الوحدة: ال انية عشر.                    
  المشاركة. –حسن التصرف  .                               الهدف التربوي:السقطة الجانبيةتعليم مهارة  الهدف التعليمي:

 مالحظـات اإلخراج يــــــةمحتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليم أجزاء الوحدة

   32  - 11 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
13 – 24 – 35 – 68 – 57 – 91   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)

اوكيمــى  -يوكـو -السـقطة الجانبيــة مـن الجانــا االيسـر )هــادارى  -ا 
Hadari- Yoko- Ukemi) 

االيسـر يقـوم الالعـا بمرجحـة الـذراع من وضع الرقود علـى الجانـا  -
 اليسرا العلى لضرا البساط .

ــي ممســكة بــالحزام واليســرا  - مــن وضــع الجلــوس طــوال والــذراع اليمن
مفـرودة للجانـا االيســر ، يقـوم الالعــا بمرجحـة الــذراع االيسـرا لالمــام 

 وللجانا االيمن مع الدحرجة والسقوط على الجانا االيسر.
راع اليسرا جانبا واليمني ممسكة بالحزام يقوم من وضع القرفصاء الذ -

الالعا بمرجحة الذراع والرجل اليسرا جهة اليمين للسقوط على الجانا 
 االيسر 

 السقطة كامال من وضع الوقوف أداء -

 

 
 

 

  5  - 6 ق(     5الختام )التهدئة()

 
 
 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة:    .      الخامسسبوع: األ                   الوحدة: ال ال ة عشر.                     
  التركيز. – الجرأة الهدف التربوي:.  (Mae –Maoari- Ukemiاوكيمى  -ماوارى  -السقطة االمامية الدائرية )ماى الهدف التعليمي: 

 اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة
ـاالحظم

 ت

   34  - 10 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
15 – 27 – 36 – 63 – 54 - 92   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
اوكيمـــى  -مـــاوارى  -مـــاىميجـــي ـ ) اليمنـــى الســـقطة االماميـــة الدائريـــة

Mae –Maoari- Ukemi) 
 من وضع الوقوف يقوم الالعا بوضع القدم اليمنى امامه . -
لجـذع لالمـام والسـفل لوضـع ال فـين علـى االرض يقوم الالعـا ب نـى ا -

علــى ان يكــون اليــد اليمنــى بجــوار  القــدم اليمنــى مــن الــداخل واالصــابع 
 تشير للخلا وتوضع اليسرى عكسها مع النظر للخلا 

يقوم الالعا بـدفع االرض بالرجـل اليمنـى مـع مرجحـة اليسـرى العلـى  -
 سر ولالمام والسقوط على ال تا االيمن والجانا االي

 المهارة كاملة من الوقوف  أداء -
 المهارة من المشى  م من الجرى  أداء -
 المهارة من فوق الزميل أداء -

 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)

1 -  14 

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60لوحدة: زمن ا   .          الخامساألسبوع:        الوحدة: الرابعة عشر.                                                  
  الحكمة. –النظام  الهدف التربوي:.(Mae –Maoari- Ukemiاوكيمى  -ماوارى  -السقطة االمامية الدائرية )ماى الهدف التعليمي:

 اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

مالحظــ

ــــــــــــ

 ـــــــات

   33  - 14 .(ق 5)اإلحماء 

 الرئيسي: الجزء
14 – 19 – 37 – 64 – 49 - 93   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
 (اوكيمى -ماوارى  -ماىهداري ـ ) اليسرا السقطة الدائرية

 امامه . اليسرامن وضع الوقوف يقوم الالعا بوضع القدم  -
يقوم الالعـا ب نـى الجـذع لالمـام والسـفل لوضـع ال فـين علـى  -

من الـداخل  اليسرابجوار  القدم  اليسراض على ان يكون اليد االر 
 عكسها مع النظر للخلا  اليمنيواالصابع تشير للخلا وتوضع 

 اليمنــيمــع مرجحــة  اليسـرايقـوم الالعــا بــدفع االرض بالرجــل  -
 االيمنوالجانا  االيسرالعلى ولالمام والسقوط على ال تا 

