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مقدمة

يمثل مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات
تقويمها أحد املشاريع الرئيسة ملشروع امللك عبدهللا
لتطويــر التعليــم (تطويــر) ،يقــوم بإعــداده وتنفيذه
املركز الوطين للقياس (قياس) .ويأيت املشروع ضمن
عدد من املشاريع اليت ينفذها املركز ضمن الشراكة
اإلسرتاتيجية بني وزارة الرتبي�ة والتعليم وقياس للرفع
من كفاية املعلمني بما حيقــق األهداف التطويرية
للوزارة وحتسني مخرجاتها.

الهدف من الدليل
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار،من خالل
تقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفية تن�اولها يف أسئلة
موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.
كما يقدم الدليل أمثلة ألسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري ،وأسئلة للتمرين تساعد املتقدم على
تعرف طريقة أداء االختب�اروطبيعة أسئلته ،مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي جميع
جوانب االختب�ار ،والتعربعن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي.
ويقدم الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه.
ويأيت هذا الدليل الذي يركز على اجلانب التخصيص ملعليم الرتبي�ة البدني�ة ،مكمال لبقية األدلة
العامة سواء اليت تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس ،أو اليت تقدم توجيهات ألداء
االختب�ار وإرشادات عن نوعية األسئلة وكيفية تن�اولها.

تنظيم الدليل
حيتوي الدليل يف البداية على معلومات عامة عن اختب�ارات املعلمني  ،ومن ثم يقدم نب�ذة موجزة عن
معايري معليم الرتبي�ة البدني�ة ،والوزن النسيب لكل معيار .بعد ذلك يعرض الدليل أمثلة لألسئلة
وكيفية ربطها باملعايري ،يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من التدريب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

ملزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري ،
يريج الدخول على موقع املركز الوطين للقياس w w w . q i y a s . s a
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تنظيم محتوى االختب�ار:
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للرتبي�ة البدني�ة ،وقد تم تنظيمها وفق مجاالت ،حيوي كل
ً
معيارا أو أكرث ،وحتت كل معيار عدد من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات .كما يتضح
مجال
من الشكل التايل:
التخصص :الرتبي�ة البدني�ة
املجال :السلوك احلركي وعلم النفس.
املعيار :يبني املعلم املفاهيم األساسية لتخصص التعلم احلركي وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يوضح كيفية إعداد احلركة ومراحل معاجلة املعلومات واختاذ القرارات املرتبطة باألداء احلركي.
السؤال:
يف أي مرحلة من التعلم احلركي يكون الطالب قادرين بأنفسهم على اكتشاف األخطاء بأدائهم
احلركي ويأخذون خطوات لتصحيحها إال أنهم رغم ذلك ال يستطيعون احلد منها ؟
أ  -املرحلة املعرفية .ج  -مرحلة التحكم الذايت.
ب  -املرحلة االرتب�اطية .د  -املرحلة اللفظية.
كل سؤال من نوع اختي�ار من متعدد صمم لقياس أحد املعايري من خالل أحد مؤشراته ،وال يلزم أن
تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر يتن�اول على حنو قابل للقياس أحد عناصر املعيار ،ومجموع املؤشرات حتت كل معيارتغطي
اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار.
املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه ،وين�درج حتت كل معيارمجموعة من
املؤشرات.
املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها ،وين�درج حتت كل مجال مجموعة من املعايري.
يمثل اسم التخصص ورقمه ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.
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محتوى االختب�ار
يغطي االختب�ار املجاالت الرئيسة لتخصص معلم الرتبي�ة البدني�ة ،ويتضمن ذلك:



العلوم الصحية املرتبطة بالنشاط البدين.



السلوك احلركي وعلم النفس.



إدارة برامج الرتبي�ة البدني�ة وتنظيمها.



الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة.



األسس النظرية والتطبيقية لأللعاب.



البحث العليم والرتبي�ة البدني�ة واملجتمع.



مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة.

َ
نسب تمثي ِ�ل كل مجال من هذه املجاالت ،وفقا لوزنه النسيب املوضح بالشكل ،فعلى
ويبني الشكل ()1
سبي�ل املثال تمثل مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة  %24من محتوى املعايري ،و %26للسلوك احلركي
وعلم النفس ،و %4إلدارة برامج الرتبي�ة البدني�ة وتنظيمها ،وهكذا بقية املجاالت .وقد روعي يف هذا
التقسيم محتوى املناهج الدراسية اليت تدرس يف التعليم العام وما يرتبط بها من أهداف .

شكل ( )1الوزن النسيب ملجاالت الرتبي�ة البدني�ة
العلوم الصحية املرتبطة بالنشاط البدين
24%

26%

السلوك احلركي وعلم النفس
مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة
األسس النظرية والتطبيقية لأللعاب

8%
8%
4% 4%

26%

البحث العليم والرتبي�ة البدني�ة واملجتمع
إدارة برامج الرتبي�ة البدني�ة وتنظيمها
الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة
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وتتضمن الرتبي�ة البدني�ة ( )19معيارا موزعة على ( )7مجاالت كما يتضح من اجلدول التايل:

رقم املعيار

الوزن النسيب %

املجال

1 .19 .3

%4

2 .19 .3

%4

5 .19 .3

%8

6 .19 .3

%4

7 .19 .3

%6

3 .19 .3

%4

4 .19 .3

%4

8 .19 .3

%6

10 .19 .3

%6

11 .19 .3

%6

إدارة برامج الرتبي�ة البدني�ة وتنظيمها

9 .19 .3

%4

الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة

12 .19 .3

%4

األسس النظرية والتطبيقية لأللعاب

13 .19 .3

%8

14 .19 .3

%4

19 .19 .3

%4

15 .19 .3

%6

16 .19 .3

%6

17 .19 .3

%6

18 .19 .3

%6

العلوم الصحية
املرتبطة بالنشاط البدين

السلوك احلركي وعلم النفس

البحث العليم والرتبي�ة البدني�ة واملجتمع

مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة

املجموع
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%100

نماذج من األسئلة :
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات ،وفيما يلي نماذج من األسئلة.
النموذج األول:
املجال :العلوم الصحية املرتبطة بالنشاط البدين .
املعيار :يفهم ويوضح املعلم العلوم األساسية لتخصص وظائف أعضاء اجلهد البدين
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يستنتج األسس العلمية الستجابة أجهزة جسم اإلنسان املختلفة وتكيفها للجهد
البدين يف األحوال االعتي�ادية والظروف البيئي�ة املختلفة.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية
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السؤال :
طالب يف املرحلة الثانوية مستوى لياقته البدني�ة معتدل  ،ويرغب يف التأكد من أن األنشطة التحملية
القلبي�ة التنفسية (الهوائي�ة) اليت خطط لها سوف تؤدي إىل فوائد صحية.أي من الطرق التنظيمية
لألنشطة اآلتي�ة هو األنسب لكي حيصل على هدفه؟
ينخرط يف األنشطة الهوائي�ة اليت ترفع معدل ضربات القلب إىل  %75-60من ضربات

أ

القلب القصوى متواصلة ملدة ال تقل عن  30-20دقيقة.
ب

َ
ينوع بني ُمد ٍد تدريبي�ة من حيث طول املدة والتكرار ،ولكن بممارسة نوع واحد محدد
من النشاط الهوايئ للمحافظة على الدافعية.

