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 1. اسم المادة  1جمباس  

 2. رقم المادة 1131241

 (،ةوظزي)انظاعاث انمعتمذة  1
.3 

 (ةعمهً)انظاعاث انفعهٍت  2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج انتزبٍت انزٌاضٍت

 6. رقم البرنامج 11

 7. اسم الجامعة انجامعت االردوٍت

 8. الكمية كهٍت انتزبٍت انزٌاضٍت

 9. القسم قظم االشزاف َانتذرٌض

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  انفصم االَل2017/ 2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكانُرٌُص

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة قظم انصذت َ انتزٌَخ 

 14. لغة التدريس انعزبٍت َ االوجهٍشٌت 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

مىّظق انمادة . 16

 عائذة انعُامهت . د

 
  َ ث ح 11-10انظاعاث انمكتبٍت،

 28074،فزعً  انجامعً االردوٍت  رقم انٍاتف

 aida.awamleh@ju.edu.jo : انبزٌذ اإلنكتزَوً
 

  مذرطُ انمادة.17

 عائذة انعُامهت . د

  ث و ح11-10انظاعاث انمكتبٍت،

 28074فزعً،انجامعً االردوٍت   رقم انٍاتف

 aida.awamleh@ju.edu.jo  انبزٌذ اإلنكتزَوً
 طمٍزة عزابً . ا د.

 

  َصف انمادة.18
انمتُاسي انذزكاث األرضٍت، دصان انقفش،  ) َانتعزف عهى أٌم انمٍاراث عهى أجٍشة انجمباس  انفىً تذتُي ٌذي انمادة عهى تعهٍم انطهبت انمٍاراث األطاطٍت فً رٌاضت انجمباس

، َإكظابٍم انمعزفت َانمعهُماث انمتعهقت بتهك انمٍاراث كذنك انتعزف عهى انىشأة انتارٌخٍت نٍذي انزٌاضت، أوُاعٍا، َإمكاوٍت إطتخذامٍا فً (مخهف االرتفاعاث َ عارضت انتُاسن 

    انمجاالث انزٌاضٍت انتطبٍقٍت

 

mailto:aida.awamleh@ju.edu.jo
mailto:aida.awamleh@ju.edu.jo
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19
 

 األٌذاف

 

 .اىتؼرٌف تتارٌخ ٗتط٘ر رٌاضح اىجَثاز ػاىٍَاً ٍٗحيٍا  -

 .إمساب  اىطيثٔ اىَؼرفح تطرق اإلحَاء اىؼاً ٗاىخاص فً اىجَثاز ٗت٘ضٍح اىؼالقح تٍَْٖا -
 جتَنٍِ  اىطيثٔ ٍِ اٍتالك اىَؼارف ٗاىَٖاراخ اىَرتثطح تطرق ٗٗسائو اىتؼيٌٍ ٗتقٌٍٍ األخطاء اىشائؼح فً األداء ٗطرق تصحٍحٖا ػيى مافح  األجٖس -

 .اىجٖاز االرضً ٗ اىحصاُ ٗ اىَت٘ازي ٍختيف االرتفاػاخ ٗ اىؼارضح
 . اىخاصح تاىسٍذاخ جاىتؼرٌف تأّ٘اع ٍٗجاالخ اىجَثاز اىَختيفح ٗاألٕذاف اىَرتثطح تٖا  ٗ األجٖس -
 .إمساب  اىطيثٔ األداء اىثذًّ اىالزً ىتؼيٌ اىجَثاز -
 .تٍَْح اىقذراخ اىَٖارٌح اىالزٍح ىتؼيٌ تؼض ٍٖاراخ اىجَثاز اىَقررج -
 تؼرٌف اىطيثٔ تإٍَٔح اىجَثاز اىفًْ ٗ اّ٘اػٔ -
  تؼرٌف اىطيثٔ تاىقاُّ٘ اىخاص تاىالػثح  -

 

 

 ...ٌتُقع مه انطانب عىذ إوٍاء انمادة أن ٌكُن قادراً عهى: وتاجاث انتعهّم

 

 المعارف والمعمومات - أ

 :أ تقذٌم َصف نـ  -
 .تارٌخ ىؼثح اىجَثاز  -    .1
 أجٖسج اىجَثاز اىخاصح تاىسٍذاخ                .2
 .ىَحح ػِ قاُّ٘ رٌاضح اىجَثاز .3

 :تىفٍذ َأداء- ب -
 .اىتذرٌثاخ اىخاصح ىتٍَْح اىؼْاصر اىثذٍّح اىَطي٘تح  -  .1
 . اىشائؼح خاله األداءءاىَٖاراخ األساسٍح ٗاىَتقذٍح ٗمٍفٍح تصحٍح  األخطا .2
 اُ ٌؼرف طرق االحَاء اىؼاً ٗ اىخاص تاىجَثاز .3
 اُ ٌتؼرف ػيى طرق اىسْذ ػيى االجٖسج    .4

