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 (3/النموذج )   درجات لكل سؤال عشر              أسئمة فقط ؟  خمسة  نمالحظة / اإلجابة ع   

ماىي أسباب التحسن البطيء في التعمم وازدياده بعد ذلك بنسبة كبيرة في الشكل االيجابي لمنحنيات التعمم .)  /1س   
 اذكرىا ( 

 / عرف ما ياتي : 2س   

  التوافق الحركي  -5العمميات العقمية   -4االنسيابية    -3التعمم    -2الخيال الحركي   -1

 لموزن الحركي فوائد عدة في عممية التعمم  . ) اذكرىا بالتفصيل(  /3س  

 ما ىو نقل أثر التعمم ؟ وما أنواعو ؟ أذكر مثااًل من الحركات الرياضية مناسبًا لكل نوع ./ 4س   

 ماىي شروط وقدرات اإلبداع .) اذكرىا بالتفصيل (/ 5س  

 البسيطة بالتفصيل ./ اذكر أىم  مصادر تعمم الميارات الحركية 6س

 

 

 

 

 

 والنجاح  بالموقفية لكم  أمنياتنا                                 
 

                 رئيس الفرع  مدرس المادة                 مدرس المادة           مدرس المادة           
 حازم موسى عبد أ.د             د حسام حسين روال مقداد        م.دأ.           حامد نوريأ.م.د 



 اجابة النموذج الثالث 

 / ج/ عدم توافر خبرات معٌنة سابقة لدى المتعلم 1س -1

 عندما تكون الحركة صعبة وتحتاج الى الى وقت او زمن لؽرض اتقانها  -2

 ضعؾ الحماس واالقبال  على التعلم من قبل المتعلم فً بداٌة االمر  -3

 

 / 2س

لٌا تقوم على تركٌب الخبرات السابقة فً تنظٌمات جدٌدة لم تكن مرة على الفرد من قبل الً الخٌال الحركً : هً عملٌة ع -1

 التخٌل عملٌة تعتمد على التركٌز فً استرجاع الماضً بصٌػ مرتبطة بالحاضر وتمتد الى المستقبل 

 الناتج عن التدرٌب والتكرار والممارسة المنظمة  األداءالتعلم  : هو التحسن الثابت فً  -2

 األداءصفة تعكس التوافق والفن الكامل فً  إيوهً اعلى مستوى ٌصل الٌه الرٌاضً  األداءاالنسٌابٌة : معناها التكامل فً  -3

 تنعدم فٌها الزواٌا وال جود الي قطع فً سٌر الحركة  إيتعمل على ترؼٌب المشاهد لمشاهدتها  إي النهاري

حدث فً الدماغ وتتفاعل مع المحٌط وتحول المعلومات من شكل الخر وهً العملٌات العقلٌة : هً عملٌات فسٌولوجٌة عقلٌة ت -4

نقوم باي نشاط حركً او معرفً اال  إن لئٌمكن إذتسهم فً عملٌة التعلم  إذتلعب دور كبٌر فً حٌاة االنسان  أنهاؼٌر مرئٌة اال 

 عن طرٌق العملٌات العقلٌة

 

من عضو من اجزاء جسمه فً قالب واطار  أكثرمن حركة وباستعمال  أكثرالتوافق الحركً : هو قدرة الرٌاضً على ادماج  -5

  األداءٌتسم باالنسٌابٌة وحسن 

 

 

 

 / ج/ ابعاد التعب 3س

 التبادل الموزون بٌن الشد واالرتخاء هو االنتقال من العمل الى الراحة  إن إذتوحٌد الحركة  -2

 عندما ٌدخل عنصر التروٌح فانه ٌؤدى بسرعة وبوتٌرة  األداءكما انه ٌسهل فً  -4

بصورة جٌدة وبدون تعب كما نشاهده فً التجدٌؾ وتدرٌبات القوات الخاصة فً الجٌش  األداءكما ٌساعد الشخص على  -5

مرح فهً تضفً السعادة وال األداءبكرة القدم البرازٌلٌة والتً تستعمل فٌها االٌقاعات فً  اإلحماءاو ما نالحظه فً 

 والتروٌح عند الالعبٌن 

 

 / ج/ 4س

فمثال عند تعلم مهارة  أخرعمل  أداءاالنتقال االٌجابً / ٌحدث عندما تساهم المعلومات المخزونة لدى المتعلم على تسهٌل  -1

طلب من فً الطائرة وهذا ٌوصلنا الى القول بانه عندما ٌ اإلرسالفً الرٌشة او  اإلرسالبالتنس فانه ٌساعد فً تعلم  اإلرسال

المتعلم وضع االستجابات القدٌمة لجركات سابقة فً حوافز او حركات جدٌدة مشابهة نوعا ما فانه سٌنتقل ما تعلمه سابقا 

 الكتساب المهارة الجدٌدة 

 

ن ؼٌر عندما نكو إذالمهارات الجدٌدة  أداءاالنتقال السلبً / ٌحدث عندما تساهم المعلومات المخزونه لدى المتعلم  فً اعاقة او  -2

عدم التوافق بٌن التعلم القدٌم والجدٌد سوؾ  إيموفقٌن فً اختٌار المهارات او الحركات التً نود نقل اثرها الى التعلم الجدٌد 

ٌكون نقال سلبٌا كما ٌحدث عند العب كرة الٌد عندما ٌرٌد تعلم الطبطبة فً كرة السلة فانه سوؾ ٌقوم باخطاء  متكررة بسبب 

 بكرة السلة  نهبكرة الٌد و ؼٌر مسموح  نهوهذا مسموح من خطوة  أكثراخذ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / ج/ 5س

 االصالة : وهً قدرة الفرد على التجدٌد واالبتعاد عن المالوؾ  -1

 مرونة التفكٌر : وهً قدرة الفرد على تؽٌٌر وجهة نظره الى المشكلة وٌنظر لها بنظرات متعددة وؼٌر جامدة  -2

 الطالقة : وهً قدرة الفرد على التفكٌر والتذكر لعدد كبٌر من االفكار وااللفاظ والمعلومات والتصور  -3

 التألٌؾ : وهً ادماج اجزاء مختلفة مع بعضها  -4

 

 /ج/ 6س

ٌركز على  إنتتطلب من الالعب المبتدئ   أنها إذطرق التعلم لالعبٌن   أفضلالتقلٌد : تعتبر عملٌة التقلٌد البسٌطة  -1

حاول اداؤه ( فاذا كان التقلٌد جٌدا فعلى المدرب  –ٌجب تقلٌده او نقله مصحوبا بتوجٌهات المدرب ) الحظ هنا  ما

الٌه بصورة واضحة  اإلشارةٌؤكد بكلمة )نعم ( وعندما ٌحتاج الالعب الى توجٌهات او تصحٌح بسٌط فٌجب  إن

 وبلؽة سهلة 

 

 تصحٌح االحطاء : –التطبٌق  –الشرح  –النموذج  أداء -2

 

 النموذج مع شرح مختصر  أداء - أ

 اعطً الوقت الكافً للتمرٌن ثم راقب بعناٌة الحركات الصحٌحة واالخطاء الشائعه  - ب

 التمرٌن واذا كان هناك ضرورة اوقؾ التمرٌن واكد على تصحٌح الحركة  أداءقم باعطاء المعلومات اثناء سٌر  - ت

 عند الحاجة لذلك  أكثراصٌل اهطً الفرصة لمزٌد من التمرٌن وصحح بتف - ث

 