ج

يشارك يف نشاط هــوايئ عند مستوى من الشدة تزيد بقليل على ضربات القلب
املستهدفة ألطول مدة ممكنة بشكل متدرج.

د

َ
يمازج بني ُمد ٍد من التمرين�ات الهوائي�ة مدتها عشر دقائق و تمرين�ات الهوائي�ةقصرية
املدة حبيث يستعمل نوعني من مصادر الطاقة املستعملة.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (أ) ألن تطوير اللياقة القلبي�ة التنفسية أو التحملية تستلزم تطبيق نشاط هوايئ عند
شدة متوسطة ملدة  20دقيقة أو أكرث متواصلة وتزداد يف كل مرحلة إىل  30دقيقة وهكذا.
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النموذج الثاين:
املجال :السلوك احلركي وعلم النفس.
املعيار :يبني املعلم املفاهيم األساسية لتخصص التعلم احلركي وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يوضح كيفية إعداد احلركة ومراحل معاجلة املعلومات واختاذ القرارات املرتبطة باألداء احلركي.

السؤال :
يف أي مرحلة من مراحل التعلم احلركي يكون الطالب قادرين بأنفسهم على اكتشاف األخطاء بأدائهم
احلركي ويأخذون خطوات لتصحيحها إال أنهم رغم ذلك ال يستطيعون احلد منها ؟
أ

املعرفية			.

ب

االرتب�اطية.

ج

			
التحكم الذايت.

د

اللفظية.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ب) ألنها مرحلة تأيت قبل مرحلة التحكم الذايت وبعد املرحلة املعرفية ،وتكون فيها
نقاط القوة يف األداء أكرث من نقاط الضعف؛ لذا حتتاج إىل وقت لتطويرها وممارستها.
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النموذج الثالث:
املجال :السلوك احلركي وعلم النفس.
املعيار :يوضح املعلم العلوم األساسية لتخصص علم احلركة وامليكانيكا احليوية وتوظيفها يف برامج
الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يشرح ماهية امليكانيكا احليوية وتطبيقاتها يف مجال علوم الرياضة والنشاط البدين.

السؤال :
صعوبة ضرب الكرة بأداة كمضرب التنس أو العصا (عصا القولف أو البيسبول) :
أ

تزداد مع زيادة طول األداة.

ب

تقل مع زيادة طول األداة.

ج

تزداد بن ً�اء على طول ذراع الطالب.

د

تقل بن ً�اء على طول ذراع الطالب.

اإلجابة :
اإلجابة الصحيحة (أ) ألن الصعوبة تكمن يف أنه كلما بعدت نقطة التقاء الكرة مع املضرب عن مركز
القوة (معصم اليد) كلما تطلب ذلك قوة ومهارة أكرب ألداء الضربة بشكل صحيح.
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النموذج الرابع:
املجال :العلوم الصحية املرتبطة بالنشاط البدين .
املعيار :يوضح املعلم العلوم األساسية لتخصص أسس التهيئ�ة واللياقة البدني�ة وتوظيفها يف برامج
الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يصمم وينفذ وصفة النشاط البدين وفق األسس العلمية للطالب ويقومها.

السؤال :
شخص يرغب يف تطبيق برنامج لياقة بدني�ة ملساعدته يف ختفيف وزنه .أي من العوامل اآلتي�ة أكرث
ً
احتماال لإلسهام بأثر فاعل يف جناح هذا الربنامج ؟
أ

وضع أهداف تدريبي�ة واقعية قصرية املدى.

ب

تنويع برنامج التمرين�ات ليشمل اثنني أو أكرث من األنشطة.

ج

شراء أجهزة تمرين�ات رياضية جديدة.

د

استشارة الطبيب قبل البدء يف الربنامج.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (أ) ألن برنامج ختفيف الوزن يتطلب وضع أهداف مرحلية حسب إمكانات الفرد
وقدراته حبيث يت�درج للوصول إىل الهدف األسايس.
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النموذج اخلامس:
املجال :العلوم الصحية املرتبطة بالنشاط البدين .
املعيار :يوضح املعلم العلوم األساسية لتخصص التغذية الرياضية وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يعد برنامج غذايئ فردي ملماريس األنشطة البدني�ة وحتويل املعلومات الغذائي�ة إىل تطبيقات
عملية سواء ألغراض صحية عامة أو بهدف حتسني األداء البدين والريايض للطالب.
السؤال :
شخص يف سن املراهقة خيطط التب�اع نظام غذايئ نب�ايت للمحافظة على صحة مثالية فإن اختصايص
التغذية من املحتمل أن يوصيه بمكمالت غذائي�ة حتتوي على:
أ

بوتاسيوم وصوديوم.

ب

فيت�امني ب 12وفيت�امني د.

ج

الثايامني وبيت�ا كاروتني.

د

فيت�امني هـ وفيت�امني ك.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ب) ألن فيت�امني ب 12و د يتوفران بشكل رئيس يف املنتجات احليواني�ة كاللحم
ًّ
واحلليب والبيض والسمك وغريها  ،وال توجد يف املنتجات النب�اتي�ة إال بكميات ضئيلة جدا وبالتايل فإن
ً
ً
غذائي�ا نب ًّ
ًّ
من الضروري احلصول عليها يف حال اعتمد الشخص ً
خصوصا إذا كان يف
صارما
�اتي�ا
نظاما
مرحلة النمو كمرحلة املراهقة.

14

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية

النموذج السادس:
املجال :السلوك احلركي وعلم النفس.
املعيار :يوضح املعلم خصائص النمو والتطور احلركي عرب مراحل احلياة املختلفة واحتي�اجات كل مرحلة
مع مراعاة الربامج املالئمة لكل مرحلة عند تصميم اخلربة التعليمية يف درس الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يعرف العوامل املؤثرة على النمو البدين والتطور احلركي لطالب مراحل التعليم العام.

السؤال :
خالل أي مرحلة من مراحل النمو والتطور تكون احلاجة الستهالك السعرات احلرارية اليومية أكرث ؟
أ

الرضاعة.

ب

الطفولة املبكرة.

ج

		
املراهقة.

د

الشباب.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ج) ألن مرحلة املراهقة هي املرحلة اليت تتطلب نموا بدني�ا ووظيفيا وحركيا بشكل
ًّ
نسبي�ا وجميع هذه العمليات حتتاج إىل طاقة يتم توفريها من خالل استهالك سعرات
كبري وبتسارع كبري
حرارية أكرب.
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النموذج السابع:
املجال :السلوك احلركي وعلم النفس.
املعيار :يوضح املعلم العلوم األساسية لتخصص علم النفس الريايض وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.
املؤشر :يوضح أهم الطرق التربوية وأساليبها لتعزيز دافعية الطالب للمشاركة يف النشاط البدين
والريايض.
السؤال :
خالل يوم مفتوح للنشاط الريايض نهاية العام الدرايس سوف يشارك طالب املرحلة االبت�دائي�ة يف
أنشطة بدني�ة متعددة .أي األنشطة اآلتي�ة أكرث فاعلية يف تعزيز قيم احرتام الذات وتقديرها لدى الطالب
خالل اليوم املفتوح؟
أ

ً
األنشطة اليت تركز على التوافق والتوازن بدال من السرعة والقوة.

