
الرتبية البدنية والصحية

مقررات 

مفهوم العدو والجري والتحليل الحركي 
للجري والمراحل الفنية في العدو والجري

: العدو هو
وللعدو مراحل فنية تبدأ من االنطالق بالبدء املنخفض ثم خطوات العدو . جري الطالب بأقصى سرعة ملسافة قصرية

.خط النهايةوأخريًا االندفاع عند
:  الجري

حركة متصلة تتكون من خطوات متتابعة ومتشابهة يتبادل فيها الطالب ارتكازه على األرض من قدم إىل أخرى، ويعقب
(.مرحلة الطريان )كل ارتكاز فرتة يكون فيها اجلسم معلقًا يف اهلواء 

:املراحل الفنية يف العدو والجري 
:يتكون العدو والجري من مرحلتني أساسيتني ، هما 

.مرحلة الطريان-2.                                      مرحلة السند واالرتكاز-1
:وتنقسم حركة العدو واجلري إىل املراحل التالية

.مرحلة املرجحة األمامية/ ج .                                     مرحلة االرتكاز اخللفية/ أ 
. مرحلة املرجحة اخللفية/ د .مرحلة االرتكاز األمامية/ب 

:التحليل الحركي للجري 
:مدى حركة الرجل احلرة -١

بالنسبة لرجل االرتكاز يكون مدى الحركة أكرب مع سرعة أعلى من خالل العالقات التالية لتحديد املدى
:  الحركي للجري 

.ارتفاع قدم الرجل احلرة للخلف بعد هبوط قدم االرتكاز على األرض-
موضوع ركبة الرجل احلرة مع رجل االرتكاز يف الوضع أن يتعامد فيه مركز ثقل اجلسم مع قدم االرتكاز حيث تكون-

.أمامه يف السرعة  العالية، وخلفه مع السرعة األقل
ارتفاع الركبة للرجل احلرة لألمام وأثرها على لف احلوض على املستوى األفقي حيث تكون أعلى يف السرعة العالية-

.السرعةوتقل مع اخنفاض 

األسبوع الثامن
الخبرة التعليمية 
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:مدى حركة الذراعني/ 2
.حركة الذراعني توافقية ترتبط حبركة الرجلني ومقابلة هلا مقدارًا  واجتاهاً إلجياد االتزان احلركي

:وضع الجذع-٣
الذي يتصل به الذراعان من أعلى والرجالن من أسفل، وهي األجزاء املتحركة يف االجتاهات املختلفة ومن ثم تؤثر فيه من: اجلذع هو

. أعلى وأسفل ومن ثم يرتبط بهما من حيث األثر احلركي لقوة العضالت العاملة

:وتختلف طريقة عدو املسافات القصرية عن طريقة جري املسافات الطويلة ، فمثاًل 
.يكون اجلري على كل القدم ، بينما يف العدو ويكون اهلبوط على أمشاط القدم-
.خطوة اجلري أقصر طواًل من خطوة العدو-
.توقيت اجلري أبطأ من العدو، ومدى حركة الذراعني أكثر اتساعاً يف العدو-
.عملية التنفس أكثر انتظامًا يف اجلري ، ويعتمد على الطاقة اهلوائية، بينما العدو يعتمد على الطاقة الالهوائية-

:  يتكون جري املسافة من ثالث مراحل رئيسة ، وهي 

:مرحلة البداية/  1
.وهي اليت يتدرج فيها الطالب يف السرعة للوصول إىل السرعة املقدرة لقطع املسافة

:مرحلة جري املسافة/ 2
.وختتلف طريقة جري هذه املرحلة باختالف طول مسافة اجلري

:مرحلة النهاية/ 3
.البد أن يكون هلا تقدير خاص سواء بالنسبة للمسافة القصرية أو املتوسطة أو الطويلة وهلا أيضا التزاماتها اخلاصة
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