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 : ُر الفْكريُّ التََّصوُّ
رُة وتطويُر وتنميُة أْنجَاط عمل وسلوك جسمانّي ورياضّي  ج ُهو: بجَلْوجَ ُف ْاألجَْعلجَى للمنهجَ •ْالهدجَ 	
اعّي في حدود اإلمكانية الشخصية لكّل طالب؛ وذلكجَ  مجَ ى التلميذ:* في إطار العمل الجَ لجَدجَ
ة حياته وعافيته ،وْانسجام شخصّيته في احلاضر واملستقبل. كما  ْودجَ ان ججَ مجَ مْن أجل ضجَ
مجال  وفي  واملعرفّي،  واالجتماعّي  السمانّي  ال  املجَججَ في  ًة  خاصَّ غايات  ُج  املنهجَ يضُع 
ارات  ُج املجَهجَ العاطفة والطابجَع )اخلاص/الّشخصي(. في جميع أنواع الغايات ،يفّصُل املنهجَ

، ومجاالتجَ املعرفة والفْهم والوْعي الالزمةجَ. والسلوكجَ

االْجتماعي  املجال  في  املجتمع  حاجات  ؛ليسدَّ  البدنَّية  الترّبية  في  التعليم  منهُج  •يجَجيُء  	
ةجَ  نّي )الّتْكُنولوجّي(؛ ْانطالقًا مْن أجَنجَّ التربيجَةجَ البدنَّيةجَ والرياضجَ وْالثَّقافّي واالقتصادّي والتَّقجَ
ُة  والرياضجَ ة،  ، مْن جهجَ اليجَْوميُّ ْالرياضيُّ  اُط  النَّشجَ ع.  املجتمجَ ثقافجَة  مْن  ُأ  يتجزجَّ ُجزٌء ال  ا  ُهمجَ
 . ْركز ْاهتمام الكثيرينجَ ا مجَ ى ُهمجَ املْهنيَُّة – )التَّحصيليَُّة/اإلْنازيَُّة( األحتراف، مْن جهة ُأْخرجَ
ٌه ؛لكْي يساعدجَ املتعلّمنيجَ الصغارجَ على  جَّ ججَ الّتعليم في التربية البدنَّية ُموجَ لجَْيه ؛فأنَّ منهجَ وعجَ

ُهْم. ا املجتجَمُع أجَمامجَ ُعهجَ ة أنفسهْم: ملتطلَّبجَات املجتمع، وللتحدّيات الديدة ْالَّتي يجَضجَ مالءمجَ

ارسة  ار املُمجَ سجَ ديدجَ مجَ ّي املعلّم تجَ يجَدجَ • في  يضع منهج تعليم التربية البدنية في املدارس**	
الّتْوجيه  رجَ  ُل منجَ املعلّم مصدجَ يجَلي، ويجعجَ ا  ا فيمجَ إلْيهجَ التي سُنشير  ْفقجَ األهداف  وجَ البدنَّية، 
اط البدّني. وكلُّ ذلكجَ مْن أجَْجل تقيق غايات احلركة ،والّنشاط  اء للّتفكير، والّنشجَ واإليحجَ

ة. البدّني والّصحَّ

:التربيجَُة لالْختيار. إّن توفيرجَ إمكاْنيات اختيار في التربية البدنَّية  ج ُهوجَ ئيسيٌّ في املنهجَ ٌأ رجَ ْبدجَ •مجَ 	
ْبرجَ نجَْقل املسئوليَّة منجَ  ة ؛ وذلكجَ عجَ ار املختلفجَ اجات املتعلمنيجَ في األجَْعمجَ ،مْن شأجَنه أجَْن يجَُسدَّ حجَ
ُل  ْيُث يتحمَّ ديدًا، حجَ ْ اهقجَة تجَ ، وفي سّن املُرجَ خصيُّ . يجَزيُد االْختيجَاُر الشَّ املعلّم إلى املّتعلمنيجَ
ْن نتجَاج تعلُّمْهم، يجَزيُد مْن دافعيَّة الّتالميذ  التَّالميُذ في هذه الّسن املسئوليَّةجَ عن العمليَّة ،وعجَ

ة. ركجَ ة واحلجَ ة مشاركتهْم في فروعجَ الرياضجَ اط البدنّي، وزيادجَ ة في النَّشجَ للمشاركجَ

النشاط  قيمة  ،وتجَْذويت  التجَالميذ  بتربجَية  والتزامه  املعلّم،  وْعي  على:  الّتعليم  ُج  منهجَ •يؤّكُد  	
ياة صحّي. جَط حجَ ُأ مْن نجَ البدنّي كجْزء ال يتجزجَّ

واملعلمات  املعلمني  إلى  بالطبع،  يتطرق،  النص  ولكن  املفرد  املذكر  صيغة  استعملنا  القراءة  لتسهيل    *
والتالميذوالتلميذات 

البدنية(  التربية  التفتيش على  )بالتعاون مع  التعليمية  املناهج  املنهج، فقد طّور مركز  إلى هذا  باإلضافة   **
الثانوية,  للمرحلة   ,)199( االسالم,  في  البدنية  التربية  و  الرياضة  منها:  املجال  هذا  في  تعليمية  مناهج 
)2001(: للمرحلة الثانوية ميكن احلصول على  والتربية البدنية كموضوع اختياري المتحانات البجروت, 

هذة املناهج في دار النشر: “معلوت”. 
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ة: مْن أجَْجل  ة النشاط البدّني لكل تلميذ و تلْميذجَ •يؤّكُد منهُج التعليم على: ْاختيار ومالءمجَ 	
ْفقًا حلاجاتهْم.  اتهْم ،ووجَ ب ُقُدرجَ سجَ الُوُصول إلى تنفيذ شخصّي ومثالّي، بحجَ

ا:تسنُي معرفة وفهم جسم اإلنسان،ومبادئ  ُفهجَ دجَ •ُتْدمُج التربيُة البدنيَُّة مواضيعجَ نظريًَّة ؛هجَ 	
ا. ة والعناية بهجَ احلركة، ودور النشاط البدنّي في تسني الصحَّ

ْمج  اط، وهو يحّدُد القواعدجَ والّتوجيهات ؛لدجَ دٌّ لميع التَّالميذ في جميع األجَْوسجَ ُج ُمعجَ •املْنهجَ 	
ْمجهْم في  وي احلاجات اخلاّصة في جهاز الّتعليم العادّي ؛مْن اجل تسهيل دجَ الّتالميذ ذجَ

املجتَّمع. 

