
1

الّرتبية البدنّية والّصحّية
اإلطار العام ملعايري املناهج 2014م

PE_Health.indd   1PE_Health.indd   1 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



2

PE_Health.indd   2PE_Health.indd   2 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



3

الّرتبية البدنّية والّصحّية
قائمة المحتويات

الصفحةالمحتــــــــوى

المعايير الجديدة للقرن الحادي والعشرين

7مقدمة

9أهمية المعايير في التعليم والتعلم

11منهجية تطويرالمعايير

14مهارات القرن الحادي والعشرين

17سجل مواصفات الطالب اإلماراتي

معايير مادة التربية البدنية والصحية

21لمحة عن التربية البدنية والصحية

23األفكار الرئيسة لمادة التربية البدنية والصحية

27طرائق التعلم في درس التربية البدنية والصحية

28طرائق تدريس مادة التربية البدنية

30معايير المحتوى التعلم بحسب الحلقة الدراسية والصفوف

31العدد والنسب المئوية لنواتج التعلم بحسب الصف والمجال والمجال اإلدراكي

34المعايير ونواتج التعلم بحسب الصف

77المعايير ونواتج التعلم بحسب المحور

117معايير األداء بحسب الصف

PE_Health.indd   3PE_Health.indd   3 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



4

الصفحةالمحتــــــــوى

توصيات تتعلق بالتطبيق

139تخصيصات الوقت لمادة التربية البدنية والصحية

139التخطيط للدروس الفعالة

143التقويم الفعال للمهارات والمعرفة

144التقويم إلطار التعلم (التقييم المستمر)

148التقويم النهائي - تقييم التعلم

148اإلستراتيجيات العملية لتنفيذ معايير المحتوى بفاعلية

149معايير التطوير المهني الفعال

154خصائص دليل المعلم الفعال

155خريطة المفاهيم والمهارات (مصفوفة المدى)

160مسرد المصطلحات

المصادر والمراجع

162مصادر التربية البدنية والصحية اإللكترونية اللغة العربية عالية الجودة

163مصادر التربية البدنية والصحية اإللكترونية اللغة اإلنجليزية عالية الجودة

164المراجع

قائمة الجداول واألشكال

10الشكل (1): مراحل بناء معايير التعلم

11الجدول (1): منهجية تطوير نواتج التعلم

12الشكل (2): هرم وثيقة المعايير

12الجدول (2): الخصائص التقنية لمعايير التعلم عالمية المستوى وعالية الجودة

13الشكل (3): ملخص مستويات عمق المعرفة

15الجدول (3): المعايير الشاملة وموضوعات القرن الحادي والعشرين

PE_Health.indd   4PE_Health.indd   4 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



5

الصفحةالمحتــــــــوى

تابع/قائمة الجداول واألشكال

18الجدول (4): سجل مواصفات الطالب اإلماراتي بحسب الحلقة

23الجدول (5): األفكار الرئيسة لمادة التربية البدنية والصحية

31الجدول (6): النسب المئوية لنواتج التعلم بحسب المجال

32الجدول (7): عدد نواتج التعلم بحسب المجال

139الجدول (8): التخصيص الوقت لمادة التربية البدنية والصحية

140الجدول (9): نموذج تخطيط الدرس

140الجدول(10): نموذج للدرس (1)

141الجدول (11): نموذج للدرس (2)

141الجدول (12): نموذج للدرس (3)

142الجدول(13): نموذج للدرس (4)

144الشكل (4): التقييم التشخيصي وحلقة التعلم

145الشكل (5): مفهوم التقويم المستمر

152الشكل(6): نموذج تصميم البرنامج التدريبي للمعلمين

PE_Health.indd   5PE_Health.indd   5 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



6

PE_Health.indd   6PE_Health.indd   6 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



7

التربويين  بمجاليها  المادة  فمعايير 
البدني والصحي توفر محتوى حركي 
فضًال  ووجداني،  وعاطفي  ومعرفي 
التي  التعلم  لخبرات  شمولها  على 
للتنمية  األمثل  التعزيز  شأنها  من 

بيئة  وتقدم  والشخصية،  الجسدية 
على  تبعث  مغزى  ذات  تعليمية 
بهدف  الطلبة  لجميع  التحدي 
وتعزيز  المهارات  مختلف  إكسابهم 
المفاهيم  استيعاب  على  قدراتهم 

والمشاريع  الخطط  مختلف  ووضع 
والصحية.  البدنية  األنشطة  لممارسة 
التي  أهدافه  المجالين  من  ولكًال 
يهدف  حيث  تحقيقها،  الي  يسعي 

المجال البدني إلى:

من  التعلم  معايير  من  لمجموعة  تصور  بوضع  والتعليم  التربية  وزارة   - المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قامت 
مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر تهدف إلرشاد المربّين وتوجيههم نحو تبني منهاج دراسي أكثر 
صلة بالواقع وأكثر التزاًما وشمولية وتكامًال يستهدف الجيل القادم من اإلماراتيين، لذا فقد قام فريق من الخبراء 
يتمتع  الطلبة  من  جيل  إعداد  نحو  ومنسًقا  منظًما  أسلوبًا  لتمثل  والصحية،  البدنية  التربية  مادة  معايير  بوضع 
الحفاظ  في  المتمثلة  التحديات  مواجهة  إلى  المعايير  وتهدف هذه  بيئة صحية مدرسية،  في  والعافية  بالصحة 
على نمط حياة صحي متكامل يشمل اشباع الميول والهوايات الرياضية المختلفة للطلبة داخل المدرسة وكذلك 
والنحافة)  (السمنة  التغذية  سوء  وأمراض  الحركة  قلة  كأمراض  العالم  تواجه  التي  الصحية  للمشاكل  التصدي 

واألمراض المرتبطة بها.

التركيز على الحركة الكتساب اللياقة البدنية، وبشكل يُمّكن الطلبة من تطوير مهاراتهم البدنية والحركية • 
والتمتع بمجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

الحركية، •  للمهارات  أدائه  المعرفية لفهم وتعزيز  المعلومات  المتعلم على استخدام مختلف  تسهيل قدرة 
بهدف تمكينه من التحكم الحركي أو األداء المباشر لمختلف الحركات واألنشطة الرياضية.

الجسم •  عضالت  وتنمية  بالوزن  للتحكم  والبدنية  الرياضية  األنشطة  في  المنتظمة  بالمشاركة  االهتمام 
والتمتع بالحياة من باب التحدي والتعبير عن الذات والتفاعل مع اآلخرين للحفاظ على نمط حياة صحي 

متكامل وفعال.

الّرتبية البدنّية والّصحّية
مقدمة
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بنفسه وعكس صورة ذاتية •  البدني لصحته وثقته  النشاط  اإلنسان وفهم كيفية تعزيز  أكبر لجسم  احترام 
إيجابية، وبالتالي التمتع بلياقة بدنية ورشاقة عالية مدى الحياة.

الضرورية •  البدنية  للكفاءة  وصوًال  الحركية  والمهارة  بالصحة  المرتبطة  البدنية  اللياقة  عناصر  بين  الربط 
والالزمة للتأقلم مع الكثير من ظروف العمل المختلفة والنافعة للحياة.

التركيز على اتباع سلوك مسؤول واحترام االختالفات في إعدادات األنشطة البدنية لتعزيز الممارسة اآلمنة • 
واألخالقيات  الجماعي  والعمل  والتعاون  السلوك  وآداب  واإلجراءات  بالقواعد  والتقيد  الرياضات  لمختلف 
والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين، بغض النظر عن الثقافة، أو العرق، أو األداء الحركي، أو اإلعاقة، أو السمات 

البدنية، أو الجنس، أو العمر، أو الحالة االجتماعية واالقتصادية.

الصحي  المجال  معايير  تشمل  كما 
المدرسي  الصحي  للتثقيف  خطة 
وشاملة  تسلسلية  بأنها  تتميز 
رياض  مرحلة  من  تبدأ  لــلــدروس 
الثانوية،  للمرحلة  وصــوًال  األطفال 
الصحية  الجوانب  لمختلف  وتتطرق 

والعقلية  الــبــدنــيــة  كــالــجــوانــب 
وتُمّكن  واالجتماعية،  والعاطفية 
يصبحوا  أن  من  والشباب  األطفال 
ويطبقون  منتجين،  أصحاء  ــراًدا  أف
الصحية  والممارسات  السلوكيات 
تطبيقا  عمرهم  مراحل  مختلف  في 

الجسم  بناء  إلــى  اإلســالم  لدعوة 
الذاتية،  القدرات  وتطوير  السليم 

 .  -  ,  + زب  تعالى  لقوله 

حيث  التين)  (ســورة  رب    1  0  /
يهدف المجال الصحي إلى:

تطوير خطط اللياقة البدنية الشخصية يقوم من خاللها الطلبة بشرح فهمهم ألهمية النشاط البدني للحياة • 
وإدماج التغذية الجيدة للحفاظ على الصحة والتحكم بوزن الجسم.

مهارات االتصال والتواصل وغيرها من إستراتيجيات الصحة النفسية والعاطفية.• 
القدرة على الوصول إلى المعلومات والموارد الصحية واستخدامها وتحديد مدى سالمتها وصحتها.• 
وتقييمها •  وتدعيمها  ومقارنتها  تنظيمها  على  والعمل  الصحية  المسائل  مختلف  حول  المعلومات  تحليل 

بهدف تثقيف الطلبة حول المسائل الصحية وجعلهم أكثر مسؤولية وإنتاجية.
كاألسرة •  الصحية،  والموارد  المعلومات  إلى  الوصول  على  تؤثر  التي  الخارجية  العوامل  حول  الوعي  خلق 

والزميل والمدرسة والمجتمع ووسائل اإلعالم ووسائل التقنية والمعتقدات الثقافية.
القدرة على توظيف واستخدام إستراتيجية وضع األهداف واتخاذ القرارات التي تهدف إلى تعزيز الصحة.• 
المعرفة والمفاهيم المتعلقة بمختلف األمراض واالضطرابات واإلصابات.• 
القدرة على تعزيز ودعم الصحة اإليجابية على المستوى الشخصي واألسري والمجتمعي ككل.• 
فهم اآلثار المترتبة على التدخين وتعاطي المخدرات والمنشطات وشرب الكحوليات، وغيرها من المواد • 

التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، وفهم تركيبتها وآثارها على الجسم.
معالجة مشاكل الصحة العامة على مستوى العالم والعوامل المتعلقة بالصحة البيئية والوقاية من األمراض • 

واالضطرابات الناجمة عن عوامل مختلفة كالتلوث والنفايات والملوثات والمياه غير النظيفة ومعالجة مياه 
الصرف الصحي.

منع اإلصابات من خالل الحد من عوامل الخطر وممارسة السلوكيات اآلمنة ودعوة اآلخرين للقيام بالشيء • 
ذاته.

دراسة فرص مواصلة التعليم والمهن في مجال الصحة واللياقة البدنية والذي يكبر ويتوسع يوًما بعد يوم.• 

املؤلفون
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أوًال:  يمكن للتوزيع العام لمعاييرالتعلم أن يطلق مناقشات وطنية حول ما هو مهم بالنسبة للتربويين من حيث 
ما يتوجب عليهم أن يقوموا بتدريسه، وما ينبغي على الطلبة أن يعرفوه وأن يكونوا قادرين على القيام به، 
تؤكد مثل هذه المناقشات على أهمية عمل المدارس وأولياء األمور والمجتمعات المحلية جنبًا إلى جنب 

لدعم األهداف التعليمية.

ينبغي أن تغطيه  الذي  الذي يحدد بدوره ما  األمر  المنهاج،  التعلم أن توجه عملية تطوير  ثانيًا:  يمكن لمعايير 
عمليتي التدريس والتقويم.

األدبية  كالكتب  والموارد،  والتعلم  التعليم  ومواد  الدراسية  للكتب  التأسيسي  المرجع  التعلم  معايير  ثالثًا:  تمثل 
والمعلوماتية باللغتين اإلنجليزية والعربية، والدخول الي شبكة اإلنترنت، والمواد المرجعية المطبوعة، كما 
الطلبة  تدريس جميع  من  التأكد  على  لتساعدهم  للمعلمين،  المهني  التطوير  عملية  التعلم  معايير  توجه 
بفاعلية، توفر معايير التعلم توقعات واضحة لجميع الطلبة، وتسمح باإلعداد والتواصل واألداء األفضل بين 

المعلمين ومديري المدارس والمديرين التربويين وأولياء األمور وقادة نظام التعليم.

دعم  بوسعها  لكن  التعليم،  نظام  أداء  تحسين  أو  الطلبة  تحصيل  مستوى  رفع  ذاتها  بحد  للمعايير  يمكن  وال 
التخطيط لعملية التدريس والقرارات البرامجية على جميع مستويات التعليم (مثال: مستوي مدرسة أو اإلمارة أو 

وزارة التربية والتعليم).

فعلى سبيل المثال، يمكن لالختصاصين في الوزارة أن يصمموا المنهاج بحيث تكون مواد وممارسات التدريس 
والتقويمات متوافقة بشكل كبير مع المعايير، وأن يدعموا المعلمين في تنفيذ المنهاج الجديد من خالل تقديم 
الطلبة  تعلم  من  للتأكد  الجودة  عالية  التقويمات  وتوظيف  بالمهنة،  التحاقهم  وأثناء  قبل  للمعلمين  التدريب 
للمحتوى والمهارات المفصلة في المعايير، ويمكن للتربويين العاملين على مستوى االمارة أو حتى على مستوى 
المعايير  مع  التدريس  عملية  تتوافق  كي  األفضل  هو  ما  ويحددوا  المحلية،  احتياجاتهم  يحللوا  أن  المدرسة 

الوطنية، بحيث تخدم المجتمع المحلي.

الّرتبية البدنّية والّصحّية
أهمية املعايري يف التعليم والتعلم
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باالحتياجات  الوعي  يمثل  العالي، في حين  للتحصيل  الرئيسة  الجوانب  أحد  يمثل  الوطنية  الرؤية  فالتوافق مع 
المحلية الجانب اآلخر(1).

االستفادة من تجارب اآلخرين في تطوير معايير التعلم:
 ،(STELLA) استراليا،  مثل  منها  دول  عدة  في  المعايير  لتطوير  محاوالت  هناك  كانت  الماضية  السنوات  في 
والواليات   (Understanding the Standards) ونيوزيلندا،   (the Nationl Curriculum) المتحدة،  والمملكة 
بوضوحها  تتميز  للطلبة  تعلم  معايير  ونفذت  طورت   ،(Common Core Standards Initiative) المتحدة، 
البلدان مستويات  المعنيين، وقد أظهرت هذه  بين  المعايير  واتساقها، وتتطلب قدرات وجهود، وتم نشر هذه 
عالية من حيث األداء التعليمي في التقييمات الدولية مثل االتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 
متعلمين  عن  عبارة  الطلبة  جميع  بأن  الراسخ  بإيمانها  البلدان  هذه  وتتميز  الطلبة،  لتقويم  الدولي  والبرنامج 
بالنسبة  تحديًا  يشكل  الذي  الدقيق  التدريس  على  القدرة  يمتلكون  المعلمين  جميع  وبأن  وناجحين،  نشطين 
للطلبة ويحفزهم على التعليم وتؤكد هذه االستنتاجات على ان تنفيذ معايير التعلم الدقيقة يؤدي بالمثل إلى 
التحصيل العالي، وقد استرشدت رؤية دولة االمارات العربية المتحدة المتعلقة بمعاييرالتعلم بالبيانات المستقاة 

من التقويمات الدولية كالبرنامج الدولي لتقويم الطلبة واإليمان بعملية التعليم والتعلم.

(1) مقتبس بترصف عن وثيقة (learning Standards: What Matters Most for Quality Education) التي طورتها املعاهد األمريكية للبحوث للبنك الدويل.

منهجية ومراحل بناء معايري التعلم/دولة اإلمارات العربية املتحدة:

دراسة واقع المناهج الدراسية، 
لتحديد  الطلبة  تعلم  وتقويم 
لتعزيزها  ــوة  ــق ال ــي  ــواح ن
إلى  تحتاج  التي  والجوانب 

تطوير والعمل على تطويرها.

التعلم  معايير  اســتــعــراض 
دولــة  فــي  الحالية  الوطنية 
المتحدة  العربية  ـــارات  اإلم
العالمية  بالمعايير  ومقارنتها 
باالستفادة من نتائج وتوصيات 
الدراسية  المناهج  واقع  دراسة 

وتقويم تعلم الطلبة.

لمعايير  المفاهيم  إطار  بناء 
وتوضيح  الوطنية،  التعلم 
ومعارف  وأهميتها،  مرتكزاتها، 
واألطر   ،21 القرن  ومهارات 
خريج  وســمــات  العالمية، 
ومعايير  اإلمــاراتــي،  التعليم 
لكل  دراسية  مــادة  كل  تعلم 
معايير  دراسية، وعالقة  مرحلة 
مــدخــالت  بجميع  التعلم 

العملية التعليمية التعلمية.

الوطنية  التعلم  معايير  تطوير 
الحالية لدولة اإلمارات العربية 
الدراسية  المواد  لكل  المتحدة 
وفي جميع المراحل التعليمية 

على ضوء إطار المفاهيم.

المحــلية  المعـــايير  استعـراض 
المستخدمة  المجاالت  لتحديد 
مختلف  مع  ومقارنتها  حاليٍّا 

المعايير العالمية.

في  المحلية  المعايير  استعراض 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة 
ومالحظة  المحاور  مستوى  على 
ارتباطها بالمجال والحلقة والصف.

المعايير  فــي  النظر  ـــادة  إع
العربية  اإلمارات  لدولة  المحلية 
تحديد  أجــل  ــن  م المتحدة 
وحلقة  محور  لكل  المعايير 
أنظمة  مختلف  ــي  ف وصــف 

المعايير.

لدولة  المحلية  المعايير  مقارنة 
مع  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
مختـلف المعـــــايير العــالمية 
المحلية  التعلم  نواتج  وتعديل 
على  الحرص  مع  معيار  لكل 

المحاذاة العمودية واألفقية.

➊➋➍ ➌

➎➏➑ ➐

الشكل رقم (1) مراحل بناء معايري التعلم
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منهجية تطوير معايري الرتبية البدنية والصحية:
بدأت عملية تطوير هذه المعايير باالتفاق على أن التنظيم المنهجي لمعاييرالتعليم والتعلم عالية الجودة ضمن 
البدنية  التربية  مادة  تحدد  تعلم  ونواتج  معايير  ثم على شكل  دراسية على شكل مجاالت ومحاور، ومن  مادة 

والصحية المطلوب تعليمها وتعلمها على أساس كل صف بعينه.
يظهرالجدول أدناه الجدول (1) مجاالت الصفوف من الروضة وحتى الثّاني عشر والمحاور المحددة لكل صف، 

والتي يتم من خاللها تطوير المعايير ونواتج التعلم على مستوى الصف الواحد.

الجدول (1): يوضح منهجية تطوير املعايري:

المحاور

المهارات الحركية. ֺ

اللياقة البدنية. ֺ

االنتظام في ممارسة األنشطة البدنية. ֺ

المفاهيم واإلستراتيجيات. ֺ

السلوك المسؤول واحترام االختالفات. ֺ

النشاط البدني، والغذاء وأجهزة الجسم. ֺ

الصحة العقلية والوجدانية ومهارات االتصال. ֺ

والصحة  ֺ واإلصابات  واإلضطرابات  األمراض 

البيئية.

الوصول إلى المعلومات والمصادر الصحية. ֺ

الجامعة واالستعداد للمهنة. ֺ

التربية البدنية والصحيةالمادة

التربية الصحيةالتربية البدنية المجاالت

المعايير

نواتج الّتعلّم

التعريف باملصطلحات الرئيسة للوثيقة:
المادة الدراسية: هي الجانب الذي يتركز عليه اهتمام المنهاج، وتمثل أول مستويات التحليل في هيكل • 

المعايير.
المجاالت: هي العناصر الرئيسة في المادة الدراسية.• 
المحاور: هي الموضوعات الرئيسة التي تتشكل منها المجاالت.• 
المعايير: هي األهداف األوسع نطاقًا ضمن كل محور من المحاور، وتحدد بحسب الصف.• 
من •  المتوقع  الناتج  هي  التعلم  ونواتج  المعايير،  هيكل  في  التحليل  مستويات  أدني  هي  التعلم:  نواتج 

التعلم بحسب المرحلة الصفية، والتي يتطلب تحقيقها، وهي ما يتوجب على المعلمين أن يستهدفوه من 
بالنسبة لجميع  الحال  التعلم، كما هو  نواتج  الدرس مع  تتوافق خطط  أن  التدريس، ويجب  خالل عملية 

المواد التدريسية وأدوات االختبار. (ويوضح الشكل رقم (2) هرم وثيقة المعايير).
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ملحوظة:
أّما بالنسبة  الثاني عشر وهي موحدة،  تغطي المجاالت والمعايير والمحاور جميع الصفوف من الروضة وحتي 
التربوية،  األنشطة  المواد وغيرها من  الدرس وتصميم  استخدامها في خطة  بالمرونة عند  فتتسم  التعلم  لنواتج 

وتتدرج في مستوى صعوبتها من صف إلي صف آخر.

