
                                  
 
 
 

 اـهـنـة بـعـامـج       
                                                                                   ةـيـض اـريـة الـيـربـتـية الـلـك 

                      نظريات وتطبيقات الرياضات                                                   قسم
                                         بالجماعية ورياضات المضر

                                       
 ) أ ( االلعاب الصغيرة وااللعاب التمهيديةتوصيف مقرر 

  بكالوريوس التربية الرياضية:البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 رئيسي بالنسبة لمبرنامج المقرر يمثل عنصر

 االقسام التى تقدم البرنامج : -
 قسم االدارة الرياضية والترويح -1
 قسم عموم الصحة الرياضية -2
                                                                          نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب قسم  -3
 مسابقات الميدان والمضمار ات وتطبيقاتنظري قسم -4
 الجمباز و التمرينات و العروض الرياضية نظريات وتطبيقات قسم -5
 المنازالت و الرياضات المائية  نظريات وتطبيقات رياضات قسم -6
 طرق التدريس فى التربية الرياضية المناهج و قسم -7
 التربية الرياضية= قسم العموم التربوية و النفسية و االجتماعية فى 8
 قسم التدريب الرياضى و عموم الحركة -9

                                                                                                                                               بنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضر قسم : المقررقدم ي ذيالقسم ال
 ( االولالفرقة االولي ) الفصل الدراسي السنة الدراسية : 

 م2010/   /:    تاريخ اعتماد المواصفات  :  
 )أ(البيانات األساسية

 تمهيديةالااللعاب االلعاب الصغيرة و  :العنوان
  ساعة 2عددالساعات فى االسبوع: 

 )ب( البيانات المهنية
 :ممقرراألهداف العامة ل -1    



 فى نهاية المقرر يكون الطالب قادرا عمى :
 ماهية االلعاب الصغيرةمعرفة  -
                                                              المفاهيم العامة لاللعاب الصغيرةااللمام  -
 أهمية االلعاب الصغيرةادراك  -
 مميزات االلعاب الصغيرةفهم  -
 لعاب الصغيرةأختيار اسماء اال -
 اسس تكرار االلعاب الصغيرةااللمام ب -
 طبيعة تدريس االلعاب الصغيرةفهم  -
 أستخدامات االلعاب الصغيرةادراك  -
 غيرةنظريات االلعاب الصتفسير  -
 الخصائص المنهجية لاللعاب الصغيرةااللمام ب -
 صفات البرنامج المثالى لاللعاب الصغيرةمعرفة  -
 لعاب الصغيرة فى درس التربية الرياضية واالنشطة الداخميةاهمية االادراك  -
  االلعاب الصغيرة اتتصنيفااللمام ب -
 نماذج االلعاب الصغيرةتصميم وتنفيذ  -
 المختمفةالرياضية  العاب تمهيدية لالنشطةتصميم وتنفيذ  -

 :النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -2   
 المعرفة والفهم : -أ

 : التعرف عمى مقرر يكون الطالب قادرا عمىفى نهاية ال
 ماهية االلعاب الصغيرةمعرفة  -
                                                              المفاهيم العامة لاللعاب الصغيرةااللمام  -
 أهمية االلعاب الصغيرةفهم  -
 مميزات االلعاب الصغيرةفهم  -
 االلعاب الصغيرة أختيار اسماءمعرفة كيفية  -
 اسس تكرار االلعاب الصغيرةفهم ب -
 طبيعة تدريس االلعاب الصغيرةفهم  -
 أستخدامات االلعاب الصغيرةمعرفة  -
 نظريات االلعاب الصغيرةااللمام ب -
 الخصائص المنهجية لاللعاب الصغيرةااللمام ب -
 صفات البرنامج المثالى لاللعاب الصغيرةمعرفة  -



 االلعاب الصغيرة فى درس التربية الرياضية واالنشطة الداخميةاهمية ادراك  -
  االلعاب الصغيرة اتتصنيفااللمام ب -
 نماذج االلعاب الصغيرةمعرفة كيفية تصميم وتنفيذ  -
 المختمفةالرياضية  العاب تمهيدية لالنشطةتصميم وتنفيذ معرفة كيفية  -