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



ٌة عاّمٌة10 مجَ ُل - مقدِّ |   الفْصُل األوَّ

ْاأَلْهداُف
الهدُف ْاأَلْعَلى

ى الّتلميذ؛  ل ،وسلوك جسمانّي ورياضّي لجَدجَ ُة ،وتطويُر ،وتنميُة أجَْناط عمجَ رجَ بجَلْوجَ
اعّي ؛في حدود اإلمكانَّية الشخصيَّة لكّل تلْميذ. وذلكجَ مْن  مجَ ل الجَ ار العمجَ في إطجَ

ة حياته ،وعافيته، وْانسجام شخصيَّته ْودجَ ان ججَ مجَ أجَْجل ضجَ

اأَلْهداُف

     في املجال البدّني       في املجال االجتماعّي       في املجال العاطفي       في املجال املعر في     
                                                                                          )معرفجَة وفْهم(

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



11 َمٌة عاّمٌة   |       ُل - مقدِّ الفْصُل األوَّ

َتْفصيُل ْاألهداف*

َمهاَراٌت وُسلوٌكَمعرفٌة، َفْهُمَ َوَوْعٌي امَلجاُل

 / الَبَدنيُّ  .1
اجلسماني

الّتلميُذ: 1.1
ُف على تجَْشكيلة واسعة منجَ  يتعرَّ
مانية.  النشاطات البدّنية/ السَّ

الّتلْميُذ:
يطّوُر وُيُنّمي نشاطات جسمانيجًَّة 

ال احلركة ،والرياضة  ججَ في: مجَ
،واالستجمام والّرقص.

ة باحلركة 1.2 يتعّرُف على األجهزة املرتبطجَ
من أْجل تأدية السم لوظائفه بشكل 

سليم وناجع.

ُم بجسمه وحركاته ،وينّمي  يتحكَّ
كة صحيحة.  رجَ عادات ثبات، وحجَ

ْبنجَى جسم اإلنسان، 1.3 ُف ويجَْعرفُّ مجَ يتعرَّ
اءجَُه الصحيح في حالتي  ُم أجَدجَ ويفهجَ

ْهد. الراحة والجَ

يطوُر وينّمي عادات حركة جسمانية 
بالقدر والقوة والتكرار املناسب. 

ّكّبات اللياقة البدّنية، 1.4 ُف ويعرُف مرجَ يتعرَّ
ا ؛بجَواسطة الّنشاط  وطرقجَ تطويرهجَ

السماّني املالئم. 

كّيًة  يطّوُر وينّمي مركبات صحّيًة وحرجَ
للياقة البدنّية. 

يعرُف، ويكوُن واعًيا للّصلة بجَنْيجَ 1.5
النشاط السماني والصّحة البدنية 

ية وجَ الصّحة الشخصيَّة.  والنفسَّ

يطّوُر وينّمي عادات نشاطات 
جسماّنية متواصلة، والتي ُتْسهُم في 

نط حياة صّحّي. 

يعرُف ،ويكوُن واعًيا ألهميَّة النشاط 1.6
ُع  السماّني الذاتي، ويعرُف كْيفجَ يضجَ

لنفسه أهدافًا واقعيَّة. 

يخّطُط وينّمي نشاطات جسمانّيًة 
ب  اغ بحسجَ رجَ ًة في ساعات الفجَ متنوعجَ

ُقْدرته.

االجتماعيُّ  يكوُن واعيا ألهمية النشاطات 2.1 2. 
السماّنية كنمط ُسلوك مفيد ودائم، 

ْرد وكجْزء مْن مجموعة. فجَ كجَ

يطّوُر وينّمي مهارات وعادات 
اجتماْعيًة في إطار الصّف، واملدرسة 

والعائلة واملجتجَمع احمللّّي.

ُم القواعدجَ والقواننيجَ 2.2 يعرُف ويفهجَ
واملبادئجَ التي توّجُه نجَْحوجَ الّنزاهة 
الرياضّية* والتساُمح والتعاُون 

كمشارك وكصاحب وظيفة وكمشاهد. 

ْفقًا  يطّوُر وينّمي منُظومةجَ ُسلوكيات وجَ
لقواعد وقوانني ومبادئ النزاهة 
الّرياضية، والّتسامح والّتعاون 

كمشارك وكصاحب وظيفة وكمشاهد. 

ة ويدرُك 33.1. العاطفيُّ بجَّذجَ يكوُن واعّيًا للعادات احمُلجَ
مساهمةجَ النشاط السماْني في بناء 

ة ،واإلنسان  شخصّية اإلنسان عامَّ
الرياضّي خاّصًة.

يطّوُر إرادًة ودافعيًَّة لنشاط جسمانّي 
جّي ،وُمفيد ومتع. منهجَ

يشارُك في النشاطات السماْنية 
التي بواسطتجَها يطّوُر صفات مّيزًة 

وعاداْت محبجَّذًة.

انظر أيًضا: لعبة نزيهة، “التربية للنزاهة الرياضية” )2005(، “הגינות בספורט”, قسم تخطيط وتطوير   *
املناهج التعليمية، السكرتارية التربوية، وزارة التربية والتعليم، “معلوت”، القدس وتل أبيب. 
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َمهاَراٌت وُسلوٌكَمعرفٌة، َفْهُمَ َوَوْعٌي امَلجاُل

يفهُم، ويكوُن واعيًا لإلحساس باالناز 3.2
في الّنشاط السماّني، واحلركة 

والرياضة. 

اط السمانّي،  يواجُه تّديات النَّشجَ
واحلركة والرياضة ؛ مْن أجَْجل تطوير 

از.  اإلحساس باإلنجَ

يدرُك ،ويكوُن واعيًا إلحساس اإلبداع 3.3 
في احلركة. 

يعّبُر عْن نفسه في احلركة ،ويطّوُر 
قدرتجَُه على اإلبداع واخليال بواسطة 

احلركة.

ر السمانّي 3.4 يدرُك، ويكوُن واعيا للّتصوُّ
ة بالنَّْفس.  احلقيقّي ،وللّثقجَ

رًا جسمانيًا  يطّوُر وينّمي تصوُّ
حقيقيًا، وثقًة بالنفس. 

يعرُف ،ويكوُن واعيا لإلحساس 3.5
ة واالكتفاء  بالّتجربة المالية، واملُْتعجَ

وبهجة احلياة املرتبطة بالّنشاط 
السمانّي واحلركة والّرياضة.