المادة 
الدراسية

المجاالت

المحاور

المعايير

نواتج التعلم

الخصائص  تمتلك  المستوى)  عالمية  (المعايير  أن  على  االتفاق  تم  سابًقا،  الموضح  الهرمي  الهيكل  إلى  إضافة 
الفنية المعرّفة في الجدول (2).

الجدول (2): يوضح خصائص التقنية لمعايير التعلم عالمية المستوى وعالية الجودة.

موضوعة ضمن إطار: المعايير منبثقة من رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة وإستراتيجيتها التعليمية.. 1

بنائها ومبنية على بعضها، وتعكس . 2 المحتوى متتابعة في  الطلبة: معايير  النمو لدي  متتابعة وفًقا لمراحل 
التطور في عملية التعلم - وفق مراحل النمو لدى الطلبة ونتائج البحوث العلمية ذات الصلة.

محددة بحسب المادة والصف: معايير مرتبطة بمجاالت دراسية محددة وبصف أو عمر محدد.. 3

واضحة: المعايير مكتوبة بأسلوب واضح ومفهوم ومصحوبة باألمثلة.. 4

مشتركة: معايير متوقعة لجميع الطلبة.. 5

موضوعية وخالية من التحيز: معايير موضوعية تنطبق على جميع الطلبة بغض الّنظر عن العمر والجنس . 6
والمستوى االجتماعي واالقتصادي...إلخ.

أو . 7 التفاصيل  على  وليس  للمادة  والمهمة  األساسية  المفاهيم  على  تركز  معايير  كبيرة:  أفكار  على  تركز 
النطاقات الكلية للمفاهيم.

إلى . 8 ترجمتها  يمكن  بحيث  والمهارات  المعرفة  من  مقبول  نطاق  ضمن  موضوعية  معايير  للتطبيق:  قابلة 
أنشطة صفية مالئمة.

قابلة للقياس: معايير قابلة للمالحظة بحيث يمكن استخدامها لتطوير أطر التقويم.. 9

الشكل رقم (2) هرم وثيقة املعايري
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مرتبطة بنقاط مرجعية دولية: تسترشد المعايير بمحتوى وتنظيم المعايير في البلدان ذات األداء العالي.. 10

ويفسروا . 11 يشرحوا  أو  يستخدمو  أن  التقويم  لمستخدمي  يمكن  بسهولة:  تفسيرها/شرحها  ويمكن  صحيحة 
المعايير بالشكل الصحيح.

غير عشوائية: توجد أسباب محددة وواضحة ومبررة لتحديد الدرجات الفاصلة على مقياس األداء.. 12

مترابطة: معايير المحتوى والعمليات واألداء مترابطة مع بعضها بعًضا.. 13

مراعية للسياق والثقافة: معايير مستندة إلى احتياجات المجتمع الذي طورت فيه.. 14

مستوي املعالجة االدراكية لنواتج التعلم:
تظهر هذه المعالجة المستوي اإلدراكي لكل ناتج من نواتج التعلم بمعني آخر درجة تعقيد المهارة التي • 

يقوم الطالب بتطويرها، وهناك ثالثة مستويات للمعالجة اإلدراكية كما هي مبينة ضمن الشكل (3) يوضح 
.(Webb 2002) ملخص مستويات عمق المعرفة

أداء •  أو  المعرفة  إنتاج  إعادة  أو  والحفظ  التذكر  على  يشتمل  الذي  سهولة  األكثر  المستوى  من  تبدأ 
المستوى (1) مروًرا بمستوى أكثر تعقيًدا من مستوى إظهار االستيعاب للمفاهيم أو  البسيطة  العمليات 
أداء العمليات األكثر تعقيًدا المكونة من عدة خطوات المستوى (2) وصوًال إلى المستوى األكثر صعوبة 

الذي يشتمل على الفهم العميق والتفكير المنطقي بالمعلومات المعقدة والمجردة المستوى (3).
يتمكن •  التعلم) كي  (ناتج  معينة  مهارة  تتطلبه  ما  فهم مدى  المعلمين على  المعلومات  مثل هذه  تعين 

للمهارة  الطلبة  اكتساب  من  للتأكد  المطلوب  الجهد  حجم  معرفة  وبالتالي  تطويرها،  من  الطالب 
المستهدفة.

ونذكر هنا بأن الغاية هي دائًما استهداف مهارات المستوى األكثر صعوبة المستوي (3) على الرغم من أن • 
بعض الطلبة قد يجدون صعوبة في إنجاز مهام هذا المستوى.

المهارات الشائعة في هذا المستوىتعريف المستوىاسم المستوىالمستوى

1
التذكر والحفظ وإعادة إنتاج 

المعرفة

والتعريفات  الحقائق  على  التركيز 

عمليات  أداء  أو  إلخ  والمصطلحات، 

بسيطة.

وصف  الموقع،  تحديد  قائمة،  إعــداد 

السمات الرئيسة، تحديد، تعريف.

المهارات والمفاهيم2

استخدام مهارات أكثر تعقيًدا إلظهار 

االستيعاب للمفاهيم، أو العمليات 

األكثر تعقيًدا ومتعددة الخطوات.

شرح، وصف التفاصيل، تصنيف، توقع، 

مقارنة السمات الرئيسة.

التفكير اإلستراتيجي الموسع3
يتطلب المنطق والفهم العميق 

للمعلومات المعقدة والمجردة.

حل، اقتراح، تقييم، شرح، تعميم، إنشاء، 

تطوير، مقارنة التفاصيل، تحليل، تلخيص.

الشكل رقم (3) ملخص مستويات عمق املعرفة
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تشكيل  لممارسة  الطلبة  سيحتاج 
المهارات  واختيار  فريقهم،  وقيادة 
وحل  البحوث،  إلجراء  التكنولوجية 
التواصل  إلى  باإلضافة  المشكالت، 
حلولهم  لتطوير  الطرائق  وإيجاد 

الصف.  في  العامة  الصحية  للقضية 
العمل  إلى  أيًضا  الطلبة  سيحتاج 
أهدافهم  وتحديد  متنوعة،  فرٍق  في 
والنتائج والجداول الزمنية؛ كما أنهم 
واإلنتاجية  المبادرة  سيستخدمون 

الطلبة  يحتاج  ســوف  والمسائلة. 
المنتجات اإلعالمية  إلى تحليل  أيًضا 
الخاصة  منتجاتهم  وإيجاد  الحالية 
مشاكلهم  وإبراز  نشر  بهدف  وذلك 

وحلولها.

مهارات القرن الحادي والعرشين:

يستطيع الطالب ذو الكفاءة البدنية القيام بالتايل:
إثبات الكفاءة في مجموعة متنوعة من المهارات الحركية وأنماط الحركة التي تعود بالفائدة على تطوير • 

الشخص بصورة كلية.
والمبادئ •  المفاهيم  وتحليل  وتطبيق  والتواصل  الفهم  على  والــقــدرة  للحافز  المستمر  التطوير 

واإلستراتيجيات واألساليب التي لها صله بالحركة واألداء.
القدرة على القيام بالعديد من الحركات بكل ثقة وكفاءة وبأسلوب خالق وإستراتيجي في مجموعة واسعة • 

من األنشطة المتصلة بالصحة.
الصحية •  الخيارات  إجراء  أثناء  االختالف  أوجه  احترام  إلى  باإلضافة  المسؤول  النموذجي  بالسلوك  التمتع 

التي تعود بالنفع واالحترام عليه وعلى اآلخرين وبيئتهم.
إدراك قيمة النشاط البدني على كل من الصحة الجسدية والمتعة والتحدي والتعبير عن الذات والتواصل • 

االجتماعي.
المعلومات، •  القدرة على امتالك ومعالجة وفهم  الذي يتمتع بثقافة واسعة بمجال الصحة  الطالب  يمتلك 

والخدمات الصحية األساسية الالزمة التخاذ القرارات الصحية المناسبة والكفاءة الستخدام تلك المعلومات 
والخدمات في سبيل تعزيز الصحة.

يتمتع الطالب ذو الثقافة الصحية بالقدرة عىل:
الحصول على المعلومات الصحيحة والمنتجات والخدمات في سبيل تعزيز الصحة.• 
السلوكيات •  على  العوامل  من  وغيرها  والتكنولوجيا  واإلعالم  والثقافة  واألقران  األسرة  تأثير  مدى  تحليل 

الصحية.
ممارسة السلوكيات المعززة للصحة وتفادي المخاطر الصحية أو الحد منها.• 
استخدام مهارات التواصل المتبادل بين األشخاص بهدف تعزيز الصحة وتفادي المخاطر الصحية.• 
استخدام تحديد األهداف ومهارات اتخاذ القرارات لتعزيز الصحة.• 
إدراك وفهم المفاهيم المتعلقة بتعزيز الصحة والوقاية من األمراض.• 
تأييد حماية الصحة الشخصية وصحة كل من األسرة والمجتمع.• 
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المعايير الشاملة وموضوعات القرن الحادي والعشرين

المعرفة باألمور المالية 

واالقتصادية واألعمال التجارية

معرفة بكيفية اتخاذ القرارات االقتصادية الشخصية المالئمة.

فهم دور االقتصاد في المجتمع.

استخدام المهارات الريادية لتعزيز إنتاجية مكان العمل والخيارات المهنية.

المعرفة بالصحة

واستخدام  وفهمها  وتفسيرها  األساسية  الصحية  والخدمات  المعلومات  على  الحصول 
تلك المعلومات والخدمات بطرائق تعزز الصحة.

النظام الغذائي  البدنية والعقلية، بما في ذلك  الوقائية الخاصة بالصحة  التدابير  فهم 
الضغط  من  والتخفيف  المخاطر  وتجنب  الرياضية  والتمارين  والتغذية  السليم 

واإلجهاد.

استخدام المعلومات المتوفرة للخروج بقرارات مالئمة تتعلق بالصحة.

الوعي العالمي

فهم وتناول قضايا عالمية.

متنوعة  حياتية  وأنماط  وديانات  ثقافات  يمثلون  أفراد  مع  بالتعاون  والعمل  التعلم 
العمل  مستوى  وعلى  الشخصي  المستوى  على  والمفتوح  المتبادل  الحوار  بروح 

والمجتمع المحلي.

فهم لغات وثقافات األمم األخرى، بما فيها استخدام لغات غير اللغة اإلنجليزية.

المعرفة بالبيئة

يتعلق  فيما  بها، وخصوًصا  تؤثر  التي  المحيطة  بالبيئة والظروف  إظهار معرفة وفهًما 
بالهواء والمناخ واليابسة والغذاء والطاقة والماء واألنظمة اإليكولوجية.

إظهار معرفة وفهًما لتأثير المجتمع على العالم الطبيعي مثل (النمو السكاني، التنمية 
السكانية، معدل استهالك الموارد، ...إلخ).

دراسة قضايا بيئية وتحليلها والخروج باستنتاجات دقيقة حول الحلول الفعالة.

(المشاركة  مثل:  البيئية  التحديات  معالجة  تجاه  والجماعية  الفردية  اإلجراءات  اتخاذ 
للقضايا  معينة  إجراءات  منها  تُستوحى  التي  الحلول  تصميم  عالمية،  إجراءات  في 

البيئية).

المعرفة بالشؤون الوطنية

اطالع  على  البقاء  بكيفية  المعرفة  خالل  من  الوطنية  الحياة  في  الفعالة  المشاركة 
وفهم بالعمليات الحكومية.

اإلمــارة،  ومستوى  المحلي،  المستوى  على  المواطنة  وواجبات  حقوق  ممارسة 
والمستوى الوطني والعالمي.

فهم اآلثار المحلية والعالمية للقرارات الوطنية.

الجدول (3): املعايري الشاملة وموضوعات القرن الحادي والعرشين:
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مهارات القرن 

الحادي والعشرين 

الجامعة والعمل

ح 2 (6 - 9) الروابط مع التعلمح1 (k – 5) الروابط مع التعلم
التعليم الثانوي (10 – 12 ) الروابط مع 

التعلم

مهارات التعلم واالبتكار

التفكير الناقد وحل 

المشكالت
المنطقي  ֺ التفكير  تعلم  إدخال 

بحسبما يناسب الحالة.

المنطقي؛ تقديم  ֺ التفكير  تعزيز تعلم 
عمل  كيفية   - المنظومي  التفكير 
الوظائف الرياضية مع بعضها البعض.

إتقان التفكير االستنباطي واالستقرائي؛ تعزيز  ֺ
التفكير المنظومي بما يسمح للطلبة بإظهار 
بعضها  مع  الرياضية  الوظائف  عمل  كيفية 
المسائل من خالل  كيفية حل  تعلم  البعض؛ 

الحكم عليها بواسطة التحليل.

اإلبداع واالبتكار
وتنفيذ  ֺ لوضع  التعلم  إدخــال 

الجديدة  ــار  ــك األف ــال  ــص وإي
لآلخرين بفاعلية.

وإيصال  ֺ وتنفيذ  لوضع  التعلم  تعزيز 
األفكار الجديدة لآلخرين بفاعلية.

األفكار  ֺ وإيصال  وتنفيذ  لوضع  التعلم  إتقان 
الجديدة لآلخرين بفاعلية.

تنفيذ االبتكارات
إدخال أنشطة التفكير اإلبداعي،  ֺ

كاستثارة األفكار.
اإلبــداعــي،  ֺ التفكير  أنشطة  تعزيز 

كاستثارة األفكار.

كاستثارة  ֺ اإلبداعي،  التفكير  أنشطة  إتقان 
األفكار.

بلورة وصقل وتحليل وتقييم األفكار الشخصية  ֺ
بهدف تحسينها ومضاعفة الجهود اإلبداعية.

االتصال التعاون

األفكار  ֺ لتوضيح  التعلم  إدخال 
االتصال  مــهــارات  باستخدام 
وغيــر  والكتــابيـــة  الشفويـة 

اللفظية.

األفــكــار  ֺ لتوضيح  التعلم  تعزيز 
الشفوية  االتصال  مهارات  باستخدام 

والكتابية وغير اللفظية.
التعاون مع اآلخرين لتكوين وتخطيط  ֺ

وتنفيذ مشروع صفي في مادة التربية 
البدنية والصحية.

باستخدام  ֺ األفكار  لتوضيح  التعلم  تعزيز 
وغير  والكتابية  الشفوية  االتصال  مهارات 

اللفظية مع مجموعات متنوعة من الطلبة.
التعاون مع اآلخرين لتكوين وتخطيط وتنفيذ  ֺ

مشاريع صفية في مادة الرياضيات من خالل 
بالتنازالت  للقيام  واألستعداد  المرونة  إظهار 

ألجل تحقيق هدف مشترك.

مهارات المعلومات واإلعالم والتكنولوجيا

المعرفة 

بالمعلومات 

واإلعالم

إلى  ֺ للوصول  التعلم  ــال  إدخ
المعلومات بكفاءة وفاعلية.

تعزيز التعلم للوصول إلى المعلومات  ֺ
وبشكل  وفاعلية  بكفاءة  وتقويمها 

ناقد.

وتقويمها  ֺ المعلومات  إلى  الوصول  إتقان 
تستخدم  كي  ناقد  وبشكل  وفاعلية  بكفاءة 

في حل المشكالت.

المعرفة بتكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت

لتطبيق  ֺ الــتــعــلــم  إدخـــــال 
التكنولوجيات الرقمية بفاعلية.

التكنولوجيات  ֺ لتطبيق  التعلم  تعزيز 
استخدامها  بفاعلية من خالل  الرقمية 
المعلومات  ــن  ع للبحث  كـــأداة 

وتنظيمها وتقويمها وإيصالها.

الرقمية  ֺ التكنولوجية  استخدام  تطبيق  إتقان 
للغرفة  كأداة  استخدامها  خالل  من  بفاعلية 
للطلبة  الرياضية  المشاريع  إليصال  الصفية 

اآلخرين.

مهارات الحياتية والمهنية

المرونة والتكيف
إدخال تعلم وفهم أهمية تلقي  ֺ

من  والتعليمات  المالحظات 
المعلمين ومن الطلبة اآلخرين.

المالحظات  ֺ تلقي  فهم وأهمية  تعزيز 
والتعليمات من المعلمين ومن الطلبة 
المديح  مع  التعامل  وكيفية  اآلخرين 

واإلخفاق والنقد.

والتعليمات  ֺ المالحظات  تلقي  أهمية  إتقان 
من المعلمين ومن الطلبة اآلخرين والتعامل 
على  والقدرة  والنقد؛  واإلخفاق  المديح  مع 
والمعتقدات  النظر  وجهات  بين  الموازنة 
المختلفة أثناء حل المشكالت، إذ توجد أكثر 

من طريقة لحل المشكلة أو المسألة.

تابع/الجدول (3): املعايري الشاملة وموضوعات القرن الحادي والعرشين:
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مهارات القرن 

الحادي والعشرين 

الجامعة والعمل

ح 2 (6 - 9) الروابط مع التعلمح1 (k – 5) الروابط مع التعلم
التعليم الثانوي (10 – 12 ) الروابط مع 

التعلم

تابع/مهارات الحياتية والمهنية

المبادرة والتوجيه 

الذاتي

لوضع  ֺ التعلم  عملية  ــال  إدخ
األهداف وإدارة الوقت والعمل 

باستقاللية.

األهــداف  ֺ وضع  عملية  تعلم  تعزيز 
باستقاللية  والعمل  الوقت  وإدارة 
وتحديد  وتعريف  مراقبة  خالل  من 
األولويات في المهمات التي تستوجب 

إكمال المشروع.

الوقت  ֺ وإدارة  األهداف  وضع  عملية  إتقان 
الرقابة  وباتباع  باستقاللية  العمل  خالل  من 
المهمات  في  األولويات  وتحديد  الذاتية 

لتحقيق وتوضيح المبادرة.

المهارات 

االجتماعية 

والثقافية

ضمن  ֺ العمل  تعلم  إدخـــال 
بإظهار  المتنوعة  المجموعات 

االحترام للثقافات المختلفة.

ضمن  ֺ وتناغم  بانسجام  العمل  تعزيز 
المجموعات المتنوعة بإظهار االحترام 
متى  ومعرفة  الثقافية؛  لالختالفات 
االستماع  يجب  ومتى  التكلم  يجب 
(مهارات التواصل واالتصال - االستماع 

والتحدث).

إتقان العمل ضمن مجموعات متنوعة بإظهار  ֺ
متى  ومعرفة  الثقافية؛  لالختالفات  االحترام 
يجب التكلم ومتى يجب االستماع؛ واالستجابة 

بانفتاح ذهني لألفكار والقيم المختلفة.

اإلنتاجية 

والمساءلة

أنواع  ֺ إدارة جميع  تعلم  إدخال 
والجماعية  الفردية  المشاريع 

للخروج بالنتائج المرجوة.

ــواع  ֺ أن جميع  إدارة  تعلم  تعزيز 
للخروج  والجماعية  الفردية  المشاريع 

بالنتائج المرجوة.

الفردية  ֺ المشاريع  أنواع  جميع  إدارة  إتقان 
من  المرجوة  بالنتائج  للخروج  والجماعية 
وتحمل  وأخالقية  بإيجابية  العمل  خــالل 

مسؤولية النتائج، إيجابية كانت أم سلبية.

القيادة والمسؤولية

من  ֺ القيادية  المهارات  إدخال 
حل  مهارات  استخدام  خــالل 
المشكالت والمهارات الشخصية 
وتوجيهه  الفريق  في  للتأثير 

لتحقيق هدف مشترك.

