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 : مقدمـــــــة 

 

 واملرسلني سيدنا ونبينا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، وبعد: احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء

االسكراتيجيات ووضع بتعريف الإجراءات تقييم الطالب من خالل حتديد الغايات و حتسنيو تطويرإ ى  و ى املشكرةةاألعمادة السنة تسعى  

على تقديم وتعزيز وإبراز  من خالله اليت حترص اللياقة والثقافة الصحيةمن بني هذه املقررات مقرر واألهداف لكل مقرر من مقرراتها، 

جلميع الطالب الذين  -وهذا يتطلب وضع دليل إجرائي يربز مهام وإجراءات العمل االختيارية أو  اإلجباريةطة األنشطة التابعة له سواًء األنش

وضع اخلطوات اإلجرائية اليت تساعد على حتديد املهام والواجبات إلجناز وإمتام دراسة ةما يساعد على قرر مجميع املسارات  ، يدرسون امل

من خالل بناء توجه وسلوك جديد للخدمات  ةعمل ناجح بيئةرق والوسائل الناجحة اليت ستؤدي إ ى تقديم ، وذلك باستخدام ةافة الطاملقرر

 املقدمة لطالب املقرر.
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 تعريف الدليل : .1

تتابعية ؛ سلسلة من اخلطوات الاألو ى املشكرةةقسم مهارات تطوير الذات يف عمادة السنة ب اللياقة والثقافة الصحية قررمل يعد دليل الطالب

، وذلك إلحداث تكامل الطالبب اخلاصةباملشاريع واألنشطة من إجراءات ومهام حمددة، تتناول مجيع اجلوانب املتعلقة  التفصيلية املكونة

 .، بهدف الوصول ا ى مستويات عالية يف األداء وتنفيذ املهام ونقل أثر التدريبالطالب واملدربوتعاون فعال بني 

 

 لدليل :ااهلدف العام من  .2

حتديد ةافة العمليات واملعايري اليت و، اللياقة والثقافة الصحيةمقرر بدراسة  مرتبطأو مشروع حتديد اإلجراءات واملهام اخلاصة بكل نشاط 

 .تنفذ هذه املهام وهذه اإلجراءاتمن خالهلا 

 حماور الدليل وجماالته : . 1

 ، وهي على النحو اآلتي: مشاريع وأنشطة املقرريات وفعالبدليل على احملاور واإلجراءات املتعلقة اليشتمل 
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 وتشمل: اضرات وور  العمل وحلقات النقا احمل: أواًل

بالصحة  املرتبطة البدنية اللياقة عناصر - والصحة الغذاء - بالصحة املرتبط البدني النشاط ممارسة - الشخصية الصحية املمارسات 

 مدمرات من الوقاية - ) احلرةة قلة أمراض ( املزمنة األمراض من الوقاية -الصحي  النوم -معها  التعامل وآلية النفسية الضغوط -

 الصحة - ) املخدرات من الوقاية ( 2) (الصحة مدمرات من الوقاية -"(الكحول واملسكرات التدخني "من الوقاية( 1) (الصحة

 .األولية سعافات اإل مبادئ -املستهلك  صحة -اإلجنابية 

 " وصفة النشاط البدني". برنامج تنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة: ثانيًا

 : املشاريع االختيارية:ثالثًا

 األولية. اإلسعافات دورة .1

 .البحث .2

 .خطوتي برنامج .3

 .املشارةة الصفية  :رابعًا
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 :اللياقة والثقافة الصحيةمقرر يف  الربنامج التطبيقيواجلدول اآلتي يبني 

 

  

هـ 1419 - 1418للعام اجلامعي  اللياقة والثقافة الصحيةقرر ملالتطبيقي  الربنامج( 1جدول )

 

 ة والنهائيةاألعمال الفصلي

 

 الدرجة 

100 

نهاية  األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيـــــــــع

الفصل 

 الدراسي

 املـــــــــكان

1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 14 15 

 املشكرةة األو ىعمادة السنة                  - .احملاضرات وور  العمل وحلقات النقا 

  15 البدني.وصفة النشاط 
 قياس

 قبلي
 تدريـــــــــــــــــــــــــــيببرنامج 

 قياس

 بعدي

تطبيقات عملية 

 للحاالت خاصة

 
 صالة اللياقة

 األو ى املشكرةةعمادة السنة       حسب اجلدول الرمسي املعتمد من العمادة       20 .االختبار الفصلي نظري " منتصف الفصل"

             تسجيل  15 :ملشاريع االختياريةا

 

 األو ى املشكرةةعمادة السنة  

مشروع واحد من 

 املشاريع األتية:

 األو ى املشكرةةعمادة السنة        15 .دورة االسعافات األوليةـ 1

 غري حمدد        15 حبث. - 2

 غري حمدد            15 برنامج خطوتي. -3

 الصاالت الرياضية –القاعات    10 .املشارةة الصفية

 األو ى املشكرةةعمادة السنة                  40 .االختبار النهائي نظري
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 ** مالحظات:

 .ريبية للحقيبة الدراسية ملقرر اللياقة والثقافة الصحيةاجللسات التداحملاضرات وور  العمل وحلقات النقا  تشمل  -

 . من املشاريع االختيارية ع واحدخيتار الطالب مشرو -

 املشروع باةتمال احلد األقصى املسموح به وفقًا لكل مشروع. ينتهى التسجيل يف -

 يتم تسليم املشروع من بداية األسبوع التاسع وحتى األسبوع الثالث عشر . -

 

 

 اللياقة والثقافة الصحيةالتطبيقي ملشاريع وأنشطة مقرر الربنامج 

 
 
 

 احملاضرات وور  العمل وحلقات النقا :أواًل: 

 

 :على النحو اآلتي تشتمل وحداتها، و يلتزم الطالب يف حضورها

 التعريف العام باملقرر؛ أهدافه وطرق تدريسه واملشاريع واألنشطة ذات الصلة به. 
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 " وصفة النشاط البدني": للياقة البدنية املرتبطة بالصحةبرنامج تنمية اثانيًا: 

درجة من درجات األعمال  (11وخيصص له )، طالب املقررمجيع  ىعل برنامج تنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة نشاطًا إجباريًايعد مشروع 

 الفصلية.

