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 الوسائل التعليمية

أهمممم  سمممما طاممممااو الالالممممل م اح اللاممممل) أمممملد سبا ممممد الامممموبط  م أح الامممموبطل) هممممح اامممماأوا  
السمموب  لممالو الحامماعد الالاطسطممب الستاامماب الاممة اامماه  اوبتممب ااطممبم نممة ااااممال السالاسممط  لمم وا  
التطممو لا باممان البطا ممطبو حالطممح  أسمما ن الحامماعد الالاطسطممب هممة ل ممو  ساحتممان ااتحلحتطمما الالاممط و 
أي تمم   ست,مماو اسحسمما نمما  اامماأوا  الحامماعد الالاطسطممب افةمماال,ا السأاادممب حالسالممووم ط طممو سمم  ناااطممب 

عممابم حسساممح  وب  الاباطممب البطا ممطبو  طممه طسمماأ المموب  أاعممب اةممحطها امملحم اامم  أت,مما اممال  أاعممب ل
وبام سمما طبطممو ا  طالاسممت  امادوا  التسممح تة السب ممحل الاسممتس ن,مة ااممااو الالالممل اامم  امباب الد,مم  حاي
اسمما أت,مما اتاممو لممت ال,ممول السممباو الحسممحد للطممتو حسمم  هتمما ااممح  الحاممطاب الالاطسطممب سمم  أهمم  احاسممد 

د ت,مو السموب  حاأاسمب الا  طب لس احلب الا  حافوطب سا طةاهوه الالاللس حل,ا وحب ااطبو ن,مة اهام
سممم  حامممن المممالا  حاالامممل ااممم  الاد مممطب حاطحا,ممما حااممماه  نمممة تهمممد السلاحسمممان حاعطمممب اهاسممما  حاتااممماه 

 السالاسط  حا طو س  وانلطا,  حسالا,   لااهة السلاحست س
 

 تعريف الوسيلة التعليمية:

 

 طبهمما سم  السحااممل الالاطسطممب ) اامم  أت,ما ل السممحاو الامة اامماأو  نمة  تممبان الموب  أح dentطلبن,ما م     
) افت,ممما و السمممحاو أح Deleلااممم,طد ن,ممم  سلممماتة البامممح  أح الااسمممان السااحامممب أح الستالحامممب حطممم ابها م

ادوحان الاة ال الاسو أاااا اا  الهبا م حاااأوا  ادلدما  لتهمد سلاتط,ما أح لوباا,ماو اسما أت,ما ااماه  
 س نة ا حطو ادنباو اأابان الاطسطب اااطب ادعب

 
حطلمممبل السالدممما  الحامممطاب الالاطسطمممب ل اات,ممما ستسحامممب سممم  ادوحان حادت,ممم م حالسمممحاو الامممة طاممماأوس,ا      

السمموب  اح الالالممل لا اممط  اساطاممة الممالا  حالالاممط  لتهممد السلاحسممان المم  الالالممل اممحا  امما  واأممد 
تاوا,ما نمة اامد السل ا  أابتت ح ااااو السالا  نة لوبام حن,م  س امح  السماوم الالاطسطمب حال اس,ما حاي

 حان حافاد ست,حو س
 

 اهمية الوسائل التعليمية في درس التربية الرياضية 
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هتممام الاعطممب سمم  التهمماال الاممة ااممب  اهسطممب الحامماعد الالاطسطممب نممة اساطممان الامموبط  حالممالا  نممة الاباطممب      
 -البطا طب افتةالا,ا السالووم و حطسا  ا  احت  ست,ا سا طفاةل

 
 تسهيل عممية التدريس والتعمم -1

 
أ  اامماأوا  الحامماعد السلطتممب نممة اساطممان الامموبط  حالممالا  طمماوي المم  ح ممحى ةمماد ادوا  حطامم,د    

