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تقديرات الفصل

معلومات اضافية

تعليؼ الظالبات كيفية اداء التسريشات البدنية وكيفية تعليسها
تاثير التسريشات على اجهزة الجدؼ والسجاميع العزلية مؽ حيث حجؼ العزلة

ونؾع االنقباض العزلي فزالً عؽ مراحل الشسؾ
أسس ومبادئ التسريشات البدنية
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المادة النظرية
التسريشات الرياضية في مرر القديسة وبالد
ما بيؽ الشهريؽ
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7
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السدرسة االنكليزية والفرندية للتسريشات
الرياضية

السدرسة السجرية والسررية للتسريشات
الرياضية

12

تسريشات االيروبيػ  /تسريشات التايبؾ
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انؾاع التسريشات الرياضية مؽ حيث :

 تأثير التسريشات على اجهزة الجدؼ استخدام االدوات -وعيفة التسريؽ

السجسؾعات العزلية السدتهدفة -غرض التسريؽ

 -طبيعة أداء التسريؽ

 -الدور الذي يؤديه التسريؽ

 حجؼ العزالت السذاركة في التسريؽ -نؾع الحركة

 -نؾع االنقباض العزلي

الخرائص العامة لبعض مراحل الشسؾ

والتسريشات السشاسبة لها :

مرحلة الرضاعة ( 1يؾم  -عاميؽ)

مرحلة الظفؾلة السبكرة – ما قبل السدرسة

الى الحزانة ( 2-5سشؾات)

مرحلة الظفؾلة الستؾسظة مؽ الرف األول

الى الرف الثالث االبتدائي ( 9-6سشؾات)
مرحلة الظفؾلة الستأخرة مؽ الرف الرابع

الى الرف الدادس االبتدائي ( 15-9سشة)

مرحلة السراهقة السبكرة السرحلة االعدادية

( 12-15سشة)

مرحلة السراهقة الستؾسظة السرحلة الثانؾية

( 18-12سشة)

مرحلة السراهقة الستأخرة التعليؼ الجامعي

( 55-18سشة)

59

امتحان نغري فرل ثاني

05

امتحان عسلي فرل ثاني

01
توقيع االستاذ

توقيع العميد