 المهارة من المشى  م من الجرى  أداء -
 

 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)

1 -  14 

 
 



(6تابع مرفق )  

 

        ق.  60زمن الوحدة: .                الخامساألسبوع:                                    الوحدة: الخامسة عشر.                 
  حسن التصرف في المواقا الصعبة. -المشاركة  بوي:الهدف التر                              .      مراجعه علي السقطاث الهدف التعليمي:
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   21  - 11 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
4 – 18 – 46 – 77 – 52 - 86   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35) وتطبيقي
 . (Ushiro-Ukemiاوكيمى  -السقطة الخلفية )اوشيرو  - 1
 مع الشرح. نموذج أداءـ 

 العا. ألحسنـ عمل مسابقة 
 –يوكــــو  –الســـقطة الجانبيــــة مــــن الجانـــا االيمــــن )ميجــــى  -2

 (Migi- Yoko – Ukemiاوكيمى 
 مع الشرح. نموذج أداءـ 

 العا. ألحسنـ عمل مسابقة 
اوكيمـى  -يوكـو -)هـادارى  األيسـرلجانـا السقطة الجانبية مـن اـ3

Hadari- Yoko- Ukemi) 
 مع الشرح. نموذج أداءـ 

 العا ألحسنـ عمل مسابقة 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



(6تابع مرفق )  

 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

نشاط تعليمي بع تا

 (ق 35)وتطبيقي 
اوكيمـى  -مـاوارى  -)مـاى اليمنـي ية الدائريـةالسقطة االمام

Mae –Maoari- Ukemi) 
 نموذج مع الشرح. أداءـ 

 العا ألحسنـ عمل مسابقة 
اوكيمــى  -مــاوارى  -)مــاى اليســرا الســقطة االماميــة الدائريــة

Mae –Maoari- Ukemi) 
 نموذج مع الشرح. أداءـ 

 العا ألحسنـ عمل مسابقة 
 ا يؤدي السقطاث .الع ألحسنفي النهايه عمل سباق 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

الختام      

   (ق5))التهدئة(

  
 8ـ3

  



(6تابع مرفق )  

 

       ق.  60زمن الوحدة: .                   السادسالوحدة: السادسة عشر.                                                      األسبوع: 
  المشاركة. –القدرة علي المراوغة  الهدف التربوي:                 .            سيوناجى ايبون الهدف التعليمي: تعليم مهارة 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   37  - 19 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:

 15)إعداد بدني    82 - 58 – 67 – 48 – 30 – 16

 ق(

شاط تعليمي ن

 35)وتطبيقي 

 (ق

 كاتا(-كومى-وقوف المسك العادى من االوكى والتورى )ميجىـ 
اتجاة اخالل التوازن يكون لالمام عن طريق قيام التورى بسحا االوكى لالمـام بالـذراعين ـ 

 مع تحريك القدم اليمنى لالمام فى اتجاة القدم اليمنى لالوكى .

وكــى ولــا الــذراع االيمــن حــول العضــد االيمــن لالوكــى مــع يقــوم التــورى بتــرك ياقــة بدلــة اال  ـ  
ــى  ــالظهر ، مــع  ن ــى ،و مواجهــة االوكــى ب ــدم اليمن ــدم اليســرى بجــوار الق ــدوران ووضــع الق ال

 .الركبتين 
يقوم التورى برفع االوكـى علـى الظهـر والرمـى عـن طريـق مـد الـركبتين والـدفع بالمقعـدة مـع ـ 

 مع ميل الجذع لالمام الجذا بالذراعين لالمام والعلى والسفل
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

الختام 

 ق(     5)التهدئة()

5 -  15  



(6تابع مرفق )  

 

ق.  60زمن الوحدة:   .                   السادس: األسبوع      الوحدة: السابعة عشر.                                                      
 االنتباه. –التعاون الهدف التربوي:                               .سيوناجى ايبون مهارة  مراجعه علي الهدف التعليمي:
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   36  - 17 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
1 – 33 – 34 – 75 – 56 - 85   

