
المحتوى: ثانياً 



اختيار محتوى المنهاج 

 فً منهاج التربٌة الرٌاضٌة ٌؤدي إلى اختٌار  لالهدافالتحدٌد السلٌم
الخبرات المناسبة لهذه األهداف ولذا فإن المحتوى فً منهاج التربٌة 
الرٌاضٌة ٌمثل الجزء األساسً فٌه وأداة لتحقٌق أهدافه ، وعلى هذا 

فصل أهداف المنهاج عن محتواه ألن المحتوى ٌحدد على أساس  الٌمكن
.هذه األهداف 

   وٌقصد بالمحتوى نوعٌة المعارف التً تختار وتنظم فً إطار معٌن ، أو
وعلى هذا ٌجب أن . بأنه المعرفة التً ٌقدمها المنهاج بأشكالها المتنوعة 

وصدق المحتوى له دالالت فالمحتوى ٌعد صادقاً . ٌكون المحتوى صادقاً 
إذا كانت المعارف التً ٌحتوٌها حدٌثة وصحٌحة من الناحٌة العلمٌة، كذلك 

ٌجب أن ٌكون مالئماً للواقع االجتماعً والثقافً الذي ٌعٌش فٌه 
 المتعلمون حتى ٌكون المنهاج مفٌداً وٌخدم المتعلم



اختيار موضوعات التربية الرياضية األساسية -1

اختياااار األر اااار األساساااية التااام تحتوي اااا الموضاااوعات  -2

الخاصة باألنشطة الرياضية اتألساسية 

اختيار المحور التم تتمر ز حوله األر ار األساسية -3





1- أن ت ون ذات قيمة وأهمية تعود بفائدة علم المتعلمين.

2-أن ترتبط بأهداف المن اج.

3-أن ت ون بتعديل سلوك المتعلمين وإ ساب م اتجاهات وسلو يات سليمة.

4- المتعليمنأن تتحدى قدرات .

5- أن يراعم عند اختيارها مصلحة واحتياجات المجتمع وتقاليده.

6- أن تحقق أغراض التربية الرياضية.



7- أن ترتبط بأهداف التربية والتربية الرياضية.

8- أن تتمشم مع احتياجات المتعلمين واهتمامات م وميول م.

9- أن تمتاز بالمرونة.

10- أن تتصف بالشمول والتنوع واألمان والت امل واالستمرار.

11-تتناسب مع اإلم انات المتاحة ان.

12- ًأن ي ون ل ا عائداً تربوياً واقتصاديا.



.  اختيار األنشطة المحببه إلم  نفوس التالميذ 1.

اختيار األنشطة التم تعود علم التالميذ بفوائد عضوية  بيرة 2.

المفاضلة بين األنشطة عند االختيار والتدقيق ريمن ري ما 3.

.  تستحق االهتمام 

اختيار األنشطة التم تتناسب والفروق الفردية بين التالميذ 4.

اختيار الوسائل المساعدة التم تورر عامل األمان رم األنشطة 5.

اختيار األنشطة التم تتناسب واإلم انات المادية والبشرية 6.
. وحسب ام انات المدرسة 



.  ان ترتبط بأهداف المن اج -7

ان تقوم بتعديل سلوك المتعلمين وإ ساب م إتجاهات سليمه -8

ان تتحدى قدرات المتعلمين -9

ان ي ون ل ا عائد تربويا واقتصاديا -10

ان تمتاز بالمرونة -11

ن تتصف بالشمول والتنوع والت امل واالستمرار -12



: اختيار األنشطة الرياضية 



لمن ااااج التربياااة الرياضاااية ياااتم اختياااار المحتاااوى   ضاااوأل األهاااداف والمعاااايير رااام 

تنميااة ماان خااالل التاام تعماال علاام تحقيااق األغااراض واألهااداف واألنشااطة الرياضااية 

للتلميذ شأن ا شأن المواد المدرساية األخارى ر ام الجانب البدنم واالجتماعم والنفسم 

بال قاد تغيرات رم سلوك التالمياذ إلم  إحداث يؤدى ممارست ا مجموعة من الخبرات 

يتفوق النشاط الرياضم أحياناً علم المواد المن جياة األخارى رام تحقياق غاياة التربياة 

