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 جامعة دمنهور

 كلية التربية  

  2020- 2019جدول المواضيع البحثية المقرر للطالب  الترم الثاني للعام الدراسي                                                       

 26/6/2020الى  6/6/2020من يبدأ ارسال األبحاث 

 محمد المقطف - أستاذ المادة :  ا د                  مقرر : المهارات األساسية في التربية الرياضية        

 عربي   -شعبة :  طفولة الفرقة : األولى                                                               

 الرابط عنوان المواضيع الشعبة الفرقة المادة

المهارات 
األساسية في 

التربية 
 الرياضية

 االولى
 -طفولة 
 عربي

 طفل اعداد فى  تفصيليا الحركية التربية دور
 التعليمية االهداف تحقيق خالل من الروضة

 اجابتك معضد التربوية واالهداف المهارية واالهداف
 عملي كتطبيق مختلفتين صغيرتين لعبتين باستخدام

 اجاباتك لتوضيح الرسم مع

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-
GcoB5kqctD11tSZEILiBOYeNp-xPqlwU-T-
Oe0lUOElGN1lYN0FBSFFGRDZCOU02WFkwMU82Mi4u 
 
 

 االعداد فى  تفصيليا الحركية التربية اسهامات
 االهداف تحقيق خالل من الروضة الطفال المتكامل
 التربوية واالهداف المهارية واالهداف التعليمية
 مختلفتين حركيتين قصتين باستخدام اجابتك معضد

 اجاباتك لتوضيح الرسم مع عملي كتطبيق

تكلم عن دور التربية الحركية في استخدام مدخل ميل 
األطفال للعب في تحقيق الهدف التعليمي )تعلم العلوم 

 التربوية ( الطفال الروضة  

تكلم عن دور التربية الحركية في تحسين المهارات 
الحركية األساسية لطفل الروضة مستعينا بالشرح 

 والرسم لتطبيقين عمليين 

تأثير استخدام األلعاب الصغيرة والقصص  تكلم عن
الحركية في تحسين الصفات التربوية الطفال 

الروضة مع إعطاء مثال للعبة صغيرة وقصة حركية 
 توضح ذلك

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEILiBOYeNp-xPqlwU-T-Oe0lUOElGN1lYN0FBSFFGRDZCOU02WFkwMU82Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEILiBOYeNp-xPqlwU-T-Oe0lUOElGN1lYN0FBSFFGRDZCOU02WFkwMU82Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEILiBOYeNp-xPqlwU-T-Oe0lUOElGN1lYN0FBSFFGRDZCOU02WFkwMU82Mi4u
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تكلم عن مكونات و تخطيط درس التربية الحركية مع 
 إعطاء نموذج مقترح لدرس تربية حركية 

 

 تابع المواضيع البحثية

 

 

 الرابطنفس  عنوان المواضيع الشعبة الفرقة المادة

المهارات 
األساسية في 

 التربية الرياضية
 االولى

 -طفولة 
 عربي

الحركية من ناحية ) النمو خصائص التكلم عن 
النمو  –النمو العقلي  –الجسمي و الحركي 

مرحلة الروضة لطفل  النمو االنفعالي ( –االجتماعي 
الناحية التطبيقية وكيفية تحسين هذه الصفات من 

 للتربية الحركية

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-
GcoB5kqctD11tSZEILiBOYeNp-xPqlwU-T-
Oe0lUOElGN1lYN0FBSFFGRDZCOU02WFkwMU82Mi4u 
 

تكلم عن اهداف التربية الحركية تفصيليا مع إعطاء 
 األمثلة العملية لتحقيق تلك األهداف

تكلم عن مفهوم كل من التربية الحركية و التربية 
الرياضية والعالقة بينهما في مجال اعداد طفل 
 الروضة مع توضيح اجابتك بالتطبيقات العملية 

اشرح بالتفصيل القصة الحركية وما يمكن االستفادة 
منها في اعداد طفل مرحلة الروضة مع إعطاء 

   نموزجين لقصتين حركيتين متكاملتين

اشرح بالتفصيل األلعاب الصغيرة وما يمكن االستفادة 
منها في اعداد طفل مرحلة الروضة مع إعطاء 

 نموزجين للعبتين صغيرتين  متكاملتين  

تكلم عن اوجة االستفادة من دراستك لمادة المهارات 
األساسية في التربية الرياضية من مختلف االتجاهات 

 العداد طفل مرحلة الروضة 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEILiBOYeNp-xPqlwU-T-Oe0lUOElGN1lYN0FBSFFGRDZCOU02WFkwMU82Mi4u
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