يشاهُد ويشارُك في نشاطات 
جسماْنية وحركيَّة ورياضية، مْن 

ة  أجل تطوير التجربة المالّية واملتعجَ
ة احلياة. واالكتفاء، وبجَْهججَ

املعرفيُّ   .4
)معرَفٌة 

وَفْهٌم(

ُم قواننيجَ النشاطات 4.1 يجَْعرُف، ويفهجَ
تجَقنيجَّةجَ  الرياضية، ومبادئجَ احلركة، وجَ
املهارات احلركية وطرق/ وسائل 

تنظيم )تكتيكات( النشاطات 
يةجَ التطبيقات  ُم أهمَّ السماْنية، ويفهجَ

احلركية املفيدة. 

ّبُق قواننيجَ احلركة الصحيحة في  ُيطجَ
النجَشاطات السماّنية، ويتصّرُف 

ُه  ًا لقوانني األلعاب، ويغّيُر مواقفجَ ْفقجَ وجَ
ة. روف املتجَغّيرجَ ب الظُّ وأساليبَُّه بحسجَ

ُه 4.2 كُز ْانتبجَاهجَ ْيفجَ ُيرجَ ُم كجَ يجَْعرُف ويفهجَ
ن  ى عجَ اضجَ ة، ويجَتجَغجَ زات املهمَّ ّفَّ في احمُلجَ

ة.  ات املُْزعججَ احملّفزجَ

ُف على األعمال الّتي ُتوجُب  يتعرَّ
تركيزجَ اإلنتباه إلى املعلومات ذات 

اضيجَ عن العوامل  الّصلة، والتَّغجَ
ة. املمّوهجَ

ْقتجَ النَّشاط.4.3 ُم، ويحلُّل أجَحداًثًا وجَ يختبر و يجّرب حاالت لجَعب يكوُن عليه يفهجَ
الة عدم  فيها أجَْن يّتخذجَ قرارات في حجَ

يجَقني.

يعرُف كّيفجَ يتَّخُذ القرارات املالئمةجَ ؛ 4.4
حلّل املشاكل التي تّيز حاالت احلركة 

بجَة. البسيطة واملركَّ

يشترُك في نشاطات حركّية تجَتطلجَُّب 
حلواًل فوريجًَّة، ويكوُن قادرا على 
تصحيح إجراءاته على أساس 

بجَها.  املعلومات التي اكتجَسجَ

ُم العالقات بنيجَ نشاطات 4.5 يعرُف ويفهجَ
جسمانية مختلفة وحالتجَي الصّحة 

واملرجَض ويعرُف كيفجَ يجُد النشاطات 
ةجَ، وعوامل اخلطر في  التي ُتعّزُز الصحَّ

هاتني احلالجَتنْي.

يكتسُب ويختبُر نشاطات جسمانيةجَ 
تساعُد على الصّحة وتقلُّل عواملجَ 

ُن  اخلجَطر وحاالت املرض والتي تضمجَ
جَطجَ حياة صحي.  ةجَ ونجَ املُْتعجَ
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ٌط
ّة – ُمَخَطّ ُف منَهج تعليم التربية البدنَي

أهدا

ٌف
أهدا

َمعرَفٌة، 
َفهْمَ و 
َوْعٌي.

َمهاراٌت 
سلوٌك

و 

منظوماُت 
حركة

جَى  جَْبن م
السم 
وأداؤُه

جَْعُي  الو
للعالقة 
بالصحة

أهميُة 
النشاط 
السماني

تشكيلُة 
أنواع 

النشاطات

تنميُة 
عادات 
لنمط 
حياة 
صحّي

تطويُر 
مهارات 
اجتماعّية

تطويُر سلوك 
في الوظائف 
االجتماعية 

املختلفة

جَة ع جَقجَ جَو نازات املت
ف واال

ْاقتراحاٌت لنشاطات تعلّم نوعية؛ لتحقيق األهدا

ُف األْعَلى 
ْالَهَد

جَل وسلوك جسمانّي  جَم ناط ع جَُة أجَ جَُة وتطويُر وتنمي جَر جَلْو ب
لماعّي في 

جَ الّتلميذ، في إطار العمل ا ضّي عْند
وريا

جَان  جَم ْجل ض ّصية ؛ وذلكجَ مْن أجَ
ية  الشخ حدود اإلمكاّنّ

َّيته. جَة حياته وعافيته، وْانسجام شخص جَْود ج

التحّكُم 
بالسم 
في حالة 

تنميُة 
عادات 
حركة 

تطويُر 
نشاطات 
جسمانية

تخطيُط 
جَجُة  وبرم
ساعات 
الفراغ

تطويُر 
إرادة 

ودافعية 
للنشاط

مواجهُة 
جَجَّديات  ت
َّة ضي

ريا

التعبيُر 
واإلبداُع 

في 
حلركة

ا

تطويُر 
صور 

ت
جسماني، 

وثقة 
س

بالنف

مشاركُة 
ومشاهدُة 
جتارُب 
حركية

يكتسُب 
،ويجّرُب 
نشاطات 

ملنع 
عوامل 
خلطر

ا

يشترُك في 
نشاطات 
حركّية 
ضي 

جَ جَْقت ت
حللولجَ

ا

يختبُر 
ويجرب 
حاالت 
مشاهدة

ُف 
يتعّر

على 
نشاطات 
ضي 

جَ جَْقت ت
صاال

ْات

يطّبُق 
جَ  قوانني
حركة 
والعاب

جَني في املجال الّبد
في مجال العاطفة

في مجال املعرفة
في املجال االجتماعّي

ُف 
يعر

جَُم  ويفه
القوانني 
جَ والقواعد

يّركُز 
جَُه  انتباه

في 
حملفزات 

ا
الرئيسية

ُف 
يعر

ويفهُم 
كيفجَ 
يشاهُد

ُف 
يعر

اتخاذجَ 
القرارات 
في حالة 
حلركة

ا

ُف 
يعر

جَُم  ويفه
عالقات 
صحة 

بال
ض

واملر

ُف 
يعر

جَُم  ويفه
عالقات 
صحة 

بال
ض

واملر

الوعُي 
صّور 

لت
جسماني، 

واقعّي

الوعُي 
ت  َّاجَ للثب
في 

حلركة
ا

الوعُي 
س 

لإلحسا
ناز 

باال
في 

النشاط

الوعُي 
للصفات 
والعادات

معرفٌة وفهٌم 
للقواعد 
كمشترك 

صاحب وظيفة 
وك

وكُمشاهد

أهميُة 
النشاط 

في 
املجموعة
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ْمبَنى املنهج 
فوف:  ًة منجَ املضامني واملهارات والفعاليَّات التعليميَّة لتجَالميذ الصُّ ُج الّتعليم منظومجَ يقترُح منهجَ

ة*.  رجَ شجَ الثالثة - الثانيةجَ عجَ
سب طبقات العمر: امنيجَ حجَ ضجَ ُج مجاالت مجَ ُن املنهجَ يتضمَّ

فوُف: الثالثُة - السادسُة: يجَُعوُد التالميذ في هذه املرحلة على جزء من املهارات الّتي  الصُّ أ. 
ا يكتسُبونجَ مهارات أساسّيًة إضافّيًة في  مجَ ا وإتقانها، كجَ ُلونجَ على تسينهجَ ْاكُتسبجَت، ويعمجَ

ا معجَ مستواُهْم. ُتهجَ فروع الرياضة والتربية البدنية واالستجمام التي تتمُّ مالءجَمجَ
الصفوُف: السابعُة - التاسعُة: مواصلجَُة العملْية الّتعليمية، والتركيُز على فروع ومهارات  ب. 