  مهـارات التفكيــر - ب
 : حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا عمى  -

 .اىتٍٍَس  تٍِ اىَٖاراخ اىخاصح ػيى أجٖسج اىجَثاز اىَختيفح .1
 .اختٍار اىتذرٌثاخ اىخاصح ىتطٌ٘ر اىَٖاراخ تٍِ أجٖسج اىجَثاز اىَختيفح-   .2

 .أدائيااىَقذرج ػيى تص٘ر ٗتخٍو اىَٖاراخ اىخاصح تتيل اىرٌاضح قثو -  .3
 تٍَْح اىقذراخ ىتحيٍو ٍٍناٍّنٍح األداء  .4
 اُ ٌٍَس تٍِ اىَٖاراخ اىحرمٍح ٗ طرق تصحٍح االخطاء  .5
 اُ ٌٍَس تٍِ اّ٘اع اىسْذ اىخاص تاىَٖاراخ اىحرمٍح  .6

 

 ميارات التخصص -     ج
 .ٌط٘ر اىقذرج ػيى اىَالحظح ٗ امتشاف االخطاء ٗ تؼذٌيٖا  .1

 .  ىيسٍذاخ ٓاُ ٌنتسة اىقذرج ػيى تحيٍو ٗ اداء اىَٖاراخ اىخاصح تاال جٖس .2

 اُ ٌنتسة اىقذرج ػيى اداء االحَاء تأّ٘اػٔ ىيجَثاز .3
   اُ ٌنتسة اىقذرج ػيى تؼيٌ ٗ تؼيٌٍ اىَٖاراخ اىحرمٍح اىخاصح تاىجَثاز  .4

 .اُ ٌنتسة اىقذرج ػيى تؼيٌ ٗ تؼيٌٍ طرق اىسْذ   .5
 ميارات تحويميو -    د

   ٍٖاراخ اىجَثاز ًيتؼو ٗ ىََارسح  اىَْاسثح حذد اىظرٗفاُ ي .1

  ٗ ترمٍة  جَيح حرمٍح ارضٍح تْاء اُ تنُ٘ قادرا ػيى  .2
 اُ تنُ٘ قادرا ػيى اداء اىجَو اىحرمٍح ػيى اىَت٘ازي ٍختيف االرتفاػاخ ٗ اىؼارضح  .3

 . اُ تنُ٘ قادرا ػيى اىت٘اصو ٍغ اىطيثح اَخرٌِ ّظرٌا ٗػَيٍا  .4
5. . 
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى 20

  التقييمأساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

1:2:3:
4:5:6:
7:8:9 

 :1:2:3أ   بند 22
 1:2:3:ب

عائدة .د
 العواممة 

 الوحدة األولى 1-2
   

(التطور التاريخي لرياضة الجمباز)الوحدة األولى -   

           وتتضمن
.ماىية الجمباز- 1 :   

تاريخ ونشأة رياضة الجمباز- 2         
.الفوائد والقيم التربوية لرياضة الجمباز - 3         
.أنواع رياضة الجمباز- 4         
.أىمية رياضة الجمباز- 5         
.األوضاع األساسية في رياضة الجمباز- 6         

 عوامل االمن و السالمو 

 
Squat,pike , straddle , stride ,  

       القانون 
Apparatus and abbreviations 
Code of points –women artistic 
gymnastics 
Regulation Governing Competition  
Participants 
Article 1 – Regulations for Gymnasts 

 

1:2:3:
4:5:6:
7:8:9 

ب   بند22
1:2:3:4:5:6 

 1:2:3:4:5ج 
 1:2:3:د

(جياز الحركات األرضية  )الوحدة الثانية  -1 3-8   
FLOOR EXERCISE 

Rolls : 
 

    
- 1:  وتتضمن   

Tuck Forward roll 
Straddle forward  
Pike to tuck  
Backward tuck  roll  
Backward tuck to straddle  roll  
Back o knee stand  
Handstand  
Shoulderstand  
Roll backward to candle from stand 
, return to stand  

Dive roll  
Bridge  
Nonlocomotor and locomotor skills  
Scale 
Turns squat and releve   
Dancing element  
Lever  ,  
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1:2:3:
4:5:6:
7:8:9 

ب   بند22
1:2:3:4:5:6 

 1:2:3:4:5ج 
 1:2:3:د

 :Vault (حصان القفز)الثالثة  -2 10-12 
Run 
Step –hurdle with arms circle  
Squat on and squat through  vault  
Straddle on and straddle through  
vault  

 

