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االنعبة انصغرية وأثزهب يف تطىيز صفتي انزشبقت
وانتىاسٌ نذي انتالييذ بطيئي انتعهى

م.د البال عبد الحسٌن نعمة

جامعة بغداد /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات

يهخص انبحث ببنهغت انعزبيت
ٌهدف البحث الى التعرف على اثر برنامج لاللعاب الصغٌرة فً تطوٌر صفتً
الرشالة والتوازن لدى التالمٌذ بطٌئً التعلم  ،تالفت عٌنة البحث من (  ) 02تلمٌذ
وتلمٌذة من الصف االول االبتدائً الخاص ببطٌئً التعلم تم تمسٌمهم الى مجموعتٌن
المجموعة التجرٌبٌة وتتالف من (  ) 02تالمٌذ والمجموعة الضابطة وتتالف من (
 ) 02تالمٌذ اٌضا  ،تم تطبٌك برنامج لاللعاب الصغٌرة على تالمٌذ المجموعة
( ) 3
التجرٌبٌة وبوالع (  ) 02وحدات تعلٌمٌة تتالف كل وحدة تعلٌمٌة من
دروس اسبوعٌا وعلى مدى الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً  0222-0222ولد
خضعت المجموعتان الى اختبارٌن للرشالة والتوازن  ،وبعد اجراء المعامالت
االحصائٌة توصلت الباحثة الى ما ٌاتً
 .0لبرنامج االلعاب الصغٌرة اثر فً تطوٌر صفتً الرشالة والتوازن للتالمٌذ
بطٌئً التعلم.
 .0تفوق ترمٌذ المجموعة التجرٌبٌة على تالمٌذ المجموعة الضابطة فً
اختباري الرشالة والتوازن.
وبناءا على ذلن اوصت الباحثة بما ٌلً
 .0ضرورة استخدام االلعاب الصغٌرة كاساس فً تطوٌر المدرات البدنٌة
للتالمٌذ بطٌئً التعلم.
 .0ان مناهجنا الحالٌة بحاجة الى اجراء التعدٌالت واالستفادة من نتائج البحوث
والدراسات.
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انببة االول
-1انتعزيف ببنبحث
 1-1املقذيت واهًيت انبحث
ٌسعى درس التربٌة الرٌاضٌة الى تنمٌة وتطوٌر الصفات البدنٌة والحركٌة
التً تسهم فً بناء الجسم بشكل متكامل مما ٌؤهلة لتحمل واداء مختلف المهام ،ومن
بدٌهٌات العملٌة التربوٌة ان االهتمام بالطفولة بمفهومها الشامل ال ٌاتً اال من خالل
تكامل المؤسسات التربوٌة المتعددة  ،وتحمٌك االهداف االنسانٌة التً نسعى البها
جمٌعا والمتمثلة فً رعاٌة وتعلٌم التالمٌذ الذٌن ٌعانون من بطئ فً التعلم ومن خالل
المسعى المتواضع فً سبٌل تمدٌم رعاٌة افضل للتالمٌذ الذٌن ٌعانون من هذه
الظاهرة  ،فمد ارتات الباحثة وضع برنامج من االلعاب الصغٌرة لتنمٌة صفتً
الرشالة والتوازن لالرتماء بالمستوى البدنً لبطٌئً التعلم اٌمانا منها بجدوى بذل
الحهود المتواصلة فً رعاٌة وتعلٌم الذٌن ٌتعذر علٌهم واالداء الحركً بالشكل
االعتٌادي لمساعدتهم فً التغلب على المشاكل الحركٌة خاصة.
 2-1يشكهت انبحث
ن تعلٌم التالمٌذ بطٌئً التعلم ٌموم على افتراض ان هؤالء التالمٌذ ٌمكن ان
ٌستفٌدوا من برامج الصف االعتٌادي ،ولكن مع تمدٌم بعض المساعدة او مع تمدٌم
بعض الخدمات الخاصة  ،وبما ان واحدة من ابرز مظاهر بطئ التعلم هو عدم المدرة
على التوازن بشكل سلٌم وفمدان الرشالة لً االداء الحركً ،ونظرا لما لهاتٌن
الصفتٌن من اهمٌة بارزة فً المجال الحركً اذ بولسطتهما ٌتمكن التلمٌذ من االداء
واالستجابة بشكل صحٌح وبما ان المرحلة االبتدائٌة هً المرحلة االساس والمهمة
فً التصرفات الحركٌة لذا كان البد من وضع برنامج ٌتالف من مجموعة من
االلعاب الصغٌرة لتنمٌة وتطوٌر صفتً الرشالة واالتزان لهؤالء التالمٌذ.
 3-1اهذاف انبحث
ٌهدف البحث الى
 -0وضع برنامج لاللعاب الصغٌرة للتالمٌذ بطئً التعلم.
 -0التعرف على اثر االلعاب الصغٌرة فً تطوٌر صفتً الرشالة والتوازن للتالمٌذ
ٌطٌئً التعلم.
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 4-1فزوض انبحث
 -0ال تاثٌر لاللعاب الصغٌرة فً تطوٌر صفتً الرشالة والتوازن للتالمٌذ بطٌئً
التعلم.
 -0عدم وجود فروق معنوٌة دالة احصائٌا بٌن برنامج الاللعاب الصغٌرة والبرنامج
التملٌدي فً تطوٌر صفتً الرشالة والتوازن للتالمٌذ بطٌئً التعلم.
 5-1جمبالث انبحث
 0-5-0المجال البشري عٌنة من تالمٌذ الصف االول االبتدائً الخاص ببطٌئً
التعلم وبوالع (  ) 02تلمٌذ وتلمٌذة فً محافظة بغداد /مدٌرٌة تربٌة الرصافة االولى
فً مدرستً التحرٌر والجاحظ االبتدائٌتٌن.
 0-5-0المجال الزمانً المدة الممتدة من  0222/0/02ولغاٌة . 0222/5/2
الساحات المخصصة لدرس التربٌة الرٌاضٌة فً
 3-5-0المجال المكانً
المدرستٌن المذكورتٌن فً اعاله.
 6-1حتذيذ املصطهحبث
 0-6-0االلعاب الصغٌرة "هً مجموعة من االلعاب المتعددة الجوانب التً ٌؤدٌها
العب او اكثر ،وتمسم الى مجموعات متجانسة تختلف كل مجموعة عن غٌرها
بالنسبة الى تاثٌرها التربوي والتعلٌمً وبالنسبة الى طبٌعة نشاطها ،وتتمٌز بطابع
()0
المرح والسرور والتسلٌة والتنافس الموجة الشرٌف "
 0-6-0بطٌئ التعلم "طفل اعتٌادي فً اطاره العام  ،اال انه ٌجد صعوبة بسبب او
باخر فً الوصول الى المستوى التعلٌمً الذي ٌصل الٌه الرانه االسوٌاء فً المعدل
()0
وهو ال ٌصنف ضمن فئة المختلٌن عملٌا "

