
وزارُة الّتربية والّتعليم 
ُة ُة التربويَّ الّسكرتاريَّ

ة َمْرَكُز تخطيط وتطوير املناهج التعليميَّ

ُة  الّتربُية البدنيَّ

للصفوف الثالثة - الثانَية عشَرة والتعليم اخلاّص
في املدارس العربية والدرزية الرسمية

תכנית לימודים
חינוך גופני לכיתות ג'-י"ב ולחינוך המיוחד

בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, הערבי והדרוזי

موقع مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية:
www.education.gov.il/tal/portal

القدس, 2009

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, תשס"ד
"מעלות" הוצאת ספרים בע"מ, רח' קרליבך 29 תל אביב, טל' 03-5614121

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



نة املنهج ْ أجَعضاُء لجَ الكتابُة:  
ُز تخطيط وتطوير املناهج التعليمّية، وزارُة التّربية والّتعليم ْركجَ نَّة أدان، مجَ حجَ التّحريُر:  

ا هّرتسيْغ ليئُورجَ وُي )بالعبريَّة(:  الّتنقيُح اللُّغجَ
املرحومُة ّتسيبي بسٌحوفيّتش الّتصميُم:  

آْرت ْبلوس م.ض الّتنضيُد، والّتصويُر: 

الطبعة العربية:
نجَامي ميل أ. غجَ ججَ الترجمة للعربية: 

صالح مراد املراجعة اللغوية: 
برلنتي احلاج، مسؤولة ومفتشة مجال العلوم االجتماعية في مركز تخطيط  مرافقة مهنية: 

وتطوير املناهج التعليمية
د.أمني مقطرن، مفتش قطري ملوضوع التربية البدنية في الوسط العربي  

علي أبو ريا  استشارة علمية: 

أعضاُء الّلْجَنة: 
ز” كوسل” للّتربجَية البدنيَّة، الامعُة العبريَُّة في القدس  اْسكني، رئيٌس سابٌق ملجَْركجَ املرحوم بروفيسور هيلل رجَ

ئيًسا - رجَ
ن، املفّتُش املرّكُز واملسئوُل عن الّتربية البدنّية، وزارُة الّتربية والتعليم - مرّكُز اللّجنة  ام زوّخمجَ السيجَُُد أفراهجَ

نجَة 1998 آعتباًرا مْن سجَ
لى التجَربية البدنّية في  ُة عجَ ن في معهد فيْنجيت واملُفتشجَ نجَيَّة على أسم زيْنمجَ د. ايجَالنةجَ إرليخ، ُكليَُّة التَّربية البدجَ

ّيفجَا اء حجَ لوجَ
نجَة 1997 اي إرلجَيخ، مرّكُز اللّجنة حتَّى سجَ السّيُد ُمردخجَ

د. ّتسفي أجَْرْتسي، عضُو اللّجنة حّتى سنة 1997
، معلجٌَّم للّتربية البدّنية، مديُر املدرسة الّثانويجَّة كْريجَات حاييْم. وشنجَ فيد ججَ د. دجَ

كُيبوْتسيْم. مينار هجَ ة جْفني، كلّيُة الّتربية، سجَ د. ُعوْفرجَ
ة في وزارة الّتربية والّتعليم، عْضُو اللّجنة حّتى سنة 1997 اع ديكل، رئيُس إدارة الرياضجَ د. يُهوُشوجَ

اٌن اْت غجَ مجَ نّية، املدرجَسةجَ الثانوّيُة “بليخ”، رجَ ن، معلّمٌة للّتربية البدجَ السّيدُة اليُنور طيلْمجَ
د. أجَمني مقْطرن، مفتٌش على التربية البدنية في الوسط العربّي، وزارُة الّترْبْية والّتعليم.

كيبوْتسيْم. ار الترّبية البدّنية، كلّيُة التربجَية، سميناْر هجَ سجَ ال، مرّكُز مجَ رجَ ا ُكوجَ كيفجَ د. عجَ
د. ايالنجَة ريخس، كليُة التربْية البدْنية على أسم زْينمن في معهد فينجيت.