تتطلجَُّب املزيدجَ منجَ البلوغ السمانّي والعقلّي.
ر منجَ االجتاهات مْن بجَنْي  دد مختجَصجَ نهاية هذه املرحلة، يكوُن التلميُذ قادرًا على ْاختيجَار عجَ  

ْت عليه خاللجَ سنوات دراسته السابقجَة. ل اإلمكاّنيات التي ُعرضجَ ُمْجمجَ
كّل  مْن  واحدًا  نشاطًا جسمانيًا  التلميُذ  يختاُر  الثانية عشرة:   – العاشرُة  الصفوف:  ج. 

”: “نشاطاُت مدى احلياة  “عائلُة مواضيعجَ

ًة: ُن منَهُج التعليم مواضيَع إلزاميَة ومواضيَع ْاختيارَيّ يتضَمّ
واختياريًة  إلزامّيًة  وتتضّمن مواضيع  التعليم  منهج  %75 من  اإللزاّمية  املواضيُع  ُتكّوُن   -
ديد مواضيع  لم احلريَُّة في تجَ ص الّتعليم، فللُمعجَ إلزاميًة. بالنسبة للـ %25 الباقية مْن حصجَ
بجَنّي مواضيع منهج التعليم. في االختيار يأُخُذ املعلُم بعنْي االْعتبار، الّظروفجَ  التعُلّم مْن 

ة، وميولجَ التالميذ.**  سجَ ةجَ املُؤجَسَّ البيئّيةجَ وسياسجَ
ًة”. دجَى احلياة” ونشاطات رياضيجًَّة “تقليديَّ لجَ تشكيلُة النشاطات نشاطات “مجَ تجَْشمجَ  -

منهج التعليم للمرحلة قبل االبتدائية وللّصفني األول والثاني سيصدر في كراس منفصل.  *
انظر مبادئ التعليم واعتبارات ومعايير االختيار صفحة    **
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   مواضيع التعلّم موّزعة حسب مراحل التعليم 

ة رجَ شجَ الصفوُف: العاشرة - الثانية عجَ

الصفوُف:السابعة - التاسعة

الصفوُف: 
الثالثة - 
السادسُة.

املرحلُة قبلجَ 
االبتدائية،

 : والصفانجَ
األّوُل و
الّثاني

االختيار
من بني 

عرض منجَ النشاطات 
” من:“عائلُة مواضيعجَ

تقليص تشكيلة فروع 
الرياضة/النشاطات

50%                         50%
ٌة “تقليديٌة” “مدى احلياة”                         رياضجَ

“ُسوْبرماْركْت” منجَ املهارات وفروع الرياضة:

35%                                   65%
ٌة “تقليديٌة” “مدى احلياة”                                   رياضجَ

البْنيجَُة التَّحتيُة / االساسي
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إلزاميٌّ *

أجَو  القيام بنشاطات عمليَّة و /  ُأ واجُب  يبدجَ الثالث  ْابتداًء من الصّف  فروُع النشاطات:  •	
نظرّية للفروع املختلفجَة، مواضيع الّتعليم واملضامني للصفوف املختلفة، وكذلكجَ لنشاطات 
ا؛ منجَ  وغيُرهجَ والعاُب استجمام جماهيريٌَّة  لجَوائحجَ  ُة  )رياضجَ أنواع مختلفة  مْن  روتينَّية  أقلَّ 

نجَة(. احملبَّذ نشاٌط واحٌد على األقل في كّل سجَ
لُّم  ية )َمعرَفٌة وَفْهٌم(: املواضيُع املفّصلُة في صفحة ُتعجَ مواضيُع نظريٌة في الّتربية البدنَّ •	

ُجْزء منجَ النشاط الذاتي للّتلميذ. في إطار الدروس، وكجَ
امتحانات/ اختبارات: يجب إجراء امتحانات / اختبارات في الفروع / النشاطات التي  •	
في  جُترى  الّتربية(  وزارة  قبجَل  )من  البدّنية  اللّياقة  امتحانات  األقل(.  على  )اثنني  ُعلّمت 

الصفوف العاشرة – الثانية عشرة.
نشاٌط ذاتّي للتلميذ: يجَجُب على كّل تلميذ أْن يقومجَ بنشاط ذاتْي مُبْستجَوجَى حّصة أسبوعّية  •	
منجَ  تشكيلة  بنيجَ  مْن  ْاختياره  بجَ  سجَ حجَ البدنّية(،  الّتربية  دروسجَ  دا  )عجَ األقّل  على  واحدة 
ب، ناد مدرسّي، في جمعية، في دورة، في أبحاث كتاّبية  اإلمكاّنيات: االشتراك في منتخجَ

وما شابجَهجَ.
نْي مختلفجَنْي - على  نشاطاٌت خارَج غرفة الّصّف: يجُب على كّل تلميذ أْن يشتركجَ في نْوعجَ •	
نجَة )أجَيجَّام رياّضية شعّبية،  األقل - منجَ النشاطات اخلارّجية )خارججَ غرفة الصّف( في كّل سجَ

ة ماّئية وإلخ.(  سباق حقل،توجيه، استجمام فّعال، رياضجَ
الرياّضية  الفعاليات  في  يشتركجَ  أْن  تلميذ  كّل  على  يجُب  مدرسيٌة:  ٌة  رياضيَّ فعالياٌت  •	

ةجَ.  ق تّثُل املدرسجَ التَّنجَاُفسيَّة للمدارس عْن طريق فرجَ

ْاختياريٌّ
بني  مْن  وكذلكجَ  التالي،  ج  البرنامجَ في  املفّصلة  االختياريَّة  املواضيع  بني  مْن  االْختياُر  يجُب 
ة:** إثراٌء في التربية  ة املختلفجَ مواضيع التعليم املفّصلة في مناهج التعليم، في فروع الرياضجَ
م  فوف: اخلامسة - العاشرة 2001؛ كرة طائرة، كرة قدجَ ب للصُّ البدّنية، 2002؛ ْالعاب املجَضرجَ

2000؛ كرة يد، كرة سلة، 1994؛ العاب الُقوجَى اخلفيفة 2000؛ المباز الّرياضّي 1996. 