( ) 1نزهان العاصي ومازن عبد الرحمن  :طرق التدريس في التربية الرياضية  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة
الموصل  ، 1891 ،ص.36
( ) 2جمهورية العراق  ،وزارة التربية  :اللجنة الوطنية العلمية للتربية الخاصة  ،التمرير السنوي العمال اللجنة ،
 ، 1895ص.5
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انببة انثبني
 -2انذراسبث اننظزيت واملشببهت
 1-2انذراسبث اننظزيت
 1-1-2االنعبة انصغرية
تعد االلعاب الصغٌرة مادة مهمة واساس فً درس التربٌة الرٌاضٌة والسٌما
فً مرحلة الدراسة االبتدائٌة – اذ ما استخدمت بشكل سلٌم -فهً من االلعاب
البسٌطة من حٌث لوعدها ولوانٌنها ولها تاثٌرها الفعال فً تنمٌة الجسم واالرتماء
بمدراته وهً تشمل انواع متعددة كالعاب الكرات وااللعاب التً تمارس باستخدام
ادوات او اجهزة متنوعة او بدنهما وٌمكن من خاللها استثمار طالات ولدرات
التالمٌذ بما ٌسهم فً جلب الفائدة والمتعة  ،فهً وسٌلة فعالة للتعلٌم ٌمكن استخدامها
فً االحم اء وتهٌئة الجسم او فً المسم الرئٌسً من الخطة وكذلن ٌمكن اعطائها فً
()0
المسم الختامً  ،وهً تهدف الى
تنمٌة الناحٌة التربوٌه كالتمسن بالنظام واالمانة وتنمٌه روح التعاون ،
.0
والتواضع واحترام االخرٌن.
تنمٌة الناحٌة التعلٌمٌة  ،فااللعاب الصغٌرة وسٌلةللتعلم واالكتشاف
.0
وهً اٌضا ً اداة للتعبٌر عن لدرات التالمٌذ البدنٌه والعملٌة والتواصل مع
التالمٌذ لالخرٌن .
تنمٌه المهارات الحركٌه والوظٌفٌه الجهزة الجسم اذ تعمل االلعاب
.3
الصغٌره على نمو الجسم نموا ً طبٌعٌا ً وسلٌما ً كما تعمل على تناسك الحسم
واكتمال نموه واعتدال المامة وتنمً صفاتة البدنٌة والحركٌة .
 2-1-2انزشبقت
من الصفات التً لها دور اساس ومهم فً الحركات وااللعاب الرٌاضٌة ،
صفة الرشالة الرتباطها الوثٌك بالصفات البدنٌة والحركٌة االخرى  ،فال ٌكاد ٌخلو
اي نشاط حركً او فعالٌة رٌاضٌة من هذه الصفة  ،وتم تعرٌفها على انها " المدرة

( ) 1نزهان العاصي ومازن عبد الرحمن  :مصدر سبك ذكره  ،ص.44-39
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على تشغٌل مجموعات خاصة من العضالت بدرجة معٌنة وبسرعة مناسبة وفً
()0
ولت معٌن  ،وتكتسب هذه المدرة بالتدرٌب والمران"
وتعد االلعاب الصغٌرة من انجح الوسائل التربوٌة لتنمٌة هذه الصفة فهً
تتٌح الفرصة للتلمٌذ الستخدام الحواس والعمل والجسم بصورة بناءة وتوفر الفرص
لبطٌئً التعلم للوصول الى مستوى الرانهم  ،لذا فان مبدا تدرٌب الرشالة فً االعمار
المبكرة وذلن لمرونة االجهزة العضوٌة فً هذه المرحلة  ،من اكثر المبادئ اهمٌة
فً تطوٌر هذه الصفة والسٌما للتالمٌذ بطٌئً التعلم الذٌن ٌعانون من ضعف فً اداء
()0
الحركات بانسٌابٌة ورشالة.
 3-1-2انتىاسٌ
وهو من الصفات التً لها دور مهم جدا فً حركات الفرد ٌعبر عن " المدرة
()3
على االحتفاظ باتزان الجسم او تعادل اجزائه فً االوضاع المختلفة له"
وٌعبر التوازن بشكلٌه الثابت والمتحرن عن لدرة الجهاز العصبً –
العضلً وكفائته  ،ومن الوظائف الهامه لاللعاب الصغٌرة هو غرس وتكوٌن
المهارات وتعوٌد التالمٌذ على كٌفٌة المحافظة على توازن الجسم واستمامته فً حالة
العمل الطبٌعً او عند المٌام بالمهارات الحركٌة والى اكساب الجسم اللٌالة البدنٌة ،
وٌحتاج التلمٌذ بطٌئ التعلم الى فرص زموالف لعب متعددة ومتنوعة لالستكشاف
والتدرٌب على هذه الحركات والموالف التً تحتاج الى التوازن بشكل خاص ،
وٌمكن للمعلم ومن خالل درس التربٌة الرٌاضٌة ان ٌستخدم الكرات الصغٌرة
والحبال والسرلم وعارضة التوازن او المسطبات لتعزٌز هذه الصفة لدى بطٌئً
()2
التعلم.
 4-1-2يفهىو بطئ انتعهى
ان مصطلح بطئ التعلم عبارة عن تكوٌن او بناء فرضً ال ٌمكن مالحظته
مباشرة وانما ٌستدل علٌه عن طرٌك اثاره ونتائجة المترتبة علٌه ،وٌستطٌع كل من
مارس مهنة التعلٌم ان ٌمرر وجود مثل هؤالء التالمٌذ ( بطٌئً التعلم ) فً كل صف
( ) 1عباس احمد صالح  :طرق التدريس في التربية الرياضية ،ط ، 2دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل ،
 ، 2444ص.34
( ) 2البال عبد الحسين نعمه  :اثر منهج ممترح لدرس التربية الرياضية في تطوير المستوى المعرفي للتالميذ بطيئي
التعلم  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة بغداد  ، 1881 ،ص.33
( ) 3يعرب خيون عبد الحسين  :بعض المياسات المورفولوجية وعاللتها بمابلية التوازن  ،المؤتمر العلمي العربي
االول لرياضة الجمباز  ،االردن  ، 1891 ،ص. 144
( ) 4فريدة ابراهيم عثمان  :التربية الحركية لمرحلة الرياض والمرحلة االبتدائية  ،ط ،1مطبعة الفيصل  ،الكويت ،
 ، 1891ص.161
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تمرٌبا  ،اذ توجد مجموعة من التالمٌذ ٌعجزون عن مواكبة بالً الرانهم فً
استٌعابهم للمنهج الممرر دراسٌا مما ٌتطلب تعدٌل االهداف واالسالٌب والطرائك
واالمكانٌات المهٌأة للتالمٌذ االعتٌادٌٌن بما ٌتناسب ولدرات وامكانات التالمٌذ ٌطٌئً
التعلم  ،لذا ٌتم تنظٌمهم فً صف خاص فً صلب المدرسة العادٌة وتعٌن لهم معلمة
()0
تربٌة خاصة.
ٌرجع سبب بطئ التعلم للعدٌد من العوامل منها العوامل العملٌة  ،والبٌئٌة او
االنفعالٌة ( )0وتسهم برامج التربٌة الرٌاضٌة بتمدٌم خدمات تربوٌة وتعلٌمٌة
واجتماعٌة لجمٌع التالمٌذ على حد سواء  ،لذا ٌنبغً لمعلم التربٌة الرٌاضٌة االهتمام
بعملٌة اختٌار ووضع االنشطة الرٌاضٌة المناسبة لهؤالء التالمٌذ ولابلٌاتهم واستثمار
طالاتهم السٌما وانهم ٌعانون من ضعف او للة النشاط البدنً وتشتت االنتباة وضعف
الثمة بالنفس والخوف من الفشل مما ٌجعلهم غٌر لادرٌن على اتخاذ زمام المبادرة فً
()3
النشاطات المختلفة من العاب واعمال وهم فً االغلب بطٌئو الحركة.
 2-2انذراسبث املشببهت
 1-2-2دراست ايرية عبذ انىاحذ ينري 1991

