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اللياقة البدنية



اللٌاقة البدنٌة•

ما ٌستخدم تعبٌر اللٌاقة واللٌاقة البدنٌة بالتبادل عادة      

الحٌاةكال التعبٌرٌن ٌشمالن متطلبات ن الرغم من أعلى     

علًاللٌاقة ٌطلق فتعبٌر أنهما ال ٌعنٌان نفس الشًء إال     

(، واللٌاقة السلوكٌةاالجتماعٌة اللٌاقة العقلٌة واللٌاقة النفسٌة واللٌاقة )   



• :ما هً اللٌاقة 

اللٌاقة هً مقدرة الفرد على أن ٌحٌا حٌاة كاملة ومتزنة أن    

بالحاجات اإلنسانٌة األساسٌة كسالمة الجسم ٌتمتع    

.باألمان واحترام الذات والشعور وعطف اآلخرٌن وحب    



-:مكونات اللٌاقة •

النفسٌةاللٌاقة •

الصحة أو الوظائف الفسٌولوجٌة العادٌة •

كفاءة أداء المهارات الحركٌة أو مٌكانٌكٌة الجسم •

المقاٌٌس الجسمٌة •



:تعرٌف اللٌاقة البدنٌة •

المجهود البدنً المرتفع دون الوصول داء هً القدرة على أ•

(.اإلجهاد الزائد ) حالة اإلعٌاء إلى     



نوعٌن اثنٌن هما البدنٌة إلى تصنف اللٌاقة •

اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة •

اللٌاقة البدنٌة المرتبطة باألداء البدنً الرٌاضً •

رٌاضً مستمر بدنً النوعٌن ٌتطلبان تدرٌب وكال   

ٌتطلب تغذٌة جٌدة وراحة نفسٌة وكالهما    



:اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة •

مكونات اللٌاقة البدنٌة التالٌة تشتمل على    

.الجلد الدوري التنفسً •

.القوة العضلٌة •

.التحمل العضلً •

.المكون الجسمانً •



المرتبطة بالصحة تعنً اللٌاقة •

حالة جٌدة وتعمل بكفاءة فتحدث تكون فً األجهزة الحٌوٌة للجسم أن   
اٌجابٌا على عوامل متعددة تأثٌرا 

بأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة مرتبطة   

الظهر وأمراض السكر وهشاشة الم فعالة فً تقلٌل خطورة كل من آوهً   
العظام والسمنة 

إلى ذلك فهً طرٌقة فعالة للسٌطرة على الضغوط العاطفٌة باإلضافة 

ٌعنً أن اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة وهذا 

ٌبدو بصورة أفضل وٌشعر بتحسن أفضل وٌتمتع أن الشخص من تمكن 
بصحة جٌدة وسعادة وحٌاة متكاملة 



بالصحةتطوٌر مكونات اللٌاقة البدنٌة المرتبطة وٌجب •

البدنٌة للتالمٌذ بالمدرسة وحصص اللٌاقة برامج فً   

ورئٌس القسممعلم التربٌة الرٌاضٌة تحت إشراف   

مكونات اللٌاقة البدنٌة عمل قٌاس ضمن برنامج بأن ٌخططان •

 .المرتبطة بالصحة 

على األنشطة الرٌاضٌة االعتماد نتائجها باإلضافة إلى وتفسٌر •

النفسً ودفع التالمٌذ لٌخططوا ألهداف اللٌاقة البدنٌة للتطوٌر المناسبة 

.المرتبطة بالصحة 



الرٌاضًالبدنً اللٌاقة البدنٌة المرتبطة باألداء •

علىاللٌاقة البدنٌة المرتبطة باألداء البدنً الرٌاضً تشمل إن •

مكونات اللٌاقة البدنٌة األربع السابق ذكرها•

الجلد الدوري التنفسً  ،  القوة العضلٌة  ،)    

