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التربية البدنية
التربية البدنية، 3 وحدات تعليمية، 041301

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

עמודיםשמות הפרקיםהמקורות

משרד החינוך והתרבות, הוועדה 
לתכניות לימודים בחינוך גופני 

)1991( ידע והבנה בחינוך הגופני 
בחטיבה העליונה בבתי ספר 

על־יסודיים — ספר עזר לתלמיד 
ולמורה קובץ א', הוצאת ספרים 

ע"ש עמנואל גיל, מכון וינגייט 
לחינוך גופני ולספורט 

תולדות החינוך הגופני באיסלאם ובנצרות
)לכל המגזרים(

126-114

משרד החינוך, התרבות והספורט, 
הוועדה לתכניות לימודים בחינוך 

גופני )1994( 001 שנים לתנועה 
האולימפית — בחינוך הגופני 

ובשעות המחנך

84-71
100-97

119-111

קאופמן ח'. וחריף ח'. )2002( 
תרבות הגוף והספורט בישראל 

במאה העשרים, הוצאת יד יצחק 
בן־צבי והוצאת מכון וינגייט

39-26תרבות הגוף בספרות הרבנית בדורות האחרונים

יסודותיו הרעיוניים של החינוך הגופני בארץ־ישראל בראשית 
המאה ה־20

77-52

318-302ישראל והתנועה האולימפית — לא רק ספורט

ספורט ומדיניות חוץ: ישראל והחרם על המשחקים 
האולימפיים במוסקבה

340-320

וינגרטן ג'. ובר־אלי מ' )1993( 
הפסיכולוגיה של הספורט 

והפעילות הגופנית — חלק א'. 
הוצאת מכון וינגייט לחינוך גופני 

ולספורט

65-37האישיות

85-77עירור, חרדה וביצוע

135-126הניעה

נייס ש'. וענבר ע'. )2003( 
הפיסיולוגיה של המאמץ, 

הוצאת פוקוס

40-37מבנה הגוף

63-55גורמי הישג בספורט

138-133מערכת השרירים — מבנה, אספקת אנרגיה והיבטים מכניים
152-141

265-243מערכות מרכזיות התומכות בביצוע מאמץ גופני
303-269

354-349פיתוח מרכיבי הכושר הגופני
378-357

היבטים בריאותיים ופעילות גופנית )תזונה, השמנה, מחלות 
לב וכלי דם, אוסטאפורוזיס(

451-441
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التربية البدنية، وحدة تعليمية واحدة )تكملة لمستوى 5 وحدات تعليمية(، 041101

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

القسم األّول - جوانب فسيولوجية وكينسيولوجية وصّحية في التربية البدنية وفسيولوجية الجهد

עמודיםשמות הפרקיםהמקורות

נייס ש', וענבר ע'. )2003(, 
הפיסיולוגיה של המאמץ, 

הוצאת פוקוס

161-155מערכת השרירים — מבנה, אספקת אנרגיה והיבטים מכניים
169-163

196-183

211-201

226-215

238-231

328-307מערכות מרכזיות התומכות בביצוע מאמץ גופני

437-423אפקט האימון

היבטים בריאותיים ופעילות גופנית )אסטמה, סוכרת, עישון 
סיגריות, סמים בספורט, יציבה(

473-469
499-485

526-513ביצוע מאמצים גופניים בתנאים מיוחדים

القسم الثاني - جوانب نفسية واجتماعية في التربية البدنية

עמודיםשמות הפרקיםהמקורות

בר־אלי, מ' וטננבאום, ג' 
)1996(, הפסיכולוגיה של

הספורט והפעילות
הגופנית — חלק ב'.

הוצאת מכון וינגייט לחינוך 
גופני ולספורט

22-9היבטים קוגניטיביים בספורט
59-46

99-78היבטים פסיכולוגיים־חברתיים
126-108

167-157היבטים יישומיים, התערבות וייעוץ

191-175סוגיות נבחרות

משיח, א' ספקטור, ק'
רונן, א' )2004(, לחנך

לפנאי. הוצאת מכון מופ"ת

25-11כל הנושאים שבחוברת הכלולים בעמודים המפורטים
65-38

   