انظر مبادئ التعليم - صفحة 21-18  *
املناهج صدرت عن قسم املناهج بواسطة دار النشر “معلوت”   **
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مهاراُت ونشاطاُت التعّلم، وفروُع الرياضة َحَسَب مراحل التعليم:*

الصفوُف: العاشُرة-
الثانَي َعَشَرة. 

مواَصَلُة تطوير، وتنمَية املهارات.
لياَقُة بدنيٌة َقْبَل التجنيد.

الصفوُف: السابعُة – 
التاسعُة.

لجَُة تطوير، وتنمية املهارات. مواصجَ
اعّيٌة. مجَ العاُب كرة ججَ

العاُب مجَضرب.
نشاطاٌت جسمانيٌَّة ،وفروُع رياضة شخصيَّة.

ٌة. كجَ رْقٌص وحرجَ
الصفوُف: الثالثُة - 

السادسُة
مهاراٌت في:

ة أدوات  معالجَ
ة  متحّركجَ

حركة في البيئجَة 
املكانية

حركة حسبجَ ايقاع
حركة بواسطة 

جهاز
تنسيق بنيجَ اإلفراد، 

واملجموعات
اجتماعّية، معرفّية، 

وجدانية 

ة فروُع الرياضجَ
جمباٌز

العاُب قوًى خفيفٌة
ٌة سباحجَ

ُة سلَّة كرجَ
ُة يد كرجَ

ة طائرٌة كرجَ
ُة قدم كرجَ

ٌة رقٌص وحركجَ
العاُب حركة واستجمام فّعال

التربيُة للوعي السماني.**الصفان األول والثاني
 

تفصيل منهج التعليم للمرحلة قبل االبتدائية وللّصفني األول والثاني سيصدر في كراس منفصل.  *
في جميع مراحل التعليم يجب تعليم مواضيع معرفة وفهم حسب املنهج   **
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مبادُئ التعليم

َتْخطيُط التعليم:
ات. ُمعلُّم التربية  ة سنجَوجَ :القاعدُة للتخطيط الدراسي لسنة دراّسية واحدة أو لعدَّ ُج الّتعليم ُهوجَ منهجَ
طّطونجَ  طاقجَم ُيخجَ ُل وحيدًا في املدرسة، أْو معلُّمو الّتربية البدّنية الّذينجَ يعمُلونجَ كجَ البدّنية الّذي يعمجَ
ب الّظروف اخلاّصة للمدرسة )التالميذ، الُقوجَى  سجَ ًة الّسنوات حجَ اخلّطةجَ السنَّويةجَ أو اخلّطةجَ متعّددجَ

ة(. ات، األجَجهزجَ دجَّ العاملة، املعجَ

مبادُئ ُمَوجَهٌة
الُعْسر  مْثل:   ، املختلفنيجَ للّتالميذ  ة  اخلاصجَّ للحاجات  التعلّم،   - التعليم  منهج  ُة  مالءجَمجَ تتمُّ  •	

القجَة في املدرسة. ْيئجَات ذات العجَ التعلُّمي،واإلعاقات السّدية بالتشاور مع الهجَ

عجَ المباز العاّم، ويجُب االمتناُع عْن تدريس أو تأكيدجَ  ُج مجَ عناصُر من المباز الّرياضّي ُتْدمجَ •	
مهارات غير حيويَّة.

مفّتش  قجَة  ادجَ املدرسُة مُبصجَ ،أو  البدنية  الّتربية  معلُّم  باالختيار  يقوُم  اختياريٌَّة -  مواضيُع  •	
ُة مواضيعجَ  ْت بذلك ظروُف املدرسة. ميكُن إضافجَ حجَ ا التلميُذ، إذا سمجَ الّتربيجَة البدّنية أو يقوُم بهجَ
وي  اختياريَّة مْثل: الرقص اإليروبّي - الهوائّي، ُفُنون القتال، بإرشاد معلمنيجَ مختّصنيجَ ذجَ

ُر. رجَّ ة الّتفتيش على الّتربية البدّنية، طْبقًا للمعايير التي ُتقجَ ادقجَ تأهيل مناسب، ومُبصجَ

ة  تعليُم اللياقة البدنية يُكوُن جزءًا مْن تدريس مواضيع الّتربية البدنية في املضامني اخلاصَّ •	
ى  ص التعليم العامة. ُيوصجَ ل(، إضافًة إلى حصجَ لكل موضوع ؛ بتجَسلُْسل تطويرّي )مفضجَّ

ة النشاط السماني خارججَ الصّف. بتشجيع التالميذ على مارسجَ

ُج معجَ تدريس املهارات في مواضيع الّتربية  مواضيُع التعليم النظريَُّة )الفْصُل الّثاني( ُتْدمجَ •	
ي  ُيوصجَ كذلك  واألجَفالم.  باملناقشات  النظرية  املواضيع  تدريُس  افجَق  ُيرجَ أن  ي  ُيوصجَ البدنية. 
ملّية، ومع بقية مجاالت املعرفة،  عجَ تدريس املهارات العجَ بربط ودمج مواضيع التربية البدْنية مجَ
ف على السم، وفْهم  ة )مثل: التعرُّ ُس في املدرسجَ واملهارات واملؤّهالت احلياّتية التي تدرَّ
ن مع  مجَ ة الطبيعة؛ وفهم ظواهرجَ فيزيائية حلركة األجسام في املجَدجَى والزجَّ اسجَ وظائفه معجَ درجَ
دراسة العلوم؛ التعبير المالي في احلركة واللون معجَ دراسة الفّن البصرّي – التشكيلّي؛ 

عجَ دراسة علْم االجتماع(. ة - مجَ ْهم ظواهرجَ اجتماعية في الرياضجَ فجَ

اط الذاتي للتالميذ في ساعات الفراغ، معجَ إبراز  رورّي الوقوُف على أجَهمية النَّشجَ منجَ الضجَّ •	
ايجَة )األمان(. موضوع الوقجَ

اط. اط يْكوُن متوافقًا معجَ التعليم التقيم للنَّشجَ ُد املشتركنيجَ في كل موضوع/نشجَ عدجَ •	
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تجَ هدفًا رئيسيًا في  رجَ أجَنجَّ احلاجات الرياضيَّةجَ-التحصيليجَّةجَ - املهاراّتية لجَْيسجَ يجُب أْن نتذكَّ •	
جَط حياة سليم، كما ُهوجَ مفّصٌل في ْالهدف األجَْعلجَى،  الّتربية البدّنية، بجَْل هدفًا ثانوّيًا لتحقيق نجَ