ورغم تنوع األنشطة الرياضية إال أن ا هم الم ون األساسم لمادة التربية الرياضية 



العوامل الهامه عند 
اختٌار االنشطة 

الرٌاضٌة لتحقٌق 
اغراض المنهاج

السن

الجنس

البٌئة 
المدرسٌة

المٌول 
والرغبات

اإلمكانات 
المادٌة

اإلمكانات 
البشرٌة

العادات 
والتقالٌد

الفروق 
الفردٌة







ممااال ش  ااه أناان طة طلرتااة  لرياناا  لرعدالةاان  لصدراالذى خياار لصهاالرب لراا    دااالرب   اان ل اا ل  
ولصدخههني حمدو  لأللرتة  ربغم لخدالف لردقساناال  ذا ا لأللرتاة  لرعدالةان  و اوف 

:لسدرعض ارض خي ا لردقسناال  أللرتة  لريان  لرعدالةن    هال 

تقسٌم 
األنشطة 
الرٌاضٌة

البورت

دوتٌرى

ولٌامزبوك والتر 

تشارلز 
بٌوتشر 



 رة السلة    رة القدم   ال رة الطائرة    رة اليد   : ) األلعاب الجماعٌة 1.
( .  ال و م 

( .  التنس األرضم   تنس الطاولة المصارعة   المال مة : ) ألعاب زوجٌة 2.

.  ألعاب القوى : الرٌاضٌات الفردٌة 3.

التمرينات االستعراضية   الرقص العروض الرياضية : ) أنشطة إٌقاعٌة 4.
( .  المسرحية 

. التمرينات الش لية : أنشطة نظامٌة 5.

( .  االنزالق علم الجليد   القفز : ) ألعاب شتوٌة 6.

.  نشاط الخالء والمعسكرات والرحالت 7.

(  السباحة   الغطس    رة الماأل التجديف   اإلنقاذ : ) أنشطة الرٌاضات المائٌة 8.
  .



أنشففطة إٌقاعٌففة ، )وتشففتمل علففى األنشففطة التالٌففة الصففف األول حتففى الرابففع 1.
( . ألعاب منظمة ، ألعاب مطاردة ، بعض الحركات األولٌة البسٌطة 

ألعففاب منظمففة ، ألعففاب : ) وتشففتمل أنشففطتها علففى الصففف الخففامس والسففادس 2.

تمهٌدٌففة لعلعففاب الكبٌففرة ، ألعففاب مطففاردة ألعففاب حركٌففة ، إٌقاعففات ، حركففات 
( . رشاقة ، جمباز إٌقاعً جمباز أرضى 

وهو ٌمثل الحلقة الثانٌة من التعلفٌم األساسفى الصف السابع حتى الثامن عشر 3.

السفففباحة ، التفففنس ، تفففنس الطاولفففة ، )والمرحلفففة الثانوٌفففة وتكفففوٌن أنشفففطتها 

(الجرى ، منازالت بعض األنشطة الفردٌة مثل الكاراتٌه ، المصارعة 



األنشطة المفضلة للمتعلم ويمارس ا : مرحلة التعليم الجامعي وتضم   -4

.لعدد ساعات محددة 

ومما سبق ٌمكن القول أنه ٌمكن تصنٌف أنشطة التربٌة الرٌاضٌة إلى ما ٌلً 
:

1- األلعاب الفردية والجماعية.

2-المائية  الرياضات

3- األنشطة اإليقاعية

4-الجمباز

5- مسابقات ألعاب القوى

6- األنشطة العالجية



.  األنشطة الفردٌة 1.

.  األنشطة الجماعٌة 2.