ب

األنشطة اليت تسمح للطالب ذوي مستويات لياقية ومهارية مختلفة ليحصلوا
على جناحاتهم الفردية.

		
ج

األنشطة ذات الطبيعة التعاوني�ة اليت ختلو من التن�افس بني الطالب.

د

األنشطة اليت تهدف إىل استقطاب طالب ملساعدة املعلمني مع تنفيذ األنشطة.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ب) ألن الهدف هو مشاركة جميع الطالب بمختلف قدراتهم وميولهم ورغباتهم
وذلك لتحقيق أهدافهم اخلاصة بتطوير مهاراتهم ولياقتهم من خالل األنشطة اليت يفضلونها.
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النموذج الثامن:
املجال :األسس النظرية والتطبيقية لأللعاب
املعيار :يمتلك املعلم الفهم التام واملعرفة الكاملة باألسس النظرية والتطبيقية لأللعاب الرياضية
وتطبيقها يف برامج الرتبي�ة البدني�ة مراعيا عوامل األمن والسالمة.
املؤشر :يدرس األلعاب الرياضية اجلماعية وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.

السؤال :
أي التعديالت اآلتي�ة يف لعبة كرة القدم يمكن أن تزيد من جناح جميع الالعبني يف التسجيل ؟
أ

استعمال مساحات مفتوحة.

ب

إضافة قوانني للمخالفات.

ج

زيادة أعداد الالعبني يف كل فريق.

د

توسيع مساحة املرىم.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (د) ألن كثريا من الطالب قد يواجهون مشكلة الدقة يف التصويب ،وبالتايل يمكن
التغلب على هذه املشكلة بزيادة مساحة املرىم لزيادة معدل التسجيل وبالتايل يشعر الطالب باإلجناز
واالستمتاع.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية
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النموذج التاسع:
املجال :مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة.
املعيار :يوضح املعلم أهم طرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة واختي�ار أنشطة التعليم ملحتوى المادة من مصادر
متنوعة.
املؤشر :يعرف املعلم بني�ة وأهــداف ووصف وقنوات التطور البدين واملهاري واملعريف والوجداين لكل
أسلوب من أساليب التعليم املباشرة وغري املباشرة يف الرتبي�ة البدني�ة.
السؤال :

ً
أي العبارات اآلتي�ة تعرب عن الفائدة األساسية الستعمال بطاقات املهام املعدة مسبقا عند تدريس

مهارات الرتبي�ة البدني�ة للطالب؟
أ

ً
املعلمون يمكنهم التأكد من أن الطالب سيظهرون ثب�اتا يف أداء املهارات.

ب

البطاقات يمكن أن تعدل لالستعمال كنماذج تقويم لألداء.

ج

الطالب يمكنهم الرجوع إىل البطاقات مىت ما دعت احلاجة  ،كالتلميحات املكتوبة

		
د
		

والصور التوضيحية للتكتيكات املناسبة.
املعلومات املوجودة على البطاقات ممكن أن تراجع بسهولة أو يعاد تنسيقها
لتلبي�ة مهارات مخصصة.

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (ج) ألن الهدف هو القيام باملهام يف درس الرتبي�ة البدني�ة على الوجه األكمل من خالل
تقني�ات ووسائل ذاتي�ة تدفع الطالب لوضع التلميحات أو املؤشرات اليت تسهل عليه اكتساب املهارات
وبالتايل الوصول لألداء الصحيح.
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النموذج العاشر:
املجال :مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة
املعيار :يشرح املعلم قضايا التدريس وتطورات املناهج يف ختصصه ،واليت تساعده لتعليم الطالب
محتوى مادة الرتبي�ة البدني�ة.
املؤشر :يعرف بتطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال أساليب التقويم يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.
السؤال :
أي اسرتاتيجيات التقويم اآلتي�ة األنسب يف تقويم تقدم الطالب يف إتقان املهام احلركية اجلديدة؟
أ

القيام بمالحظة أداء الطالب للمهارة أثن�اء التطبيقات الصفية أو حاالت اللعب.

ب تقويم تكنيك (أسلوب اللعب) للطالب من خالل مقابلته ومناقشته حول شعوره عند أداء املهام.
ج

توضح ما إذا كان الطالب تقدم من املرحلة املعرفية للتعلم احلركي إىل املرحلة االرتب�اطية.

د

تكليف الطالب بمهمة كتابي�ة للتأكد إذا كان بإمكانه أن يصف كيف يؤدي املهمة احلركية

اإلجابة:
اإلجابة الصحيحة (أ) ألن تقدم الطالب يف أي مهارة أو مهام حركية ال يمكن تقويمها إال يف نفس ظروف
أداء املهارة أو املهام احلركية وأفضل إسرتاتيجية لتقويم مدى إتقان مهام حركية جيدة هي جعله يؤديها
يف نفس ظروفها ويف نفس البيئ�ة تقريب�ا.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية
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أسئلة تدريبي�ة
فيما يلي نقدم للمخترب بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،وقد روعي فيها ما يلي:



تمثي�ل املعايري حبيث وضع لكل معيار سؤال أو أكرث.



تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة :حبيث حتوي أسئلة يف مستوى التذكر ،وأسئلة يف مستوى
التطبيق ،وأسئلة يف مستوى التفكري.



تنويع أنماط األسئلة ،ومستوى الصعوبة فيها؛ لتعطي املعلم صورة عامة عن أسئلة االختب�ار.



وضع اإلجابة الصحيحة يف نهاية االختب�ار لتت�أكد من صحة إجابتك.



وليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال معربا عن مستوى الصعوبة،
إنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة عامة عن شكل االختب�ار.

السؤال األول:
ماوظيفة األوتار العضلية يف اجلهاز العضلي؟
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أ

تعمل كحافظة للكالسيوم والفسفور.

ب

تصل العظام بالعضالت.

ج

تعمل كمراكز تشكيل املحفظة الزاللية.

د

تصل األربطة باأللياف العضلية.
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السؤال الثاين:
إحدى الفوائد املرجوة من برنامج التمرين�ات الهوائي�ة املنتظم هي أن كمية الهيموجلوبني  Hemoglobinيف
العضالت تزيد ،هذا التغيري مهم يف سماحه للعضالت أن :
تزيل بفاعلية نواجت وفضالت العمليات األيضية املرتاكمة.
أ
َ
ب تزيد القوة املنت َجة بواسطة االنقباض العضلي.
ج حتافظ على إمدادات كافية من احتي�اطي األكسجني.
تبين أليافا عضلية جديدة من التغذية املتاحة.