()4

هدفت الدراسة الى التعرف على العاللة ما بٌن صفتً الرشالة والتوازن
واالداء الحركً فً الجمناستن االٌماعً لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة ،ولد تالفت عٌنة
البحث من (  ) 62تلمٌذا وتلمٌذة  ،ولد توصلت الباحثة الى عدم وجود عاللة ارتباط
ما بٌن الرشالة والتوازن واالداء الحركً فً اعمار (  ) 2سنوات فً حٌن هنان
عاللة ارتباط ما بٌن الرشالة والتوازن واالداء الحركً فً اعمار (  ) 9 – 2سنوات
وعلٌه فمد اوصت الباحثة بضرورة االهتمام بتنمٌة صفتً الرشالة والتوازن فً
المرحلة العمرٌة (  ) 2سنوات.

انببة انثبنث
( ) 1زهير زكريا  :اتجاهات معاصرة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  ،بغداد  ، 1885 ،ص.38
( ) 2مروان دمحم ووجدي الشربتي  :بطئ التعلم عند االطفال– التمصي ةالتشخيص  ،مطبعة حسام  ،بغداد ، 1884 ،
ص.36
( ) 3حسين ربيع العلواني  :الضغوط النفسية التي يتعرض لها التالميذ بطيئو التعلم وممترحات الحد منها  ،رسالة
ماجستير  ،كلية التربية ابن رشد  ،جامعة بغداد  ، 1881 ،ص.15-13
( ) 4اميرة عبد الواحد منير  :الرشالة والتوازن وعاللتهما باالداء الحركي للمراحل العمرية المختلفة في رياضة
الجمناستن االيماعي  ،اطروحة دكتوراة  ،كلية التبية الريا ضية  ،جامعة بغداد  ، 1889 ،ص.31
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 -3ينهج انبحث واجزاءاته امليذانيت
 1-3ينهج انبحث
اعتمدت الباحثة المنهج التجرٌبً كونه من انسب المناهج لتحمٌك اهداف
البحث والتوصل الى نتائج موثوق بها.
 2-3اجزاءاث انبحث
بعد تحدٌد مجتمع البحث وهم التالمٌذ بطٌئً التعلم فً صفوف التربٌة
الخاصة  ،الصف االول االبتدائً فً مدارس مدٌنة بغداد  /المدٌرٌة العامة لتربٌة
الرصافة االولى  ،تم اختٌار عٌنة ممثلة لخصائص مجتمع البحث لغرض اجراء
البحث  ،اعتمدت الباحثة االسلوب العشوائً فً اختٌار عٌنة البحث  ،لذا فمد تم
اختٌار مدرستٌن هما مدرسة التحرٌر ومدرسة الحافظ االبتدائٌتٌن وبلغ حجم العٌنة (
 ) 02تلمٌذا وتلمٌذة تم تمسٌمهم الى مجموعتٌن  ،المجموعة التجرٌبٌة وتالفت من
( )02تالمٌذ والمجموعة الضابطة وتالفت من (  ) 02تالمٌذ اٌضا والجل تجانس
افراد العٌنة فً بعض المتغٌرات ذات العاللة بالبحث ( العمر  ،الطول  ،الوزن ) فمد
لامت الباحثة باجراء المعامالت االحصائٌة الالزمة وتبٌن معها تجانس عٌنة البحث
وكما مبٌن فً الجدول ( ) 0
جدول ( ) 0
ٌبٌن لٌم ( ت ) المحسوبة والجدولٌة لمتغٌرات ( العمر  ،الطول  ،الوزن )
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

العمر ( ت ) الطول ( ت)
المحسوبة
المحسوبة
2.29

الوزن ( ت)
المحسوبة

(ت)
الجدولٌة

مستوى
الداللة
2.25

2.06

0.02

غٌر معنوي

0.29

 3-3ادواث انبحث
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المصادر العربٌة .
الممابالت الشخصٌة .
االختبارات .
استمارات تسجٌل االختبارات .