خالل  ֺ من  القيادية  المهارات  تعزيز 
المشكالت  حل  مــهــارات  استخدام 
في  للتأثير  الشخصية  والمهارات 
هدف  لتحقيق  وتوجيهه  الفريق 

مشترك.

استخدام  ֺ القيادية من خالل  المهارات  إتقان 
مهارات حل المشكالت والمهارات الشخصية 
في  التأثير  في  اآلخرين  قوة  مستوى  لرفع 

الفريق وتوجيهه لتحقيق هدف مشترك.

تابع/الجدول (3): املعايري الشاملة وموضوعات القرن الحادي والعرشين:

تتعلق  خلفية  القسم  هــذا  يقدم 
الطالب  ســمــات  سجل  بتطوير 
السجل  هــذا  ويفصل  ــي،  ــارات اإلم
الطالب  فــي  المرغوبة  الــنــواتــج 
التربويون  يبقيها  أن  يجب  والتي 
باعتبارها  الدوام  على  أعينهم  نصب 

للتعليم  نطاقًا  ــع  األوس األهـــداف 
األخالقية  السمات  إنها  المدرسي، 
المقترنة  واالجتماعية  والشخصية 
التي  الواسعة  األكاديمية  باألهداف 
تطويرها  الشباب  الطلبة  على  يجب 
المساهمة  على  قادرين  ليصبحوا 

وهي  وحيوي،  سليم  مجتمع  في 
حلقات  من  حلقة  كل  في  متوفرة 
 (4 (جدول  ويوضح  التعليم،  نظام 
بحسب  اإلماراتي  الطالب  مواصفات 

الحلقة.

سامت الطالب اإلمارايت:
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مواصفات الطالب اإلمارايت وسامت الخريج بنهاية كل مرحلة تعليمية:

المرحلةالثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض األطفالالسمة

المعرفة

في •  العلمية  معرفته  يوظف 
طرح أسئلة عن محيطه وبيئته 
بسيطة  إجابات  إلى  للوصول 

عنها.
حيث •  من  الحروف  بين  يميز 

رسمها وموقعها في الكلمة في 
اللغتين العربية واإلنجليزية.

بعض •  وكتابة  قراءة  يجيد 
البسيطة  والجمل  الكلمات 

واألرقام.
التحدث •  على  قدرة  يظهر 

يتناسب  بما  بطالقة  والحوار 
مع مرحلته العمرية.

يظهر قدرة على معرفة األعداد • 
حل  في  ويوظفها   (20 (حتى 
البسيطة  الرياضية  العمليات 

(الجمع/الطرح) واألنماط.
حيث •  من  األشياء  بين  يميز 

وحجمها،  وشكلــــها  لونها 
واالتجاهات ومواقع األشياء.

التزاًما •  يعكس  سلوًكا  يظهر 
وانتماءه  وتقاليده  بعاداته 

تجاه دينه ووطنه.
محيطه •  في  البيئات  يتعرف 

جبلية،...)  بحرية،  (صحراوية، 
وبعض خصائصها.

يظهر قدرة على قراءة نصوص • 
وصفية،  ــة،  (ســردي متنوعة 
حوارية، قصصية، معلوماتية..) 
قراءة صحيحة مقترنة بالفهم.

يظهر قدرة على كتابة نصوص • 
متنوعة كتابة إمالئية صحيحة.

باألعـــداد •  معــــرفة  يظــهر 
والعمليات الحسابية واألنماط 
من  ويستدل  البيانات،  ويمثل 
المفاهيم  بعض  على  خاللها 

اإلحصائية.
بتركيب •  علمية  معرفة  يظهر 

والنباتات  جسمه  أجزاء  بعض 
حــوله،  مــــن  والحيوانـــات 
وبعض  األرض  سطح  وتركيب 
وأشـكال  الفضــــاء  مكونـات 
الطاقة ومصادرها في محيطه 

والتفاعالت التي تحدث فيه.
العقيدة •  بمكونات  فهًما  يظهر 

وبعض  األســـاسيـة  اإلسالميـة 
البسيطة،  المعامالت  مبادئ 
وطنه  بمفهوم  وعًيا  ويعكس 
واالنتماء  فيه  الحكم  ونظام 
وواجباته  ومسؤولياته  إليه 
تشكيل  في  يسهم  بما  تجاهه 

هويته الوطنية.
في •  العلمية  مفاهيمه  يوظف 

المحافظة على صحته ولياقته 
وعاداته الغذائية بشكل سليم.

باألعـــداد •  معـــــرفة  يظهــر 
الصحيحة والنسبية والحقيقية 
والعمليات  المئوية  والنسب 
عليها وبعض مفاهيم اإلحصاء 
واالحتماالت والتعابير الجبرية 
والمتباينـــات  والمعــــادالت 
والدوال والمفاهيم الهندسية.

جســم •  بتركيب  فهًمــا  يظهر 
األجهزة  ووظــــائف  اإلنسان 
فهًما  يظهــر  كمــــا  واألعضاء 
باألنظمــة البيئيــــة والحيوية 
األرض  ونشــــأة  وتفاعــالتها 
مكونات  وبعض  وتاريخها 
بين  والتفاعل  األخرى  الكون 
المادة والطاقة وصور تحوالتها 
ومصادرهــا وتركيــب المــادة 

وتغيراتها وتفاعالتها.
اللغة •  بقواعد  فهما  يظهر 

ذلك  ويوظف  وآدابها  العربية 
وقضايا  نفسه  عن  التعبير  في 
الصور  مستخدًما  مجتمعه 
كالقصة  لألدب  المختلفة 

والرواية والشعر وغيرها.
يراكم معجًما لغويٍّا (إنجليزيٍّا)، • 

وتراكيبه  مفرداته  ويوظف 
المختلفة في إطار صحيح من 
ليعبر  اإلنجليزية  اللغة  قواعد 

عن نفسه بطرائق مختلفة.
بمكونات •  فهًمـــــــا  يعكس 

في  اإلســــالمية  الشريعـــة 
ويوظف  المختلفة  مجاالتها 
بما  اليومية  حياته  في  ذلك 
في  سلوكه  علـى  ينعكس 
وطنه  بموقع  الوعي  من  إطار 
اإلقتصادية  وقدراته  الجغرافي 
مجتمعه  ومكونات  وخصائص 
وتاريخــــه لتتبـلـــور هويتـه 
الوطنية وانتمائه لدينه ووطنه 

وأمته.
القيم •  مــن  منظومــــة  يبني 

والوعي  والميول  واالتجاهات 
والغذائية  الصحية  بالعادات 
اإليجـــــابية،  والســــلوكيات 
المحافظة  في  ذلك  ويوظف 
األمراض  مـــن  نفســه  على 
السارية  وكذلك  بها  المرتبطة 

والمنقولة بطرائق مختلفة.

للمفاهيم •  وإتقاًنا  فهًما  يظهر 
والدوال  والهندسيــة  الجبرية 
والتكامل،  والتفاضل  المثلثية 
حل  في  مهاراتها  ويوظف 
مشكالت ذات سياقات مركبة.

يكامل بين معرفته بالمفاهيم • 
الفيـــزياء  فـــــي  والقوانيــن 
األرض  وعلــــوم  والكيميــاء 
فهـم  فـــي  الحيــاة  وعلـوم 
المحيطة  واألحداث  الظواهر 
حلول  وإيجاد  وتفسيرها  به 
حاالت  في  مركبة  لمشكالت 
محيطه  في  تحدث  مختلفة 

الواقعي.
يظهر معرفة بالفنون المختلفة • 

يمكنه  بما  العربية  اللغة  في 
من توظيفها في فهم أو إنتاج  
المختلفة  األدبي  اإلبداع  صور 
ونثر،  وشعر  ورواية  قصة  من 
العلوم  فهم  من  يمكنه  وبما 
بلغته  عنها  والتعبير  المختلفة 

األم بسهولة واقتدار.
وحصيلته •  معجمــــه  يوظف 

فــــي  (اإلنجليزية)  اللغويــة 
وفي  نفســــه  عـــن  التعبير 
مجتمعية  قضايا  عن  الحديث 
إطار  في  واقتصادية  وبيئية 
المستندة  اللغوية  الدقة  من 
يعكس  بما  اللغة  قواعد  إلى 
مهاراتها  لتوظيف  عميًقا  فهًما 
المحــادثة،  القـــراءة،  األربع: 

الكتابة واالستماع.
بتاريخ •  واسًعا  فهًما  يظهر 

مجتمع  وتركيب  وجغرافية 
دولـــة اإلمــــــارات العــربية 
العربي  ومحيطها  المتحدة 
يمكنه  بما  أحياًنا  والعالمي 
عالمي  لنظام  صورة  بناء  من 
الفكرية  التعددية  على  قائم 
واالجتماعيـــــة والسياسيــــة 

والتاريخية والدينية.
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المهارة

االتصال •  مهـــارات  يستخدم 

الفظـــي  وغيــــر  اللفظـــي 

عن  للتعبيــــر  كاإليمــاءات 

مشاعره وأفكاره.

يظهر قــدرة عــلى استخدام • 

بناء  فـــي  اآلمنة  األدوات 

وتشكيل وتركيب المجسمات 

والنماذج البسيطة في العلوم 

والرياضيات.

يظهر مهارة أولية في التعامل • 

مع الحاسوب واأللواح الذكية 

لمرحلته  مناسبـــة  بصــورة 

النمائية.

غذائية •  عـــــادات  يمـــارس 

تناسب  سليمــــــة  وصحية 

مرحلته العمرية.

يستخدم خبراته المكتسبة في • 

واإلنجليزية  العربية  اللغتين 

ويقرأ  يســـــــمع  ما  لفهم 

محيطه  مع  إيجابيٍّا  ويتواصل 

في حياته اليومية.

توظيف •  عـــلى  قدرة  يظهر 

في  العلم  وعمليات  مهارات 

استقصاءات  التخطيط إلجراء 

من  تمكنه  بسيطة  علمية 

بعض  حـــل  علــى  القدرة 

المشكالت في بيئته ومحيطه 

الذي يعيش فيه.

توظيف •  على  قــدرة  يظهر 

المعلومـــــات  تكنولوجيـــا 

التعبيـــر عن  فــي  واالتصال 

اآلخرين  مع  وتبادلها  أفكاره 

بطريقة آمنة.

في •  الرياضية  معرفته  يوظف 

في  اليومية  حياتــه  تسهيل 

المعامالت أو اإلجراءات التي 

المشكالت  وحل  بها  يقوم 

التي  الرياضية  الطبيعة  ذات 

محيطة  أو  بيئته  في  تواجهه 

القريب.

يشارك في المناسبات الوطنية • 

واألعمــــال  واالجتماعيـــــة 

التطوعية ويعكس من خاللها 

وعًيا بهويته الوطنية وعاداته 

وتقاليده وتراثه.

يمارس شعائره الدينية بوعي • 

الغلو  عـــن  بعيًدا  واعتدال 

والجهل والتطرف.

يستخدم الكتابة الوظيفية في • 

واإلنجليزية   العربية  اللغتين 

بصور  نفسه  عن  التعبير  في 

مختلفة.

يوظف تكنولوجيا المعلومات • 

والتقنيات  االتصال  ومهارات 

إلى  الوصول  في  الحديثة 

مــــع  والتكيــف  المعرفــة 

العصرية  الحياة  متطلبات 

وبما يمكنه من القيام بأدوار 

أثر  لها  يكون  قد  حياته  في 

تخصصات  نحو  توجيهه  في 

تقنية ترتبط بذلك.

البحث •  مهـــــارات  يوظف 

حل  في  الناقـــد  والتفكير 

في  تظهر  حقيقية  مشكالت 

إلى  مستنًدا  الواقعية  بيئته 

منهجية البحث العلمي.

الرياضية •  معرفتــــه  يوظف 

وفهم  المشــكالت  حل  في 

والتي  الكميــــة  المتغيرات 

رسوم  أو  بجداول  عنها  ُيعبَّر 

أو  طردية  تناسبات  أو  بيانية 

بصورة  ذلك  ويفسر  عكسية، 

فهم  على  يساعده  بما  أولية 

تأثيراتها في حياته اليومية.

أو •  تطوير  على  قدرة  يتملك 

والمجسمات  النمـــاذج  بناء 

التـــي تبســط المفاهيـــــم 

المجردة  العلميــة  والحقائق 

وإدراًكا  واقعية  أكثر  لتصبح 

مما يجعلها تقترب من الخبرة 

الحسية المباشرة.

يظهر قدرة على تحديد موقع • 

تقنية  بطرائق  دولته جغرافيٍّا 

تعرف  خالل  من  تقليدية  أو 

أشكال الخرائط المختلفة.

يوظف مهـــــــارات البحــث • 

العلمي والتفكير الناقد وحل 

في  القرار  واتخاذ  المشكالت 

تقليدية)  (غير  حلول  إيجاد 

لمشكالت علمية وعملية في 

التي  العلمية  المعرفة  حدود 

وتطبيق  وبتوظيف  يمتلكها 

والتقنيات  والمــواد  األدوات 

العلمية والمخبرية.

والمهارات •  الخبرات  يوظف 

من  المكتسبـــة  الرياضيــة 

بناء  في  الرياضيــة  المعرفة 

لنماذج  ذهنيـــة  تصورات 

مشكالت  وحـــــل  وأنماط 

تقنيات  توظيف  على  قائمة 

في  يسهم  بما  تكنولوجية 

هندسية  ذهنية  بنية  تكوين 

لديه.

األربع •  اللغة  مهارات  يوظف 

اإلنجليـــزية)  أو  (العربيــــة 

أو  أفكاره  عن  التعبير  في 

مشاركتها مع اآلخرين بدرجة 

مقبولة من الطالقة إما لفظيٍّا 

أو كتابيٍّا من خالل صور آداب 

اللغة المختلفة.

يستند •  قويًما  سلوًكا  يظهر 

الحنيف  الدين  تعاليم  إلى 

من  الشعبــــي  والموروث 

بما  وتراث  وتقاليد  عادات 

الوطنية  هويته  تفرّد  يعكس 

كل  وبذل  لوطنه  وانتماءه 

جهد لخدمته.

المعــرفة •  مصــــادر  يوظف 

إنجاز  في  والورقية  الرقمية 

إنسانية  وبحوث  دراسات 

ترتبط  لمشكالت  واجتماعية 

المحلي  ومجتمعـــه  ببيئته 

وتتناول بعض القضايا البيـئية 

العالمية.
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االستقاللية 

والمسؤولية

عند •  واإلتقان  التنظيم  يظهر 

بسيطة  أدائية  مهام  تنفيذه 

النمائية  لمرحلتـــه  ومناسبة 

والعمرية.

ومهامه •  أدواره  بتنفيذ  يلتزم 

إطارها  في  بها  يكلف  التي 

المنهجية  وضمـــن  الزمنــي 

المخطط  (األولية)  البسيطة 

لها.

مشاريع  •  تنفيذ  في  يشارك 

ذات  عمل  فرق  خالل  من 

وأدوار  محـــددة  مسؤوليات 

مميزة بحد أدنى من اإلشراف 

المباشر.

العلمية •  معرفته  بين  يكامل 

والتقنية والرياضية والهندسية 

في إنجاز عمليات وإجراءات 

تعليميـة  بسياقـــات  ترتبط 

مختلفة تظهــر عـــلى شكل 

تكنولوجية  أو  تقنية  نتاجات 

بسيطة.

بالمسؤولية •  ــــا  حسٍّ يبــدي 

تجاه  واالستقاللية  واالحترام 

متواجًدا  يكون  التي  البيئة 

فيها.

الروتينية •  اإلجـــراءات  يفهم 

لها  تبًعـــا  سلوكــه  ويعدل 

بالعواقب  واعًيــــا  ويصبــح 

الناتجة عن سلوكه.

ينفذ مشاريع علمية تعليمية • 

تحت إشراف مباشر ويتوصل 

محددة  مالمح  ذي  نتاج  إلى 

المتفق عليها  الشروط  ضمن 

مسبًقا.

ومهاراته •  بقدراته  وعًيا  يظهر 

قرارات  اتخاذ  يمكنه من  بما 

األولية  المالمح  رسم  في 

لمستقبله المهني والعلمي .

على •  التأثير  في  قدرة  يظهر 

السمات  خالل  من  اآلخرين 

التي  والقيادية  الشخصية 

في  مشاركته  أثناء  يعكسها 

والمجموعات  العمل  فرق 

إنجــــاز  عنــــد  المتعاونــة 

والبحـــــوث  المشــــاريـــع 

والدراسات الجماعية.

يعبر عن ذاته بصورة مستقلة • 

عن  أفكاره  طرح  خالل  من 

المهني  ومستقبله  طموحاته 

والعلمي.

التفاعل مع 

بيئة العمل

التفاعل •  علــــى  قدرة  يظهر 

ويكّون  البالغين  مع  بسهولة 

عالقات اجتماعية ايجابية مع 

أقرانه.

ومكوناتها •  األســرة  يتعــرف 

االنتماء  وأهمية  بها  وعالقته 

إليها.

اللعب •  أو  للعمل  ميًال  يظهر 

منظمـــة  مجموعــــات  في 

صغيرة في سياق تعليمي أو 

رياضي في األركان التعليمية 

أو ملعب المدرسة.

بمسؤوليــاته •  وعًيـــا  يظهــر 

عند  اآلخرين  وأدوار  وأدواره 

المشاركة في أي فريق عمل 

ويبدي احتراًما والتزاًما بذلك 

حتى إنجاز المهمة.

معرفته •  بحدود  وعًيا  يظهر 

والدينية  والرياضية  العلمية 

إطار  في  ويتصرف  والصحية 

ذلك بما يحقق سلوًكا منظًما 

بمكوناته  الوعي  على  قائًما 

الشخصية.

العمل •  فرق  خالل  من  يعمل 

حل  على  مستقلة  بصورة  أو 

ببيئته  عالقة  ذات  مشكالت 

يمتلكه  ما  موظًفا  الواقعية 

من معارف ومهارات وسمات 

شخصية.

الرحالت •  تنفيذ  في  يشارك 

الدراسات  وإجــراء  العلمية 

حــول  البسيطة  المسحيـــة 

من  البيــئية  القضايا  بعض 

فرق  في  المشـــاركة  خالل 

إطار  في  المتخصصة  العمل 

علمي واجتماعي محدد.

يظهــر قــدرة عـــلى إنجــاز • 

مشروع علمي بشكل مستقل 

اإلشراف  من  األدنى  وبالحد 

من اآلخرين.

عن •  التعبير  على  قدرة  يظهر 

آرائه وأفكاره بطريقة مستقلة 

لعرق  التحيـز  عـــن  بعيــدة 

أو جنس أو ديـــــن متسلًحا 

إلى  ومستنًدا  بالموضوعية 

القيم والمثل التي يؤمن بها.
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تطوير 

الذات

المصورة •  القصص  يوظف 

ويكتسب  ورقيٍّا،  أو  إلكترونيٍّا 

من  علمية  وميول  معارف 

خاللها تحت إشراف مباشر.

العداد •  يتدرب على استخدام 

اإللكتروني إلجراء  أو  اليدوي 

عمليتي الجمع والطرح ضمن 

العدد (10).

اللغوي •  المعجـــم  يوظف 

الكتـابـة  فـــي  المكتســب 

بطاقة  (رســـالة،  الوظيفية 

وفي  تهنـــــئة،...)،  دعــوة، 

اإلبداعية  الكتــابة  بدايــات 

قصصية  نصـــوص  (كتــــابة 

مختصرة واقعية أو خيالية).

يوظف مهارة البحث للحصول • 

الموثوق  المعلومات  على 

المطبوعة  مصادرها  من  بها 

والرقمية المتنوعة.

قياديــــة •  سمــــات  يعكس 

تبرز االستقـــاللية فــي حــل 

واتخاذ  البسيطــة  المشكالت 

القرارات ذات العالقة بحياته 

ومستقبله العملي والعلمي.

يشـــارك فـــي المعســكرات • 

إلى  تقود  التــــي  والندوات 

السمات  بعض  مــن  تمكينه 

التي  والسلوكية  الشخصية 

بروز  على  مستقبًال  تنعكس 

رأيه  تقديم  في  االستقاللية 

عند تنــــاول بعـــض القضايا 

من  أدنى  وبحـــد  واألفــكار 

التوجيه واإلشراف.

وأنشطة •  برامج  فــي  ينخرط 

ومشــاريع فـــي مؤسســـات 

تدريبية وتعليمية تمكنه من 

صقل مهاراته األدائية والتقنية 

بصورة  توظيفها  إلى  ليصار 

منتجة في حياته اليومية.

