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 كانی : ی كۆرس و ئاهانجو پىختو
   م طتالَ لتَ یی )للیاقتح الثذًیتح   طترَ لێِتاذْ  هَساًظتری  تۆ ئاػٌا تًّْی قْذاتی تَ َ ك ذایَ رٍ طَ  م كۆرطَ ئَ 

طتتایًی     لتتَ ٍّ ل ئتتَ گتتَ لَ،گتتزیي  ردٍ كاى ٍّ ّاًتتَی خْیٌیتتذى كتتاًی  طتتال دیتتار  كزاٍّ  ذتتَ تاتَ   پی خؼتترَ خْێٌذًتتذا تتتَ

ئیظترا یم  یی تتَ طترَ پیتك ُتاذّْ  لیِتاذْ  هَرێشكزدًتی   لتَ  تٍّْ لیك ُتَ ذێكتَیكاًذا  رسػتَ ٍّ  ًیْ پظتۆۆرٍ لَ راتزدّّدا

رذْكی ًتتْ   پتتَ  طتتریي تتتَ ّپؼتتد تَكاى  رسػتتیَ ٍّ  كادیوتتَ ر ّ ئَ ًرَ طتتَ  ًتتذٍ ًاٍّ    ساًظتتری لتتَ ٍّ ًتتذیي لیكۆلیٌتتَ پی چَ تتتَ

ّ  یًذرّطتر ذًَی  ییتَ  تتَ  طرَ یٍْ م پَ كَ ػی یَ ع تَ دّّتَ  كزید تَ یی دٍ طرَ   هَكاًی لیِاذْ پیك ُاذٍْ  كَ  ّذٍْ ركَ دٍ

ذی  ًی هزۆڤایتَ ییتَ  ذیكی گزًك تَ خشهَع  هَ ئَ  رسػی كَ كارساًی ًٍّجام داًی  ػیْاسّ ئَ  تَ  طرَ یٍْ ذز پَ   كَ ػَ تَ

  لتَ ًی ئتاتّْر  ییتَ  گاذتَ ذی  ... ذتاكْ دٍ یهَ ذرّطتری ّطتًَ   ّ ذَ طرَ لیِاذّْ  هَ   ٍّ رس كزدًَ تَرّّ   ى لَ كَ دٍ

تتّْى   ٍّ ػتَ ٍّ م رّاًگاًَ لتَ كاى ّ طتد ُیٌتاًی پیؼتثزكیَ دٍ كاًی هیِتاًی تتۆ تَ پیغ تزكیتَ  ػذار  كزدًی لَ رّّ  تَ

ّ  كاى رسػتیَ ٍّ یواًگایَ ّ پَیكاى  رسػتَ ٍّ  ك قْذاتخاًتَ كاى ٍّ كادیوتَ ئَ  ًتذٍ ًاٍّ  كاًی خْێٌتذى لتَ پزۆگزاهتَ  ػیك لتَ تَ

 .   پیذراٍّ رٍ پَكاى  رسػیَ ٍّ  كۆلیژٍ

 

  ِتتاذْێل  تتتَ  طتترَ یٍْ پَ  كتتَ  physical activity  یي  كتتَ كاى دٍ رسػتتیَ ژداریتتَ ٍَّ تتاطتتی  تههادا:  ره سههو لو 

دى ّ كتز  ػتَ ذی گَ چۆًیتًَی    هیتا ّ ییتَ ػتیٍْ ك تَ ر یاریتَ ُتَكاًی  ّاّ  پیكِاذتَ ذتَ ئیٌجا الثذًیح    اقحی)لل یی طرَ هَ

  ّژهتَ ذَ  قْذتاتی لتَتتۆ ئاػتٌا تتًّْی    كَ ػتهَ   هَ ػت  ّ هتۆر  ریگایتَ ّ ػتیْاس  هَ   كاى   پیك ُاذتَ ٍّ رسكزدًَ تَ

چتۆى   ّاذتَ ٔ ساذٔ)ختْدٓ فیزكزدً رسع ٍّ  خ تَ تْار  خشهَ  چیرَ دٍ  م كۆرطَ ئَ  ٍّ م رّاًگَ لَكاى ّ  ساًظریَ ًْیَ