 المهارات الذهنية : -ب 
  طالب قادرا عمى:فى نهاية المقرر يكون ال

 ماهية االلعاب الصغيرةتفسير  -
                                                              المفاهيم العامة لاللعاب الصغيرةتحميل  -
 أهمية االلعاب الصغيرةادراك  -
 مميزات االلعاب الصغيرةتحميل  -
 أختيار اسماء االلعاب الصغيرة -
 ار االلعاب الصغيرةاسس تكر ب ادراك -
 طبيعة تدريس االلعاب الصغيرةفهم  -
 أستخدامات االلعاب الصغيرةمعرفة  -
 نظريات االلعاب الصغيرةتفسير  -
 الخصائص المنهجية لاللعاب الصغيرةب ادراك -
 صفات البرنامج المثالى لاللعاب الصغيرة الربط بين -
 الرياضية واالنشطة الداخميةاهمية االلعاب الصغيرة فى درس التربية  استيعاب -
  االلعاب الصغيرة اتتصنيفتحميل  -
 نماذج االلعاب الصغيرةتصميم وتنفيذ  االبداع واالبتكار فى  -
 المختمفةالرياضية  العاب تمهيدية لالنشطةتصميم وتنفيذ  االبداع واالبتكارفى -
 المهارات المهنية والعممية : - ت
 : الطالب قادرا عمى فى نهاية المقرر الدراسى يكون  
 ماهية االلعاب الصغيرةمعرفة  -
                                                              المفاهيم العامة لاللعاب الصغيرةااللمام  -
 أهمية االلعاب الصغيرةادراك  -
 مميزات االلعاب الصغيرةفهم  -
 أختيار اسماء االلعاب الصغيرة -
 س تكرار االلعاب الصغيرةاسااللمام ب -
 طبيعة تدريس االلعاب الصغيرةفهم  -



 أستخدامات االلعاب الصغيرةادراك  -
 نظريات االلعاب الصغيرةتفسير  -
 الخصائص المنهجية لاللعاب الصغيرةااللمام ب -
 صفات البرنامج المثالى لاللعاب الصغيرةمعرفة  -
 الرياضية واالنشطة الداخمية اهمية االلعاب الصغيرة فى درس التربيةادراك  -
  االلعاب الصغيرة اتتصنيفااللمام ب -
 نماذج االلعاب الصغيرةتصميم وتنفيذ  -
 المختمفةالرياضية  العاب تمهيدية لالنشطةتصميم وتنفيذ  -

 المهارات العامة والقابمة لمنقل : -ث
 فى نهاية المقرر يكون الطالب قادرا عمى:

 المهارات العامة والقابمة لمنقل : -ث
  فى نهاية المقرر يكون الطالب قادرا عمى:

 قادر ػهً انرؼهى انذاذً -1ز 
 ( شبكة المعمومات الدولية -أبحاث-دوريات-جمع المعمومات من مصادر مختمفة )مراجع -2ث
 إكرظاب صفح انقيادج يٍ خالل انؼًم فً جًاػح -3ث

 االتذاع و االتركار -4ز

  :ًحزىَبدان -3

 الموضوع
عدد 

 الساعات
 عملي نظرى

 ـــــ 2 2                                                      أهمية االلعاب الصغيرةو المفاهيم العامةو  ماهية االلعاب الصغيرة 

 الصغيرةاسس تكرار االلعاب و  أختيار اسماء االلعاب الصغيرةو كيفية  مميزات االلعاب الصغيرة
 االلعاب الصغيرة اتتصنيفو 

 ـــــ 4 4

 ـــــ 3 3 نظريات االلعاب الصغيرةو  أستخدامات االلعاب الصغيرةطبيعة تدريس االلعاب الصغيرة و 

اهمية و  صفات البرنامج المثالى لاللعاب الصغيرةلخصائص المنهجية لاللعاب الصغيرة و ا
 داخميةااللعاب الصغيرة فى درس التربية الرياضية واالنشطة ال

 ـــــ 3 3

 6 ــــ 6 اللعاب الصغيرةنماذج ل 

 6 ــــ 6 المختمفةالرياضية  لاللعاب التمهيدية لالنشطة نماذج

 24 24 42 انًجًىع
 :انزؼهىواضبنُت انزؼهُى ـ 2

 يحاضزاخ َظزيح  4-1

  يحػًهيحاضزاخ  4-2



 يهًاخ تحثيح  4-3

 انرؼهى انذاذً  4-4

  :اضبنُت رقُُى انطهجخ -5

 أػًال طُح  -أ

 ايرحاٌ ػًهً  -

 ايرحاٌ َظزي -

 طهىك (–حضىر انطانة  –ذفاػم انطالب )يهًاخ تحثيح  -

  :ُُىقجذول انز

  انثانس, االطثىع انخايض ,االطثىع انؼاشز(  االطثىع )إيرحاٌ ػًهً – 1انرقييى 

 الطثىع انثانس ػشز(اانظادص , االطثىع  )إيرحاٌ ذحزيزي – 2انرقييى 

 طهىك(–حضىر انطانة  –يهًاخ تحثيح   ذفاػم انطالب )  – 3انرقييى 

  َهايح انفصم انذراطًاٌ ػًهً إيرح  – 4انرقييى  

 َهايح انفصم انذراطًإيرحاٌ ذحزيزي  – 5انرقييى 

  :نكم رقُُى انُطجخ انًئىَخ

 النسبة المئوية لكل تقييم : اػًبل انطُخ -أ
 انُطجخ انًئىَخ أضهىة انزقُُى

 أػًبل انطُخ

 امتحان عممي   -      

 امتحان نظري -

 تفاعل الطالب      -

24 % 

 % 34 ايزحبٌ ػًهٍ

 % 34 ايزحبٌ َظرٌ

 % 244 انًجًىع

  :قبئًخ انًراجغ – 6

 انكزت انذراضُخ: 6-2

يذكزاخ غيرز يُشرىرج ك كهيرح  ,َظزياخ وذطثيقاخ, االنؼاب انصغيزج و االنؼاب انرًهيذيح :احًذاَىر انطُذــ 