 

 :لربنامج تنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحةالوصف العام 

وبطريقة سهلة  -، الذي يهدف النشاط البدنيمارسة فيما يتعلق مب املتخصصة ك هذا الربنامج بأحدث ما توصلت إليه اجلمعيات واملنظماتيزود

(  املرونةالقوة والتحمل العضلي وواللياقة العضلية اهليكلية )الصحة متمثلة باللياقة القلبية التنفسية ب اللياقة البدنية املرتبطةتنمية إ ى  -ومتدرجة 

 والكرةيب اجلسمي.

 :ويشمل/الطالبة من خالله على لياقته احلالية يرةز على نشاط فردي يتعرف الطالبوهو برنامج 

 .البدنية املرتبطة بالصحةاللياقة  لقياس مستوى عناصرإجراء اختبارات ميدانية  -

 .ويلتزم به هدف إ ى تنمية وتطوير اللياقة لدى الطالببرناجًما ي تطبيق -

 س دوري لعناصر اللياقة البدنية. متابعة التقدم لزيادة نسبة التحسن لديه من خالل قيا -
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 ت:اتوزيع الدرج

 برنامج تنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة( يوضح توزيع درجات 2جدول )                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات تنفيذ الربنامج:

  على النحو اآلتي:إجرائية طوات خب تتمثل

 تعبئة االستبانة اليت تقيس مدى اجلاهزية ألداء اجملهود البدني. -

 . املرتبطة بالصحةاختبارات لقياس مستوى اللياقة وذلك من خالل إجراء  ،احلالية التعرف على لياقة الطالب -

 .ام بهاتزلواال األهدافق ا لتحقيصمم برناجًمت -

 من خالل قياس دوري لعناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. التقدم ةتابعم -

 يماملوعد النهائي للتسل الدرجة معايري التقييم

 ( 2األسبوع ) ( درجة2) القياس القبلي إجراء 

 ( 2األسبوع ) ( درجة2) صياغة األهداف

 ات( درج4) تطبيق الربنامج
( إلي األسبوع  3من األسبوع )

(13) 

 ( درجة2) القياس البعدي إجراء

 ( درجة3) نسبة التحسن ( 13األسبوع )

 درجة( 2) إعداد تقرير شامل جلميع اإلجراءات السابقة
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  اخلطوات بالتفصيل: وإليك عزيزي الطالب

 استبانة مدى اجلاهزية ألداء جمهود بدني

 

 بدني اليومي. سوف ختربك هذه االستبانة عما اذا ةان عليك مراجعة الطبيب قبل ان تبدأ بزيادة نشاطك ال

 أجب بـ"نعم" او "ال"  يف املكان املخصص امام االسئلة التالية الرجاء قراءة االسئلة بتمعن واالجابة عن ةل واحد:

أخرب مدربك عن هذه االستبانة وعما اجبت عليه بـ"نعم" من هذه األسئلة، اما اذا اجبت بـال لكل هذه االسئلة فيمكنك البدء 

 , ولكن ابدا ببطء وبتدرج فهذه الطريقة االةثر مالءمة وسالسة.يف زيادة نشاطك البدني

 جابة عن االسئلة السبعة التالية:اذا عزمت على زيادة ممارسة النشاط البدني اليومي "عما تقوم به حاليا" فعليك اال

 ال نعم احملور

ني عدا تلك هل حدث ان اخربك الطبيب بان حالة قلبك الصحية ال تسمح لك ممارسة النشاط البد

 اليت يوصي بها الطبيب؟

  

   هل تشعر بأمل يف صدرك عندما متارس نشاطا بدنيا؟

   هل شعرت بأمل يف صدرك خالل الشهر املاضي؟

   هل تفقد توازنك بسبب دوخة؟

هل لديك مشكلة يف العظام او املفاصل ميكن ان تزداد سوءا عندما حتدث تغيريا يف نشاطك 

 البدني؟

  

وصفة دواء حالية من الطبيب سواء للضغط او حلالة قلبية معينة؟ هل لديك    

   هل لديك اسباب اخرى متنعك من ممارسة النشاط البدني؟

  توقيع الطالب

 

ذا كانت اجابتك بنعم لواحد او اكثر من هذه االسئلة فعليك استشارة الطبيب قبل البدء في تغيير نشاطك البدني ا 
 اليومي
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  : صياغة األهداف 

  ( 12)  يف( مكر1000)مسافة  جري أو مشي ا إذا ةنت تستطيعمثًل ،متتاز بالتحدي واملنطقية، واليت ميكن حتقيقهااجعل أهدافك

 ( مكر .1100( مكر بداًل من )1200دقيقة ، فإن اهلدف االبتدائي قطع )

  ميكنك جعل اهلدف زيادة عدد املرات اليت  ،من جعل تطوير القوة العضلية هو اهلدف  فمثال بداًل ،حمددة وليست عامة  ضع أهدافًا

 مرة. 11إ ى  10تستطيع فيها الضغط ألعلى دفعة واحدة من 

 بعبارة أخرى ضع أهدافا ميكنك حتقيقها يف فكرة زمنية قصرية حتى تساعدك وتزيد من دافعيتك فمثال  ،فا قصرية املدى اخكر أهدا

 ةيلو جرام ةل شهر. 2ةيلو جرام من وزنك يف سنه اجعله  11بدال من حتديد  اهلدف ليكون خفض 

 ومع التقدم يف  ،تحقق أهدافك ضع أهدافا أخرى جديدة أالن فكر مليا يف األهداف اليت وضعتها واةتبها يف اجلدول  وعندما ت