 ق( 15)إعداد بدني 

شاط تعليمي ن
 (ق 35)وتطبيقي 

 شرح المهارة  -1
ــديو او الحاســا  أداء -2 ــق الفي نمــوذج للمهــارة وعرضــها عــن طري
 االلى 
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 لرمى با أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8

 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

  

الختام 

 ق(     5)التهدئة()

10 -  12   

 



(6تابع مرفق )  

 

              ق. 60زمن الوحدة:           .   السادس الوحدة: ال امنة عشر.                                                       األسبوع:
  النظام. –من الوقث  االستفادة الهدف التربوي:       .                    مورتية سيو ناجىالهدف التعليمي: تعليم مهارة 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   38  - 13 .(ق 5)حماء اإل

 الجزء الرئيسي:
5 – 25 – 39 – 62 – 60 – 88   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 

 

 

 

 

 

 

 

-كـومى-وقوف المسـك العـادى مـن االوكـى والتـورى )ميجـىـ 
 كاتا(

اتجــاة اخــالل التــوازن يكــون لالمــام عــن طريــق قيــام التــورى ـــ 
ذراعين مـــع تحريـــك القـــدم اليمنـــى بســـحا االوكـــى لالمـــام بالـــ

 لالمام

ــ  يقــوم التــورى بتحريــك مفصــل المرفــق االيمــن اســفل العضــد ـ
االيمن لالوكى مع الـدوران ووضـع القـدم اليسـرى بجـوار القـدم 

 اليمنى ،و مواجهة االوكى بالظهر

ـــ  ـــى ـ ـــد اليمن مـــع اســـتمرار الســـحا باليـــد اليســـرى للتـــورى الي
لــى الظهــر والرمــى عــن لالوكــى يقــوم التــورى برفــع االوكــى ع

طريـــق مـــد الـــركبتين والـــدفع بالمقعـــدة مـــع الجـــذا بالـــذراعين 
 لالمام والعلى والسفل مع ميل الجذع لالمام

 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)

 
 9ـ7

  



(6تابع مرفق )  

 

 ق. 60زمن الوحدة: .        السابععشر.                                                      األسبوع: الوحدة: التاسعة 
  التعاون. - االلتزام –الصدق  الهدف التربوي:       .      مورتية سيو ناجىتعليم مهارة مراجعه علي الهدف التعليمي: 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج تعليميــــــةمحتـــــــــوي الوحـــــــدة ال أجزاء الوحدة

   25  - 12 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
9 – 32 – 36 – 68 – 61 – 81   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 شرح المهارة  -1
 نموذج للمهارة وعرضها عن طريق الفيديو او الحاسا االلى  أداء -2
 المهارة فى عداث  اءأد -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 .ريالمبارة  المهارة فى ظروف تشابة ظروف أداء -9

 

 

 

الختام 

 ق(     5)التهدئة()

6 -  8  

 
 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة:   .                    علساب: الوحدة: العشرون.                                                          األسبوع
   العمل كفريق واحد. – االنسجام الهدف التربوي:       .                        اوتوشى –تاى  تعليم مهارة الهدف التعليمي:
 ــــــــــــــاتمالحظـــــــ اإلخراج                   محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة جزاء الوحدة

   39  - 20 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
2 – 17 – 35 – 73 – 55 – 79   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 كاتا(-كومى-وقوف المسك العادى من االوكى والتورى )ميجى ـ

 ـ اتجاة اخالل التوازن يكون لالمام يمين 
 المام فى اتجاة القدم اليمنى لالوكى من الخارج .ـ تحريك القدم اليمنى ل

فــى نفــس الوقــث ومــع اســتمرار الســحا لالمــام والعلــى يقــوم التــورى 
 بالدوران ووضع الرجل اليسرى بجوار اليمنى

ـ  فى نفس الوقث ومع استمرار السحا لالمام والعلى يقـوم التـورى بمـد 
ليمنى لالوكى مـع الرجل اليمنى لتوضع على المشط بجوار وخارج القدم ا

ان ناء خفيا فى الركبة مع الدوران لجهـة اليسـار مـع مـد مفصـل الركبـة 
 اليمنى فى نفس الوقث ليسقط االوكى .