 
ُة  الّلجاُن الفرعَيّ

فوُف: الثالثة - الّسادسة: الصُّ
هد فينجيْت. ن في معجَ د. ايالنجَة ريخس - رئيسًا، كلجَّيُة الّتربية البدْنّية على أسم زينمجَ

ُة االبتدائيَُّة، نجَْهالجَل. سجَ الْيجَة اياجَل، معلمٌة للترّبية البدنّية، املدرجَ ُة دجَ السّيدجَ
مينار هكيبوتسيْم. اد، كلّيُة التربية، سجَ ْر أجَرجَ يدُة هاججَ السجَ

ط العربّي، وزارُة الّتربية والّتعليم. د. أمني مقطرْن، مفتٌش على الّتربية البدنّية في الوسجَ
اْريجَا  السيدُة ليئجَة ُمور، معلّمٌة للّتربية البدنّية، املدرسُة االبتدائَّيُة “رميز”، نجَهجَ

نيْت. السّيُد ميخا بوالق، معلٌّم للّتربية البدنّية، املدرسُة اإلعداديَُّة، ُأورجَ
ْز شولُروف - مفّتُش الّتربية البدْنية في لواء الّشمال. السيُد ُبوعجَ
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ُة – َبَنات: املدرَسُة اإلعداديَّ
اء القدس، وزارُة الّتربية والّتعليم. ئيًسا، املفتشُة على التربية البدّنية في لوجَ السيدُة ُروْت ديكل - رجَ

اليجَة أوفك،  ام، معلّمٌة للّتربية البدنّية، املدرسُة الشاملجَُة “ط” ريُشون لتسُيون. السيدُة دجَ اهجَ ُة ُأوريت أجَْبرجَ السّيدجَ
معلمٌة للّتربية البدنّية، املدرسُة الثانويَُّة البلدّية “أ”، تل أبيب.

ْمليئل، معلمٌة للّتربية البدنّية، املدرسة احُلكومية - الدينيُة، ُغوش عْتسُيوْن. السيدُة حنَّة ججَ
. اْت غانجَ مجَ ٌة للّتربية البدنّية، املدرسُة الثانوّيُة “بليخ”، رجَ ْن، معلمجَ يلجَمجَ ُة اليُنور طجَ السّيدجَ

ا، الكلّيُة األجَكادمييَُّة للّتربْية  تجَاْين” بيتجَْح تْكفجَ د. ميري ليفي، معلّمٌة للّتربْية البدنّية، املدرسُة اإلعدادّيُة “فْيْنشجَ
ات واشْنُطْن”  “جْفعجَ

املدرسُة اإلعداديُة – َبُنوَن:
ن في معهد فينجيت. اري - رئيًسا، كليَُّة التربية البدْنية على ْاسم زيْنمجَ رجَ ائل هجَ د. يسرجَ

ن في معهد فينجيت. ، كلّيُة التربية البدّنية على ْاسم زيْنمجَ د. بيتر دفيُدوفْتشنجَ
ن، املفتُش املرّكُز واملسئوُل عن الّتربية البدّنية، وزارُة الّتربية والّتعليم. ام ُزوْخمجَ اهجَ السّيد أجَْبرجَ

ُكوف، معلٌّم للّتربية البدّنية، املدرسُة الثانويَُّة البلديَُّة “ج”، حيفا. اد يجَعجَ السيُد جلْعجَ
د. ُروني ليُدور كليَُّة الّتربية البدنَّية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت.

ام، معلٌّم للّتربية البدنّية، املدرسُة الثانويُة البلدية “الْيجَاْنس”، تل أبيب. حاق رجَ د. يْتسجَ
لجَيجسبّرج”، القدس. اي شْطريت، معلٌم للتربية البدنية، املدرسُة الثانويُة “سجَ السيُد شجَ

املدرسُة الّثانويُة – بنات:
ن - رئيًسا، كلّية التربية البدّنية على اسم زينمن في معهد فينجيت. ارة شْرمجَ طجَ د. عجَ
ّنةجَ. ة إُنل، معلّمٌة للّتربية البدّنية، املدرسُة الثانويُة الزراعيَُّة، بجَْرديْس حجَ السيدُة ُأورجَ

د. ايالنجَة إرليخ، املفّتشُة على الّتربية البجَدنية في لواء حيفا.
السيدة إْستر ُجولْدْشتجَاْيْن، كليَُّة التربية البدنية على اسم زينمن في معهد فينجيت

يت ديسكني، كلّيُة الّتربية البدنّية على اسم زينمن في معهد فينجيت ججَ السيدة حجَ
السيدُة رْفقة طيميْنقر، معلّمٌة للّتربية البدّنية، “بيت حيُنوخ” القدس

اْن جَار سنديك، معلّمٌة للّتربية البدّنية، املدرسُة الثانويُة “بليخ”، رماْت غجَ السيدة تجَ

املدرسُة الثانويُة – بنوَن:
ا – رئيًسا، كلّيُة الّتربية البدّنية على اسم زينمن في معهد فينجيت افيد بْن سيرجَ د. دجَ

