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 :مقدمة 

 

ٌمكن لمعلم التربٌة الرٌاضٌة الناجح التصرف فً حالة عدم توفر بعض األدوات واألجهزة الالزمة 

األدوات البدٌلة أو القٌام باستعمال عناصر البٌئة  إلخراج درس التربٌة الرٌاضٌة ، وذلك بتوفٌر بعض

  .لتصنٌع تلك األدوات ٌدوٌا . كما ٌمكن للمعلم إشراك بعض الطالب )) التالمٌذ (( فً ذلك 

 . جوانب يجب مراعاتها في تلك األدوات البديلة ومنها وهناك عدة

 . عرف علٌهاـــ العمل على إتاحة الفرصة لتالمٌذ الكتساب اإلحساس باألداء والت

 . ـــ ضرورة التنوٌع والتغٌٌر المتعاقب فً استعمال تلك األدوات لتوفٌر عنصر التشوٌق

 . ـــ ٌجب اإلعداد المسبق لألدوات قبل الدروس وتنظٌمها وترتٌبها بما ٌتٌح إخراج الدرس

 . ـــ ٌجب تنظٌم عملٌات التسلٌم واالستالم لألدوات

 . وات وسالمة التخزٌنـــ تعلٌم التالمٌذ طرق حفظ األد

 . ـــ فهم القدر الكبٌر من التدرٌب الكتساب اللٌاقة

 . ـــ تعمل على تنمٌة اإلحساس والتوقٌت

 . الموضوعةـــ تحقٌق الرغبات التربوٌة للتالمٌذ وفقا لألهداف 

 . ـــ متعددة األغراض واألشكال إلتاحة فرصة جٌدة لالستخدام

 . البٌئة المحٌطةـــ سهلة التصنٌع وتستغل عناصر 

 . ـــ سهلة النقل وٌتوفر فٌها عنصر األمان والسالمة

وفٌما ٌلً عددا من األدوات الصغٌرة والبدٌلة التً ٌمكن للمعلم إحاللها محل األدوات واألجهزة 

 .  أن ٌختار منها ما ٌالئم المرحلة السنٌة القانونٌة للرٌاضات واأللعاب والمهارات المختلفة ، وعلٌه
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 األدوات البدٌلة األداة م

كرات السلة والقدم والٌد  1
 وااللعاب الصغٌرةوالطائرة 

 

شراب بحٌث تحشً بقطع من القماش القدٌم او االسفنج بالحجم ٌمكن عمل كرات من ال
المطلوب وفقا للغرض من االستخدام واللف بخٌوط دقٌقة وكلما زادت نسب االسفنج 
زادت قوة ارتدادها فً التنطٌط وٌمكن ان تصنع بألوان مختلفة الختالف لون الخٌط 

قمشة القدٌمة كحشوات التً تلف به الكرة . كما ٌمكن االستفادة من االوراق واال
دائرٌة فً أكٌاس ناٌلون مع ضغطها وتغلٌفها وفق الحجم المطلوب وربطها أو لصقها 

 بالصق أو تغلٌفها بقماش خارجً.

تستخدم األغلفة القدٌمة للكرات المختلفة بأن تحشً بالقطن أو الرمل وكلما زادت  الكرات الطبٌة الثقٌلة 2
 نسبة الرمل زاد ثقل الكرة وفقا لقدرات الطالب .

 قوائم وثب عالً وزانة 3
 

بت فً األرض علً جانبً حفرة الوثب قوائم خشبٌة أو مواسٌر أو فروع شجر وتث

 سم فً الجهة األخرى لوضع العارضة علٌها. 5-2وتدق مسامٌر كل 

ادي فً نهاٌته ثقالن مثل كٌس صغٌر محشو بالرمل لمنع ٌمكن استخدام حبل ع عارضات الوثب والقفز 4
 ارتخائه او جرٌد النخل الخفٌف.

