


 من خالل تحليل هذه الطريقة ظهر واضحا ان
ل المعلم يقوم باتخاذ جميع قرارات مرحلتي ماقب

التدريس ومابعده وبنقل قرارات مرحلة التدريس
ميذ الجزء التطبيقي الئ التل/القسم الرئيسي 
ليتخذها بنفسه 

 وعلى المعلم ان اليعطي االوامر الية حركة او اي
عمل او فعالية الن للتالميذ الحق في اتخاذ 

ها القرارات وضمن المقايس و الضوابط التي يضع
0المعلم

  اما دور المعلم فيكون مراقبة االنجاز او االداء
0واعطاء التغذية الراجعه



1-0يوضح المعلم حدود الملعب واالدوات واالجهزة المستعملة
2- توضيح روح القرارات الممنوحة للتالميذ في القسم

0الجزء التطبيقي/الرئيس
3- االلتزام بالمقايس المطلوبة والضوابط المحددة اثناء

/مثال0التنفيذ
 ارتفاع العارضة عدد التكرارات والمسافات استخدام االدوات

0المطلوبة الوقت وغيرها
4-0االلتزام بالحفاظ على االدوات وسالمتها
5-0االلتزام بنقل االدوات من والى الملعب
6-ؤه ومن الجانب االخر فيعطي العمل للتالميذ والمطلوب منهم ادا

ويكون ذللك اما بواسطة عرض المهارة او بواسطة شرحها 
0باختصار اوباالثنين معا

ومن مهام المعلم في هذه الطريقة مالحظة االمور 
التنظيمية االتية 



1-0المكان والوضع الذي يتخذة التالميذ

2-0وقت بدء التمرين واالنتهاء منه

3-0فترات الراحة بين التمارين

4-0االيقاع الوزن والتشكيل للعمل الفرقي

5-0المالبس والمضهر الخارجي

6-0توجيه اسئلة للمدرس لغرض التوضيح

الل اماالقرارات التي يمكن للتلميذ ممارستها خ
فترة الدرس فتشمل



اهداف الطريقة التدريسية



يمكن استخدام هذه الطريقة مع مجموعة كبيرة من الطالب-1

0

0تساعد على اظهار المهارات الفردية واالبداع-2

تعطي وقتا كافيا للتالميذ للممارسة الفعالية-3

0

0تعلم التالميذ كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة -4

تمكن التلميذ من مشاهدة المعلم في الوضع  الذي يختارونه-5

0

0العمل بصورة استقاللية وفق منظور قواعد الدرس-6



ر القناة البدنية في هذه الطريقة يكون التلميذ اكث
ازه استقاللية في اتخاذ القرارات اخذا بنظر االعتبار انج
قليال البدني ولذالك فموقع التلميذ في هذه القناة يميل

0باتجاه االعلى

ب من  القناة االجتماعية التلميذ يمكنه اختيار مكان قري
ك احد التالميذ او اختيار موقع له مع بقية زمالئه ولذل
0قناةفموقع التلميذ يميل قليال نحو االعلى في هذه ال

 القناة السلوكية وعندما يحصل التطوير البدني
واالجتماعي فاالستنساج الذي يمكن ان نلمسه هو ان

التلميذ سوف يحملون مشاعر طيبة باتجاه بعظهم  
البعض وموقع التلميذ في هذه القناة يكون باتجاه 

0االعلى





1- التكون السيطرة على حركات
0الفعالية دقيقة

2- اليمكن قيام االعمار كافة بهذه
لفية الطريقة اذ تحتاج تالميذ لديهم خ

0جيدة في تلك اللعبة

3-0تاخذ وقتا طويال من الدرس

4-0تحتاج الى ادوات واجهزة كثيرة