د

السؤال الثالث:
ً
أي العبارات التالية تصف جيدا االستجابة الفسيولوجية الناجتة عن التدريب الهوايئ املنتظم؟
أ

اخنفاض ملحوظ يف ضربات القلب أثن�اء ممارسة النشاط البدين.

ب

تنبي�ه الرتكيب املكون للجهاز التنفيس بشكل مستمر مما يسبب تغريات مفيدة يف وظائفه.

ج

إنت�اج اجلسم بشكل أفضل للطاقة من الدهون املخزنة كاجللسريدات الثالثي�ة.

د

زيادة يف عدد األلياف العضلية سريعة اخللجة (البيضاء) يف اجلسم.

السؤال الرابع:
يتمزي االنقباض العضلي الثابت خباصية إنت�اج قوة من خالل:
أ

زيادة يف طول العضلة بسبب تمدد املفصل.

ب

احلركة اليت تولدت من العضالت املقابلة بسبب اجلاذبي�ة.

ج

قصر يف طول العضلة بسبب ثين املفصل.

د

التقلص والتوتر يف العضالت دون حركة .

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية
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السؤال اخلامس:
عندما يؤرجح العب التنس املضرب ،فإن أكرب قدر من القوة للتأثري على الكرة ستحصل عندما:
أ

يتجنب الالعب تمديد عضالت الكتف خالل املرجحة اخللفية.

ب

تكون سرعة الزاوية لتنفيذ املرجحة بأسرع ما يمكن.

ج

يقلل الالعب من سرعة الضربة قبي�ل ضرب الكرة.

د

تضل احلركة اخلطية لتنفيذ املرجحة بنفس املستوى خالل ضرب الكرة.

السؤال السادس:
َ َّ
الفرق الرياضية كثريا ما ُيقدرون بسبب قدرتهم على تعزيز سلوكيات اجتماعية إجيابي�ة .هذا صحيح ألن جناح
الفرق الرياضية يعتمد على:
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أ

االلزتام بقواعد األخالقيات السلوكية الصارمة.

ب

املستوى العايل من اللياقة لكافة الالعبني.

ج

االنضباط الذايت يف كافة مجاالت حياة الالعبني.

د

املجهود التعاوين من عدة أفراد.
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السؤال السابع:
رغم أن األطفال يف السنة الرابعة والسنة الثامنة من العمر يمكنهم القفز ،إال أنهم يف سن الثامنة أقدر على
التكيف على القفز عرب احلبل ألنهم عادة يكونون أفضل يف:
ردود الفعل العكسية.

أ

ب املستقبالت احلسية.
ج مدة االنتب�اه والرتكزي
د نمط أو شكل التميزي

السؤال الثامن:
ُ ُّ
أي التطبيقات أو املمارسات اآلتي�ة ت َعد أساسا يف حسن توظيف درس الرتبي�ة البدني�ة للمرحلة االبت�دائي�ة ؟

ب

البدء يف وضع األهداف الزمني�ة لكل درس واإلعالن عنها للطالب.
ّ
التأكد من وجود إجراءات ّ
خاصة للتعامل مع املشاكل واملعوقات اليت قدحتصل خالل الدرس.

أ

ج

إعداد مساحات للنشاط وتوفري األدوات لألجهزة املطلوبة قبل بدء أنشطة الدرس.

د

تنظيم الطالب يف فرق أو مجموعات سليمة خالل الفصل الدرايس.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية

23

السؤال التاسع:
َ ِّ
ُّ
ومده ،إبعاد املفصل وتقريب�ه)
أي العوامل التالية ُي َعد األهم يف حتديد كل نوع من احلركات (مثل ثين املفصل
واليت حتدث يف مفصل معني؟
أ

املسافة بني مركز املفصل وأجزاء العضالت املتصلة باملفصل.

ب

حجم األربطة حول املفصل وبعدها.

ج

تكوين أسطح املفصل من العظام ّ
املكونة له .

د

حجم العضالت اليت تعمل على املفصل وقوتها.

السؤال العاشر:
أحد األشخاص يؤدي ثالث مجموعات من تدريب�ات تكوير العضلة ثن�ائي�ة الرؤوس العضدية بنفس الوزن ملدة
أربعة أيام يف األسبوع لتقويتها .أي من مبادئ التدريب تتضح يف هذا اجلانب من أسلوب التدريب ؟
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أ

اخلصوصية يف التدريب.

ج

تأثريات االنعكاسية للتدريب.

ب

التدرج يف التدريب.

د

الراحة واالسرتداد.
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السؤال احلادي عشر:
أثن�اء تدريب�ات كرة السلة ،يت�درب الطالب بشكل زويج (كل طالبني مع بعض) كل طالب معه كرة يمررها
لزميلة املواجه له والذي يبعد عدة أقدام عنه .أحد الطالبني يقوم بتمريرة صدرية  ،واآلخر يعيدها إليه بتمريرة
أرضية (تضرب الكرة يف األرض باجتاه الطالب) وبعد مدة قصرية يتم تب�ديل األدوار يف التمرير.
أي من العبارات التالية تبني الهدف الرئيس من التدريب ؟
أ

تطوير املهارات املتقدمة يف التمرير.

ب

ممارسة مهارات االلتقاط والدحرجة.

ج

تطوير التقدم خبطوة هجومية خالل التمرير.

د

ممارسة تدريب�ات التمرير حول مدافع.

السؤال الثاين عشر:
تدريب�ات اللياقة القلبي�ة التنفسية عالية الشدة ،جيب أن تتبع بتمرين�ات تهدئة وإطالة حىت :
أ

حيفز زيادة احلد األقىص للعمليات األيضية قبل أن يعود اجلسم إىل وضع الراحة.

ب

يمنع االخنفاض املفائج يف مستويات الكربوهيدرات والسكر يف اجلسم.

ج

حيفز اخنفاض يف مستوى هرمون النمو يف اجلسم.

د

يمنع األلم العضلي وجتمع مكونات الدم يف األطراف.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية
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السؤال الثالث عشر:
يف اإلنعاش الرئوي القليب ،الهدف الرئيس إلعطاء التنفس وضغطات الصدر هو:
أ

إزالة األجسام الغريب�ة اليت تسد مجرى الهواء يف املصاب فاقد الوعي.

ب

حتريك الدم وتزويده باألوكسجني جلسم املصاب الذي توقف قلبه عن النبض.

ج

إحداث حتفزي لقلب املصاب املتوقف إلعادة معدل النبض لوضعه الطبيعي.

د

إعطاء تهوية صناعية للمصاب الذي يعاين من مرض.

السؤال الرابع عشر:
عندما حنث األطفال على دمج املمارسات واألنماط الغذائي�ة يف حياتهم اليومية فمن املهم التأكيد على أن
املداومة على التغذية الصحية:

ب

تقلل من الضغوط البدني�ة من خالل حتفزي إنت�اج هرمون النمو يف اجلسم.
ً
تقلل احلاجة إىل الراحة والنوم لترتك وقتا أكرث للعب واألنشطة املدرسية.

أ

ج

تساعد على منع املشاكل الصحية على املدى القصري والبعيد.