 الحواجز 5

 

قوائم خشبٌة من الخشب العادي مدرجة من خلف وٌثبت كل زوج منها فً االرض 
لوجه سم بٌنهما . ومسامٌر صغٌرة مثبتة على ا 120علً جانبً الحارة فً المضمار 

سم بعد تثبٌت القائم وتوضع عارضة صغٌرة بٌن 107-50الخلفً لكل قائم بارتفاع 

قائمٌن من الخشب او البالستٌك وبهذا ٌمكن رفع وخفض العارضة تبعا للتدرج فً 
التدرٌب للحواجز العشرة فً كل السباقات والمسافات بٌنهما وفق ما ٌري مناسب 

القانونٌة كما ٌمكن عمل حواجز من مواسٌر  لقدرات الطالب وما ٌندرج مع القٌاسات
 البالستٌك وقطع الكارتون والفالٌن

سم 270- 230عواد الخٌزران بطول أٌمكن استخدام قطع من الخشب العادي او من  الرمح 6

تقرٌبا تدخل فً طرفه الخلفً قطعة من المواسٌر الحدٌدٌة او تثبٌت كتلة من اسمنت 
جرام وٌمكن  800ه فً الهواء بحٌث ٌكون وزنه تقرٌبا نتكون فً المقدمة لحفظ تواز

سم ٌثبت فً نهاٌته كتلة خشب او من  20استخدام قطعة من الخشب االملس طولة 

 50طولها  اسمنت تكون فً المقدمة عند الرمً كما ٌمكن استخدام ماسورة من الحدٌد

استخدام  وباإلمكانسم ولصغار  15سم وقد ٌلف حول القبضة حبل لمسافة  60 –

 .الخامات الخفٌفة واالمنة فً نفس الوقت كالفلٌن القوي والخٌزران الخفٌف 

سم او باستخدام كٌس 22ٌصنع من الخشب العادي االملس المحٌط قطره حوالً  القرص 7

مستدٌر محشو بالرمل وتثبت به حلقة من الحبل او الجلد لمس القبضة والدوران 
ٌك اللٌن ٌواجهان بعضهما والقذف وهً اكثر امان او باستخدام صحنٌن البالست

وتوضع بٌنهما كمٌة من الرمل وٌخٌط المحٌط بخٌط وٌمكن التحكم فً وزنه بزٌادة او 
 .نقص ولألطفال باستخدام حلق المطاط لرمٌها بطرٌقة القرص

 .ٌمكن تصنٌعها من الخشب العادي او االلمنٌوم او البالستٌك القوي  عصا التتابع 8

 االطواق 9

 

سم  90-50ٌكمن تصنٌعها من الخٌزران حٌث تطوي كل قطعة لتشكل طوقا قطره  

وٌثبت طرفا الطوق ببعضهما بلف حبل رفٌع حولهما وٌمكن دهان االطواق بالوان 
ل مختلفة او استخدام خرطوم مٌاه رفٌع او تستخدم لفات االهواز البالستٌكٌة مع توصٌ

الطرفٌن بقطعة خشبٌة دائرٌة واحكام ذالك بالصق قوي كما ٌمكن التحكم بمقاس 
 .الطوق وفق المطلوب

ٌمكن استخدام كٌسٌن صغٌرٌن من القماش ٌتم حشوهما بالرمل وٌثبتان فً بعضهما  الدمبلز ) اثقال ٌدوٌة ( 10
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علب الفارغة سم لمسك القبضة ) او استغالل خامات البٌئة كال 10بحل سمٌك طولة 

 .الصغٌرة وتوصٌلها بخشبة او ماسورة مثبتة باالسمنت (

سم 90-70ٌمكن استخدام قطع من الجرٌد كل منها معقوفة عند احد طرفٌها بطول من  عصا الهوكً 11

 .سم وهً اكثر امانا50او مطوٌة من الكرتون بطول 

12 

 

صندوق الوثب والقفز او 
 الحصان او المهر

 

ٌستخدم صندوق عادي باالرتفاع المطلوب ٌثبت علً قمته وسادة قدٌمة للوثب ) بدون 
وضع االٌدي ( اما بالقفز فٌمكن ان استخدم برمٌل ثقٌل ٌثبت فً االرض وٌوضع 

ٌرة بالطول او بالعرض حسب الحركة المطلوبة كما ٌمكن استخدام اكٌاس الخٌش كب
 الحجم المعبأة بالرمل والمثبتة بطرٌقة امانة فً الساحات الخارجٌة. 