ساًكتۆ   رچًّْی لَ قْذاتی دّایی دٍ  ُۆكاریكی گزًگ كَ  تیرَ دٍ  كاًی خۆ   تذاخ كَ ُزٍ تَ  تَ  رٍ ترْاًید پَ  كَ قۆذاتیَ

ر   ّخۆع كاریگتَ راطترَ ع  هتَ رس  ئَ تتْار  ٍّ  كادیوی لتَ طیكی ئتَ كَ  ّ تثیرَ  لگَ كۆهَ  خ تكاخ تَ ترْاًید خشهَ

  م كۆرطتتتَ ئتتَ كتتاخ  دٍ ذی هزۆڤایتتَ  خ تتتَ ّخۆع خشهتتَ رسع ّراطتتترَ رّپێغ تزدًتتی ٍّ تتتَذی  ر خشهتتَ طتتََ تیتتد ل دٍ

ئایتا چتۆى   كتَكتزێي  فیزدٍ   ٍّ كزیرتَ ػتیْاسیكی ًتْ  تتۆ قْذاتیتاى رًّذٍ كاًی فێزكتزدى تَ ساًظتریَ  قۆًاغَّخۆع  راطرَ

  رسػتی لتَ   ئاطتری ٍّ ٍّ رس كزدًتَ لگا تتۆ تتَ كزدًتی كۆهتَ  ئاراطترَ  ر تگیتزیي لتَ داُتاذّْدا رۆلتی كاریگتَ  لَترْاًیي 

ساًظتری      ٍّ لێكۆلیٌتَُا  رٍّ ُتَ كاى ٍّ كاى ّ هیِاًیتَ ًاّخۆیتَ  ّاًیتَ ذْاًا تتۆ پالَ لثژاردًی یاریشاًی تَ كْردطراى ّ َُ

پتیغ چتًّْی   رٍّ ر تتَ طتَ  ّ خۆ كار تكاذتَ راطرَترْاًید یی  طرَ ی لیِاذّْ  هَّپێغ تزدً رٍ م تێٌیي تۆ تَ رَُ ًۆ  تَ

طتیكی  كتْ كَ داُتاذّْدا ٍّ  قْذاتی تكتاخ لتَ  ترْاًید ّا لَ  م كۆرطَ ّار  ئَ لگایی كْردٍ كۆهَ  رسع لَ ّ ٍّ  ردٍ رٍّ پَ

   طتترَ ًی هَ ییتتَ   دیزاطتتَ رّى رسػتتی یكی ٍّ فَ لظتتَ ریگتتایی فَ  رسػتتی لتتَ   ٍّ ردٍ رٍّ تتتْار  پتتَ  كادیوی لتتَ ئتتَ

 ذی . لگایی هزۆڤایَ كۆهَ  خ تَ تكاخ تۆ خشهَرسػْاًاى  ٍّ
 

 جی خىینذى : نهو هو رتىوكی پو
 

ر  طَ ًرزًێد لَ كاًی ئَ رچاٍّ ًّْطزید  ّ طَ دٍ  كَ ل ّاًَ گَ تاع ساًزا لَ ر تَ گَ ر كرثێكی ذزیغ ئَ ُا َُ رٍّ َُ ٍّ

 .  كاى ًّْطزاٍّ ع كزاٍّ پیؼكَ  ّاًَ
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هظعذ علٔ هحوْد:الصحح ّاللیاقح الثذًیح )هذكزاخ غیز هٌؼْرج ،كلیح الوعلویي تالهٌفذج،ّسارج الوعارف ،الوولكح -
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 : وه تاقيكردنو
    ٍّ   خْارٍ م ػیٍْ تَدرێد  ًجام دٍ ئَ  كۆذایی طال  ٍّ ّ ذاقی كزدًَ  ًجی طایًَ رس  ّ رٍ كاًی ٍّ ًوزٍ
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ع كزدًی  داتَ