 1-3-3االختببراث
استعانت الباحثة باختبار الرشالة واخر للتوازن 0تتوافر فٌهما عوامل الصدق
والثبات والموضوعٌة لورودهما فً اكثر من مصدر موثوق به.
 .1اختبار الرشاقة
الغرض من االختبار لٌاس صفة الرشالة.
االدوات  2موانع او كراسً منخفضة  ،ساعة تولٌت  ،شرٌط لٌاس معدنً.
اجراء االختبار ٌرسم خط البداٌة بعرض متر واحد وٌبعد عن اول مانع ( ) 3
امتار ٌ ،موم المختبر بالركض بٌن الموانع او الكراسً بشكل متعرج والتً مسافتها
( )0متر بٌن مانع واخر ٌ ،حسب للمختبر الزمن المستغرق فً دورتٌن ذهابا واٌابا.
التموٌم حساب الزمن لدورتٌن متواصلتٌن مؤشرا للرشالة.
 .2اختبار التوازن
الغرض من اختبار لٌاس صفة التوازن.
االدوات لوحة من الخشب مثبت علٌها لطعة من الخشب باالبعاد التالٌة ( ) 02
سم العرض  ) 62 ( ،سم الطول  ) 3 ( ،سم السمن  ،ساعة تولٌت.
اجراء االختبار ٌمف المختبر بمدم واحدة على لطعة الخشب  ،ثم ٌموم بوضع الرجل
االخرى ( الحرة ) على الجانب الداخلً لركبة الرجل الٌمنى التً ٌمف علٌها ووضع
الٌدٌن على الخصر  ،عند االشارة ٌموم المختبر برفع كعب الرجل عن االرض
واالحتفاظ بالتوازن الطول فترة ممكنة دون تحرٌن اطراف المدم او لمس الكعب
لالرض ٌ ،عطى لكل مختبر ثالث محاوالت .
التموٌم ٌحسب افضل زمن لثالث محاوالت وؤشرا للتوازن.
( ) 1ليس ناجي عبد الجبار وبسطويسي احمد  :االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الرياضي  ،مطبعة التعليم
العالي  ،جامعة بغداد  ، 1891 ،ص.455-394
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 4-3اجزاءاث انبحث امليذانيت
 1-4-3انتجزبت االستطالعيت
لغرض الولوف على مجمل االمور التً من الممكن ان تصادف الباحثة فً
اثناء المٌام بالتجربة الفعلٌة  ،فمد تطلب االمر المٌام باجراء تجربة استطالعٌة على
عدد من ال تالمٌذ بطٌئً التعلم تم اختٌارهم عشوائٌا وهم ترمٌذ الصف االول االبتدائً
الخاص فً مدرسة الروابً وبوالع (  ) 2تالمٌذ وذلن بتارٌخ . 0222/0/02
 2-4-3االختببر انقبهي
لامت الباحثة باجراء االختبارات المبلٌة لصفتً الرشالة والتوازن لتالمٌذ
المجموعة الضابطة فً ٌوم  0222/0/02فً تمام الساعة التاسعة صباحا  ،اما
تالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة فمد تم اجراء االختبارات علٌهم ٌوم  0222/0/00فً
تمام الساعة التاسعة صباحا.
 3-4-3تطبيق انربنبيج
لامت الباحثة باعداد برنامج لاللعاب الصغٌرة خاص بتطوٌر صفتً الرشالة
والتوازن  ،ولد لامت مدرسة التربٌة الرٌاضٌة فً مدرسة التحرٌر بتطبٌك البرنامج
على تالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة وبطرٌمة الوحدات التعلٌمٌة  ،تالف برنامج االلعاب
الصغٌرة من (  ) 02وحدات تعلٌمٌة على مدى الفصل الدراسً الثانً وبوالع ( )3
دروس اسبوعٌا للوحدة التعلٌمٌة الواحدة  ،مدة كل درس (  )22دلٌمة ولد تم تمسٌم
الوحدات كاالتً
 .0الوحدة التعلٌمٌة االولى والثانٌة والثالثة والرابعة اشتملت على العاب وانشطة
وتمارٌن رٌاضٌة تعمل على تطوٌر صفة الرشالة وتحسٌن المدرة على تغٌٌر
اوضاع الجسم بما ٌتناسب والواجب الحركً المطلوب.
 .0الوحدة التعلٌمٌة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة فمد اشتمات على العاب
وتمارٌن رٌاضٌة تعمل على تطوٌر صفة التوازن لدى التالمٌذ بطٌئً التعلم.
 .3الوحدة التعلٌمٌة التاسعة والعاشرة فمد اشتملت على العاب وانشطة رٌاضٌة
تعمل على الربط بٌن الحركات التً تعمل على تطوٌر صفتً الرشالة
والتوازن.
ولد حرصت الباحثة على تبدٌل وتغٌٌر االلعاب من درس الخر لتجنب الملل
والسام الذي لد ٌشعر به التالمٌذ عند تكرار االلعاب والتمارٌن نفسها.
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اما المجموعة الضابطة فمد خضعت للبرنامج التملٌدي المعد من لبل وزارة
التربٌة – المدٌرٌة العامة للتربٌة الرٌاضٌة.
 4-4-3االختببر انبعذي
تم اجراء االختبار البعدي لمجموعتً البحث ٌومً  0222/5/ 2-3الساعة
التاسعة صباحا وبنفس الكٌفٌة التً تم فٌها اجراء االختبار المبلً.
 5-3انىسبئم االحصبئيت
استعانت الباحثة ببعض الوسائل االحصائٌة التً ٌمكن بواسطتها الوصول الى
))0
النتائج وكاالتً
.0
.0
.3
.2

الوسط الحسابً .
االنحراف المعٌاري.
االختبار التائً (  ) T.testللمجموعات المستملة.
االختبار التائً (  ) T.testللمجموعات المترابطة.

انببة انزابع
 -4عزض وحتهيم وينبقشت اننتبئج
 1-4عرض وتحليل نتائج اختباري الرشاقة والتوازن لتالميذ المجموعة التجريبية
ومناقشتها
جدول ( ) 0

( ) 1ليس ناجي عبد الجبار وبسطويسي احمد  :مصدر سبك ذكره  ،ص.455-315
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ٌبٌن لٌم االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة و ( ت ) المحسوبة والجدولٌة
لالختبارٌن المبلً والبعدي لتالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة فً اختباري الرشالة
والتوازن
االختبارات

االختبار
المبلً
س

االختبار البعدي

ع

س

ع

(ت)
المحسوبة

الرشالة
(ثا)

06

02.62 2.62

2.2

5.32

التوازن
(ثا)