ٌمكن استخدام ماسورة بالقطر المطلوب تمأل بالرمل وتغلق نهاٌتها بقطعة حدٌد او  التدرٌب باألثقال 13
 .مناسب (سم ) او ماسورة حدٌدة ذات ثقل نوع 90-80خشب وبطول

سم تحشً بالرمل او الحبوب 12×8تستخدم اكٌاس صغٌرة من القماش بالوان مختلفة  اكٌاس الحبوب او الرمل 14

 او القطن وفق للغرض من استخدامها .

سم وٌمكن تلوٌنها بالوان مختلفة تمسك باألٌدي 30-25قطع من الخشب بطول  العصً العادٌة 15

 .وتستخدم فً التمرٌنات الزوجٌة او االلعاب الصغٌرة 

 المكعبات 16

 

 .سم او من البالط العادي10×10×10×10قطع من الخشب 

استخدام المراتب القدٌمة للهبوط من االجهزة او الوثب والقفز فً حفرة رمل ٌمكن  حفر الرمل للهبوط من االجهزة 17
 وتوضع وسائد قدٌمة تخت المراتب للسالمة .

ٌمكن استخدام صنادٌق خشبٌة او كرتون لتصوٌب الكرة داخلها بدال من اللوحات وقد  حلق كرة السلة 18
تثبت حلقات السلة فً عمود قصٌر للطالب وقد تثبت فً حائط لتوفٌر عامل السالمة 

ولأللعاب الصغٌرة  ااو رئاسٌ لهم كما ٌمكن االستعانة باألطواق كحلق مدلً افقٌا
 ٌستعان بالسالل والصنادٌق كأهداف للتصوٌب داخلها .

ٌمكن استخدام علمٌن طوٌلٌن بدال من قوائم المرمً او ٌعد هٌكل من ثالث عصً  اهداف كرة الٌد 19
لتثبٌتها وتصوب الٌها طوٌلة تربط قرب احد طرفٌها وتشكل اطرافها األخرى قاعدة 

 الكرات او تستخدم قوائم خفٌفة الوزن وٌربط بٌنهما حبل .

ٌمكن استخدام علمٌن طوٌلٌن بدال من المرمً او ٌرسم المرمً بمساحة مصغرة علً  اهداف كرة القدم 20
احد الحوائط للتصوٌب علٌه كما ٌمكن تصمٌم اهداف مصغرة من خامات المواسٌر 

 واالخشاب تؤدي الغرض .

 حبال الوثب بالٌدٌن 21
 )حبل النط(

سم ٌنتهً طرفاه كل منها بعقدة وٌمرر الطرف 200-سم  150ٌستخدم حبل طولة 

سم للقبضة وٌستعان باي حبل قطنً قوي او  15-10داخل قطعة من الخشب طولة 

 وثب.سلك كهربائً لٌن اللمس كحبل 

ل وفق المطلوب لفائف مربوطة من الموكٌت الوسائد االسفنجٌة قطع اسفنجٌة تشك المراتب ولوازم الجمباز 22
 .وصالت الموكٌت النظٌفة 

من البالستٌك ، الكرتون ،المكعبات الخشبٌة ، وصالت الموكٌت والدهان والطباشٌر  االقماع والعالمات االرضٌة 23
 .والطبعات الورقٌة الملونة

تعمل بدائل وفق الحجم والقٌاس المطلوب من ألواح البلٌود المستخدمة او الجاهزة  المضارب 24
 .وتصنفر وتصبغ بالدهان 

من القماش او البرامٌل البالستٌكٌة القوٌة واستخدام الكراسً والطاوالت المغطاة  النفق 25
 .بالقماش وٌستعان بالساللم القدٌمة والكرتون الكبٌر 

المدرسة فٌحشً بعضها بالرمل وبعضها ٌجب ان تستغل اغلفة الكرات القدٌمة ب الكرات المعلقة 26
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بالحبال الناٌلون او القماش وتعلق الكرات علً ارتفاع مناسب لطول الطالب فً 
 .الملعب وٌمكن اداء كثٌر من الحركات والتدرٌبات  

 حلق المطاط 27

 

سم وٌلف على طول 20سم  11ٌمكن تصنٌعها بجبال تشكل منها دائرة قطرها 
سم وتستخدم فً  1 – 3ا بٌن المحٌط حبال أو ناٌلون حتى ٌصبح سمك الحلقة مرٌح  