 كاى ًوزٍ

رس     ٍّ ٍّ ذاقی كزدًَ

 م كَ یَ

  رس ٍّ   ٍّ كزدًَ یذاق

 م دٍّّ

  كۆذایی  ٍّ ذاقی كزدًَ

 طال

 كاى  كۆ  گؼری ًوزٍ

 %800 یكیپزاكر ۆ زیذ یكیپزاكر ۆ زیذ پزاكریكی ذیزۆ 

2 84 2 84 40 20 
 

  كاذتَ گؼتری دٍ تَ  رٍ طتَ   لَ %  ًوز2ٍ)م  م ّ دٍّّ كَ رس  یَ ٍّ  لَكاى  ّ راُیٌاًَ  ٍّ كاًی هالَ ركَ ّ چایكی پۆل ّ ئَ 

هی  هتتی تتتَ  ٍّ رٍ طتتَ  م یاطتتایَ ّا ئتتَ ًتتذ  )هزكتتش   ئتتَ ًاٍّ  كاى كتتزاى تتتَ ٍّ ر ُتتاذّْ ذتتاقی كزدًتتَ گتتَ یم ئَ %   ،تتت1َ)

 كزید .  كاى دٍ ٍّ   ذاقیكزدًَ ع ّ لیژًَ ذی تَ رۆكایَ ذی ّ طَ رێٌوا  راگزایَ  لكْ كار تَ ًاكزید تَ

ر  ُتَ  لتَ  دریتد ّاذتَ ًجام دٍ یكی )پزكریكتی   ذیتۆر    ئتَ ٍّ كزدًتَذتاقی   فرتَ   5َُ)ر  ُتَّاّ تتًّْی  ذێثیٌی // پاع ذَ

 كزید . دٍ  ٍّ رسیك دّّ ذاقی كزدًَ ٍّ

یهی  : ٍّ  ّید ًوًَْ یهی كْرذیاى دٍ یاى ٍّ یم سۆرتَ تید ،تَ كاى هۆراّهۆر دٍ پزطیارٍ  خ تَ تارٍ طَ -

كْرذی  ك ، تَ یَ   ًوًَْ ٍّ ل ُیٌاًَ گَ لَ  ًاًَ تكَ هَ ئَ   ،پیٌاطَ  ٍّ كاى راطد تكَ ّذَ ،چَ  لثژیزٍ راطد َُ

 ....ُرذ .  تٌّْطَ  هاًَ طز ئَ لَ

:   كی گًْجتا ًوًْتَ یَ ػتیٍْ ّ تَكاى  پی ریٌوایتَ هی تكتاخ تتَ هتی تتَ  ٍّ ركی هالتَ ئتَ  ر قْذاتی پیْیظرَ طَ لَ 

ی راپتتۆرذ -  ٍّ كتتَ ّاًَ  طتتد تیتتد تتتَ یٍْ پَ  لیتتش  كتتَسهتتاًی ئیٌگ  ذیك لتتَ رگیزاًتتی تاتتتَ ٍّ –ذیك    تاتتتَ ٍّ كتتْرخ كزدًتتَ

 كاى )كْیش . كْرذَ  ٍّ ذاقیكزدًَ - رس  ٍّ

كاذی  ر لتَ گتَ لكرزۆًی یتاى هیوتۆر  ّ ئَ   ئتَ ػتیٍْ گیزدریتد ًتاكز  تَ ردٍ س ٍّ ر كاغتَ طتَ ًیا لَ ذتَ  ٍّ كاًی هالتَ ركَ ئَ

قْذتتاتی   ك لتتَ یَ ُیچ ػتتیٍْ م تتتَ كزێتتد تتتۆ هتتار  دٍّّ اب دٍ  تتتۆ حظتت   ًوتتزٍ ّا ًیتتٍْ كزا ئتتَ ع ًتتَ دیتتاریكزاّدا پێؼتتكَ

   رًاگیزێد . ٍّ
 

كان:اسایهی
قْذاتیتاى     درا تتَ ٍّ   پاع ئَ  كَ رٍ )هحاسٍ  كَ ّاًَ  یك لَ ّذٌی كۆپَ طد كَ دٍ  لَ  رپزطیارٍ قْذاتی خۆ  تَ 