تعميم الخطوات األولى لمقفز  فتحا : -           وتتضمن 
. و ضما عمى الحصان  

.طريقة الجري لالقتراب من الحصان- 2         
.تعميم االرتقاء عمى الحصان- 3         

      
        

 

 
 

1:2:3:
4:5:6:
7:8:9 

 

ب   بند22
1:2:3:4:5:6 

 1:2:3:4:5ج 
 1:2:3:د

(المتوازي مختمف االرتفاعات )الوحدة الرابعة -  13-15   

.(المسكات  )أنواع القبضات- 1:           وتتضمن   
.أوضاع الجسم األساسية- 2         

.المرجحات- 3         
.ميارة صعود البطن- 4         

          Grip and hang  
Long hang  
Tuck hang  
Pike or l hang  
Bat hang  
Front support  
Stride support  
Front support single leg cut to stride 
support  
Rear support  
Mounts  
Jump to front support 
Mill circle  
One leg kick  or running pullover  
Cast  
Swing tuck, pike, straddle, 
Under swing  
Dismounts castaway  

Low bar: 

1:2:3:
4:5:6:
7:8:9 

ب   بند22
1:2:3:4:5:6 

 1:2:3:4:5ج 
 1:2:3:د

 الوحده الخامسة  16-18 
 عارضة التوازن 

Balance Beam  
Hand , feet  placements  
Body position  
Supports  
Front support  
Stride support  
Rear support  
Landing on to feet  
 
Mounts (step on mounts ) 
Locomotor skill  
Turns(squat ,pivot,) 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

المحاضرات النظرية ، المحاضرات التطبيقية ، المحاضرات العممية ، استخدام التعميم االلكتروني ويتضمن: الوسائل التعميمية   
  ( PDF Document ,  PPT slides(on data show) ، تصفح مواقع الجمباز العربية منيا واألجنبي (  

.التدريب الذاتي ، أوراق دراسية ، أبحاث: التعمم الذاتي - ب  

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 
                       

Mid-Term                30=  االختثار ٍْتصف اىفصو       
              1.lapbook &. Class Standing   = 20      
      

a. Assignments 
b. Research Paper 
c. Behavior 

      
       Finalexam  =30: 20  
        Final Grade =   50   

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

..حضور النسبة المئوية المقررة من مجموع المحاضرات   

.استخدام الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة بالمعبة -   

.اجتياز االختبارات الفصمية المقررة-   

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24
 صاىح ٗ اجٖسج اىجَثاز فرشاخ ىيسٍذاخ  

 المراجع .25

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ

1. Mitchell, D., Davis, B., Lopez, R.,(2002). Teaching Fundamental Gymnastics skills. Human 
kinetics . 

2. Werner,Peter H.(2003). Teaching children gymnastics , 2th , human kinetics.  
3. Code of points –women’s artistic gymnastics valid 2011  
4. M.E.CARROLL,M, E., Manners, H.K.(2003).GYMNASTICS 7–11:A SESSION-BY-SESSION 

APPROACH TO KEY STAGE 2. Taylor & Francis e-Library.. 
5. Jackman, J., Gurrier,B., (1992). Gymnastic skills & games .  

Statics positions 
Tumbling and acrobatic move 
(forward roll to squat) 
Shoulder stand  

Dismounts (arch jump 
And lever )  
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6. Price, l.(2003). Preimary school Gymnastic , teaching movement skills successfully, 
7. Cooper, P., Trnka, M., & Frederick, B. (1989). Teaching Basic Gymnastics: a coeducational 

approach. New York :Macmillan. 
8. Christopher SommerOlympic Bodies, LLC. 2008. 
9. Building the Gymnastic Body THE S C I E N C E O F GYMNASTICS STRENGTH TRAINING 

 10. American Sport Education Program,; USA Gymnastics, 2011  

Coaching youth gymnastics Champaign, IL : Human Kinetics 

 11. Lindsay Broomfield  2011  Complete Guide to Primary 

Gymnastics Human Kinetics 

 

  معمومات إضافية26
 
 

 

: -----------التاريخ: ------------------------ - التوقيع----------------- عائدة العواممة . د: --اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة-------
 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة
 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
 رئيس القسم                                                                                                                             

                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    
  الدراسية ممف المادة                                                                                         

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AAmerican+Sport+Education+Program%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AUSA+Gymnastics%2C&qt=hot_author
http://www.humankinetics.com/hksearch?parentCode=0&letter=Lindsay%20Broomfield
http://books.google.jo/url?client=ca-print-human_kinetics_10_percent&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-human_kinetics_10_percent+BTB-ISBN:0736086587&q=http://www.humankinetics.com//products/all-products/The-Complete-Guide-to-Primary-Gymnastics%26associate%3D3906&usg=AFQjCNGtrVBZI2RNVH4dKxpI9DMlncAALw&source=gbs_buy_r

