
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة تربية بدنية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11sports                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة تربية بدنية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                          

          

                  https://almanahj.com/om/11sports1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مريم الناصري وأسماء البلوشي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الوحدة االولى

 االعداد البدنً

 االمراض : زٌادة الوزن ، ارتفاع ضغط الدم ، تصلب الشراٌٌن ،الذبحة الصدرٌة.

 االحماء : تهٌئة الجسم كً ٌكون مستعدا للتفاعل مع مجرٌات التدرٌب بفعالٌة وكفاء.

البدنً  ) سرعة جرٌان الدم ، سرعة  البدء بتمرٌنات األحماء ) رفع درجة حرارة الجسم ، وتهٌئة الجهاز التنفسً للجهد
 توصٌل االشارات العصبٌة (.

 العوامل التً ٌعتمد علٌها زمن االحماء :

 نوع الرٌاضة.

الحٌوٌة . الظروف  

دلٌمة (. 51 – 51بشكل عام : )  

التهدئة . -3ممارسة النشاط البدنً   -5االحماء ) المشً ، الهرولة (    -5  

ئة .ٌتم االنتهاء بتمرٌنات التهد  

 نصائح لممارسة النشاط البدنً :

 اجراء فحص طبً .

 ارتداء مالبس لطنٌة.

 اختٌار المكان و الزمان المناسب.

و االنتهاء بالتهدئة. باألحماء البدا  

 بدأ التدرٌب بالتدرٌج .

 الفوائد الصحٌة  لممارسة النشاط البدنً :

 تحرق الكثٌر من الوحدات الحرارٌة .

تحافظ على مرونة المفاصل و لوة العظام .تزٌد لوة العضالت ،   

 تحسن وظٌفة الملب و االوعٌة الدموٌة .

 تجدد الشباب .

 تحسن التوازن الجسدي .

 اعداد وتنظٌم: مرٌم الناصري  ، أسماء البلوشً .



 

 اهداف االحماء : 

الجسم               زٌادة سرعة تدفك الدم فً   

و زٌادة سرعته .           تنظٌم عملٌات التنفس ،  

 رفع درجة حرارة الجسم.

 اكتساب العضالت المرونة الالزمة للنشاط.

 السام االحماء :

؛ ) المشً السرٌع ، الجري الخفٌف ، تدرٌبات ٌكون على جمٌع االجهزة أجهزة الجسم بالتساوي، ٌتم بواسطة احماء عام :
المفز   و الوثب ( و وظٌفته ؛ ) إطالة العضالت المصٌرة مثل العضلة الفخذ الخلفٌة ( ٌكون فً الجزء االول للزمن  

...لألحماءالمخصص   

ات اللٌالة ، االحماء الخاص : ٌكون شامال، و خاصا أكثر على حسب الرٌاضة المراد ممارستها . ضروري لبل تدرٌب
   التدرٌبات تحتاج الى انمباض العضالت ،وانبساطها بسرعه.  هذهخصوصا  ) السرعة و الموة ( ، الن 

 التهدئة : عند االنتهاء ، عدم التولف فجؤة ، اخفض االداء تدرٌجٌا ، حتى ٌعود معدل التنفس.

تهدئة الجسم بعد الجهد البدنً ؛ تمً من التملصات العضلٌة .    

المٌام بالتهدئة : خطوات  

شبن ٌدان خلف ظهرن ، حرن ذراعٌن لألعلى وللخلف  حتى تشعر 
 بؤن  الجزء العلوي مشدود .  

 حرن جمٌع اجزاء جسمن بالمشً الخفٌف ، بعد الجهد .

لتهدئة كتفٌن و ذراعٌن أفرد 
 ٌدٌن واصنع بهما دوائر .

 

 اللٌالة البدنٌة .
اللٌالة البدنٌة للرٌاضً : 

درة على التحمل امتالن الم
الجهد العضلً طوٌل المدى ، 

 تحمل اداء النشاط البدنً .
 