تدريبية •  برامج  في  يشارك 

ومعسكرات تعليمية إلعداده 

فــي  للمشــــاركة  وتأهيــله 

المسابقــــات والمنافســـات 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

لمحة عن التربية البدنية والصحية:
البدنية  ֺ التربية  مـــادة  تحتل 

المناهج  في  ا  هامٍّ جزًءا  والصحية 
العربية  اإلمــارات  لدولة  الوطنية 
الــحــادي  ــقــرن  ال فــي  المتحدة 
والعشرين ألنها تساعد على تعزيز 
الصحي  والتطور  السليم  النمو 
للتصدي  أسلوبًا  وتعتبر  للطلبة، 
التي  المتزايدة  الصحية  للتحديات 
وتعيق  والشباب،  األطفال  تواجه 
والمتمثلة  وتطورهم،  تقدمهم  من 
البدنية  اللياقة  مظاهر  ــي  ف
الصحية  غير  والتغذية  الضعيفة 

ـــراض  وأم المعدية  واألمــــراض 
الكحول  وتعاطي  الحركة  قلة 

والتدخين.
االهتمام  ֺ ــى  إل ـــالم  اإلس ويــدعــو 

وهذا  والصحة  والجسم  بالغذاء 
العلمية  األبحاث  معه  تتفق  ما 
العالقة  على  تؤكد  التي  المتعمقة 
والصحة  التعلم  على  القدرة  بين 
الجيدة، فالعقول السليمة واألبدان 
النجاح  ـــاس  أس ــي  ه الصحية 
العملية،  والــحــيــاة  األكــاديــمــي 
التربية  ــادة  م تدريس  فــإن  لــذا 
تساهم  للطلبة  والصحية  البدنية 

ــادر  ق صحي  جيل  تنشئة  ــي  ف
القصوى  إمكانياته  تحقيق  على 
عمل  بيئة  توفير  في  والمساهمة 

منتجة.
مادة  ֺ تعلم  وتهدف معايير ونواتج 

إلى  والصحية  البدنية  التربية 
حياتية  مهارات  الطلبة  إكساب 
معظم  في  يحتاجونها  وعملية 
والعملية،  العلمية  حياتهم  نواحي 
ــداف،  األه تحديد  تشمل  وهــي 
وتطبيق  التكنولوجيا،  واستخدام 
المفاهيم واإلستراتيجيات، والعمل 
وضمن  اآلخــريــن  مــع  التعاوني 

معايري مادة الرتبية البدنية والصحية:
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واتخاذ  المشكالت،  وحل  فريق، 
القرار المسؤول، وغيرها.

التربية  ֺ مــــادة  تتضمن  كــمــا 
كبيرة  أفــكــاًرا  والصحية  البدنية 
المادة  مفاهيم  معظم  تشمل 
حتي  الروضة  من  الصفوف  عبر 
تشمل  كما  عشر،  الثاني  الصف 
من  الطلبة  تمكن  التي  المهارات 
صحتهم  تحقيق  مسؤولية  تولي 
والعاطفية  واالجتماعية  الجسدية 
اإلنجــاز  عــلى  تساعــدهم  التي 
الحياة  نواحي  جميع  في  والنجاح 
المستقبل،  في  والعملية  العلمية 
إلى  نطمح  التي  الرسالة  وهــي 

تحقيقها من خالل هذا المنهاج.
ماهية المعايير ولماذا نلجأ لوضع  ֺ

معايير متطورة؟
جودة  موضوع  أن  فيه  شك  ال  مما 
هو  األكاديمية  والمعايير  األداء 
وثيًقا  ــا  ــبــاطً ارت يرتبط  مــوضــوع 
عام  بشكل  التعليمية  بالمنظومة 
ومعاييرها  الــجــودة  أصبحت  إذ 

ذهن  يشغل  الذي  الشاغل  القياسية 
المؤسسات  كل  وفي  العاملين،  كل 
وتطوير  تحسين  إلى  تسعى  التي 
المشاركة  على  وتعمل  نتاجاتها 
البرامج  في  الفاعلة  والمساهمة 
بينها  ومن  والمجتمعية  التنموية 
والتعليمية  التربــوية  المؤسسات 
في  األداء  جودة  موضوع  تعد  التي 
االكاديمية  للمعايير  ووفًقا  التدريس 
التي  والمحاور  المواضيع  أهم  أحد 
له  لما  ا  جــدٍّ خاصة  أهمية  توليها 
والتطور،  التقدم  في  أهمية  من 
في  تحسين  من  يتضمنه  لما  ووفًقا 
إلى  للوصول  التعليم  جوانب  جميع 
يكونوا  أن  الجميع  يستطيع  وضع 
وانتقاء  وضــع  فــإن  لــذا  متميزين، 
معايير التعلم بطريقة صحيحة يؤثر 
التدريس  عملية  في  فعال  بشكل 
النظام  مخرجات  تعتبر ضمن  والتي 
(المعلّم  يتمثل في  والذي  التعليمي 
البيئة   - المنهاج   - المتعلم   -
الحقيقي  التفاعل  وإن  التعليمية) 

يضمن  ــة  ــع األرب العناصر  لــهــذه 
عالية  بجودة  تدريس  إلى  الوصول 
تركز  عالية،  تعليمية  بقيادة  يتصف 
المهارات  المتعلمين  اكساب  على 
التدريسية ويتضمن متابعة مستمرة 
كما  المتعلمين  ومهارات  لقدرات 
باجراءات  تدريس  تقديم  يتضمن 
ــاد،  وإرش وتوجيه  وعملية  علمية 
مساق  أو  محتوى  تقديم  وأيــًضــا 
التعليمية  ــل  ــوســائ ال يستخدم 
بيئة  يوفر  مما  المساعدة  واألدوات 
المتعلمين،  لجميع  مناسبة  تعليمية 
وضع  مــن  بــد  ال  ــك  ذل ولتحقيق 
تتماشي  متطورة  تعليمية  معايير 
واحتياجات القرن الواحد والعشرين 
الفكرية  التطورات  تواكب  حتي 

والعصرية للمجتمع اإلماراتي.

البدنية  التربية  مادة  بمحتوي  الخاصة  المعايير  اختيار  عند  االعتبارات  بعض  وضع  يجب  هذا  نحقق  ولكي 
والصحية وهي أن:

تكون ذات قيمة وأهمية تعود بالفائدة على المتعلمين.• 
ترتبط بأهداف المنهاج.• 
تقوم بتعديل سلوك المتعلمين وإكسابهم اتجاهات وسلوكيات سليمة.• 
تتحدى قدرات المتعلمين.• 
تراعي مصلحة واحتياجات المجتمع وتقاليده.• 
تحقق أغراض التربية الرياضية.• 
ترتبط بأهداف التربية البدنية والصحية.• 
تتماشى مع احتياجات الطلبة واهتماماتهم وميولهم.• 
تمتاز بالمرونة.• 
تتصف بالشمول والتنويع والتكامل واالستمرارية.• 
تتناسب مع اإلمكانات المتاحة.• 
يكون لها مردوٌد تربوي واقتصادّي وصحي.• 
تلبي احتياجات سوق العمل.• 
تواكب تطورات القرن الواحد والعشرين.• 
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األفكار الرئيسة ملادة الرتبية البدنية والصحية.
الجدول (5) :يوضح األفكار الكبيرة لمادة التربية البدنية والصحية:

المهارات الحركية 

التقبل واألستعداد  أكبر من  بدرجة  والتمتع  الحركية،  المهارات  أداء  بالثقة عند  اإلحساس  بأمان وفعالية وكفاءة مع  التحرك  تعلم  الكبيرة:  الفكرة 
للمشاركة على مدى الحياة في أشكال وأنواع من األنشطة الرياضية الهادفة إلى تحسين الصحة.

مهارت الحركة: يظهر كفاءة في المهارات والنماذج المتنوعة التي تمكنه من أداء مدى واسع من األنشطة الرياضية.

الصحيحة والفعالة ان تؤثر على  كيف يمكن للحركة  الجوهري:  السؤال 
الصحة الجيدة؟

ما هي المهارات الحركية المتنوعة؟
رياضية  أنشطة  في  تطبيقها  يمكن  التي  المهارات  تحديد  يمكن  كيف 

متنوعة؟

الفهم واإلستيعاب: 
األداء •  من  يحسن  صحيحة  تقنية  بطريقة  الحركية  المهارات  أداء  إن 

على  رياضية  أنشطة  في  المشاركة  احتمالية  من  ويزيد  عام،  بشكل 
مدى الحياة.

اللياقة البدنية

تطوير معرفة ومهارات ورغبة الطلبة من أجل تحمل مسؤولية لياقتهم الشخصية بهدف تبني نمط حياة نشيط وصحي، وتعتمد  الفكرة الكبيرة: 
اللياقة البدنية على فهمنا لكيفية تطوير كل من عناصر اللياقة البدنية وطريقة قياسها، وتصميم وتنفيذ خطة شخصية للياقة البدنية.

البدنية . 1 واللياقة  الصحة  من  جيد  مستوى  لتحقيق  اليومية  الحياة  في  والصحية  البدنية  اللياقة  مفاهيم  إدماج  الرياضي:  والتمرين  اللياقة 
والمحافظة عليهما.

السؤال الجوهري: ما أهمية اللياقة البدنية للفرد؟
ما الذي يجب على القيام به لكي أتمتع باللياقة البدنية؟

على  ألحافظ  به  القيام  يمكنني  الذي  التمرين  من  األقل  القدر  هو  ما 
لياقتي البدنية؟

كيف يمكن متابعة مستوى اللياقة البدنية وتعديلها؟

الفهم واالستيعاب:
الروتين •  في  وإدماجها  البدنية  اللياقة  ومهارات  مفاهيم  معرفة  إن 

اليومي الحياتي، سيؤدي الي المحافظة على صحة جيدة.
بفعالية، •  مًعا  العمل  على  الجسد  أعضاء  كفاءة  هي  البدنية  اللياقة 

ليكون قادًرا على أداء معظم العمل باقل قدر من الجهد.

برنامج اللياقة البدنية:. 2

للياقة  فعال  شخصي  برنامج  إعداد  يمكنني  كيف  الجوهري:  السؤال 
البدنية، وإيجاد الحافز لاللتزام به؟

كيف يمكنني تحقيق لياقة بدنية مالئمة للعمر؟

الفهم واالستيعاب:
المناسبة •  التمرين  يتم فيها استخدام مبادئ  برنامج  إن إعداد وتنفيذ 

هو ضروري للياقة بدنية على مدى الحياة.
لياقة بدنية والمحافظة عليها يتطلب تمارين مناسبة من •  إن تحقيق 

حيث الشدة والمدة والتكرار.
فعالية •  لتحديد  ضروري  أمر  المستمرة  والتعليقات  المالحظات  إن 

البرنامج الشخصي للياقةالبدنية.

األنتظام في ممارسة األنشطة البدنية

التربية  في حصة  الطالب  تعلمه  ما  بين  ما  الربط  من خالل  معنى  ذي  بدني  نشاط  في  المنتظمة  المشاركة  من  أنماط  تأسيس  الكبيرة:  الفكرة 
الرياضية مع حياته خارج الغرفة الصفية وهذا يؤدي إلى تطوير نمط حياة نشط وصحي يكون قادًرا على المساعدة للوقاية من مشاكل متنوعة 

للبالغين من األجيال القادمة.

الشدة  المعتدلة  البدنية  األنشطة  بين  الفرق  ما  الجوهري:  السؤال 
واألنشطة البدنية مرتفعة الشدة؟

كيف يؤثر التنويع بين مستويات الكثافة والشدة على الصحة البدنية؟

الفهم واالستيعاب:
المشاركة بأنتظام في األنشطة البدنية يؤدي إلى حياة صحية.• 
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تابع/األفكار الرئيسة ملادة الرتبية البدنية والصحية.
الجدول (5) :يوضح األفكار الكبيرة لمادة التربية البدنية والصحية:

المفاهيم واإلستراتيجيات

الفكرة الكبيرة: استيعاب المفاهيم والقواعد واإلستراتيجيات واألساليب المتعلقة بالحركة عند تطبيق التعلم وأداء األنشطة البدنية.

السؤال الجوهري: إلى أي مدى توثر اإلستراتيجية في األداء في األلعاب 
التنافسية والتعاونية واألنشطة الرياضية؟

ما دور توفير الموارد في تحسين أداء الفرد؟

الفهم واالستيعاب:
إن تنفيذ إستراتيجيات دفاعية وهجومية وتعاونية فعالة أمر ضروري • 

لجميع الالعبين، لينجحوا في مواقف اللعب المختلفة.
يعتمد األداء الماهر على فهم العالقات بين الجسد والحركة.• 

مفاهيم الحركة: يحلل مفاهيم وتطبيقات حركية متنوعة.. 1

السؤال الجوهري: لماذا علّي أن أفهم مفاهيم الحركة بينما يمكنني أن 
أقوم بأدائها؟

ما أهمية االستخدام الكفء للمهارات الحركية الصحيحة في مدى متنوع 
من األنشطة؟

الفهم واالستيعاب: إن معرفة وفهم مفاهيم الحركة سيحسن أداء مهارة 
متخصصة، وسيشكل أساًسا لتعليم مهارات أخرى في مجموعة من أنواع 

الرياضة واألنشطة البدنية.

القواعد وتعليمات السالمة: التعرف على أهمية اتباع القواعد وتعليمات السالمة للوقاية من اإلصابات والجروح، ومن أجل االستمتاع باللعب.. 2

ا  مهمٍّ السالمة  وقواعد  تعليمات  تطبيق  يعتبر  لماذا  الجوهري:  السؤال 
لألداء الماهر؟

بينما  والتعليمات  القواعد  واتباع  رياضية  بروح  التمتع  على  يجب  لماذا 
اليقوم اآلخرون بذلك؟

من  والمشاهدين  المشاركين  جميع  يتمكن  لكي  واالستيعاب:  الفهم 
االستفادة القصوى من األلعاب الرياضية، ويجب أن يظهر كل فرد معرفة 

والتزاًما بالروح الرياضية والقواعد وتعليمات السالمة.

السلوك المسؤول واحترام االختالفات

اآلمنة،  الممارسات  تشمل  وهي  الرياضي،  النشاط  أماكن  في  الجماعي  الشخصي  النجاح  تعزز  التي  الذاتية  السلوكيات  تحقيق  الكبيرة:  الفكرة 
واإللتزام بالقواعد واإلجراءات وآداب المعاملة والتعاون والعمل الجماعي، والسلوك األخالقي والتفاعل اإلجتماعي اإليجابي.

التشابه  الرياضي، وتشمل أوجه  النشاط  المشاركين في  بين  إيجابي  التشابه واالختالف عبر تفاعل  المعيار هو تطوير االحترام ألوجه  مفتاح هذا 
واالختالف في السمات الثقافية، والعرقية، واألداء الحركي، واإلعاقات، والصفات الجسدية، (مثل القوة والحجم والشكل) والعمر والحالة االجتماعية 

واالقتصادية.

النشاط البدني والغذاء وأجهزة الجسم

الفكرة الكبيرة: أن يتولى الطالب مسؤولية صحته الخاصة هي خطوة جوهرية نحو بناء نمط حياة نشط وصحي والمحافظة عليه.

التكنولوجية . 1 باستخدام األدوات  لنفسه ولالخرين  لنظام صحي مناسب  التخطيط  الجيدة في  التغذية  الطالب معرفته بعناصر  الغذاء: يستخدم 
المناسبة لتحضير غذاء صحي وآمن.

للخيارات  الظاهرة  وغير  الظاهرة  العواقب  هي  ما  الجوهرية:  األسئلة 
التي نصنعها والمتعلقة بالصحة؟

ما الذي يجعل الطعام صحيٍّا؟
كيف يمكن تحديد الكميات المناسبة من الطعام لكل فرد؟

الفهم واالستيعاب:
المفاهيم •  تطبيق  على  والمستقبلية  الحالية  الشخصية  الصحة  تعتمد 

والمهارات المتعلقة بالصحة لتصبح سلوكيات يومية ونمط حياة.
هناك مزايا قصيرة وطويلة األمد ومخاطر مرتبطة بالخيارات الغذائية.• 

أجهزة الجسم: يتعرف الطالب مراحل حياة االنسان ابتداء من مرحلة تطور الجنين حتي الوالدة، مروًرا بجميع المراحل العمرية.. 2

لجسم  األمثل  والتطور  النمو  إلى  يؤدي  الذي  ما  الجوهرية:  األسئلة 
اإلنسان؟

الفهم واالستيعاب:
تعتمد صحة االنسان في مختلف مراحل حياته على العوامل الوراثية • 

والبيئية ونمط الحياة الذي يختاره.

الوقاية من االمراض: يظهرالطالب استيعاًبا للمفاهيم المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من األمراض، واالضطرابات والتشوهات.. 3

األسئلة الجوهرية: ألي مدى نستطيع حماية أنفسنا من األمراض؟
الفهم واالستيعاب:

وإستراتيجيات •  والمتقدم  الفوري  التشخيص  إلستراتيجيات  يمكن 
الوقاية والعالج أن تساعد اإلنسان على العيش بصحة أفضل.
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تابع/األفكار الرئيسة ملادة الرتبية البدنية والصحية.
الجدول (5) :يوضح األفكار الكبيرة لمادة التربية البدنية والصحية:

الصحة العقلية والوجدانية ومهارات االتصال

الفكرة الكبيرة: القدرة على االتصال والتواصل تساعد على تجنب المخاطر الصحية والتقليل منها، وبناء عالقات شخصية صحية والمحافظة عليها، وإتقان 
مهارات االهتمام واالعتبار واالحترام للذات ولالخرين مما يقلل من الخالف، ويساعد على إدارته.

المهارات االجتماعية: امتالك مهارات احترام الذات والتواصل اإليجابي مع اآلخرين.. 1

األسئلة الجوهرية: كيف يمكن أن تتعلم أن تحب نفسك واآلخرين؟
والتسامح  والمرونة  الذات  احترام  مهارات  تطوير  إن  واالستيعاب:  الفهم 

والتأقلم يمكن أن يدعم الصحة االجتماعية والعاطفية.

بناء العالقات : يتقن المهارات الضرورية لبناء عالقات صحية مع العائلة و االقران و للوقاية من العنف.. 2

ضمن  االختالفات  ونحترم  نفهم  أن  يمكننا  كيف  الجوهرية:  األسئلة 
العالقات؟

كيف يمكننا أن نعرف متى علينا عدم المضي في عالقة ما؟

الفهم واالستيعاب:
األفراد أمر ضروري من أجل •  بين  التسامح وتقدير وفهم االختالفات  ان 

بناء عالقات صحية.
للمساعدة •  عليها  االعتماد  يمكن  موثوقة  مهنية وشخصية  هناك مصادر 

في مشاكل العالقات.
في •  العالقات  لبناء  متزايدة  توفير فرص  في  التكنولوجي  التطور  يستمر 

أي مكان واي وقت وفي مختلف بقاع العالم.

األمراض واإلضرابات واإلصابات والصحة البيئية

الفكرة الكبيرة: اثبتت الدراسات أن الكثير من األمراض والجروح يمكن الوقاية منها عبر تجنب أو التقليل من السلوكيات التي تمثل خطرًا، إضافة إلى 
ممارسة العادات الصحية مثل الغذاء والتمارين والنوم الصحي واالسترخاء والنظافة الشخصية.

إجراءات السالمة: تعرف المخاطر الصحية التي تسبب األذي وطرائق تجنبها.. 1

األسئلة الجوهرية: ما الفرق بين المخاطر الصحية والمخاطر غير الصحية؟
بأذى  تتسبب  أن  يمكن  التي  بالمخاطر  األوقــات  بعض  في  نقوم  لماذا 

ألنفسنا أو لآلخرين؟

الفهم واالستيعاب:
إن البقاء باستمرار على وعي بالبيئة والمخاطر الصحية وأخذ احتياطات • 

السالمة يمكن أن يقلل من مخاطر اإلصابات للذات ولآلخرين.

القيادة والدعوة وخدمة المجتمع: يظهر الطالب القدرة على الدعوة للصحة الشخصية والعائلية والمجتمعية.. 2

األسئلة الجوهرية: كيف يمكنك إلهام اآلخرين لمناقشة القضايا الصحية؟
الفهم واالستيعاب:

تؤثر •  أن  يمكن  والمجتمعية  الشخصية  الصحة  لتعزيز  والدعوة  القيادة 
مباشرة في المجتمع المحلي والمجتمع ككل.