د

تزيد كفاية عمل اجلهاز القليب التنفيس دون تمرين مما يؤدي إىل حتسن
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القدرة على التحمل.
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السؤال اخلامس عشر:
يف ضوء نظرية «دافعية العزو» ،يفضل املعلمون تمكني طالبهم أن:
أ

ينسبوا النجاحات واإلخفاقات لعوامل ضمن سيطرتهم.

ب

ينسبوا النجاحات واإلخفاقات إىل عوامل خارجة عن سيطرتهم.

ج

يكونوا محفزين بدوافع خارجية.

د

يكونوا محفزين بدوافع ذاتي�ة.

السؤال السادس عشر:
أي االحتي�اطات التالية األهم ملنع التقرحات خالل امليش ملسافات طويلة؟
أ

البقاء يف بيئ�ة باردة خالل األيام احلارة ملنع القدمني من التعرق.

ب

لبس زوجني من الشرابات حبيث ال يتخلل الهواء اجللد.

ج

املحافظة على تن�اول السوائل وعمل اإلحماء قبل امليش يف األيام الباردة.

د

لبس أحذية ميش قوية وذات مقاس مناسب و جودة مناسبة.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية
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السؤال السابع عشر:
ّ
طالب يتعلم مهارة حركية مركبة جديدة ،من املتوقع أن الطالب يستفيد من مبادئ انتقال التعلم إذا:
أ

كانت املهارة احلركية اجلديدة تشبه مهارة سابقة أتقنها الطالب.

ٍّ
ب استقبل الطالب تغذية راجعة من كل من املعلم وزمالئه.
ج

ً
ُجعلت املهارة احلركية اجلديدة مهارة مستقلة وليست امتدادا ملهارة سابقة.

د

لم يكن للطالب تصور مسبق عن املهارة اجلديدة.

السؤال الثامن عشر:
أي من هذه احلركات االنتقالية عادة أصعب يف أدائها على األطفال يف سن السادسة؟
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أ

الهرولة بطول ساحة اللعب (امللعب).

ب

امليش على طول عارضة توازن منخفضة.

ج

احلجل مساحة محددة يف ساحة اللعب.

د

امليش على طول مسار دائري معلم بشريط على األرض.
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السؤال التاسع عشر:
أي املمارسات التالية يمكن أن تؤدي إىل حصول إصابات يف الرياضات التن�افسية اليت فيها احتكاك بدين؟
أ

تدريب الطالب بإستخدام إسرتاتيجيات هجومية ودفاعية متعددة خالل لعب املباراة.

ب تقسيم الطالب إىل فريقني حبيث يكون أحد الفريقني ذو أجسام كبرية أو أكرث مهارة.
ج تعديل قوانني اللعبة وساحة اللعب بأطوالها وأبعادها.
د

تدوير الطالب خالل اللعب بني عدة مواقع يف امللعب بما فيها من مهاجم إىل مدافع.

السؤال العشرون:
أي اخلصائص التالية األهم للعمل بفاعلية كقائد ونموذج إجيايب يف الوسط الريايض والرتبي�ة البدني�ة؟
أ

القدرة على التحدث مع اآلخرين بشأن مهمة معين�ة بطريقة مقصودة وهدف محدد.

ب

النظر للقيادة على أنها عملية للتعامل مع املشاكل اليت حتتاج إىل مواجهة وحل يف احلال.

ج

االعتقاد أن هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة يف كل مشكلة أو حالة وتبعاتها خالل العمل.

د

القدرة على التأثري يف مجموعة معين�ة لهدف محدد بطريقة تعاوني�ة
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السؤال احلادي والعشرون:
أي العبارات التالية تصف التدرج الطبيعي للنمو البدين للرضيع والطفل الذي بدأ املىش؟
أ

ً
حيدث النمو البدين أوال يف أسفل اجلسم ويستمر ألعلى إىل اجلذع ثم الرأس.

ب

حيدث النمو البدين يف كافة املناطق الرئيسة من اجلسم يف نفس الوقت

ج

تقريب�ا وبنفس املعدل.
ً
حيدث النمو البدين أوال يف الرأس ويستمر لألسفل إىل اجلذع ثم لألطراف.

		
د

حيدث النمو البدين بشكل متب�اين بني األشخاص دون نقطة بداية اعتي�ادية أو
محددة أو تدرج يف النمو.

		

السؤال الثاين والعشرون:
من املبادئ الهامة لربامج الرتبي�ة البدني�ة االعتقاد بأن األنشطة اجلماعية التعاوني�ة توفر باإلضافة للمهارات
ُ
احلركية ً
فرصا طبيعية وقيمة تطور الطالب مباشرة من خالل تعزيز :
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أ

ً
فهم الفوائد العالية للتن�افس مع قدراته بدال من املنافسة ضد الغري.

ب

التعود على استعمال التنظيمات الفاعلة وخصائص القيادة وأساليبها.

ج

الوعي ببني�ة املجموعات وحتركاتها ،وأفضل السبل لالنضمام يف املجموعة.

د

تطوير العديد من املهارات االجتماعية واالجتاهات والسلوكيات اإلجيابي�ة.
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السؤال الثالث والعشرون:
أي العبارات اآلتي�ة تعرب عن فائدة استعمال إسرتاتيجيات التقويم البن�ايئ املستمر؟
اإلسرتاتيجيات تزود املعلمني بتغذية راجعة حول تقدم الطالب ،وتساعد يف التعرف على مواطن القوة

أ

والضعف.
ب

اإلسرتاتيجيات توفر بي�انات موحدة حبيث حتصر درجة ومدى ما حققه الطالب من مخرجات التعلم.

ج

اإلسرتاتيجيات تسمح باملقارنة بني الطالب بعضهم مع بعض ،واملجموعات الطالبي�ة مع بعضها.

د

اإلسرتاتيجيات مفيدة يف توفري وثائق وتقارير ألولياء األمور واإلداريني وأصحاب املصلحة من اجلهات
ذات العالقة بفعالية برامج الرتبي�ة البدني�ة.

السؤال الرابع والعشرون:
معلم الصف الثالث املتوسط يرغب يف التخطيط لدرس معريف يتطرق إىل اللياقة البدني�ة املعززة للصحة.أي
األنشطة الطالبي�ة اآلتي�ة حيقق الهدف؟
أ

توجيه الطالب إلنشاء صفحة على اإلنرتنت توضح فهمهم ملكونات اللياقة البدني�ة.

ب

جعل الطالب يقيسون مستوى نشاطهم البدين باستعمال مقياس عداداخلطى.

ج

توجيه الطالب ليكتبوا مقالة حول أهمية اللياقة البدني�ة من وجهة نظرهم.

د

يل؛ لقياس اللياقة مع لبس مقياس ضربات القلب.
إلزام الطالب بإكمال اختب�ار جري ملسافة ِم ٍ
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السؤال اخلامس والعشرون:
أي اإلسرتاتيجيات اآلتي�ة األكرث فاعلية يف نشر وتعزيز قيم الرتبي�ة البدني�ة وبرامجها املختلفة؟
أ

تشجيع املعلمني يف املواد األخرى لدمج مفاهيم التعلم احلركي وعلوم احلركة ًّ
دوريا خالل تعليمهم.

