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 الفصل االول -المرحلة الثانٌة مفردات منهاج مادة الجمناستك االٌقاعً لطالبات 

 قسم التربٌة الرٌاضٌة –لكلٌة التربٌة / جامعة سوران 

 المادة النظرٌة والعملٌة الشهر واالسبوع ت

  تشرٌن االول  1
 

 نبذة مختصرة عن تارٌخ الجمناستك االٌقاعً وسبب تسمٌة اللعبة)نظري( االسبوع الثانً 
 تهٌئة واعداد الجسم للطالبات)عملً(

 الجمناستك االٌقاعً واالهداف العامة له )نظري( االسبوع الثالث 
 االٌقاع الحركً واالٌقاع الموسٌقً والعالقة بٌنهما )نظري(

 التوافق الحركً الموسٌق )نظري(
 ارها )نظري(اهمٌة الموسٌقً وشروط اختٌ

 االوضاع االساسٌة للذراعٌن )عملً(

 للقدمٌن )عملً(االوضاع االساسٌة  االسبوع الرابع 
 خلفاً( )عملً( –جانباً  –السٌر االٌقاعً )اماماً 

  تشرٌن الثانً 2

 خلفاً( )عملً( -جانباً  –الركض االٌقاعً )اماماَ  االسبوع االول 
 انواع دروس الجمناستك االٌقاعً )نظري(

 اوضاع الوقوف )عملً( االسبوع الثانً 
 الوقوف بالرفع
 الوقوف بالوخز

 الشبٌهة بالرقص )نظري(الحركات 

 الخطوات فً الجمناستك االٌقاعً )عملً( االسبوع الثالث 
 خطوة الزحلقة

 ة الثالثٌةالخطو

 خطوة التقاطع االسبوع الرابع 
 امتحان عملً لما سبق من محاضرات عملً

 الوثبات فً الجمناستك االٌقاعً )عملً( االسبوع االول -كانون االول 3
 الوثب فتحاً 

 الخطوةوثبة 

 وثبة المقص )عملً( االسبوع الثانً 
 وثبة القطة)عملً(

 وثبة الغزال اماماً )عملً( االسبوع الثالث 
 وثبة لمس القدم )عملً(

 وثبة السمكة )عملً( االسبوع الرابع 
 وثبة القرفصاء )عملً(

 (اء )عملًوثبة االقع االسبوع الخامس 
 امتحان عملً بما سبق من حركات

 الدورانات فً وضع الوقوف )عملً( االسبوع االول -الثانًكانون  4
 دوران الحجلة على قدم واحد

 (درجة0930813063دوران بالقفز)

 الدوران على راس اصابع القدم على شكل طائر لق لق )عملً( االسبوع الثانً 
 دوران طاحونة )مٌل الجذع للخلف( )عملً(

 الفصل االولامتحان نظري نهاٌة  االسبوع الثالث 

 ة الفصل االولامتحان عملً نهاٌ االسبوع الرابع 

 



 

 

 

 الفصل الثانً – مفردات منهاج مادة الجمناستك االٌقاعً لطالبات المرحلة الثانٌة
 قسم التربٌة الرٌاضٌة –لكلٌة التربٌة / جامعة سوران 

 المادة النظرٌة والعملٌة الشهر واالسبوع ت

بعض الخطوات المقترحة لكٌفٌة التفكٌر فً تكوٌن التمرٌنات االٌقاعٌة الحدٌثة  االسبوع االول –شباط  1
 )الفردٌة( بشكلها النهائً )نظري(

 التطور التارٌخً الدوات الجمناستك االٌقاعً )نظري(
 حركات الجمناستك االٌقاعً باستخدام االدوات )عملً(

 اداة الشرٌط )عملٌة ونظري( االسبوع الثانً 
 ونظري( الشرٌط )عملًمواصفات 

 الحركات الفنٌة للشرٌط
 الحركات الثعبانٌة )عملً (
 الحركات الحلزونٌة )عملً(

 )عملً(الدوائر االسبوع الثالث 
 )عملً(المرجحات

 ( )عملً(8الشكل رقم ) االسبوع الرابع 
 المرور خالل الشرٌط )عملً(

 رمً واستالم الشرٌط )عملً( االسبوع االول –اذار  2
 اداة الحبل ومواصفاته )نظري وعملً(

 الوثبات داخل الحبل )عملً(

 (الحجالت والقفزات داخل الحبل )عملً االسبوع الثانً 
 واستالم الحبل )عملً( الرمً

 ( بالحبل )عملً(8الشكل رقم ) االسبوع الثالث 
 رمً احد نهاٌتً الحبل )عملً(

 الدورانات بالحبل )عملً( االسبوع الرابع 
 رجحات بالحبل )عملً(الم

 اداة الشاخص وماصفاته )نظري وعملً( االسبوع االول -نٌسان 3
 الحركات الفنٌة المستخدمة باداة الشاخص )عملً(