0.6

2.30

2.25

3.50

(ت)
الجدولٌة

مستوى
الداللة
2.25
معنوي

0.02
2.6

معنوي

ٌتبٌن من جدول ( )0ان هنان فرولا معنوٌة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي
لتالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة  ،مما ٌؤكد وجود تمدم واضح واثر فعال لبرامج االلعاب
الصغٌرة فً تطوٌر صفتً الرشالة والتوازن  ،اذ تعمل االلعاب والتمرٌن الرٌاضٌة
على تنمٌة وتطوٌرهاتٌن الصفتٌن  ،وٌؤكد وجٌه محجوب ذلن اذ ٌشٌر الى ان "
الطفل فً هذه المرحلة العمرٌة ٌمكن ان ٌتصرف برشالة واتزان رائع والسٌما اذا ما
توفر له تمرٌن وتدرٌب".
 2-4عرض وتحليل نتائج اختباري الرشاقة والتوازن لتالميذ المجموعة الضابطة
ومناقشتها
 -0وجٌه محجوب علم الحركة ( التعلم الحركً )  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،
جامعة الموصل ، 0929 ،ص033
جدول ( ) 3
ٌبٌن لٌم االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة و ( ت ) المحسوبة والجدولٌة
لالختبارٌن المبلً والبعدي لتالمٌذ المجموعة الضابطة فً اختباري الرشالة والتوازن
االختبار المبلً
االختبارات

س

ع

االختبار البعدي
س

ع
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الرشالة (ثا) 0.00 05.26 0.02 06.02

0.20

0.25

0.05

0.02
التوازن (ثا)

0.2

0.3

2.22

غٌر
معنوي
غٌر
معنوي

ٌتبٌن من جدول ( )3عدم وجود فروق معنوٌة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي
لتالمٌذ المجموعة الضابطة لصفتً الرشالة والتوازن على الرغم من وجود فروق
بسٌطة فً االوساط الحسابٌة لالختبارٌن المبلً والبعدي وذلن نتٌجة الدروس
المنهجٌة التً تلماها تالمٌذ المجموعة الضابطة والتً اسهمت فً ظهور تحسن بسٌط
ا ال ان هذا التحسن غٌر مؤثر بالدرجة الكافٌة.
 3-4عرض نتائج اختباري الرشاقة لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة
ومناقشتها
جدول ( ) 2
ٌبٌن لٌم االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة و ( ت ) المحسوبة والجدولٌة
الختبار الرشالة لتالمٌذ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

االختبار البعدي
ع
س
(
02.62الرشالة )2.2
0.0
05.26

(ت)
المحسوبة
0.23

(ت)
الجدولٌة
0.02

مستوى الداللة
2.25
معنوي

ٌتبٌن من جدول ( )2الى وجود فروق معنوٌة فً االختبار البعدي لتالمٌذ
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة والذي تعزوه الباحثة
الى استخدامها العابا متنوعة اثرت تاثٌرا اٌجابٌا فً تطوٌر صفة الرشالة اذ ان " من
()0
واجب االلعاب واالنشطة مسؤولٌة تنمٌة المدرات لدى الطالب".
 4-4عرض نتائج اختباري التوازن لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة
ومناقشتها
جدول ( ) 5

( ) 1فاطمة علي العزب  :االسس العلمية للتعبير الحركي الشعبي  ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ،الماهرة ،
 ، 1884ص.32
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ٌبٌن لٌم االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة و ( ت ) المحسوبة والجدولٌة
الختبار التوازن لتالمٌذ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
االختبار البعدي
(ت)
المحسوبة

( التوازن )

المجموعة

س

ع

التجرٌبٌة

2.30

2.25

الضابطة

2.22

0.25

9.26

(ت)
الجدولٌة

0.02

مستوى الداللة
2.25

معنوي

ٌتبٌن من جدول ( )5الى وجود فروق معنوٌة فً االختبار البعدي لصفة
التوازن لتالمٌذ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة والذي
تعزوه الباحثة الى فاعلٌة برنامج االلعاب الصغٌرة والتً اثرت اٌجابٌا لغرض زٌادة
لدرة التلمٌذ البطٌئ التعلم على التوازن مما ٌدل داللة لاطعة " مساهمة االنشطة
()0
الرٌاضٌة فً تطوٌر صفة التوازن".

انببة اخلبيس
 -5االستنتبجبث وانتىصيبث
 1-5االستنتبجبث
فً ضوء استعراض نتائج البحث ومنالشتها توصلت الباحثة الى ما ٌلً

( ) 1دمحم حسن عالوي ودمحم نصر الدين رضوان  :اختبارات االداء الحركي  ،ط ، 1دار الفكر العربي  ،جامعة حلوان
، 1892 ،ص.382
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 .0وجود فروق معنوٌة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي لتالمٌذ المجموعة
التجرٌبٌة فً اختباري الرشالة والتوازن مما ٌؤكد اهمٌة االلعاب الصغٌرة
ودورها فً تنمٌة هاتٌن الصفتٌن لدى بطٌئً التعلم.
 .0عدم وجود فروق معنوٌة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي لتالمٌذ المجموعة
الضابطة فً اختباري الرشالة والتوازن مما ٌدل على ان مناهجنا الحالٌة
على الرغم مما اجري علٌها من دراسات وتعدٌالت تحتاج الى اعادة نظر
اخرى دلٌمة وشاملة للمساهمة فً تحسٌن مستوى التالمٌذ بطٌئً التعلم
وتنمٌة لدراتهم.
 .3دلت نتائج االختبارات البعدٌة لصفتً الرشالة والتوازن لتالمٌذ المجموعتٌن
التجرٌبٌة والضابطة على تفوق المجموعة التجرٌبٌة مما ٌؤكد على ان
االلعاب الصغٌرة التً تم استخدامها من لبل تالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة لد
عملت على تطوٌر صفتً الرشالة والتوازن بشكل مؤثر.
 .2ان االلعاب الصغٌرة ساهمت فً اثارة حماس التالمٌذ بطٌئً التعلم ودافعٌتهم
واطالق لدراتهم مما اثمر عنه تحمٌك نتائج جٌدة فً االختبارات.
 .5ان التلمٌذ بطٌئ التعلم ٌحتاج الى تكرار مستمر وخلك موالف تسهم فً
اطالق لدراته االمر الذي ٌتطلب وجود ادوات واجهزة رٌاضٌة تعمل على
تزوٌده بالخبرات.