الصحة البيئية: يعرف الطالب أثر العوامل البيئية على الصحة.. 3

(التلوث  مثل:  الفرد  وصحة  البيئة  بين  العالقة  حدد  الجوهرية:  األسئلة 
ومشاكل التنفس، وبين الشمس وسرطان الجلد)؟

الفهم واالستيعاب:
عدم حماية البيئة من التلوث (الهواء والماء) يسبب أمراًضا واضطرابات • 

يمكن أن تؤثر على حياة اإلنسان وجميع الكائنات الحية.

الوصول الي المعلومات والمصادر الصحية

اإلعالم،  ووسائل  المحلية،  المجتمعات  المدارس،  الرفاق،  العائلة،  تشمل  وهي  المجتمع،  في  تتعايش  التي  المتنوعة  بالعوامل  الوعي  الكبيرة:  الفكرة 
على  العوامل  هذه  تأثير  وتفسير  وتقييم  تحليل  على  يساعد  المشكالت  وحل  الناقد  التفكير  مهارات  امتالك  وإن  الثقافية،  والمعتقدات  والتكنولوجيا، 

الصحة.

قرارات صحية . 1 اتخاذ  على  تعينه  التي  الموثوقة  وغير  الموثوفة  الصحية  المعلومات  بين مصادر  التمييز  على  القدرة  الموثوقة:  الصحية  المعلومات 
سليمة.

األسئلة الجوهرية: كيف يمكنك أن تعرف ما اذا كانت المعلومات الصحية 
دقيقة؟

دون  من  لآلخرين  وإيصالها  معتقداتك  عن  الدفاع  تتعلم  أن  يمكنك  كيف 
إقصائهم؟

الفهم واالستيعاب:
إن اتخاذ قرارات صحية جيدة يتطلب القدرة على الوصول إلى مصادر • 

المعلومات الموثوقة.
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تابع/األفكار الرئيسة ملادة الرتبية البدنية والصحية.
الجدول (5) :يوضح األفكار الكبيرة لمادة التربية البدنية والصحية:

الدواء: تعرف مكونات الدواء واستخداماته واألشخاص الموثوقين الذين يمكنهم وصف الدواء له.. 2

األسئلة الجوهرية: كيف يمكنني أن أقرر اذا ما كان الدواء فعاًال أم ال؟

الفهم واالستيعاب:

األمان •  أجل  من  صحيحة  بطريقة  ــدواء  ال استخدام  يتم  أن  يجب 

والحصول على الفائدة القصوى.

الكحول والمخدرات: تعرف اآلثار الضارة للجسم بسبب تناول الكحول والمنشطات والمخدرات.. 3

الكحول والتبغ وغيرها من  تناول  الناس  لماذا يختار  الجوهرية:  األسئلة 

المنشطات والمخدرات وهم على علم بآثارها المدمرة؟

كيف يمكنني اتخاذ القرارات الصائبة في مواجهة ضغط الرفاق واإلعالم، 

وغيرها من الضغوط؟

الفهم واالستيعاب:

والمنشطات •  والتبغ  للكحول  أن  بوضوح  واألبحاث  الدراسات  أثبتت 

والمخدرات األخرى آثار ضارة على جسم اإلنسان.

صنع القرار: تعرف العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر في قدرته على اتخاذ القرار الصحيح.. 4

قرارات  باتخاذ  المثقفون  األشخاص  يقوم  قد  لماذا  الجوهرية:  األسئلة 

صحية ضعيفة؟

حول  قرارات  اتخاذ  عند  السلبية  المؤثرات  على  التغلب  يمكنني  كيف 

صحتي الشخصية؟

الفهم واالستيعاب:

يمكن أن يتـأثر صنع القرار بمؤثرات متنوعة قد ال تكون في مصلحة • 

الشخص.

التخطيط ووضع األهداف: تعلم اساسيات تحديد األهداف الصحية وكيفية تحقيقها من خالل وضع الخطط المناسبة.. 5

األسئلة الجوهرية: ما الذي علينا التخطيط له لتحقيق صحة جيدة على 

مدى الحياة؟

وما الذي يجب علينا تركه يحدث من دون تخطيط؟

الفهم واالستيعاب:

من •  يزيد  جيدة  صحية  أهــداف  لتحقيق  وتنفيذها  خطة  إعــداد 

احتمالية تحقيق هذه األهداف.

تطوير الشخصية: اكتساب مهارة تطوير الشخصية وتقويتها عبر المشاركة باألنشطة الفردية والجماعية وغيرها من النشاطات.. 6

األسئلة الجوهرية: كيف يمكن أن ترتبط الصحة بالشخصية؟

وما هي الجوانب التي يمكن تغييرها في شخصيتنا؟

تشكيل  على  تأثير  الخارجية  للمؤثرات  يكون  أن  يمكن  مدى  أي  إلى 

شخصيتنا؟

الفهم واالستيعاب:

الفردية •  األنشطة  خــالل  من  دعمها  ويتم  الشخصية  تتطور  قد 

خدمة  في  واالشتراك  اإليجابية  األدوار  نماذج  وتأثير  والجماعية، 

المجتمع.

تتأثر الشخصية بالبيئة المحيطة.• 

الجامعة واالستعداد للمهنة

الفكرة الكبيرة: تعرف المهن في قطاع الصحة والتربية البدنية وتقييم االتجاهات المستقبلية، ودراسة متطلبات مهن وتحديد ما إذا كانت مهنة 

التربية البدنية والعناية الصحية والعالج الطبيعي مناسبة.

الصحة  عن  معلومات  على  الحصول  يمكنني  كيف  الجوهرية:  األسئلة 

الجيدة وخدمات اللياقة البدنية؟

الفهم واالستيعاب:

خدمات •  توفر  التي  والصحة  البدنية  اللياقة  برامج  من  العديد  هناك 

متنوعة، ومتعددة المستويات.
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طرائق التعلم يف درس الرتبية البدنية والصحية:

تحقيق  ــي  ف الــحــق  طــالــب  لكل 
التي  بالطريقة  المنهاج  ــداف  أه
تناسب احتياجاته المتنوعة، لذا فإن 
بالمرونة  يتسم  ان  يجب  التعليم 
فيها  يتم  التي  الطرائق  حيث  من 
التي  والطرائق  المعلومات  تقديم 
بها  يظهروا  أو  الطلبة،  بها  يستجيب 
مشاركتهم  أو  ومهاراتهم،  تعلمهم 

التقليل  يجب  كما  األنشطة،  في 
أماكن  وتوفير  التعلم،  عوائق  من 
والتحدي،  الدعم  وتوفير  مالئمة، 
العالية  التوقعات  على  والمحافظة 
فيهم  بما  الطلبة،  لجميع  لإلنجاز 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة 
فقد  لذا  المحدودة،  القدرات  وذوي 
التعلم  معايير  وثيقة  تصميم  تم 

والصحية  البدنية  التربية  لمادة 
العلمية  الدراسات  نتائج  على  بناء 
نواتج  كتابة  وتمت  للتعلم،  الحديثة 
التعلم بحيث يتمكن كل طالب من 
بطرائق  تعلمه  ما  وتقديم  تحقيقها 

وأساليب متنوعة.

ومن هذا املنطلق ندعو املعلم إىل اتباع األساليب اآلتية عند التخطيط لتقييم تعلم طالبه.
توفير وسائل متعددة للتعلم: توفير خيارات متنوعة الكتساب الطلبة المعلومات والمعرفة.• 
توفير وسائل متعددة للعمل والتعبير: توفير خيارات متنوعة إلظهار الطلبة لما يعرفونه.• 
توفير وسائل متعددة للمشاركة: البحث عن اهتمامات الطلبة، وتوفير التحديات وزيادة الدافعية.• 

تخصيص وجدولة الوقت:
الرياضي،  النشاط  التعليم الصفي وممارسة  4 ساعات أسبوعيٍّا على األقل من  المنهاج توفير  يفترض معدو هذا 
لذا فمن المهم أن يقوم المعلم بالتوزيع المتساوي للوقت بين التعليم الصفي والنشاط الرياضي، كما أن اتباع 
خالل  النواتج  من  عدد  تحقيق  على  يساعد  أن  يمكن  المختلفة  النواتج  تدريس  في  والمرونة  التكامل  أسلوب 

حصة أو درس واحد.

أماكن التدريس والتطبيق:
في  أو  الرياضية،  المالعب  في  أو  الطلق،  الهواء  في  أو  الرياضة  صالة  في  المنهاج  تنفيذ  يتم  أن  الضروري  من 
لكل  المناسبة  الصحية  المعلومات  الطلبة  الكتساب  وقت  حصة  كل  داخل  يخصص  وأن  أخرى،  رياضية  أماكن 

مرحلة والنافعة لممارسة مهاراتهم الحياتية بأمان وفاعلية.

التقييم والتقويم:
إن التقييم هو عملية جمع معلومات منتظمة حول ما يعرفه الطالب وما هو قادر على أدائه.

في  المعلمون  يستخدم  التقويم،  عملية  أثناء  جمعها  يتم  التي  المعلومات  باستخدام  الطالب  أداء  تقييم  ويتم 
الحكم  من  ليتمكنوا  بوضعها،  يقومون  معايير خاصة  إلى  إضافة  ومعرفتهم، وخبراتهم  مهاراتهم،  التقييم  عملية 
التعلم، كما يطلب من الطلبة أن يراقبوا تطورهم الخاص من خالل إستراتيجيات  على أداء الطالب وفق نواتج 
التقييم الذاتي مثل استخدام أسلوب وضع األهداف أو نموذج التقدير. تشير الدراسات إلى أن الطلبة يستفيدون 
بشكل أكبر عندما يكون التقييم منتظًما ومستمرٍّا ويستخدم من أجل تعزيز التعلم (stigging 2008) هذا هو 
فهو  النهائي)  (التقييم  العالمة  أجل وضع  التعلم من  فترة  نهاية  يستخدم في  الذي  التقييم  أما  البنائي،  التقييم 
أقل فعالية، من المعروف أن التقييم النهائي يطلب على شكل عالمة نهائية في نهاية مدة الدراسة وهنا يفضل 
بناء على معيار مرجعي لالختبار، خاصة في  العالمات  التقييم، كما ال يحبذ هنا أن يتم وضع  استخدام جداول 
على  واحصل  الذراعين  ثني   - المائل  االنبطاح  وضع  من  مرة   50 عدد  بتنفيذ  (قم  مثل:  البدنية  اللياقة  مجال 
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عالمة أ) ولكن بدًال من ذلك يجب أن يكون التقييم مبنيٍّا على التحسن الفردي في تحقيق األهداف الشخصية، 
من األمثلة على بعض أدوات التقييم (المالحظة، المؤتمر، العرض، التقليد، المشاريع واألبحاث، نماذج التقدير، 

التقييم الذاتي وتقييم الزميل، ملف اإلنجاز، السلم التقديري، وغيرها).

طرائق تدريس مادة الرتبية البدنية والصحية:

إلى  الحديثة  ــات  ــدراس ال أشـــارت 
الطالب  حول  التعلم  أسلوب  فعالية 
باألسلوب  إليه  يشار  ما  غالبًا  والذي 
البحث  عــلــى  المبني  الــبــنــائــي 
مبني  أسلوب  (وهــو  واالستقصاء 
لمعرفتهم  الطلبة  بناء  مفهوم  على 
فرديٍّا  يبني  طالب  ”كل  بأنفسهم) 
وفي   .(Hein  1990) يتعلمه“  ما 
المعلمون  سيقوم  األسلوب  هــذا 
المتعلم  احتياجات  على  بالتركيز 
ــدرس،  ال موضوع  على  منه  أكثر 
النواتج  في  التركيز  سيكون  وبالتالي 
ما  على  أساسي  بشكل  المستهدفة 
مما  بدًال  تعلمه  الطلبة  من  يتوقع 
ويعتمد  تعليمه.  المعلم  من  يتوقع 
على  البنائي  البحث  أسلوب  نجاح 
المبني  التعلم  طرائق  استخدام 
الفعال،  واالستماع  المشكلة،  على 
األدوار  ولعب  المشــــكالت،  وحل 

.(Donovan ،2002)
مهارات  تبنـــي  هذه  فاألســـاليب 

مع  تستمر  التي  األساسية  التعلم 
المبدأ  إن  الحياة،  مدى  على  الفرد 
أن  هــو  المنهاج  لــهــذا  األســاســي 
من  تعلمه  مسؤولية  الطالب  يتولى 
يبدو  وقد  واالستقصاء  البحث  خالل 
جديًدا  التعلم  في  األسلوب  هــذا 
فعلى  ــذا  ل الطلبة؛  مــن  للعديد 
في  كافيًا  وقتًا  يعطوا  أن  المعلمين 
أساليب  لمناقشة  وحدة  كل  بداية 
الكبيرة  واألسئلة  األفــكــار  تنظيم 
سيتم  التي  الجديدة  للمفاهيم 
وإجراء  بشأنها،  واالستقصاء  البحث 
ثم  ومــن  حولها،  لألفكار  استثارة 
التي  المصادر  نحو  الطلبة  توجيه 
ستساعدهم في بحثهم عن المعرفة 

لإلجابة عنها.
أخرى  أساليب  استخدام  يمكن  كما 
الطالب،  حول  المتمحور  التعلم  في 
الذي  اللعب  خالل  من  التعلم  مثل: 
يساعد على أن يكون للتعلم معنى، 
للمشــــــاركة  الطلبة  تحفيز  وعلى 

الرياضــي  النشـــــــاط  فــــي 
ثالثة  وهناك   ،(Donovan  ،2002)
المتعلمين  تحفز  جوهرية  عوامل 
الرياضي  النشاط  المشاركة في  على 
واالستمتاع،  بالنفس،  الثقة  وهي: 

والدعم االجتماعي.
من  العوامل  هــذه  توفير  ويمكن 
وتوفير  األنــشــطــة  تنظيم  ــالل  خ
السماح  أن  كما  المناسبة  البيئات 
قد  الرياضي  النشاط  باختيار  للطلبة 
على  المحافظة  في  فعاليته  أثبت 
وأخيرًا  فيه.  ومشاركتهم  اهتمامهم 
الــدوام  على  نشجع  أن  المهم  من 
إستراتيجيات  إيجاد  أجل  الطلبة من 
المادة  هذه  في  يتعلمونه  ما  لربط 
األخرى وخاصة  للمواد  مع دراستهم 
ــدراســات  وال العربية،  اللغة  مــع 
والتكنولوجيا،  والعلوم،  االجتماعية، 
والمهارات  ــال،  ــم واألع والــفــنــون، 

الحياتية.
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الّرتبية البدنّية والّصحّية
معايري املحتوى بحسب الحلقة
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معايري املحتوى بحسب الحلقة:

مع نهايةالحلقة األولى (الصفوف 1 - 5) سيكون الطلبة قادرين على:مع نهاية الروضة سيكون الطلبة قادرين على:

وأنماط  الحركية  المهارات  بعض  أداء  في  الكفاءة  إظهار  في  البدء 
الحركات بدعم من المعلم.

اظهار شكل ناضج من األداء للمهارات الحركية األساسية والمشاركة في 
مجموعة متنوعة من األلعاب وأنشطة اللياقة البدنية.

من  سلسلة  بين  والجمع  البدني،  النشاط  في  المشاركة  في  البدء 
الحركات المختلفة، وفهم أهمية هذا النوع من النشاط.

تصميم  في  أو  المشاركة  في  البدني  النشاط  أهمية  مفهوم  تطبيق 
برنامج بسيط للياقة البدنية.

البدء في إظهار فهم لبعض مفاهيم ومبادئ اللياقة البدنية والمشاركة 
في الحركة اإلبداعية.

تنّمي  التي  األنشطة  في  والمشاركة  البدنية  اللياقة  مستويات  تقييم 
وتحافظ على اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

البدء في إظهار سلوك مسؤول واحترام اآلخرين في النشاط البدني.
مع  البدني  النشاط  في  والمشاركة  النزاعات  حل  مهارات  استخدام 

جميع األفراد، بالرغم من الفروق الفردية.

أجزاء  ووظائف  اإلنسان  حياة  من  المختلفة  المراحل  فهم  في  البدء 
الجسم التي تعتبر مهمة في مجال الصحة البدنية والتغذية.

اللياقة  وبرنامج  صحي  غذائي  نظام  إلنشاء  الالزمة  األدوات  استخدام 
البدنية، وفهم العالقة بين العمر والتغير الفسيولوجي.

الشخصية،  االحتياجات  عن  للتعبير  كوسائل  العواطف  عن  التعبير 
وتحديد النزاعات المحتملة.

للتغلب على  التوتر واالكتئاب والنزاع، وتطبيق أساليب  تحليل أسباب 
التوتر، سواء على المستوى الشخصي أو لآلخرين.

والخدمات  بالمنتجات  متعلقة  معلومات  إلى  التوصل  في  البدء 
الصحية وفهم كيف يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية مثل: (اإلنترنت، 
وسائل اإلعالم، الدعايات التجارية) على موثوقية المعلومات التي يتم 

الحصول عليها.

الصحة  عن  بالمعلومات  يتعلق  فيما  بالثقة  جديرة  مصادر  تحديد 
الشخصية  القرارات  واتخاذ  األهــداف  تحديد  في  والبدء  والتغذية، 

لتعزيز الصحة.

األمــراض  من  بالوقاية  المتعلقة  المفاهيم  بعض  فهم  في  البدء 
والمحافظة على البيئة.

المعدية  واألمــراض  المعدية،  غير  األمــراض  وأعــراض  عالمات  تعرف 
والدعوة  البيئة  حماية  أهمية  وعلى  اإلصابات،  من  الوقاية  وإجراءات 

إلى سلوكيات شخصية واجتماعية صحية.

البدء في تأييد أسلوب حياة صحي للذات ولآلخرين.
البدنية  واللياقة  الصحة  مجال  في  المختلفة  والمهن  الوظائف  تحديد 

ومراجعة إعالنات الوظائف في هذا المجال.

فهم الضرر الذي تسببه بعض العادات الضارة مثل: (التدخين)، وإظهار 
وعي بالصحة البيئية.

استيعاب مفهوم اإلصابة الجسدية.

مع نهاية التعليم الثانوي (الصفوف 10 - 12) سيكون الطلبة قادرين على:مع نهاية الحلقة الثانية (الصفوف 6 - 9) سيكون الطلبة قادرين على:

األنشطة  في  وتقدًما  تعقيًدا  أكثر  مهارات  تنفيذ  في  كفاءة  إظهار 

البدنية المختارة.

التحليلية  المهارات  وتطبيق  والمبادئ،  بالمفاهيم  معرفة  إظهار 

لتحسين األداء والقدرة على تصميم برنامج لتحسين الذات.

بأنواع  واسعة  معرفة  على  بناء  البدني  النشاط  في  األولويات  تحديد 

النشاطات وتأثيرها على الجسم.

اللياقة  مستوى  لتحديد  النقدي  والتفكير  التحليل  مهارات  تطبيق 

التي  األلعاب  أشكال  أفضل في  نتائج  للحصول على  المطلوبة  البدنية 

تزداد تعقيًدا.

الرياضية  الممارسة  مستويات  لضبط  الفسيولوجية  البيانات  استخدام 

والتغذية الصحية.

للتدريب  ووفًقا  بيانات  إلى  استناًدا  البدنية  اللياقة  برنامج  تنفيذ 

المناسب، ولمبادئ التغذية.

بين  العالقة  وفهم  الجماعية  البدنية  األنشطة  في  قيادي  دور  اتخاذ 

الصحة العقلية واالجتماعية.

إظهار دور قيادي في مجموعة األنشطة البدنية، وتقييم مشاكل األداء 

الشخصي، وتنفيذ برنامج التوعية لحماية األفراد األقل قدرة جسديٍّا.

للمحافظة  الرياضية  التمارين  وممارسة  صحي  غذائي  لنظام  الدعوة 

التغيرات  وفهم  األمراض،  من  والوقاية  والعقلية  البدنية  الصحة  على 

الفسيولوجية المختلفة التي تتزامن مع التقدم في العمر.