 الربنامج سوف تساعدك هذه القائمة من األهداف على متابعة ةم مت حتقيقه منها.
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 املرتبطة بالصحة ( قائمة االهداف الشخصية لتنمية عناصر اللياقة البدنية3جدول )

 

 

 

 

 

 

 : قياس اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة 

ية، سوف نتطرق إ ى اختبار اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة والذي يتكون من أربع اختبارات ميكن استخدامها لتقويم اللياقة البدنية احلال    

 بانة مدىستا ملء ، ولكن قبل أن تبدأ ، جيب عليك عزيزي الطالبفقط  دقيقة 40حيث يتميز االختبار بسهولة التطبيق، ةما انه قد يستغرق 

 اجلاهزية ألداء اجملهود البدني، حتى تتأةد من أنك الئق صحًيا، وال حتتاج إ ى زيارة الطبيب، واالختبارات على النحو اآلتي:

 

 هداف اللياقية الشخصيةاأل التاريخ

 

 

1 

2 

3 

4 

 1  

2 

3 

4 
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 . ( دقيقة12مشي/جري )اختبار  -

 .للطلبة فقط ةالضغط ألعلى لقياس القوة العضلي -

 ومد الذراعني لقياس املرونة.اجللوس  -

 .(BMI)مؤشر ةتلة اجلسم  -

  املستخدمة يف القياسات :األدوات 

 .حلساب الزمن ساعة توقيت -

 .أو مسطرة مدرجة شريط قياس -

 .لقياس الوزن ميزان -

 شريط الصق. -

 (. 1 جلميع القياسات القبلية والبعدية جدول رقم ) البيانات الشخصية استمارة لتسجيل -
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 :للطالب والطالباتاللياقة البدنية املرتبطة بالصحة  اختبار من اختباراترح تفصيلي لكل شوفما يلي 

 :( دقيقة 12اختبار مشي/جري )  .1

 قياس اللياقة القلبية التنفسية.الغرض من االختبار:  -

 ، أرض مستوية.توقيتساعة  األجهزة واألدوات : -

السنة األو ى املشكرةة  أو يف أي  ةيف مقر عماد دقيقة متواصلة 12اجلري واملشي( ملدة يقوم الطالب باجلري ) يسمح بتبادل     طريقة األداء: 

ةيلومكر( و يتم الرجوع إ ى  1.1) الكيلوحبيث حتسب املسافة املقطوعة خالل هذه املدة  مساحة متاحة سواء ةانت يف املنزل أو احلديقة 

 لطالب:ل اجلدول التالي ملعرفة مستوى اللياقة القلبية التنفسية
 

 . لكيلو مكر وأجزاءهحتسب املسافة املقطوعة خالل هذه املدة باطريقة التسجيل:  -
 

 ( مستوى اللياقة القلبية التنفسية4جدول )

 املسافة املستوى

 ةيلومكر  1.1أقل من   ضعيف

 ةيلو مكر 2.400 -ةيلومكر  1.1من  متوسط 

 ةيلومكر 2.400أةثر من  جيد 
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 توجيهات عامة: -

 ب أن يتنبه الطالب إ ى بعض األمور املتعلقة بصحة وسالمة القياس مثل األسلوب األمثل يف األداء حبيث ال يسرع ويستنفذ طاقته يف بدايةجي  

 االختبار، ومن التعليمات املهمة اليت جيب أن تعطى للطالب خصوصًا املبتدئني ألول مرة ما يلي:

 .ارتداء حذاء مناسب .أ 

 .افظة عليهالبدء بإيقاع ثابت واحمل .ب 

 .تنظيم عملية التنفس )نفس منتظم( .ج 

دقيقة لقطع أةرب قدر  12يف آخر دقيقة أو دقيقتني )حبسب لياقته ومستوى السمنة( ميكنه زيادة السرعة تدرجييًا حتى إةمال الـ  .د 

 ممكن من املسافة.

 للطلبة فقط :العضليةالضغط ألعلى لقياس القوة  .2

 (Push Up)ألعلى القوة العضلية للجسم ومن أشهرها اختبار الضغط يوجد عدة اختبارات لقياس      

 حلزام الصدر األمامي والذراعني .والتحمل العضلي  القوة العضلية : الغرض من االختبار -

 لباد أرضي أو سجاد مريح.أرض مستوية واألدوات : األجهزة و -

 (1شكل )                                                                                                                                              



 

 / جامعة الملك سعود األولى المشتركةالسنة      

 قسم مهارات تطوير الذات                                                                                                                           

 

 طريقة األداء:  -

 من املرفقني للنزول باجلسم ةامال  بأخذ وضع االنبطاح املائل ثم ثين الذراعني طالبيبدأ ال  

                                                                                      .(1شكل )  حتى يالمس الصدر األرض 

 طريقة التسجيل : -

 أو عدم قدرته على أداء االختبار بالشكل  الطالبتوقف يحتسب عدد املرات الصحيحة حتى      

 ويتم مقارنة عدد املرات اليت قام بها املفحوص باجلدول التالي: الصحيح     

  

 

 ضغط ألعلى من وضع االنبطاح املائل لقياس اللياقة العضلية( معايري اختيار ال1جدول )

 

 

 

 

 

 
 

 معايري اختيار الضغط ألعلى من وضع االنبطاح املائل لقياس اللياقة العضلية

 طالب

 31 – 22 ثالثاملستوى ال

 21 – 11 املستوى الثاني

 قلأو ا 11 ولستوى األامل
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 : لمأمام والرةبتان مفرودتان (قياس املرونة ) من وضع اجللوس ومد الذراعني .1

  هر.ظالأسفل قياس مرونة العضالت اخللفية للفخذ و  الغرض من االختبار: -

 ( وشريط الصق.بالسنتيمكرمسطرة أو شريط قياس ) األجهزة واألدوات : -

 : طريقة األداء -

 وذلك بإطالة  أداء بعض مترينات املرونةوبعد ذلك قم بمن الشريط الالصق  عليها قطعة ضعاالستعدادات األولية: ضع املسطرة على األرض و

عضالت أسفل الظهر والفخذين اخللفية , وذلك مبحاولة ملس أمشاط القدمني أو االقكراب منهما مع وضع اجللوس الطويل ثم الثبات ملدة عشر 

 ثوان.

