
 جامعة المنوفية      

 كلية التربية الرياضية   

 م9191/ 9102 موضوعات مادة الكاراتيه الفرقة األولي بنين وبنات     المنازالت والرياضات الفردية
  

 

 ) األاسالي  األربعة ( للكاراتيهتحاد الدولي الفي ا مدارس الو اسالي األتعددت     -الموضوع األول :

الفرق بين األاسالي   -مميزاتها – تهاأهمي –هذه األاسالي  موضحا الفرق بينها من حيث شروطها لشرح الوضح ذلك في ضوء 

 األربعة .

تقسيمات  -رياضة الكاراتيه مفهوم  –ماهية الكاراتيه  -  الكاراتيه رياضة مسابقات  تكلم عن  -: لثانيالموضوع ا

 كل قاسم .فروع  –فروع كل قاسم من أقاسام رياضة الكاراتيه  -رياضة الكاراتيه

 –شرح األداء الفني لكل وضع   من حيث األوضاع األساسية في رياضة الكاراتيهتكلم مع الشرح عن أهم   -: لثالثالموضوع ا

 يح .وضع أشكال أو راسومات للتوضمع  –الشائعة األخطاء  –التعليمية الخطوات 

شرح األداء الفني لكل  حيث من الكاراتيهسية في رياضة األساالهجومية المهارات تكلم عن أهم     -:رابعالموضوع ال

 يح .وضع أشكال أو راسومات للتوضمع  –الشائعة األخطاء  –التعليمية الخطوات  – مهارة 

 مهارة شرح األداء الفني لكل  حيث من الكاراتيهسية في رياضة األسا دفاعيةالالمهارات تكلم عن أهم  -: خامسالموضوع ال

 يح .وضع أشكال أو راسومات للتوضمع  –الشائعة األخطاء  –التعليمية الخطوات  –

اللياقة البدنية عناصر  –أهميته  –من حيث مفهومه  اإلعداد البدني ورياضة الكاراتيهتكلم بالتفصيل عن    -: اسادسالموضوع ال

 تدريبات لتحاسين هذا العنصر.خمس بالشرح التفصيلي مع وضع من وجهة نظرك  رالخاصة بالعبي الكاراتيه مع تناول أهم عنص

 الكاراتيه في الصيه-تيه في الهند االكار)األتية في بعض الدول  وتاريخ الكاراتيهتكلم عن نشأة        -:اسابعالموضوع ال

  (الكاراتيه في الىاليات المتحدة األمريكية -في جزر هاوايالكاراتيه  -الكاراتيه في اليابان - الكاراتيه في جزر أوكيناوا

  ة تاريخ الكاراتيه في جمهوري - تاريخ الكاراتيه في الوطن العربي) وتاريخ الكاراتيهتكلم عن نشأة  -:ثامنالموضوع ال

 (مصر العربية

 .المهاري مراحل االدعدا  - المهاريأهداف اإلدعدا   -لالدعب الكاراتيه  المهاريدعدا  اإل -: تااسعالموضوع ال

 .تيهاالكار رياضةالماستخدمة في طرق التدريس أهم  .مراحل إتقان الالدعب للمهارة الحركية -مفهىم المهارة  -

     التي تم درااستها مع التوضيح بالراسم والشرح التفصيلي .قات الكاراتيه بأهم مواد قانون ماسا  -:عاشرالموضوع ال
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