ألعاب القوى -1

الرياضات المائية  -2

.  ألعاب الفروسية  -3

الرقص -4

.  التمرينات اإليقاعية  -5

.  أنشطة المعس رات والخالأل  -6

( .  التعويضية ) أنشطة عالجية  -7

.  أنشطة اختبار الذات  -8







تنظيم المحتوى



اإلجراء الذي ٌتخذ من اجل تحقٌق عمل ما فً اطار تنظٌمفً بشفرط أن هو :  لتنظٌما
.ٌتحد فٌه المسؤولٌات واالختصاصات من أجل تنفٌذ هذا العمل



:  معايير تنظيم من اج التربية الرياضية تتمثل رما يلم

التً ٌتضمنها كل (المحورٌة)تحدٌد األفكار الرئٌسٌة  -١
 .موضوع

تحقٌق صفة الشمول والعمق واالستمرارٌة لخبرات  -٢
.المنهاج

.ومٌول واهتمامات المتعلمٌن  ُمراعاة حاجات -٣

.االلتزام بفلسفة المجتمع وأخالقٌاته وقٌمه -٤

مشاركة المتعلمٌن موضع التطبٌق فً تنظٌم المحتوى من  -٥
خالل معرفة ما ٌناسبهم وٌتمشى مع مٌولهم من محتوى هذا 

.خبراتهالِمنهاج والصورة التً تنظم بها 



أساليب 
تنظيم 
المحتوى

التنظيم 
السي ولوجم

التنظيم 
المنطقم 



ولفففذا نالحفففظ أن ، المفففادة الدراسفففٌة هفففً محفففور الدراسفففة ففففً التنظفففٌم المنطقفففً

ٌكون متدرجاً  من السهل إلى الصعب ومفن المعلفوم إلفى المجهفول ومفن   تنظٌمها

ٌتمشففى مففع الكبففار وكلمففا ارتفففع المسففتوى   و هففذا التنظففٌم. البسففٌط إلففى المركففب

 الثقافً للمتعلم كان من األنسب تنظٌم المادة الدراسٌة له بصورة منطقٌة

:التنظٌم المنطقى  -١



وٌقصد تنظٌم الخبفرات التعلٌمٌفة بحٌفك ٌكفون المعلفم ومٌولفه وقدراتفه واتجاهاتفه 

وبالتفالً ٌفنعكس هفذا علفى المفتعلم ممفا ٌفؤدي إلفى ،واحتٌاجاته هو محور الدراسة

.إثارة دافعٌته على التعلم

للمحتففففوى ٌتمشففففى مففففع األطفففففال وكلمففففا تقففففدم سففففن   السففففٌكولوجً  والتنظففففٌم

 .ٌكون أكثر حاجة  إلى التنظٌم المنطقً   الطفل

:التنظٌم السٌكولوجى   -١





بعااد تحديااد محتااوى المن اااج   تااأتم اللحظااة ال امااة للتأ ااد ماان صااالحية المن اااج راام 

تحقيق أهداره   وذلك بعد أن ي ون قد تواررت له جميع اإلم اناات المادياة والبشارية 

الالزمة للتطبياق والتجرياب وأيضااً تحدياد الفتارة الزمنياة هال هام رصال دراساي أم 

إذا  انااات هناااك بعاااض ( المعلمااين ) ساانة دراسااية وتااادريب القااائمين علااام التنفيااذ 

التساااؤالت ماان م راام أى رقاارة غامضااة علااي م و ااذلك وحاادات المن اااج الخاضااعة 

للتجريب وطرق التدريس المناسبة ومجموعة االختبارات والمح ات والمقاييس التم 

.سوف يستعان ب ا لعملية التقويم أو الوصول لنتائج التجريب 



 ذالك  بأول  ومحاولة حل ا  ويِجب أثناأل تنفيذ عملية التجِريب حصر المش الت اوالً 

يتحماال المعلمااون القااائمون علاام مرحلااة التجريااب مسااؤولية  تابااة المالحظااات علاام 
:ِوحدات المن اج من حيث

.اإلم انات  أنسب-َرعالية ُطرق التدريس -الزمن -استجابة المتعلمين-مالألمت ا

و عملية تنفياذ التجِرياب يجاب أن تساتمر رتارة مناسابة مان أجال ظ اُور ناواتج يم ان 

وبعد االنت األ من ا تِجمع البيانات   ِبتقاويم النتاائج . بموضوعية  قياس ا والح م علي ا

ومعررااة ماادى اسااتجابة المتعلمااين لألنشااطة وإم انيااات المعلمااين علاام تنفيااذ وحاادات 
.الِمن اج

وعلم ضوأل البيانات والمالحظات المتجمعة أمام القائمين علم المن ااج يم ان اتخااذ 
.القرار المناسب بالنسبة تعديل الِمن اج أو تغييره أو نشره