الالالممل اساطممب لوبام ال باممب السالاممحل الاس,مماو نممة الحاممن تداممت اامم,د لاسمموب  س,ساممت حاممحنب ااطممت 
 ت الاوبط سالاعطب س  الأالحان حاإلتبا ان حا لم احنب الت,و حاا,د ااط

 
 استثارة دوافع الفرد نحو التعمم -2

 
ل  وانمما الدممبو ت ممح الامم  ةممه سمما ااسممد همما  طتممل ا  ط مملت السمموب  نممة ااااممابه اتممو الهطمما  
اامموبط  س,ممابم سلطتممب أاسممب االس,ممابان ال باطممبو  طممه الاممو ا  طاممح  لممو  السممالا  همم ا المموانا  امم  

اهمح  اس,سمب اااةمابم هم ا الموانا حاطها مت لمو  السمالا و  طةلب اال اتب لل  لةاااتو حالحاطاب الالاطسطمب
نلتوسا تلبو سحبم للال طهح  افوا   باب الهد  نا ا نحق الستوحق لس,مابم التستاامام سمعلو ن,م ا 
طااعطب الالالل حطونلت لالا  سعد ه ه ال بامان اتلامت طاسطم  امط  أاباتمتو حامو اعطمب هم ه السمحبم واأامت 

 ااام ب   سلحاب س,اباا,ا السأاادب سأط ا  ات لبطا ب التست
 
 التشويق -3

ل  ابو الو الحااعد الالاطسطب االسحب الستاسب اح التسا و اح ادنل  الامة ا سمد تسما و 
لا باب السباو الاس,ا ا بم الب اب االطتااطمب لمو  الالالمل حاحلمو لوطمت ال مل نمة الام  هم ه ال بامان اح 

  لم الو الحاطاب ااسل س  احاسد الاةحطق حالا  طبسه ا التحع س  ادتةالب البطا طب و حا
 اختصار الوقت ودقة التنفيذ -4

 
ل  لوبام سدمممبوان الس,مممابم ال باطمممب لمممت أعمممبه الامممالل نمممة ل مممواه اساطمممت الاممموبط  ل,ممم ه الس,مممابمو 

ام  حالحااعد الالاطسطب الستاااب اهح  ا, ه الس,سب أطب اطا و  طه اما  اللساطمب الالاطسطمب افامبع حامن سس
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وح  ا  طاح  ل, ه الاباب اعب اااة اام  وامب ادوا  ال  الالالمل طامح  سموباا لامد سم  التهماال الدتطمب 
الاة ااعب اا  امطب هم ه الس,مابم أعتما  ادوا و حاالامالة اأمبو الس,مابم ال باطمب السالامحل الاس,ما اةماد 

 واطقس
 
 المساعدة عمى التذكر -5
 

اممسلت نهممال حسمما طممباه الدممبو حطاممسلت حطاساممت أن ممد سمم  ا  ا  سمما طممباه الالالممل حطاممسلت أن ممد سمم  ا  ط
طباه حطامسلت نهمال و حهام ا ااسما  او اموو ال محا  السةماباب نمة ااسما  اساطمت الاموبط  حالمالا  لا بامان 

 البطا طب اااو  لم اا  الا اب التطو حاوا  ال باب السباو الاس,ا اسحبم أن دس 
 
 اإلدراك السميم لمحركة: -6
 

تةممالب نممة الاباطممب البطا ممطب سبااممب حسالممووم المم   ممو سمماو حاممو ااممح  ل,مما ساممسطان اوطمموم ا  س,مابان اال
حالةبى االاد  او ال طلاب اسوق حواب ا  سولحد الس,ابم السباو الاس,او حطاح   لم اااا نة او  ن,م  
 ال باب اا,حلب حطامبو حاامح  تاطتمب لم لم ااسما  اساطمب االوا  اسمحبم أاالعمب لمط  للتم  الالالمل ام 
ادوا  اسممحبم أاالعممبو حلامم  طبتمما المم  اممو  ن,مم  الالالممل لممالو السسممالا ان نممة الاباطممب البطا ممطبو 
نسممعل اتمموسا طهممحد السمموب  لاللاممت نممة أح مماع الاسممابط  الاوتطممب سمم  أمملد االطلمما  م ح مما االتعتمما  