 2-5انتىصيبث
مما تمدم توصً الباحثة باالتً
 .0اعتماد االلعاب الصغٌرة بشكل اساسً فً منهج التربٌة الرٌاضٌة والسٌما
للتالمٌذ بطٌئً التعلم لما لها من تاثٌر فعال فً زٌادة فرص التالمٌذ للتعلم
والتطوٌر.
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 .0االهتمام بتطوٌر المناهج بشكل ٌدفع التلمٌذ الى الفهم والتطبٌك وٌتٌح الفرص
لهم للبحث واالستكشاف.
 .3توفٌر المستلزمات الضرورٌة للنهوض بدرس التربٌة الرٌاضٌة فً مدارسنا.
 .2الامة دورات تدرٌبٌة لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة لالرتماء بمستواهم واتاحة
الفرصة لهم للتواصل مع كل المستجدات.
 .5ان تموم مؤسساتنا التربوٌة والثمافٌة ومراكز البحوث فً جامعات المطر
بتمدٌم المزٌد من الرعاٌة واالهتمام بفئة بطٌئً التعلم واجراء البحوث
المختلفة التً تسهم فً وضع الحلول المناسبة لتطوٌر لدرات هؤالء الطلبة.
املصبدر :
.0
.0
.3
.2
.5
.6
.2
.2
.9

البال عبد الحسٌن نعمه اثر منهج ممترح لدرس التربٌة الرٌاضٌة فً
تطوٌر المستوى المعرفً للتالمٌذ بطٌئً التعلم  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة
التربٌة الرٌاضٌة للبنات  ،جامعة بغداد . 0992 ،
امٌرة عبد الواحد منٌر الرشالة والتوازن وعاللتهما باالداء الحركً
للمراحل العمرٌة المختلفة فً رٌاضة الجمناستن االٌماعً  ،اطروحة
دكتوراة  ،كلٌة التبٌة الرٌاضٌة  ،جامعة بغداد . 0992 ،
جمهورٌة العراق  ،وزارة التربٌة اللجنة الوطنٌة العلمٌة للتربٌة الخاصة ،
التمرٌر السنوي العمال اللجنة . 0925 ،
حسٌن ربٌع العلوانً الضغوط النفسٌة التً ٌتعرض لها التالمٌذ بطٌئو
التعلم وممترحات الحد منها  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة ابن رشد ،
جامعة بغداد . 0990 ،
زهٌر زكرٌا اتجاهات معاصرة فً تعلٌم الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة
 ،بغداد . 0995 ،
عباس احمد صالح طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة ،ط ، 0دار الكتب
للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل . 0222 ،
فاطمة علً العزب االسس العلمٌة للتعبٌر الحركً الشعبً  ،دار الفكر
العربً للطباعة والنشر  ،الماهرة . 0992 ،
فرٌدة ابراهٌم عثمان التربٌة الحركٌة لمرحلة الرٌاض والمرحلة االبتدائٌة ،
ط ،0مطبعة الفٌصل  ،الكوٌت . 0922 ،
لٌس ناجً عبد الجبار وبسطوٌسً احمد االختبارات ومبادئ االحصاء فً
المجال الرٌاضً  ،مطبعة التعلٌم العالً  ،جامعة بغداد . 0922 ،
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دمحم حسن عالوي ودمحم نصر الدٌن رضوان اختبارات االداء
.02
الحركً  ،ط ، 0دار الفكر العربً  ،جامعة حلوان . 0920 ،
مروان دمحم ووجدي الشربتً بطئ التعلم عند االطفال – التمصً
.00
ةالتشخٌص  ،مطبعة حسام  ،بغداد . 0992 ،
نزهان العاصً ومازن عبد الرحمن طرق التدرٌس فً التربٌة
.00
الرٌاضٌة  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة الموصل . 0922 ،
وجٌه محجوب علم الحركة ( التعلم الحركً )  ،دار الكتب
.03
للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل . 0929 ،
ٌعرب خٌون عبد الحسٌن بعض المٌاسات المورفولوجٌة وعاللتها
.02
بمابلٌة التوازن  ،المؤتمر العلمً العربً االول لرٌاضة الجمباز  ،االردن ،
. 0922
املالحق :

االنعبة انصغرية
 .0لعبة تحرن  ...لف
الهدف من اللعبة تطوٌر التوازن.
االدوات مجموعة من الكتب او المجالت.

