
التحصيل  في تنمية( Edmodo)أدمودو  التعليمية المنصة ستخدامأبرنامج تعليمي ب فاعلية
 بمحافظة سوهاج لتالميذ المرحلة االعداديةكرة القدم  في ساسيةالمهارات االو المعرفي 

 ()مصطفي زغلول قبيصي. د 

 :مقدمة البحث 
كما  ,يشهد العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين ثورة معرفية وتكنولوجية غير مسبوقة

والمعلوماتية نفسها على جميع مناحي الحياة مما جعل الحديثة فرضت التطورات التكنولوجية 
أجمع من  العالم كأنه قرية صغيرة, وقد هيمنت هذه التطورات على الواقع التعليمي في العالم

خالل استغالل التصميمات الحديثة في تسهيل العملية التعليمية عن طريق استخدام هذه 
التصميمات في التدريس وعلى مدار العقود الماضية تم استخدام العديد من البرمجيات والبيئات 

التعليم التعليمية في التدريس بدءًا من الحاسوب ببرمجياته البسيطة مرورًا بالتعلم االلكتروني و 
المدمج والفصول االفتراضية والبيئات التفاعلية المختلفة والتي أثبت في معظمها فاعليتها في 

 . التعليم
أن األنخراط في عصر المعلوماتية للحاق بالدول  (5102)عمر العطاسويري  

يتطلب تجويد طرق العرض التعليمي في جميع , المتقدمة معرفيًا وتكنولوجيًا واقتصادياً 
تتبني , مما جعل العديد من الجامعات العالمية والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعليم, المستويات

والمقررات , Resources Open Educationalما يسمى بالمنصات التعليمية المفتوحة 
 Courses Massive Openاختصارًا ل Moocsواسعة االنتشار المتاحة عبر األنترنت 

Online  "(32 :431 ). 
تأتي في مقدمة  منصات التعليم االلكترونيةان  (5102)ليلي الجهيني وكما تري  

على توظيفها من قبل المعلمين؛ وذلك تقنيات الجيل الثاني من الويب التي تشهد إقبااًل متزايدًا 
نظرًا إلى الحيوية والمتعة التي تضفيها على عمليتي التعليم والتعلم؛ مما يدفع المتعلم إلى التفاعل 
مع المحتوى المقدم عبرها, وكذلك مع أقرانه ومعلمه, إضافة إلى إشراكه في عدد من المهمات 

 (.66 :36)التي تنمي مهاراته 
 .Holzweiss K هولزويسس ,(5102) يوسف عبد العزيزوكما يتفق كل من   
األجتماعية, تم م إحدى أهم شبكات التعل Edmodoإدمودو  المنصة التعليميةأن  (5102)

لسد الفجوة بين ما وجيف اوهارا وكريستال هاتر,  جك بور يعلى يد ن 3002إطالقها في عام 

                                                           

 ( ) جامعة سوهاج –مدرس بكلية التربية الرياضية . 



في المدرسة وما يعيشونه في حياتهم, وتم إنشاؤها لتوفر التعلم في بيئة القرن  يتعلمه الطالب
الحادي والعشرين, وتعد بيئة شبيهة ببيئة الفيس بوك؛ ويطلق عليها الفيس بوك التعليمي وتمثل 
بيئة تعليمية آمنة وسهلة االستخدام للمعلمين والطلبة وأولياء األمور, وتتوفر بشكل مجاني, 

 (.41: 14), (304: 27)  العالم واصل بين المعلمين والطلبة في كافة أنحاءوتسهل الت

نيك بورج المدير التنفيذي إلدمودو أنه قد بلغ عدد المستخدمين لها أكثر من  ضيفيو  
بحسب موقع إدمودو نفسه  3042مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم اعتبارا من فبراير ( 26)
(edmodeo.com/about,2018)  وهو دليل على مدي شعبية منصة إدمودو في التعليم
(41: 60.) 
عن بقية مواقع التواصل يتميز  Edmodoموقع  أن (5102)ريم راشد وتري  
جتماعي أنه خاص بالمعلمين والطالب وأولياء األمور لتبادل المعلومات واألفكار واآلراء األ

عطاء الدرجات, والملفات والمستجدات العلمية؛ حيث يستطيع المعلمون  إرسال البيانات وتحديد وا 
لكتروني, والتعلم عن بعد, وتلقى الواجبات من خالل الشبكة, كما يتيح نقل الملفات, والبريد األ

 (. 1: 46)  وتزويد أولياء األمور, والمهتمين بدرجات الطلبة
األخذ التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات التي وفي مقدمتها ضرورة  كما أن

تغيير دور المعلم من مجرد ملقن وناقل للمعرفة إلي  ىباإلضافة إل, بمبدأ الجودة في التعليم
استخدام المستحدثات التكنولوجية من أجل  ىلذلك قفد جاءت الحاجة إل, موجه ومرشد للمتعلمين

 .(11) رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق األهداف المطلوبة
التعليمية إدمودو قد تميزت بوجود العديد من األدوات التي تسهل  أن المنصة الباحث ىوير 

التعلم والتعاون بين المتعلمين داخل الفصول الدراسية مع متعلمين آخرين في فصول دراسية 
أخرى, سواء أكانت بعيدة أم قريبة, باإلضافة إلى إمكانية تواصل المعلمين مع غيرهم من المربين 

هتمام المشترك, والبحث عن إجابات ألسئلة تدور حول وعات ذات األلمعرفة المزيد حول الموض
وتتميز إدمودو أيًضا بسهولة الوصول إليها من قبل المتعلمين حيث ال يشترط  ,التعليم والتعلم

وتسمح إدمودو للمربين  ,عليهم وجود بريد إلكتروني للتسجيل في مجموعات المقرر الدراسي
   . بإنشاء بيئات تعلم يمتد تدريسها لخارج الفصول الدراسية

 & Charonenwet ,Salubsri وكريستنسن تشارونوت كل مندراسة ق فتتو  
Christensen , Aini (5102) (28), اكمشكي  المشروعات Ekmekci, Emrah 

يمكن للمعلم استخدم المنصة التعليمية  انه Uzun (5102) (28)أوزون  ,(23) (5102)
لطرح األسئلة  لطالبه, ويستخدمها الطالب للتواصل مع معلميهم إدمودو لنشر التنبيهات والمهام



حول الدروس والواجبات المنزلية, باإلضافة إلى التعاون مع متعلمين آخرين في األنشطة, وتبادل 
 . األفكار حول

, (03) (5103)شيخة سلمان  ,(02) (5103)سامح جميل وكما يتفق كل من 
أن بيئة إدمودو تساعد على تعليم التالميذ التفكير الناقد والتصرف  (8( )5108) حكمت عايش

بمسؤولية في العالم الرقمي الذي يوصف بأنه سريع الخطى, وتعد بيئة إدمودو المنصة المثالية 
 . لتوفير هذه المهارات األساسية المهمة

التدريس الحديث بأنه مجموعة من العالقات المستمرة التي  ىأنه ينظر إل الباحث ىير 
بين المعلم والطالب وهذه العالقات تساعد المتعلم على النمو والتوافق في الجوانب  تنشأ ما

 .نشطة البدنية المختلفةهارات واألكساب الطلبة المأالمختلفة وعلى 

كساب المهارات الحركية والصفات أساليب التدريسية تساعد المتعلم على أن األوكما 
تباع أساليب تدريسية مختلفة يمكن من خاللها الوصول أن التدريس الناجح هو أكما , البدنية

 (.436: 11) جلهأمن  دف الموضوعلله

 المهارات تعلم أن( 5118) الحميد عبد جابر, (5102) زيد عبد ناهدة من كل ويري
 اساسياً  أمر اكتسابها كيفية علي والتعرف, الرياضية للتربية عام هدف هو والحركية الرياضية
 مجال في كبيرة أهمية للوقت ان كما, الحركي االداء لمهارات التعليمية الخبرات وضبط للتخطيط

 المناسبة تهاقطري رياضية مهارة فلكل, الرياضية التربية درس وخصوصاً  الحركية المهارات تعلم
 (. 227:  6), (32:  21) وجهد وقت بأقل الحركي الهدف تحقق التي واالقتصادية

رجاء أتتميز بشعبيتها الكبيرة في جميع لعبة كرة القدم ان  (5102)ت خيرت ز ع يشيرو 
ن خرى وأللعاب األساسية في كرة القدم وتنوعها مما هو معتاد في األالعالم لكثرة المهارات األ

و تغيير أمع القدرة على تغير سرعته  ودقيقاً  داء الالعب للمهارة سريعاً أن يكون أدائها يتطلب أ
ن الالعب في كرة القدم يستعمل كل أو , ستمرار سيطرته على الكرةإتجاه جريه وفي نفس الوقت أ
ستثناء حارس المرمى مما يتطلب منه رشاقة ومرونة واضحتين أجراء جسمه عدا اليدين بأ

 ن يتوقع تماماً أن المشاهد ال يمكنه أداء المهارى وتمتاز لعبة كرة القدم بلى دقة األإباإلضافة 
 (.6: 42)خرى األلعاب المهارة التي سيقوم الالعب بأدائها على خالف األ

عداد المهارى وتدريب المهارات ن عملية األأ( 5102) عبدة ابو حسنيشير وكما 
ساسية لتعلم المهارات الحركية الرياضية التي يستخدمها أساسية في كرة القدم تهدف بصورة األ



على المستويات ألى إتقانها وتثبيتها حتى يتم الوصول أثناء المنافسة الرياضية ومحاولة أالالعب 
 .( 76: 7) نجاز الرياضيالرياضية من اإل

ساسية في كرة القدم هي كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدي المهارات األتعتبر و 
ن أو بدونها كما يؤكد أطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه الحركات بالكره أبغرض معين في 

الوصول :) ساسيين هما ألى تحقيق عاملين إالتدريب على المهارة األساسية في كرة القدم يهدف 
ليه إالعمل على تثبيت هذا الكمال وتلك الدقة حتى تؤدى المهارة بطريقه  ,داءقة األلى الكمال ودإ

 .(402: 44)سليمة 

 :مشكلة البحث

فقد أدى , يشهد الوقت الراهن ثورات عديدة في مجال المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا
نتشار المعرفة  األلكترونية بين طالب التطور الكبير في تقنيات األتصاالت والمعلومات وا 

 . المدارس والجامعات إلى ظهور أشكال جديدة من نمط التعليم

الحديثة في إيصال المعارف والمعلومات ويعد التعليم االلكتروني أسلوبًا من أساليب التعليم       
 المتعددةوسائط المن حاسب ألى وشبكاته و  المتطورةويتم فيه استخدام اليات االتصال , للمتعلم

بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة وبصورة تمكن من إدارة  ينلمتعلمات إلي افي إيصال المعلوم
 .(16) العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء المتعلمين

نه في معظم أال إساليب التدريس وما طرأ عليها من تقدم كبير أعلى الرغم من تنوع و 
سلوب واحد وهو أعلى تعتمد  تكون طريقة التدريسعدادية بمحافظة سوهاج المدراس المرحلة األ

األسلوب التقليدي وهذا ما الحظه الباحث من خالل عمله كمدرس كرة القدم بقسم المناهج وطرق 
باألشراف على مدارس المرحلة ومن خالل قيامه التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج 

ستجابة المباشرة لتعليمات المعلم والتي أن دور المتعلم هو األحيث هاج عدادية بمحافظة سو األ
طاعتهاتباع األوامر أيكون دور المتعلم فيها هو و , ائج المطلوبة بمستويات مختلفةتحقق النت  وا 

المعرفي التحصيل  مستوى نخفاضأ يضاً إومن المالحظ , وتنفيذها لكل ما يلقي عليه من المعلم
كرة القدم وذلك لعدم وضوح النموذج المهارى الجيد للمهارة لتالميذ في مهارات المهارى ل داءألاو 

همال أداء الفني للمهارة من جانب أو الحركية حيث يقوم التالميذ بمشاهدة األ تجاه واحد فقط وا 
باإلضافة إلى أنه قد ال يتوافر المعلم أو الطالب ( جانبي  –خلفي  -أمامي)االتجاهات األخرى 

وعدم قدرة المعلم علي , يؤدي النموذج المثالي لألداء الفني أو الخطوات التعليمية للمهارةالذي 
ن الوقت المقرر لتدريس ال يكفي إلعطاء التالميذ أخطاء وكما متابعة جميع التالميذ لتصحيح األ



عدم  ختلفة في كرة القدم ومن ثمكافة المعارف والمعلومات النظرية المرتبطة بجوانب التعلم الم
ومن هنا ظهرت مشكلة , على تقويم تلك المعارف خالل كل مهارة في كرة القدمالمعلم قدرة 

ومن خالل  ,الدراسة بضرورة البحث عن أساليب تعليمية جديدة ترتبط بسرعة تعلم المهارات
طالع على المراجع الحديثة والدراسات السابقة والمرتبطة بتكنولوجيا التعليم قرر الباحث األ
في تنمية التحصيل المعرفي ومستوى أداء ( Edmodo)التعليمية أدمودو خدام المنصة ستا

 .عدادية بمحافظة سوهاجساسية في كرة القدم لتالميذ المرحلة األالمهارات األ

 :هدف البحث 

التعليمية أدمودو فاعلية استخدام المنصة يهدف هذا البحث إلى التعرف على 
(Edmodo ) ساسية في كرة القدم لتالميذ األالمهارات  المعرفي ومستوىتنمية التحصيل في

 : أثره علىوقياس  بمحافظة سوهاج عداديةاألالمرحلة 

 . الجانب المعرفي لتالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة سوهاج -

عدادية بمحافظة في كرة القدم لتالميذ المرحلة األساسية المهارات األ تحسين مستوى أداء -
 . سوهاج

 

 :فروض البحث 

 :  فى ضوء األهداف يضع الباحث الفروض التالية 

للمجموعة الضابطة فى ( القبلى, البعدى)وسطات القياسين بين مت توجد فروق إحصائية -
متوسط درجات التالميذ في التحصيل المعرفي ومستوى األداء المهاري لكرة القدم للقياس 

 .البعدى 
للمجموعة التجريبية فى ( القبلى, البعدى)القياسين حصائيا بين متوسطات إتوجد فروق  -

متوسط درجات التالميذ في التحصيل المعرفي ومستوى األداء المهاري لكرة القدم للقياس 
 .البعدى 

في ( التجريبية, الضابطة)توجد فروق احصائيا بين متوسطات القياس البعدي للمجموعة  -
ستوى األداء المهاري لكرة القدم للقياس متوسط درجات التالميذ في التحصيل المعرفي وم

 .البعدي للمجموعة التجريبية

 :مصطلحات الدراسة 



 (: Edmodo)المنصة التعليمية ادمودو * 

ع ويب تعليمية يمكن من خاللها إتاحة قمو بانه ( 5102( رضوان عبد النعيموقد عرفه 
حيث تتيح للطالب والمعلمين , التعليميةالمحتوى التعليمي بجميع أشكاله والقيام ببعض األنشطة 

وتبادل , هتمامات واألنشطة واألراء من خالل إضافة اإلصدارات الشخصيةالمشاركة في األ
ضافة التدوينات والتواصل مع األقران, الصور والفيديوهات صية وكذلك إنشاء المجموعة الشخ, وا 

(41 :16). 

 بيئة والطالب للمعلمين توفر مجانية اجتماعية منصة بانها عبارة عن:  الباحثويعرفها 
 المنزلية الواجبات إلى إضافة الرقمية وتطبيقاته التعليمي المحتوى وتبادل والتعاون, لالتصال آمنة

 .والمناقشات والدرجات

 :الدراسات السابقة 

 :الدراسات العربية: أوالا 

 Edmodoأثر التدريس وفقاا لمنصة " بعنوان (08) (5103) انور سماح دراسة -0
 ."حياءالتعليمية في تحصيل طالب الصف الرابع االعدادي في مادة علم األ

التعليمية في   Edmodoيهدف البحث إلى التعرف على أثر التدريس وفقًا لمنصة 
ستعملت الباحثة التصميم أ, حياءتحصيل طالب الصف الرابع االعدادي في مادة علم األ

واسفرت , عدادياألطالب الصف الرابع ( 63)التجريبي ذا الضبط الجزئي, وبلغت عينة البحث 
التعليمية في تحصيل طالب الصف الرابع  Edmodoتأثر التدريس وفقًا لمنصة  النتائج إلى

الب ـــى طــــلــع وقواـــــحياء لدي طالب المجموعة التجريبية إذ تفعدادي في مادة علم األاأل
   .ريقة التقليديةـــوا بالطـــــــالمجموعة الضابطة الذين درس

فاعلية توظيف منصة التواصل االجتماعي  " بعنوان (02) (5103) جميل سامحدراسة  -5
على تنمية مهارات معالجة الصورة الرقمية والدافعية لإلنجاز لدي طالبات ( إدمودو)التعليمية 

 ". التربية التكنولوجية بجامعة األقصى بغزة

جتماعي التعليمية التعرف على فاعلية توظيف منصة التواصل األ هدفت الدراسة إلى
طالبات التربية  لدىية مهارات معالجة الصورة الرقمية والدافعية لإلنجاز على تنم( إدمودو)

ختيارهم بالطريقة أطالبة تم ( 32)وتكونت عينة الدراسة من , التكنولوجية بجامعة األقصى بغزة



تائج وجود فروق ذات وكانت من أهم الن, واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, العمدية
في تنمية مهارات معالجة ( Edmodo)فاعلية المنصة التعليمية أدمودو في  داللة إحصائيه

  .طالبات التربية التكنولوجية بجامعة األقصى بغزة لدىالصورة الرقمية والدافعية لإلنجاز 

اثر المنصات التعليمية في تنمية مهارات  " بعنوان (03) (5103)شيخة سلمان  دراسة -2
 ". التعلم الذاتي لطالبات الثانوية العامة بجدة

ثر المنصات التعليمية في تنمية مهارات التعلم الذاتي آهدف الدراسة التعرف على 
طالبة تم ( 21)بلغ عدد العينة , استخدمت الباحثة المنهج الوصفي, لطالبات الثانوية بجدة

فعالية استخدام  اسفرت النتائج إلى, ة العامة بجدةبالطريقة العشوائية من طالب الثانويختيارهم أ
  .لمعرفي للطالبات والتفكير الناقدفي زيادة التحصيل ا المنصات التعليمية

فاعلية المنصة التعليمية أدمودو  "بعنوان  (8) (5108)حكمت عايش  دراسة -1
(Edmodo ) طلبة الصف العاشر في   تجا  نحوها لد العلوم واأل في تنمية التحصيل في

 ." فلسطين

في تنمية ( Edmodo)التعرف على فاعلية المنصة التعليمية أدمودو  هدفت الدراسة إلى
استخدم الباحث , طلبة الصف العاشر في  فلسطين صيل في العلوم واألتجاه نحوها لدىالتح

ساسي بمدرسة جيل طالب من طالب الصف العاشر األ( 10)عينة الدراسة , المنهج التجريبي
لى وجود فروق ذات داللة إحصائيا في فاعلية المنصة التعليمية إاسفرت النتائج , المكبر الثانوية

طلبة الصف العاشر في  ىتجاه نحوها لدواألفي تنمية التحصيل في العلوم ( Edmodo)أدمودو 
 .فلسطين

ثر استخدام منصة تعليمية في تنمية بعض آ " بعنوان (01) (5108)حنان سعيد  دراسة -1
 ".مهارات التواصل الرياضي لدي طالبات المستو  الثاني في مادة الرياضيات