اعطمب  اللب ة سسسس أ )  او ال طوبم الالالمل سلتم  هم ا السسمالاأ ناامح  التاطتمب اوا  أاالعما اح نمة
س  اال طا  طهل الالالل اوح  افوطمب  حلام  اتموسا طلمبو اامط,  السموب  سمولحد هم ا السسمالاأ ام  
البطمممق سمممحبم اح نمممطا  نطممموطحي و  حطمممب  الالالمممل اح مممحى اساسمممت طممموبم حاامممباب السلتممم  لاسسمممالا ان 
 حالساممسطان الدتطممب الاممة طسمملل اامم  الالالممل اوباا,مما سمم  أمملد االطلمما  سمم  السمموب  و حتاطتممب لاممح 

 الد,  طلهات اوا  أااله س
 
 تكوين االتجاهات االيجابية -7
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امممبو المممو السمممحب حادنمممل  اح الساسمممهان لمممو  الالممملل سممم  اتةمممالب بطا مممطب ل,ممما اعمممب اح ااتممماه 
اطتممااة ت ممح سساباممب ادتةممالب البطا ممطب السأاادممب سمم  ااممد الالمملل وح  ساممد اح  ممتب ااممال وانمما 

 ال ل لسساباب ه ه االتةالب البطا طبس
 
 مراعاة الفروق الفردية -8
 

ا  المموو الحامماعد الالاطسطممب ااةمماال,ا السأاادممب حا تاس,مما السالممووم طسامم  ا  طهااممد الدممبحق الدبوطممب اممط  
الاللل حه ا طا,د الا  الس,ابان ال باطب س  ااد الالللو أاسمب حا  الام  الس,مابان ال باطمب اام  

الالاطسطمب السالمووم اامااو امد الالمل اام  اد,م  أأالل الاااط  امط  الالملل اتمو ااماأواس,  لاحاماعد 
 حاوا  ال باان اا,حلبس

 

 

 أنواع الوسائل التعليمية
 

هتممام اتممحاع اوطمموم سمم  الحامماعد الالاطسطممب احالسلطتممب الاممة امموأد نممة ستمماالن الاباطممب البطا ممطب حااممااو 
الأسم  اتمو الوابامط   السوب  نة ااسا  الاوبط  حالالا  حطستد,ا الاباحطح  حنها العابها اا  ال محا 

 و حهة اا  الت ح الاالة ل
 

 المجموعة االولى  : الوسائل السمعية
 

حا   االوحان الاة الاسو اا   ااب الاسا أي امد سما اامسلب اال  و أي طاحامل اام   اامب الامسا 
وعلى المدرس أن يتأكد مه سماع كل  االلل لحلال الةاكلم الملاام ا لمنلا ولأن ي ل ن  ل  

 حاةسد ل ت يسم ه الجميع م ان مناسل ووص
 اال ااب السوباطب   -1
 الس طاع -2
 الباوطح  -3
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 أت, م الااتطد السحاة م حاااأو  للبو الس,ابم  ) -4
 

 المجموعة الثانية : الوسائل البصرية 
حا   االوحان الاة الاسو اا   ااب الاسب حل,ا أهسطب ااطبم  طه أ  اهموط  االتسمح و اسمحبم سبعطمب 

امموبط  الس,ممابان ال باطممب السبااممب و امم لم طتممل ا  طاممح  الالمملل نممة ح مما طدطممو اعطممبا أاسممب اتممو 
 -طاسأ لاتسطا اباطب ه ا التسح و اسحبم ااساب ححا  ب  حاةسد ل 