ة. وفي األجَهداف الْعامَّ

برامججَ  ،في فعاليات، وفي  يجَتجَمثجَّلجَ  أجَْن  املتفّوقني واملوهوبني يجُب  للتالميذ  ُق اخلاُصّ  رُّ الّتطجَ  	
ة خارججَ جهاز التربية البدنَّية العادّي. خاصَّ

ْت هدفًا بحّد  لجَْيسجَ ا  ًا، معجَ أنَّهجَ ٌة جدَّ استمتاُع التالميذ بانشغالهْم بالنشاط السماْني ُمهمَّ •	
ع. ا، بجَْل نتيجًة مرافقًة مهّمًة في الطريق؛ لتحقيق أهداف الّتربية البدّنية األْوسجَ ذاتهجَ

البحريَّة،  الرياضة  تعلّم  مراكز  )في  املدرسة  خارججَ  لَُّم  ُتعجَ التي  البدنَّية  التربية  مواضيُع  •	
لتجَْوجيهات  خاضعًة  تجَُكوُن  شابجَهجَ(  وما  الليد  على  التزلّج  مواقع  في  املجَْيدانَّية،  املدارس 

التفتيش على التربية البدّنية واملصادقة عليها مْن ناحيجَة التأمني واألجَمان.

ُجْزٌء ال يتجّزُأ منجَ  ة هيجَ  الّتعليم الّتي تفّصُل مواضيعجَ التعليم في فروع الرياضجَ ُج  	• مناهجَ
ْت هذه املناهُج عْن  رجَ قجَْد صدجَ املنهج، وعلى املعلّمنيجَ االستعانُة بها عند الّتخطيط للّتدريس. وجَ
قْسم تجَْخطيط وتطوير املناهج التعليمّية في وزارة التربية والتعليم والرياضة بواسطة دار 

النشر: “معلوت” وهي:*
ُة سلْة، 1994. ُة يد، كرجَ ُكرجَ  -

المباُز الرياضيُّ في املدرسة االبتدائّية، 1996.   -
م، 2000. دجَ ُة قجَ ٌة طائرٌة، ُكرجَ كرجَ  -

أجَلعاُب الُقوجَى اخلفيفة، 2000.   -
العاُب املجَضرب للصفوف: اخلامسة - العاشرة، 2001.   -

برامُج إثراء في الّتربيجَة البدّنية، 2002.  -
اهة الرياضيَّة، 2002.  لجَعٌب نزيٌه - التربيُة للنَّزجَ  -

ة على أساس منَهج الّتعليم، َعَلى املعّلمنَي َأْن:  ة تدريس مدرسيَّ مْن َأْجل تخطيط ُخطَّ
ًة ؛لتدريس الّتربية البدّنية في املدرسة. ُعوا أهدافًا عمليًَّة خاصَّ يجَضجَ •	

يجَْختجَاُروا مضامنيجَ ذاتجَ صلة باألهداف. •	
ّزُعوا املضامنيجَ على فترات زمنْية )أشُهر، سنوات( للألْعماراملختلفة. ُيوجَ •	

ُيطّوُروا املضامنيجَ بشكل تجَدريجّي  •	

ميكن شراء هذه الكتب من دار النشر “معلوت”، تل أبيب، هاتف: 5614121 - 03  *
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ُعوا أجَهدافًا لكل درس في املجال احلركي،  ات تدريس وأجَْن يضجَ دجَ حجَ ُيقجَّسُموا املضامنيجَ إلى وجَ •	
اكّي، االجتماعّي والعاطفي. اإلدرجَ

ا. ات ،لتقييم عملْيات التمّرس ونتائجهجَ وجَ يجَْختجَاُروا تشكيلةجَ أجَدجَ •	

وضُع أهداف عمليَّة خاّصة لتدريس الّتربية البدّنية في املدرَسة َيجُب َأْن َيكوَن 
ُمْنسجمًا مَع أهداف منَهج الّتعليم.

نْي االعتبار: ة يأُخُذ بعجَ ْضُع األهداف اخلاصَّ وجَ
 . ةجَ للمتعلّمنيجَ سات السابقجَ املمّيزات واحلاجات والتمرُّ •	

ات. ظروفجَ املدرسة: األجهزةجَ واملعدَّ •	
توّقعات إدارة املدرسة والّطاقجَم التربجَوّي. •	
فوف.  نظامجَ تقسيم و/أو جتميع الصُّ  -

ة. التعليم في صفوف غير ُمتجَجانسجَ  -
جًا. التعليمجَ اخلاصَّ ُمْنفجَصاًل أو ُمْدمجَ  -

عات أْولياء اأُلمور. تجَوقُّ •	
ة( ّي، البجَلْدجَ جَلّي )احلجَ توقعات املجتمع احملجَ •	

يتمُّ اختياُر املضامني مبا يتالَءُم َمَع األهَداَف، وباالنسجام مَع اأَلْعَمار املختلَفة. 
اجات التعليم. ْفقجَ حجَ ا بشكل تجَْدريجّي وجَ اختياُر املضامني وتطويُرهجَ •	

ُر مْن درس إلى  ة على تُسلُْسل يتطوَّ ة ،معجَ احملافظجَ ات الّدراسجَ نجَوجَ تجَْوزيُع املضامني على سجَ •	
ة سنوّية  ة دراّسية إلى ُخّطة سنوّية، ومْن خطَّ دة دراسية، ومْن وجَحدجَ حجَّ رجَ ،ومْن درس إلى وجَ آخجَ
ة بجَنْيجَ األجَجزاء، والُكّل الكامل وذلكجَ على  القجَ نجَوات. يجُب االنتجَباُه إلى العجَ ة السَّ ة متعددجَ إلى خطَّ
ُمودّي )متعّدد السنوات(؛ وكلُّ ذلكجَ  املُْستجَوجَى اأُلُفقي )السنجَوّي( ؛ وكذلكجَ على املُْستجَوجَى العجَ

ّف / طبقة ُصُفوف. ة لّكل صجَ ّصصجَ ص املُخجَ عجَ األجَْخذ بعنْي االعتبار، عددجَ احلصجَ مجَ
ُة  الدراسيَّ الَوَحَداُت  هذه  َتُكوُن  ؛  مجَضامنيجَ إلى  التجَّْوزيع  بجَ  سجَ حجَ دراسيَّة  ات  دجَ حجَ وجَ تجَطويُر  •	