 

 

 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)         

 
 
1 -  5 

  

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة:     .             سابعلاألسبوع:      الوحدة: الواحدة والعشرين.                                            
  القدرة علي اتخاذ القرار. –الذكاء  .              الهدف التربوي:(اوتوشى –تاى )تعليم مهارة مراجعة علي الهدف التعليمي:

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   29  - 6 .(ق 5)حماء اإل

 الجزء الرئيسي:

 15)إعداد بدني    83 - 51 – 76 – 41 – 22 – 8

 ق(

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 شرح المهارة  -1
 نموذج للمهارة وعرضها عن طريق الفيديو او الحاسا االلى  أداء -2
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبار أداء -9

 
 

 

 
 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)           

 
 4ـ2

  



(6تابع مرفق )  

 

.                              ق 60زمن الوحدة:    .            ال امنسبوع: األ            الوحدة: ال انية والعشرين.                                        
  تنفيذ األوامر. –الطاعة  الهدف التربوي:                                     جوشى –او  تعليم مهارة الهدف التعليمي:

 مالحظـــــــــــــــــــــات      اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   27  - 10 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
7 – 21 – 37 – 65 – 53 - 91   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 وقوف المسك العادى من االوكى والتورى ـ 

 اتجاة اخالل التوازن يكون لالمامـ 

يقوم التورى بتـرك ياقـة بدلـة االوكـى ولـا الـذراع االيمـن ـ 
 حول وسط االوكى مع الدوران ووضع القدم اليسرى بجوار

 القدم اليمنى

 مواجهة االوكى بالظهر مع  نى الركبتينـ 

ـــ  اســـتمرار الســـحا باليـــد اليســـرى للتـــورى اليـــد اليمنـــى  ـ
 لالوكى يقوم التورى برفع االوكى على الظهر والرمى

 

 

 

 

 
 

 

 الختام )التهدئة( 

      (ق 5)         

 
 9ـ3

 

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: .             ال امناألسبوع:                               الوحدة: ال ال ة والعشرين.                         
 المشاركة. –العمل في فريق الهدف التربوي:                           . جوشى –او تعليم مهارة  مراجعة علي الهدف التعليمي:

 مالحظـــــــــــــــــــــات خراجاإل محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   28  - 13 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
3 – 26 – 47 – 69 – 57 – 84   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 شرح المهارة  -1
 نموذج للمهارة وعرضها عن طريق الفيديو او الحاسا االلى  أداء -2
 ث المهارة فى عدا أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

 

 

 

ختام ال

  (ق5))التهدئة(

 7 -  12   



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: .             ال امنالوحدة: الرابعة والعشرين.                                                 األسبوع: 
  الصدق. –التعاون  –ل التحكم في االنفعا .                          الهدف التربوي:جوشى -اوكىتعليم  مراجعة علي الهدف التعليمي:
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   21  - 11 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
4 – 18 – 46 – 77 – 52 - 86   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 كاتا(-كومى-عادى من االوكى والتورى )ميجىوقوف المسك ال ـ 1
 اتجاة اخالل التوازن يكون لالمام ـ2
 تحريك القدم اليمنى لالمام فى اتجاة القدم اليمنى لالوكى وللداخلـ 3
يقوم التورى بتـرك ياقـة بدلـة االوكـى ولـا الـذراع االيمـن حـول وسـط ـ 4

 االوكى فوق الحزام
رى اليـــد اليمنـــى لالوكـــى يقـــوم اســـتمرار الســـحا باليـــد اليســـرى للتـــو ــــ 5

 التورى برفع االوكى على الظهر
 والرمى عن طريق زحلقة االوكى من على الجاناـ 6
 

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(

 6 -  15   



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60: زمن الوحدة.             التاسعوالعشرين.                                                 األسبوع:  الخامسةالوحدة: 
  الصدق. –التعاون  الهدف التربوي: .                         جوشى -اوكىتعليم  مراجعة علي الهدف التعليمي:
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   28ـ14 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
3 – 22 – 43 – 78 – 50 - 84   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 شرح المهارة  -1
نموذج للمهارة وعرضها عن طريق الفيديو او الحاسـا  أداء -2