إنشاء وتنفيذ خطط للمشاركة في األنشطة البدنية المختلفة، ووصف 

وتحليل التغيرات الفسيولوجية وأسباب المشاكل وحلولها.
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تابع/معايري املحتوى بحسب الحلقة:

مع نهاية التعليم الثانوي (الصفوف 10 - 12) سيكون الطلبة قادرين على:مع نهاية الحلقة الثانية (الصفوف 6 - 9) سيكون الطلبة قادرين على:

لحل  المساعدة  إلى  والسعي  التوتر  في  للتحكم  إستراتيجيات  تقييم 
حل  أجل  من  للتواصل  فعالة  إستراتيجيات  واستخدام  االضطرابات، 

المشاكل وتحسين الصحة العاطفية للذات ولآلخرين.

حل المشاكل الناتجة عن التوتر والتحكم فيه من خالل تقييم وتطبيق 
اإلستراتيجيات المناسبة وتعزيز الرعاية واالحترام والمسؤولية ورفاهية 

اآلخرين.

وتقييم  والتغذية  بالصحة  المتعلقة  المعلومات  وتقييم مصادر  تحديد 
تأثير السياق االجتماعي على القيم الشخصية والسلوكيات.

المتعلقة  األخالقية  اآلثــار  وتقييم  الطبية،  المعلومات  عن  البحث 
لتحديد  إستراتيجيات  وتصميم  والغذائية،  والبدنية  العقلية  بالصحة 

األهداف واتخاذ القرارات التي تهدف إلىتحسين الصحة.

ضبط إستراتيجيات تحديد األهداف واتخاذ القرارات لتعزيز الصحة.
إستراتيجيات  وتحديد  العائلية،  أو  الشخصية  المرضية  السيرة  إعداد 

لتعزيز الرفاهية، ووضع حملة صحية لتعزيز الرعاية والرفاهية.
وطرائق  منها،  الوقاية  يمكن  التي  واألمراض  الصحية  المشاكل  تحديد 
السيئة،  السلوكيات  وتغيير  األمــراض  من  الوقاية  على  للمساعدة 

والحاجة إلى مجتمعات صحية.
مهن  توجد  حيث  والصحة،  البدنية  اللياقة  قطاع  اتجاهات  تحديد 

ووظائف محتملة.
البدنية  اللياقة  مجال  في  وعاملين  لمهنيين  الحاجة  مدى  تقييم 

والصحة.

عدد نواتج التعلم ونسبها املئوية بحسب الصف واملجال واملتطلبات اإلدراكية.
جدول (6) يوضح النسب المئوية لنواتج التعلم بحسب المجال:

الصفوفالنسب المئوية لألوزان

المجاالت اإلدراكيةمجاالت المحتوى

المعرفةالتربية البدنيةالتربية الصحية
المهارات والمفاهيم 

(التفكير)

التفكير اإلستراتيجي 

والموسع (التطبيق)

بحسب الصف

4456421741رياض األطفال

16139342145

26535432730

36238243541

46436244234

57327243739

66636343234

76931223147

87327143254

97030203743

106634103159

11703053560

12693191180

بحسب الحلقة

6238322840(ر - 5)

(9 – 6)6931233344

(12 – 10)683282666

6535232948(ر – 12)االجمالي
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جدول (7) يوضح عدد نواتج التعلم بحسب املجال:

عدد نواتج 

التعلم 
الصفوف

المجاالت اإلدراكيةمجاالت المحتوى

التربية 

الصحية
التربية البدنية

العدد الكلي لنواتج 

التعلم للصف
المعرفة

المهارات والمفاهيم 

(التفكير)

التفكير اإلستراتيجي 

والموسع (التطبيق)

بحسب الصف

15193414614رياض األطفال

123153813817

2241337161010

321133481214

421123381411

527103791018

6231235131112

722103471015

827103751220

92193061113

1027144141324

1126113721322

122411353328

بحسب الحلقة

13182213686084(ر - 5)

(9 – 6)9341134314460

(12 – 10)773611392974

30115946023133218(ر – 12)االجمالي
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الّرتبية البدنّية والّصحّية
املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف
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املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

k

(1–1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)

الحركية  المهارات  أداء  في  التناسق  إظهار  يحاول 

والقوة  والتوازن،  السيطرة،  باستخدام  األساسية 

والتنسيق بمساعدة المعلمة.
1

(2-1-1-1)

اإلشارة،  حسب  والتحرك  التوقف  على  يظهرالقدرة 

األماكن  وفي  الجسم  في  التحكم  مع  الفراغ  في 

الموسيقا  مع  (االنتقال  مثل:  والمغلقة  المفتوحة 

باستخدام جزء أو أكثر من أجزاء الجسم، واألنشطة 

البدنية، والطالقة الحركية) بمساعدة المعلمة.

2

(3-1-1-1)

المتصلة  لألنشطة  المشكلة  حل  مهارات  يطبق 

بالحركة عبر التغلب على صعوبات الحركة البسيطة 

الجسم  أجــزاء  من  أكثر  أو  واحد  جزء  باستخدام 

بمساعدة المعلمة.

3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدني  النشاط  أهمية  يدرك   :(1-2-1)

على  المحافظة  أجل  من  الجيد  والغذاء 

الــوزن  على  والمحافظة  جيدة  صحة 

والقوام السليم على مدى الحياة.

(1-1-2-1)

البدنية  األنشطة  ممارسة  ألهمية  فهًما  يظهر 

(الجري،  مثل:  الجسد  على  وتأثيرها  المختلفة 

القلب  دقات  من  تجعل  والتي  والجلوس  والمشي، 

على  بطيئة  أو  سريعة،  أو  ا،  جدٍّ سريعة  والتنفس 

التوالي) بمساعدة المعلمة.

1

(2-1-2-1)

يعتبرها  التي  البدنية  األنشطة  من  عــدًدا  يحدد 

ممتعة، ويمارسها من خالل المشاركة في الحركات 

اإلبداعية والتعبير الحركي بمساعدة المعلمة.
3

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

األساسية  الحركية  المهارات  أداء  بأن  فهمه  يظهر 

الجسم،  من  مختلفة  بأجزاء  أداؤها  يتم  المختلفة 

بالقدم،  يتم  (الركل  مثل:  مجتمعة  أو  لوحدها 

والرمي باليد) بمساعدة المعلمة.

1

(2-1-3-1)
التي  الرياضية  األنشطة  من  واسع  بمدى  يشترك 

تختارها المعلمة وتبادر بها.
2

(3-1-3-1)
الحركية  المهارات  من  سلسلة  أداء  بين  يجمع 

األساسية بطريقة منظمة بمساعدة المعلمة.
3

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

واستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

تعريف  خالل  من  الجسم  بمفاهيم  وعيه  يظهر 

بمساعدة  للجسم  والصغيرة  الكبيرة  األجـــزاء 

المعلمة.
1

(2-1-4-1)
الخاص  (الفراغ  المساحة  لمفاهيم  استيعاًبا  يظهر 

والفراغ العام) بمساعدة المعلمة.
1

(3-1-4-1)

لمرحلته  المناسبة  السالمة  وإجراءات  قواعد  يتبع 

بمساعدة  والملعب  الصفية  الغرفة  في  العمرية 

المعلمة.
1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

k

(1-5): السلوك 
المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  سلــوًكا  يظهـر   :(1-5-1)
ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

يبدأ بإظهار سلوٍك آمٍن تجاه الذات واآلخرين باتباع 
التعليمات واإلجراءات والممارسات اآلمنة أثناء أداء 

االنشطة الرياضية مع توجيه وتعزيز المعلمة.
1

(2-1-5-1)

يتفاعل بشكل مناسب أثناء أداء االنشطة الرياضية 
مع األقران واألشخاص الكبار المألوفين لديه والبقاء 
على المهمة لفترات قصيرة، بإشراف المعلمة مثل: 

(المشاركة، وااللتزام بالدور، واتباع القواعد)
(الربط مع المهارات الحياتية).

3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)
أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.
(1-2-5-1)

الرياضي  النشاط  أداء  أثناء  الفردية  الفروق  يحترم 
1مع األقران بمساعدة المعلمة.

مجال التربية الصحية (2)

k

(2-1): النشاط 
البدني، والغذاء، 
وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)
على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

ممارسة  نحو  إيجابية  مشاعر  تكوين  في  يبدأ 
النشاط  بين  العالقة  ويتعرف  البدني،  النشاط 
مع  (الربط  المعلمة  من  بتشجيع  والمرح  البدني 

المهارات الحياتية).

1

(2-1-1-2)
والجسم  العضالت  إمــداد  في  الغذاء  دور  يشرح 

2بالطاقة (الربط مع مادة العلوم العامة).

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)
والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.
(1-2-1-2)

الرسومات  خالل  من  ويصفها  الجسم  أجزاء  يّعرف 
واألقدام،  المعدة،   - والرئتين  (القلب  مثل:  والصور 
مع  (الربط  والفم)  والعينين،  واألذنين،  واليدين 

مادة العلوم العامة).

1

(2-2): الصحة 
العقلية 

والوجدانية 
ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)
إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

يستخدم لغة مالئمة للتعبير عن عواطفه ومشاعره 
مهارات  مع  (الربط  الرياضية  األنشطة  أداء  أثناء 

االتصال والتواصل).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)
لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يحدد كيف يعبر عن عواطفه ومشاعره واحتياجاته 
بطريقة مناسبة أثناء أداء األنشطة الرياضية (الربط 

مع مهارات االتصال والتواصل).
1

(2-2-2-2)
الكلمات كوسائل لتعزيز الصحة  يتواصل باستخدام 

3(الربط مع مهارات االتصال والتواصل).

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)
لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.
(1-3-2-2)

الجسدية مثل: (قصير  أمثلة على االختالفات  يعدد 
مادة  مع  (الربط  نحيف...)   - سمين   - طويل   -

العلوم).
1

(2-3): األمراض، 
واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 
البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(2-3-1)
من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.
(1-1-3-2)

(غسل  مثل:  الشخصية  الصحية  السلوكيات  يعّدد 
النفس  على  واالعتماد  األسنان،  وتنظيف  اليدين، 
في قضاء الحاجة، واستخدام المناديل، والتعبير عن 
الصحي،  الطعام  قرارات بخصوص  واتخاذ  المشاعر، 

والنشاطات البدنية اليومية).

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(2–3–2)
والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-2-3-2)

تساعده  أن  يمكن  التى  اليومية  السلوكيات  يحّدد 
باألشجار  (العناية  مثل:  البيئة  على  المحافظة  على 

والزهور - عدم رمي النفايات، التدوير، ...إلخ).
1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

1

(1-1): المهارات 
الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 
ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 
مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
الحركية األساسية  المهارات  أداء  التنسيق في  يظهر 

1باستخدام السيطرة، والتوازن، والقوة والتوافق.

(2-1-1-1)

يظهر القدرة على التوقف والتحرك حسب اإلشارة، 
في  والتحرك  متسلسلة،  مهارات  عدة  بين  والجمع 
الفراغ مع التحكم في الجسم في األماكن المفتوحة 
باستخدام  الموسيقا  مع  (االنتقال  مثل:  والمغلقة 

جزء واحد أو أكثر من أجزاء الجسم).

2

(3-1-1-1)

لألنشطة  المشكلة  حل  مهارات  تطبيق  في  يستقل 
المتصلة بالحركة عبر التغلب على صعوبات الحركة 
أجزاء  من  أكثر  أو  واحد  جزء  باستخدام  البسيطة 

الجسم.

3

(1-2): اللياقة 
البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)
لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 
البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)

الرياضي  النشاط  حول  ومالحظاته  مشاعره  يصف 
وأثره على جسمه مثل: (كيف يشعر خالل التمرين 
الطعام)  تناول  وبعد  وقبل  وبــعــده،  الرياضي 

بمساعدة المعلمة.

1

(2-1-2-1)

البدنية  األنشطة  ممارسة  ألهمية  فهًما  يظهر 
(الجري،  مثل:  الجسد  على  وتأثيرها  المختلفة 
القلب  دقات  من  تجعل  والتي  والجلوس  والمشي، 
على  بطيئة  أو  سريعة،  أو  ا،  جدٍّ سريعة  والتنفس 

التوالي). 

2

(3-1-2-1)

يعتبرها  التي  البدنية  األنشطة  من  عــدًدا  يحدد 
ممتعة، ويمارسها من خالل المشاركة في الحركات 

اإلبداعية والتعبير الحركي.
3

(1-3): األنتظام 
في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)
واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 
والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 
حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

األساسية  الحركية  المهارات  بأن  معرفته  يظهر 
الجسم،  من  مختلفة  بأجزاء  أداؤها  يتم  المختلفة 
بالقدم،  يتم  (الركل  مثل:  مجتمعة  أو  لوحدها 

والرمي باليد).

1

(2-1-3-1)
يشارك في المهارات الحركية األساسية التي تختارها 

2المعلمة وتبادر بها.

(3-1-3-1)
الحركية  المهارات  من  سلسلة  أداء  بين  يجمع 

3األساسية بطريقة منظمة.

(1-4): المفاهيم 
واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)
رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

تعريف  خالل  من  الجسم  بمفاهيم  وعًيا  يظهر 
واستيعاًبا  للجسم،  والصغيرة  الكبيرة  األجــزاء 
الخاص  الفراغ  تعريف  عبر  المساحة  لمفاهيم 

والعام بمساعدة المعلمة.

1

(2-1-4-1)

لمرحلته  المناسبة  السالمة  بقواعد وإجراءات  يلتزم 
دعم  مع  والملعب  الصفية  الغرفة  في  العمرية 

المعلمة.
1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

1

(5–1): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصًيا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعًيا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

باتباع  واآلخرين  الــذات  تجاه  آمًنا  سلوًكا  يظهر 
التعليمات واإلجراءات والممارسات اآلمنة أثناء أداء 

األنشطة الرياضية مع توجيه وتعزيز المعلمة.
1

(2-1-5-1)

يتفاعل بشكل مناسب أثناء أداء األنشطة الرياضية 
المألوفين لديه ويبقى  الكبار  أقرانه واألشخاص  مع 
في  (المشاركة  مثل:  قصيرة  لفترات  المهمة  على 

النشاط الرياضي، وااللتزام بالدور، واتباع القواعد).

1

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.
(1-2-5-1)

صفه،  في  أقرانه  مع  اللعب  في  الرغبة  يظهر 
بين  االختالفات  ويقدر  التشابه،  بأوجه  ويعترف 

الناس.
1

مجال التربية الصحية (2)

1

(1-2): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)
على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

1يعدد فوائد النشاط الرياضي للصحة الجيدة.(1-1-1-2)

(2-1-1-2)

المحافظة  على  تساعد  يومية  سلوكيات  يصف 
الصحية  األطعمة  (تناول  مثل:  الجيدة  الصحة  على 
وغسل  بانتظام،  بدني  نشاط  وممارسة  المتوازنة، 
قسط  على  والحصول  األسنان،  وتنظيف  اليدين، 

كاف من النوم، وارتداء واقي من الشمس).

2

(3-1-1-2)

 /  .  -  ,  + زب  تعالى:  قوله  يفسر 
التربية  مع  (الربط  التين).  ــورة  (س رب   1  0

اإلسالمية).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)
يفسر كيف تتأثر الصحة بالنمو والتفاعل بين أجزاء 

2الجسم. (الربط مع مادة العلوم).

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

التعبير  وكيفية  والمشاعر  العواطف  أنواع  يشرح 
مهارات  مع  (الربط  فعالة.  اتصال  بمهارات  عنها 

االتصال اللغوية والمهارات الحياتية).
2

(2-1-2-2)

يصف طرائق إلدارة مشاعره بعد اللعب وأثناء فترة 
الراحة وكيفية التكيف مع الظروف الصعبة. (الربط 

مع المهارات الحياتية).
3

(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

عالقات  لبناء  الفعال  االستماع  لمهارات  فهًما  يظهر 
صحية مع الرفاق وأعضاء األسرة والمحافظة عليها. 

(الربط مع المهارات الحياتية).
1

(2-2-2-2)

اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل  أساليب  يمارس 
كوسائل لتعزيز الصحة. (الربط مع مهارات االتصال 

اللغوية).
2

(3-2-2-2)

يحدد السمات الضرورية ليكون فرًدا مسؤوًال ضمن 
(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المهارات الحياتية/القيادة).
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

1

تابع/(2-2): 

الصحة العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)
الرأي  (احترام  اآلخرين  مع  التعامل  طرائق  يحدد 

1والرأي اآلخر).

(2-3-2-2)
الخالف،  لحل  حلول  وضع  في  االشتراك  في  يبدأ 

3ويطلب المساعدة عند الضرورة.

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)
الصحة  لتحسين  جيدة  صحية  ممارسات  يعرض 

2الشخصية والمحافظة عليها.

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)
والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.
(1-2-3-2)

اتخاذ  في  اآلخرين  ودعم  لتشجيع  أدوارًا  يلعب 
الدهون  (أضــرار  مثل:  إيجابية  صحية  قــرارات 

والسكريات على الصحة).
3

التدخين،  فهًما لمخاطر  (2-3-3): يظهر 
الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 
األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)
على  السلبي  أو  القصري  التدخين  مخاطر  يحّدد 

1الصحة مثل: (السرطان واألمراض األخرى).

(2-3-3-2)
والذين  بهم،  الموثوق  البالغين  األشخاص  يحدد 
مثل:  تناوله  يجب  الــذي  ــدواء  ال بأمان  يحددون 

(أفراد العائلة، المعلمين).
1

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.
(1-4-3-2)

(العناية  مثل:  البيئة  على  المحافظة  في  يبدأ 
التدوير،  النفايات،  رمي  عدم   - والزهور  باألشجار 

...إلخ).
3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)
على  تساعد  التي  الوقاية  ــراءات  إج بعض  يحدد 

1تجنب اإلصابات.

(2-5-3-2)
بشكل  والمرض  اإلصابة  معالجة  يجب  لماذا  يفسر 

2مبكر.

(3-5-3-2)
األجهزة  (أضرار  مثل:  واآلمنة  الصحية  البيئة  يصف 

3اإللكترونية...).

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

المعلومات  على  الحصول  طرائق  بمناقشة  يبدأ 
العائلة،  أفراد  من  وتطوره  اإلنسان  بنمو  المتعلقة 
الصحة  في  والمختصين  المدرسة،  في  والعاملين 

وآخرين من األشخاص البالغين المسؤولين.

2

(2-1-4-2)

األشخاص  من  الصحية  المعلومات  عن  يبحث 
في  العامة  (القضايا  مثل:  الموثوقين  البالغين 
الصحة والسالمة، األدوار والمسؤوليات للمساعدين 
الطوارئ،  بأرقام  الهاتفي  واالتصال  المجتمع،  في 
ضباط  أو  اإلطفاء  رجــال  من  المساعدة  وطلب 

الشرطة).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
التأثير على  يتعرف وسائل اإلعالم والتكنولوجيا في 

1حياته.
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

1

تابع/(4-2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

المبكر،  النوم  (أهمية  مثل:  الصحي  الهدف  يحدد 
تناول الحليب والماء والخضراوات والفواكه).

2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

(1-4-4-2)
الصحة  لتعزيز  قــرارات  اتخاذ  على  القدرة  يظهر 
(عدد ساعات النوم اليومية، كمية الحليب اليومية).

1

(2-4-4-2)

المساعدة  يمكنهم  الذين  البالغين  األشخاص  يحدد 
(أفراد  مثل:  بالصحة  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في 

العائلة، المعلمين...).
1

مجال التربية البدنية (1)

2

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)

الكبرى  الحركية  المهارات  أداء  بتنسيق  يبدأ 
مركبة  أنشطة  في  المشاركة  أجل  من  والدقيقة 

وطالقة حركية.
1

(2-1-1-1)

المتعلقة  المشكلة  حل  مهارات  بتطبيق  يبدأ 
الحركة  صعوبات  على  التغلب  عبر  باألنشطة 

باستخدام جزء أو أكثر من أجزاء الجسم.
1

(3-1-1-1)

وغير  االنتقالية  الحركات  ربــط  بتطبيق  يبدأ 
أنشطة  أداء  أثناء  األدوات  ويستخدم  االنتقالية 

رياضية متنوعة.
1

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)

يتعرّف المؤشرات الفسيولوجية للتمرين أثناء وبعد 
النشاط البدني مثل: (معدل ضربات القلب، حرارة 
الجسم، التعرق، والعطش). (الربط مع مادة العلوم 

العامة).