ب

مساعدة املعلمني واإلداريني يف وضع منشآت وموارد لياقة وترويح غري مكلفة وسهلة الوصول إليها

ج

تكريس كمية متساوية من وقت الرتبي�ة البدني�ة ومواردها لتطوير اجلانب املعريف واالجتماعي والبدين
واملهاري للطالب.

د

توظيف مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم للتواصل مع الطالب وأسرهم وأعضاء املجتمع املدريس
حول أنشطة اللياقة البدني�ة والرتوحيية ومواردها وفوائدها
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مفتاح اإلجابة
رقم السؤال

رقم املعيار واملؤشر

1

 1 .19 .3املؤشر 2

2

 2. 19 .3املؤشر 1

3

 2 .19 .3املؤشر 4

4

 2 .19 .3املؤشر 2

5

 3 .19 .3املؤشر 2

6

 14 .19 .3املؤشر 5
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 4 .19 .3املؤشر 4
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12

 5 .19 .3املؤشر 4
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ب

20

 9 .19 .3املؤشر 2

21

 10 .19 .3املؤشر 2

ج

22

 10 .19 .3املؤشر 1

أ
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 16 .19 .3املؤشر 5
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24

 18 .19 .3املؤشر 4
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د
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هل أنت جاهز لالختب�ار ؟

34

1

هل تعرف متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟

2

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟

3

هل تعرف مقر االختب�ار وموعده؟

4

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟

5

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟

6

هل استخدمت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه بشكل جيد واملحتوى الذي حتتاج
ً
إلعطائه مزيدا من االهتمام؟

7

هل راجعت كتب ،أو مذكرات دراسية ،أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟

8

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟

9

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟

10

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار

11

إذا كنت تؤدي االختب�ار للمرة الثاني�ة ،هل حللت درجتك السابقة وتعرفت على املجاالت اليت حتتاج منك إىل مراجعة ؟
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يف يوم االختب�ار
ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح بالتايل:



خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار.



تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال.



تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار.



انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.



كن هادئا ،فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك.



املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد
إجراءات االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.



إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار  ،فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل االختب�ار بعدة أيام .

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية

35

التخطيط للمذاكرة
لإلستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايري ،ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة
واالطالع ،وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه ،مع استكمال بقية اخلانات للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .

املحتوى
املغطى يف
االختب�ار

36

كيف يمكنين
املعرفة
اجليدة بهذا
املحتوى

ماذا لدي
من املواد
ملذاكرة هذا
املحتوى

أين يمكنين
ما املواد اليت
احتاجها ملذاكرة أجد املواد اليت
احتاج إليها
هذا املحتوى
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تاريخ
بداية
املذاكرة

تاريخ
انتهاء
املذاكرة

املراجع
1 - Florida Teacher Certification Examinations, Test Information Guide, for Physical
Education K–12
2 - Georgia Assessments for the Certification of Educators, Health and Physical
Education Preparation Guide
3 - Illinois Certification Testing System, Study Guide–Physical Education
4 - The New TExES Tests For Texas Teachers, Preparation Manual–Physical
Education EC—12
5 - Massachusetts Tests for Educator Licensure® (MTEL®) Physical Education (22)
6 - New Mexico Teacher Assessments, Study Guide—Physical Education

37

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية

ملحق معايري مادة الرتبي�ة البدني�ة
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املؤشرات

املعيار

املعيار :1 .19 .3
يوضح املعلم املعرفة الكاملة
بالعلوم األساسية لتخصص
التشريح وتوظيفها يف برامج
الرتبي�ة البدني�ة.

املعيار :2 .19 .3
يوضح املعلم العلوم األساسية
لتخصص وظائف أعضاء اجلهد
البدين وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة
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.1

1يعرف الرتكيب التشرييح ألجهزة اجلسم املختلفة ،مع الرتكزي على وحدة بن�اء
الهيكل العظيم والرتكيب التشرييح له وتقسيماتها وأشكالها.
2يعرف املفاهيم األساسية لوحدة البن�اء يف اجلهاز العضلي ،والرتكيب التشرييح
له ،وتقسيماتها ،وأنواعها.
3حيدد الرتكيب التشرييح للجهاز املفصلي ،وتقسيمات املفاصل ،وأنواعها.
4يبني املفاهيم األساسية لوحدة البن�اء يف اجلهاز العصيب ،والرتكيب التشرييح
له ،وتقسيماته وأنواعه.

.1

1يستنتج األسس العلمية الستجابة أجهزة جسم اإلنسان املختلفة وتكيفها
للجهد البدين يف األحوال االعتي�ادية ،والظروف البيئي�ة املختلفة.
2يوضح األسس النظرية والتطبيقية ألجهزة اجلسم املرتبطة باملجهود البدين
وتشمل :اجلهاز العضلي العصيب ،واجلهاز الدوري التنفيس.
3يشرح ويفسر احلدود الفسيولوجية لألداء البدين.
4حيلل العمليات األيضية ،ونظم إنت�اج الطاقة يف جسم اإلنسان ،وتكيفها مع
التدريب.
5يوضح تصميم وإجراء القياسات الفسيولوجية املرتبطة بتقدير كفاءة عمل
أجهزة اجلسم املختلفة وخباصة اجلهاز الدوري التنفيس ،واجلهاز العصيب
العضلي.

.2
.3
.4

.2
.3
.4
.5
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املعيار

املعيار :3 .19 .3
يوضح املعلم العلوم األساسية
لتخصص علم احلركة
وامليكانيكا احليوية وتوظيفها يف
برامج الرتبي�ة البدني�ة.

املؤشرات
.1

1يتعرف اخلصائص امليكانيكية جلهاز االرتكاز واحلركة (العظام ،املفاصل و
العضالت).
2يشرح ويصنف احلركات الرياضية وفقا ألسس امليكانيكا احليوية.
3يشرح ماهية امليكانيكا احليوية وتطبيقاتها يف مجال علوم الرياضة والنشاط
البدين.
4يمزي بني النظرية والتطبيق يف مجال امليكانيكا احليوية.
5يبني القوانني الفزييائي�ة األساسية املرتبطة حبركة جسم اإلنسان.

.1

1يفسر العوامل األساسية اليت تؤثر يف تعلم واكتساب املهارات احلركية.
2يعرف الطرق واألساليب املختلفة يف تصنيف املهارات احلركية.
3يوضح كيفية إعداد احلركة ومراحل معاجلة املعلومات واختاذ القرارات
املرتبطة باألداء احلركي
4يبني مراحل التعلم احلركي ومؤشرات التقدم والتطور احلركي وانتقال أثر
التعلم اإلجيايب للمتعلمني
5يصف كيفية استخدام طرق مختلفة لتقييم املهارات احلركية ومعرفة أخطاء
ُّ
األداء احلركي مع التمكن من تقديم تغذية راجعة تصحيحية وإجيابي�ة

.2
.3
.4
.5

املعيار :4 .19 .3
يبني املعلم املفاهيم األساسية
لتخصص التعلم احلركي
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.