 االلى 
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   12ـ7 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: .             التاسعاألسبوع:                   والعشرين.                                السادسةالوحدة: 
  الصدق. – الشجاعة الهدف التربوي:                .                        جروما –كوشى تعليم  الهدف التعليمي
 ـــــــــاتمالحظــــــــــــ اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   23ـ4 .(ق 5)اإلحماء 

   93 - 60 – 71 – 39 – 18 – 8 الجزء الرئيسي:
 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 كاتا(–كومى –وقوف المسك العادى من االوكى والتورى )ميجى  -1
 .المسك باليد اليمنى من خلا الرقبةـ 2
 .ماماتجاة اخالل التوازن يكون لالـ 3
يقـوم التـورى بتـرك ياقـة بدلـة االوكـى ولـا الـذراع االيمـن حـول رقبـة  ـ4

 .االوكى مع الدوران
مع اسـتمرار السـحا باليـد اليسـرى للتـورى اليـد اليمنـى لالوكـى يقـوم  ـ5

 .التورى برفع االوكى على الظهر والرمى
التوافــق بــين حركــة الــذراعين والــدفع بــالحوض ومــد الــركبتين فــى وقــث ـــ 6

 . واحد

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   15ـ5 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: .             التاسعوالعشرين.                                                 األسبوع:  ةالسابعلوحدة: ا
  الصدق. – العمل في فريق تربوي:الهدف ال                .                        جروما –كوشى تعليم مراجعة على  الهدف التعليمي
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   30ـ15 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
12 – 31 – 36 – 65 – 59 – 79   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 هارة شرح الم -1
نمــوذج للمهــارة وعرضــها عــن طريــق الفيــديو او الحاســا  أداء -2

 االلى 
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 ى المهارة مع منافس ايجاب أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

 

 
 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   7ـ3 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: .             العاشراألسبوع:     والعشرين.                                                ةال امنلوحدة: ا
  الصدق. –التعاون  الهدف التربوي:                      .       جارى  –اوسوتو : تعليم مهاره  يالهدف التعليم

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   28ـ14 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:

 15)إعداد بدني    84 – 50 – 78 – 43 – 22 – 3

 ق(

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
كاتا( مع مالحظة رفع –كومى –وقوف المسك العادى من االوكى والتورى )ميجى ـ 1

 .اليد اليمنى لت ون فى مستوى الرقبة
 .اخالل التوازن فى االتجاة الخلفى االيمنـ2
 .يمنى اخذ خطوة بالقدم اليسرى لالمام لتوضع بجوار قدم االوكى الـ 3
 يجا مالحظة وجود مسافة تسمح بمرور الرجل اليمنى للتورى . ـ4
استمرار الدفع باليدين يقوم التـورى بمرجحـة الرجـل اليمنـى لالمـام ومـع مالحظـة ـ  5

ان يالصق الجانا االيمن من صـدر التـورى الجانـا االيمـن مـن صـدر االوكـى و نـى 
 الجذع لالمام والسفل .

 .لرجل اليمنى للخلا كنس قدم االوكى من اسفل الساقيقوم التورى بمرجحة اـ 6

 

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   15ـ5 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: .             العاشروالعشرين.                                                 األسبوع:  ةالتاسعلوحدة: ا 
  الصدق. – الشجاعة الهدف التربوي:        .       جارى  –اوسوتو :مراجعه على تعليم مهاره  الهدف التعليمي
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   21ـ11 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
4 – 18 – 46 – 77 – 52 – 86   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)طبيقي وت
 شرح المهارة  -1
نمــوذج للمهــارة وعرضــها عــن طريــق الفيــديو او  أداء -2