ثر استخدام منصة تعليمية في تنمية بعض مهارات التواصل آالتعرف  هدفت الدراسة إلى
استخدمت الباحثة المنهج شبه , طالبات المستوى الثاني في مادة الرياضيات لدىالرياضي 
, طالبة بالطريقة العمدية من مدرسة سبأ بنت سفيان( 20)تكونت عينة الدراسة من , التجريبي

العديد من الصعوبات داخل  لتعليمية في التغلب علىالمنصات ا ومن أهم النتائج فاعلية استخدام
  .البيئة الصفية 



 فعالية استخدام المنصات التعليمية " بعنوان (22)( 5102) الحميد عبد يوسف دراسة -2
(Edmodo )لطلبة تخصص الرياضيات والحاسوب بكلية التربية األساسية بدولة الكويت". 
لطلبة ( Edmodo) استخدام المنصات التعليمية هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية  

تخصص الرياضيات والحاسوب بكلية التربية األساسية بدولة الكويت, استخدم الباحث المنهج 
وأظهرت النتائج فعالية استخدام المنصات , طالب( 10)اشتملت عينة الدراسة على , التجريبي
  .بكلية التربية األساسيةلطلبة تخصص الرياضيات والحاسوب ( Edmodo)التعليمية 

تقصي نوايا طالبات الدراسات العليا السلوكية  " بعنوان (52) (5102)ليلى سعيد دراسة _ 2
 ."التعليمية مستقبالا باستخدام نموذج قبول التقنية ( Edmodo)دمودوأفي استخدام منصة 

هدفت الدراسة إلى تقصي أراء طالبات الدراسات العليا السلوكية نحو استخدام منصة 
طالبة من طالبات الدراسات العليا في كلية ( 31)دمودو التعليمية مستقباًل, بلغت عينة الدراسة أ

ل وقد استخدم نموذج قبول التقنية في بناء أداة الدراسة لقياس تأثير العوام, التربية بجامعة طيبة
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة , والفائدة المدركة, سهولة االستخدام المدركة: األتية 

دمودو التعليمية ونواياهن أإحصائيا بين اتجاه طالبات الدراسات العليا نحو استخدام منصة 
لمدركة السلوكية في استخدامها مستقبال, وكذلك بين كل من الفائدة المدركة والكفاءة الذاتية ا

 . دمودو التعليميةأواالتجاه نحو استخدام منصة 
  

والتعلم  Edmodoتصورات الطالب عن  " بعنوان (1) (5102)السيد محمد  دراسة -2
 ". المتنقل وعوائقهم الحقيقية تجاههم

من خالل  دراك الطالب للتعلم المحمولأالتعرف على مستوى  ىلإهدفت الدراسة 
لكتروني في والحواجز التي تعترضهم عند استخدام التعليم األ, الهواتف النقالةستخدام أدمودو باأل

بلغت عينة الذي , استخدم الباحث المنهج الوصفيكما , الممكلة العربية السعوديةـــ  جامعة طيبة
استخدم حيث , طالبًا يدرسون مادة الوسائل التعليمية في الفصل الدراسي الثاني( 23)الدراسة 

والحواجز عند , دمودو والهاتف النقالقياس لقياس تصورات الطالب الستخدام األالباحث م
دمودو والهاتف النقال يجابية العالية للطالب تجاه األوضحت النتائج التصورات األأو , استخدامه

 .وكذلك التعلم في الوقت المناسب , نه يسهل التفاعل والتواصل بين المعلم والطالبأل
باستخدام  حالة لتجارب طالب التعليم العالي " بعنوان ( 52) (5102)زرينا علي  دراسة -6

Edmodo في تعلم اللغة ". 



طالبًا في جامعة تقنية في ماليزيا حو ( 31)هدفت هذه الدراسة لمعرفة وجهة نظر 
وتم تقسيم العينة , نهج الوصفياستخدم الباحث الم, نجليزيةدمودو في تعلم اللغة األاستخدام األ

استخدم الباحث في الدراسة المقابلة , طالب ضابطة وتجريبية( 43)مجموعتين كل مجموعة  إلى
دمودو كأداة رئيسية لثالث مقابالت شخصية مفتوحة حول مشاعر الطالب حول استخدام األ

مكانية وجوده كمنصة لتعزيز المناقشات أو , ستخدام الهام له في تعلم اللغةوتحديد األ, لتعلم اللغة
دمودو لتعلم اللغة أعطى الطالب ردود فعل ايجابية بشأن استخدام األ, باشرة بين الطالبالم

نجليزية هتمام وتساعد بشكل جيد في تحسين اللغة األستخدام ومثيرة لألنها سهلة األاالنجليزية أل
 .ي وقتأومهارات الحوسبة والوصول للمحاضرات ومقاطع الفيديو والملفات والمجلدات في 

 
 :الدراسات األجنبية: ثانيا
Charonenwet & Christensen  (5102 )شاروني نويت و شريستينسين دراسة -4
على إدراك الطالب لسلوك التعلم المنظم ذاتياا  Edmodoتأثير شبكة تعليم  "بعنوان  (28)

 ". وأداء التعلم
قنوات دمودو لخلق التعلم الداعم من خالل تسهيل استخدام األ إلىهدفت الدراسة 

وفرت هذه المنصة التعليمية فرصة تبادل , نشطة الصفيةللتواصل مع المعلم والمشاركة في األ
استخدم , تأثير ذلك على الطالب ينات واألخبار القصيرة ومعرفة مدىاألفكار ومتابعة التعي

 ,حياءطالب من الصف الثاني في علم األ( 40)وبلغت عينة الدراسة , الباحث المنهج التجريبي
دمودو وكذلك سلوكهم ستخدام األأيجابي على طالب المشاركين بإهم النتائج وجود تأثير أوكانت 

ستجابة الذاتية والتعاون فيما بينهم والتشجيع على المناقشة وزيادة الفهم ومهارات التفكير واأل
 .جتماعيوالتفاعل األ

في  Edmodoدمج  " بعنوانEkmekci, Emrah  (5102) (26 )ايكريكسي  دراسة -3
 ". فصل اللغة األجنبية كأداة تقييم

وهدفت هذه الدراسة إلى تقديم طريقة مبتكرة لتقييم مهارات الطالب التي يكتسبونها خالل 
استخدم الباحث , طالباً ( 63)شارك في هذه الدراسة , دمودوستخدام األأنجليزية بتعلم اللغة األ

دمودو مكانية استخدام األإمن الطالب يرون % 60ن أ اشارت النتائج إلى, المنهج الوصفي
  .ستخدامنه يوفر الوقت وسهل األأكما , كأداة تقييم في فصول اللغة

موقف الطالب من  " بعنوان Uzun ,Erman (5102( )48) يزين يرمان دراسة -2
Edmodo كأداة تكميلية للتعليم العالي ." 



, دمودودارة التعلم من خالل األإالتحقق من موقف الطالب تجاه  إلىهدفت الدراسة 
, لىطالبًا في دورة عن الحاسب اآل( 10)بلغت عينة الدراسة , استخدم الباحث المنهج الوصفي

أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب , تم جمع بيانات الدراسة من خالل المقابالت وتحليل الوثائق
تباره أداة جيدة لتحسين فرص التعلم من خالل المشاركة الفعالة عإيجابي تجاهه بألديهم موقف 

  . تصاالتواأل
دمج  بعنوان Gushiken, Burcue k(5102( )21)  جيشيكين بيركيو دراسة -1

Edmodo لتعزيز التواصل التفاعلي عبر اإلنترنت في خدمة المدارس الثانوية. 
 إلىدمودو ستخدام األأوالطالب ب بلغ عنها المعلمونأيجابية التي أوضحت التجارب اإل

تم , نشطةنتائج منها تنظيم المجموعات والطالب وتعزيز التواصل بينهم ومشاركة الطالب في األ
تكونت , استخدم الباحث المنهج الوصفي, نشاء وحدة تعليمية تمتلك مستويات عليا من المهاراتإ

ستخدام أتم جمع البيانات الكمية ب, مشاركين يحملون شهادة الماجستير( 40)عينة الدراسة من 
نها ساعدت على أن الوحدة التعليمية كانت سهلة الفهم كما أي جميع المشاركين أستبيانات ور األ
  .ختبار البعدي بشكل افضل جراء األأ
أثر استخدام المعلم  " بعنوان Kongchan, C. (5102( )22) كونج شان دراسة -2

دمودو التعليمية ومستندات جوجل في تغيير الفصول الدراسية التقليدية وتغيير أالمنصة 
 ."ستراتيجيات التعلم المستخدمة في تدريس اللغة اإلنجليزيةأ
دمودو التعليمية ومستندات أهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المعلم المنصة  

اتيجيات التعلم المستخدمة في تدريس ستر أجوجل في تغيير الفصول الدراسية التقليدية وتغيير 
, طالب وطالبة( 27)وبلغ عدد العينة , اللغة اإلنجليزية, استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

دمودو وذلك بسبب أن أأن بعض الطالب يفضلون استخدام الفيس بوك عن وأكدت النتائج على 
دمودو فإنهم ال أي, أما جتماعاستخدامهم للفيس بوك يكون بشكل يومي من خالل التواصل األ

 . يستخدمونه إال ألغراض الدراسة فقط
 :التعقيب على الدراسات السابقة

 :هداف األ -0
من حيث تناول البعض تقصي أراء طالب السابقة  اتالدراس أهداف كل بحث من تنوعت

( م5103)سامح جميل : مثل دراسة كل من ,و استخدام منصة ادمودو التعليميةالسلوكية نح
, (م5102)علي زرينا , (م5102)السيد محمد , (م5103) شيخة سلمان

Ekmekci(5102) ,Uzun(5102),Gushiken (5102), Kong chan,(5102), 
مستوي التحصيل  على Edmodoإلى معرفة تأثير المنصة التعليمية كما هدفت بعض الدراسات 



حنان سعيد , (5108)حكمت عايش , (5103)سماح انور  :مثل دراسة كل من ,للمتعلمين
 .Charoenwet& Christensen (5102 ), (5102)يوسف عبدالحميد , (5108)
 :المنهج  -5

المنهج , المنهج الوصفي, المنهج التجريبي تنوعت جميع الدراسات السابقة على استخدام
 . لمناسبته لطبيعة البحثوسوف يستخدم الباحث المنهج التجريبي , شبه التجريبي

يتم ختبار التحصيل المعرفي وسوف أتشابهت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في  -
 .األستفادة منها في عمل األختبار التحصيل المعرفي 

تشابهت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في العينة المستخدمة وهم تالميذ المرحلة  -
 ,االعدادية

 :نة العي -2
فراد أوبلغ عدد ( 27 :40)ما بين السابقة في تلك الدراسات اوحت تر  من حيث أعداد العينات

 . عداديةبالمرحلة األتلميذ ( 10)العينة في الدراسة الحالية 
 :البحث خطة
 :منهج البحث : أوالا 
لمالئمته وذلك (  التجريبية والضابطة )بتصميم مجموعتين  ياستخدم الباحث المنهج التجريب -

 .لطبيعة البحث
 :مجاالت البحث : ثانيا
 المجال الجغرافي -

بمحافظة (  بنين )عدادية مدارس صالح سالم األتم تطبيق إجراءات البحث على  -
 .سوهاج

 

 المجال البشري -
خبراء في المناهج وطرق التدريس وخبراء في كرة القدم يتمثل المجتمع األصلي للبحث  -

 .جبمحافظة سوهاوتالميذ الصف الثاني االعدادي 
 المجال الزمني -
عام  الفصل الدراسي األول خالل العام الدراسيل في تم تطبيق إجراءات البحث خال -

3046/3030 
 :مجتمع البحث: ثالثاا 



الذين . بمحافظة سوهاج( بنين ) تالميذ المرحلة االعدادية يتحدد مجتمع البحث من 
 .سنه ( 41-41)تتراوح أعمارهم من

 :عينة البحث: رابعاا 
  إختيار العينة : 
عدادي تالميذ الصف الثاني األ بالطريقة العمدية العشوائية منتم اختيار عينة البحث   

 .سنه ( 41 -41)بمحافظة سوهاج وتتراوح أعمارهم من 
  العينة حجم : 
من تالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة سوهاج, وتم ( 60)حيث بلغت عينة البحث    

تلميذ للدراسة األساسية بواقع ( 10)ستطالعية وعدد تالميذ للدراسة األ( 40)لى عدد إتقسيمهم 
ستخدام المنصات التعليمية, أتلميذ يطبق عليهم البرنامج التعليمي ب( 31)المجموعة التجريبية )

تلميذ من الممارسين لكرة القدم والمشاركين في نادى العاملين بمحافظة ( 31)المجموعة الضابطة 
ويوضح ( 4)سوهاج وكذلك نادى الرحالت بحي الكوثر بمحافظة سوهاج, ويوضح جدول رقم 

 توصيف مجتمع البحث (0)جدول رقم 
 
 
 

 (0)جدول رقم 
 توصيف مجتمع البحث

 إجمالي مجتمع البحث
 العينة األساسية للبحث

 (المجموعة تجريبية)
 العينة األساسية للبحث

 (المجموعة ضابطة)
 العينة االستطالعية

(21) (52) (52) (01) 

  تجانس العينة : 
 –الطول  –السن )تم التجانس بين أفراد عينة البحث في المتغيرات الخاصة بالنمو   

ساسية في كرة القدم التي قد يكون لها البدنية الخاصة بالمهارات األ ختباراتوبعض األ, (الوزن
السرعة ), (الوثب العريض من الثبات: قوة مميزة بالسرعة ) : تأثير على المتغير التجريبي وهي

ثني الجذع : المرونة ), (الجري الزجاجي: الرشاقة), (م من البدء المتحرك21عدو : نتقالية األ 
ختبارات ليها المراجع والدراسات العلمية التي تناولت المكونات واألإشارت أوالتي  (اماماا اسفل

براهيم إمفتي , (22) (5100)الرحمن  حمد عبدأنبيلة البدنية الخاصة بكرة القدم مثل 



 Lee,(2)(5118)أميرة حسن , (55) (5113)الحميد  الرحمن عبد بدـــع, (25) (5101)
S Sitkowski  (5118( (22),  (5110)محمد صبحي , (22) (5112)ميرفت علي 

 .تجانس أفراد عينة البحث في متغيرات النمو األساسية   والجدول التالي يوضح( 5)مرفق  (53)

 (5)جدول 
 (21= ن ) تجانس أفراد عينة البحث في متغيرات النمو األساسية  

 أقل القياسات
 قيمة

 أعلى
 قيمة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيار 

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفرطح

 األساسية
 0.626 4.742 0.222 41.42 41 41 (سنة)السن 
 0.126- 0.170 7.041 414.32 467 410 (سم)الطول 
 4.111 4.001 1.720 17.17 62.1 14 (كجم)الوزن 

نحراف المعيارى فى أقل وأعلى قيمة والمتوسط الحسابى واأل( 3)يتضح من جدول 
القياسات األساسية, حيث جاءت معامالت اإللتواء تقترب من الصفر ومعامالت التفلطح 

عتدالية القيم وتجانس أفراد عينة البحث لتالميذ المرحلة أمما يدل على ( 2±)تنحصر ما بين 
 .االعدادية بمحافظة سوهاج

 :ساسية قيد الدراسة البحث األفي متغيرات ( االساسية واالستطالعية) توصيف العينة  -

 (2)جدول 

التوصيف االحصائى فى القياسات األساسية والبدنية والمهارية واالختبار المعرفى لعينة البحث من تالميذ 
 (21= ن ) المرحلة االعدادية بمحافظة سوهاج 

 أقل القياسات
 قيمة

 أعلى
 قيمة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيار 

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفرطح

 األساسية
 0.626 4.742 0.222 41.42 41 41 (سنة)السن 
 0.126- 0.170 7.041 414.32 467 410 (سم)الطول 
 4.111 4.001 1.720 17.17 62.1 14 (كجم)الوزن 

 البدنية

 4.207- 0.027 4.027 6.12 2.21 1.13 (ث)متر عدو من البدء المنطلق  20اختبار 
 4.121- 0.042- 4.622 42.34 46.37 40.32 (ث)الجري المكوكي 

 4.600- 0.027- 0.311 4.60 4.66 4.3 (م)اختبار الوثب العريض من الثبات 
 4.240- 0.412 4.071 3.24 1.1 4 (سم)اختبار ثني الجذع من الوقوف 

 المهارية

 4.122- 0.441 6.443 42.22 36 40 (عدد)ث 20اختبار التمرير  
متر في خط مستقيم   20الجري بالكرة اختبار 

 (ث)
1.4 6.24 7.32 4.332 -0.403 -4.073 

اختبار تصويب الكرة على جزء محدد على 
 (درجة)المرمي  

0 2 1.60 3.202 -0.001 -4.231 

 4.661- 0.010- 3.163 41.36 46.06 44.26 (ث( )مراوغة القوائم)اختبار الجري بالكرة 
 4.136- 0.062- 3.326 40.12 41.16 6.72 (م)ألبعد مسافة اختبار رمية التماس 



 0.162- 0.141- 4.612 31.71 37 34 (درجة)االختبار المعرفى 

سات نحراف المعيارى فى القياأقل وأعلى قيمة والمتوسط الحسابى واأل(  2) يتضح من جدول 
, حيث جاءت معامالت اإللتواء تقترب من الصفر ومعامالت التفلطح األساسية والبدنية والمهارية

عتدالية القيم وتجانس أفراد عينة البحث فى المهارات أمما يدل على ( 2±)تنحصر ما بين 
 .عدادية بمحافظة سوهاجساسية في كرة القدم لتالميذ المرحلة األاأل

 :دوات البحث أ: خامساا 

 :Edmodo دمودوباستخدام منصة األإعداد مادة كرة القدم : أوال

ستخدام منصة أبية في كرة القدم سساالمهارات األبعض التطبيق المقترح لتدريس  ألعداد
منصة التعليمية للباع مجموعة من المراحل التي تضمن تأتم   Edmodoالتعليمية االدمودو 

 لتالميذمن حيث المحتوى وطريقة تنظيمه مع وضع الفروق الفردية ل تكون مقبولةأن  دمودواأل
 :في عين االعتبار كما يأتي

  في كرة القدم ارات االساسيةبعض المهتحديد المحتوي العلمي تعليم : 
على دمودو التعليمية األ المنصةعتمد الباحث في تحديد المحتوى العلمي لتطبيق بنظام أ

لمعايير وحدة الجودة في توصيف المقرر الدراسي لكرة القدم  والمعد وفقاً الكتاب الدراسي المقرر 
 :ي لدروس كما يامن المجموعة  ىلإيم المحتوى العلمي سعدادية وتم تقعلى تالميذ المرحلة األ

 رمية التماس مهارة   -                   الكرة  تمريرمهارة  -
 مهارة المراوغة  -                  الجري بالكرة مهارة  -
 مهارة ضرب الكرة بالرأس   -                 ستقبال الكرة أمهارة  -

 

قام الباحث بأعداد دليل للتالميذ مصمماا : عداد دليل للتالميذ المجموعة التجريبيةأ -0
 :تي شتمل الدليل على األ أو , باستخدام االدمودو للمجموعة التجريبية

 .وطريقة التدريس المناسبة للوحدة, والهدف منه, وتضمنت تعريف التالميذ بالدليل: المقدمة * 