 رمً القرص وتبادل اللقف فً األلعاب الصغٌرة

 التمرٌر فً الكرة الطائرة 28

 

واضح على حائط بارتفاع مناسب لطول الطالب ثم ٌقف وٌمرر الكرة ٌرسم خط أفقً 
 /ث30 – 11إلى الحائط فوق الخط بالٌدٌن وٌحسب عدد المرات فً خالل 

لتمرٌر فً كرة السلةا 29  

 

ٌرسم خط أفقً على حائط ارتفاعه مناسب لطول الطالب على مسافة مناسبة من 
/ث 30 – 11الحائط وٌمرر الطالب الكرة باستمرار وبسرعة إلى الحائط وٌمنح 

لتحقٌق أكثر عدد من التمرٌرات وٌسجل رقمه، أي عدد المرات فً الزمن المحدد، 
ا لقدراتهوتحدد   .المسافة بٌن الطالب والحائط تبع 

بعاد المطلوبة وٌلقً الطالب تستخدم أوتاد خشبٌة أو حدٌد تثبت فً األرض على األ رمً الحلق أو الحدوة 30
 الحلق لتسقط حول الوتد وتزٌد الصعوبة بزٌادة المسافة بٌن الطالب والوتد

التصوٌببوابات  31 قطع من األسٌاخ الحدٌدٌة تلوى على شكل بوابة وٌثبت طرفها فً األرض لترتفع من  
سم وترمى كرات خشبٌة لتصوٌبها للدخول فً بوابة واحدة أو عدد من 30 – 20

.البوابات مثبتة فً خط مستقٌم عمودي على خط الرمً لتنمٌة الدقة  

 عربة حمل األدوات 32

 

تصمم من األلواح أو األسٌاخ الحدٌدٌة الملحومة وفق تشكٌل المطلوب وتركٌب 
القوٌة لحفظعجالت عملٌة قوٌة أسفلها كما ٌمكن االستعانة بالسالل والكراتٌن   

.األدوات وتصنٌفها  

 ائط ثم ٌقف الطالبوط واضحة على حٌمكن رسم ثالثة حبال متداخلة للمرمى بخط التصوٌب فً كرة القدم والٌد 33
نقاط  3على مسافة منها للتصوٌب إلٌها، والكرة التً تصٌب المرمى الصغٌر تمنح 

نقطة والكبٌر نقطة واحدة، وتحدد المسافة بٌن الطالب والرسم،  2والمرمى المتوسط 
وكذلك تكون مقاٌٌس الرسم وفق ا لقدرات الطالب وٌسجل عدد النقاط التً حصل علٌها 

 الطالب

 .كرات بالستٌك ثقٌلة بدال من الكرات الحدٌدٌة الجلة 34

 .لٌف ، ناٌلون ، بالستٌك ، سلك مغطى للوثب حبال 35

حارات الجري ، مناطق الهبوط  36
 فً ألعاب القفز والوثب

و حارات الجري ، حبال طوٌلة من اللٌف أو الناٌلون الستخدامها فً تحدٌد المالعب أ
 .مناطق الهبوط فً ألعاب القفز والوثب

التتابعات ، والتمرٌنات المختلفة ، عصً : خشبٌة ، بالستٌك ، ألمنٌوم الستخدامها فً  عصً 37
 وتعتبر أٌدي المكانس ) المقشات ( أٌسر وأرخص أنواع العصً

 . المستعملة والمتعددة األغراض

  (فً الحائط ) كحلقة السلة ةمثبتأطواق حدٌدٌة أو بالستٌكٌة  كحلقة السلة 38
 (سالل المهمالت بدون قاعدة أو جرادل بالستٌك ) كحلقة السلة

أعمدة الكرة الطائرة والرٌشة  39
 الطائرة

إطارات السٌارات المستعملة ) الجنوط ( الستخدامها قواعد لتثبٌت حوامل وأعمدة 
 .الكرة الطائرة والرٌشة الطائرة

لطاولة تنس ألواح خشبٌة ، كاونتر سمٌك وتثبٌتة على قواعد الستخدامه كبدٌل  طاولة تنس الطاولة 40
 .الطاولة