 الطواحٌن )عملً(

 ضرب الشواخص)عملً( االسبوع الثانً 
 الرمً واالستالم )عملً(

 الحركات المتوازٌة )عملً( االسبوع الثالث 
 المرجحات )عملً(

 الدوائر بالذراعٌن )عملً( االسبوع الرابع 
 ( )عملً(8الشكل رقم )

 اداء سالسل حركٌة للطالبات مع االدوات  االسبوع االول-اٌار 4
 التدرٌب على السالسل الحركٌة

 امتحان نظري للطالبات االسبوع الثانً 

 امتحان عملً للطالبات االسبوع الثالث 

 للطالباتامتحان عملً  االسبوع الرابع 



 

 

 
 
 
 

Chapter one 
Vocabulary curriculum material for students rhythmic gymnastics second phase 

-college of education department of physical education  
Month and week Theoretical and practical material 

October – second week -Date of rhythmic gymnastics. 
- prepare the body of student. 

-Third week -Locomotor rhythm and the rhythm of music and the 
relationship between them. 
-The basic conditions of the arms.  

-Fourth week -The basic conditions for the feet. 
-walking rhythmic.  
 

2-Novmber  
-First week 
 

 
-Springing rhythmic. 
-Types of rhythmic gymnastics lessons. 

-second week -Conditions of the stand. 
-Dance- like Movements. 

-Third week -Steps in rhythmic gymnastics. 

-Fourth week -Steps in rhythmic gymnastics. 
 - Practical exam.    

3-December  

-First week -Dashes rhythmic gymnastics. 
-Second week -Dashes in rhythmic gymnastics. 

-Third week -Dashes in rhythmic gymnastics. 
-Fourth week -Dashes in rhythmic gymnastics. 

-Fifth week -Dashes in rhythmic gymnastics. 
-Practical exam leaps. 

4- January   

-First week -Turns a standing position. 
-Second week -Turns a standing position. 

-Third week -The theoretical exam to the end of the first quarter. 
-Fourth week -Practical exam for the end of the first quarter. 

 
  



 

 

 
Chapter two 

Vocabulary curriculum material for students rhythmic gymnastics second phase -college of education 
department of physical Education 

Month and week Theoretical and practical material 

1-February  

-First week -Some proposed steps for how to think in the formation of modern 
rhythmic exercises (individual) in its final form. 
-the historical development of tools rhythmic gymnastics. 
-Rhythmic gymnastics movement using tools. 

-Second week -Tool tape. 
-Artistic movements of the tape.  

-Third week - Circuits. 
-Weighted. 

-Fourth week -Figure (8). 
-Traffic through the tape. 

2-Mrach   

-First week -Throw the tape and pick. 
-Rope tool. 
-Dashes inside the Rope. 

-Second week -Partridge and jump rope inside. 
-Throw the rope and received.  

-Third week -Figure (8). 
-Throwing one of the ends of the rope. 

-Fourth week -Turns rope. 
-Weighted rope. 

3-April 
-First week 

 
-Tools pillar 
-Art movements devise which pillar 
-Small circles. 
-Windmills. 

-Second week -Hit the pillars. 
-throwing and receiving. 

-Third  week Parallel movements. 
Weighted. 

-Fourth week Circuit by arms. 
Figure (8). 

4-May  

-First week -Performance of kinetic chains by the students with the tools 
Training on the kinetic chains. 

-Second week -Theoretical exam. 

-Third week -Practical exam. 

-Fourth week -Practical exam. 

 
  



 

 

 

 ع الدرجات لمادة جمناستٌك األٌقاعًكٌفٌة توزٌ

 

 

 

 

 طارق ءوال. دم.هدرست الوادة 

  

 درجة السعً

 (40) % 

 الفصل الثانً

(20)% 

 عملً

(15)% 

 نظري

(5)% 

 الفصل االول

(20)% 

 عملً

(15)% 

 نظري

(5)% 

 درجة االمتحان النهائً

(60)% 

 عملً

(40)% 

 نظري

(20)% 



 

 

 

 

 المصادر المعتمدة علٌها:

 

 .وٌكبٌدٌا.الموسوعة الحرة، االنترنٌت 

 

  1181اسس تعلٌم جمناستك األٌقاعً : وجٌه محجوب و اسٌا كاظم. 

 

 

 1181فً الجمباز: د. لستٌكاٌا ترجمة الدكتور جنٌد بشٌر  الحركات األٌقاعٌة. 

 

  2002اساسٌات التمرٌنات األٌقاعٌة : د. عطٌات دمحم خطاب و أخرون. 

 

 