 ختيار  لتدريس الوحدة المقترحة أدمودو الذي تم نبذة عن األ* 

حيث تم المهارات االساسية في كرة القدم التي تضمن  الخطة الزمنية لتدريس الوحدة الدراسية* 
 ستخدام األدمودو لمدةألتدريس كل درس من دروس الوحدة بحصص دراسية ( 43)تخصيص 
 .دقيقة لكل حصة ( 11)بواقع  ثالثة شهور



بشكل يتيح  Edmodoتم تصميم المنصة التعليمية : ديناميكية العمل بين التلميذ والمنصة * 
قدراته حيث يستطيع كل تلميذ أن يتعلم وفقًا ل, فرصة التفاعل بين التالميذ والمنصة بحرية ونشاط

 .الشخصية عن طريق الحريسة في اختيار ما يريد أن يتعلمه

و التعليمي لتطبيق تعلم بعض المهارات االساسية في كرة القدم باستخدام كتابة السيناري  -5
 ( :كتابة سلسلة الدروس) Edmodoدمودو المنصة التعليمية األ

وقد تم توزيع الدرس , الصعب ىإعداد الدروس التعليمية بأسلوب متدرج من السهل إل
الواحد على مجموعة من اإلطارات ويقصد باإلطار المقدار من المعلومات التي تظهر للتلميذ في 
شاشة واحدة ولكي يتعلم التلميذ يجب عليه االنتقال عبر سلسلة من الشاشات التي تقدم 

 المعلومات أو األسئلة أو التعليمات التي تخدم أي غرض من المنصة 

) إطار نظري) تصميم كل درس في صورة موقف تعليمي يمر به التلميذ ويتضمن  تم
, دام المهارة والخطوات التعليمية سبب استخ)إطار تعليمي , (خطاء الشائعة األ, خطوات فنية

 .( إطارات التغذية الراجعة, إطار تطبيقي عملي على المهارة

من خطوة إلى  االنتقالالتلميذ  يستطيع الحيث  اإلتقانوبذلك يحقق البرنامج مبدأ التعلم 
 .حتي يتمكن التلميذ من اتقان المهارة معرفيًا ومهاريًا الخطوة التالية 

 (:البرمجة)تنفيذ المنصة التعليمية   -2

لتصميم المنصة التعليمية داخل  رجمةتبشركة ستعانة قام الباحث بتفيذ هذه المرحلة باأل  
دورس  إلىة الدروس التعليمية التقليدية حيث قام ببرمج Edmodoالمنصة التعليمية األدمودو 

 .وامر واإلجراءات تعليمية الكترونية تعرض على الشاشات من خالل األ

 Adobe flashفي بناء المنصة موقع الويب واستخدم الباحث برنامج  الباحثعتمد أ
professhonal cc 5102  الذي يعتمد على لغة الكتابةACTIONSCRIPT3  لكتابة

ألعداد ما تحتاجه المنصة  sony vegasكذلك برنامج الصور والفيديوهات التعليمات البرمجية 
 .من صور وفيديوهات 

جهاز حاسب , جهاز هاتف محمول يعمل بنظام األندرويد :متطلبات تشغيل المنصة التعليمية 
 .متصل باألنترنت  ىلإ
  Edmodoتجريب المنصة التعليمية  -1

العديد من األجهزة على  االتالميذ تم عرضه المنصة التعليمية نتهاء من إعدادعقب األ
مجموعة من الخبراء للتأكد من أنها تعمل بشكل سليم وكذلك تم عرض المنصة على 



للحكم على , صصين في كرة القدموكذلك خبراء متخ, المتخصصين في المناهج وطرق التدريس
ضافة أمع , دمودوأستخدام المنصة التعليمية إلدروس بلالتعليمي  وضوح وسالمة المحتوى ىمد

 . إجراء التعديالت الالزمةوفي ضوء أراء الخبراء تم , أي مالحظات يرونها

 :أختبار التحصيل المعرفي : ثانيا 

 :اختبار التحصيل المعرفي قام الباحث بالخطوات التالية   - أ
 :التالية قام الباحث بالخطوات , إلعداد االختبار التحصيلي

 :ختبارتحديد الهدف من األ .4
عدادي ختبار إلى قياس التحصيل المعرفي لتالميذ الصف الثاني األيهدف هذا األ

 ساسية في كرة القدم  للمفاهيم المتضمنة للمهارات األ
 :تحديد المستويات التي يقيسها االختبار  .5

المستويات األربعة ختبار على قتصر قياس تحصيل تالميذ عينة البحث في هذا األأ
 –التطبيق  –الفهم  –التذكر : األولى من المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم وهي 

 .التحليل 
 :ختبار نوع أسئلة األ .2

 :سؤاًل جاءت في ثالثة أنواع من األسئلة هي ( 10)ختبار تضمن األ
  .ختيار من متعددأسئلة األ -ج أسئلة التكميل -أسئلة الصواب والخطأ ب -أ
 :ختبار تعليمات األ .1

وقد روعي في , جابةختبار مجموعة من التعليمات لمساعدة الطالب في األتضمن األ
ختبار ولي لألويتم وضعها في الصفحة األ, هذه التعليمات أن تكون سهلة وواضحة

 .التحصيلي
 :ختبار ووضع الدرجات لكل مفردة طريقة تصحيح األ .2

جابة ختبار في حالة األمن مفردات األ (سؤال)تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة 
 ( .درجة  10)ختبار الصحيحة لتكون الدرجة الكلية لأل

 :ختبار على السادة المحكمين عرض الصورة األولية لأل .2
ختبار في صورة المبدئية تم عرضه على السادة المحكمين الذين سبق لهم بعد إعداد األ

ختبار أراءهم على وضوح تعليمات األتفقت أوقد , طالع على الوحدة التعليميةاأل
 . تساقها مع الوحدة التعليمية في كرة القدم أوصحة صياغة مفرداته و 

 : التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي .2



تالميذ من مجتمع ( 40)ستطالعية بلغ عددها أختبار على مجموعة تم تطبيق األ
عادة التطبيق 32/6/3046ثنين البحث غير طالب عينة البحث األصلية يوم األ م وا 

 :  وذلك بهدف 36/6/3046يوم االحد 
 :تحديد زمن االختبار  - أ

ختبار الزمن الالزم لألختبار التحصيلي بناء على الزمن الذي استغرقه تم تحديد األ
 60)والذي حدد ب , ستطالعية في اإلجابة عن أسئلةمن تالميذ المجموعة األ%( 20)

 .تقريباً ( دقيقة
 :ختبارحساب ثبات اال - ب

ختبار التحصيلي على أسلوب التطبيق واعاده أعتمد الباحث في حساب معامل ثبات األ
 هذه النتائج (  1) التطبيق وبين جدول 

 ( 2) جدول 
 (01=ن) ختبار التحصيلي على أسلوب التطبيق واعاد  التطبيقحساب معامل ثبات األ

الجدولية عند ( ر)قيمة  (40=ن) ختبار التحصيل المعرفي أمعامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني في 
 0.623( =  0.01)مستوى داللة 

عدم وجود ( 1)وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا يتضح من جدول ( 1)يتضح من جدول  
ختبار المحسوبة بين التطبيق واعادة التطبيق في األ" ت"فروق ذات داللة احصائية فى قيمة 
مما يدل على ( 0.667)معامل الثبات حيث بلغت قيمته المعرفي, ووجود داللة معنوية في قيمة 

 .عدادية بمحافظة سوهاجثبات القياسات لتالميذ المرحلة األ

 :ختبار عن طريق تم التأكد من صدق األ: ختبار صدق األ
 ( :المحتوي)صدق المنطقي 

ختبار تقيس تحصيل الطالب ختبار التحصيلي المصمم صادقًا منطقيًا إذا كانت أسئلة األيعد األ 
ختبار على مجموعة حتوى عليها الوحدة التعليمية وللتأكد من ذلك تم عرض األأللمعلومات التي 

 ( .2)مرفق  ستطالع رأيهم في إل( المحكمين ) ساتذة المتخصصين من األ

 القياسات
 اعادة التطبيق التطبيق األول

 "ت"قيمة 
 المحسوبة

 معامل الثبات
 "ر"

 
مستو  
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دال **1.322 0.322- 0.83 52.21 0.31 52.21 (درجة)المعرفى  ختباراأل



 .ساسية في كرة القدمختبار لقياس الجوانب المعرفية للمهارات األصالحية مفردات األ -
 .ختبار ومحتوى الوحدة التعليمية تساق بين األاأل ىمد  -
 .ساسية ختبار للمهارات األصالحية مفردات األ ىمد -
  .ختبار ودقتها مالئمة التقدير الكمي للدرجات ووضوح تعليمات األ ىمد -
 :بعض السادة المحكمين أراءهم ومالحظتهم من أهمها   وقد أبد
 .ناسب مع التالميذ تختبار ليإعادة الصياغة اللغوية لبعض بنود األ -
 .ختبار نظرًا لعدم وضوحها تعديل بعض بدائل بنود األ -
 .راء تم األخذ بجميع المالحظات وأجريت التعديالت الالزمة في ضوء تلك األ -
  صدق التمايز : 

ختبار على ختبار قام الباحث بحساب صدق التمايز وذلك عن طريق األلحساب صدق األ
طالب من خارج عينة البحث ولهم نفس مواصفات العينة األصلية ( 40)مجموعتين قوامها 

يوضح معامل ( 2)وجدول م 20/6/3046ختبار وذلك يوم االثنين للتأكد من صدق األ
 ختبار التحصيل المعرفي المستخدم في الدراسة الصدق أل

 (2)جدول 

ختبار المعرفي لتالميذ التمييزي في األداللة الفروق بين المجموعة المميزة والغير مميزة ومعامل الصدق 
 (01=ن)     عدادية بمحافظة سوهاجالمرحلة األ

 القياسات

 المجموعة المميزة
 2= ن 

 الغير مميزة
 "ت"قيمة  2= ن 

 المحسوبة
معامل الصدق 

 التمييز 

 
مستو  
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف األ 
 المعياري

 دال 1.883 **2.288 0.01 55.81 1.20 52.11 (درجة)ختبار المعرفى األ
  5.212=  1.12عند مستو  " ت " معنوية  *

المحسوبة بين " ت"وجود فروق ذات داللة معنوية فى قيمة ( 1)يتضح من جدول 
التمييزى  , حيث تراوحت قيم معامل الصدق ختبار المعرفىالمجموعة المميزة والغير مميزة فى األ

وهى قيم مرتفعة تؤكد صدق وقدرة القياسات على التمييز بين المستويات المختلفة ( 0.226)
 .عدادية بمحافظة سوهاجلتالميذ المرحلة األ

 :حساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار 



ختبار تم حساب معامل السهولة والصعوبة وقد تراوحت معامالت السهولة ألسئلة األ
( 0.26 – 0.73)بينما تراوحت معامالت الصعوبة مابين ( 0.70 - 0.21)مابين التحصيلي 

وعلى هذا تعتبر هذه البنود متفاوتة في نسبة السهولة والصعوبة حيث روعي في إعداد ها أن 
وغالبيتها للطالب المتوسط وفوق , يكون بعضها للطالب الضعيف وبعضها للطالب المتفوق

 .المتوسط 

 : رات المهاريةختبااأل :ثالثاا 

 ىطالع علصمم الباحث استمارة تقييم األداء المهاري الخاصة بكرة القدم من خالل األ .4
 Stuart Rook (5102), (02)(م5102) عزت خيرت :مثل العلمية بعض المراجع

فتحي المشهش , (2) (5102)حسن السيد , (0) (م5102)أحمد حسني , (22)
هشام , (25) (5101)مفتى ابراهيم  ,(20) (5105)مشعل عدي , (52) (5102)

, (05) (5118)حنفي محمود , (5) (5101)براهيم شعالن إ, (22) (5100)ياسر 
Horst , Wein   (5112) (25) ,ساسية التي لها حيث حدد الباحث المهارات األ

ختبارات المهاريه في كرة هم األتم التوصل أل, سنه (41-41)رتباط بالمرحلة السنية من إ
القائم على استخدام  البرنامج تعليمي ساسية في كرة القدم وفقاً والتي تقيس المهارات األ القدم

ساسية في كرة القدم لتالميذ المرحلة تنمية المهارات األ في المنصة التعليمية االدمودو
 .عدادية بمحافظة سوهاجاأل
الخبراء فى مجال المناهج وطرق  ىضها علختبار المهارية وعر قام الباحث بتصميم األ  .3

هم أالتدريس وفى مجال تدريس وتدريب كرة القدم الخبراء إلبداء أراءهم حول تحديد 
   (.0)مرفق االختبارات البدنية والمهارية 

ختبارات المهارية نسب األأستمارة على السادة الخبراء إلبداء أراءهم حول تم عرض األ  .2
 . (2)مرفق المقترحة 

 :ختبارات البدنية والمهارية المستخلصةالعلمية لأل المعامالت

 : المهارية في كرة القدم االختبارات الصدق استمارة  -

من  م على مجموعتين مختلفتين3/40/3046 ربعاءختبارات يوم األتم تطبيق األ
 ىقدم واألخر ساسية في كرة الستطالعية إحداهما مميزة في المهارات األأفراد العينة األ

تم حساب الصدق للقياسات البدنية  وقد, طالب( 40)غير مميزة وبلغ حجم العينة 



عدادية بمحافظة سوهاج عن طريق الصدق التمييزى بين والمهارية لتالميذ المرحلة األ
المحسوبة ومعامل " ت " ختبار أستخدام أمجموعة مميزة وغير مميزة وللتحقق من ذلك ب

 .(2)جـدول روق بين المجموعتين كما يظهرها وفيما يلي الف ,الصدق التمييزى

 

 

 

 

 
 

 (2)جدول 

داللة الفروق بين المجموعة المميزة والغير مميزة ومعامل الصدق التمييز  فى القياسات البدنية والمهارية 
 (01=ن) عدادية بمحافظة سوهاجختبار المعرفى لتالميذ المرحلة األواأل

 القياسات
 المجموعة المميزة

 2= ن 
 الغير مميزة

 2= ن 
 "ت"قيمة 

 المحسوبة

معامل 
الصدق 
 ع± -س ع± -س التمييز 

 البدنية

 0.271 **1.40 0.17 7.33 0.21 1.70 (ث)متر عدو من البدء المنطلق  20اختبار 
 0.667 **40.62 0.11 41.71 0.22 44.62 (ث)كوكي الجري الم

 0.610 **2.17 0.40 4.21 0.06 4.76 (م)ختبار الوثب العريض من الثبات أ
 0.274 **1.04 0.10 4.10 0.17 2.30 (سم)ختبار ثني الجذع من الوقوف أ

 المهارية

 0.611 **2.06 4.27 42.00 4.23 33.10 (عدد)ث 20ختبار التمرير  أ
متر في خط مستقيم   20جري بالكرة ختبار الأ
 (ث)

6.73 0.12 2.47 0.32 1.22** 0.604 

ختبار تصويب الكرة على جزء محدد على أ
 (درجة)المرمي  

6.10 0.26 3.20 4.40 1.66** 0.266 

 0.662 **40.41 0.20 47.34 0.72 42.62 (ث( )مراوغة القوائم)ختبار الجري بالكرة أ
 0.266 **1.70 4.46 2.11 0.21 43.46 (م)ألبعد مسافة ختبار رمية التماس أ

 2.222=  1.10, عند مستو   5.212=  1.12عند مستو  " ت " معنوية  *

المحسوبة بين " ت"وجود فروق ذات داللة معنوية فى قيمة ( 6)يتضح من جدول 
المجموعة المميزة والغير مميزة فى القياسات البدنية والمهارية, وتراوحت قيم معامل الصدق 



وهى قيم مرتفعة تؤكد صدق وقدرة القياسات على التمييز ( 0.667,  0.274)التمييزى ما بين 
 .عدادية بمحافظة سوهاجرحلة األبين المستويات المختلفة لتالميذ الم

 : ختبارات البدنية والمهارية في كرة القدم ألاستمارة ا الثبات -

عدادية بمحافظة سوهاج تم التحقق من ثبات القياسات البدنية والمهارية لتالميذ المرحلة األ 
ميس أيام من التطبيق األول حيث تم التطبيق األول يوم الخ 7عادة التطبيق بعد أعن طريق 

ومعامل " ت"وذلك بحساب قيمة  3046/ 7/40م والتطبيق الثاني يوم االثنين2/40/3046
رتباط الستمارة تقييم األداء المهاري يوضح معامالت األ (2)وجدول . الثبات بين التطبيقين

 .قيد البحث 

 (2)جدول 

البدنية والمهارية واالختبار  داللة الفروق بين التطبيق األول واعادة التطبيق ومعامل الثبات فى القياسات
 (01= ن )عدادية بمحافظة سوهاج المعرفى لتالميذ المرحلة األ

 القياسات
 اعادة التطبيق التطبيق األول

 "ت"قيمة 
 المحسوبة

معامل 
 الثبات

 "ر"
 ع± -س ع± -س

 البدنية

 **0.663 4.66 0.60 6.10 0.64 6.16 (ث)متر عدو من البدء المنطلق  20ختبار أ
 **0.666 4.64 4.10 42.31 4.12 42.22 (ث)الجري المكوكي 

 **0.662 4.26 0.31 4.12 0.31 4.17 (م)ختبار الوثب العريض من الثبات أ
 **0.676 4.66 4.42 3.10 4.02 3.21 (سم)ختبار ثني الجذع من الوقوف أ

 المهارية

 **0.622 3.06 1.21 42.10 1.31 47.70 (عدد)ث 20ختبار التمرير  أ
 **0.661 4.76 0.21 7.26 0.21 7.11 (ث)متر في خط مستقيم   20ختبار الجري بالكرة أ
ختبار تصويب الكرة على جزء محدد على المرمي  أ
 (درجة)

1.60 3.43 1.20 3.21 4.00 0.661** 

 **0.662 4.61 4.61 41.21 4.66 41.13 (ث( )مراوغة القوائم)ختبار الجري بالكرة أ
 **0.667 3.44 3.33 40.12 3.41 40.26 (م)ختبار رمية التماس ألبعد مسافة أ

 2.521=  1.10, عند مستو   5.525=  1.12عند مستو  " ت " معنوية  *
 1.222=  1.10, عند مستو   1.225=  1.12عند مستو  " ر " معنوية  *

المحسوبة بين  "ت"حصائية فى قيمة إعدم وجود فروق ذات داللة ( 7)يتضح من جدول 
, ووجود داللة معنوية  ختبار المعرفىعادة التطبيق فى القياسات البدنية والمهارية واألأالتطبيق و 



مما يدل على ثبات ( 0.667,  0.661)فى قيمة معامل الثبات حيث تراوحت القيم ما بين 
 .عدادية بمحافظة سوهاجالقياسات لتالميذ المرحلة األ

 :الدراسة األساسية

في تنمية التحصيل  (Edmodo)نتهاء من مرحلة بناء المنصة التعليمية أدمودو األبعد 
عدادية بمحافظة ساسية في كرة القدم لتالميذ المرحلة األالمعرفي ومستوى بعض المهارات األ

قام الباحث تنفيذ التجربة على النحو التالي ( نتاج اإلمرحلة , البرمجة, مرحلة التصميم) سوهاج 
: 
  القبليالقياس: 