.2
.3
.4
.5
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املؤشرات

املعيار
املعيار :5 .19 .3
يوضح املعلم العلوم األساسية
لتخصص أسس التهيئ�ة
واللياقة البدني�ة وتوظيفها يف
برامج الرتبي�ة البدني�ة

املعيار :6 .19 .3
يوضح املعلم العلوم األساسية
لتخصص التغذية الرياضية
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.

املعيار :7 .19 .3
يعرف املعلم أهم اإلصابات
الرياضية واإلسعافات األولية
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.

.1

1يعرف أهم النظريات واملعارف املرتبطة بأسس التهيئ�ة واللياقة البدني�ة
وأنواعها وتقسيماتها وعالقتها بالعلوم الرياضية األخرى .
2يبني عناصر اللياقة البدني�ة ومستوياتها املناسبة للطالب الرياضيني وغري
الرياضيني بما يف ذلك بطاريات اللياقة البدني�ة.
3جيري االختب�ارات املعملية وامليداني�ة الالزمة لقياس وتقييم مستوى اللياقة
البدني�ة ملختلف األغراض الصحية واملهارية.
4يصمم وينفذ وصفة النشاط البدين وفق األسس العلمية للطالب ويقومها.

.1

1يعرف العناصر األساسية للغذاء ،وآلية هضم ونقل وامتصاص املواد الغذائي�ة
واملسارات املرتبطة بالتمثي�ل الغذايئ.
ّ
2يوضح دور كل من الكربوهيدرات والدهون والربوتني يف بن�اء األنسجة وإنت�اج
الطاقة وتوقيت تن�اولها قبل وأثن�اء وبعد ممارسة األنشطة البدني�ة.
3يبني أهمية الفيت�امين�ات واألمالح املعدني�ة والماء للمحافظة على الصحة
ودورها يف حتسني األداء الريايض.
4يعلل خطر اإلضافات واملحسنات واملكمالت الغذائي�ة غري الصحية وخاصة
املنشطات املحظورة.
5يعد برنامج غذايئ فردي ملماريس األنشطة البدني�ة وحتويل املعلومات الغذائي�ة
ً
سواء ألغراض صحية عامة أو بهدف حتسني األداء البدين
إىل تطبيقات عملية
والريايض للطالب.

.1

1يعرف أنواع اإلصابات املختلفة اليت يتعرض لها طالب املدارس باملالعب ،كما
يعرف عوامل الوقاية من اإلصابات.
2يفسر آلية حدوث اإلصابات الرياضية ويعرف كيفية إجراء اإلسعاف األويل
لكل إصابة.
3يعدد طرق العالج الطبيعي والتأهيلي خالل املرحلة العالجية لإلصابة.
4يوضح الطرق الصحيحة واخلطوات املتبعة عند إنقاذ فاقد الوعي واإلجراءات
اخلاصة باإلنعاش القليب الرئوي.
5يعرف كيفية وضع األربطة واجلبائر على األجزاء املصابة من اجلسم.

.2
.3
.4

.2
.3
.4
.5

.2
.3
.4
.5
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املعيار

املعيار :8 .19 .3
يوضح املعلم املفاهيم احلركية
واملهارات احلركية األساسية
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.

املؤشرات
.1

1يوضح أهمية تعليم وتطوير املهارات احلركية األساسية للطالب كاحلركات
االنتقالية وغري االنتقالية والتحكم والسيطرة  ،وتطبيقاتها عند تدريس الرتبي�ة
البدني�ة.
2يعرف املفاهيم احلركية األساسية كالوعي باجلسم والوعي املكاين والوعي
باالجتاه والوعي الزمين وتطبيقاتها عند تدريس الرتبي�ة البدني�ة.
3يشرح دور املهارات احلركية األساسية يف تنمية أجهزة جسم الطالب وتطويرها
للقدرات احلركية املختلفة كالتوافق والتوازن.
4يبني دور املهارات احلركية األساسية يف تعلم وإتقان املهارات احلركية الرياضية
التخصصية يف األلعاب الرياضية.
5يوضح دور املفاهيم احلركية األساسية يف تعلم وإتقان املهارات احلركية
الرياضية التخصصية يف األلعاب الرياضية.

.1

1يعرف االجتاهات احلديث�ة يف اإلدارة وخاصة اإلدارة الرياضية ومستوياتها.
2يوضح دور القيادة يف اإلدارة الرياضية وأسس صناعة القرار.
3يعدد عناصر اإلدارة األساسية :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والرقابة.
4يصف أسس إدارة وتشغيل املنشئات الرياضية.
5ينظم ويدير برامج الرتبي�ة البدني�ة.

.2
.3
.4
.5

املعيار :9 .19 .3
يوضح املعلم إدارة وتنظيم
برامج الرتبي�ة البدني�ة
وتطبيقاتها املختلفة.

.2
.3
.4
.5
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املؤشرات

املعيار
املعيار :10 .19 .3
يوضح املعلم خصائص النمو
والتطور احلركي عرب مراحل
احلياة املختلفة واحتي�اجات
كل مرحلة ،مع مراعاة الربامج
املالئمة لكل مرحلة عند تصميم
اخلربة التعليمية يف درس الرتبي�ة
البدني�ة.
املعيار :11 .19 .3
يوضح املعلم العلوم األساسية
لتخصص علم النفس الريايض
وتوظيفها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة.

املعيار :12 .19 .3
يوضح املعلم املفاهيم األساسية
للرتبي�ة البدني�ة اخلاصة ومراعاة
ذلك يف برامج الرتبي�ة البدني�ة
اخلاصة.
املعيار :13 .19 .3
يمتلك املعلم الفهم التام واملعرفة
الكاملة باألسس النظرية
والتطبيقية لأللعاب الرياضية
وتطبيقها يف برامج الرتبي�ة
البدني�ة مراعيا عوامل االمن
والسالمة.
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.1
.2
.3
.4
.5

1يوضح املفاهيم األساسية يف النمو والتطور البدين ونظرياته.
2يشرح مظاهر النمو والنضج البدين واحلركي لطالب مراحل التعليم العام.
3يعرفم مظاهر النمو اإلدراكي واملعريف لطالب مراحل التعليم العام.
4يعرف العوامل املؤثرة على النمو البدين والتطور احلركي لطالب مراحل التعليم العام.
5يبني أهمية دور املعلم يف تنمية وتطوير قدرات الطالب البدني�ة واحلركية
واإلدراكية واملعرفية وفق خصائص النمو اخلاصة بكل مرحلة.

.1
.2

1يبني مبادئ ونظريات علم النفس الريايض.
2يوضح أهم الطرق واألساليب التربوية لتعزيز دافعية الطالب للمشاركة يف
النشاط البدين والريايض.
3يعرف أهم العوامل النفسية املؤثرة على األداء الريايض للطالب.
4يبني أثر االستث�ارة والقلق على األداء والسلوك الريايض للطالب.
5حيلل القضايا ذات العالقة بسلوك الطالب أثن�اء ممارسة النشاط البدين
والريايض وكيفية معاجلتها.