 الأباعال-5الااحبم -4االنل  السا باب -3الةباعأ -2السحب  -1
 االةااد  -7الباح  الاطاتطب  -6

 المجموعة الثالثة :الوسائل السمعية البصرية

التمممحع طتسممما امممط  سممما اامممسلت اد   حامممباه اللمممط  نمممة تدممم  الحامممنو أي طةمممابم نط,ممما  ااممماا الامممسا هممم ا 
 -حالاسب نة حان حا وو حس  أسعاا,ا ل

 أنل  الاطتسا الالاطسطبس -3الااد طح  الاباحي   -2الدطوطح -1 
 المجموعة الرابعة : وسائل عممية  تشرك حاسة الممس

 

حاةابم نة ه ه السب اب  حا  أأب  أهس,ا  ااب الاسم  و حامو امفاة هم ه السب امب نمة سب امب    
الاتبطممل و  طممه همم ه السب اممب ل,مما أهسطا,مما دت,مما اساطممب االاطممق لسمما امم  اممساات حباطاممتو حطمما  الاتبطممل 

دوام أح احااالب السالا  تدات و  طه طااالطا الالالل دحد سبم اإل اما  اال بامب حساالاااا,ما حلسم  ا
الت,ممما  الممم ي طاممماأوست حطممماسا  سممم  الامممطالبم ااممم  تامممست نمممة أح ممماع سأاادمممب أعتممما  ادوا  اللاسمممة 

 -حاةسد ل
 الرحالت التعميمية  -1
 المختبرات التعميمية -2
 المتاحف -3
 المالعب والمنشات الرياضية  -4
 لمس الكرة واالحساس بها قبل تصويبها عمى الهدف .       -5

أ  الحااعد الالاطسطب احا  ااتن ماسلطب ا  اسبطب ا  اسلطب اسبطب) اااه  نة تهد الأابان ال  
اتو ابو الس,ابان لاالااب نة الت    الوسائط المتعددةالسالاسط  اااعب ح حى حتتسأ افااأوا  
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ط طو س  الالاطسة س  الوب  الت,ا ااعب اا  ااعب س   ااب حه ا الاتحع نة ال حا  طتسة ال اابه ح 
 د  السلاحست نة ال اابم الالحطاب االسو حاالاالة اباب ااابتاا,ا اسا أ  أةبام ااعب س   ااب طاوو 

 الساد حط طو االتاااه حاالعابم و ناوبطل ال حا  طاوي ال  الد,  حاالاالة ال  الالا  س
لبو السأاادب نلتو ابو سهالا نطوطح لس,ابم سلطتت اح اااأوا  السحب حالستاسان اح ات, م ال 

االااد طح  حالوااا ةح حال اااب االلاابحتطب حالااحبم الاداااطب نة الوب  طتلد الوب  ااعب اةحطها 
) حطحنبها لاالالل   cdواسا اتت ااساا  سوب  الساوم ا  طأااب سهاالا نطوطح حسحب حطتسل,ا نة م

طب اسا ا احطت س  حااعد سالووم اة طااداو ست,ا لسباتلب السلاحسان نة اطات سحالو ال هاعل الالاطس
 أاسب ال وطعب ست,ا طه اابم أطابان لاالالل لاالا  االحاطاب الاة طاهاا,ا س

حلهو اح  ن الوبااان ا  السالا  طالا  اتال سعحطب سلطتت اتو اااأواست ل حاات نة اساطب الالا  
 -حاوتاه التال لاد  ااب ل

 %75حاسة البصر -1
 % 13حاسة السمع -2
 % 6الممس  حاسة-3
 %3حاسة الشم -4
 %3حاسة الذوق -5