نَّة اْي بيار، معلٌّم للّتربية البدّنية، املدرسُة الّثانويُة الزراعيَُّة، بجَْرديس حجَ السيد أبيحجَ
اييم افيد ُجوشن، معلٌّم للّتربية البدّنية، مديُر املدرسة الثانوية، كْريجَات حجَ د. دجَ

الّسيُد ُيوسي يُروم، معلٌّم للتَّرّبية البدّنية، املدرسُة الثانوّيُة الّشاملُة، يُهوْد
ْرئل” مبسيرْت تسيون”  السيُد إيلي ُمور، معلٌّم للّتربية البدّنية، املدرسُة الثانوّيُة “هجَ

ْفنجَة ر نايس، معلٌّم للّتربية البدّنية، املدرسُة الّثانويُة “هار فجاي”، كيُبوْتس دجَ احجَ السيد شجَ

ة*: ْالطالُب َذُوو احلاجات اخلاَصّ
كيبوْتسيم ْفني، كلّية الّتربية، سمينار هجَ ة ججَ د. ُعوْفرجَ

د. يهوشواع ُهوْتْسلْر، كلّيُة الّتربية البدّنية على ْاسم زيّنْمن في معهد فينجيت
ن، كلّيُة الّتربية البدّنية على ْاسم زيّنْمن في معهد فينجيت ارة شْرمجَ طجَ د. عجَ

ُد ُموفيت. ن، معهجَ ُكوف، يجَاعيل املُوسني، ُأوري بْرْغمجَ ار يجَعجَ جَ ْاشتركجَ في الكتابة: تجَ  *
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د. ُأوْرلي يجَْزدي، كلّيُة الّتربية البدّنية على ْاسم زّينْمن في معهد فينجيت
ٌة ُقْطرّيٌة، قسُم الّتعليم اخلاّص في وزارة الّتربية والتعلّيم ّوفا ْجرْيْنفلْْد، ُمرشدجَ السيدُة طجَ

: َرقٌص َشْعّبٌي َوُأَميٌّ
ن في معهد فينجيت ُة ْاالْْستْكمال في كلّية الّتربية البدنَّية على ْاسم زيْنمجَ اُلوْم، مدرسجَ اني بْنشجَ السّيُد دجَ

لة: ُكَرُة السَّ
ن في معهد فينجيت د. ُروني لجَيدُوْر كلّيُة الّتربية الّبدنية على ْاسم زيْنمجَ

ات مُكوفْر، كلّيُة الّتربية البدّنية على ْاسم زيْنمن في معهد فينجيت السّيدُة بجَْسمجَ
يناْر  سمجَ الّتربية،  وكلّيُة  فينجيت  معهد  في  زيْنمن  ْاسم  على  البدّنية  الّتربية  كلّية  ديكْل،  جْرشون  السيُد 

كيُبوْتسيم هجَ

ُكَرُة ْاْلَقَدم:
اْم، معلٌّم للّتربية البدّنية، املدرسُة الّثانويُة البلديَُّة “إلْيجَاْنس”، تل أبيب اق رجَ د. يْتسحجَ

بيُلوييم” ريُشوْن لتّسُيوْن ُروْن هجَ نني، معلٌّم للّتربية البدّنية، املدرسُة اإلعدادّيُة “أجَحجَ يُد ْشُموئيل حجَ السجَ
اني عْتُصيوني، كليُة الّتربية البدنية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت السيُد دجَ

د. ميُلوْردجَ ْفريْنيجَاطوفيتش، كلّيُة التربية البدّنية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت

كرُة الّطائرة:
د. يوسي جيبجَْع، كلّيُة الّتربْية البدّنية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت

كرة اليد:
اييم افيد ُجوشْن، معلٌّم للّتربية البدّنية، مديُر املدرسة الثانوّية، كْريجَاْت حجَ د. دجَ
السيُد إيُجور ْبيجَاليك، كلّيُة الّتربية البدّنية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت
السيدة كيرْن جيجَبْع، كلّيُة التربية البدّنية على اسم زينمن في معهد فينجيت

َأْلَعاُب القوى/ امليدان اخلفيفُة: 
 د. ُيوآْب مكيل، كلّيُة الّتربية الّبدنية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت

َألعاُب امَلْضرب:
اْل أجَْرُنوْن، كلّيُة الّتربية البدّنية على اسم زينمن في معهد فينجيت  د. ميخجَ

اجلْمَباُز – َبَنات:
جْيْت ديْسكنْي، كلّيُة الّتربية البدّنية على اسم زينمن في معهد فينجيت ُة حجَ الّسيدجَ

اجلْمَباُز – َبُنوَن:
ئيًسا، كلّيُة الّتربية البدّنية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت اري - رجَ رجَ ائل هجَ د. يْسرجَ