 الحاسا االلى 
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   15ـ5 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة:   .           العاشراألسبوع:                        .                                              ال ال ون لوحدة: ا
  .التركيز – الشجاعة الهدف التربوي:                .                        جارى  –اواتش تعليم  الهدف التعليمي
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   23ـ14 .(ق 5)اإلحماء 

   93 - 60 – 71 – 39 – 18 – 8 الرئيسي:الجزء 
 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 .كاتا(–كومى –وقوف المسك العادى من االوكى والتورى )ميجى  ـ 1
 (يقوم التورى باخالل توازن االوكى فى االتجاة )خلا يسارـ 2
يث توضع بين قدمى االوكى حيث يقوم التورى باخذ خطوة لالمام بالقدم اليمنى ح ـ3

 .مع استمرار الدفع باليدين للخلا وللجانا االيمن 
يقــوم التــورى باخــذ خطــوة لالمــام بالقــدم اليســرى لتوضــع بجــوار القــدم اليمنــى مــع ـــ  4

 .ذع لالمام ، مع  نى الركبتين استمرار الدفع و نى الج
ع لالمـام يقـوم التـورى استمرار الدفع باليدين للخلا وللجانا االيمن ، و نى الجذـ 5

بتمرير القدم اليمنى من بين قدمى االوكى وكنس قدم االوكى اليسرى من الخلا مع 
   مراعاة ان تاخذ القدم اليمنى شكل دائرة فى حركة ال نس

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   12ـ6  



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: عشر.              الحادياألسبوع:       .                                           وال ال ون  الواحدلوحدة: ا
  الصدق. – الحكمة الهدف التربوي:       .                 جارى  –اواتش تعليم مراجعة على  الهدف التعليمي
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

    22ـ14    .(ق 5)إلحماء ا

 الجزء الرئيسي:
   3 – 22 – 43 – 78 – 50 - 84   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 شرح المهارة  -1
نمــــوذج للمهــــارة وعرضــــها عــــن طريــــق الفيــــديو او  أداء -2

 الحاسا االلى 
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   8ـ2    



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: .             عشر الحادي.                                                 األسبوع: وال ال ون  ةال انيلوحدة: ا
  .التعاون  – الشجاعة الهدف التربوي:                   .              باراى –اشى  –دى تعليم  الهدف التعليمي
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج ــوي الوحـــــــدة التعليميــــــةمحتـــــــ أجزاء الوحدة

   16ـ5  .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
  3 – 22 – 43 – 78 – 50 - 84    

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 (كاتا–كومى –وقوف المسك العادى من االوكى والتورى )ميجى ـ 1
 (قوم التورى باخالل توازن االوكى فى االتجاة )خلا يمينيـ 2
 حيث تقوم الذراع اليمنى بالدفع للخلا ولجهة اليمين واليسرى السفل .ـ 3
 يعمل التورى على استمرار السيطرة على االوكى ـ 4
 يقوم التورى بكنس قدم االوكى اليمنى المتقدمة من منطقة مفصل ال احلـ 5

 لتورى مع الدفع باليد اليمنى للخلا واليسرى السفلبباطن القدم اليسرى ل
 تتم حركة ال نس لحظة نقل االوكى مركز  قلة على القدم اليمنى ـ 6

 . ()التقدمة
 

 

 

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(
   9ـ3 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة:             . عشر الحادي.                                                 األسبوع: وال ال ون  ةال ال لوحدة: ا
  الصدق. – االمانه الهدف التربوي:           .        باراى –اشى  –دى تعليم مراجعة على  الهدف التعليمي
 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   21  - 11 .(ق 5)اإلحماء 

 لجزء الرئيسي:ا
4 – 18 – 46 – 77 – 52 - 86   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 شرح المهارة  -1
ــديو او  أداء -2 ــق الفي نمــوذج للمهــارة وعرضــها عــن طري

 الحاسا االلى 
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاى  م المهارة من ال باث بدون رم أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

 

  

 

الختام 

   (ق5))التهدئة(

 6 -  15   



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: األسبوع: ال اني عشر.                                                         .   وال ال ون  ةالرابعلوحدة: ا
  .التركيز – الشجاعة الهدف التربوي:                .                        السقطاثتعليم مراجعة على  الهدف التعليمي