اللٌالة البدنٌة للفرد العادي : 
الممدرة على المٌام بؤعباء 

الحٌاة الٌومٌة بٌسر وسهولة 
، مع الممدرة على المٌام 

.الجهد الطارئ عند اللزوم   

 

  اعداد وتنظٌم : مرٌم الناصري ، اسماء البلوشً.



اللٌالة البدنٌة : مكونات  

 اوال : اللٌالة البدنٌة المرتبطة بالصحة :  
الوظٌفٌة للجاهزٌن ) الدوري + الرئوي (  باإلمكانٌةمن اهم العناصر اللٌالة البدنٌة ؛ وذلن لعاللتها الوثٌمة  -5

لالستمرار فً مزاولة النشاط البدنً . كفاءتهمااللذان تعتبر   

 للتطوٌر اللٌالة ..
نط الحبل (أ نوعٌة النشاط البدنً : البد ان ٌكون النشاط ) هوائً ( مثال : ) المشً ، الجري ، السباحة ،   

اٌام ( فً االسبوع . 1-3دلٌمة ( ، التكرار المطلوب )  22-52ب مدة الممارسة وتكرارها : البد ان ٌمارس لمدة )  

ضلٌة و المرونة .تتمثل فً الموة العضلٌة ، التحمل العضلً المدرة الع -5  

 الموة العضلٌة : لدرة الفرد على بذل الصى لوة ممكنة فً مماومة ما ) تماس بتمارٌن الضغط ( .
التحمل العضلً : لدرة العضلة على المٌام بانمباضات متعالبة شدتها دون االلصى لعدد معٌن من التكرارات ) 

 تماس بثنً الجذع من وضع الرلود ، التعلك (.
ضلٌة : الجهد الناتج عن الموة العضلٌة لفترة لصٌرة من الزمن ) الدمج الفعال بٌن السرعة و الموة ؛ المدرة الع  

الموة ( ٌماس بالوثب االمامً ، الوثب العمودي .×المدرة = السرعة   

 المرونة : مطاطٌة العضالت و االوتار المتصلة بهما و االربطة المحٌطة بالمفاصل .
التملٌل من نسبة حدوث االصابات ،و فً العمل الولائً بشكل عام .لها اسهام كبٌر فً   

 

: المرونة  انواع  

ثم الثبات لمدة من الزمن ،ثم العودة الى الوضع االبتدائً .‘مرونة ثابتة ) ساكنة ( : إطالة بطٌئة فً الوتر   

ٌة ،و الطالة المبذولة فٌها الل .ال تشكل خطورة على االنسجة العضل ألنهاافضل الطرق                             

لها دور كبٌر فً تخفٌف االالم العضلٌة .                            

 المرونة المتحركة ) الحركٌة ( : تلوٌح الطرف بموة فً حركات ارتدادٌة ،اٌضا االستطالة بالمرجحة .
بة  فً المفصل .تجرى تمرٌنات المرونة بعد االحماء الن ؛ ذلن ٌخفض من احتماالت االصا  

 

التركٌب الجسمً : نسبة وزن الشحوم فً الجسم الى الوزن الكلً . -3  

: عضالت، عظام ، االعضاء الداخلٌة .وزن الكتلة االساسٌة                          

وزن الشحوم .                          

م .ٌنبغً الحفاظ على المعدالت الصحٌة لوزن الكتلة االساسٌة / الشحو  

 

البدنٌة المرتبطة بالمهارة وتشمل : ثانٌا: اللٌالة  

السرعة : فسٌولوجٌة: االستجابة العضلٌة الناتجة عن التبادل السرٌع بٌن حالة االنمباض العضلً / االسترخاء 
 العضلً .
مٌكانٌكٌة :معدل التغٌر فً المسافة بالنسبة للزمن .            

متر. 522سرعة ممكنة ، سباق  بؤلصىانواع السرعة : السرعة االنتمالٌة : التحرن من مكان الى اخر   

المادمة من الجهاز العصبً  ألوامرلدرة الجهاز العضلً على االستجابة السرعة الحركٌة :                   
 المركزي المالكمة

هً الفترة المصٌرة المطلوبة الستجابة إرادٌة لمثٌر ،مثل صفارة ، جرس ،  سرعة ردة الفعل :                  
 مسدس صوت.

