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 : أوال: معلومات املادة
 

  

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

طالبات إلى اكساب ال إضافة، والتعبير الحركيفهوم التمرينات اإليقاعية ناول هذا املساق ميت

ى في ألساسية بمصاحبة املوسيقى، ودور املوسيقاإليقاعية والحركات ا درة على أداء املهاراتاملق

 .ى، وكيفية أداء جمل حركية ايقاعية بمصاحبة املوسيقبير الحركياإليقاع والتع

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

 التعرف على ما هي التمرينات اإليقاعية . 
 اإليقاعية.  لحركية األساسية في التمريناتاإللمام بالمهارات ا 
 ومات النظرية الخاصة بالتمرينات اإليقاعية. تنمية وتطوير المعل 
 الحركيوير التوافق تط. 

 
 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 

 : أنطالبة بعد دراسة هذا المساق يتوقع من ال
 

 تؤدي الحركات األساسية في التمرينات اإليقاعية . 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :2تمرينات اإليقاعية ال اسم املادة  ١٣٠١٢١٠ :  رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)1التمرينات اإليقاعية   املتطلب السابق )إن وجد 

 :الفصل الدراس ي   ث , خ ح:  حاضرةامل وقت , 

 :2019-2018     العام الجامعي  :ماجدولين عبيدات  اسم املدّرس 

 ح , ث , خ 2:الساعات املكتبية 
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 حركات األساسيةتتعلم الربط الحركي لل . 
  على البار. تؤدي جمل حركية حرة و 
 ى. كية بمصاحبة الموسيقل جمل حر تشك 
 عية.ينات اإليقاص بالتمر تقوم باإلحماء الخا 

 
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

ع
و
سب

أل
ا

 

 الموضوعات

 )الموضوع، الدرس، الوحدة(
 المصادر والمراجع المطلوبة

 األسبوع األول
28/01 – 03 /02 

ن طالبات وتعريفهالتعرف على ال  

 بالمساق.

داد بدني خاص بالتمرينات إع - 

 اإليقاعية

*المراجع والكتب في مجال تدريب وتعليم 

 الجمباز

 *ملخصات المحاضرات العملية والنظرية.

 * القانون الدولي للجمباز.

* المواقع اإللكترونية الخاصة برياضة 

 الجمباز.

 األسبوع الثاني
04/02 –10 /02 

ه في ارات المعطامراجعة المه -

 1ة التمرينات اإليقاعي
 األسبوع الثالث

11/02 - 71/02 
 الوثب والحجل.  -

 .حركات توافقية -
 األسبوع الرابع

18/02 – 24 /02 
 . كات التوازن من المشيحر -

 لتوازن من الوثب. حركات ا -

 األسبوع الخامس
25/02 – 03/03 

قوس األمامي والخلفي من حركات الت -

 الوقوف. 

التقوس األمامي والخلفي من ات حرك -

 .الجثو
 األسبوع السادس

 ل واإلمتحان األ - 10/03 – 04/03

 األسبوع السابع
11/03 – 17/03 

 الدورانات. -

 . خاءتمرينات اإلرت -

من األعلى ص )تمرينات التوافق الخا -

 إلى األسفل(.
 األسبوع الثامن

18/03 – 24/03 
 تمرينات توافقية للذراعين والجذع. -

 .والمشيخطو ت توافقية مع الناريتم -

 األسبوع التاسع
25/03 – 31/03 

 حركات تموجية للذراعين والجسم. -

 . ة وخلفيةوجية أماميحركات تم -

 .جانبية كات تموجيةحر -
 األسبوع العاشر

 اإلمتحان الثاني - 07/04 – 01/04

 األسبوع الحادي عشر
08/04 – 12/04 

 إدخال الرذم الموسيقي -

ع سريع وخطوات إيقاتمرينات ب -

 ودورانات.
 حركات الطعن والزحلقة. - األسبوع الثاني عشر
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 لفاً. ة المقصية أماماً وخالقفز - 21/04- 15/04

 القفزة المقصية مع نصف دورة. -

 األسبوع الثالث عشر
22/04 – 28/04 

 قوف بقدم واحدة.دوران من الوال -

ية جملة حركية بحركات تموج -

 .واإلرتكاز على قدم واحدة

 جملة إجبارية مع الرذم الموسيقي. -
 األسبوع الرابع عشر

 اإلمتحان النهائي  05/05 -29/04

 

 
 ريس سادسا: طرائق واستراتيجيات التد

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرات العملية التطبيقية  1
 النظرية المحاضرات 2
 جمباز المختلفةطرق التدريس المناسبة لمهارات وأجهزة ال 3
 التدريب الذاتي للطالبات على المهارات المعطاه  4
 إستخدام الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة باللعبة 5
 

 اومواعيدهسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (تقديمي ، تقارير  ، عرضمشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 إختبار أول /عملي السادساالسبوع  1
 %20 إختبار ثاني / عملي العاشراالسبوع  2

3 
الحادي االسبوع 

 عشر
 %10 ورقة بحثية

4 
الثالث االسبوع 

 عشر
 %20 عمليإختبار نهائي / 

5 
الرابع  االسبوع

 عشر
 %30 نظري إختبار نهائي/ 

 (%100) املجموع الكلي
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 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 و و النظريةة ت املحاضرات العمليملخصا -

 التمرينات اإليقاعية.الدوسية الخاصة بمادة  -

 

 

 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 ( 2004) ( والعروض الرياضيةاإليقاعو  باز تمرينات اإليقاعية )الجمال -       

 عنايات محمد أحمد فرج          

 فاتن طه ابراهيم البطل          

 (2010) لكتاب للنشر ، مركز اأساسيات التمرينات والتمرينات اإليقاعية  -      

 محمد خطابعطية          

 مها محمد فكري           

  الوهاب شقير شهيرة عبد          

      

 اسعا : إرشادات عامةت

 

No   املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةضور والغياب،التغيب عن االمتحانات، سياسة الح 

 من مجموع المحاضرات %15ال يسمح للطالبة التغيب أكثر من  1
 دقائق. 5ال يسمح بالتأخير عن المحاضرة ألكثر من  2
 حانات العملية والنظرية.ال يسمح بالتغيب عن اإلمت 3
 إعادة اإلمتحان عند إحضار غذر رسمي مصدق فقط. يحق للطالب الغائب 4

 

  

 