طرٌمة االداء ٌمف التالمٌذ نسك على خط البداٌة  ،كل تلمٌذ ٌضع كتابا على راسة
وعندما ٌوم المعلم باعطاء اشارة البدء ٌتحرن التالمٌذ محاولٌن الوصول الى خط
النهاٌة الذي ٌبعد مسافة _  ) 02متر عن خط البداٌة وعندما ٌمول المعلم (لف) ٌمف
التالمٌذ مع التاكٌد على المحافظة على عدم سموط الكتب من الراس واول تلمٌذ ٌصل
الى خط النهاٌة ٌعتبر فائزا واي تلمٌذ ال ٌمف عند االشارة او ٌسمط الكتاب عن راسة
ٌرجع الى خط البداٌة.
 .0لعبة جملة الٌوم
الهدف من اللعبة تطوٌر التوازن.
االدوات مجموعة من الكتب  -طباشٌر.
طرٌمة االداء ٌرسم المعلم خط على االرض بواسطة الطباشٌر وٌمف التالمٌذ بشكل
رتل على بعد (  ) 32سم من الخط المرسوم ٌ ،موم المعلم بذكر جملة بسٌطة مثل
النظافة من االٌمان  ...الخ وعلى التلمٌذ المشً على الخط مع وضع الكتاب على
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راسة وتردٌد الجملة التً لالها المعلم والمحافظة على توازنه  ،وعندما ٌسمط الكتاب
عن راسه او ال ٌردد الجملة بشكل صحٌح وٌخسروه.
 .3لعبة لم  ...واستدر  ...وامشً
الهدف من اللعبة تطوٌر التوازن.
االدوات مجموعة من لطع االسفنج الصغٌرة.
طرٌمة االداء ٌضع كل تلمٌذ اسفنجة على راسه وٌجلس على االرض وعندما ٌذكر
المعلم كلمة لم او استدر او امشً ٌموم التلمٌذ باداء الحركة المطلوبة واي تلمٌذ ال
ٌحافظ على توازن االسفنجة على راسة ٌخرج من اللعبة حتى ٌتبمى فائزا واحدا.
 .2لعبة امشً  ....واحسب
الهدف من اللعبة تطوٌر التوازن
االدوات طباشٌر
طرٌمة االداء ٌرسم المعلم خط متعرج طوله ( )05م وٌكتب على طول الخط ارلام
معٌنة ٌ ،مف التالمٌذ بشكل رتل امام الخط المتعرج وعلى بعد ( )0م منه وعند
االشارة ٌنطلك التلمٌذ على الخط رافعا ذراعٌه جانبا وٌموم بجمع االرلام مع بعضها
اي الرلم االول مع الثانً مع الثالث وهكذا حتى النهاٌة وعندما ٌخرج عن الخط او
ٌفشل فً االجابة ٌخسر دوره.
 .5لعبة االٌماع
الهدف من اللعبة تطوٌر التوازن
االدوات ال تحتاج الى ادوات
طرٌمة االداء ٌتحرن التالمٌذ على شكل دائرة وٌموم المعلم بالتصفٌك باٌماع معٌن
ولكل اٌماع من التصفٌك حركة معٌنة وعندما ٌتولف عن التصفٌك ٌموم التالمٌذ باداء
الحركة المطلوبة مثل الولوف على لدم واحدة او المشً على رؤوس االصابع او
عمل مٌزان واي تلمٌذ ٌخطأ فً االداء ٌخرج من اللعبة .
 .6لعبة اٌصال الطلبات
الهدف من اللعبة تطوٌر التوازن
االدوات طباشٌر  ،مجموعة من لطع الكارتون  ،مجموعة من االلداح البالستٌكٌة
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طرٌمة االداء ٌمسم تالمٌذ الصف الى فرٌمٌن ٌمفان على خط البداٌة وٌموم المعلم
برسم خط النهاٌة على بعد مسافة ( )02م من خط البداٌة ٌ ،حمل التلمٌذ االول من
كل فرٌك كارتونة ٌضع ولها لدح بالستٌكً  ،عند االشارة ٌنطلك التلمٌذان وٌطبمان
االمر الذي ٌموله المعلم كان ٌمول امشً على رؤوس االصابع او احجل او هرول
....الخ والوصول الى خط النهاٌة والعودة الى الفرٌك  ،والفرٌك الذي ٌوصل الطلبات
اوال ٌعد فائزا مع مراعاة عدم اسماط الطلبات .
 .2لعبة للد معً
الهدف من اللعبة تطوٌر التوازن
االدوات ال تحتاج الى ادوات
طرٌمة االداء ٌنتشر التالمٌذ فً الساحة عند االشارة ٌموم المعلم باداء حركة معٌنة
مثل الولوف على لدم واحدة او االتزان على الركبتٌن مع رفع المدمٌن عن االرض
او الحجل ثالث مرات وبعد انتهاء العد ٌتزن بدون حركة المدم او الجسم ...الخ وٌموم
التالمٌذ ٌتملٌد المعلم ومن ٌخطأ منهم ٌخرج من اللعبة .
 .2لعبة مشً الساحرة
الهدف من اللعبة تنمٌة التوازن
طرٌمة االداء ٌنشر التالمٌذ فً الساحة وعندما ٌمول المعلم امشً ٌاساحرة ٌموم
التالمٌذ باالنحناء امام – اسفل ومسن رسغً المدمٌن (وٌمكن ثنً الركبتٌن )
وٌمشون فً اتجاهات معٌنة .
 .9لعبة البوصلة
الهدف من اللعبة تنمٌة التوازن
طرٌمة االداء ٌنتشر التالمٌذ فً الساحة وعندما ٌنادي المعلم على اسماء االربع
جهات (شمال -جنوب – شرق – غرب ) ٌثب التالمٌذ فً الهواء مؤدٌن حركة
الدوران ( ربع دوران – نصف دوران – دورة كاملة ) وٌخرج من اللعبة ومن ٌخطأ
فً دورانٌن ( جمٌع الدورانات تكون فً نفس االتجاه ٌمٌن او ٌسار لفترة من الزمن
لتجنب الخلط)
.02

لعبة لفً ٌا بجعة

الهدف من اللعبة تنمٌة التوازن
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طرٌمة االداء ٌنتشر التالمٌذ فً الساحة وٌمومون بالحجل وعندما ٌمول المعلم لفً
ٌابجعة ٌموم الطالب بالولوف على لدم واحدة والمدم االخرى توضع بحٌث ان باطن
المدم تالمس اسفل ركبة الرجل الوالف علٌها لبضع ثوان ومن ال ٌحافظ على توازنه
ٌخرج من اللعبة .
.00

لعبة البستانً واللص

الهدف من اللعبة تطوٌر الرشالة
طرٌمة االداء ٌشكل التالمٌذ دائرة نصف لطرها ()0م ٌتم اختٌار تلمٌذ لٌموم بدور
(اللص) وٌمف داخل الدائرة وٌمكن ان ٌلبس لناع مخٌف فً وجهه كما ٌتم اختٌار
تلمٌذ اخر ٌجري حول الدائرة لٌمثل البساتً عند االشارة ٌجري اللص داخل وخارج
الدائرة مراوغا البستانً وٌؤدي اثناء الجري بعض الحركات وعلى البستانً ان ٌملد
تلن الحركات اثناء مطاردة اللص اذا نجح البستانً فً مسن اللص ٌموم ٌاختٌار
تلمٌذ اخر لٌصبح لصا فً الدور الجدٌد اما اذا فشل البستانً فً تملٌد اللص او
لمسكه فٌموم اللص باالختٌار .
.00

لعبة الراعً والذئب

الهدف من اللعبة تطوٌر الرشالة
طرٌمة االداء ٌختار طفل لٌكون الذئب والبالً ٌكونون لاطرة واحدة وتشابن كل
طفل بالطفل االمامً من وسطه بٌدٌه مكونٌن الغنم  ،الطفل االول فً الماطرة ٌعد
الراعً ٌحاول الذئب مسن اخر طفل فً الماطرة بٌنما ٌتحرن الراعً ومعه الماطرة
كلها وٌلتوي وٌلتف محاوال الحفاظ على الغنم  ،وعندما ٌنجح فً مسن الطفل االخٌر
ٌمف هو فً مؤخرة الماطرة بٌنما ٌصبح لائد المجموعة ذئبا وٌكرر االداء.
.03

لعبة الدب فً الحفرة

الهدف من اللعبة تطوٌر الرشالة
طرٌمة االداء ٌشكل التالمٌذ دائرة (الحفرة) وٌتم اختٌار احد التالمٌذ لٌمثل دور
(الدب) الذي ٌحاول الخروج من الدائرة من خالل فن اٌدي التالمٌذ المتشابكة او
الزحف تحت اذرعهم او باي وسٌلة اخرى وعندما ٌستطٌع الخروج ٌجري خلفه
تالمٌذ الحفرة المساكه ،التلمٌذ الذي ٌمسكه اوال ٌكون هو الدب .
.02