اثناء الحركة عندما ٌكون فً الصى سرعة ، ٌمكن تنمٌتها من خالل الجري  االتجاهالرشالة : المدرة على تغٌٌر 
 المتعرج .

 اعداد و تنظٌم : مرٌم الناصري ، اسماء البلوشً .



التوافك العضلً العصبً ، الذي ٌتٌح فرصة للشخص لالحتفاظ باتزانه اثناء الحركة )  التوازن : احد انواع
او فً اوضاع الثابتة ) التوازن الثابت (. التوازن الحركً(،  

ٌتصل بالرشالة ،بمعنى ادماج عدة حركات متنوعة و مختلفة فً اطار واحد ٌإثر فٌه التوازن ، له التوافك : 
الرٌاضات الفردٌة.  لجماعٌة / اتصال بمهارات االلعاب ا  

 الوحدة الثانٌة 
 مسابمات المٌدان و المضمار 

تدرٌبات رمً الرمح...   

 رٌاضات الموى ، من الرٌاضات التنافسٌة االساسٌة ،تتطلب صفات بدنٌة خاصة .

 لواعد المسابمة : االعالن عن المسابمة .
تحدٌد مكان الامتها .                       

اعالن الشروط الخاصة بها .                     

محاوالتهم بالمرعة . ألخذاالجراءات : ترتٌب المتسابمٌن   

محاوالت . 2متسابمٌن او الل  4محاوالت .            3متسابمٌن  4اكثر من                 

 المحاولة الفاشلة اذا : سموط الرمح خارج منطمة الرمً .
لمس االرض بعد لوس الرمً .                           

عدم احداث عالمة من ممدمة الرمح على االرض .                           

ترن منطمة الرمً ، لبل سموط الرمح على االرض .                           

ولة .ٌجب على المتسابك البدء فً المحاولة دون تعطٌل االداء ، اذا تعمد تلغى المحا               

ٌتم تحدٌد المحاوالت الفاسدة باللون االحمر ، المحاوالت الناجحة باللون االصفر .               

أ ( ٌصنع من المعدن / الخشب ، بسن مدببة . ال تزٌد المسافة من سن الرمح الى مركز ثملة    مواصفات الرمح :
للسٌدات ( . 42سم  و ال تمل عن  51سم  للرجال (  ال تزٌد عن )  52سم و ال تمل عن  522عن  )                 

سم       51سم للرجال ،  52( المسافة  ب ( المبضة : تكون حول مركز الثمل ،ٌلف بحبل ) المبروم               
سم ( ابعاد الراٌة. 52×سم  54سم   )  5.1ال ٌزٌد محٌط المبضة عن محٌط الرمح بممدار  للسٌدات                 

سم للسٌدات . 552سم للرجال ،  522ج ( طول الرمح                

جرام للسٌدات . 222جرام للرجال ،  422الوزن الكلً                     

 سبالات المسافات المصٌرة

م( عدو من السبالات المصٌرة . ) ٌتطلب الموة ، سرعة ، المدرة ، التحمل 022م( )522م( )522سبالات )
 الرشالة المرونة (. 
 المهارة االساسٌة : 

الرض.بدأ السباق :ٌرتفع الجذع الى اعلى تدرٌجٌا و ترن الٌدٌن على امرحلة   

  مرحلة جري مسافة السباق :تإدي بانسٌابٌة ، تكون الخطوات اكثر تسارعا ، تنظٌم الجهد للمرحلة النهائٌة. 

 مرحلة نهاٌة السباق : المرحلة االهم و االصعب ، الشعور بالتعب ، ٌجب ان ٌزٌد من سرعته ، توسٌع خطواته .

ٌفوز. ٌخرج ما لدٌة من طالة حتى                            

 

 لواعد لانونٌة :.
 رمً الرمح : ال تحتسب المحاولة فاشلة ان انكسر الرمح .