ْتْسريْن د. ايجَال ُدولْب، كلّيُة “ُأّوهلو” كجَ

ُجْمَباٌز َفّنيٌّ )ايقاعي(:
السيدُة عْنبجَاْل نيْشليط، كلّيُة الترّبية البدّنية على ْاسم زينمن في معهد فينجيت

الّسيدُة ُشوملجَيْت ُجولْدْشتجَاْيْن، معلّمٌة للّتربية البدّنية، املدرسُة الثانويُة “ريُشونيْم”، هْرْتسليا
© جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم، 2009
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فُّ الرابُع / 36  امنُي التعليم – الصَّ ضجَ مجَ

فُّ اخلامُس / 37 مضامنُي التعليم – الصَّ
فُّ السادُس / 38 مضامنُي التعليم – الصَّ

امني التعليم/ )الصفوف الثالثة - السادسة( / 39 ْفقًا ملضجَ اليَّاٌت وجَ عجَ فجَ
ٌةجَجَ / 39 كجَ رجَ حجَ ٌة بدنيٌَّة وجَ لجَيجَاقجَ  -

ٌيّ / 41 ْعبٌيّ وُأمجَ رْقٌص شجَ  -
ب / 42 اللعجَ ة وجَ الريجَاضجَ  -

اء اختيارية / 46 نشاطات إْثرجَ  -

الفصُل الرابُع: منَهُج )الصفوف الّسابعة – الّتاسعة( / 53
ٌة / 54 مقّدمجَ

األهداُف / 55
فوُف الّسابُع - الّتاسُع( / 56 وجَاضيُع التعليم )الصُّ مجَ

ُة تجَعليم في المباز الْرياضّي، االيروبي - الهوائي - واألْكُروبجَاتي - )الّبْهلجَوانّي( -  ْحدجَ وجَ
والفّني للتلميذات / 60
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وحدُة تعليم في المباز الرياضّي للتالميذ )الذكور( / ج71َ 
ّي للتالميذ والتلميذات / 75 ْعبّي واأُلمجَ ُة تعليم في الّرقص الشَّ وْحدجَ

انية َعَشَرة( / 77  الَفْصُل اخلامُس: منَهُج الصفوف )العاشرة – الثَّ
مقدمٌة / 78

األهداُف /80
ة( / 81 رجَ شجَ فوف العاشرة - الثانيجَة عجَ مواضيُع التعليم للتالميذ والتلميذات )الصُّ

مضامنُي التعليم للتلميذات / 82
فُّ العاشُر / 82 الصَّ  -  

83 / . رجَ شجَ الصفُّ احلاديجَ عجَ  -  
رجَ / 84 شجَ الصفُّ الثانيجَ عجَ  -  

الياٌت مبوجب مجَضامني التعليم للتلميذات / 85 عجَ فجَ
لجَيجَاقٌة بجَدنّيٌة وحركٌة / 85  - 

ٌة واللْعب/ 88 الرياضجَ  - 
يٌّ / 90 رقٌص شعبيٌّ وُأمجَ  - 

مضامنُي التعليم للتالميذ جَ / 91
تقييم للتالميذ و للتلميذات / 93

ُفوف: العاشرة -  البدنّية” )الصُّ ة  تعليم في موضوع: “اللَّيجَاقجَ ة  لوجَحدجَ ٌج  وذجَ ُ ُق أ: نجَ املُلْحجَ
ة( / 95 رجَ شجَ الثانيجَة عجَ

ة” )الّصفوُف العاشرة - الثانية عشرة( / 103 ّغرجَ م ُمصجَ ة ْقدجَ ة تعليم “ُكرجَ ْحدجَ ٌج لوجَ ُق ب: نوذجَ امللحجَ

الَفّصُل السادُس: دْمُج التالميذ َذوي احلاجات اخلاّصة /  109
مقدمٌة / 110

الُعْسُر التعليميُّ / 114
133 / )ADHD( اط فجَْرط النَّشجَ ْاضطراباُت نجَْقص االْنتبجَاه وجَ

ْقليُّ / اخلفيُف / 136 لُُّف العجَ التَّخجَ
اْون / 137 ُة دجَ ُمتجَالزمجَ
اقٌة جْسدية / 139  إعجَ

لجٌَل دماغيٌّ / 141 شجَ  -
لية / 145 ضجَ أجَمْراُض عصبية/ عجَ  -

ْقرّي( / 147 مود الفجَ إصاباٌت في احلبل الشوكي )العجَ  -
ْظمّي / 150  ل العجَ ّيكجَ اباٌت في الهجَ إصجَ  -

ر )في الرؤية( / 151 ضعف نجَظجَ  -
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