 ووضع القدمني )العقبني(على عالمة  سم 30سافة  اجلس على األرض واضعا املسطرة بني رجليك )عالمة الصفر جتاهك( مع فتح الرجلني مل

 سم. 11

 .اطلب من زميلك أن ميسك برةبتك حتى ال تثنيها يف أثناء عمل اإلطالة ثم ضع ةفا على اآلخر حبيث تكون األصابع الوسطى فوق بعضها 

  ( اليت استطعت الوصول إليها بالسنتيمكر)املسافة اثن جذعك لإلمام ببطء وألقصى ما تستطيع مع فرد الذراعني لإلمام وابق ملدة ثانيتني الحظ

 .  (2شكل ) وذلك بالنظر إ ى شريط القياس

 يتم تسجيل أفضل حماولة صحيحة من حماولتني أو ثالثة حماوالت.  طريقة التسجيل : -
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 (بالسنتيمكر( يوضح حتديد مستوى برنامج املرونة )االرقام تشري ا ى املسافة 1جدول )                        

 

 

 

 

(2شكل )             

     

 : هات عامةتوجي -

 . غري مسموح بثين الرةبتني أثناء عملية القياس 

 .جيب أن تكون أصابع اليدين عند مستوى واحد أثناء حتريكها لمأمام حبيث تكون اليدين فوق بعضهما بشكل متساوي متامًا 

 .يكرك للمفحوص حرية ثين الرقبة لمأمام أثناء االختبار  

 

 ( بالسنتيمكر املسافة حتديد مستوى برنامج املرونة )االرقام تشري ا ى 

 طالب

 41 الثالثاملستوى 

 41-21 ستوى الثانيامل

 21أقل من  املستوى االول

 طالبات

 11 الثالث املستوى 

 13-33 املستوى الثاني

 33أقل من املستوى االول
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 :(BMIقياس مؤشر ةتلة اجلسم )  .4

  قياس مؤشر ةتلة اجلسم.:  رض من االختبارالغ -

  :طريقة األداء -

عندما يقف الطالب وظهره مواجه لشريط القياس امللصق على احلائط حبيث بالسنتيمكر الطول  حيث يقاسيتم أخذ قياسات الطول والوزن     

بالكيلو ، ويقاس الوزن لف، وأبعد نقطة لسمانة الساقنييالمسه يف ثالث نقاط هي املنطقة الواقعة  بني اللوحني، وأبعد نقطة للحوض من اخل

 .بالوقوف على امليزان الطيب حايف القدمني غرام 

 يتم حساب مؤشر ةتلة اجلسم من خالل املعادلة التالية::  ( BMIطريقة حساب مؤشر ةتلة اجلسم ) -

ل باملكر()الطو÷ مؤشر ةتلة اجلسم = الوزن )ةجم(                                  
2 

 (  :BMI) معايري مؤشر ةتلة اجلسم -   

 معايري مؤشر ةتلة اجلسم( 1جدول )

 املستوى التصنيف مؤشر ةتلة اجلسم

24.2 -11.1اقل من   الثالث وزن طبيعي 

 الثاني زيادة يف الوزن        22.2 - 21

فأةثر 30  االول بدانة 
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 قسم مهارات تطوير الذات                                                                                                                           

 
 

الكرةيب اجلسمي لديك والذي بناء عليه ميكنك حتديد تكرار التدريب من خالل النظر إ ى مستوى الكرةيب اجلسمي  سوف يرشدك جدول    

 ي:إ ى التوصيات املتعلقة بتكرار التدريب ) أي مرات التدريب يف األسبوع( لعناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة وهي على النحو التال

  لذلك نوصيك بعمل التدريبات  ، إ ى أن ةمية الشحوم يف جسمك مرتفعة جدًا: تشري قياسات الكرةيب اجلسمي اخلاصة بك األولاملستوى

 مرات يف 1إ ى  2مرات يف األسبوع وتدريبات اللياقة العضلية من  1تدريبات املرونة على األقل مرات يف األسبوع و 6مرات إ ى  4اهلوائية من 

 سبوع.األ

 

  لذلك نوصيك بعمل التدريبات  ،زائدة بك إ ى أن ةمية الشحوم يف جسمك ة: تشري قياسات الكرةيب اجلسمي اخلاصالثانياملستوى

 مرات يف األسبوع. 1إ ى  2مرات يف األسبوع وتدريبات اللياقة العضلية من  5مرات إ ى  1اهلوائية وتدريبات املرونة من 

 

 لذلك نوصيك بعمل التدريبات طبيعيةلشحوم يف جسمك املستوى الثالث: تشري قياسات الكرةيب اجلسمي اخلاصة بك إ ى أن ةمية ا ،

مرات يف  1إ ى  2مرات يف األسبوع وتدريبات اللياقة العضلية من  1تدريبات املرونة على األقل مرات يف األسبوع و 1مرات إ ى  2اهلوائية من 

 أسبوع.