 .  رّارّ ًوزٍ تَ   گْیزٍ  كاى تَ كْیشٍ  ٍّ كاًی هالَ ركَ لگزذٌی كۆپی ئَ ،ّ َُ

ّ  ًزێد لَ ّا )طفز    تۆ دادٍ ئَ  كَ ّاًَ  تّْ لَ ًَ  ئاهادٍ  ّاذَتی ُۆ  ّخ تَ دّا كَ  ّاًَ 2ر قْذاتی  گَ ئَ -

   رخاًكزاٍّ   تۆ چایكی پۆل ذَ یَ ًوزٍ

   خْیٌذى  ّ طالَ ۆ ئَچّْ ت رًَ دٍ  ّذّْ ّاذَ كَ  ّا تَ ئَ  كَ ّاًَ  تّْ لَ ًَ    هار ئاهاد2ٍ)   ر قْذاتی لَ گَ ئَ -

قثْل   ٍّ   خْارٍ ذاًَ م حالَ ًیا لَ كاى ذَ ٍّ   ذاقیكزدًَ ٍّ كزدًَ كاى ّ دّّتارٍ ركَ   ئَ ٍّ راًَ ًگ گَ درٍ -

 كزێد : دٍ

ع پیْیظری تَ  هَ خیشاى   ئَ  لَ  ًگاًَ دۆخیكی ذَ –ّذٌی قْذاتی  خۆع كَ ًَ  ) ًوًَْ  ًگاًَ كاًی ذَ ذَ حالَ   -

 .  ٍّ رێگایی دۆكیویٌرَ  كاًی پشیؼك لَ ر  رێی ذێثچید ّ ذێثیٌیَ گَ ئَ  یَ َُ  ٍّ ػَ رۆك تَ پؼرگیز  طَ

  قْذاتی لَ  تًّْی راپۆرذی پشیؼكی پیْیظرَ ًَ  ٍّ خۆػیَ ُۆ  ًَ كاى  تَ ٍّ ذاقیكزدًَ  تًّْی قْذاتی لَ ًَ  ئاهادٍ -

    تكاخ . كَ ػَ رۆك تَ رداًی طَ كاذژهیزدا طَ 42   هاٍّ

 
 
 

  



 دێتكز یه تَ یه دێكز دٍ  كَ   كَیًش   ّ خؼرَ رصۆك یكاً ذَ تاتَ

COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVE 

 

 Fitness    البدنية:اللياقة 

 االضبْع
 مفسدات امليَج 

 املالحظات املادٗ العنلٔ٘ املادٗ اليظسٓ٘ 

 االّل

)أىػٔط٘ ّقت الفساغ   physical activityاليػاط البدىٙ 
leisure time  - ًٓالتنسExercise   ) قْاعٔد التدزٓب
 -عياصس  -  Methods of trainingلتينٔ٘ اللٔاق٘ البدىٔ٘ 

طسٓق تينٔ٘  –الالٍْأٜ٘(  -طسق تينٔ٘ اللٔاق٘ الطاق٘)اهلْاٜٕ
 املسّى٘(  –التخنل العضلٙ  –اللٔاق٘ العضلٔ٘ )القْٗ العضلٔ٘ 

  

 الثاىٙ 

  أىْاعَا)   - اٍنٔتَا –مفَْو اللٔاق٘ 

(Medical-nutritional-metabolic-
morphological-physical-special-motor-

muscular-energy-aerobic-sterngth-
psychological-social-mental-total) 

 العالق٘ بني الصخ٘ ّاللٔاق٘ البدىٔ٘

  

 الثالث 

 مكْىات اللٔاق٘ البدىٔ٘ املستبط٘ بالصخ٘
 -أٍنٔ٘ -تعسٓفَا   endurance )املطاّل٘( التخنل 

ّضاٜل ّطسق تدزٓب التخنل اهلْاٜٕ –أضظ تينٔ٘  -اقطامَا
  )أٍه الطسق التدزٓبٔ٘ لتطْٓسٍا( مناذج التدزٓبات  –ّالالٍْاٜٕ 

  

  ّعالقتُ بالقْٗ ّالطسع٘ التخنل التدزٓبات   السابع 

  اخلامظ 
 -عضللٕ اابلت(    –)عضللٕ حسىلٙ   التدزٓبات التخنلل  

  تينٔ٘أضظ 

 الطادع 

 –أٍنٔل٘   –تعسٓفَا    muscular strengthالقْٗ العضلٔ٘ 
تلدزٓبات القلْٗ    –العْامل املؤاسٗ علَٔا  –أىْاع القْٗ العضلٔ٘ 