اأَلساَس لتخصيص اأَلجهَزة واملَعّدات. 
الّصّف، وحاجات  ملُمّيزات  ُتالءجَُم  ة  فوف اخلاصَّ وللصُّ ار،  األجَْعمجَ ات  التعليم ملجموعجَ داُت  حجَ وجَ •	

التالميذ وقدراتهُم السماّنية وجتربتهُم السابقة. 
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االعتباراُت الختيار فعاليَّات التعلُّم.
ايير املفّصلة أدناُه:  بجَ املجَعجَ سجَ ج التعليم فجَعالّياُت تعلّم حجَ ْت في منهجَ لجَقجَد اختيرجَ

معاييُر إلزاّميٌة/ ال ُبّد مْنَها:
قيق أجَّي ُجْزء مْن أجَهداف التربية البدّنية؟. هْل تساعُد الفعالّيُة بشكل مباشر علجَى تجَ  -

ّو التلميذ، وتطّوره السماني واحلركّي والنْفسّي ،واملعرفيَّة  ةجَ ُنُ ججَ رجَ هْل ُتناسُب الفعاليَُّة دجَ  -
واالجتماعيَّة؟

اية(؟ عجَ ُأُسس األجَمان )الوقجَ جُم الفعالّيُة مجَ هْل تنسجَ  -

ذٌة  معاييُر محَبَّ
كنجَة ُأْخرجَى؟.  ٌة نْسبيٌَّة اكبجَُر مْن كّل فعالية جسمانّية ُمْ اط السماني قيمجَ هْل للنشجَ  -

ار املدرسة، وفي  ارججَ أجَسوجَ اط السماني قيمٌة تجَْبقجَى وتستمرُّ في حياة التلميذ خجَ هْل للنشجَ  -
حياته كبالغ في املُْستجَْقبجَل؟. 

ْل ستجَُقوُدُه إلى تطّورات  ة، وهجَ هْل ُيْعتجَبجَُر الّنشاُط السماني استمرارًا لتجارب التلميذ السابقجَ  -
إضافية في املستجَْقبجَل؟.

ا؟ تهجَ افز الستمرار مارسجَ حجَ حجَ في التجَّنفيذ كجَ هْل ُيتيُح الّنشاُط السماني للتلْميذ بأجَْن يجَْنججَ  -
روف البيّئية القريبجَة؟. هل الّنشاُط السماني قابلٌة للّتنفيذ في الظُّ  -

ابلٌة للقيجَاس والتَّقْييُم؟ هل الّنشاط السماني قجَ  -

معاييُر لنشاطات جسمانية: “مَدى احلياة” 
ميعجَ مراحل احلياة  ْرضًا واسعًا وانكشافًا كبيرًا لنشاطات ُتنجَاسُب ججَ ُة عجَ ُل اخُلطجَ ْل تجَْشمجَ هجَ  -

اْركْت” (؟.  وبجَْرمجَ )طريقجَة “السُّ
ْهل تعليُم وتعلُُّم النشاط املختار؟. هْل منجَ السَّ  -

ات؟. ة واملعدَّ ْهلجَ التَّْنفيذ مْن ناحيجَة األجَجهزجَ هل الّنشاط سجَ  -
ار  ني في مراحل العْمر املختلفجَة تطبيُق هذا النشاط )ُمالئمجَ للّتطبيق في إطجَ هْل ميكُن للجنسجَ  -

العائلجَة(؟. 
ل القلب والّرئجَتجَنْي ؟.  مُّ جَ وائًيّا لتجَْحسني تجَ بًا هجَ كجَ ُل الّنشاُط ُمرجَ هْل يشمجَ  -

بجَاتهْم أجَْيًضا؟.  غجَ ُة إلى ُميول الّتالميذ ورجَ ُق اخُلطَّ هْل تتطرَّ  -
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قييُم في عملية التعليم - التعّلم التَّ
التَّالميُذ  يقُف  أجَْينجَ  نحّددجَ  لكْي  وذلك،  التعلّم؛   - التعليم  عملْية  مْن  ُأ  يتجزجَّ ال  ُجْزٌء  هوجَ  التقييُم 
ْت ُمْسبجًَقا. ولذلكجَ ُيْطلجَُب منجَ املعلّمنيجَ  اف الّتي ُوضعجَ ة زمنيَّة معينجَة ،بالنسبجَة إلى األهدجَ في نْقطجَ
أو املجال املعرفّي  ركّي  ال احلجَ ،والقياس في املججَ للتقييم  ة  رق واألدوات املختلفجَ الطُّ اُل  اْستْعمجَ

ْهم(. ْعرفجَة وفجَ )مجَ
ق. لي وحتجَّى مستوجَى التفوُّ يجَات الّتنفيذ املختلفجَة، منجَ املستجَوجَى األجَوَّ يجَْجري التقييُم لميع مستوجَ

ى  دجَ ْولجَ مجَ ْمع للمعلومات حجَ يعتبر التقييُم أجَداًة لتجَصميم التعليم والتعلّم، إْذ أجَنجَّ التقييمجَ عبارٌة عْن ججَ
ْوء نتائج التقييم، يتَّخُذ املعلُّمون والتالميُذ  لجَى ضجَ ْعف. عجَ تقيق األهداف - نقجَاط القّوة والضَّ

قرارات تتعلُّق بعمليَّة التعليم - التعلُّم.

ْكل عاّم نجَْحوجَ تقيق األهداف التاليجَة: هان بشجَ ججَّ التقييُم والقياُس في التربية البدنَّية ُموجَ
ج. قيق أهداف املنهجَ تجَْقييُم مدجَى تجَ •	

مهْم. دُّ ى تجَقجَ دجَ ْولجَ مجَ ْعلومات حجَ تزويُد التالميذ مبجَ •	
صيلهُم الدراسّي. ْ ْسني تجَ تشجيُع التالميذ على تجَ •	

ملّية التعليم. ة عجَ اعجَ جَ تقييُم نجَ •	
يات  املُْعطجَ ْفقجَ  ،ووجَ الّصّفّي  الواقع  ْفقجَ  وجَ ا،  تعقيداتهجَ ومدى  املضامني  درجة صعوبة  ُة  مالءجَمجَ •	

ْرديجَة. الفجَ
جمُع املعلومات مْن أجل تقييم الّتلْميذ وإعطائه عالمة. •	

ْأنجَها أن تساعدجَ املعلّمجَ في اختيار وتصميم االمتحانات  اءات التي مْن شجَ ا يجَلي بعُض اإلجرجَ فيمجَ
ْيُرورات لجَعب(: ة وسجَ كّية )مثل: امتحان لتقييم مهارات رياضجَ احلرجَ