 



 

 / جامعة الملك سعود األولى المشتركةالسنة      

 قسم مهارات تطوير الذات                                                                                                                           

 

 

 البيانات الشخصية استمارة تسجيل( 1جدول )
 

 

 البيانات الشخصية

تاريخال االختبار عنصر اللياقة  النتائج 

مستوى 

اللياقة 

 البدنية

القياس 

 القبلي

القياس 

 البعدي

       نسبة التحسن

        لقياس البعديا

100ــــــــــــــــــــــــ    *    =  

        القياس القبلي

 اللياقة اهلوائية
اختبار مشي/جري 

( دقيقة12)  

 
 املسافة املقطوعة

دقيقة (12)  

    

     العدد  الضغط ألعلى القوة العضلية

"سماملسافة "  املرونة املرونة      

     مؤشر ةتلة اجلسم  مؤشر ةتلة اجلسم الكرةيب اجلسمي



 

 / جامعة الملك سعود األولى المشتركةالسنة      
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بتطوير  وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة قياس مجيع عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة , وبقي لنا أن نتعرف على الربامج الفردية اخلاصة

 ر.هذه العناص

 لتنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة" وصفة النشاط البدني":الربنامج التدرييب 

 

 :إرشادات خاصة بتنفيذ الربنامج

 ( واخلاص مجمع 1جدول رقم )ما عليك إال الرجوع إ ى  ،هذا الربنامج يتضمن متارين جلميع عناصر اللياقة البدنية األربعة وجلميع املستويات

وألداء ، نفيذ الربامج اخلاصة بعناصر اللياقة البدنية يف املستويات اليت مت حتديدها من خالل القياسات السابقةة لتالبيانات الشخصي

 الرابط:على  األو ى املشكرةة)املرقمة( ملساعدتك يف أدائها، من خالل زيارتك ملوقع السنة التمارين ميكن االستفادة من التمارين املصورة 

http://ksu.edu.sa/sites/py/ar/mpy/departments/skilldevelopment/seha/content/pages/pep.aspx 

 

 قتك، وةذلك ال مينع من بعض التغيري حسب الرغبة عرفتك مستوى ليامب أجهزة اخكر التدريبات اليت حتتاج إليها سواء بأجهزة أو بدون

 الشخصية.

 لة عليك بأداء مترينات اإلمحاء بصورة متدرجة يف بذل اجلهد، قبل البدء يف التدريب، فيتم البدء باجلري اخلفيف ويتبعه بعض تدريبات اإلطا

 املتنوعة جلميع العضالت.

 ن التقدم يف بعض التمارين والبقاء يف بعضها األخر., باإلمكاككرار األعلى عندما تستطيع ذلانتقل إ ى الت 

http://ksu.edu.sa/sites/py/ar/mpy/departments/skilldevelopment/seha/content/pages/pep.aspx
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  وهذا يعين انك تعيد االختبارات نفسها املذةورة سابقا و ، ةفعليك أن تعيد تقويم لياقتك البدني السادسمبجرد وصولك إ ى نهاية األسبوع

 تقارن التقدم الذي طرأ على ةل عنصر من عناصر اللباقة البدنية.

 أما يف حالة إةمالك جلميع ، ل لفعل ذلكات لتحديد املستوى الذي حتتاج االنتقال إليه يف حالة وجود تقدم يؤهاستخدم نتائج االختبار

يف وصفة النشاط البدني لريشدك إ ى السبل  دربكمثال ميكنك استشارة م ،خمتلف مستويات هذا الربنامج فرمبا تكون جاهزا لعمل شيء

 لصحة املثلى ملمارسة النشاط البدني من اجل ا

 املشي(. امحل قنينة ماء معك يف أثناء التدريبات اهلوائية ،اشرب ةوبا من املاء قبل التدريب وبعده  ،عوض السوائل باستمرار( 

 .زد نسبة الكالوري )الطاقة( املستقاة من الكربوهيدرات )النشويات ( واخلضار والفاةهة 

 ال حتتاج إ ى التزود بفيتامينات إضافية ألداء تدريباتك. 

 ة اعر جل اهتمامك ألي امل )أو عدم ارتياح( قد تشعر به يف أثناء أدائك بعض التمارين , الحظ انه من الطبيعي الشعور ببعض اآلالم العضلي

لكن عندما تواجه أالما مفاجئة يف أثناء أدائك احد التمرينات اخلاصة بهذا  ،لفكرة قد تصل إ ى يومني أو ثالثة من تاريخ بدء الربنامج

ويف ، فعليك التوقف فورا واالنتقال إ ى التمرين الذي يليه ومن ثم حاول جمددا يف فكرة التدريب الالحقة أن تؤدي مجيع التمارين ،ربنامجال

ن حالة االستمرار يف الشعور باألمل  وخصوصا إذا ةان هذا األمل يف املنطقة العلوية من اجلسم أو يف الصدر فعليك التوقف عن أداء التمري

 .مدربكؤمل واستشارة امل

  أوقف التدريبات لبضعة أيام عندما ال تكون يف صحة جيدة. 
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  دقيقة  11دقائق إ ى  10عند عدم استطاعتك إةمال برناجمك يف يوم من األيام  فحاول أن تكمل ولو جزء منه حتى وان مل يتجاوز ذلك

 من التدريب.

  ةثريا على لياقتك.ال تقلق يف حال ترةك فكرة تدريب واحدة فلن يؤثر ذلك 

 اخكر األجواء املالئمة ألداء التمارين. 

 ال جتعل وقت التدريب يتعارض مع واجبات أو التزامات أخرى فقد يتسبب ذلك يف  ،اجعل التدريب روتينا يوميا واخكر الوقت املناسب لذلك

 ترةك الربنامج التدرييب بالكلية.