يجاد التكافؤ  قام الباحث بإجراء القياسات القبلية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وا 
التحصيل  –سية قيد البحث ساالمهارات األ –التغيرات البدنية الخاصة بكرة القدم )بينهما في 
  خميسيوم ال ىحتم 2/40/3046لفترة من يوم الثالثاء وذلك خالل ا( المعرفي

 .م40/40/3046
 الدراسة األساسية: 

 (Edmodo)البرنامج التعليمي من خالل المنصة التعليمية أدمودو  قام الباحث بتطبيق
في تنمية التحصيل المعرفي ومستوى بعض المهارات االساسية في كرة القدم لتالميذ المرحلة 

اللفظي الشرح )سلوب التقليدي واأل, المجموعة التجريبية ىعدادية بمحافظة سوهاج علاأل
 م41/40/3046ثنين على المجموعة الضابطة في الفترة من يوم األ( وأداء النموذج العملي

 .م3/4/3030 خميسيوم ال ىحت
 القياس البعدي 

ساسية قام الباحث بإجراء القياسات البعدية نتهاء المدة المحددة لتنفيذ الدراسة األإبعد 
ساسية قيد المهارات األ, المستوى البدني)لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغيرات 

ربعاء األ ىحت م1/4/3030 حدخالل الفترة االوذلك من ( رفيالتحصيل المع, البحث
تم  وقد راعي الباحث أن يتم إجراءات القياسات البعدية تحت نفس الظروف والتي م2/4/3030

 . بها إجراء القياسات القبلية 

- :المعالجات االحصائية 



 IBM SPSS Statisticsستخدام برنامج إالباحث بتطبيق ومعالجة بيانات البحث بقام 
نحراف المعيارى, , األالمتوسط الحسابى)حصائية التالية ستخدام المعالجات األإحصائى باأل 20

" ت"ختبار أ, لبيرسون" ر"رتباط , معامل األالنسبة المئوية, معامل اإللتواء, معامل التفرطح
 .(, حجم التأثيرايتا, مربع الفروق" ت " قلة, قيمة للعينات المست
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متر عدو من البدء  30اختبار 
 (ث)المنطلق 

اختبار الوثب العريض من  (ث)الجري المكوكي 
 (م)الثبات 

اختبار ثني الجذع من الوقوف 
 (سم)

 القياس البعدى  القياس القبلى 

  -:عرض ومناقشة النتائج 

للبيانــات  حصــائيةاإليتضــمن عــرض النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل المعالجــات  
والــذي يتجــه , والتــي تــم الحصــول عليهــا خــالل البحــث وذلــك فيمــا يتعلــق ويتفــق مــع طبيعــة البحــث

ـــى نحـــو هدفـــه  ـــامج تعليمـــي قـــائم عل فـــي تنميـــة المهـــارات  المنصـــة التعليميـــة االدمـــودوفاعليـــة برن
وتــم ذلــك مــن خــالل إجــراء , عداديــة بمحافظــة ســوهاجساســية فــي كــرة القــدم لتالميــذ المرحلــة األاأل

 :والذي يشتمل على , المقارنات األتية في القياسات القبلية والبعدية لمجموعة البحث
 :االول عرض نتائج الفرض 

 ( 8)جدول 

القياسات البدنية والمهارية واالختبار داللة الفروق بين القياس القبلى والبعد  للمجموعة الضابطة فى 
 (52= ن ) المعرفى لتالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة سوهاج

 القياسات
 قيمة الفرق  القياس البعد  القياس القبلى

 "ت"
 المحسوبة

 نسبة
 ع± -س ع± -س ع± -س %التحسن

 البدنية

متـــــــر عـــــــدو مـــــــن البـــــــدء  20ختبـــــــار أ
 (ث)المنطلق 

1.16 0.12 1.14 0.13 -0.61 0.16 40.11** 47.11 

 6.20 **41.72 0.22 4.01- 0.11 40.31 0.62 44.20 (ث)الجري المكوكي 
 42.77 **44.66 0.41 0.21 0.30 3.42 0.02 4.21 (م)ختبار الوثب العريض من الثبات أ
 30.72 **42.22 0.31 0.62 0.16 2.66 0.13 2.32 (سم)ختبار ثني الجذع من الوقوف أ

 المهارية

 42.62 **42.63 0.64 2.10 3.11 37.73 3.61 31.23 (عدد)ث 20ختبار التمرير  أ
متر فـي خـط  20ختبار الجري بالكرة أ

 (ث)مستقيم  
6.43 0.63 1.27 0.16 -0.71 0.22 6.71** 43.36 

ختبار تصويب الكرة علـى جـزء محـدد أ
 (درجة)على المرمي  

6.73 0.62 2.20 4.00 3.02 0.10 36.00** 20.61 

( مراوغــة القــوائم)اختبــار الجــري بــالكرة 
 (ث)

43.74 0.64 44.42 0.66 -4.12 0.11 41.16** 43.10 

 47.74 **41.22 0.77 3.32 4.00 41.20 0.20 43.17 (م)اختبار رمية التماس ألبعد مسافة 

 21.40 **31.33 4.22 2.22 4.66 21.63 0.21 36.01 (درجة)ختبار المعرفى األ

 5.232=  1.10, عند مستو   5.122=  1.12عند مستو  " ت " معنوية  *
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المتوسط  ) ( شكل 
القياسات البدنية والمهارية واالختبار المعرفى الحسابى بين القياس القبلى والبعد  للمجموعة الضابطة فى 

 لتالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة سوهاج

" ت " حصـــائية فـــى قيمـــة إوجـــود فـــروق ذات داللـــة ( 4)وشـــكل ( 2)يتضـــح مـــن جـــدول 
ــــة  ــــة والمهاري ــــى القياســــات البدني ــــى والبعــــدى للمجموعــــة الضــــابطة ف ــــاس القبل ــــين القي المحســــوبة ب

, % 6.20)واالختبــــار المعرفــــى , حيــــث تراوحــــت نســــبة التحســــن فــــى القياســــات البدنيــــة مــــا بــــين 
 ختبـــار المعرفـــىواأل%( 20.61% : 43.36)والقياســـات المهاريـــة تراوحـــت مـــا بـــين %( 30.72
لصــالح القيــاس البعــدى فــى المهــارات االساســية فــي كــرة القــدم لتالميــذ المرحلــة % 21.40بنســبة 

 .عدادية بمحافظة سوهاجاأل
 :مناقشة الفرض األول 

( القبلى, البعد ) طات القياسين حصائيا بين متوسإتوجد فروق  : والذي ينص على -
جات التالميذ في التحصيل المعرفي ومستو  األداء للمجموعة الضابطة فى متوسط در 
 .المهاري لكرة القدم للقياس البعد  

لتحقيق صحة الفرض األول للبحث وصدقه قام الباحث بمقارنة نتائج الفروق بين القياسين  -
القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوى األداء المهاري والتحصيل المعرفي للمهارات 

وتظهر الفروق بنسب متفاوتة تقل فيها نتائج القياس القبلي بدرجة , رة القدماالساسية في ك
متفاوتة عن النسب المحسوبة لمستوى االداء المهارى والتحصيل المعرفي عن القياس البعدي 

. 
ختبار المعرفي في كرة القدم قد بلغ المتوسط فنجد أن المتوسط الحسابي القبلي األ

وهي أقل بكثير من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي ( 36.01)الحسابي القبلي 
المحسوبة الختبار المعرفي ( ت)وكذلك بلغت قيمة , ختبار المعرفيفي األ( 21.63)بلغت 



يوضح يضًا كما أو , (3.061)الجدولية والتي بلغت ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 31.33)
ختبار لصالح القياس البعدي في األنسبة تحسن بين القياسين القبلي والبعدي  (8)جدول 

 ختبار المعرفي األ في%( 21.40)المعرفي حيث بلغت نسبة التحسن 
( عدد)ث 21ختبار التمرير  أ)وفي االختبارات المهارية قد بلغ المتوسط الحسابي القبلي في  -

, (37.73)وهي أقل بكثير من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت ( 31.23)
( ث)متر في خط مستقيم   21ختبار الجري بالكرة أ) بلغ المتوسط الحسابي القبلي في وقد
وقد بلغ , (1.27)وهي أكبر من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت ( 6.43)

( درجة)على جزء محدد على المرمي   اختبار تصويب الكرة) المتوسط الحسابي القبلي في
وقد بلغ , (2.20)وسط الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت وهي أقل من المت( 6.73)

وهي ( 43.74( )ث( )مراوغة القوائم)لجري بالكرة ختبار اأ) المتوسط الحسابي القبلي في
وقد بلغ المتوسط , (44.42)أكبر من المتوسط الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت 

وهي أقل من المتوسط ( 43.17) (م)مسافة  ر رمية التماس ألبعدختباأ)القبلي في  الحسابي
المحسوبة للقياسات ( ت)وكذلك قيمة , (41.20)الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت 

الجدولية والتي بلغت ( ت)وهما أكبر من قيمة ( 42.63, 6.71)البدنية تراوحت بين 
والبعدي لصالح نسبة تحسن بين القياسين القبلي ( 2)وايضًا كما يوضح جدول , (3.061)

في %( 20.61)القياس البعدي ومستوى االداء المهاري حيث بلغت نسبة التحسن 
 االختبارات المهارية

اإليجابي في األسلوب الذي تم استخدامه مع  ذلك التقدم إلى التأثيرويرجع الباحث 
, المجموعة الضابطة والذي يعتمد على الشرح اللفظي وتقديم النموذج وتصحيح األخطاء

والخطوات التعليمية المتدرجة وتكرار التالميذ لألداء الفني أتاح لهم أثر إيجابي في تحسين األداء 
. 
 ىمبســـط وعـــرض نمـــوذج عملـــي للمهـــارة حتـــحيـــث يقـــوم المعلـــم بتقـــديم الشـــرح اللفظـــي ال 

ســـترجاع المباشـــر يـــتمكن التالميـــذ مـــن تكـــوين تصـــور واضـــح عـــن األداء المهـــاري المطلـــوب واأل
 .ثناء التعلمأللمهارة 

حنــان جاعـد الــدجاني كــل مـن دارسـة   فـيوتتفـق هـذه النتيجـة مــع نتـائج دراسـة كــل مـن  
عبـد الحميـد العميـري  ,(02()5112) ىرضـا مصـطف, (2()5100)تامر عرفه , (3()5102)
دريس المهمـة ساليب التـأمن ( األمر)االسلوب التقليدي  نأوكان من أهم النتائج  (51) (5115)
 . ساليب التدريس األخرىأفضل منه بين ال غنى عنه لكن يوجد األ يالذ



الشرح )ذلك إلى التأثير اإليجابي الذي حققه األسلوب التقليدي القائم على ويرجح الباحث  
مـن قبـل المعلـم والممارسـة وتصـحيح األخطـاء والتكـرار مـن جهـة التالميـذ هـذا بـال شـك ( والنمـوذج

علم ويؤثر بصورة ايجابية علـى كفـاءة األداء المهـاري ممـا يـدلنا علـى يوفر للتالميذ فرصة جيدة للت
 .أن المحتوى التعليمي المعد للمجموعة الضابطة مصمم بطريقة جيدة 

 : ومما سبق يتضح تحقيق الفرض األول فقد ثبت أنه 
للمجموعـة الضـابطة ( القبلـى, البعـد  ) توجد فروق احصائيا بين متوسطات القياسين  

درجات التالميذ في التحصـيل المعرفـي ومسـتو  األداء المهـاري لكـرة القـدم للقيـاس  فى متوسط
 .البعد 

 

 :عرض نتائج الفرض الثاني 
 ( 3)جدول 

ختبار القياسات البدنية والمهارية واألداللة الفروق بين القياس القبلى والبعد  للمجموعة التجريبية فى 
 (52= ن ) بمحافظة سوهاجعدادية المعرفى لتالميذ المرحلة األ

 القياسات
" ت"قيمة  الفرق  القياس البعد  القياس القبلى

 المحسوبة
نسبة 
 ع± -س ع± -س ع± -س %التحسن

 لبدنيةا

متـــر عـــدو مــن البـــدء المنطلـــق  20ختبــار أ
 (ث)

7.14 0.17 6.04 0.72 -4.10 0.11 46.22** 30.03 

 42.20 **32.16 0.12 3.00- 0.62 42.07 0.66 41.07 (ث)الجري المكوكي 
 46.13 **30.31 0.07 0.37 0.02 4.61 0.02 4.22 (م)ختبار الوثب العريض من الثبات أ
 26.26 **43.26 0.12 4.42 0.13 3.10 0.14 4.23 (سم)ختبار ثني الجذع من الوقوف أ

 المهارية

 11.21 **32.26 4.31 7.01 3.10 46.76 3.01 43.73 (عدد)ث 20ختبار التمرير  أ
ــــالكرة أ متــــر فــــي خــــط  20ختبــــار الجــــري ب

 (ث)مستقيم  
2.22 0.60 6.72 0.70 -4.61 0.12 47.21** 46.72 

ــــى جــــزء محــــدد أ ــــار تصــــويب الكــــرة عل ختب
 (درجة)على المرمي  

3.12 4.01 6.31 4.67 2.76 4.11 43.61** 414.64 

 42.61 **42.30 0.61 3.12- 0.66 41.36 0.23 47.71 (ث( )مراوغة القوائم)ختبار الجري بالكرة أ
 22.61 **37.40 0.13 3.23 0.22 44.42 4.03 2.24 (م)ختبار رمية التماس ألبعد مسافة أ

 71.76 **12.32 3.07 47.22 4.12 14.12 4.46 32.60 (درجة)ختبار المعرفى األ

 5.232=  1.10, عند مستو   5.122=  1.12عند مستو  " ت " عنوية م* 
المحسوبة " ت " حصائية فى قيمة أوجود فروق ذات داللة ( 3)وشكل  (3)يتضح من جدول 

بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى القياسـات البدنيـة والمهاريـة واالختبـار المعرفـى 
ـــــث تراوحـــــت نســـــبة التحســـــن  ـــــين , حي ـــــة مـــــا ب ـــــى القياســـــات البدني %( 26.26, %% 42.20)ف

ـــــين  ـــــة تراوحـــــت مـــــا ب ـــــار المعرفـــــى بنســـــبواأل%( 414.64% : 42.61)والقياســـــات المهاري ة ختب
عداديـة ساسية في كـرة القـدم لتالميـذ المرحلـة األالمهارات األ يلصالح القياس البعدى ف% 71.76

 .بمحافظة سوهاج
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متر عدو من البدء  30اختبار 
 (ث)المنطلق 
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 (م)اختبار رمية التماس ألبعد مسافة  (ث( )مراوغة القوائم)اختبار الجري بالكرة  (درجة)اختبار تصويب الكرة على جزء محدد على المرمي   (ث)متر في خط مستقيم   30اختبار الجري بالكرة  (عدد)ث 30اختبار التمرير  

 القياس البعدى  القياس القبلى 

 

 

 

 
 

 
القياسات البدنية والمهارية المتوسط الحسابى بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى ( 3)شكل 

 عدادية بمحافظة سوهاجواالختبار المعرفى لتالميذ المرحلة األ

 

 مناقشة الفرض الثاني 

( القبلى, البعد )وسطات القياسين بين مت حصائياا أتوجد فروق : والذي ينص على  -
التجريبية فى متوسط درجات التالميذ في التحصيل المعرفي ومستو  األداء للمجموعة 

عدادية بمحافظة تالميذ المرحلة األ  لد ياري لكرة القدم للقياس البعدالبدني والمه
 .سوهاج

لتحقيق صحة الفرض الثاني للبحث وصدقه قام الباحث بمقارنة نتائج الفروق بين 
التجريبية في التحصيل المعرفي و مستوى األداء المهاري  القياسين القبلي والبعدي للمجموعة

وتظهر الفروق بنسب متفاوتة تقل فيها نتائج القياس القبلي , ساسية في كرة القدمللمهارات األ
داء المهارى والتحصيل المعرفي عن القياس بدرجة متفاوتة عن النسب المحسوبة لمستوى األ

 .البعدي 
لم في المهارات االساسية قد تحسن بشكل ملحوظ من أن ناتج التع (3)جدول ونجد 

 .خالل مقارنة نتائج القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية 
ختبار المعرفي في كرة القدم قد بلغ المتوسط فنجد أن المتوسط الحسابي القبلي األ

البعدي والتي بلغت وهي أقل بكثير من المتوسط الحسابي في القياس ( 32.60)الحسابي القبلي 
( 12.32)ختبار المعرفي المحسوبة أل( ت)وكذلك بلغت قيمة , ختبار المعرفيفي األ( 14.12)

23.6 

41.48 

 (درجة)االختبار المعرفى 

 القياس البعدى  القياس القبلى 



نسبة  (3)يوضح جدول يضًا كما ا  و , (3.061)الجدولية والتي بلغت ( ت)وهي أكبر من قيمة 
بلغت  ختبار المعرفي حيثتحسن بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في األ

وفي االختبارات المهارية قد بلغ المتوسط  ,االختبار المعرفي في%( 71.76)نسبة التحسن 
وهي أقل بكثير من المتوسط ( 43.73)( عدد)ث 21 اختبار التمرير)الحسابي القبلي في 

 وقد بلغ المتوسط الحسابي القبلي في, (46.76)الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت 
وهي أكبر من المتوسط ( 2.22) ( (ث)متر في خط مستقيم  21بالكرة  ختبار الجريأ)

اختبار ) وقد بلغ المتوسط الحسابي القبلي في, (6.72)الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت 
وهي أقل من المتوسط ( 3.12)(  (درجة)تصويب الكرة على جزء محدد على المرمي  

ختبار أ) وقد بلغ المتوسط الحسابي القبلي في, (6.31)الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت 
وهي أكبر من المتوسط الحسابي في القياس ( 47.71( ) (ث( )مراوغة القوائم)الجري بالكرة 

ختبار رمية التماس أ) وقد بلغ المتوسط الحسابي القبلي في, ( (41.36)البعدي والتي بلغت 
ط الحسابي في القياس البعدي والتي بلغت وهي أقل من المتوس( 2.24( ) (م)ألبعد مسافة 

وهما ( 32.26, 43.61)المحسوبة للقياسات البدنية تراوحت بين ( ت)وكذلك قيمة , (44.42)
نسبة تحسن ( 6)يضًا كما يوضح جدول ا  و , (3.061)الجدولية والتي بلغت ( ت)أكبر من قيمة 

داء المهاري حيث بلغت نسبة األبين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ومستوى 
تقدم طالب المجموعة  ىوهي نسب تظهر مد, ختبارات المهاريةفي األ%( 414.26)التحسن 

ساسية هاري في المهارات األداء المالتجريبية في القياس البعدي في التحصيل المعرفي واأل
ة في كرة القدم ساسيالمهارات األبعض في تنمية  Edmodoنتيجة استخدام المنصة التعليمية 

 .عدادية بمحافظة سوهاجلتالميذ المرحلة األ

عتمد تي تال Edmodoللمنصة التعليمية ذلك التقدم إلى تأثير اإليجابي  الباحثويعزي 
متمثلة في توظيف خدمة رسائل الوسائط , على تبادل الملفات ومقاطع الفيديو بين المتعلمين

تحسين عملية التعلم ليس فقط لسهولة استخدامه ولكن نظرًا  ىمما يؤدي إل, mmsالمتعددة 
للتحسن في التفاعل والتوظيف في المحتوى وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي 

 (5103) انور سماح دراسة ومن هذه الدراسات, اثبتت فاعلية في تنمية المهارات التعليمية
 (5108)حكمت عايش , (03) (5103)شيخة سلمان , (02) (5103) جميل سامح ,(08)
 (5102)ليلى سعيد , (22)( 5102) الحميد عبد يوسف ,(01) (5108)حنان سعيد  ,(8)
(52) . 