1

(2-1-2-1)

يظهر فهمه للعالقة بين األنشطة الرياضية وعناصر 
اللياقة البدنية لتحسين مستوى الصحة مثل: يعرف 
حالة  تحسين  على  (التحمل  من  كًال  تدريبات  أثر 
زيادة حجم  على  القوة   - التنفسي  والجهاز  القلب 
الحركي  المدى  تحسين  على  المرونة   - العضالت 
التكوين  على  وأثرها  التغذوية  الحالة   - للمفاصل 

الجسماني).

2

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)
نوع  في  المبسطة  القوانين  ببعض  معرفته  يظهر 

النشاط الرياضي الذي يمارسه.
1

(2-1-3-1)
يشارك في المهارات الحركية األساسية بحيث يكون 

أكثرها من اختياره وأقلها من تقديم المعلمة.
2

(3-1-3-1)
الحركية  المهارات  من  سلسلة  أداء  بين  يجمع 

األساسية بطريقة منظمة.
3

(1-4) المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   (1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

الجسم،  ينتقل  وأين  الجسم،  لعمل  تفهًما  يظهر 
التي  والعالقات  الحركة  بأداء  الجسم  يقوم  وكيف 

تحدث خالل الحركة.
1

(2-1-4-1)
يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 

ألنشطة رياضية محددة.
1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

2

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

ويلتزم  تطويرها،  في  ويشارك  الصف،  قواعد  يفهم 

السالمة،  وممارسات  وإجراءات  الصفية،  باألنظمة 

مجموعة  في  جيدة  رياضية  وروًحـا  أدًبا  ويظهر 

متنوعة من أماكن النشاط الرياضي.

1

1يطور المهارات الضرورية لحل الخالفات بسالم.(2-1-5-1)

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

يظهر سلوكيات تراعي الفروق الفردية، والتي يمكن 

مثل:  الجماعية  الرياضية  األنشطة  في  تؤثر  أن 

والثقافية/العرقية،  االجتماعي،  والنوع  (الجسدية، 

واالجتماعية الوجدانية).

1

مجال التربية الصحية (2)

2

(2-1) النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)
يصف الغذاء الصحي، ويحدد مخاطر تناول الطعام 

غير الصحي.
2

(2-1-1-2)
اللياقة  دمج  وكيفية  البدني،  النشاط  فوائد  يصف 

البدنية كنمط لحياة الفرد.
2

(3-1-1-2)

الصحة  على  للمحافظة  اإلسالم  لدعوة  فهمه  يظهر 

التربية  مادة  مع  (الربط  السليم.  والقوام  الجيدة 

اإلسالمية).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(2-1-2-1)
أنظمة  في  المتخصصة  للوظائف  فهًما  يظهر 

الجسم. (الربط مع مادة العلوم).
2

(2-2) الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)
به.  العناية  وكيفية  بجسده  الخاص  تقديره  ينمي 

(الربط مع مادة العلوم).
1

(2-1-2-2)

يفسر أهمية الصحة الجيدة مثل: (الشعور بالراحة، 

ــراض).  األم من  والوقاية  العمل،  في  واإلنتاجية 

(الربط مع مادة اللغة العلوم والمهارات اللغوية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يظهر السمات الضرورية، ليكون فرًدا مسؤوالً ضمن 

(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المواطنة).
1

(2-2-2-2)
لتعزيز  والرفض  التجنب  لمهارات  فهًما  يظهر 

الصحة. (الربط مع المهارات والحياتية).
2

(3-2-2-2)

يطبق مهارات االستماع الفعال لبناء عالقات صحية 

مع الرفاق وأعضاء العائلة والمحافظة عليها. (الربط 

مع المهارات اللغوية والحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

والمدرسة  والرفاق  العائلة  إستراتيجيات  يستخدم 

ويحدد  وحله،  ــه  وإدارت الخالف  لمنع  والمجتمع 

المساعدة  يقدمون  قد  الذين  البالغين  األشخاص 

عند الحاجة.

2

PE_Health.indd   40PE_Health.indd   40 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



41

تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

2

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  (2-3-1):يظهر 

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

األمــراض  من  الوقاية  سبل  بعض  ويشرح  يعرّف 
عن  واالبــتــعــاد  اليدين،  (غسل  مثل:  المعدية 
مادة  مع  (الربط  بالمرض).  المصابين  األشخاص 

العلوم والمهارات الحياتية).

1

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

أفــراد  أجــل  من  والتأييد  للدعوة  طرائق  يحدد 
التربية  مع  (الربط  صحية.  ومــدارس  وعائالت 

الوطنية/المواطنة).
1

(2-2-3-2)

يصف أساليب متنوعة لنقل المعلومات والمفاهيم 
المهارات  مع  (الربط  الدقيقة.  الصحية  والمهارات 

اللغوية).
2

التدخين،  فهًما لمخاطر  (2-3-3): يظهر 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)

وصفة  دون  من  شراؤها  يتم  التي  األدويــة  يحّدد 
يمكنهم  والذين  بهم  الموثوق  واألشخاص  طبية 
إعطاء هذه األدوية لألطفال مثل: (األسبيرين، أدوية 

السعال، قطرة العين، ...إلخ). (الربط مع العلوم).

1

(2-3-3-2)

الرافض لقبول منتجات يمكن أن تكون  يلعب دور 
ــة).  واألدوي أشكاله،  بجميع  (التبغ  مثل:  مؤذية 

(الربط مع المهارات الحياتية).
3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-4-3-2)

الصحة  على  وأثره  الهوائي  التلوث  أسباب  يحدد 
الصناعية،  ــورش  وال المصانع  عدد  ــادة  (زي مثل: 
وزيادة عدد المكائن والسيارات التي تنفث األدخنة 
التربية  مع  (الربط  للتلوث).  المسببة  والمواد 

الوطنية/المواطنة والعلوم).

1

(2-4-3-2)

على  ذلك  أثر  ويستنتج  المياه  تلوث  أسباب  يحدد 
(المواطنة)  الوطنية  التربية  مع  (الربط  الصحة. 

والعلوم).
1

2يظهر معرفة بتأثير التدخين السلبي على الصحة.(3-4-3-2)

(4-4-3-2)

خطة  ويطبق  المواد،  تدوير  إعادة  أهمية  يشرح 
الوطنية/ التربية  مع  (الربط  التدوير.  لممارسة 

المواطنة والعلوم).
2

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

1يحدد السلوكيات الشخصية التي تعزز الصحة.(1-5-3-2)

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

حول  معلومات  على  الحصول  طــرائــق  يحدد 
في  والعاملين  العائلة،  من  وتطوره  اإلنسان  نمو 

المدرسة، والمختصين في الصحة.
1

(2-1-4-2)

معلومات  وإعطاء  طلب  في  تتمثل  أدوارًا  يلعب 
(القضايا  مثل:  الموثوقين  البالغين  األشخاص  مع 
والمسؤوليات  األدوار  والسالمة،  الصحة  في  العامة 
بأرقام  الهاتفي  واالتصال  المجتمع،  للمساعدين في 
أو  اإلطفاء  رجال  من  المساعدة  وطلب  الطوارئ، 

ضباط الشرطة).

3
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2

تابع/(4-2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)

الصحة  على  تؤثر  أن  للعائالت  يمكن  كيف  يحدد 

العائلة  في  والديه  ودور  دوره  ويناقش  الشخصية، 

اختيار  في  العائلة  (دور  المثال:  سبيل  وعلى 

األطعمة  تناول  في  دوره   - الصحية)  األطعمة 

الصحية،  غير  األغــذيــة  عن  واالبتعاد  الصحية 

األغذية  السريعة،  (الوجبات  مثل:  ويعددها 

الوطنية/ التربية  مــادة  مع  (الربط  السكرية). 

المواطنة).

2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

تعزيز  أجل  من  بسيطة  أهــداف  وضع  في  يبدأ 

النوم  مواعيد  على  (المحافظة  مثل:  الصحة 

األنشطة  ممارسة  ساعات  وتحديد  واالستيقاظ 

الجلوس  البدني،  الخمول  ساعات  تقنين  البدنية، 

مادة  مع  (الربط  اإللكترونية...).  األجهزة  على 

المهارات الحياتية ومهارات القرن 21).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

مادة  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  ــرارات  ق يتخذ 

المهارات الحياتية ومهارات القرن 21).
3

مجال التربية البدنية (1)

3

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)

الكبرى  الحركة  مــهــارات  بين  ــه  أدائ في  ينسق 

مركبة  أنشطة  في  المشاركة  أجل  من  والدقيقة 

لتنمية الطالقة الحركية.
3

(2-1-1-1)

المتصلة  الحركات  المشكلة في  يطبق مهارات حل 

باستخدام  الصعوبات  على  التغلب  عبر  باألنشطة 

جزء أو أكثر من أجزاء الجسم.
3

(3-1-1-1)

االنتقالية،  وغير  االنتقالية  الحركات  ربط  يطبق 

أنشطة  أداء  أثناء  الرياضية  األدوات  ويستخدم 

رياضية متنوعة فردية ومع اآلخرين.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)
في  كفاءته  لزيادة  الرياضية  األنشطة  يمارس 

المهارات المتخصصة.
1

(2-1-2-1)

وعناصر  الرياضية  األنشطة  بين  العالقة  يشرح 

مثل:  الصحة  مستوى  تعزيز  في  البدنية  اللياقة 

التحمل على تحسين  اثر تدريبات كًال من:  (يعرف 

زيادة  على  القوة   - التنفسي  والجهاز  القلب  حالة 

المدى  تحسين  على  المرونة   - العضالت  حجم 

على  وأثرها  التغذوية  الحالة   - للمفاصل  الحركي 

التكوين الجسماني).

2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

3

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)
الحركات  من  متنوعة  لمجموعة  فهًما  يظهر 

الرياضية، وكيف تؤثر على الجسم.
1

(2-1-3-1)

األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  في  بانتظام  يشارك 

للمرحلة  والمالئمة  النشطة  إلى  المعتدلة  الرياضية 

العمرية.
2

(3-1-3-1)
يظهر فهمه لمفاهيم النشاط الرياضي التي تساعد 

على تطوير أداء المهارة الحركية.
3

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)
لنفسه  المهارة  ألداء  الضرورية  العناصر  ُيعرف 

ولآلخرين باستخدام مفردات الحركة.
1

(2-1-4-1)
أثناء  السالمة  وإجراءات  وممارسات  قواعد  يطّبق 

أدائه ألنشطة رياضية محددة، ويفسر أهميتها.
3

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

الخاص،  النشاط  وقواعد  الصفية،  باألنظمة  يلتزم 

وروًحا  أدًبا  ويظهر  السالمة؛  وممارسات  وإجراءات 

أماكن  من  متنوعة  مجموعة  في  جيدة  رياضية 

النشاط الرياضي.

2

(2-1-5-1)
بسالم.  الخالفات  لحل  الالزمة  المهارات  يمارس 

(الربط مع المهارات الحياتية).
3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)
أثناء  لزمالئه  الجسدية  لإلعاقات  احتراًما  يظهر 

ممارسة النشاط الرياضي.
3

مجال التربية الصحية (2)

3

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

في  المتضمنة  الشائعة  الــغــذاء  مصادر  يعرف 

والخضار،  الفاكهة،  مثل:  المتوازن،  الغذائي  النظام 

(الربط مع  الغذائي).  الطبق  مراعاة  (مع  والحبوب 

مادة العلوم).

1

(2-1-1-2)

ــا  ودوره الغذائية،  ــمــواد  وال المصادر  يصنف 

الصحي  الــغــذائــي  الــنــظــام  ــاع  ــب ات كيفية  ــي  ف

والبروتينات،  والــمــعــادن  (الفيتامينات  مثل: 

مادة  مع  (الربط  والــدهــون).  والكربوهيدرات، 

العلوم).

2

(3-1-1-2)

يربط بين االهتمام بالنشاط الرياضي وتناول الغذاء 

(الربط  بالصحة.  لالهتمام  اإلسالم  دعوة  مع  الجيد 

مع مادة التربية اإلسالمية).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

عمل  على  الصحية  الشخصية  السلوكيات  أثر  يفهم 

والمهارات  مادةالعلوم  مع  (الربط  الجسم.  أجهزة 

الحياتية).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

3

(2-2): الصحة 
العقلية 

والوجدانية 
ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)
إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

يقارن بين كل من الحالة الصحية السيئة والجيدة، 
المهارات  مع  (الربط  منهما.  كل  خصائص  ويشرح 

اللغوية والحياتية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)
لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

وغير  اللفظي  التواصل  مهارات  أن  ويوضح  يبين 
مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  وسيلة  هي  اللفظي 

المهارات اللغوية).
3

(2-2-2-2)
لتعزيز  والرفض  التجنب  مهارات  ويستخدم  يعرف 

3الصحة. (الربط مع المهارات الحياتية).

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)
لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.
(1-3-2-2)

مع  والتنسيق  التعاون  إستراتيجيات  يستخدم 
الخالف  لمنع  والمجتمع  والمدرسة  والرفاق  العائلة 
وإدارته وحله، ويحدد األشخاص البالغين الذين قد 

يساعدون في ذلك عند الحاجة.

2

(2-3): األمراض، 
واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 
البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)
من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

وقياسها  رؤيتها  يمكن  التي  المرض  أعراض  يميز 
مثل: (الطفح وارتفاع درجة الحرارة) واألعراض التي 
ال يمكن رؤيتها إّال من خالل وصف المريض، مثل: 

(األلم) (الربط مع مادة العلوم).

2

(2-3-1-2)
مثل:  السمنة  على  الدالة  المؤشرات  بعض  يشرح 
2(BMI ومحيط الوسط...). (الربط مع مادة العلوم).

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)
والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

تدعو  التي  المدني  المجتمع  منظمات  يحّدد 
والعائالت،  األفـــراد،  بين  بالصحة  النهوض  إلــى 
هيئات  المدرسية،  (الصحة  مثل:  والمجتمعات 
مع  (الربط  العالمية).  الصحة  منظمة  الصحة، 

المواطنة والدراسات االجتماعية).

1

(2-3-2-2)
يتعرف البدائل الغذائية الصحية من خالل مقارنات 

مكونات البطاقة الغذائية لألغذية.
1

(3-2-3-2)

يقارن ويمّيز بين طرائق متنوعة تهدف إلى تشجيع 

إيجابية.  صحية  خيارات  صنع  على  اآلخرين  ودعم 

(الربط مع المواطنة).
2

التدخين،  فهًما لمخاطر  (2-3-3): يظهر 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)
يظهر رفضه لقبول منتجات يمكن أن تكون مؤذية 

مثل: (السجائر، والكحول، واألدوية).
1

(2-3-3-2)

الذي  الوحيد  الشخص  يكون  أن  يجب  لماذا  يشرح 

من  له  وصفه  تم  من  هو  الدواء  يتناول  أن  يجب 

المناسبة  (الجرعة  المثال:  سبيل  على  الطبيب  قبل 

في  والتغير  التحسسي،  الفعل  رد  الشخص،  لحجم 

مادة  مع  (الربط  ــخ).  ...إل القلب،  ضربات  معدل 

العلوم والمهارات الحياتية).

2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

3

تابع/(3-2): 
األمراض، 

واالضطرابات، 
واإلصابات والصحة 

البيئية

لمخاطر  فهًما  يظهر  ــع/(3-3-2):  ــاب ت

وتناول  المخدرات،  وتعاطي  التدخين، 

استعمال  وإساءة  والمنشطات،  الكحول 

األدوية وغيرها من المواد الضارة.

(2-3-3-3)

أو  إلكترونيٍّا،  كتاًبا  أو  حائط،  للوحات  عرًضا  يقدم 
بالتدخين،  المرتبطة  المخاطر  حول  مصورًا،  بحًثا 
للشخص  وصفها  يتم  ال  التي  واألدوية  والمخدرات 
من قبل الطبيب مثل: (السرطان واألمراض األخرى، 
وأمراض الحساسية، وإعاقة النمو). (الربط مع مادة 
والعشرين/التعلم  الحادي  القرن  ومهارات  العلوم 

الذكي).

3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.
(1-4-3-2)

للخدمة  إعالنات  جماعي)  أو  فردي  (بشكل  يعُد 
إعــادة  أهمية  حــول  إعالمية  نشرات  أو  العامة 
التدوير  إعــادة  لتطبيق  خطة  ويقترح  التدوير، 
مع  (الــربــط  تكنولوجية).  وسائل  (باستخدام 

المواطنة ومهارات القرن الحادي والعشرين).

3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)

اإليجابية  الصحية  السلوكيات  بين  العالقة  يفسر 
مادة  مع  (الربط  واألمراض.  اإلصابات  من  والوقاية 

العلوم).
2

(2-4): الوصول 
إلى المعلومات 
والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

حول  معلومات  على  الحصول  طــرائــق  يحدد 
في  والعاملين  العائلة،  من  وتطوره  اإلنسان  نمو 
من  وآخرين  الصحة  في  والمختصين  المدرسة، 

البالغين المسؤولين.

1

2يظهر معرفته لمكونات البطاقة الغذائية.(2-1-4-2)

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

2يدرس أثر اإلعالم والتكنولوجيا على حياته.(1-2-4-2)

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

تعزيز  أجل  من  األهداف  وضع  على  القدرة  يظهر 
الخضراوات  الماء،  تناول  (النوم،  مثل:  الصحة 
والوجبات  الغذائية  المشروبات  أضرار  والفواكه، 

السريعة).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

الصحة  لتعزيز  قرارات  اتخاذ  في  باالستقالل  يبدأ 
3(الربط مع مهارات القرن 21)

مجال التربية البدنية (1)

4
(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)

والدقيقة  الكبرى  الحركة  مهارات  أداء  بين  ينسق 
إبداعية  وحركات  مركبة  أنشطة  تنفيذ  أجل  من 

(يستخدم السيطرة، والتوازن، والقوة، والتوافق).
3

(2-1-1-1)
على  للتغلب  المشكالت  حــل  مــهــارات  يطبق 

3الصعوبات الحركية.

(3-1-1-1)
أداء  في  األدوات  وباستخدام  اآلخرين  مع  يشارك 

3المهارات الحركية في األنشطة الرياضية.
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

4

(1-2): اللياقة 
البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية،  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)
يربط بشكل صحيح بين نتائج فحص اللياقة البدنية 

1مع مستويات التغذية والحالة الصحية الشخصية.

(2-1-2-1)

أثناء  للتمرين  الفسيولوجية  المؤشرات  يتعرف 
البدني ويعدد األسباب مثل: (معدل  النشاط  وبعد 

ضربات القلب، حرارة الجسم، التعرق، والعطش).
2

(1-3): األنتظام 
في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)
األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  أن  كيف  يشرح 

1البدنية تؤثر في صحة الجسم.

(2-1-3-1)
رفع  في  الرياضي  النشاط  ممارسة  أهمية  يشرح 

2مستوى الصحة واالستمتاع والتعبير عن الذات.

(3-1-3-1)
لتطوير  الرياضي  النشاط  لمفاهيم  فهمه  يطبق 

3تسلسل أداء المهارة الحركية.

(1-4) المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

وممارسات  قواعد  وضع  في  القيادة  بإظهار  يبدأ 
وإجراءات السالمة ألنشطة رياضية محددة. (الربط 

مع القيادة/مهارات القرن الحادي والعشرين).
1

(2-1-4-1)
ينقد عناصر مهارة األداء لنفسه ولآلخرين باستخدام 

3مفردات الحركة. (الربط مع التفكير الناقد).

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

يظهر فهًما للتحديات التي تواجه ذوي االحتياجات 
الخاصة أثناء ممارسة األنشطة الرياضية. (الربط مع 

االمواطنة).
1

(2-1-5-1)

تطويرها،  فــي  ويــشــارك  الــصــف،  قــواعــد  يطبق 
الخاص،  النشاط  وقواعد  الصفية،  باألنظمة  ويلتزم 
وروًحا  أدًبا  ويظهر  السالمة؛  وممارسات  وإجراءات 
أماكن  من  متنوعة  مجموعة  في  جيدة  رياضية 

النشاط الرياضي. (الربط مع المهارات الحياتية).

3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

والتي  الفردية،  الفروق  تراعي  سلوكيات  يطبق 
مثل:  المجموعة  نشاطات  في  تؤثر  أن  يمكن 
الثقافي/العرقي،  االجتماعي،  النوع  (الجسدية، 
المواطنة  مع  (الربط  الوجداني).  االجتماعي، 
التعلم   - والعشرين  الــحــادي  القرن  ومــهــارات 

التعاوني).

