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  :التدريس ماهية
 الوسائل من مجموعة أو اليدف إلى لموصول تسمكو الذي المذىب أو السموك الطريقة تعني

 . محددة تربوية غايات لتحقيق المستخدمة
 التعميم أىداف تنفيذ بواسطتيا يمكن التي العممية الوسائل بأنيا : الطريقة تعريف ويمكن
 . الطالب إلى المعمومات لتوصيل المعمم يتبعيا التي واألاسميب وغاياتو

 تحقيق عمى الطالب لمساعدة المعمم يستخدميا التي اإلجراءات الطريقة وتتضمن
 أو المناقشات عمى المعمم يتخذىا التياإلجراءات  وتشتمل الدرس من المطموبة والنتائج األىداف

 الفروض فض أو اإلكتشاف محاولة إلى الطالب يدعو ما المشكالت إثارة أو األسئمة توجيو
 والطريقة درسو في يستخدميا التي الطريقة عمى بتوقف المعمم بو يقوم ما فاعمية فإن وبالتالي
 . التكاليف وباقل وجيد وقت أقل في المنشودة األىداف تحقق التي ىي الناجحة
 المرجوة األىداف لتحقيق درس كل في اعتمادىا يمكن نموذجية واحدة طريقة توجد ال وعموما

 فعالة وغير ناجحة غير ولكنيا معين تعميمي موقف في وفعالة ناجحة طريقة فيناك الدرس من
 . آخر تعميمي مقف في

  :منيا نذكر عوامل عدة عمى التدريس طريقة اختيار ويتوقف
  -في تسيم طريقة فكل التعمم بأىداف ترتبط التدريس طريقة اختيار  :المىشودة األهداف 1

 في مجدية تكون ال المعارف اكتساب في األىداف لتحقيق المناسبة فالطريقة معين ىدف تحقيق
 طريقة مثل التفكير ميارة تطوير أجل فمن واتجاىات ميوال إكسابيم في أو عممية رت ا ميا تنمية

 . المشكالت حل
  -من المتعممين بين الفردية الفروق الطريقة اختيار عند رعي ا ت أن يجب  :المتعلميه مستوى 2

 . االجتماعية وخمفياتيم وجنسيم أعمارىم رعي ا ت كما التفكير وأساليب التعمم حيث
  -محتوى درس فمكل التدريس طريقة اختيار في المحتوى يؤثر  :للدرس العلمي المحتوى 3

 تنويع الضروري من فإنو لذا متنوعة المادة كانت ولما لتدريسو خاصة أساليب رد ا ي وخصائص
 . ومحتواىا المادة طبيعة مع لتتناسب الطرق

  -دوافع الطريقة تستثير أن فيجب الطالب لدى التعمم رغبات تطوير أي :التالميذ دوافع 4



 . المرجوة األىداف لتحقيق الجيد لبذل االىتمام لديو وتولد المعمم مع لمعمل الطالب
  -المتاحة اإلمكانات مختمف عمى التعرف المعمم عمى ينبغي  :المتاحة المادية اإلمكاوات 5

 – – – – )رجع ا الم التعميمة الوسائل األجيزة الصغيرة األدوات المالعب( توفيرىا يمكن والتي
 . المناسبة الطريقة اختيار لو تيسر فيي اإلمكانات ىذه ألىمية ركو ا واد
  -التي النتائج رسة ا ود الذاتي التقويم عمى الطالب المستخدمة الطريقة تحفز أن  :التقويم 6

 . مستقبال منيا واالستفادة إلييا يصمون
 

 وىى تنقسم الى :

ا/الرفسات لألىداف العالية ) ويتمثل فى تمك المناطق التى تعمو الفخذ باستثناء المناطق التى حرم القانون الضرب 
 فييا (.

 ب/رفسات أرضية :)وىى عادة تستخدم إلخالل توازن الخصم وسقوطو عمى األرض(.

رفسات طائرة:) وىى عامة تستخدم ضد المنافس الذى يميل الى استخدام المسافات الطوياة فى المعب (ج/  

 ا/ رفسات األىداف العالية :

 -الرفسة األمامية بباطن القدم ) ديم جيك (.

 تؤدى أيضا الرفسة األمامية بمشط القدم والرفسة االمامية بمقدم باطن القدم.

االمامية بباطن القدم :الخطوات الفنية لمرفسة   

 )بالخطوات الفنية المراحل التى يمر بيا األداء الحركى لمميارة (

من وضع االستعداد يتم رفع الركبة إلحدى الرجمين بحيث تكون الركبة ألعمى مواجية لألمام ) نحو المنافس (.-1  

رفع مشط القدم ألعمى .-2  

بباطن القدم .فرد ومد الرجل كاممة لألمام بحيث تتم الضربة -3  



الرجوع لوضع االستعداد مرة أخرى .-4  

 الخطوات التعميمية لمرفسة األمامية بباطن القدم :

يقف الالعبون وقفة االستعداد.-1  

مرات(.11رفع الركبة عاليا )الرجل الخمفية (ثم الرجوع لوقفة االستعداد)التكرا ر -2  

مرات ( ويتم تصحيح األخطاء خالل  11لمستوى الصدر ) التكرار رفع الركبة عاليا ثم مد الرجل كاممة لألمام -3
 التكرار.

أداء الرفسة أمام منافس سمبى بأن يقف الالعب أمام زميل ) أو كيس المكم ( ثم يؤدى الالعب-4  

 )أ(الرفسة األمامية ويقوم الالعب.
 )ب(بالتقيقر لمخمف.

التطبيق لالعب االخر.  مرات ( ثم يتم  11)ت()تكرار   
                                    

                                                   
 

**** يتم اعداد درس تعميمي لمميارة ) الرفسة االمامية ( ديم جيك موضحا عميو االىداف السموكية وزمن 
 الدرس وركيزة الدرس واجزاء الدرس واالخراج..

 


