
 61/ االسبوع  الرياضية التربية درس في المستخدمة واالدوات االجهزة

 562-565ص ت ..بيرومطبعة البصائر للطباعة والنشر . 6طأصول تدريس التربية البدنية  لمياء حسن الديوان و حسين علي الشيخ . 

 

1 

 

 االجهزة واالدوات المستخدمة في درس التربية الرياضية
 

تساىم االدوات واالجيزة في نجاح درس التربية الرياضية وليا دور كبير في اثارة وجذب 
الذي يختار مايناسب طمبتو من حيث قدراتيم اىتمام الطمبة وىناك الكثير منيا ، والمدرس الناجح ىو 

 -واستعداداتيم وميوليم، ولمتوضيح أكثر سنقسميا الى :
 االجهزة : -أوال 
 الحمق ( –العقمة  –اجيزة ثابتو : كأجيزة الجمناستك ) المتوازي  - أ

 الصندوق المقسم(-ترامبولين –جياز الوثب  –أجيزة متحركة : ) حصان القفز  -ب
 : االداوت -ثانيا 
اداوت قانونية : وتشمل جميع ) الكرات ( المستخدمة في االلعاب الرياضية و) المضارب التنس والريشو  - أ

 الطائرة والطاولة )الشباك ( لاللعاب .
متوازي  –حائط التمرير  –شواخص  –كرات طبية  –ادوات مساعدة تستخدم لمتدريب : ) االثقال -ب

 الساللم ( . –ترامبولين صغير  –صغير 
 اوتاد ( . –اطارات السيارات  –عصي  –أطواق  –أدوات بديمة : ) حبال -ج

 
 في درس التربية الرياضيةالمستخدمة نماذج من االدوات البديمة 

 
 التستطيع أي مدرسة توفير جميع االجيزة واالدوات الرياضية لكل طالب     

 فيذا نادر. ميما كانت االمكانيات التي تمتمكياالمدرسة لكن يظل  نقصا باالدوات وعمى وأن حصل
الصعوبات التي قد  اداوات ليواجو بل يسعى لحل ىذه الصعوبة بان يبتكر ان اليقف عاجزا المدرس

قيام ال األدوات البديمة أويساىم ىو وطمبتو في تييئة بدائل من وأخراج الدرس و  تؤثر عمى سير العمل
واالفضل ان لتصنيع تمك األدوات يدويا المحيطة البسيطة والمستيمكة البيئة  مامتوفر فيباستعمال 

 . سيمة النقل ويتوفر فييا عنصر األمان والسالمةتكون 
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إحالليا محل األدوات واألجيزة  لممدرسالصغيرة والبديمة التي يمكن  من األدوات وسندرج مجموعة  
بعض وفي أدناه شكل يوضح المختمفة ،  لمرياضات واأللعاب والميارات ونية وغير القان القانونية

 -:األدوات البديمة المقترحة
 

 (82شكل )
 يوضح االدوات البديمة التي يمكن استخدامها في الدرس

 
 االداة ث

 

 أستخذاهها نىعها

غيرة ت صكرا -1
/ثميلت /  الحجم

 راث همبض

 /بالستيك/ مطاط مصنوعو من 
/جلد / قماش /خيوط  قماش

 الصوف /

كرات بالستيك ثقيمة بدال من 
 لموثبتستخدم  الكرات الحديدية

 اداء ميارت الرمي والمقف-
تصويب وتنطيط ودحرجة وركل -

 الكرة 

حبال قصيرة  وطويمة من قطن  حبال  2
  مطاط / /ايمون/ ن ليف /

 الحبال المزودة بعداد

 

الجري  مجاالتالمالعب او  تحديد-
 مناطق اليبوط في العاب القفزو 

 .  والوثب
ميارات فردية بالحبل وثب تعمق -

 تسمق شد
لمنيوم / ا الستيك/ بخشبيةعصي  عصي -3

 النخل جريدمن  عصا
وباالمكان  مختمفة الطول والقطر

كونيا ايدي المكانس استعمال 
 متوفرة

 تستخدم كعصا لسباق التتابع 
  . والتمرينات المختمفة

 
 
 
 