 نزياضيح نهثُيٍ تثُها .انرزتيح ا

  :كزت يقزرحخ 6-3
 م.2004: كرة السمة لمناشئين، المكتبة المصرية لمطباعة والنشر ـ أحمد أمين فوزي

,يطثؼررح انؼًزاَيررح 3: االنؼرراب انصررغيزج و االنؼرراب انرًهيذيررح و انغرراب انًضررزب , روحُةةخ ايةةٍُ ػجةةذ هـررـ 

 و.1993نالوفظد,انقاهزج, 



 و.1965النؼاب انصغيزج ,دار انؼهى نهًالييٍ,تيزوخ,: ا حطٍ ػجذ انجىادــ 

,يطرراتغ 1: انًىطررىػح انؼزتيررح نهرُض)نهًثرذليٍ.نهًرقررذييٍ.نالػثً انًظرراتقاخ.نهحكاو(,  ػجةةذ انُجةةً انجًةةبلـررـ 

 و.1988االهزاو ,انقاهزج,

,دار انفكرز 1, : انرُض )انراريخ.انًهراالاخ و انخط..قىاػرذ انهؼرة(ايٍُ اَىر انخىنً,جًبل انذٍَ انشبفؼًــ 

 و.2001انؼزتً,انقاهزج, 

 و.1990انًىطىػح انزياضيح,دار انكراب انؼزتً,انقاهزج,: االطكىاع, اضًبػُم ػجذ انفزبحــ 

قىاػذ -انًهاراخ وانخط.-طهظهح أنؼاب انًضزب انًصىرج ك انزيشح انطالزج)انراريخأيٍُ أَىر انخىنً : ــ 

 .و2001كدار انفكز انؼزتًك2انهؼة(  

)األدواخ وانًالػة انزياضيحك األتؼاد وانًقاييض( فً يخزبر،ػجبش انريهً،أيٍُ انخىنً : ــ حُ

 .و1984,انقاهزجكدار انفكز انؼزتًك

 و.1990ك انقاهزجك دار انًؼارفك3ك  : يىطىػح األنؼاب انزياضيح ــ يحًذ حطٍ ػالوي 

ة األولى، مكتبة اإليمان، الطريق لمعالمية فى تنس الطاولة، الجزء األول، الطبع سمير سميم:ـ 
  م.1997المنصورة، 

 و.4446االػذاد انشبيم نالػت انهىكً ، انسقبزَق ، يحًذ أحًذ ػجذه انشبرنً :ــ 

 و.4442انقُبش وانزقىَى فً انزرثُخ انجذَُخ وانرَبضُخ ، دار انفكر انؼرثً ، انقبهرح ، يحًذ صجحً حطٍُُ : ــ 
اليد لمناشئين وتالمذة المدارس ، ترجمة كمال عبد الحميد و زينب  كرةجيرد النجهوف ، تيو أندرت : -

  الكتابمركز كرة اليد ، نظريات وتطبيقات ، لتدريبم .1982، القاهرة ،  3فهمي ، دار الفكرالعربي ، ط
 م1998رة ، ـلمنشر ،القاه

، دار الفكر العربي تدريب (  –تكنيك  –:مسباقات الميدان ومسابقات المضمار ) تعميم  ــ بسطويسي احمد
 م. 7991، 
 : يجالد دورَخ ، يىاقغ اَزرَذ 6-2

                                                                                          www.tennistabel.com ـ 

WWW.BASKETBALL4ALL.COM ـ 

www.iaaf.orgــ  

  :االيكبَبد انًطهىثخ نهزؼهُى وانزؼهى – 7

قاػررح  –يضررزب هررىك   30 – ررى   30 -ػصررا 30 –ػهررى  30 ––كررىَش  30 –هررىك كررزج  40 – يهؼررة

كررزجذُض  اونررح ـررـ 10كررزج يررذ ـررـ  10ـ كررزج طررهح  10ـررـ  جهرراس حاطررة انرر  –جهرراس ػررز   –يحاضررزاخ 

يضرارب 8يضرارب ذرُض ـرـ 8يضارب ذرُض  اونرح ـرـ  88ريشح  الزج ــ 6كزج اطكىاع ــ 6كزجذُض ــ 10

 يضارب ريشح  الزج .8اطكىاع ــ 

 رئُص انقطى:        يُطق انًقرر:        

 .د/يحًذ يحًذ رفؼدأ                     انظيذ َىرحًذ أد/ أو.      

                                                                                

http://www.tennistabel.com/
http://www.basketball4all.com/
http://www.basketball4all.com/
http://www.iaaf.orgــ/