(التحمل العضلً  ،  والمكون الجسمانً      

:باإلضافة إلى مكونات اللٌاقة البدنٌة التالٌة  •

.التوافق * .التوازن * .الرشاقة •

زمن رد الفعل *         .السرعة* .القوة •

المرونه•



. اللياقة البدنية المرتبطة باألداء الحركي الرياضيأنواع   

:تنقسم اللٌاقة البدنٌة باألداء الحركً الرٌاضً إلى •

.اللٌاقة البدنٌة العامة •

. الخاصةاللٌاقة البدنٌة •



:اللياقة البدنية العامة •

البدن فً مواجهة متطلبات الحٌاة بما ٌضمن قٌام تعنً كفاءة •

.الفرد بدوره فً المجتمع على أفضل صورة 

:الخاصةاللياقة البدنية •

لكل نشاط رٌاضً ولكنها تختلف من أساسً متطلب هً •

.وذلك وفقا لطبٌعة هذا النشاط ومتطلباته ألخر، نشاط 



القوام الجيد وتربية القوام



ما هً التربٌة ؟  -1

.هً إكساب سلوك صحٌح أو التعدٌل علٌه -

ما هو القوام ؟ -2

عالقة تنظٌمٌة ألجزاء الجسم المختلفة ، تتزن على قاعدة  -

.ارتكازها ، لتعطً جسماً قادراً على أداء وظائفه بسهولة

مما ٌتكون القوام ؟ -3

مجموعة من العضالت والعظام التً تبنً المظهر الخارجً 

.للجسم



:القوام الجٌد -4

 فوق منظمة وأجهزته للجسم الرئٌسٌة األجزاء فٌه تكون

 وأقل بكفاءة بوظائفه القٌام من تمكنه وسلٌمة االرتكاز قاعدة

. جهد
:صفات القوام الجٌد -5

 على واألعصاب واألربطة والعضالت العظام تتغلب أن

 .األرضٌة الجاذبٌة

:أهمٌة القوام الجٌد -6

هً إكساب الجسم الشكل المتناسق مما ٌؤثر على نفسٌة 

الطالب حٌث ٌكون اجتماعً ومشارك ومبادر ومتعاون وزٌادة 

.الثقة بالنفس والعكس صحٌح للطالب ذو القوام الرديء



:سلبٌات القوام الرديء -7

 فً بروزات ظهور مع متناسق غٌر شكل الطالب ٌعطً

.السكون أو الحركة عند بالتوازن وصعوبة الجسم أنحاء

:مظاهر القوام الجٌد -8

(.الذقن للداخل والنظر لألمام) اتزان بوضع الرأس  -أ

الكتفان فً الوضع الطبٌعً ، الذراعان بجانب الجسم والكفان  -ب

.مواجهٌن للفخذ

.الصدر مشدود ومستقٌم -جـ

غٌر مائلة لألمام أو إلى الخلف )زاوٌة الحوض فً وضعها الطبٌعً  -د

(.وهً قاعدة ارتكاز الجسم األولى

ثقل الجسم موزع علً القدمٌن بالتساوي ومشط القدم فً الوضع  -هـ

والقدمٌن هما قاعدة ارتكاز الجسم  الصابونة( الرضفتان)أماماً وكذلك 

.الثانٌة



:تّذكر -9

(.األولى الحوض ، الثانٌة القدمٌن)قواعد االرتكاز للجسم  -أ

الركبتٌن –الحوض –الكتفٌن ) العامودٌةخطوط الجسم  -ب

(.الكعبٌن–
:ما ٌجب مراعاته لنمو القوام الجٌد -10

.التغذٌة الجٌدة المتوازنة  -أ

العالج السرٌع والسلٌم لإلصابة  خصوصاً عند إجراء اإلسعافات  -ب

.األولٌة من قبل معلم التربٌة البدنٌة

النشاط البدنً لجمٌع أجزاء الجسم دون التركٌز علً جانب معٌن  -جـ

(.مثال كرة الٌد)

.الحالة النفسٌة الجٌدة للطالب بالمرحلة االبتدائٌة -د

.مراعاة الصحة العامة لطالب -هـ

الوعً بأسباب حدوث التشوهات لتجنبها من قبل الطالب بتوجٌه المعلم  -و

.واألسرة

.تجنب العادات السلوكٌة الخاطئة  -ي



:تربٌة القوام -11

 جمٌع فً للجسم والسلٌم الصحٌح الشكل على المحافظة هً

 اتزانه عند مساعدة خارجٌة عوامل تدخل دون أوضاعه

.وظائفه وأداء