حبوب اكياس قماش و تمالء ب أكياس  -4
 اوالرملالذرة والحمص 

الرمي والمقف والتصويب والدفع 
 وااللتقاط  

/ الخيزراناطواق  أطىاق -5
خراطيم البالستك القوي /البالستيك

تستخدم لتعزيز ميارات رمي ولقف 
التحكم والسيطرة والتحرك مع الطوق 
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 . االلوان واالحجام المتعددة

حديدية اوبالستيكية مثبتة  اطواق
 ( . مةكحمقة الس) في الحوائط

او عبر الطوق او مرجحة الطوق 
 ودوران الطوق بطرق واجزاء مختمفة 

 تستخدم كموانع الجتيازىا- باحجام وأرتفاعات مختمفة مقاعد سويدية -6
 المشي فوقيا او المرور تحتيا-

هراتب ولطع  -7

 اسفنج
قطع  عاليمراتب اسفنج ضغط 

 اسفنج 
 الستخداميا في القفز العالي 

الستخداميا في مناطق اليبوط وفي 
 الدحرجات . وأداء

زجاجاث  -8

 بالستيكيت 
زجاجات المياه المعدنية الصغيرة 
 والكبيرة مع دىانيا بالوان مختمفة

كموانع . كشواخص 0أنشطة االحماء 
. 

أطاراث  -9

 السياراث
المستعممة  اطارات السيارات

قواعد لتبيث حوامل ك تستخدم 
والريشة  واعمدة الكرة الطائرة

  الطائرة
 اطارات الدراجات العادية المعدنية

 تستخدم في لعبة العجمة

اداء حركات المشي والوثب والجري 
االتزان والتسمق والمرور من داخل 
االطار والصعود واليبوط والطيران 

 والدحرجات 
 تستخدم كموانع 

 قواعد لتثبيت االعمدة
أنابيب حذيذ او  -11

 الونيىم
تستخدم كقوائم لشبكة الكرة الطائرة 

 وتزود بحمقة صغيرة.
ربط شبكة الكرة الطائرة والريشة 

 الطائرة 
 لتخطيط المالعب عربات خشبية  عرباث  -11
لائن الكرة  -12

 الوعلمت
 تعميق الكرات أسطواني  حديد

قوائم خشبية مزودة بزوايا مثبتات  لىائن خشبيت -12
 )االرجل الخشبية( 

 لتثبيت االعمدة

مكعبات اما تكون مستديرة او  لطع خشبيت -13
مختمفة االوزان واالحجام خشبية 

أو ثابتو متحركة وااللوان وتكون 
  االرض ىعم

حركات االتزان وسباقات نقل القطع 
الخشبية من مكان الخر.أو نشرىا 

 وجمعيا في صندوق

 مزودة باعالم  اوتاد خشبية أوتاد  -14
اثناء  الطالبالمنيوم اوتاد حديد / 

 الدرس

 المالعبخطوط تحديد 
 االرض ىت عمماالعال

 ثيابالجدار لتعميق  ىعم تثبت 
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عميو لتعميم ميارات كرة القدم التدريب  خشب  /اسمنت حائط من حائط  -15
 التنس والسمة واليد و 

  حديد لحفض االدوات واالجيزة المنيومخشبية، رفوف  رفىف -16
الشرائط  -17

 واالعالم 
من الحرير أو نايمون اعالم 

 تزودمختمفة االحجام أوقماش ،
باطوال  بسارية بالستك مرنة

 وأعراض مختمفة 

التمرينات البدنية أو االلعاب -
 الصغيرة 

 تحديد مسارات الجري -
 تحديد أركان الممعب -

 توضع في منتصف الممعب شباك القدم والطائرة والتنس   شبان  -18
الكراتين  19

 الىرليت 
صناديق الكرتون الورقية لمنتجات 
االغذية ويمكن تقويتيا من الداخل 

 والخارج وتدىن بالوان

تستخدم لجمع الكرات التنقل بين 
 الصناديق 

 الوثب داخل الصندوق-
 حبال عمى ىيئة عقد لتكون شبكت التسلك -21

مربعات متصمة ببعضيا يفضل 
 م3ارتفاع ىذه الشبكة وعرضيا 

 التدريب عمى التعمق والتسمق

 

 
 

 
 

 