.1
.2

1يفسر ماهية الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة وأهدافها.
2يوضح احلاجة إىل أهمية برامج الرتبي�ة البدني�ة لذوي االحتي�اجات اخلاصة يف
مختلف اإلعاقات العقلية واحلركية والسمعية والبصرية.
3ينفذ برامج الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة للمعاقني على املستوى الفردي واجلماعي
بما يف ذلك برامج الدمج مع أقرانهم األصحاء.
4يعرف كيفية إجراءات القياس والتقويم يف الرتبي�ة البدني�ة اخلاصة.
5يطبق برامج الرتبي�ة البدني�ة لذوي صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية.

.1
.2
.3
.4
.5

1يدرس األلعاب الرياضية اجلماعية وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
2يدرس األلعاب الرياضية الفردية وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
3يدرس العاب املضرب وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
4يدرس التمرين�ات البدني�ة وفق منهج الرتبي�ة البدني�ة.
5يعرف عوامل األمن والسالمة اليت جيب مراعاتها عند استخدام األدوات
والتجهزيات الرياضية.

.3
.4
.5

.3
.4
.5
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املعيار

املعيار :14 .19 .3
يشرح ارتب�اط مجاالت ختصص
الرتبي�ة البدني�ة وتطبيقاتها يف
املجتمع وحاجاته.

املعيار :15 .19 .3
يعرف املعلم أساليب التعلم
املرتبطة بت�دريس التخصص

املعيار :16 .19 .3
يشرح املعلم قضايا التدريس،
وتطورات املناهج يف ختصصه
واليت تساعده لتعليم الطالب
محتوى مادة الرتبي�ة البدني�ة

املؤشرات
.1

1يشرح كيفية املساهمة يف زيادة وعي وثقافة املجتمع املرتبطة بمجاالت الرتبي�ة
البدني�ة.
2يدرب على املهارات الرياضية يف األلعاب املختلفة ألفراد املجتمع.
3يصمم وينفذ برامج األنشطة الصحية والرتوحيية لكافة شراحئ املجتمع.
4يساهم بأنشطة علمية مجتمعية يف مجال الرتبي�ة البدني�ة وبرامجها املختلفة.
5يعرف القيم االجتماعية واملفاهيم الوطني�ة املحركة للجماعات يف الوسط
الريايض املدريس

.1

1يعرف املالمح األساسية لنظرية موسكا موسنت ألساليب التعليم يف الرتبي�ة
البدني�ة.
2يوضح األساليب املباشرة واألساليب غري املباشرة يف تعليم الرتبي�ة البدني�ة.
3يعرف قرارات اإلعداد وقرارات التنفيذ وقرارات التقويم يف دروس الرتبي�ة
البدني�ة.
4يبني األسس التربوية إلعداد الدروس.
5يوضح الفرق بني التدريس والتعلم ،ويعرف األسس واملعايري اليت يتم يف ضوئها
اختي�ار طريقة التدريس املناسبة للموضوعات.

.1
.2

1يعرف أغراض وغايات التدريس يف الرتبي�ة البد ني�ة.
2يوضح تطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال األهداف املعرفية واملهارية
والوجداني�ة وكيفية صياغتها وتطبيقاتها.
3يبني تطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال أساليب التعليم املباشرة وغري
املباشرة وتطبيقاتها يف دروس الرتبي�ة البدني�ة.
4يعرف تطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال تقني�ات ووسائل التعليم ودمجها
يف برامج الرتبي�ة البدني�ة.
5يعرف بتطورات مناهج الرتبي�ة البدني�ة يف مجال أساليب التقويم يف برامج
الرتبي�ة البدني�ة.
6يصمم أنشطة ومشكالت تدريسية يمارس من خاللها الطالب مهارات تفكري
متنوعة.
7يشجع الطالب على حتديد توجهاتهم وهواياتهم وميولهم البدني�ة والرياضية
والعمل على تنميتها وتعديلها بالطريقة املناسبة

.2
.3
.4
.5

.2
.3
.4
.5

.3
.4
.5
.6
.7

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية البدنية

45

املعيار

املؤشرات

املعيار :17 .19 .3
يوضح املعلم أهم طرق تدريس
الرتبي�ة البدني�ة واختي�ار أنشطة
التعليم ملحتوى المادة من
مصادر متنوعة

1 .1يعرف أساليب التعلم باألمر والتب�اديل واملمارسة والتطبيق الذايت والتطبيق
الذايت متعدد املستويات وتطبيقاتها يف دروس الرتبي�ة البدني�ة كأحد أساليب
التعلم املباشرة يف الرتبي�ة البدني�ة .
2 .2يعرف أساليب التعلم باالكتشاف املوجة واالكتشاف املتعدد وحل
املشكلة والربنامج الفردي والتعليم الذايت وتطبيقاتها يف دروس
الرتبي�ة البدني�ة كأحد أساليب التعليم غري املباشرة يف الرتبي�ة البدني�ة.
3 .3يعرف بني�ة وأهداف ووصف وقنوات التطور البدين واملهاري واملعريف والوجداين
لكل أسلوب من أساليب التعليم املباشرة وغري املباشرة يف الرتبي�ة البدني�ة.
.1

املعيار :18 .19 .3
يقدر املعلم على اختي�ار
اسرتاتيجيات متنوعة ملساعدة
الطالب يف حتقيق أهداف
التعلم.

1يعرف العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة باملعلم من حيث
قدرته العلمية والثقافية والتربوية والفني�ة وعالقته بالطالب ومدى ثقتهم به
وقابليتهم للتفاعل معه.
2يعرف العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة بالطالب
من حيث قدراتهم واستعدادهم وحاجاتهم واهتمامهم وعالقتهم بالمادة
الدراسية و ميولهم اإلجيابي�ة أو السلبي�ة حنوها وعددهم يف الفصل الدرايس.
3يفهم العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة
باملدرسة من حيث املرحلة التعليمية وإمكاني�اتها البشرية والمادية.
4يعرف ويفهم العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة بالدرس
من حيث موضوعه وأهدافه اخلاصة املهارية والبدني�ة واملعرفية والوجداني�ة.
5يعرف العوامل املؤثرة على اختي�ار أساليب التدريس املرتبطة بالزمن
من حيث توقيت الدراسة وتوقيت احلصة وزمن احلصة الدراسية.

.1

1يطلع على األحباث املتعلقة باملدركات اخلاطئة والعقبات اليت تعوق عملية
التعلم للطالب وأساليب معاجلتها.
2يعرف ويفهم كيفية إجراء أحباث مصغرة بالتعاون مع الطالب لدراسة وتطوير
أساليب تعليم وتعلم الرتبي�ة البدني�ة.
3حيلل االجتاهات احلديث�ة يف مناهج وطرق تدريس الرتبي�ة البدني�ة.
4يعرف أهم املشاريع القائمة لتطوير للرتبي�ة البدني�ة وخباصة الوطني�ة منها.

.2

.3
.4
.5

املعيار :19 .19 .3
يعرف املعلم األحباث املعاصرة
املرتكزة على التدريس الفعال
باإلضافة إىل معرفته باألحباث
املتعلقة باملفاهيم اخلاطئة
ومعوقات التعلم لدى الطالب.

46
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.3
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