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(1)مقرر رياضات مائية   
 
(بنات / بنين )الفرقة االولي   



 المحاضرة االولي
 

 (نبذه عن الرياضات المائية) •

 نبذة شامله عن الرياضات المائية •

 الرياضات المائية •

 ماهية الرياضات المائية•

 أنواع وميادين الرياضيات المائية•

 الرياضات المائية وتقسيماتها•

 التقسمات المختلفة للرياضات المائية•
•  

  

 



 ماهية الرياضات المائية

 

لف في شكل أداءها هي مجموعة من األنشطة التي تستغل الوسط المائي أثناء ممارستها وتخت•

 .أو أدواتها أو مكان ممارستها

نشطة ترويحية تمتع وتعتبر الرياضيات المائية من األنشطة التنافسية وفى نفس الوقت هي أ•

ق ذاته وتحسن صحته ممارستها وتكسبهم روح التعاون والتآلف ، أنها تساعد الفرد على تحقي

نفسية ، عقلية ،  وتعمل على االرتقاء بكافة نواحي الفرد سواء كانت نواحي فسيولوجية ،

 .اجتماعية أو بدنية

 



 أنواع وميادين الرياضيات المائية

 . السباحة•

 . الغطس•

 . االنزالق علي الماء•

 . الشراع•

 . التجديف•

 . كرة الماء•

 (.السباحة التوقيعية) البالية المائي •

 . (الغوص )  السباحة تحت الماء•

 



 الرياضات المائية وتقسيماتها

 

ائي حيث تعتمد عليها اعتمادا كليا وكذلك شرط الرياضات المائية عبارة عن مجموعة من االنشطة يجمع بينها الوسط الم•

 .اجادة السباحة لممارستها

التي تحكمها واوضاع الجسم والخبرة واالدوات  ولعل التباين بين هذه الرياضات في طرق الممارسة والتقييم والقوانين•

 .المساعدة يمكن ان تعطي صورة صادقة عن هذه الرياضات

 









 : أجب عن االسئلة

 
 :مع تصحيح الخطا × او عالمة  √ضع عالمة 

 
 )      (مائى يعتبر الشراع من الرياضات المائية التي تمارس والجسم داخل الوسط ال

 )   (جماعي  تعتبر كرة الماء من الرياضات المائية التي يكون فيعا عدد الممارسين
 

 )    (تمارس داخل الماء يعتبر التجديف من الرياضات المائية التي 

 )   (أدوات وأجهزة  تعتبر السباحة التوقيعية من الرياضات المائية التي تستخدم 

 



 :اختار االجابابة الصحيحة 
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