 وهي بدني بشكل منتظماملتعلقة مبمارسة النشاط ال ملخص التوصيات إتبع : 

 أو جمهد ةمستوى اجملهود البدني املطلوب متوسط الشدة وال يلزم أن يكون عال الشد .1

دقيقة يف الوحدة التدريبية اليومية ، هذا باإلضافة إ ى إمكانية جتزئتها إ ى فكرات متقطعة بشرط أال  10 – 30املدة الزمنية تكراوح بني  .2

 ة من املمارسة وأن ال تشمل اإلمحاء والتهدئة.دقائق متواصل 10تقل ةل فكرة عن 

سبوع ، أما إذا ةان مستوى اجلهد عالي األأيام يف  1ة بشرط أن ال يقل عن التكرار األسبوعي أةثر مرونة من حيث أيام املمارس .3

 أيام بشرط أن يكون مستوى اجملهود شديد يف مجيع أيام التدريب. 4 - 3فيكفي 

فوائد الصحية من ممارسة النشاط البدني بشدة متوسطة ميكن أن يؤدى بشكل متفرق ومتنوع مبا هناك مؤشر آخر يوضح بأن ال .4

 .  دقائق متواصلة 10دقيقة يف األسبوع حبيث ال يقل النشاط البدني املتوسط الشدة عن  110جمموعه 
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 برامج تنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة 

 

 مرونة ) إطالة (:مترينات ــ  1
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 زة :هــ تدريبات هوائية باستخدام أج 2

 

 

Lifecycles Cross Trainers Treadmills األجهزة 

L1 2L L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 المستوى 

RPM Level RPM Level RPM Level Speed Level Speed Level Speed Level Speed Incline Speed Incline Speed Incline 

حمل التدريب         

  
      األسبوع

 تحديد مستوىقياس قبلي و
04

min 
 األول

 ـــ 6 ـــ 5 ـــ 0 0 0 5 0 0 0 0 04 5 04 0 04
3*10

min 
 الثاني

)30s-30s-45s-30s-60s-30s-75s-30s-90s-30s1*( 
2*450 

sec 
 الثالث

 ـــ  0 ــ   0 ـــ 0 ـ   0 ـــ 0 ــ  0 0 0 ـ    0 0  0 ـ   0 0 0 ـ   5 0 04ـ04 0 04ـ04 0 04ـ54

120s)-75s-120s-75s1*( 
3*390 

sec 
 الرابع

 ـــ  0 ــ   0 ـــ 0 ـ   0 ـــ 5 ــ 3 0 0 ـ    0 0 7 ـ   5 0 6 ـ   4 0 04ـ04 0    04ـ54 0 04ـ04

 ـــ 6 ـــ 5 ـــ 0 0 0 5 0 0 0 0 04 5 04 0 04
3*12

min 
 الخامس

)30s-30s-45s-30s-60s-30s-75s-30s-90s-30s1*( 
3*450 

sec 
 السادس

 ـــ  0 ــ   0 ـــ 0 ـ   0 ـــ 0 ــ  0 0 0 ـ    0 0  0 ـ   0 0 0 ـ   5 0 04ـ04 0 04ـ04 0 04ـ54

120s)-75s-120s-75s1*( 
2*390 

sec 
 السابع

 0 0 ــ   0 0 0 ـ   0 0 5 ــ  3  0 0  ـ   0 0 7 ـ   5 0 6 ـ   4 0 04ـ04 0    04ـ54 0 04ـ04
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Lifecycles Cross Trainers Treadmills األجهزة 

L1 2L L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 المستوى 

RPM Level RPM Level RPM Level Speed Level Speed Level Speed Level Speed Incline Speed Incline Speed Incline 

حمل التدريب         

  
      األسبوع

54 0 04 0 04 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
3*10

min 
 الثامن

)30s-30s-45s-30s-60s-30s-75s-30s-90s-30s1*( 
2*450 

sec 
 التاسع

 0  0 ــ   0 0 7ـ   5 0 0ــ 0 0 0 ـ    0 0 7 ـ   5 0 6 ـ   4 0 04ـ04 0 04ـ54 0 04ـ04

120s)-75s-120s-75s1*( 
3*390 

sec 
 العاشر

 0 0 ــ   0 0 0 ـ   0 0 5 ــ  3  0 0  ـ   0 0 7 ـ   5 0 6 ـ   4 0 04ـ04 0    04ـ54 0 04ـ04

54 0 04 0 04 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
3*12

min 

الحادي 

 عشر

)30s-30s-45s-30s-60s-30s-75s-30s-90s-30s1*( 
3*450 

sec 

الثاني 

 عشر
 0  0 ــ   0 0 7ـ   5 0 0ــ 0 0 0 ـ    0 0 7 ـ   5 0 6 ـ   4 0 04ـ04 0 04ـ54 0 04ـ04

 قياس بعدي
04

min 

الثالث 

 عشر
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 ــ تدريبات هوائية بأدوات وبدون أدوات : 1 

 

رقم 
 التمرين

 

 شكل التمرين

 2 - 12 1 - 1 2 - 4 األسابيع

 حمل التدريب   
 الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات المستوي

1 

 

 -- min -- 1 1 min -- 1 1min 3 1 األول

 -- min -- 1 1min -- 1 2min 1 1 انيالث

 -- 1min -- 1 1min -- 1 10min 1 الثالث

2 

 sec     4 11 10 sec 4 20 10 sec 10 10 4 األول 

 sec 4 11 10 sec 4 24 10 sec 10  12 4 الثاني

 sec 4 24 10 sec 4 32 10 sec 10 11 4 الثالث

3 

 sec 4 4 10 sec 4 1 10 sec 10 4 3 األول 

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 4 4 الثاني

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 4 الثالث

4 

 sec 4 4 10 sec 4 1 10 sec 10 4 3 األول 

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 4 4 الثاني

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 4 الثالث

1 

 sec 11 sec 3 20 sec 11 sec 3 120 sec 11 sec 10 3 األول 

 sec 11 sec 4 20 sec 11 sec 4 120 sec 11 sec 10 4 الثاني

 sec 11 sec 1 20 sec 11 sec 1 120 sec 11 sec 10 1 الثالث
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 تابع تدريبات هوائية بأدوات وبدون أدوات :

 

رقم 
 التمرين

 

 شكل التمرين

 2 - 12 1 - 1 2 - 4 األسابيع

 دريبحمل الت   
 الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات      المستوي