جتماعي يتميز عن بقية مواقع التواصل األ Edmodoموقع  أن( 5102) الرشودريم  تري
واألفكار واآلراء والملفات أنه خاص بالمعلمين والطالب وأولياء األمور لتبادل المعلومات 

عطاء الدرجات, وتلقى  والمستجدات العلمية؛ حيث يستطيع المعلمون إرسال البيانات وتحديد وا 
الواجبات من خالل الشبكة, كما يتيح نقل الملفات, والبريد االلكتروني, والتعلم عن بعد, وتزويد 

 . (1: 46) أولياء األمور والمهتمين بدرجات الطلبة

إلى ما سبق أن المنصات التعليمية إدمودو تسهل التعلم والتعاون بين  الباحثيضيف 
مكانية تواصل المعلمين مع غيرهم من المربين لمعرفة المزيد  التالميذ داخل الفصول الدراسية وا 
حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك, وتسمح إدمودو للمربين بإنشاء بيئات تعلم يمتد 

صول الدراسية باإلضافة إلى سهولة ومتابعة مثل هذه المنصات من قبل أولياء تدريسها لخارج الف
 .أمور الطلبة مما يساهم في عملية التعليم من قبلهم

دمودو هيا شبكة تعلم مجانية ن المنصة التعليمية األأ (5103)محمد جابر  وكما يري
وتجعله فصل القرن الواحد فهي تغير طريقة التدريس بالفصل , للمعلمين والتالميذ والمدارس

جتماعي وزيادة التفاعل بين والعشرين الذي يعتمد على الرقمية والمقررات التفاعلية والتواصل األ
 .( 1: 32)" جهزة الذكية ميذ واستخدام األالتال

تتميز ادمودو كذلك بكونها بيئة أمنه ومغلقة بين الطالب والمعلمين ال مكان فيها ألى "  
وينضم , فالمعلم لديه التحكم واإلدارة الكاملة, مشوش أو منغص بعيد عن التربية والتعليم

الن , ستخدامسهلة األكما أنها , التالميذ للفصول من خالل دعوتهم من قبل معلميهم فقط
وال يتطلب إعداد فصل دراسي , لذا فهي سهلة ومألوفة للتالميذ, بالفيس بوك الواجهة شبيهة

وال يتم طلب أي معلومات خاصة أثناء التسجيل, وال تتطلب , افتراضي جديد سوى ثواني
  (.12" )الطالب مسبقا على بريد إلكتروني توفر

الدرجات, وميزة تتميز كذلك بميزات فنية كونها شبكة مخصصة للتعليم, منها نظام رصد 
أرشفة الرسائل واالحتفاظ بها كلها, واستخدام تطبيقات وبرامج تعليمية ومواقع مختلفة, 

مكانية الولوج سواء عبر األجهزة الذكية أو  (.14) عبر الحواسيب الشخصية وا 

اروني ومن الدراسات األجنبية التي أظهرت إمكانات المنصات التعليمية إدمودو في التعليم 
ايكريكسي   , Charonenwet & Christensen  (5102( )28)شريستينسيننويت و 

Ekmekci, Emrah  (5102) (23) ,يزين يرمان Uzun ,Erman (5102( )28) ,



 .Kongchan, C كونج شان, Gushiken, Burcue k(5102( )21)  جيشيكين بيركيو
(5102( )22) . 

 (5103) انور سماحمن  دراسة كلهتمت بهذا الشأن أومن الدراسات العربية التي  
 (5108)حكمت عايش , (03) (5103)شيخة سلمان , (02) (5103) جميل سامح, (08)
 (5102)ليلى سعيد , (22)( 5102) الحميد عبد يوسف, (01) (5108)حنان سعيد , (8)
 . والتي أظهرت نتائجها فعالية االدمودو في العملية التعليمية (1) (5102)السيد محمد  , (52)

التحصيل الدراسي يعتبر المقياس الشائع الذي أن  (5101)عبد الحميد عليويري 
نستدل به على ما لدى الفرد من ذكاء وقدرات عقلية, واالهتمام بالتحصيل الدراسي يزود 

مية للتربية الذي ينعكس بدوره على القائمين على التعليم بمؤشرات عن األهداف التعلي
 .(64 :34) طموحات المجتمع من أجل التنمية والتطوير والتقدم

ُيعتبر تطوير المهارات التقنية في لعبة كرة القدم من األمور المهّمة لتُقدم الالعب " 
تعتمد تعتمد لعبة كرة القدم على القدرات العقلية والذهنية بقدر ما و , وتطُوره في هذه الرياضة
لقوة العقلية قد يؤثر سلبًا اإذ إن عدم تمُتع الالعب بالصفاء الذهني و  ,على القدرات الجسدية

متالك الالعب لقدرات ذهنية جيدة وتغُلبه إعلى أدائه الرياضي وعلى الطرف اآلخر فإن 
 متعة على المشاعر السلبية التي قد يشعر بها تجعل ُممارسته للعبة كرة القدم أمرًا أكثر

(13) . 
 : ومما سبق يتضح تحقيق الفرض الثاني فقد ثبت أنه 

للمجموعة التجريبية ( القبلى, البعد  ) توجد فروق احصائيا بين متوسطات القياسين 
فى متوسط درجات التالميذ في التحصيل المعرفي ومستو  األداء البدني والمهاري لكرة القدم 

 .االعدادية بمحافظة سوهاجللقياس البعد  لدي تالميذ المرحلة 
 

 :عرض نتائج الفرض الثالث
 ( 01)جدول 

القياسات البدنية والمهارية واالختبار داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة للقياس البعد  فى 
 المعرفى لتالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة سوهاج

 القياسات
 المجموعة التجريبية

 52= ن 
 الضابطةالمجموعة 
الفرق بين  52= ن 

 المتوسطين
 نسبة
 %الفرق

 قيمة
 "ت"

 ع± -س ع± -س المحسوبة

متـــر عـــدو مـــن البـــدء المنطلـــق  20اختبـــار  البدنية
 (ث)

6.04 0.72 1.14 0.13 4.10 22.36 2.64** 
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متر عدو من البدء  30اختبار 
 (ث)المنطلق 

اختبار الوثب العريض من  (ث)الجري المكوكي 
 (م)الثبات 

اختبار ثني الجذع من الوقوف 
 (سم)

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
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ث 30اختبار التمرير  
 (عدد)

 30اختبار الجري بالكرة 
متر في خط مستقيم  

 (ث)

اختبار تصويب الكرة 
على جزء محدد على 

 (درجة)المرمي  

اختبار الجري بالكرة 
 (ث( )مراوغة القوائم)

اختبار رمية التماس 
 (م)ألبعد مسافة 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 **46.60 37.16 3.23 0.11 40.31 0.62 42.07 (ث)مكوكي الجري ال

 **43.10 31.11 0.12 0.30 3.42 0.02 4.61 (م)اختبار الوثب العريض من الثبات 

 **6.17 26.27 4.16 0.16 2.66 0.13 3.10 (سم)اختبار ثني الجذع من الوقوف 

 ريةالمها

 **44.41 32.73 7.66 3.11 37.73 3.10 46.76 (عدد)ث 20اختبار التمرير  
متــــر فــــي خــــط  20اختبــــار الجــــري بــــالكرة 

 (ث)مستقيم  
6.72 0.70 1.27 0.16 4.26 31.26 2.40** 

اختبار تصويب الكرة على جزء محدد علـى 
 (درجة)المرمي  

6.31 4.67 2.20 4.00 3.16 36.06 6.16** 

 **47.42 27.44 1.42 0.66 44.42 0.66 41.36 (ث( )مراوغة القوائم)بالكرة اختبار الجري 
 **42.71 31.71 2.66 4.00 41.20 0.22 44.42 (م)اختبار رمية التماس ألبعد مسافة 

 **41.244 42.76 6.16 4.66 21.63 4.12 14.12 (درجة)االختبار المعرفى 

 5.221=  1.10, عند مستو   5.11=  1.12الجدولية عند مستو  " ت " معنوية * 

 

 

 
 

 

شكل 
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 (درجة)االختبار المعرفى 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 



تبار القياسات البدنية والمهارية واالخالمتوسط الحسابى للقياس البعدى بين المجموعة التجريبية والضابطة فى 
 عدادية بمحافظة سوهاجالمعرفى لتالميذ المرحلة األ

المحسـوبة " ت " وجود فروق ذات داللة معنويـة فـى قيمـة ( 2)وشكل ( 40)يتضح من جدول 
ـــار  للقيـــاس البعـــدى بـــين المجموعـــة التجريبيـــة والضـــابطة فـــى القياســـات البدنيـــة والمهاريـــة واالختب

%( 26.27, % 31.11)المعرفـــى , حيـــث تراوحـــت نســـبة الفـــرق فـــى القياســـات البدنيـــة مـــا بـــين 
ــــــين  ــــــة تراوحــــــت مــــــا ب ــــــار %( 27.44: % 31.71)والقياســــــات المهاري ــــــيواالختب ســــــبة بن المعرف

لصـــالح المجموعـــة الضـــابطة فـــى المهـــارات االساســـية فـــي كـــرة القـــدم لتالميـــذ المرحلـــة % 42.76
 .االعدادية بمحافظة سوهاج

 

 :والذي ينص على : مناقشة نتائج الفرض الثالث 

( الضابطةالتجريبية, ) توجد فروق احصائيا بين متوسطات القياس البعدي للمجموعة 
في متوسط درجات التالميذ في التحصيل المعرفي ومستو  األداء المهاري لكرة القدم للقياس 

 .البعدي للمجموعة التجريبية

لتحقيق صحة الفرض الثالث للبحث وصدقة قام الباحث بمقارنة نتائج الفرق بين القياس 
ي التحصيل المعرفي ومستوى البعدي للمجموعة التجريبية والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ف

س مفاوتة تتقارب فيها نتائج القياس البعدي للمجموعة فوتظهر الفروق بن, داء المهارياأل
 .داء البعدي للمجموعة التجريبية نسب المحسوبة لمستوى األالضابطة مع ال

أن التعلم للمهارات االساسية قد تحسنت بنسبة كبيرة من خالل ( 40)ونجد من جدول 
نتائج القياس البعدي للمجموعة التجريبية والقياس البعدي للمجموعة الضابطة حيث نجد  مقارنة

في المجموعة التجريبية وهي  (00.85)المتوسط الحسابي للمستوي االداء المهاري قد بلغ 
وقد  (02.22)متقاربة من المتوسط الحسابي في القياس البعدي للمجموعة الضابطة الذي بلغ 

ق بين متوسطين في القياسات المهارية للمجموعتين الضابطة والتجريبية نسبة بلغت نسبة الفر 
حيث بلغت نسبة التحسن للمجموعة الضابطة  %(22.00% : 52.22) تراوحت ما بين

 .%( 02.08%:2.23)والمجموعة التجريبية في القياسات المهارية ما بين

ختبار المعرفي قد بلغ من المتوسط الحسابي لأل( 40)ما وضحة جدول  يضاً أو 
في المجموعة التجريبية وهي أكبر من المتوسط الحسابي في القياس البعدي  (20.28)

ختبار وقد بلغت نسبة الفرق بين المتوسطين في األ (22.35)للمجموعة الضابطة الذي بلغ 



حيث بلغت نسبة التحسن للمجموعة  %(2.22)المعرفي للمجموعتين الضابطة والتجريبية 
تقدم  ىوهي نسبة تظهر مد%( 02.20)ختبار المعرفي بطة والمجموعة التجريبية في األالضا

 تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة

التحسن في  القياس البعدي للمجموعة التجريبية في التحصيل المعرفي الباحث  ويرجح
المنصة التعليمية ستخدام إب التعليمياستخدام البرنامج  ىواألداء المهاري في كرة القدم إل

Edmodo تجمع حيث عدادية في تنمية المهارات االساسية في كرة القدم لتالميذ المرحلة األ
دمودو بين أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني باإلضافة إلى كونها شبكة تعليم المنصة التعليمية األ

تغير طريقة التدريس بالفصل وتجعله فصاًل جتماعية مجانية للمعلمين والطالب والمدارس؛ فهي إ
للقرن الواحد والعشرين الذي يعتمد على الرقمية والمقررات التفاعلية والتواصل االجتماعي وزيادة 

 .التفاعل بين الطلبة واستخدام األجهزة الذكية

 بانهاان المنصة التعليمية االدمودو تتميز  Taylor, M. (5102)م. تايلور ويري  "  
وال تتطلب إعداد , تمكن المعلمين من إنشاء فصول افتراضية للتالميذ شبكة مخصصة للتعليم

فصل دراسي افتراضي جديد سوى ثواني, وال تتطلب أيًضا أي معلومات خاصة أثناء التسجيل, 
رسال الرسائل وتبادل  وال تتطلب بريًدا إلكترونًيا للطالب كما تتميز إجراء المناقشات الجماعية وا 

ج تعليمية ومواقع مختلفة سهلة استخدام تطبيقات وبرام الملفات بين المعلمين والتالميذ كما يمكن
 ( .73: 17) بها ستخداماأل

 (5108)حنان سعيد  ,(8) (5108)حكمت عايش  دراسةوتتفق هذه مع نتيجة كل من 
اروني نويت و , (52) (5102)ليلى سعيد , (22)( 5102) الحميد عبد يوسف ,(01)

ايكريكسي   , Charonenwet & Christensen  (5102( )28)شريستينسين
Ekmekci, Emrah  (5102) (23), يزين يرمان Uzun ,Erman (5102( )28) . 

اتاحة الفرصة للتواصل والمناقشة بين التالميذ بعضهم دمودو ن المنصة التعليمية األكما ا
كما اتاحة الفرصة للتالميذ , التعليميةومع المعلم أكبر مما يحدث داخل المؤسسة , البعض

وقد ساعدت هذه , سئلة على المعلم والحصول على التغذية الراجعة الفوريةستفسار وطرح األلأل
مما , المناقشات علي بناء وتبادل المعرفة وترسيخ المحتوى العلمي للمهارات في أذهان التالميذ

داء التعليمية في التحصيل المعرفي ومستوى األيجابي واضح في فاعلية المنصة إكان له اثر 
 .المهاري في كرة القدم 



 : ومما سبق يتضح تحقيق الفرض الثالث فقد ثبت أنه 

 التجريبية, الضابطة )توسطات القياس البعدي للمجموعة بين م ةحصائيإتوجد فروق 
كرة القدم للقياس في متوسط درجات التالميذ في التحصيل المعرفي ومستو  األداء المهاري ل( 

 البعدي للمجموعة التجريبية

 :ستنتاجات األ

دوات جمع أمنهج المستخدم وفي حدود عينة و نطالقًا من نتائج هذه الدراسة في ضوء الإ
 :ستخلص الباحث إالبيانات 

ساسية لكرة القدم في تعليم المهارات األ Edmodoن استخدام المنصة التعليمية األدمودو أ -
يجابية للتعلم والممارسة الحركية الشاملة لجميع النواحي إساهمة بشكل بكير في توفير عوامل 

 .الفنية للمهارة

ستيعابهم ا  ساعدة في تنمية قدرات التالميذ و  Edmodoن استخدام المنصة التعليمية األدمودو أ -
لك من خالل التنوع في تقديم المصادر بما ساسية في كرة القدم وذللجوانب المعرفية للمهارات األ

 . ونصوص يتناسب مع خصائص التالميذ وأنماط تعلمهم من صور توضيحية وفيديوهات

زيادة مشاركة التالميذ في  ىساعدة عل Edmodoان استخدام المنصة التعليمية األدمودو  -
 .اكتساب المعرفة ورفع مستوى التركيز لديهم

التجريبية بشكل كبير في مستوى االداء المهاري والتحصيل المعرفي تحسن المجموعة  -
 .ساسيةألللمهارات ا

 :التوصيات 

وتنامي استخدام هذه الوسائل في , نظرًا ألهمية استخدام المستحدثات التقنية في التعليم
ولتفعيل , ليه النتائجإشارة إوما , بيئات التعلم المختلفة وبناًء على ما تم استعراضه في هذا البحث

 :في العملية التعليمية يوصي الباحث بما يأتي  Edmodoاستخدام المنصة التعليمية 

عقد دورات تدريبية لتوعية للمعلمين والتالميذ لألستفادة من المنصة التعليمية  .4
Edmodo  لتسهيل العملية التعليمية. 



فية استخدام المنصة التعليمية عقد ورش عمل تدريبية للمعلمين والتالميذ لتعريفهم بكي .3
Edmodo  لتسهيل العملية التعليمية. 

