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 : الرياضيةأعداد وتنظيم درس التربية   
 

عمى فيم الواجب الحركي وتطبيق  القدرةان التنظيم الجيد لمدرس يساىم في اكساب المتعممين      
االىتمام بتحضير الدرس  الرياضية التربيةالميارات فيحدث تعديل السموك والتعمم وعمى مدرس 

مستوى يتطمب  بأعمىفي المنياج ، ولضمان اظيار الدرس  األساسية الوحدةاليومي الذي يعتبر 
عمى سبيل المثال ال الحصر مثل كيفية االنتقال الى مكان الدرس وخمع  متعددةاجراءات تنظيميو 

ماكن الفرق ، اوضاع العرض االنتظام المالبس ، والتجييزات واالدوات ، اخذ الغيابات ، معرفة ا
 بالعمل وغيرىا .

 الخطة، ونجاح الرياضية لمتربيةفي كل منياج  الزاويةىو حجر  الرياضية التربيةان درس      
عمى حسن التحضير واالعداد  بالمدرسة الرياضية لمتربيةيتوقف عميو وتحقيق غرض البرنامج العام 

يوليم ورغباتيم ويتعدى ذلك الى طريقة االخراج والتنفيذ كما واالخراج ومراعاة حاجات الطالب وم
 يستمزم مراعاة نواح فنيو عديده البد ان يكون المدرس ضميعا فييا .

 
 -تنظيم درسو من خالل االمور االتية : الرياضية التربيةويتفق اغمب التربويين انو من واجب مدرس  
 
 اعداد مكان الدرس: -1
        

التي سيدرسيا  المادةالي تحضير  باإلضافةان المدرس عند قيامو باي درس يجب ان يقوم       
واالدوات التي سوف يستعمميا لتنفيذ درسو مع مراعاة اعداد الممعب  األجيزةعميو ان يحضر 
في مكانيا او عمى االقل في مكان قريب يسيل عميو حمميا ووضعيا في  األجيزةوتخطيطو ووضع 

بعين االعتبار نوعية ارضية الممعب الختيار  يأخذن المناسب عند الحاجو ، كما يجب ان المكا
والخطر والمدرس الناجح ىو  لألذىالتي من شانيا عدم تعريض الطالب  الالزمةااللعاب والتمارين 

قدر  االستفادةمن نشاطو بل ىو الذي يعمل عمى  لإلقاللالذي ال يتخذ من قمة المالعب حججا 
 قدر ممكن . بأكبر المحددةكان من االمكانيات االم
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 تخطيط المالعب :-2

      
 بدايةىي تخطيط المالعب في  الرياضية التربيةالتي تقع عمى عاتق المدرس  الميمةمن االمور      
وتخطيط المالعب يعتمد عمى نوع ارضية الممعب ، فاذا كان صمبا يمكن تخطيطو اما  الدراسيةالسنو 

اذا كان ترابيا فيجب وضع عالمات مميزه عمى االرض ثم تخطيطيا حسب الحاجو ، يوضع حبل او 
شريط يرفع بعد ان توضع مادة الجبس )البورك( ويجب ان تكون الزوايا والمقاسات ذات زوايا قائمو 

 . المعبةة وحسب طبيع
 
 االجيزه واالدوات:-3
 

واالدوات في الممعب فان تنفيذ الدرس يكون سيال ولكن العجز فييا  األجيزة تما توفر اذا      
جدا  ضرورية واألجيزةالتي نرغبيا كذلك فان االدوات  الصحيحة بالصورةيصعب معو تنفيذ الدرس 

ويمكن استخداميا من قبل الطالب بكل يسر وسيولو كما ان المدرسين يحتاجونيا في كثير من 
واالدوات برفق  األجيزةويجب تعويد الطالب عمى التكامل مع ىذه  والتدريسية التعميميةالمواقف 

مايتيا ليا بشكل جيد وارجاعيا ايضا وحمميا بشكل جيد وامين وح المخصصةورفعيا وجمبيا لالماكن 
ليا كل ذلك يساعد  المخصصةووضعيا في االماكن  المحرقةمن االمطار وعدم تعرضيا لمشمس 

 القصوى منيا. االستفادةعمى 
 
 عدد الطالب : -4
 

والفعاليات التي يشترك فييا اكبر عدد ممكن  األنشطةالمدرس الناجح ىو الذي يستطيع اختيار     
التي يشارك فييا عدد قميل من  األنشطةواالبتعاد عن  من الطالب مع مراعاة ميوليم ورغباتيم

الطالب ويبقى معظميم ينتظر دوره، ويجب تقسيم الطالب عمي شكل مجاميع تساعد المدرس في 
السيطرة واالشراف عمييم بشكل امثل ، كما تساعد عمى تصحيح االخطاء وتوجيييم الوجية 

 الصحيحة .
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 تسجيل الحضور :-5
 

 -ه لتسجيل الحضور في درس التربية الرياضية منيا:ىنالك طرائق عديد
 
قراءة االسماء وىذه الطريقة تحتاج الى وقت كبير خاصة اذا كان عدد الطالب في الصف كثيرا ، . 1

 ولكن ال مانع من استعماليا في االيام االولى لكي يتعرف المدرس عمى اسماء طالبو .
رقما خاصا وعند بداية الدرس يصطف الطالب  نظام االرقام ويكون ذلك بإعطاء  كل طالب. 2

 ويبدا كل واحد منيم بقراءة رقمو .
 . مختمفة بأشكاليمكن اجراؤىا  الطريقةتسجيل الحضور من قبل الطالب انفسيم وىذه . 3

 آ. كتابة االسماء من قبل الطالب انفسهم عمى ورقو خاصة .
يجب وقوف المدرس او المراقب بمراقبو  ةب. وضع االسماء عمى اوراق خاصو وبهذه الحال

 الطالب .
ج. نظام الفرق كل رئيس فرقو مسؤول عن تسجيل حضور الطالب الموجودين في فرقتو 

 وتقديمو الى المدرس .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أعداد وتنفيذ الدرس / االسبوع السابع 

 130-133ص2610. بيروت . . مطبعة البصائر للطباعة والنشر1طأصول تدريس التربية البدنية لمياء حسن الديوان وحسين علي الشيخ . 

 

4 

 اساسيات تساعد عمى نجاح التدريس :   
 

كل عمل لكي يتم باتقان البد من توافر بعض المكونات التي تعد اساسا لمنجاح وعمى القائم     
بالعمل االلمام بيا والسعي والمثابره الن تكون متواجده في كل خطوه يخطوىا ،وخالل درس التربية 

 الرياضية ىناك أساسيات تساعد عمى نجاح الدرس واظياره بشكل جيد.
 

 او التشكيالت .اوال: التكوينات 
 ثانيا: اصالح االخطاء .

 ثالثا: استخدام الصفاره .       
 رابعا:النداء وطريقتو وفنو. 

 
 

 