1 

 

 sec 4 11 10 sec 4 20 10 sec 10 10 4 األول

 sec 4 11 10 sec 4 24 10 sec 10 12 4 الثاني

 sec 4 24 10 sec 4 32 10 sec 10 11 4 الثالث

1 

 sec 3 10 10 sec 4 10 10 sec 10 1 3 األول 

 sec 4 10 10 sec 4 12 10 sec 10 1 4 الثاني

 sec 4 12 10 sec 4 11 10 sec 10 10 4 الثالث

1 

 

 sec 3 10 11 sec 3 12 11 sec 11 1 3 األول

 sec 3 12 11 sec 3 11 11 sec 11 10 3 الثاني

 sec 3 11 11 sec 3 20 11 sec 11 12 3 الثالث

2 

 sec 3 10 10 sec 4 10 10 sec 10 1 3 األول 

 sec 4 10 10 sec 4 12 10 sec 10 1 4 الثاني

 sec 4 12 10 sec 4 11 10 sec 10 10 4 الثالث

10 

 sec -- 1 10 sec -- 2 41 sec 10 sec 41 1 األول 

 sec -- 1 10 sec -- 2 41 sec 10 sec 41 1 الثاني

 
 الثالث

1 41 sec -- 1 10 sec -- 2 41 sec 10 sec 
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 ــ تدريب اللياقة العضلية :4

 

 

رقم 
 التمرين

 

 شكل التمرين
 2 - 12 1 - 1 2 - 4 األسابيع

 حمل التدريب
 الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات المستوي

11 

 sec 4 4 10 sec 4 1 10 sec 10 4 3 األول 

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 4 4 الثاني

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 4 الثالث

12 

 sec 4 4 10 sec 4 1 10 sec 10 4 3 األول 

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 4 4 الثاني

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 4 الثالث

13 

 sec 2 3 11 sec 2 4 11 sec 11 2 2 األول 

 sec 2 4 11 sec 2 1 11 sec 11 3 2 الثاني

 sec 2 1 11 sec 3 1 11 sec 11 4 2 الثالث

14  

 sec 3 1 10 sec 3 1 10 sec 10 4 3 األول

 sec 3 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 3 الثاني

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 3 الثالث

11  

 sec 3 3 10 sec 3 4 10 sec 10 3 2 ولاأل

 sec 3 1 10 sec 4 1 10 sec 10 4 3 الثاني

 sec 4 1 10 sec 1 1 10 sec 10 1 3 الثالث
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رقم 
 التمرين

 
 شكل التمرين

 2 - 12 1 - 1 2 - 4 األسابيع

 حمل التدريب
 الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات الراحة التكرارات المجموعات المستوي

11 

 

 sec 2 1 10 sec 2 1 10 sec 10 4 2 األول

 sec 2 1 10 sec 3 1 10 sec 10 1 2 الثاني

 sec 3 1 10 sec 3 1 10 sec 10 1 2 الثالث

11 

 

 sec 3 1 11 sec 3 1 11 sec 11 4 3 األول

 sec 3 1 11 sec 3 10 11 sec 11 1 3 الثاني

 sec 3 10 11 sec 3 12 11 sec 11 1 3 الثالث

11 

 

 sec 3 1 11 sec 3 1 11 sec 11 1 3 األول

 sec 3 1 11 sec 3 10 11 sec 11 1 3 الثاني

 sec 3 10 11 sec 3 12 11 sec 11 1 3 الثالث

12 
 

 sec 3 1 10 sec 3 1 10 sec 10 4 3 األول

 sec 3 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 3 الثاني

 sec 4 1 10 sec 4 1 10 sec 10 1 3 الثالث

20 

 
 
 

 sec 3 3 10 sec 3 4 10 sec 10 3 2 األول

 sec 3 1 10 sec 4 1 10 sec 10 4 3 الثاني

 3 الثالث
 

1 10 sec 4 1 10 sec 1 1 10 sec 
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 ثالثا: املشاريع االختيارية :

 

 من املشاريع االتية خالل االسبوع الثاني ويلتزم الطالب بتطبيق املعايري للمشروع املختار. خيتار الطالب واحدًا

املوعد النهائي  الدرجة معايري التقييم آليه التنفيذ املشروع

 للتسليم

 دورة .1

اإلسعاف 

 األولي

 درجة( 15)

 تسجيل الطالب يف املشروع لدى املدرب.  -

عتمدة لتنظيم الدورات  يتابع الطالب  اجلهات التنظيمية امل -

، مجعية اهلالل االمحر،  األو ى املشكرةة)عمادة السنة 

 مجعية الطب األمريكية ،ةلية العلوم التطبيقية(.

 حيدد الطالب اجلهة اليت سوف يتدرب لديها ويعلن ملدربه. -

 حضور الدورة وتسليم شهادة اجتياز الدورة ملدربه. -

اجتياز الدورة  واحلصول على 

مدة من جهة معكرف بها شهادة معت

 خالل العام الدراسي احلالي.

11 
 سبوعمن األ

 (31( ا ى )9)

 البحث .2

(15 

 درجة(

 تسجيل الطالب يف املشروع لدى املدرب. -

 .اختيار الطالب ملشكلة مرتبطة بنمط احلياة الصحي -

إعداد البحث ورقيًا، مع نسخة الككرونية يرفعها الطالب  -

 على احلقيبة التفاعلية.

ان يكون واضحًا  عنوان البحث: -

دا ومعربا عن مضمون وحمد

 البحث.

 (4)  سبوع األ 2

 ( 1)  سبوع األ 2  املقدمة ومشكلة البحث: -
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 ( صفحة مرقمة.20 –10حات البحث )عدد صف -

 الغالف يشمل مجيع املعلومات االساسية للطالب. -

يتم االلتزام مبواعيد التسليم املرحلي وموعد التسليم  -

 النهائي.

االسبوع الثالث عشر هو املوعد النهائي لتسليم املشروع  -

 ةامال بنسختيه الورقية واإللككرونية.