تحفيز وتشجيع المؤسسات التعليمية والمعلمين إلنشاء حسابات في المنصة التعليمية  .2
Edmodo  والتواصل مع تالميذهم من خاللها 
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 ( 0) االختبار رقم 
 متر من البدء المنطلق 21اختبار العدو 

30- Metro Dash Test 

 :الغرض من االختبار

قياس السرعة القصوى والسرعة االنتقالية فى الجري تحت ظروف متغيرة بالنسبة للقصور  
 .الذاتي لوزن الجسم وسرعة رد الفعل

 :األدوات الالزمة

 .م10عن  م, وعرضا ال يقل10مضمار أللعاب القوى أو منطقة فضاء طولها ال يقل عن  -
 .ساعة إيقاف -
م 30تحديـد منطقــة إجــراء االختبــار بثالثــة خطــوط, خــط بدايــة أول وخــط بدايــة ثــان علــى بعــد  -

 .م من الخط األول10م من الخط الثاني و20من الخط األول, وخط نهاية على بعد 
 :مستو  السن والجنس

 .للبنين فقط -سنوات إلى سن الجامعة 7من سن 

 :مواصفات األداء

 المختبر يجري البدء إشارة سماع وعند البداية خلف المختبر يقف العالي البدء وضع من

 .النهاية خط يتخطى أن إلى سرعة بأقصى

 :التوجيهات/ الشروط

 .يجب عدم العدو قبل سماع إشارة الجري -
 .يجب على المختبر عدو المسافة المحددة فى أقل زمن ممكن -
 .يجب االلتزام بالحارة المحددة بالجري -

 :التسجيل

 .يسجل الزمن الذي استغرقه المختبر في قطع المسافة من خط البداية حتي النهائية -
 

 



 ( 5) االختبار رقم      
 اختبار الوثب العريض من الثبات                          

                        Standing Brood Jump Test 

 :الغرض من االختبار

 .قياس القدرة العضلية للرجلين فى الوثب لألمام

 :األدوات الالزمة

متر, ويراعي أن يكون المكان مستوى  2.10متر وبطول  4.10مكان مناسب للوثب بعرض  -
 .وخال من العوائق وغير أملس

 .قطع ملونه من الطباشير+ شريط قياس -
 :مستو  السن والجنس

 .للبنين والبنات -الجامعيةسنوات حتى مرحلة السن  6مراحل السن من 

 :مواصفات األداء

 .يرسم على األرض خط البداية ويكون واضحا وبسمك عريض -
يخطط مكان الوثب بخطوط متوازية يدل كل خط منهـا علـى المسـافة بينـه وبـين خـط االرتقـاء  -

 .بالمتر
شــطا يقــف المختبــر خلــف خــط البدايــة والقــدمان متباعــدتان قلــياًل ومتوازيــان, وبحيــث يالمــس م -

 .القدمين خط البداية من الخارج
ثـم يقـوم بالوثـب . يبدأ المختبر بمرجحة الذراعين للخلف مـع ثنـي الـركبتين والميـل لألمـام قلـيال -

عــن طريــق مــد الــركبتين والــدفع بالقــدمين مــع مرجحــة الــذراعين . لألمــام ألقصــي مســافة ممكنــة
 .لألمام
 :التوجيهات/ الشروط 

 .يسمح بإعطاء الدفع المطلوبيقام االختبار على سطح خشبي  -4
 .يؤخذ االرتقاء بالقدمين معا وليس بقدم واحدة -3
 .يسمح باإلحماء قبل أداء االختبار -2
 .يجب تجنب السقوط للخلف قدر اإلمكان -1
 .يسمح للمختبر بتأدية االختبار بالحذاء الكاوتشوك أو عادى القدمين -1

 
 



 :التسجيل

 .جة أحسن هذه المحاوالتلكل مختبر ثالث محاوالت متتالية تحتسب له در  -
حتـى آخـر أثـر تركـه المختبـر مـن خـط ( الحافـة الداخليـة)تقاس مسافة الوثـب مـن خـط البدايـة  -

 .البداية أو عند مالمسة الكعبين لألرض

 

 ( 2) االختبار رقم 
 م3×  2اختبار الجري المكوكي أو سباق المكعبات 

Shattle Run or Patato Race Test 

 :الغرض من االختبار
 .قياس السرعة االنتقالية وسرعة تغيير االتجاه

 :األدوات الالزمة
 .م40× 40منطقة فضاء مساحتها  -
 .سم40× 1× 1مكعبات من الخشب أطوال كل منها  1عدد  -
 .ساعة إيقاف لحساب الزمن 3عدد  -

 :مستو  السن والجنس

 .للبنين والبنات -سنة 47سنوات إلى  40من 

 :مواصفات األداء
 .م أيضا6م, والمسافة بينهما 6ازيان على األرض طول كل منهما يرسم خطان متو  -4
 (.الخط المقابل لخط البداية)توضع المكعبات الخشبية خلف خط النهاية  -3
, وعنـد إعطائـه إشـارة البـدء (وضـع الوقـوف)يتخذ المختبر وضع االستعداد خلف خط البدايـة  -2

ويعــود بــه بأقصــي ســرعة  ينطلــق بأقصــي ســرعة نحــو المكعبــات بحيــث يلــتقط أحــد المكعبــات
ليضع مكعب خلف خط البداية, ثم ينطلق مرة أخري ليلـتقط المكعـب الثـاني ويعـود بـه ليقطـع 

 .خط البداية بأقصى سرعة ممكنة
 :التوجيهات/ الشروط 

 .يؤدي االختبار بالحذاء الكاوتشوك -
 .عدم البدء قبل سماع إشارة البدء -
 .كل الصناديقيجب على المختبر عدم التوقف حتى ينهي نقل  -

 :التسجيل

 .من الثانية 40/4تسجيل نتائج كل محاولة ألقرب  -
 .تحتسب للمختبر أحسن محاولة -



 (2)اختبار 

 اختبار ثني الجذع من الوقوف

 :الغرض من االختبار
 (.مدي مرونة الجذع)قياس مرونة العمود الفقري على المحور األفقي 

 :األدوات الالزمة
مسـطره غيـر مرنـة مقسـمة مـن صـفر إلـى مائـة . سـم( 10)ن مقعد بدون ظهر ارتفاعـه خمسـو  -

موازيــا لســطح المســطرة ورقــم ( 10)ســم مثبتــه عموديــا علــى المقعــد بحيــث يكــون رقــم ( 400)
 .مؤشر خشبي يتحرك على سطح المسطرة. موازيا للحافة السفلي للمقعد( 400)

 :مستو  السن والجنس
 .سنوات فأكثر ويصلح للبنين والبنات 2من 

 :ات األداءمواصف
يقف المختبر فوق المقعد والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين على حافة المقعد مع 

يقوم المختبر بثني جذعه لألمام وألسفل بحيث يدفع المؤشر . االحتفاظ بالركبتين مفرودتين
 .تينبأطراف أصابعه إلى أبعد مسافة ممكنة, على أن يثبت عند آخر مسافة يصل لها لمدة ثاني

 :التوجيهات/ الشروط 
 .يؤدي االختبار دون تصلب فى عضالت الذراعين أو الجذع والرقبة -
 .يؤدي االختبار من وضع فرد الركبتين -
 .يجب على المختبر توجيه نظره ألسفل -

 :التسجيل
 .تسجل للمختبر المسافة التى حققها فى المحاولتين وتحسب له المسافة األكبر بالسنتيمتر

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)مرفــــق  

 االختبارات التي تقيس مستو  األداء للمهارات األساسية 
 ( قيد البحث) في كرة القدم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ثانية  21اختبار دقة التمرير المتنوع علي حائط في زمن  -0

 ركـــــل الكــــرة بالقــــدم نحــــو الحــــائط أكبـــــر عــــدد مــــن المــــرات الصـــــحيحة : الغــــرض مــــن االختبــــار
 .ثانية 20في زمن 

 كرة قدم  –ساعة ايقاف  –حائط أملس للصد  :األدوات الالزمة

 :اإلجراءات

 . أقدام منها 6يرسم خط من الجير مواجهًا لحائط الصد وموازيًا لها وعلي بعد  -

 .يقف الالعب خلف خط البداية مواجهًا الحائط وأمامه الكرة خلف الخط -

 :تعليمات االختبار

 .حائط الصد بأسرع ما يمكنيقوم الالعب بركل الكرة نحو  -

إذا توقفت الكرة بين خط البدء وحائط الصد فيمكن لالعب استرجاع الكرة باليدين والعودة  -
 .بها خلف خط البدء واالستمرار في االختبار

 .فكرة االختبار قائمة علي السرعة والدقة والتحكم في الكرة -
بــأي جــزء مــن الجســم ماعــدا يســتطيع الالعــب الــتحكم فــي الكــرة بعــد عودتهــا مــن الحــائط  -

 .الذراعين
 :حساب الدرجات

 .يعطي الالعب أربع محاوالت متتالية بينها فترة قصيرة للراحة -
 .تحتسب له أفضل محاولة يسجل فيها أكبر عدد من الركالت الصحيحة -
 .ركل الكرة بالقدم من خلف الخط ثم اصطدامها بحائط الصد: الركل تتكون من -

 

 

 

 



 :متر في خط مستقيم 21بالكرة اختبار الجري  -5
 .قياس سرعة جري الالعب بالكرة مع تحكمه فيها: الغرض من االختبار
 .ساعة ايقاف –كرة قدم : األدوات المستخدمة

 .متر خط بداية وااّلخر نهاية 20يرسم خطان متوازيان المسافة بينهما : اإلجراءات
وعند إعطاء اإلشارة له بالبدء . عه الكرةيقف الالعب بالكرة خلف خط البداية وم: طريقة األداء

 .متر 20يجري الالعب بالكرة بحيث يحتفظ بالكرة بين الخطين حتي نهاية 
 .يحتسب الزمن ألقرب ثانية من لحظة اعطائه إشارة البدء حتي وصوله خط النهاية :القياس

 .اختبار تصويب الكرة إلى المرمي في جزء محدد -2
 :الغرض من االختبار

 .دقة تصويب الكرة إلى المرمي في جزء محددقياس 
 :األدوات المستخدمة

متر من   46كرة قدم ومرمي كرة قدم ويوضع فيه شرطين, ترسم نقطة التصويب على بعد 
 .المرمى وفي منتصفه تماماً 

 :طريقة األداء
 متر ياردة ليضرب الكرة بقوة 40توضع الكرة على نقطة التصويب ويقوم الالعب من على بعد 

وغير متدحرجة على األرض بالقدم األفضل بأي جزء منها إلى األجزاء التالية بالترتيب الجزء 
ذا اصطدمت الكرة بأحد القوائم  األيمن من المرمي الجزء األيسر من المرمي, منتصف المرمي, وا 

 .تحتسب محاولة من ضمن المحاوالت 
 : القياس

درجـــه  3درجـــة ومنتصـــف المرمـــي  1يســـري درجـــة لكـــل مـــن الجهـــة اليمنـــي وال 40االختبـــار مـــن 
 .وتكون درجة الالعب هي مجموع المحاوالت

 

  

 

 درجة 2جانب القائم  درجة 2      



 (:مراوغة القوائم)اختبار الجري بالكرة   -2

ثناء   Controlقياس القدرة على التحكم : الغرض من اإلختبار في الكرة اثناء التقدم في الملعب وا 
 . المراوغة مع المنافس

 : األدوات الالزمة

 . حواجز أو كرسي أو قوائم خشبية 2عدد  -

 . ساعة إيقاف -
 . كرة قدم قانونية -

 : اإلجراءات
يرسم خطين متوازيين من الجير على أرض ملعب كرة القدم, بحيث تكون المسافة بين  -

 . ياردة 10الخطين 
 6تثبت القوائم الخشبية في مواجهة خط البداية, بحيث يكون القوائم األول على بعد  -

ياردات, وبذلك تكون المسافة  2ياردات من الخط, وتكون المسافة بين كل قائم واألخر 
 . ياردة 31بين القوائم األخيرة وخط البداية تساوي 

 . توضع الكرة على خط البداية في مواجهة القائم األول -
ند أعطاء الالعب إشارة البدء يقوم بالجري بالكرة من على يمين القائم األول, ثم على ع -

 . يسار القائم الثاني, وهكذا, وبدون توقف الكرة
 .ينتهي االختبار بأن يقطع الالعب خط البداية ومعه الكرة بأقصى سرعة ممكنة -

  : تعليمات االختبار

ب له أقل زمن يسجله في كل محاولة من يعطي الالعب ثالثة محاوالت متتالية, يحتس -
 . المحاوالت الثالثة

 . يمكن المرور على يمين أو يسار القائم األول -

 . يجب عدم توقف حركة الكرة إثناء االختبار -

 . إذا خرجت الكرة من الالعب أثناء أداء االختبار من الخط األمامي ال تحتسب المحاولة -

 : حساب الدرجات
لتقويم مجموعة الالعبين بمقارنة درجاتهم بعضهم ببعض, والالعب يستخدم هذا االختبار  -

, ويكون هو أفضل 4/  40الذي يسجل أقل زمن في المجموعة يحصل على درجة 
 . العب في المجموعة في هذه المهارة

 : ال يحسب الزمن عندما تحدث األخطاء التالية -



 . ضرب الكرة في القائم -أ 
 . تمرير الكرة حول القائم عن طريق نقلها بالقدم, بدون الجري بها والتحكم فيها -ب 
 . ركل الكرة للخلف أو األمام بدون الجري بها -ج 

 
 

 مسافة ألبعد التماس رمية اختبار -1 

 :االختبار من الغرض

 التماس رمية طول قياس           

 :المستخدمة األدوات

 قياس شريط – قدم كرة           

 :الملعب

 للملعب التماس خط يستخدم    

 :األداء طريقة

 رمية يؤدي البدء إشارة له تعطي وعندما التماس خط خلف ويقف الكرة الالعب يحمل     

 .محاوالت 3 الالعب يؤدي مسافة, ألبعد القانونية بالطريقة التماس

 :القياس

 المتر من عشرة على واحد ألقرب الكرة سقوط نقطة حتى التماس خط من المسافة تقاس

 .محاوالت للثالثة مسافة أطول لالعب وتسجل
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 المقدمة 

 المعلم ..عزيزى 

تعد مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت من أحدث منتجات تقنية االتصاالت 

والمشاركة بين ولقد أحدثت هذه المواقع تغيراً كبيراً في كيفية االتصال , وأكثرها شعبية

ومألت شبكات التواصل االجتماعي الدنيا وشغلت , األشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات

متاحاً للجميع التعبير عن أراءهم واالطالع على أراء , وأصبحت عالماً بال حدود, الناس

وأزالت العوائق والصعوبات وصارت منبرا لألغلبية , األخرين في أي وقت بدون قيد أو شرط

وقناة لالتصال هي وسيلة جبارة للتفاعل بين الناس بعضهم البعض ومن هنا بدأت , الصامتة

وهو  Edmodoوظهر برنامج ال , مواقع التواصل االجتماعي تشق طريقها الي الغرف الصفية

 تصور جديد للتعليم والتدريب

Edmodo:- 

تجمع بين منصة الفيس بوك , عبارة عن منصة للتواصل االجتماعي مخصصة للتعليم

يتحكم فيها المدرس عن طريق التواصل مع  0,0وتستخدم فيها تقنية الويب, والبالك بورد

الطلبة من خالل فضاء مقتوح يرسل فيه ويستقبل الرسائل النصية والصوتية ويناقش درجاتهم 

 .كثر من ذلك واختباراتهم وواجباتهم وأ

ويعتبر الفيس بوك من أشهر مواقع التواصل األجتماعي الموجودة على شبكة اإلنترنت 

أما البالك بورد فهو نظام معلومات , وأحد ابرز نتائج تقنيات المعلومات والتواصل االجتماعي

التواصل  إلدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبتهم حيث يتيح هذا النظام فرصاً كبيرة للطلبة في

من , مع مقرراتهم الدراسية وأساتذتهم خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت

خالل نظام إلكتروني يؤمن له أدوات متنوعة لالطالع على محتوى المادة العلمية والتفاعل معها 

ونظراً الستخدام الطلبة مواقع التواصل االجتماعي بكثرة جاءت فكرة هذا , بطريقة ميسرة

برنامج الذي يدمج مواقع التواصل االجتماعي مع البالك بورد ليقدم للطلبة والمدرسين تطبيقا ال

مميزا يحتوى على التواصل والمشاركة والتفاعل فيما بينهم إلكترونياً بطريقة ممتعة وسهلة 

 .وأمنة 

 :في العملية التعليمية( Edmodo)مميزات استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية -

 (:Taylor,2015:72,73)بما يلي( Edmodo)تمتاز المنصات التعليمية 
  ا تتميز بمميزات فنية لكونها شبكة مخصصة للتعليم, منها نظام رصد الدرجات, وأيضا

 .أرشيفية للرسائل واالحتفاظ بها كلها, واستخدام تطبيقات وبرامج تعليمية ومواقع مختلفة
  لذا فهي سهلة ومألوفة للطالبكس بو الفيسهلة االستخدام, ألن الواجهة تشبه ,. 
 وال تتطلب إعداد فصل دراسي . ُتمكن المعلمين من إنشاء فصول افتراضية للطالب

ا أي معلومات خاصة أثناء التسجيل, وال  افتراضي جديد سو  ثواني, وال تتطلب أيضا
 .تتطلب بريداا إلكترونياا للطالب

  رسال الرسائل  .وتبادل الملفات بين المعلمين والطالبإجراء المناقشات الجماعية وا 
 إنشاء العديد من المجموعات فى المنصة اإللكترونية. 



  توفر مكتبة رقمية تحتوي على مصادر التعلم للمحتو  العلمى ومشاركة المحتو  فى شكل
 .ملفات او روابط؛ وبالتالي سهولة الوصول إلى المادة العلمية

  نية بسهولةتساعد فى إنشاء االختبارات اإللكترو. 
 يمكن للمعلم إرسال رسالة نصية(SMS ) للتنبيهات ورسائل مرفقة مع ملف أو رابط

 .وتخزين ومشاركة المحتو  في شكل ملف أو رابط
  ا رصد الدرجات للمجموعة توفير التغذية الراجعة للطالب من خالل الرد على الطالب وأيضا

 .مناقشتهابأكملها أو لمجموعة صغيرة أو لكل طالب بشكل فردي و 
 إمكانية تحميلها على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 
 طالع أولياء األمور على نتائج أبنائهم  .سهولة التواصل بين المعلمين وأولياء األمور, وا 
  تساعد المعلمين في متابعة أداء طالبهم ألداء بعض المهارات, ومد  تقدمهم والرد عليهم

رسال االختبارات المهمة والو   .اجباتوا 
  التواصل بين المعلمين في دولة معينة أو في دول عديدة لتبادل األفكار والمشاركة فى

 . المناقشات التربوية
  حل مشكلة الدروس الخصوصية بالوصول إلى حلول غير تقليدية لمشكالت طرق التدريس

 .التقليدية
للواجبات  إلى أن المميزات السابقة تظهر أن هناك وصول سريع وفوري ثشير الباحي

شعارات المدرسة ومشاهدة للواجبات, كما يوجد تفاعل في تواصل الطلبة واتصالهم  المنزلية وا 
ببعض لحل المشكالت, والمنصات التعليمية ادمودو تساعد الطلبة على إكمال واجباتهم 
وخصوصا الطلبة المتغيبين, حيث يكون الواجب على المنصة, وكذلك التقويم, مما يساهم في 

م األفكار والمواعيد المهمة حيث يتصل الطالب بمعلميه وبجميع الطلبة في الفصل الدراسي تنظي
وال يمكن الدخول في محادثات ثنائية, ويعطي فرصة للطالب الخجولين في المشاركة بآرائهم 

 .ونشرها, ويوسع مدارك الطلبة باالطالع على أحدث المستجدات في مجال دراستهم
 

 :للطالب( Edmodo)المنصة التعليمية اإللكترونية فوائد

 (:6: 3046سليمان, )على الطالب في أنها( Edmodo)تكمن فائدة المنصة التعليمية 
  شعارات المدرسة ومشاهدة الواجبات على الوصول السريع والفوري للواجبات المنزلية وا 

 .في متناول الطالبالصفحة الرئيسية وتعليقات المعلم على هذ  األعمال بحيث تكون 
 الصفحة الرئيسية للمنصة التعليمية هي أداة متاحة لمساعدة الطالب في إدارة دراستهم. 
  ا المتغيبين, حيث يكون الواجب على  الطلبةيساعد الطلبة على إكمال واجباتهم وخصوصا

 .المنصة, وكذلك التقويم, مما يساعد  على تنظيم األفكار والمواعيد المهمة



 ا جدول بالتواريخ يستطيع الطالب االطالع عليه وقت ما يشاء لمعرفة المواعيد  يوجد أيضا
ا أي : المهمة من مواعيد تسليم الواجبات واالمتحانات واألحداث المهمة المستقبلية وأيضا

 .معلومات أخر  ذات صلة بالمحتو 
 تمكن  الطالب من مراجعة الدرجات مع مدرسيهم. 
 لطلبة في الفصل الدراسي وال يمكن  الدخول في كل طالب يتصل بمعلميه وبجميع ا

 .محادثات ثنائية
 إعطاء فرصة للطالب الخجولين في المشاركة بآرائهم ونشرها. 
  توسيع دائرة المتعلمين بسهولة والتواصل بينهم وبين المدرس, وزيادة تفاعل الطلبة

 .واتصالهم ببعض وتواصلهم لحل المشكالت
  على أحدث المستجدات في مجال دراستهم مما يزيد من توسيع مدارك الطلبة باالطالع

 .الدافعية والرغبة في الدراسة من خالل المنصة التعليمية ادمودو
هذه المنصة توفر بيئة متكاملة تستجيب لكل حاجات ستخلص الباحث مما سبق أن وي

المستجدات في الطالب الدراسّية ورفع قدراتهم ومستوى إدراكهم وتطوير أدائهم واطالعهم على 
مجال دراستهم ورفع جاهزيتهم للتعّلم بشكل أفضل باإلضافة إلى تنمية مهارة التعاون والتفاعل 

 .والمشاركة باألفكار والمقترحات
 :للمعلم( Edmodo)المنصة التعليمية اإللكترونية فوائد

 (:301: 3047العنيزي, )المعلم في ما يلي( Edmodo)تفيد المنصة التعليمية 
 همة في تقييم أعمال الطالب أو الطلبة واالطالع على واجباتهم ودرجاتهمالمسا. 
  إمكانية اتصال المدرس بطلبته في الفصل الدراسي وبطلبة آخرين من فصول دراسية

 .أخر 

 تفاعل المعلم مع أولياء األمور أوال بأول لالطالع على مستو  أبنائهم. 