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج عليميــــــةمحتـــــــــوي الوحـــــــدة الت أجزاء الوحدة

   24ـ1 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
1 – 17 – 44 – 77 – 49 - 85   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي 

 (ق 35)وتطبيقي 
 . (Ushiro-Ukemiاوكيمى  -السقطة الخلفية )اوشيرو  - 1
 مع الشرح. نموذج أداءـ 

 العا. ألحسنـ عمل مسابقة 
اوكيمــى  –يوكــو  –الســقطة الجانبيــة مــن الجانــا االيمــن )ميجــى  -2

Migi- Yoko – Ukemi) 
 مع الشرح. نموذج أداءـ 

 العا. ألحسنـ عمل مسابقة 
اوكيمـــى  -يوكـــو -السقطة الجانبيـــة مـــن الجانـــا االيســـر )هـــادارى ــــ3

Hadari- Yoko- Ukemi) 
 مع الشرح. نموذج أداءـ 

 العا نألحسـ عمل مسابقة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



(6تابع مرفق )  

 

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

نشاط تعليمي تابع 

 (ق 35)وتطبيقي 
ـــة ـــة الدائري ـــي الســـقطة االمامي اوكيمـــى  -مـــاوارى  -)مـــاى اليمن
Mae –Maoari- Ukemi) 

 ـ أداء نموذج مع الشرح.
 ألحسن العا ـ عمل مسابقة

 Maeاوكيمى  -ماوارى  -)ماى اليسرا السقطة االمامية الدائرية

–Maoari- Ukemi) 
 ـ أداء نموذج مع الشرح.

 ـ عمل مسابقة ألحسن العا
 في النهايه عمل سباق ألحسن العا يؤدي السقطاث .

 

 

الختام      

   (ق5))التهدئة(
   14ـ5 

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: األسبوع: ال اني عشر.                                                     .         وال ال ون  ةالخامسلوحدة: ا
  الصدق. – التعاون  الهدف التربوي:                .                        من مهاراث الرمي ماسبقمراجعة على  الهدف التعليمي

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج لتعليميــــــةمحتـــــــــوي الوحـــــــدة ا أجزاء الوحدة

   26ـ7 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
9 – 25 – 40 – 76 – 51 - 81   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
 السابقة.شرح المهارة  -1
 نموذج للمهارة وعرضها عن طريق الفيديو او الحاسا االلى  أداء -2
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
 المهارة مع منافس ا قل وزنا  أداء -8
 ظروف المبارة المهارة فى ظروف تشابة أداء -9

 

 

 

   11ـ6   (ق5)الختام )التهدئة(

 



(6تابع مرفق )  

 

 ق.  60زمن الوحدة: األسبوع: ال اني عشر.                                          .                 وال ال ون  ةالسادسلوحدة: ا
  الصدق. – لشجاعةا لهدف التربوي:        .                        كل ماسبقمراجعة على  الهدف التعليمي

 مالحظـــــــــــــــــــــات اإلخراج محتـــــــــوي الوحـــــــدة التعليميــــــة أجزاء الوحدة

   31ـ2 .(ق 5)اإلحماء 

 الجزء الرئيسي:
8 – 33 – 42 – 69 – 56 - 83   

 ق( 15)إعداد بدني 

نشاط تعليمي وتطبيقي 

 (ق 35)
  اثشرح المهار  -1
 موذج للمهارة وعرضها عن طريق الفيديو او الحاسا االلى ن أداء -2
 المهارة فى عداث  أداء -3
 المهارة مرة واحدة  أداء -4
 بالرمى  أدائهاالمهارة من ال باث بدون رمى  م  أداء -5
 بالرمى  أدائهاالمهارة من الحركة بدون رمى  م  أداء -6
 المهارة مع منافس ايجابى  أداء -7
  العا يؤدي ألحسنه عمل مسابق -8
 المهارة فى ظروف تشابة ظروف المبارة أداء -9

 

 

 

   10ـ8   (ق5)الختام )التهدئة(

 