 

ان تتضمن التمهيد، االهمية،  -

التعبري عن املشكلة بشكل 

 واضح.

: ان تكون واضحة االهداف -

 وحمددة وموضوعية.
 (1)  سبوع األ 2

االطار النظري والدراسات  -

نب بعاد وجواأان يشمل   السابقة:

املشكلة مدعوما بثالث دراسات 

 سابقة مرتبطة مبوضوع البحث.

 (2)سبوع األ 3

ان  االستنتاجات والتوصيات: -

تكون متسلسلة ومنطقية وقابلة 

 للتطبيق.

 ( 11)  سبوع األ 2

حديثة ومتنوعة ومرتبة  املراجع: -

 . ( APAامجديًا وفقًا) 
 ( 12) سبوع األ 2

 

 بغالف يسلم البحث ةاماًل -

 .الئق

 ( 13) سبوع األ 2
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ختصم درجة واحده  يف حالة التأخر عن التسليم يف املوعد 

 .احملدد

1- 

برنامج  

 خطوتي

(15 

 درجة(

 تسجيل الطالب يف املشروع لدى املدرب. -

 .حمفز لرياضة املشياستخدام برنامج  -

حيتسب املعدل اليومي لعدد اخلطوات لثالثة أيام يف  -

 يع تبدأ من األسبوع الرابع.( أساب1االسبوع وملدة )

املعدل اليومي لعدد اخلطوات= جمموع اخلطوات يف اسبوع  -

 (أيام.3) ÷

 ÷( اسابيع 1= جمموع درجات ) للربنامج الدرجة النهائية -

(3.) 

 تسجل البيانات مع املدرب يف استمارة التسجيل املعدة لذلك. -

 

توزيع الدرجات املعيارية على  -

 وات :املعدل اليومي لعدد اخلط

 

 

 من االسبوع

 (31( ا ى )9)

 2 خطوة 3000 > -

 3 خطوة 3100 – 3001 -

 4 خطوة 4000 – 3101 -

 1 خطوة 4100 – 4001 -

 1 خطوة  فأةثر.   4101 -

الستمارة  ع الطالب صورة فير -

عدد اخلطوات اليت  التسجيل بها

أداها اسبوعيًا على احلقيبة 

 التفاعلية.

 

3 
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 : لربنامج خطوتيت عامة توجيها

 األجهزة واألدوات  :

جهاز عداد اخلطى  يعطي قراءة رقمية  لعدد اخلطوات املقطوعة وعدد الكيلومكرات  

  املقطوعة والزمن املستغرق و عدد السعرات احلرارية املصروفة أثناء النشاط البدني.

 طريقة األداء:

لى ختص حساب الكيلومكرات املقطوعة والقراءة يف األسفل ختص الساعة  نضغط على بعد فتح اجلهاز تظهر لنا شاشة  القراءة يف األع -

ساعة  ثم الضغط على زر  24ساعة  أو 12لضبط نظام الساعة  setلتصفري  عداد الكيلومكرات ثم نضغط على زر    add /clearزر 

set   لضبط  الساعة ثم الضغط على زرset .لضبط الدقائق 

الختيار الطول اخلطوة ثم    add /clearإلدخال طول اخلطوة  للمفحوص يف األسفل وميكن استخدام زر  set  ثم الضغط على زر  -

الختيار الوزن ثم الضغط على زر    add /clearثم ندخل وزن املفحوص بالكيلو جرام وميكن استخدام زر     setالضغط على زر 

set 
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لبدء حساب الوقت  الذي يستغرقه املفحوص  أثناء setثم الضغط علىmodeى زربعد أن يتم إدخال بيانات املفحوص يتم الضغط عل -

 املشي  يف أسفل الشاشة وحساب الكيلو مكرات املقطوعة  يف أعلى الشاشة. ثم نعلق اجلهاز يف أعلى البنطال مبحاذاة  عظمة الورك.

( ، ميكن التعرف على  عدد     modeط على زر)نستمر يف النشاط البدني حتى نصل إ ى نهاية الوقت احملدد للممارسة وبالضغ -

 (  modeالسعرات احلرارية املصروفة أثناء النشاط البدني  والكيلو مكرات املقطوعة بالضغط على زر  )  

 وبالضغط على زر  ميكن حساب عدد نبضات القلب أثناء النشاط أو بعد التوقف فورًا من النشاط  ووضع أعلى إصبع السبابة يف وسط -

  خلف اجلهاز .دائرة ال
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 املشارةة الصفية:   :رابعًا

 

 وتتضمن االتي: داخل القاعة الدراسيةيقوم املدرب برصد الدرجات املتعلقة مبشارةة الطالب 

 الدرجة معايري التقييم آلية التنفيذ

يقوم املدرب برصد درجات التفاعل  -

واملشارةة للطالب يف القاعة واحلقيبة 

 التفاعلية.

ليف الطالب بالواجبات واالنشطة تك -

 املطلوبة.

التقييم املستمر من خالل القياسات  -

 .واالختبارات القصرية

: ) التفاعل مع املدرب أثناء الشرح والتدريبات، املبادرة التفاعل الصفي -

 واإلجيابية، املشارةة يف األنشطة(.
2 

ام بالزي الرياضي ...( وااللتز -االقالم  –)احلقيبة الورقية  احضار االدوات: -

 يف التطبيق العملي للطالب والنظري بالزي الرمسي للمملكة.
2 

االلتزام باحلضور واالنصراف يف األوقات احملددة للجلسة  االنضباط الصفي: -

 . ، وسلوةيات الطالب داخل القاعةالتدريبية
2 

 2 ة. ألداء الطالب من خالل القياسات و االختبارات القصري التقييم املستمر: -

ترفع مشارةتني على االقل وال تدخل ضمن : املشارةة يف احلقيبة التفاعلية -

  املشروع.
2 



 

 

 

 