حس  السااو اتتا نة الاباطب البطا طب اااه   اااا الاسا حالاسب اتااب ااطبم اتو الا  الس,ابن 
البطا طب و حاةابم  ااب الاس  اتااب لطان االهاطاب ن, ه ال ااب الالطتا ال طب باتلب لاأابتا اعهد 

ل باب حا طال البطا ة ااد التحاتل الاة االاق اال,ول السباو االوام حاال اا  ا,ا الاة تاوي ا,ا ا
 ا هطهت س

) %  32) % سسا اسا ح م  22) % سسا ابأ ح م12) ا  السالا  طااالطا ا ابم 2212حط هل م أ طب ااا  
) % سسا اسات حتبات  02) % سسا بأه اح االت ح م 72) % سسا اسا حةاهو نة الحان تدات حم 52سسا ةاهو ح م

 س
 

 

 

 

 

 تصنيفات الوسائل التعميمية 
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 (  8)   شكل 
 يوضح تصنيفات الوسائل التعميمية

 
 
 

 أمور يجب ان يراعيها المدرس عند أستخدام الوسيمة التعميمية
تتسأ سوباة الاباطب البطا طب اا  الاأاح وبحا,  س  الحااعد الالاطسطب ن,ة اهاد س  الت,و 

حاأاسب حان الالا  الت,ا اال   السلاحسان الاة طهوسحت,ا أعتا  ال ي اطا لحتت نة الاوبط  
الةبى اح االوا  لاس,ابان ال باطب و حاالال اا  الاد طب حاطحا,ا واسا ات,ا اعطب اتاااه الالااب 
حاعان السلاحسان لوط,  حاست ,  الوانطلب لاالا  سحااااو اا  اابا  الدبحق الدبوطب اط  الالااب نة 

بي ا انب ال  السالب الاة طةلبح  ا,ا نطأبتح  ا  البحاط  ال ي ااااوحا ااطت و الستاد الس,ا
حا لم ط,ة السوب  تسح و اللبو حأااحل الةبى س حأوتاه الو االسحب الاة طتل سباااا,ا 

 اتو اااأوا  الحاطاب الالاطسطب حهة ل
 لاة اتدلت ساا  السوب  ا  ط وو اتحا  الوب  حط  به تطوا ع  ط وو تحع الحاطاب ا  -1

 الحواس

 

  سمعية 
  بصرية 
 سمعية بصرية 
  لمسية 

 الخبرة

 

  مباشرة محسوسة 
 مالحظة محسوسة 
 رموز مجردة 
 

 الحداثة 

 

 قديمة 
   حديثة 
 

 الحصول عليها

 

 جاهزة 
   منتجة محليا 
 

 

 المتقدمينعدد 

 

 جماعية 
 فردية 
 

 طريقة العرض

 

  آلية 
  يدوية 
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طد د اال طا  أااأوا  ااعب س  حاطاب نة الوب  الحا و لسلاب الا  ل سا  اباط ه   -2
 حن,س,  أسا الاااب نطد د االحااعد السالووه حالساتحابس

طتالة ا  الطاح  أااأوا  الحاطاب هح اللبو االاااة س  الوب  الت,ا ت   ساسد س   -3
 الوب س

 ا سا  طح أ لاالااب ال,ول س  أااأواس, -4
أ  طأااب الحاطاب اح الت,ا  ااد تاا,ا للبنب الوب  اة الطالبو الي سحال  طب ساحاا  -5

 حطدةد هول الوب  س
ا  طاالط  االو الالااب لاباطل اح اةلطد الحاطاب الاااا,  الأابم حتلا,  طةاباح  سلت  -6

  اةأص نة التةاال سحتتسأ ا ا اا  السوب  طااأو  حاطاب م توطوم االتااب لت ) ا  طاالط
 سأاص لاةلطا,ا س 

 المصدر
أصااوت تادريل التربيااة ال دنياة   ال عااة ال صاائر للل اشااة يال  اار    لمياا  سناال الاديواح ي سناايل شلاي ال ااي   
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