اختياُر هدف مْن ْأجل القياس والتْقييم. •	
ة املدروس. القياُم بتجَْحليل مضمون لفجَْرع الرياضجَ •	

ة  ْحدجَ الوجَ في  املدروسجَ  مونجَ  املْضجَ تجَْعكُس  الْتي  املْهنية  املراجع  منجَ  االمتحان  اد  وجَ مجَ اختيجَاُر  •	
ْت. ُل االمتحاُن النشاطات/ الفعاليات والتمرسات التي ُدرسجَ الدْراسيجَّة. يشمجَ

ْسيره. ْرٌح واضٌح لهدف االمتحان وجَ شجَ  - 
ا. ات وتفصيلهجَ ججَ تديُد طريقة توزيع الّدرجَ  - 

ق. يجَات تنفيذ مختلفة منجَ املستجَوى األجَّولي وحتَّى مستجَوى التفوُّ تديُد مستوجَ •	
ن: توجيهاٌت دقيقٌة للُممتجَحجَ •	

ُع منجَ التَّالميذ(. قَّ ا املُتجَوجَّ وصُف طريقة التنفيذ )مجَ  - 
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ٍ
ة وجَاضيِع تدريٍس نظريَّ ْمُج مجَ |   الفصُل الثَّاِني: دجَ

مقّدمٌة 

ْهم  والفجَ املعرفة  إكساب  أجَْجل  مْن  العملّي  الّتعليم  ج  منهجَ في  تعليم نظرّيٌة  مواضيُع  ُج  ُتّدمجَ •	
واألجَداةجَ  األساسجَ  النظريُّ  القسُم  يكوُن  ليم.  سجَ بشكل  لوظائفه  وتأديته  للجسم،  والوْعي 
املساعدةجَ لتفعيل املْنَهج العمليّ وتطبيقه في دروس الّتربية البدّنيًةً، ولْتحقيق أجَهداف التجَربية 
عجَ  ُب مجَ ا يتناسجَ روس العملّية مبجَ لَُّم هذه املواضيع ْكجْزء منجَ الدُّ . ُتعجَ البدّنية بشكل كامل أجَْكثجَرجَ

رهْم. ة تطوُّ سّن الّتالميذ ،ودرججَ

ا مْن خريجي  ُقُعُهمجَ ْين يجَجُب تجَوجَ ْهمجَ اللذجَ ةجَ والفجَ ا املنهج املعرفجَ ذجَ لجَُة في هجَجَ تجَْعكُس املواضيُع املفصَّ •	
ب األجَْعمار  سجَ رجَ عْندجَ “ُخروجهْم إلى احلياة”. يجَْهدُف تجَْوزيُع املواضيع بحجَ شجَ ف الّثانيجَ عجَ الصَّ
اد  إْعدجَ إلى  يجَْهدُف  املختلفة**  التطّور  مراحل  عْن  ة  النابعجَ باحلاجات  الّصلجَة  معجَ  ةجَ  املختجَلفجَ

. ْيش حياًة صحيًَّة كبالغنيجَ التالميذ إلى العجَ
 

في  البدنية  التربية  ملعلمي  مساعد  كتاب  اجلمهور،  وصحة  اجلسماني  النشاط   )2002( راسكني  هيلل    *
املدارس )الصفوف التاسع – الثاني عشر( وفي املجتمع، معهد فينجيت، نتانيا.

من  اإلعدادي  القسم  في  للمعلم  و  للتلميذ  مساعد  كتاب  والرياضة،  البدنية  التربية  في  والفهم  املعرفة   
املدارس فوق االبتدائية، مجموعة أ، معهد فينجيت، نتانيا، 1991.
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 ) مواضيُع التعليم النظرّية )إلزامٌي واختياريٌّ

اختياريإلزامي

اهة الرياّضية. +1.  لجَعٌب نجَزيٌه - التربيُة للنَّزجَ

ظمْي واملفاصل. ْبنجَى الهيكل العجَ +2.  مجَ

ل العظمّي.  ت الهيكجَ ضالجَ ْبنجَى عجَ +3.  مجَ

ْظمّي. ل العجَ الت الجَْهيكجَ ضجَ ْهد، تجَأثيُر الّتدريب علجَى عجَ لجَ العجَضالت في حالة الجَ مجَ +4.  عجَ

ليُم.  +5.  الُوُقوف السجَ

ة، كأساس  ٌة عن األجَوضاع واحلركات السمانية الصحيحجَ 6.  انحرافاٌت شائعجَ
ة والُوقوف. لجَل في احلركجَ ر اخلجَ لتطوُّ

+

ٌة مقابلجَ حركات غير مرغوبجَة.  +7.  حركاٌت صحيحجَ

نّي. ْهد البجَدجَ م في حالة الجَ ْغُط الدَّ ْهد، وضجَ ُل القلب في حالجَة الجَ مجَ لُْب - عجَ +8.  القجَ

ويجَة.  مجَ ية الدجَ لْب واألجَوعجَ انيُّ كوسيلة وقاية مْن أجَمراض القجَ +9.  الّنشاُط السمجَ

از الّتنجَفُّس، آلّيُة )ميكانيكا( التنّفس. ُل أعضاء جهجَ مجَ +10. الّرئجَتجَان - عجَ

ل جهاز التنُفّس. مجَ +11. تأثيُر التدريب السماني على عجَ

ُة املعادن والفيتاميناجَت في السم.  +12. مكّوناُت الغذاء األساسيجَُّة، وظيفجَ

ُة على وزن صحيح، ُأُسُس التغذية  ْزُن السم املناسُب، احملافظجَ 13. وجَ

ُة. ْمنجَُة الّزائدجَ ة، السُّ الصحيحجَ
+

رات و”املواد  اطي املْخدجَّ تجَعجَ 14. التدخنُي، تجَناُوُل الُكُحول )املشروبات الّروحيَّة( وجَ

ُطُرُق الوقاية. املساعدة” اأُلْخرجَى - املخاطُر وجَ
+

. +15. األماُن واإلسعاُف األَّوليُّ

ا في احلياة اليجَْومّية،  ْوُرهجَ ُة البدنَّية - ُمْرّكبجَاُت اللياقة البدنَّية ودجَ 16. اللياقجَ

والّنشاطات الرياضيَّة. 
+

+17. مبادُئ وطُرُق تسني اللّياقة البدنَّية.

+18. طُرُق لتقييم اللياقجَة البدنَّية.

ُة في إْسرائيلجَ و”املجَكابيَّاُت”.  +19. الرياضجَ

تجَّى اليوم – االوليمبيجَادات  اء اليونان، وحجَ مجَ +20. التربيُة البدنَّية ُمْنُذ ُقدجَ
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