لعبة مصٌدة الفئران

الغرض من اللعبة تطوٌر الرشالة
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طرٌمة االداء ٌشكل التالمٌذ دائرة بتشابن االٌدي تمثل المصٌدة وٌتم اختٌار تلمٌذان
لٌكونا فأرٌن  ،حٌنما ٌرفع تالمٌذ المصٌدة اٌدٌهم عالٌا تكون المصٌدة مفتوحة
فتحاول الفئران الخروج اما حٌن ٌخفض التالمٌذ اٌدٌهم الى االسفل تكون المصٌدة
مغلمة وعندما ٌتمكن الفأرٌن او كالهما الفرار من المصٌدة ٌجري التالمٌذ خلفهم
المساكهم والتلمٌذ الذي ٌمسن الفار اوال ٌكون هو الفأر فً الدور التالً.
.05

لعبة اختراق االطواق

الغرض من اللعبة تطوٌر الرشالة
االدوات  3اطواق بالستٌكٌة
طرٌمة االداء تولع االطواق الثالث باتجاهات معٌنة  ،وٌعطى رلم لكل تلمٌذ وٌحدد
المعلم خط سٌر التالمٌذ الختراق االطواق وعندما ٌنادي المعلم على احد االرلام
ٌنطلك التلمٌذ الذي ٌحمل الرلم بالجري واختراق االطواق الواحد تلو االخر والعودة
للفرٌك والذي ٌخطأ فً اختراق احد االطواق او اكثر ٌخرج من اللعبة .
.06

لعبة الحاجز المتعرج

الغرض من اللعبة تطوٌر الرشالة
االدوات  2شواخص  2 ،كرات
طرٌمة االداء ٌمسم تالمٌذ الصف الى فرٌمٌن ٌوضع امام كل فرٌك وعلى بعد ( )0م
شاخص وكرتٌن مرتبة كاالتً ( شاخص  ،كرة  ،شاخص  ،كرة ) عند االشارة ٌموم
التلمٌذ االول من كل فرٌك بالمرور المتعرج بٌن الشواخص والكرات  ،والفرٌك
الفائز من ٌصل العبٌه لبل االخر الى خط النهاٌة .
.02

لعبة الحاجز الكهربائً

الغرض من اللعبة تطوٌر الرشالة
االدوات ثالث اطواق بالستٌكٌة
طرٌمة االداء ٌمسن ثالثة تالمٌذ االطواق بحٌث ٌكون الطوق عمودٌا على االرض
اي ان كل تلمٌذ من التالمٌذ الثالثة ٌمسن ٌطوق ( الواحد جنب االخر) وٌمف التالمٌذ
البمٌة بشكل لاطرة متشابكة االٌادي عند االشارة ٌحاول المرور بصورة متعرجة فً
جمٌع االطواق دون ترن االٌدي ثم ٌغٌر التالمٌذ ادوارهم .
.02

لعبة صٌد االرانب
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الغرض من اللعبة تطوٌر الرشالة
االدوات كرة سلة تمثٌل ( الثعلب) كرة طائرة تمثل ( االرنب)
طرٌمة االداء ٌمف التالمٌذ على دائرة نصف لطرها()3م تبدأ اللعبة بتمرٌر التلمٌذ
كرة الطائرة التً تمثل االرانب الى التلمٌذ الوالف على ٌمٌنه حٌث ٌجري بالكرة
حول الدائرة بشكل متعرج ( من الداخل ومن الخارج) وٌعطً كرة السلة التً تمثل
الثعلب الى تلمٌذ اخر لٌموم بالجري لمسن التلمٌذ االرنب عندما ٌمسكه تنتهً اللعبة
وٌبدأ اللعب من جدٌد اما اذا عاد االرنب الى مكانه دون ان ٌمسكه الثعلب فانه ٌجري
مرة اخرى لكً ٌطارده ثعلب اخر ٌتم اختٌاره.
.09

لعبة المرور بٌن االشجار

الغرض من اللعبة تطوٌر الرشالة
االدوات  6شواخص بالستٌكٌة تمثل ( االشجار)  02كرة لدم
طرٌمة االداء ٌمسم تالمٌذ الصف الى فرٌمٌن توضع امام كل فرٌك ( )3شواخص
تمثل االشجار عند االشارة ٌنطلك التلمٌذ االول من كل فرٌك بالجري المتعرج بكرة
المدم بٌن االشجار حتى ٌصل الى اخر شجرة وٌحاول الدوران حولها والرجوع
بشكل متعرج اٌضا والفرٌك الذي ٌصل اسرع من الفرٌك االخر ٌعد فائزا
.02

لعبة حجز  ....جسر  ....شجرة

الغرض من اللعبة تطوٌر الرشالة
طرٌمة االداء ٌجلس التلمٌذ االول على االرض متخذا ً وضع الجثو االفمً وٌمثل
الحجر وعلى بعد ()0م ٌمف التلمٌذ الثانً ولدماه متباعدتٌن وٌمثل الجسر،اما التلمٌذ
الثالث فٌمف على بعد ( )0م من التلمٌذ الجسررافعا ً ذراعٌه عالٌا ً وٌمثل الشجرة
وٌموم التلمٌذ الرابع بالوثب من فوق الحجرثم العبور اسفل الجسر ثم الدوران حول
الشجرة ثم ٌتخذ وضع التلمٌذ االول وهكذا حتى ٌتبادل التالمٌذ الموالع.
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The study aims at recognition of the Influence of simple
games programme in developing fitness and balance of slow
students.
The sample of the study consists of (20) boys and girls ,
first year primary Students of special slow learners . The sample
of the study has been divided into two groups experimental
and control groups . The experimental group includes (10)
students and (10) students in control group.
It has been applied a simple games programme on the
students of experimental group . It consists of (10) unit, each
unit includes (3) lessons weekly in second term of (2007-2008 )
year .The two groups of the study have been given two tests
for fitness and balance .
After analyzing the results statistically , it has been
found that ;
1. The effects of using simple games programme in developing
the fitness and balance for slow learners .
2. Superiority of experimental group upon the control one in
the fitness and balance tests .
For these results, it has been recommended that ;
1.The importance of using simple games as a base for
developing physical skills of slow learners .
2. The needs of moderation in our syllabus and curriculum in
the light of research and studies’ results .
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