ال ٌسمح باستخدام المفازات .                  

ٌجب مسن الرمح من الممبض.                  

 

 اعداد وتنظٌم : مرٌم الناصري ، اسماء البلوشً .



  .المنخفض البداالعدو : استخدام طرٌمة 

المتسابك ال ٌلمس االرض او اي شًء عند وضع ) خذ مكانن استعد (.             

اذا المتسابك ازعج المتسابمٌن تعتبر محاولة خاطئة.          

اذا ترن المكان لبل انطالق المسدس بداٌة خاطئة .          

 الوحدة الثالثة 
 التمرٌنات الفنٌة االٌماعٌة 

ٌة ، اتمان االداء مختلف االنماط الحركٌة االساسٌة بشكل متناسك .تمرٌنات الفنٌة تعمل على: تنم  

 تتمٌز: االلتصاد فً بذل الجهد + جمال و رشالة  االداء ٌعمل على رفع مستوى اللٌالة البدنٌة .
، تنمٌة التحمل الدوري / التنفسً ، ٌحسن الموام ، ٌصلح التشوهات الموامٌةالنتٌجة: تنمٌة التحمل العام   

مراعاة الشدة و الرخاوة   -3تنمٌة صفة المرونة لجمٌع العضالت .   -5التنمٌة المتوازنة لجمٌع العضالت .   -5 
. عند االداء                                                                                                      

  الحدٌثة : تمرٌنات اجبارٌة ، تمرٌنات اختٌارٌة ) تإدي باألدوات او بدونها(تتكون الجمل الحركٌة فً التمرٌنات 
 تتمٌز بالجمال الحركً ، التعبٌر الرالً .

 تتضمن : تمرٌنات اٌماعٌة ، حركات رالصة حركات البالٌه ، حركات االكروباتٌة مع مصاحبة الموسٌمى .
 

 السام التمرٌنات الحدٌثة : 
       تمرٌنات العناصر الخاصة . -5مرٌنات بنائٌة عامة.              ت -5المسم التحضٌري :  

     الحركات االساسٌة . -0حركات اكروباتٌة .                  -3                        

تمرٌنات التوازن . -5تمرٌنات المشً .                       -5المسم االساسً:    

تمرٌنات الدورانات. -0مرٌنات الوثب.                       ت -3                       

تمرٌنات تنمٌة التحكم فً الحركات . -5المسم الخاص  ) ٌإدي مع مصاحبة الموسٌمى (:    

تمرٌنات مركبة ذات مستوى عال. -5                                                            

تكوٌنات و جمل فردٌة و جماعٌة بؤدوات و بدونها. -3                                                            

تمرٌنات الموام . -5مكونات لسم التمرٌنات البنائٌة العامة :   

تمرٌنات الموة و المرونة ) ٌجب مراعاة اوضاع الذراعٌن اثناء اداء   -5                                              
هذه التمرٌنات .                                                    

تهدف الى تموٌة عضالت الرجلٌن و مرونة مفاصل  :تمرٌنات الرجلٌن -3                                              
بتٌن و الفخذٌن.المدمٌن و الرك                                                                          

ٌجب ان ٌتناسب الوضع االبتدائً للرجلٌن مع الحركات و طبٌعتها.                                                 

. 11( صــ 3راجع الشكل )                                                

11( صــ 0جلوس الجثو  شكل ) تمرٌنات الجذع : -0                                               

11 ( صــ1جثو افمً شكل )                                                                       

  11( صــ 2راجعً الشكل )

 جملة تمرٌنات حرة مع االٌماع و الموسٌما  انظر للكتاب المدرسً .

 الوحدة الرابعة 
رسٌة التنظٌم و االدارة فً الرٌاضة المد  

 تتسابك المإسسات الحكومٌة و الخاصة الى تنظٌم برامج االدارة الرٌاضٌة تلبٌة الحتٌاجات سوق العمل.
 ٌجب اختٌار الطرٌمة التً تمام بها بطولة بحٌث تتناسب مع المكان و عدد الفرق المشاركة ، الولت المتاح.