   سهولة تبادل المواد واألفكار بين المعلم وزمالئه داخل المدرسة أو مع مدارس أخر
 . محلية, أو عربية, أو عالمية

 استثمار الوقت بوضع مواضيع معينة على المنصة لمناقشتها مع الطلبة  . 

تساعد المدرس في تقييم أعمال  وتلخص الباحثتان ما سبق في أن المنصة التعليمية ادمودو
واتصال المدرس بزمالئه المدرسين في نفس المدرسة  الطلبة واالطالع على واجباتهم ودرجاتهم,

أو من خارج المدرسة لتبادل المواد واألفكار, واختصار الوقت بوضع موضوع معين على 
 . المنصة ثم مناقشته مع الطلبة
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 (7)مرفق 

 دليل الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعليمات التسجيل للطالب

 إنشاء الحساب / تعليمات تسجيل الدخول :األوليالخطوة 

 قبل التسجيل كطالب يجب أن يكون لديك هذه المعلومات

وهو الكود الذي يحصل عليه الطالب من وزارة التربية والتعليم من خالل إدخال  :معرف الطالب*
 :الرقم في هذا الموقع

https://studea.emis.gov.eg/   

 .ويحصل علية الطالب من المدرسة أو المعلم :كود الفصل * 

 اليمكنك إنشاء حساب في منصة إدمودو بدون هذه المعلومات

إذا واجهتك مشكلة في الحصول على معرف الطالب أو كود الفصل يمكنك التواصل من خالل 
 :البريد اإللكتروني

edmodo@moe.edu.eg 

:أو من خالل األرقام التالية  

04437323614 ,  

04062127416 

 قبل البدء ينبغي للطالب التوجه لهذا الرابط للتسجيل بموقع إدمودو

 ignups-https://new.edmodo.com/student 

 ستظهر لك هذه الشاشة التالية

 

 

 

 

https://studea.emis.gov.eg/
mailto:edmodo@moe.edu.eg
https://new.edmodo.com/student-signup


 Edmodoللطالب 

 

 .في الخانة األولي اكتب األسم األول واألخير* 

 .في الخانة الثانية اكتب كود الفصل الذي حصلت عليه من مدرستك * 

 .moeفي الخانة الثالثة اكتب معرف الطالب مسبقا بهذه األحرف * 

 .فارغةاترك خانة البريد اإللكتروني * 

 .في الخانة األخيرة اكتب كلمة سر من تأليفك واحفظها جيدا* 

 اضغط على تسجيل الدخول * 

 



 

 تسليم الواجبات واالختبارات واألبحاث : الخطوة الثانية 

 بعد تسجيل الدخول تظهر هذه الشاشة الرئيسية أمامك لفصلك الدراسي

 

 

 

 

 

 

Dr.mostafa 

 كرة القدم

 كرة القدم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)مرفق 

 الوحدات التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوحدة التعليمية األولى  
 :                  الدرسمقدمة      -                                                               األسبوع األول  -

 يعد التمرير من المهارات الهجومية المهمة في كرة القدم حيث   221..... / ...../.... :التاريخ     -كرة قدم  : ركيزة الوحدة -

 ل األماكن يساعد علي نقل الكرة بين أعضاء الفريق الواحد الي أفض                                         ق         52: زمن الدرس  -                    ضرب الكرة بباطن القدم: الدرس األول -

 والتمرير بباطن القدم هو أسهل وأدق التمريرات التي. في الملعب                                                                                                                                                       أهداف الدرس  -

 يستخدمها الالعب في المباراة وهي أكثر مهارة يتم استخدامها في                .                                   أن يتعرف التلميذ علي معلومات ومعارف عن الخطوات الفنية للتمرير بباطن القدم :هدف معرفي -1

 .المباراة لذلك يجب االهتمام بها وتعليمها للتالميذ بشكل دقيق                      ربة من الخلف الي األمام                           اأن يمرر التلميذ الكرة بباطن القدم بحيث تمرجح القدم الض :هدف نفس حركي -2

 .ومواجهة باطن القدم منتصف الكرة لضربها ومتابعتها                            

 .التنافس الشريفأن يكتسب التالميذ التعاون وروح : هدف وجداني -3

أجزاء 

 الدرس
 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن

األدوات 

 المستخدمة

 الوسائل

 المعينة  

 الجزء

 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

  االنتقال من المواقع(                              1)لعبة صغيرة  

 

 

 

 

 تهيئة 
 ق 2  خاصة

 تمرينات 

 (.00( )11( )1)بأداء التمرينات رقم يقوم التالميذ 

   

 

الجزززززززززززززززء 

 الرئيسي 

 
 ق 32

 خطوات تعليم المهارة  

 يستمع المعلم إلى إجابات التلميذ ثم يجاوب هو السؤال 

من شكل مربع ناقص ضلع يقوم المعلم بشرح المهارة وأداء نموذج لها من خالل   -1
 . لوحة إضاحية

 .بدون كرةأداء ضرب الكرة بباطن القدم  -0

تعليم حركة ضرب الكرة بباطن القدم من خالل العبان متواجهان احزدهما مرتكزز  -3
على الكرة باليدين واألخر يقوم بضرب الكرة الثابتزة ببزاطن القزدم بعزد االقتزراب ويزتم 

 . التبديل بينهما

 

 

 كرة قدم 22

 

 كونزات  
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الجزء 

 الختامي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

  .المشي حول الملعب مع عمل مرجحات بالذراعين أماما وعاليا
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 الوحدة التعليمية األولى 
 :                  الدرسمقدمة  -                                                                         :الثانياألسبوع  -
   يسهم هذا الدرس في تعليم مهارة ضرب الكرة....../....../............                                                       : التاريخ -          كرة قدم                                           : ركيزة الوحدة -
  بوجه القدم األمامي حيث أنه الجزء الممتد منق                                                                52: زمن الدرس    -  ( التصويب) ضرب الكرة بوجه القدم األمامي : الدرس الثاني -
  سن القدم حتي مفصل القدم وبمعني اّخر هو                                                                                                                                                                     أهداف الدرس  -
 الجزء المغطي برباط الحذاء ويستخدم في .                                                                                  أنواع التمرير في كرة القدم وأهمية كال منها في المباراةيحدد التلميذ  نأ :هدف معرفي -1
 .التصويب علي المرمي والتمرير القصير والطويل                                                                                          .يضرب التلميذ الكرة بوجه القدم األمامي  بأداء فني سليم نأ :هدف نفس حركي -2
  .أن يشعر التلميذ بالرضا والسعادة أثناء العمل في جماعات: هدف وجداني -3

أجزاء 
 الدرس

 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن

 دوات األ

 المستخدمة

الو
سائل 
المع
 ينة

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

 الجري عكس االشار(                                         3)لعبة صغيرة 

 

 

 

 

 

 

 كور طبية , كونزات

مقعد , أطواق 
 سويدي

ح 
ر
ش
 ل
ية

ح
ضا

 إ
حة

لو
ن

ة 
ر
ها

لم
 ا
ج
وذ

م
 

 تهيئة 
 2  خاصةةةةة

 ق

 تمرينات 

 (.30( )10( ) 0) التالميذ بأداء التمرينات رقم يقوم 

 

 كرة 22

 قدم

 

 كونزات

 

 

 الجزء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 خطوات تعليم المهارة 
 . ةمن خالل لوحة إيضاحي يقوم المعلم بشرح المهارة وأداء نموذج لها من شكل نصف دائرة -1
 يسقط المتعلم الكرة من يده ويؤدي ضرب الكرة بوجه القدم األمامي  -0
يقوم احداهما بالتمرير بوجه القدم األمامي . العبين متقابلين بكرة واحدة من شكل صفين متواجهين   -3

مزع التزدرج فزي زيزادة  واالّخر يستلم الكرة ويسيطر عليها ويمررها اليه مرة أخري بوجه القدم األمزامي
 .سافة بينهما الم

 :تدريبات تطبيقية للمهارة
قطار علي مسافة مناسبة من المرمي يمرر الالعب الكرة الي المعلم الذي يثبتها له ويجري الالعزب  -1

ليصوب علي المرمي بوجه القدم األمامي ويجري ليأخذ الكرة ويعود خلف القطار ليكرر الالعبين نفس 
 .االداء

المعلم ليمررها له مرة أخري ويسيطر عليها ويصوبها بوجه القدم األمزامي يمرر الالعب الكرة الي  -0
 .الي المرمي

للتالميذ لتطبيق المهزارات السزابق تعلمهزا أثنزاء المبزاراة مزع التوجيزه ( فريقين)عمل تقسيمة مصغرة  -3
 .من قبل المعلم 

 الجزء
 الختامي

 (التمثال النموذجي  )                                  لعبة صغيرة ق 2
. ينتشزر التالميززذ انتشزار حززر فززي الملعزب وعنززد سززماع االشزارة مززن المعلزم يتخززذ كززل تلميزذ شززكل تمثززال 

 .والفائز هو الذي يؤدي أفضل تمثال 

 

 ة األولى يالوحدة التعليم
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 :                  الدرسمقدمة        -                                       الثالث األسبوع  -
  ضرب يسهم هذا الدرس في محاولة الربط بين مهارات ....../....../............: التاريخ -                  كرة قدم: ركيزة الوحدة  -
  الكرة بباطن القدم وضرب الكرة بوجه القدم األمامي                                 ق                                 52: زمن الدرس  -   لمهارة ضرب الكرة بالقدمتدريبات تطبيقية : الدرس الثالث -
  واستالم الكرة بباطن القدم وهي المهارات السابق                                                                                                                                                                  أهداف الدرس  -
 تعلمها وأيضا يسهم في محاولة تطبيقها في المباراة                                                                                            .أن يتعرف التالميذ علي بعض قواعد وقوانين كرة القدم  :هدف معرفي -1
 .واتقان األداء الفني لها                                                                                  .تطوير األداء الفني لبعض المهارات األساسية في كرة القدم  :هدف نفس حركي -2
 .أن يتابع التلميذ األداء الفني لمهارات كرة القدم بحماس وتشويق : هدف وجداني -3

أجزاء 

 الدرس
 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن

األدوات 

 المستخدمة

الوسائل 

 المعينة

 

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

 (5)إحماء محطات 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة 00

 قدم

 

 

 كونزات

دم
 ق
رة

 ك
ت

يا
ر
با
 م

يه
عل

ل 
ج
س
 م

يو
يد

ف
 

 تهيئة 
 ق 2  خاصة

 تمرينات  

 (.03()01( )1)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 

الجزززززززززززززززززء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 تدريبات تطبيقية

من شكل دائرة وكل العب في الدائرة معه كرة وأمامه العب داخل الزدائرة ومزع  -1

اشارة المعلم يقوم الالعب الذي معه الكرة بتمريرهزا الزي الالعزب الزذي أمامزه داخزل 

الذي يقوم باستالمها وتمريرهزا لزه مزرة أخزري ويجزري عشزوائي الزي العزب الدائرة 

 .اّخر ليستلم منه الكرة ويمررها وهكذا يكرر التمرين 

مربزع مززن الالعبززين بكززرتين يقومززوا بزالتمرير واالسززتالم فيمززا بيززنهم بحيززث يمززرر  -0

 الالعب الذي معه الكرة ويجري ليقف خلف القطار الذي تم التمرير اليه

يمررها جهة ( 0)الكرة مع الالعب ( 3, 0, 1)ثالث قطارات في نصف الملعب  -3

الززذي يسززيطر عليهززا ويجززري بهززا فززي اتجززاه خززط المرمززي ويمررهززا ( 1)اليمززين الززي 

 .داخل منطقة الجزاء الذي يصوب الكرة بعد استالمها( 3)طويلة الي 

, 0, 1)الالعبزين بجانب القائم مواجها الملعب ويقف قطار من ( 1)يقف الالعب  -4

ليستلمها ويمررها اليه مرة ( 1)بالتمرير الي( 0)خارج منطقة الجزاء حيث يقوم ( 3

 .أخري ليصوب علي المرمي ويكرر الالعبين األداء 

الجزززززززززززززززززء 

 الختامي

المشي في اتجاهات مختلفة في الملعزب مزع عمزل مرجحزات بالزذراعين جانبزا وأمامزا  ق 2

 .وعاليا 

 الوحدة التعليمية الثانية 
 :                  مقدمة الدرس       -                                  األسبوع الرابع   -
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  قد يتصور البعض أن الجري بالكرة نوعاً واحداً ألنه                                                          : ....../....../............التاريخ -                  كرة قدم: ركيزة الوحدة  -

  يتم بسرعة ويكون من الصعب علي غير المتمرس أن                                                                ق 52: زمن الدرس   -الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي والخارجي   : الدرس الرابع -

  يفرق بين أنواعه لكن في الحقيقة هناك نوعان رئيسيان                                                                                                                                                             أهداف الدرس      -

 .الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي -1للجري بالكرة هما                                                                               .الكرة بأنواعه والخطوات الفنية لهأن يذكر التلميذ معلومات عن الجري ب: هدف معرفي -1

 .الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي  -0                                                                                                         .أن يؤدي التلميذ الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي والخارجي : هدف نفس حركي -2

 .أن يكتسب التالميذ الثقة بالنفس عند تطبيق األداء الفني للمهارة : هدف وجداني -3

أجزاء 

 الدرس
 اإلخـــراج المختارة األنشطة التعليمية الزمن

األدوات 

 المستخدمة

الوسائل 

 المعينة

 

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

 (2)احماء محطات 

 

 

 

 حواجز

 كونزات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة 30

 قدم
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 تهيئة 
 ق 2  خاصة

 تمرينات 

 (.31()01( )4)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 

الجزززززززززء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 خطوات تعليم المهارة 

 .من شكل مربع ناقص ضلع يقوم المعلم بشرح المهارة وأداء نموذج لها من خالل فيديو للمهارة  -1

 ثم يمشى بها لألمام برجل واحدة انتشار حر في الملعب يتخذ التالميذ الوضع الصحيح للجرى بالكرة  -0

انتشار حر في الملعب يقوم التالميذ بالجري بالكرة بجانب القدم الخارجي ببطء بقدم واحدة ثم بالقزدمين -3

 .والتدريج في زيادة السرعة  

 :تدريبات تطبيقية للمهارة 

أمامزه ليسزلمها لزه  من شكل صفين متواجهين أحد التالميذ معه كزرة يجزري بهزا فزي اتجزاه زميلزه الزذي -1

 ويرجع في مكانه ويكرر الزميل نفس االداء

حتي ( 0)بالكرة في اتجاه ( 1)يكون الالعبين قطارين متواجهين يبدأ التمرين بأن يجري الالعب  -0

ليسلمها له ( 3)بالكرة في اتجاه ( 0)يصل اليه ويسلمها له ثم يكمل جريه ليقف خلف قطاره ويجري 

 .قطاره وهكذا يكرر الالعبين األداء ويكمل جريه ليقف خلف 

للتالميذ لتطبيق المهارات السابق تعلمها أثناء المباراة مع التوجيه من ( فريقين)عمل تقسيمة مصغرة  -3

 .قبل المعلم 

الجزززززززززء 

 الختامي

 لعبة صغيرة                                                تكوين مجموعات ق 2

 يقسزززززززم التالميزززززززذ مجموعزززززززات كزززززززل مجموعزززززززة تأخزززززززذ رقزززززززم معزززززززين وينتشزززززززر التالميزززززززذ انتشزززززززار 

 .حر في الملعب وعند سماع اشارة المعلم يقوم التالميذ بتكوين مجموعات والتي تتكون أوالً هي الفائزة 
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  الثانيةة يالوحدة التعليم
 :                  الدرسمقدمة   -                                                                           الخامس   األسبوع -
  يسهم هذا الدرس في االرتقاء بمستوي األداء المهاري   ....../....../............: التاريخ -                           كرة قدم: ركيزة الوحدة  -
  لمهارة الجري بالكرة بأنواعه المختلفة عن طريق                                                      ق 52: زمن الدرس    -   الداخلي والخارجيالجري بالكرة بوجه القدم : الدرس الخامس -
  اعطائه بعض التدريبات واألنشطة التطبيقية التي تساعد                                                                                                                                                                     أهداف الدرس  -
 .علي اتقان وتثبيت األداء الفني للمهارة                                                            .أن يتعرف التلميذ علي أهمية الجري بالكرة في المباراة وبعض قواعد وقوانين كرة القدم :هدف معرفي -1
                                                                                  . أن يتقن التلميذ األداء الفني لمهارة الجري بالكرة بأنواعه المختلفة :هدف نفس حركي -2
 . التعاون والحب والسعادة والرضاأن يسود بين التالميذ : هدف وجداني -3

أجزاء 
 الدرس

 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن
األدوات 
 المستخدمة

الوسائل 
 المعينة

 

 

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

 االنطالق(                                         6)لعبة صغيرة 

 

 
 

 
 

 
 

 

 كرة 00

 قدم
 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة  30

 قدم

 

 أعالم 

 كونزات
 

 

 تهيئة 
 ق 2  خاصة

 تمرينات 

 (.11()14( )3)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 

الجززززززززء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 تدريبات تطبيقية 

 

يبززدأ ( 1)العلزم والكززرة مزع الالعزب يززاردة مزن  00قطزار مزن الالعبززين علزي بعزد  -1

بززالجري بززالكرة لألمززام ويززدور حززول العلززم ويعززود بززالكرة خلززف القطززار ليكززرر بززاقي 

 .الالعبين نفس األداء 

( 1)ويبزدأ بزأن يجزري ( 1)يوزع الالعبين علي محيط دائرة والكرة مزع الالعزب  -0

فيسلم له الكرة حيزث  (0)بالكرة في اتجاه أحد الزمالء باستثناء من يجاورونه وليكن 

 .وهكذا يكرر األداء ( 3)يكرر األداء مع الالعب 

يوزع الالعبين علي محيط دائرة ومع كل العب كزرة ومزع اشزارة المعلزم يجزري  -3

ومزع اشزارة المعلزم الثانيزة , الالعبين بالكرة علي محيط الدائرة بوجه القدم الخارجي 

