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 الموضوعات الخاصة بالجمباز اإليقاعي
 الفصل الدراسي الثاني

 م9191-9102لمعام الجامعي 
 جامعة المنوفية –كمية التربية الرياضية 

 
 الموضوع األول : 
  -:الجمباز اإليقاعي

نجد أن الحركات التي تؤدي عمية بطريقة فنية صحيحة وفق مبادئ األوضاع           
المطموبة ،وتتميز بالرشاقة والمرونة والسرعة ،والتسمسل ،واالستمرارية ،والتوافق ،والقوة ألنيا 

 تعطي لياقة  بدنية عالية : 
  -ة وىي :من خالل ذلك يوجد محاور لموضوع البحث من الناحية النظرية والعممي

 .يلمجمباز اإليقاع( العام والخاص  )االعداد البدني -1
 في الجمباز اإليقاعي. ( jumps)وكذلك الوثبات -2
 شكل األداء . -
 التعرف عمي الخطوات الفنية.  -
 التعرف عمي الخطوات التعميمية -

 -الموضوع الثاني :
فقط وذلك النسجامو مع  آلنساتبااالنشطة الحركية الميمة  مناإليقاعية  الجمبازعد ت      

ممارسة ىذه الرياضة لكونيا تتميز بالطابع الجمالي  آلنساتا وبإمكانالخصائص الطبيعية ليا، 
 .ن الباليو مع المصاحبة الموسيقيةالحركية الراقصة وفس من خالل ربط التمرينات الذي ينعك

 -ىي :من خالل ذلك يوجد محاور لموضوع البحث من الناحية النظرية والعممية و 
والتعرف عمي المقاييس الخاصة بيا وكل  ييوجد األدوات الخاصة لمجمباز اإليقاع -1

 خصائصيا وما تميزىا  .
 في الجمباز اإليقاعي .(  Turn)وكذلك الدورانان -2
 شكل األداء . -
 التعرف عمي الخطوات الفنية.  -
 التعرف عمي الخطوات التعميمية -

 -: لثالموضوع الثا
وتتكاااون عناصااارىا مااان  اليالجمااارياضاااة تنافساااية تتمياااز بالطاااابع  ىاااياإليقاعياااة  الجمبااااز

 .والرقص والبالية مع المصاحبة الموسيقية  األكروباتوالحركات الجميل  الفنياالرتباط 
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 -من خالل ذلك يوجد محاور لموضوع البحث من الناحية النظرية والعممية وىي :
 – يوالشكل االنسياب –االداء و  –التعرف عمي الجزء الجمالي من) الناحية الموسيقي  -1

 .يإليقاعاوالدقة وغيرىا (في الجمباز 
  في الجمباز اإليقاعي .(  Balances) وكذلك التوازن -2

 شكل األداء . -
 التعرف عمي الخطوات الفنية.  -
 التعرف عمي الخطوات التعميمية . -

 -: رابعالموضوع ال
معظم االنشاطة  فياألداء حد مكونات المياقة البدنية حيث يتوقف عمييا أ تعتبر القوة العضمية    

رياضاة الجمبااز  فاياعمى مراتب البطولة إلى  تبالالعبا الرياضية، وتوافرىا يعد ضرورة لموصول
 االيقاعي.

 -من خالل ذلك يوجد محاور لموضوع البحث من الناحية النظرية والعممية وىي :
 .اإليقاعي  في رياضة الجمباز يات العمياالناشئين والمستو  التدريب -1
 في الجمباز اإليقاعي . (  Flexibilities)وكذلك المرونات -2

 شكل األداء . -
 التعرف عمي الخطوات الفنية.  -
 التعرف عمي الخطوات التعميمية . -

 -:خامس الموضوع ال
كل من النضج  الفردية لمتدريب ترجع لعدة اسباب منيا اإلختالف فى االستجابة          

 والوراثة وتأثير البيئة والتغذية والنوم والراحة ومستوى المياقة البدنية واإلصابة باألمراض، والدوافع
 وغيرىا .

 من خالل الفقرة السابقة التعرف عمي كل من التغذية الصحيحة من الناحية العممية  -1
الالعبات لدي ومصادر الطاقة والمواد الغذائية التي توفر الطاقة وأنظمة الطاقة 

 .والمستويات العميا  الناشئات
–التوازن –المرونات  –وكذلك شكل الجسم عند األداء ميارة  واحدة لكل من )الوثبات  -2

 الدورانات (
 . Body Skillشكل الجسم  -

 -: سادسالموضوع ال
ىي أن تنبثق عممية تدريبيم من خالل برامج عممية منظمة تنطمق من ات تدريب الناشئ        

خطط طويمة ومتوسطة وقصيرة كما يقسم الموسم التدريبي إلى فترات، وتقسم الفترات إلى مراحل 



3 

 

والمراحل إلى أسابيع واألسابيع إلى وحدات تدريبية ألن العمل باألسموب المنظم العممي يضمن 
 ئين والوصول بيم إلى أفضل مستوى ممكن.بمستوى الناش االرتقاء

 -من خالل ذلك يوجد محاور لموضوع البحث من الناحية النظرية والعممية وىي :
التعرف عمي أخالقيات التدريب وتأثير المجتمعات في التعرف أخالقيات التدريب وىناك  -1

 معايير لألخالق .

 . اإليقاعيفي الجمباز ( Passé Pivot)وكذلك كل أوضاع الباسيو -2

 شكل األداء . -
 التعرف عمي الخطوات الفنية.  -
 التعرف عمي الخطوات التعميمية . -

 -: ابعالموضوع الس

إلااااى المسااااتوى العااااالي باااادنيا  اتالالعباااابالوصااااول وماااان خااااالل التاااادريب واالسااااتمرار يااااتم 
 .وفسيولوجيا ومياريا ونفسيا، إذا يجب أن تكون ليذه العممية بعض الخصائص التي تميزىا

 -من خالل ذلك يوجد محاور لموضوع البحث من الناحية النظرية والعممية وىي :

 اتتوجيااو واإلرشاااد التربااوي الالعبااالتعاارف عمااي المبااادئ التربويااة لتاادريب االعبااين وال -1
 يا.مبادئو في رياضو الجمباز االيقاعي 

 . في الجمباز اإليقاعي التي يتم استخداميا (Ball)لكرةوكذلك كل أوضاع ا -2

 األداء . شكل -
 التعرف عمي الخطوات الفنية.  -
 التعرف عمي الخطوات التعميمية . -
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