وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة -
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم النشاط البدني الرياض ي التربوي
أسئلة امتحان السداس ي الثاني لطلبة السنة الثانية ليسانس في مادة نظرية ومنهجية النشاط البدني الرياض ي

ت

السـ ـ ـ ـ ـ ـنة الجامعية 6102/6102
طريقة إلاجابة عن أسئلة الامتحان :

ضع عالمة  xأمام الجواب الذي تعتبره صحيحا

ألاسئلة
10
11
10

10

10

10

منهج التربية البدنية والرياضية الحديث

مجاالت التعلم في منهج التربية البدنية
والرياضية

منهج التربية البدنية والرياضية الحديث
ّ
خطوات التدرج في منهاج التعلم (من البسيط
الى املركب ومن السهل الى الصعب ) ترتبط
بمنهاج
طبيعة املقرر الدراس ي في مجال التربية البدنية
والرياضية

10

ّ
يتمثل منهاج التعلم التقليدي بما يلي

10

منهاج إلادماج يقصد به

قد حدد ألاكاديمي ألامريكي رالف تيلر

10

()Ralph Tyler

10

يركز املنهاج الحديث للتربية البدنية والرياضية
على

01

مرحلة اكتساب املاهرات الحركية تتمثل في

ألاستاذ املشرف على املادة  :د /علي حكومي
تاريخ الامتحان  :يوم الثالثاء  16ماي 6102

ألاجوبة
هو جميع الخبرات التربوية التي تقدمها املدرسة الى التالميذ
يساعد علي تغيير العادات الحركية الغير مناسبة.
طريقة تسمح بإكساب املهارات الحركية أثناء التدريبات الفردية
يسمح باالستفادة من كل الخبرات التطبيقية التي تكتسب أثناء ممارسة التمارين البدنية
تخص النمو املتكامل معرفيا وانفعاليا ونفس حركي للتلميذ
تهتم أكثر بمجموعات التالميذ الذين يرغبون في ممارسة التربية البدنية والرياضية
تأخذ بعين الاعتبار الامكانيات املتوفرة لتضع خطة عمل مناسبة
تهتم بالخصوص بالجانب الحركي وإلامكانيات البدنية للتالميذ
يمس جميع النواحي الجسمية ،العقليةـ النفسية وحتى الاجتماعية
يحسن استعماله مع التالميذ املتفوقين في مجاالت التربية البدنية والرياضية
مفيدا لتنمية الصفات البدنية الضرورية في ألالعاب الرياضية
ممكن أن يستغل لتطوير الاستعداد النفس ي للقيام بالجهد البدني من طرف التلميذ
املواد الدراسية املنفصلة
املواد الدراسية الحديث
املواد الدراسية املترابطة
املواد الدراسية املوضوعية
يمكن أن ّ
يعدل ّ
ويغير نسبيا حسب متطلبات الوضع الدراس ي ومتطلبات التالميذ
ّ
ينفذ حسب البرامج املسطـرة من طرف الوزارة بدقة وبدون تغيير
تسمح للتالميذ أخذ القرار الفاصل الذي يناسبهم
ممكن أن تسمح لألستاذ التخلي عن املنهاج الدراس ي
تحقيق اهداف معرفية تطبيقية يضعها املربون ويحققها التالميذ
ربط املعرفة بمجاالت الحياة املختلفة وربط املدرسة باملجتمع
ارتباطه مع طبيعة مواد الاعداد البدني الرياض ي من حيث املحتوى والشكل العام
الاهتمام باألفكار الرئيسية وعدم الاهتمام بالجزئيات
دمج اكثر من هدف وموضوع في مادة واحدة
أخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي من إلاصابات الرياضية
عزل طريقة خاصة ودمجها لتطوير امليزات الحركية للتلميذ
التركيز على الجانب النظري (إدماج املعارف والتوجههات النظرية )
أربع مداخل للنظام التربوي  -0 :الاهداف  -6املحتوى  - 3التدريس  -4التقويم
املحتوى.
مداخل للنظام التربوي -0:املدخل التقويمي  -6املدخل التحليلي  -3املدخل التطبيقي  -4املدخل العلمي
أربعمداخل للنظام التربوي-0 :إلادماجي  -6التقويمي  3التنموي  -4الشامل  5التخطيطي
خمس
 التدريس.مداخل للنظام التربوي-0 :إلادماجي  -6التجزيئي  3التنموي  -4املتكامل  5التخطيطي
خمسالتقويم.
نمو التلميذ وأعداده للمستقبل بناءا علي متطلبات املجتمع
نمو الفئة الناجحة من التالميذ ودعمها للوصول ألعلى املستويات
الاحتفاظ بالتراث الثقافي ونقله لألجيال عبر أنشطة بدنية ورياضية
إدماج كل فئات املجتمع في حمالت تربوية توعية من خالل أنشطة ترفههية
مرحلة اكتساب املهارة  -مرحلة تثبيت املهارة  -املرحلة آلالية
مرحلة الاكتشاف  -مرحلة املحوالت املتكررة – مرحلة الوصول إلى الهدف – مرحلة التحكم الحركي
مرحلة التحليل الحركية – مرحلة التقرب الحركي – مرحلة التنمية الحركية – مرحلة التفوق الحركية
مرحلة الاستكشاف الحركية  -مرحلة املحوالت الحركية املتكررة – مرحلة تثبيت املهارات – مرحلة التميز الحركية