 .داخلي يتم تغير االتجاه ليتم الجري بوجه القدم ال

كل العب معه كرة يبدأ التمرين بأن ينطلق العبا تلو االّخر بالكرة ليجروا بالكرة  -4

 .باللغة االنجليزية ( 1)جرياً متعرجاً حول القائمين في مسار يرسم رقم 

 الجززززززززء

  الختامي

 .عمل دوائر كاملة بالذراعين لألمام والخلف ( الوقوف) -1 ق 2
 .المشي حول الملعب وتنظيم التنفس ( الوقوف )  -0 
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  الثانيةة يالوحدة التعليم
 :                  الدرسمقدمة   -                                                             السادس  األسبوع -
  يسهم هذا الدرس في اتقان مهارة الجري بالكرة   ...../....../............: التاريخ -                              كرة قدم: ركيزة الوحدة  -
  والوصول بها الي مرحلة االّلية في األداء ودخول ق                                                      52:  الدرس زمن ا -                   تطبيقات علي مهارة الجري بالكرة: الدرس السادس -
  منافس وتطبيق المهارات المتعلمة في موقف تنافسي                                                                                                                                                                     أهداف الدرس  -
  .أثناء سير المباراة                                                                     .ذ األخطاء الشائعة في بعض المهارات األساسية في كرة القدمأن يحدد التلمي :هدف معرفي -1
                                                                                  . أن يصل األداء الفني للجري بالكرة الي مرحلة االّلية في األداء :هدف نفس حركي -2
 . أن يكتسب التالميذ الروح الرياضية أثناء التنافس في المباراة: هدف وجداني -3

أجزاء 

 الدرس
 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن

األدوات 

 المستخدمة

الوسائل 

 المعينة

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

 الوثبة الناجحة (                                        7)لعبة صغيرة 

 
 ج

 

 

 

 مقعد 0

 سويدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة  30

 قدم

 كونزات

 

 تهيئة 
 ق 2  خاصة

 تمرينات 

 (.11()18( )1)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 

الجززززززززززززززء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 تدريبات تطبيقية 

 ؟(ثالثة احتماالت)متى بتم استخدام الجرى بالكرة فى المباراة: سؤال 

مزن االنتشزار الحززر كزل العززب معزه كزرة يبززدأ التمزرين بززأن يتحزرك الالعزب الززدليل بزالكرة فززي   -1

الززذي يجززري فيززه اتجاهززات مختلفززة ويحززاول كافززة الالعبززين الجززري بززالكرة أيضززاً فززي نفززس االتجززاه 

 .الالعب الدليل 

يقف التالميذ قطارات وأمام كل قاطرة مجموعة من الكونزات بحيث يجري أول العب بزالكرة  -0

 .حول الكونزات والعودة الي أخر القطار ليكرر الالعب الثاني نفس األداء وهكذا يكرر التمرين

معه كرة وعند اعطاء االشارة متر وكل العب ( 18×18)يقف التالميذ انتشار حر في مساحة  -3

يبدأ الالعبزون فزي الجزري بزالكرة فزي اتجاهزات مختلفزة مزع مراعزاة أال يالمزس أي مزنهم أي زميزل 

 .اّخر

للتالميذ لتطبيق المهارات السابق تعلمها أثناء المباراة مع اعطاء ( فريقين)عمل تقسيمة مصغرة -4

 .التوجيهات من قبل المعلم

 الجززززززززززززززء

  الختامي

 

 كون واكسب                                   لعبة صغيرة ق 2

وينتشززر التالميززذ وعنززد ( 1, 8)يقسززم التالميززذ مجمززوعتين ويحززدد لكززل مجموعززة رقززم معززين ولززيكن 

 .اشارة المعلم تتخذ كل مجموعة شكل الرقم والمجموعة التي تنتهي أوالً تعتبر هي الفائزة 
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  الثالثةة يالوحدة التعليم
 :                  الدرسمقدمة  -                                                                                    السابع  األسبوع -

  هارات كرة   تعتبر المراوغة مهارة أساسية من م ...../....../............: التاريخ -                               كرة قدم: ركيزة الوحدة  -

 القدم ولكن تشمل حركات عديدة جداً ومنها الشائعة                                                          ق 52: زمن الدرس  -      (أمامية)المراوغة اذا كان المدافع أمام المهاجم : الدرس السابع -

  االستخدام والتي يمكن تعليمها لالعبين كما أن هناك عدداً                                                                                                                                                                       أهداف الدرس  -

  من أنواع المراوغة التي يشتهر بأدائها بعض الالعبين                                                                                 .لقدمأن يتعرف التلميذ علي أهمية مهارة المراوغة في مباره كرة ا :هدف معرفي -1

                    .ذو المستويات العالية                                                                                              . أن يراوغ التلميذ المدافع الذي يوجهه من األمام :هدف نفس حركي -2

 .أن يكتسب التلميذ اتجاهات ايجابية نحو ممارسة كرة القدم : هدف وجداني -3

أجزاء 

 الدرس
 ــراجاإلخـ األنشطة التعليمية المختارة الزمن

األدوات 

 المستخدمة

 

الوسائل 

 المعينة

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

 تتابع الحركة (                                       9)لعبة صغيرة  

 

 

 

 

 

 

10  

 صولجانات

 

 

 

 

 

 كرة  30

 قدم

 

 كونزات

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت 
كا

ر
ح
 ل
ج

اذ
نم

ه 
علي

ل 
ج
س
 م

يو
يد

ف

غة
او

ر
لم

ا
 تهيئة  

 ق 2  خاصة
 تمرينات 

 (.08()10( )02)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 

الجززززززززززززززء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 :سوف يتم تعليم حركات المراوغة من األمام االّتية 

 .قدم ارتكاز المدافع المراوغة بدفع الكرة الي األمام من جانب  -1

 .المراوغة بالتمويه من جانب والمرور من الجانب العكسي -0

 .المراوغة بالتمويه للتصويب  -3

 :ويمر المتعلم بالخطوات التالية لتعليم كل حركة من حركات المراوغة 

 .يقوم المعلم بشرح المهارة وأداء نموذج لها  -1

 ة يؤدي الالعب المتعلم المهارة بدون كر -0

 .يؤدي المتعلم المراوغة علي قائم بالكرة  -3

 .الالعب المتعلم يؤدي المراوغة علي مدافع سلبي  -4

 .الالعب المتعلم يؤدي المراوغة علي مدافع ايجابي  -8

 .المشي حول الملعب مع تنظيم التنفس  ق 2  الختامي
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  الثالثةة يالوحدة التعليم
 :                  الدرسمقدمة        -                                                     الثامن  األسبوع -

  المراوغة هي حركات التمويه والخداع بالكرة التي    ..../....../............: التاريخ -                              كرة قدم: ركيزة الوحدة  -

  يقوم بها الالعب بهدف التخلص من مدافع يضغط عليه                                ق 52: زمن الدرس   -     (جانبية)كان المدافع بجانب المهاجم المراوغة اذا : الدرس الثامن -

 والمراوغة ضرورية في بعض المواقف في لعبة كرة                                                                                                                                                                    :أهداف الدرس -

  .القدم                                                                                      .أن يحدد التلميذ أنواع المراوغة وكيفية استخدامها في المباراة :هدف معرفي -1

                                                                                               . أن يراوغ التلميذ المدافع الذي يكون بجانبه :هدف نفس حركي -2

 .أن يمارس التلميذ السلوك السليم أثناء حصة التربية الرياضية : هدف وجداني -3

أجزاء 

 سالدر
 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن

األدوات 

 المستخدمة

الوسائل 

 المعينة

 

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة عامة
 ق 2

  الجراد والحشرات (                                        12)لعبة صغيرة 

 

 

 

 

 حبل 

 قدمكرة 

 

 

 

 

 

 

 كرة  30

 قدم

 

 كونزات

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 تهيئة 
 خاصة

 ق 2 

 تمرينات 

 (.30()13( )1)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 

الجززززززززززززززء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 

 

 :سوف يتم تعليم حركات المراوغة من األمام االّتية 

 .المراوغة بتغير سرعة الجري  -1

 .الكرة فجأة بأسفل القدم ثم دفعها مرة أخري في نفس اتجاه الجريالمراوغة بإيقاف  -0

 المراوغة بسحب الكرة بأسفل القدم للخلف ودفعها بباطن القدم في االتجاه العكسي للمنافس  -3

 :ويمر المتعلم بالخطوات التالية لتعليم كل حركة من حركات المراوغة 

 . يقوم المعلم بشرح المهارة وأداء نموذج لها -1

 يؤدي الالعب المتعلم المهارة بدون كرة  -0

 .يؤدي المتعلم المراوغة علي قائم بالكرة  -3

 .الالعب المتعلم يؤدي المراوغة علي مدافع سلبي  -4

 .الالعب المتعلم يؤدي المراوغة علي مدافع ايجابي  -8

 الشكل الهندسي لعبة صغيرة                                           ق 2  الختامي

ينتشر التالميذ انتشار حر مع تكوين مجموعزات وعنزد سزماع اشزارة المعلزم تتخزذ كزل مجموعزة 

 .وتفوز المجموعة التي تمثل أفضل شكل هندسي. شكل هندسي معين 
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  الثالثةة يالوحدة التعليم
 :                  الدرسمقدمة       -                      التاسع  األسبوع -
  لنجاح المراوغة البد من أن تتسم بالمفاجأة والتوقيت    ....../..../............ : التاريخ -                              كرة قدم: ركيزة الوحدة  -
  السليم والسيطرة تماماً علي الكرة ورشاقة وسرعة                                                             ق 52: زمن الدرس    -  تطبيقات علي المراوغة من األمام والجانب: الدرس التاسع -
 والمغاالة . الالعب تلعبان دوراً هاماً في نجاح المراوغة                                                                                                                                                              :أهداف الدرس -
  في المراوغة دون مبرر يؤدي الي فقد الكرة واضاعة                                                                                             .أن يفهم التالميذ بعض المصطلحات الشائعة في كرة القدم :هدف معرفي -1
                                        جهد الفريق باإلضافة الي التأثير النفسي السلبي علي                                                             .أن يمارس التلميذ بعض الحركات التوافقية بين القدم والعين في مهارة المراوغة :هدف نفس حركي -2
 .الزمالء                                                      .                                     أن يستمتع التلميذ بتطبيق مهارة المراوغة في كرة القدم : هدف وجداني -3

 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن أجزاء الدرس
األدوات 

 المستخدمة

الوسائل 

 المعينة

 

 

 الجزء 

 التمهيدي

 تهيئة 

 ق 2 عامة

  (11)إحماء محطات 

 

 

 

 

 

 كور طبية 

 كونزات

 

 

 

 

 

 كرة  30

 قدم

 كونزات

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 تهيئة 

 ق 2خاصة 

 تمرينات 

 (.01()11( )04)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 

الجزززززززززززززززززززء 

 الرئيسي

 

 

 ق 32

 :تدريبات تطبيقية 

متواجهين ويوجد قائمين متواجهين في منتصف المسافة بين القطارين يقف الالعبين قطارين  -1

بالكرة ليراوغ القائم الذي عن يمينه وفي ( أ)يبدأ التمرين بأن يجري الالعب األول في القطار 

ليراوغ القائم الذي يمينه ويتجه كل منهما ليقف ( ب)نفس الوقت ينطلق الالعب األول في القطار 

 .خلف القطار المقابل 

يوزع  الالعبين كل العب معه كرة علي قائم ويزيد قائم في األمام يبدأ التمرين بأن يجري  -0

الالعبين جميعاً كل بكرته في اتجاه القائم األمامي األيسر ليراوغه ويعود للقائم الخاص به مرة 

 .أخري 

من الجانب وعلي يقف التالميذ قطار ومع كل العب كرة وأمام القطار ثالث قوائم للمراوغة  -3

حيث يقوم أول العب بالجري بالكرة . مسافة منها ثالث قوائم أخري للمراوغة من األمام 

 .ومراوغة القوائم والوقوف بعد االنتهاء ويكرر باقي الالعبين نفس األداء

معه كرة ويقف في منتصف الملعب ويقف خارج منطقة الجزاء اثنان مدافعين ( 1)الالعب  -4

المدافعين االيجابين ويقوم ( 3,0)بالكرة ويراوغ ( 1)لتمرين بأن يجري الالعب يبدأ ا( 3,0)

 .بالتصويب علي المرمي 

 انتشار حر في الملعب والمشي في اتجاهات مختلفة مع عمل مرجحات بالذراعين أماماً وعالياً  ق 2  الختامي
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  الرابعةالوحدة التعليمية 
 :                  درسمقدمة ال      -                            العاشراألسبوع  -

  يجب عند تعليم أي مهارة من مهارات السيطرة علي الكرة أنه ...../....../............: التاريخ -                          كرة القدم: ركيزة الوحدة  -

  كلما استطاع جزء الجسم المسيطر االرتخاء في الوقت المناسب                                                                     ق 52: زمن الدرس  -                استالم الكرة بباطن القدم: الدرس العاشر -

 ومن أنواعها ما يلي. المتصاص قوة الكرة كلما نجحت السيطرة   :أهداف الدرس -

  استالم الكرة أثناء دحرجتها علي األرض -1                                                                  .ومعارف عن مهارة السيطرة علي الكرة  أن يذكر التلميذ معلومات :هدف معرفي -1

 كتم الكرة بعد أن ترتطم باألرض  -0                                             .أن يتقن التلميذ مراحل األداء الفني لمهارة استالم الكرة بباطن القدم بشكل مثالي : هدف نفس حركي -2

 امتصاص الكرة وهي اّتية لالعب في الهواء -3                                                                .أن يشارك التلميذ ايجابيا في تطبيق األداء الفني للمهارة أثناء الدرس  :هدف وجداني -3

 أجزاء
 الدرس

 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن
األدوات 
 المستخدمة

الوسائل 
 المعينة

 
 

 الجزء 
 التمهيدي

 تهيئة 
 ق 2 عامة

 

 خمس تمريرات (                                    2)لعبة صغيرة 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 كرة قدم
 
 
 
 
 
 

 
 كرة 00

 قدم
 

 كونزات

 

 تهيئة 
 خاصة

 ق  2 

 تمرينات
 (.01( )01( )8)يقوم التالميذ بأداء التمرينات رقم 

 
 الجزء

 الرئيسي

 
 

 ق 32

 خطوات تعليم المهارة 
 
 .من شكل مربع ناقص ضلع يقوم المعلم بشرح المهارة وأداء نموذج لها -1
 .كرة ويقوم المعلم بتصحيح األخطاءيقوم المتعلم بأداء المهارة بدون  -0
من شكل صفين متواجهين العب معه الكرة يدحرجها ببطء لالعب المتعلم الذي  -3

 .يقترب إلي الكرة وهو مواجه لها ويستلمها بباطن القدم 
 :تدريبات تطبيقية للمهارة 

الذي يستلمها بباطن ( 0)بالتمرير الي ( 1)من شكل أربعة صفوف يقوم الالعب  -1
ويدور ( 4( )3)وفي نفس الوقت يكرر األداء . مرة أخري ( 1)القدم ويمررها الي 

ليقوموا ( 1)ليواجه ( 4)وفي نفس الوقت يدور ( 3)الي الخلف ليواجه ( 0)الالعب 
 .بالتمرير واالستالم بباطن القدم ويكرر التمرير هكذا ويتم التبديل بين الالعبين 

تالميذ لتطبيق المهارات السابق تعلمها أثناء لل( فريقين)عمل تقسيمه مصغرة  -0
 .المباراة مع التوجيه من قبل المعلم 

الجزززززززززززء 
 الختامي

 
 ق 2

  لعبة صغيرة                                        الكرة الكهربية
من تشكيل دائرة يمسك أحد التالميذ الكرة وعند سماع اشارة المعلم يتم تداول الكرة بين 

التالميذ بتمريرها من كل تلميذ إلي الذي يليه وعند سماع اشارة المعلم الثانية يخرج 
 .التلميذ الذي معه الكرة خارج اللعبة وهكذا واّخر تلميذ هو يتبقي يعتبر هو الفائز 
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  الرابعةة يالتعليمالوحدة 
 :                  الدرسمقدمة        -                                                     الحادي عشر    األسبوع -
  يسهم هذا الدرس في ربط المهارات األساسية    ...../..../............: التاريخ -                  كرة قدم: ركيزة الوحدة  -
  -ووجه القدم األمامي  –ضرب الكرة بباطن القدم )                                                                 ق 52: زمن الدرس  -        تطبيقات لربط المهارات السابق تعلمها: الدرس الحادي عشر -
  (    واستالم الكرة بباطن القدم والجري بالكرة بأنواعه                                                                                                                 :                                                أهداف الدرس  -
  وهي السابق تعلمها وتنفيذها في المباراة في وجود                                    .سية في كرة القدمأن يكتسب التلميذ معلومات عن بعض قواعد كرة القدم وأهمية ترابط المهارات األسا :هدف معرفي -1
 .                   والوصول بها الي مرحلة االّليه في األداء منافس                                                               . تطوير األداء الفني للمهارات األساسية السابق تعلمها ومحاوله الربط بينها :هدف نفس حركي -2
 . أن يشعر التلميذ بالرضا والتعاون أثناء العمل الجماعي في الدرس: هدف وجداني -3

أجزاء 
 الدرس

 اإلخـــراج األنشطة التعليمية المختارة الزمن
األدوات 
 المستخدمة

الوسائل 
 المعينة

 الجزء 
 التمهيدي

 عامة تهيئة
 ق 2

 الكراسي الموسيقية بالكرات (                                        5)لعبة صغيرة 

 

 

 

 

 

 كرات  12
 قدم
 
 

 
 

 كرة  30
 قدم

 
 كونزات

  

 تهيئة 
 خاصة

 ق 2 

 تمرينات 
 (.30()00( )2)التالميذ بأداء التمرينات رقم يقوم 

 
الجزززززززززززء 

 الرئيسي

 
 ق 32

 :تدريبات تطبيقية 
كونزات وكل العب معه كرة  1يقسم الالعبين قاطرتين في منتصف الملعب وأمام كل قاطرة  -1

وبعززد االنتهززاء  ومزع اشززارة المعلززم يقززوم أول العززب مززن كززل قطززار بززالجري بززالكرة بززين الكززونزات
 .يصوب علي المرمي ثم الالعب الذي يليه 

علززي أركززان المربززع ( 4,3,0,1)خمسززة العبززين فززي شززكل مربززع بحيززث يقززف أربعززة العبززين  -0
ويجزري ليقزف ( 0)الكزرة الزي ( 1)يبدأ التمرين بزأن يمزرر ( 1)يقف خلف الالعب ( 8)والالعب 

( 3)لزم الزذي خلفزه بزالكرة ثزم يمررهزا الزي علي الكرة ويزدور حزول الع( 0)محله في حين يسيطر 
 .الذي يكرر االداء 

قطاران يقفان بزاوية مع بعضهما يتكزون كزل منهمزا مزن ثالثزة العبزين وفزي منتصزف المسزافة  -3
( 1) يبدأ التمرين بزأن يجزري(أ)في القطار ( 1) ياردة والكرة مع( 4) بينهما علمان المسافة بينهما

ثم يجزري ليقزف ( ب) في القطار     ( 1) م ثم يمررها بين العلمين اليبالكرة لألما( أ) في القطار
في القطار ب ليسيطر علي الكزرة ويمررهزا ( 1) وفي نفس الوقت يتقدم( ب)في القطار( 3) خلف
 .وهكذا يكرر الالعبين األداء( أ)في ( 3)ويجري ليقف خلف (أ)في القطار( 0)الي 

لتطبيق المهارات السابق تعلمها أثناء المباراة مع  للتالميذ( فريقين)عمل تقسيمة مصغرة -4
 .اعطاء التوجيهات من قبل المعلم

 .المشي حول الملعب مع تنظيم التنفس  ق 2  الختامي
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