االضللظ العلنٔلل٘   –العضلللٔ٘ باضللت داو التللدزٓبات باالاقللال   
 )أٍه الطسق التدزٓبٔ٘ لتطْٓسٍا(   املطت دم٘ لتينٔ٘ القْٗ العضلٔ٘

  

  الطابع 
العنل العضلٙ  –التدزٓبات العنل العضلٙ الدٓيامكٙ 

أّ  العنل العضلٙ الثابت احلسىٙ -  isometric الثابت 
  املسىب ميَنا 

 

  التدزٓبات البلْٔمرتٓ٘ لتينٔ٘ القْٗ العضلٔ٘   الثامً 

 التاضع
 –تعسفَٔللا  -  body compositionالتكللًْٓ امطللنٙ 

 اىْاعَا 
 أٍنٔتَا  – تقطٔنَا  -أٍنٔ٘  –  تعسٓفَا  flexibility ملسّى٘ا
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  تدزٓبات االطال٘ الثابت٘  - التدزٓبات االطال٘ العام٘   العاغس 

  التدزٓبات املسّى٘ يف السٓاضات امل تلف٘  احلادٖ عػس 

 الثاىٕ عػس 
 مكْىات اللٔاق٘ البدىٔ٘ املستبط٘ باالداٛ املَازٚ

املكْىات االضاضٔ٘  –أٍنٔ٘ –تعسٓفَا  -   agilityالسغاق٘ 
 تينٔ٘ طسق  –أىْاعَا  –لعيصس السغاق٘ 

  

   تدزٓبات السغاق٘ العام٘   الثالث عػس 

  اخلاص٘ تدزٓبات السغاق٘   السابع عػس 

 اخلامظ عػس 
أىْاعَا  –مٔكاىصو االلتصاٌ  –تعسٓفَا  -  balance اللتصاٌا
 احلسىٙ (  –قٔاع االلتصاٌ )الثابت  –العْامل املؤاسٗ علَٔا  –

  

  االلتصاٌ احلسىٙ  –االلتصاٌ الثابت تدزٓبات   الطادع عػس 

 الطابع عػس 
  -اىْاعَا –تعسٓفَا  -  coordinationاحلسىٙ   التْافق

 حتطني التْافق احلسىٙ 
  

  لتخطني  التْافق احلسىٙ  تدزٓبات  الثامً عػس 

 التاضع عػس 
طسق املطت دم٘ لتينٔ٘  –تعسٓفَا  -  powerالعضلٔ٘  القدزٗ

 القْٗ العضلٔ٘ 
  

   (  )للقدزِ تدزٓب البٔلْمرتٚ  العػسٌّ 

 احلادٚ ّ العػسٌّ 
عالق٘ الطسع٘ بامَاش العصيب ّ  -أٍنٔ٘  – speedطسع٘ال

أىْاع ّأغكال  –العْامل املؤاسٗ يف الطسع٘  –القدزات البدىٔ٘ 
 خطْاط ّتينٔ٘ أىْاع ّأغكال الطسع٘  –الطسع٘ 

  

  التدزٓبات الطسع٘   الثاىٙ ّ العػسٌّ 

  تدزٓبات ضد مقاّم٘ لتينٔ٘ الطسع٘  الثالث ّ العػسٌّ 

 السابع ّالعػسٌّ 
 –عياصس الغراٛ –التغرٓ٘ ّالتخكه يف الْشٌ )أضظ التغرٓ٘ 

 متطلبات امطه مً الطاق٘ (
  

 اىقاض الْشٌ – weight controlالتخكه يف الْشٌ  اخلامظ ّ العػسٌّ 

weight reduction  
  

  الطادع ّ العػسٌّ 
الْضاٜل املطاعدٗ علٙ اىقاض الْشٌ )التنسٓيات املْجَ٘ 

  الىقاض الْشٌ( 

  الطابع ّ العػسٌّ 
الوسائل المساعدة على انقاض الوزن )التمرينات 

 الموجهة النقاض الوزن(
 

 