 

 اعداد و تنظٌم : مرٌم الناصري ، اسماء البلوشً.



االول " االدارة الرٌاضٌة "الموضوع      

 الخلفٌة : راجع الكتاب .
 االدارة الرٌاضٌة : هً الجهود الموجهة داخل الهٌئة الرٌاضٌة لتحمٌك اهدافها من خالل المٌام بالوظائف االدارٌة.

 ما الهدف من تعلم االدارة فً المٌدان الرٌاضً ؟ 

  اإلدارٌة.زٌادة مهاراتن  -5

  العملٌة.تعزٌز لٌمة التطوٌر الذاتً و زٌادة الخبرات  -5

 

  -الفعالة: الرٌاضٌة اإلدارةصفات 

.الشمول -5  

20.                         راجعوا صــ التكامل -5  

المستمبلٌة. -3  

.االنفتاح -0  

 

-الرٌاضٌة: اإلدارةبعض مجاالت   

ٌة /  دولٌهمحلٌه /عربٌه / لار -: الرٌاضٌةادارات الهٌئات  5  

 
-:البلدٌةاالتحادات و اللجان المجالس   

االتحاد الدولً للطالب الرٌاضً  -5  

السباحةاالتحاد الدولً لكرة المدم الجمباز/   -5  

  المدرسٌة للرٌاضةاالتحاد  -3

 

-الرٌاضٌة:ادارة المنشآت و المجمعات   

  -:االعالم الرٌاضً

 

: الرٌاضٌة لإلدارة الرئٌسٌةالوظائف   

.التخطٌط -5  

.التنظٌم-5  

.المٌاده-3  

.التنسٌك-0  

  . الرلابة -1

 

 الموضوع الثانً " طرق تنظٌم المسابمات الرٌاضٌة " 
 

 ٌجب مراعاته عند التنظٌم : التخطٌط المسبك ، تشكٌل لجان و تحدٌد اختصاصاتها . 
 

 

 

 

 

 اعداد وتنظٌم : مرٌم الناصري ، اسماء البلوشً.



ٌاضٌة :طرق تنظٌم المسابمات الر  

تتمٌز بالسرعة ، و الوصول فً للنهائً بؤسرع :طرٌمة خروج المغلوب من مرة واحدة  -5  

24- 23ولت ممكن . صــ                                                     

.تستغرق المباراة ولت الصر  -5ممٌزاته :   

تناسب الظروف ) تكون فٌها االمكانٌات المادٌة + البشرٌة ) محدودة ( ( -5              

االدوات و الحكام و االدارٌٌن.                 

ٌخرج المشتركٌن فً الدور االول ، فرصة احتكان للٌلة . -5عٌوبه :   

ال أمل اال للفرق الموٌة . -5            

سوء الحظ  ٌإدي الى عدم فوز افضل الالعبٌن. -3            

 

طرٌمة االستبماء .. ارجع الى الكتاب . -5  

   -وزع الفرق المشاركة بطرٌمة االستبماء : 1اذا كان عدد الفرق 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

35نظام الترضٌة : ارجع للكتاب صــ  -3  

 

 

 

 اعداد و تنظٌم : مرٌم الناصري ، اسماء البلوشً .



 

خروج المغلوب من مرتٌن :ٌستمر الفرٌك فً المسابمة حتى ٌهزم مرتٌن ، فرصة اكبر لكً ٌظهر لدرته و  -0
 مستواه الحمٌمً ، فرص الفوز عن طرٌك حسن الحظ تكون الل .

 تستخدم هذه الطرٌمة اذا كان فٌه ولت للمزٌد من المبارٌات .
مهم جدا . 35( صـ 0راجعوا الشكل )  

. 35الكتاب صــ  الخطوات : راجع  

  
 

 

 

 

 

 

 

 " تم بحمد هللا"

م53/55/5252  

 ...مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌك و النجاح...
 ... مرٌم الناصري ، اسماء البلوشً ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