2

مجال التربية الصحية (2)

4

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

الصحة  تعزز  التي  اليومية  السلوكيات  بين  يمّيز 
متوازنة،  غذائية  أنظمة  (اتــبــاع  مثل:  الجيدة 
اليدين،  وغسل  منتظم،  بشكل  الرياضة  وممارسة 
من  كاف  قدر  على  والحصول  األسنان،  وتنظيف 

النوم والوقاية من الشمس).

2

(2-1-1-2)

ونمط  والرياضة  الغذائية  األنظمة  أهمية  يفسر 
والوقاية  الصحة،  على  المحافظة  أجل  من  الحياة 
ضغط  وارتفاع  القلب،  (أمراض  مثل:  األمراض  من 

الدم، والسكري). (الربط مع مادة العلوم).

2

(3-1-1-2)

خير  القوي  ”المؤمن  الرسول   حديث  يفسر 
كل  وفي  الضعيف  المؤمن  من  الله  إلى  وأحــب 

خير“. (الربط مع مادة التربية اإلسالمية).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

4

تابع/(1–2): 

النشاط البدني، 

والغذاء، وأجهزة 

الجسم

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.
(1-2-1-2)

والتغيرات  النمو  مــراحــل  بين  العالقة  يفّسر 
2الفسيولوجية البسيطة. (الربط مع مادةالعلوم).

(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

مسببات  ويحدد  اإلجهاد،  إدارة  مهارات  يعرّف 
االكتئاب للتمكن من التكيف مع الظروف الصعبة. 

(الربط مع مادةالمهارات الحياتية).
1

(2-1-2-2)

والعاطفية  العقلية  الصحة  بين  الترابط  يشرح 
يهتم  وكيف  جسده  ويطور  والمادية،  واالجتماعية 

به. (الربط مع مادة المهارات الحياتية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

الصحية،  العناية  عن  التعبير  سبل  ويناقش  يحدد 
ويحترم ذاته واآلخرين دون تحيز، أو سوء معاملة، 
الدين،  أو  الجنس،  أو  (اللون،  أساس  على  تميز  أو 
أو النسب، أو التخلف العقلي، واالضطراب العقلي 
الوطنية/ التربية  مــادة  مع  (الربط  والتعلم). 

المواطنة والمهارات الحياتية).

2

(2-2-2-2)

يظهر مهارات التواصل المفتوح لبناء عالقات صحية 
مع الرفاق وأعضاء العائلة والمحافظة عليها. (الربط 
والمهارات  الوطنية/المواطنة  التربية  مادة  مع 

اللغوية والحياتية).

3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

مع  والتنسيق  التعاون  بإستراتيجيات  معرفته  يظهر 
الخالف  لمنع  والمجتمع  والمدرسة  والرفاق  العائلة 
وإدارته وحله، ويحدد األشخاص البالغين الذين يثق 

بهم لتقديم المساعدة عند الحاجة.

2

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

المعدية  غير  واألمــراض  المعدية  األمــراض  يصف 
ويعطي أمثلة عليها: األمراض غير المعدية (أمراض 
الثاني،  النوع  من  السكري  السمنة،  الحركة:  قلة 

هشاشة العظام).

2

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)
صحية  قرارات  اتخاذ  في  اآلخرين  ويدعم  يشجع 

3إيجابية. (الربط مع المواطنة).

(2-2-3-2)

للنهوض  الــدعــوة  أجــل  من  العمل  في  يتعاون 
مثل:  والمدارس  والعائالت،  األفــراد،  بين  بالصحة 

(مشروع النهوض بالصحة والسلوك الحضاري).
3

التدخين،  فهًما لمخاطر  (2-3-3): يظهر 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)
المخدرات  من  الخالية  السلوكيات  فوائد  يعرّف 

1والكحول.

(2-3-3-2)

والسجائر  والكحول  المخدرات،  آثار  ويشرح  يحلل 
القلب،  وأمراض  الرئة،  (سرطان  مثل:  الجسم  على 
مع  (الربط  والعصبية...إلخ).  الشهية،  وفقدان 

المواطنة والمسؤولية المجتمعية).

2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

4

تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-4-3-2)

تلوث  إلى  تؤدي  التي  المؤذية  الممارسات  يحدد 

(األنهار  مثل:  اإلنسان  صحة  على  وخطورتها  البيئة 

مع  واألرض).(الربط  والهواء  والمحيطات،  والبحار 

المواطنة).

1

(2-4-3-2)

على  ذلك  أثر  ويبّين  البيئة،  لتنظيف  سبًال  يقترح 

...إلــخ).  والهواء،  واألرض،  (المياه،  مثل:  الصحة 

(الربط مع المواطنة).
2

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)

واالسترخاء)  (االحماء  اآلمنة  السلوكيات  بين  يقارن 

(اإلجهاد  المؤذية  أو  الخطيرة  السلوكيات  ويتجنب 

اإلصابات  حدوث  احتمال  من  تزيد  التي  والقلق) 

الحياتية  المهارات  مــادة  مع  (الربط  واألمــراض. 

والعلوم).

2

(2-5-3-2)
الرياضية  األنشطة  أداء  أثناء  آمنة  آليات  يطبق 

للتقليل من اإلصابات.
3

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

والمنتجات  المعلومات،  مصادر  مواقع  يحدد 

والخدمات الصحية الموثوقة من البيت، والمدرسة، 

والمجتمع ويستخدمها.
2

2يفسر مكونات البطاقة الغذائية.(2-1-4-2)

2يشرح كيف تؤثر اإلعالنات التجارية في الصحة.(3-1-4-2)

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
على  واألقران  والمدرسة  العائلة  تؤثر  كيف  يشرح 

الصحة الشخصية.
2

(2-2-4-2)

على  والتكنولوجيا  ــالم  اإلع يؤثر  كيف  يكتشف 

سلوكياته الشخصية والصحية. (الربط مع المهارات 

الحياتية ومهارات القرن الحادي والعشرين).
2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

أجل  من  األهــداف  لوضع  بسيطة  خطوات  يحدد 

البدنية  األنشطة  (ممارسة  مثل:  الصحة  تعزيز 

الوجبات  عن  االبتعاد   - االفطار  وجبة  تناول   -

السريعة).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
3يطبق عملية اتخاذ قرارات لتعزيز الصحة.(1-4-4-2)
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

5

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
أنــواع  من  وناضًجا  نمائيٍّا  متطورًا  شكًال  يــؤدي 

3المهارات الحركية لأللعاب الرياضية المختلفة.

(2-1-1-1)

الرياضية  لأللعاب  الحركية  المهارات  بين  يدمج 
وأنشطة  نمائيٍّا  متوافقة  حركات  في  للمشاركة 

بدنية.
3

(3-1-1-1)

ومهام  متنوعة،  مطورة  رياضية  ألعاب  في  يشارك 
الحركي  التعبير  في  إبداعية  وحركات  متوافقة، 

والسباحة واألنشطة الرياضية.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)

اللياقة  مستويات  بتقييم  ومعرفة  مهارات  يظهر 
وتحافظ  تنميها  رياضية  بأنشطة  ويشارك  البدنية، 

عليها.
1

(2-1-2-1)

الرياضي  للتمرين  الفسيولوجية  االستجابات  يطبق 
والتوازن  البدنية  اللياقة  مستوى  مع  المرتبط 

الغذائي للفرد.
3

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

يطبق معرفته بأهمية ممارسة النشاط الرياضي في 
رفع مستوى الصحة واالستمتاع والتعبير عن الذات 
بسيط  بدنية  لياقة  برنامج  إعداد  أو  المشاركة  في 

مع زمالئه وبمساعدة المعلمة.

3

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

مفاهيم  التكنولوجيا  مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 
المستهدفة، ويقترح تحسينات على  اللعبة  وقواعد 
القرن  مهارات  مع  (الربط  ولآلخرين.  لنفسه  األداء 

الحادي والعشرين – البحث واالستقصاء).

1

(2-1-4-1)

يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 
التعليمية  المواقف  من  المزيد  في  يطبقها  عندما 

الحركية.
3

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

1يظهر التسامح مع الزمالء، ويتجنب الخالفات.(1-1-5-1)

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

تشمل  الجماعي  العمل  إلستراتيجيات  فهًما  يظهر 
الفردية  الفروق  عن  النظر  بغض  الزمالء،  مختلف 
التعلم  مع  (الربط  الرياضية.  لألنشطة  أدائهم  في 

التعاوني).

3

مجال التربية الصحية (2)

5

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

يسترشد بمصادر متنوعة (اإلنترنت وغيره) لتصميم 
غذائيٍّا  محتوى  تتضمن  صحية  تغذية  نظام  خطة 
الرياضي.  النشاط  ومستوى  والطول  للعمر  مناسًبا 

(الربط مع التكنولوجيا – مهارات القرن 21).

2

(2-1-1-2)

اإلسالم  في  البدنية  والتربية  الصحة  عن  بحًثا  يعّد 
اإلسالمية  التربية  مع  (الربط  المعلمة.  بمساعدة 

ومهارات القرن 21).
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

5

تابع/(1-2): 

النشاط البدني، 

والغذاء، وأجهزة 

الجسم

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)
الفسيولوجية.  والتغيرات  العمر  بين  الطالب  يربط 

(الربط بمادة العلوم).
2

(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

التعبير  على  تساعد  التي  الصحية  الطرائق  يحدد 

مع  (الربط  ومشاعره.  ورغباته  احتياجاته  عن 

المهارات اللغوية والمهارات الحياتية).
1

(2-1-2-2)

سلوك  على  تؤثر  أن  يمكن  وكيف  المشاعر  يصف 

الفرد. (الربط مع المهارات اللغوية ومهارات القرن 

الحادي والعشرين).
2

(3-1-2-2)

مسببات  ويحدد  اإلجهاد،  إدارة  مهارات  يحلل 

الصعبة  الظروف  التكيف مع  للتمكن من  االكتئاب 

والتأمل،  استراحة،  أخذ  للمشي،  (الخروج  مثل: 

...إلخ). (الربط مع المهارات الحياتية).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

الصحية،  العناية  عن  للتعبير  السبل  بعرض  يبدأ 

اآلخرين  نحو  والمسؤولية  واالحترام،  والتعاطف، 

مع  (الربط  تمييز.  أو  معاملة،  سوء  أو  تحيز،  دون 

المهارات اللغوية والمواطنة).

2

(2-2-2-2)
صحية  عالقات  لبناء  التواصل  مهارات  يستخدم 

والمحافظة عليها. (الربط مع المهارات اللغوية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

وإدارتــه  العنف  من  للوقاية  إستراتيجيات  يحدد 

يثق  الذين  األشخاص  ويحدد  بطرائق صحية،  وحّله 

مع  (الربط  المناسب.  الوقت  في  للمساعدة  بهم 

المهارات الحياتية).

(2-3-2-2)

الشباب  بين  للخالف  المحتملة  األسباب  يبحث في 

المهارات  مع  (الربط  والمجتمعات.  المدارس  في 

الحياتية والمواطنة).
3

(2-3) األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3--2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

يتذكر العالمات الرئيسة واألعراض لألمراض المعدية 

وحمى  الحاد،  الرئوي  وااللتهاب  (اإلنفلونزا،  مثل: 

الضنك، وغيرها). (الربط مع العلوم).
1

(2-1-3-2)

األمــراض  من  للوقاية  العامة  ـــراءات  اإلج يعّدد 

الصحي،  الحياة  ونمط  الشخصية،  النظافة  مثل: 

العلوم  مع  (الربط  المنتظمة.  الطبية  والفحوصات 

والمهارات الحياتية).

2

(3-1-3-2)

مثل  بطبيعتها  الوراثية  األمـــراض  بعض  يعرّف 

مثل:  ــاء  اآلب جينات  خــالل  من  تنتقل  التي  تلك 

مع  (الربط  األنيميا).  الــدم  وفقر  (التيالسيميا، 

العلوم).

2
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5

تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

صحية  معلومات  على  مبنية  مقنعة  حجًجا  يعّد 
لتبني  الدعوة،  أجل  من  (اإلعالنات)  مثل:  دقيقة 
غير  السلوكيات  مع  ومقارنتها  صحية  سلوكيات 
المسؤولية   - المواطنة  مع  (الــربــط  الصحية. 

المجتمعية - التفكير االبداعي).

3

التدخين،  فهًما لمخاطر  (2-3-3): يظهر 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)

يقارن ويمّيز فوائد السلوكيات الخالية من الكحول 
مع  (الربط  المسيئة.  والسلوكيات  المخدرات  ومن 

المهارات الحياتية).
2

(2-3-3-2)

مع  العمل  خــالل  من  أو  ــردي  ف (بشكل  يصمم 
العروض  مثل:  المجتمع  لخدمة  اإلعالنات  فريق) 
أو  المعارض،  أو  الحائط،  لوحات  أو  التقديمية، 
المخدرات،  مخاطر  حول  اإللكترونية،  المواقع 
الرئة،  (سرطان  مثل:  الجسم  على  والتبغ  والكحول، 
العضالت،  وزيــادة  الجنينية،  الكحول  متالزمة 
ما  العالقة  ويفسر  العصبي...إلخ)  الشهية  وفقدان 
بين نقص فيتامين د، واألمراض. (الربط مع مهارات 

القرن الحادي والعشرين والمواطنة).

3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-4-3-2)

التدوير  وإعادة  النفايات  التقليل من  أهمية  يشرح 
(الربط  البيئة.  على  للمحافظة  المستهلكة  للمواد 

مع والمواطنة والعلوم).
2

(2-4-3-2)

التلوث  سببها  وأمراض  إصابات  على  أمثلة  يعطي 
البيئي مثل: (صعوبات التنفس، الربو، فقدان حاسة 

السمع، وغير ذلك). (الربط مع المواطنة والعلوم).
2

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)
الخطيرة  والسلوكيات  اآلمنة  السلوكيات  بين  يقارن 

2أو المؤذية للوقاية من اإلصابات واألمراض.

(2-5-3-2)
بالصحة  المرتبطة  البدنية  اللياقة  أن  كيف  يفسر 

2تساعد على الوقاية من األمراض.

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

المعلومات  على  للحصول  اآلمنة  الطرائق  يتعرّف 
الشاملة  الجسدية  الثقافة  حول  الدقيقة  الطبية 
القرن  مهارات  مع  (الربط  والمعلمين.  العائلة،  من 

الحادي والعشرين/ومهارات البحث واالستقصاء).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)

السلبي  ــران  واألق والمدرسة  العائلة  تأثير  يحلل 
مع  (الربط  الشخصية.  الصحة  على  واإليجابي 
الحادي  الــقــرن  ــارات  ــه وم الحياتية  الــمــهــارات 

والعشرين/التفكير الناقد).

2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

أجل  من  األهــداف  لوضع  عملية  خطوات  يحدد 
تعزيز الصحة مثل: (المحافظة على الوزن، ممارسة 

االنشطة البدنية).
3

استخدم  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

مثل:  الصحة  لتعزيز  ــرارات  ق اتخاذ  على  يشجع 
3(تناول االطعمة الصحية....).
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5
(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)
العاملين  للمختصين  التوظيف  إعالنات  يستعرض 

1في مجال اللياقة البدنية والصحة.

(2-1-5-2)
البدنية  اللياقة  مجال  في  متنوعة  مهًنا  يعدد 

1والصحة.

مجال التربية البدنية (1)

6

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
لمختلف  ــه  أدائ في  الحركية  المهارات  يوظف 

2األنشطة الرياضية.

(2-1-1-1)

التمرين  في  تعلمها  التي  الحركية  المهارات  يطبق 
والجماعية  الفردية  الرياضية  األنشطة  على 

المختارة.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)
يظهر فهمه لمكونات حمل التدريب الرياضي مثل 

1(الشدة، الكثافة، الحجم).

(2-1-2-1)
يحلل نتائج قياس عنصر واحد أو أكثر من مكونات 

3اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

(1-1-3-1)
يختاره،  الــذي  الرياضي  النشاط  قوانين  يتعرف 

1ويلتزم بها ويشارك بالمعلومة مع أقرانه.

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(2-1-3-1)
يمارسه  الذي  البدني  النشاط  نوع  ويقرر  يحدد 

2ومدى مناسبته لجسمه. 

(3-1-3-1)
المهارات  من  الهدف  بين  للروابط  فهمه  يظهر 

3الرياضية وتأثيرها على اللياقة البدنية.

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

وكيف  يتحرك،  وكيف  الجسد،  لعمل  فهًما  يظهر 

يقوم بأداء الحركات البدنية، والعالقات التي تحدث 

الحركة   من  التعقيد  متزايدة  بأشكال  القيام  عند 

واألداء البدني.

2

(2-1-4-1)

أو  المباشرة  المالحظة  عبر  زمالئه  أداء  يقيم 

لقطات (الفيديو) المسجلة، ويحدد بدقة الفجوات 

(األخطاء) في األداء الحركي بمساعدة المعلم.
3

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

للمشاركة  الحركية  مهاراته  تطوير  في  يستمر 

والتنافسية ضمن  التعاونية  النشاطات  في  المنتجة 

المجموعات.
2

3يطبق مهارات مالئمة من أجل حل الخالف بسالم.(2-1-5-1)

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(1-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لإلختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)
لدى  الدوافع  واختالف  واالتجاهات  الميول  يحترم 

زمالئه في مختلف مناحي الحياة.
1

(2-2-5-1)
لتحقيق  التعاوني  األسلوب  ألهمية  إدراكــه  يظهر 

هدف مشترك في األنشطة الرياضية.
1
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6

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

وغيره)  (اإلنترنت  متنوعة  بمصادر  يسترشد 

االهتمامات  على  مبنية  بدنية  لياقة  خطة  لتطبيق 

واألهداف والصحة الشخصية. (الربط مع المهارات 

التكنولوجية ومهارات القرن 21).

2

(2-1-1-2)

وضغط  القلب  ضربات  معدل  قياس  كيفية  يطبق 

الحرارية،  والسعرات  الجسم،  كتلة  ومؤشر  الدم 

حياة  نمط  على  تدل  التي  المؤشرات  من  وغيرها 

صحي. (الربط مع مادة العلوم).

3

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

تحدث  التي  والعاطفية  الجسدية  التغيرات  يصف 

العلوم والصحة  (الربط مع مادة  البلوغ.  أثناء فترة 

النفسية).
2

(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

والعاطفية  العقلية  الصحة  بين  الترابط  يصف 

واالجتماعية والمادية، ويقدر جسده وكيفية العناية 

به. (الربط مع مادة العلوم والمهارات الحياتية).
1

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يحدد السمات الضرورية ليكون فرًدا مسؤوالً ضمن 

(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المواطنة والمهارات الحياتية).
1

(2-2-2-2)

يظهر سبل التعبير عن العناية الصحية، والتعاطف، 

تحيز،  دون  اآلخرين  نحو  والمسؤولية  واالحترام، 

المواطنة  مع  (الربط  تمييز.  أو  معاملة،  سوء  أو 

والمهارات الحياتية).

2

(3-2-2-2)

اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل  مهارات  يطبق 

المهارات  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  كوسيلة 

اللغوية والحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

وإدارته  الخالف  من  للوقاية  إستراتيجيات  يعرض 

البالغين  األشخاص  وتحديد  صحية  بطرائق  وحله 

في  المساعدة  لتقديم  بهم  يثق  الذين  واالصدقاء 

الوقت المناسب.

3

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

الوقاية  وطرائق  العدوى،  وطرائق  أسباب  يتعرّف 

والحصبة،  (اإلنفلونزا،  مثل:  الشائعة  لألمراض 

(اإليدز)،  البشرية  المناعة  والمالريا، وفيروس نقص 

السكري من النوع الثاني، هشاشة العظام). (الربط 

مع مادة العلوم).

1

(2-1-3-2)
مقاومة  في  الجسم  في  المناعة  جهاز  دور  يتعرف 

األمراض وتعزيز الشفاء. (الربط مع مادة العلوم).
1

(3-1-3-2)
المناعة.  تعزيز  في  الصحي  النوم  دور  يتعرف 

(الربط مع مادة العلوم).
1

PE_Health.indd   53PE_Health.indd   53 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



54

تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

6

تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

للتدخين  والنفسية  الفسيولوجية  ــار  اآلث يعرّف 

الفرد.  على  المخدرات  من  وغيرها  الكحول  وتناول 

(الربط مع مادة العلوم).
1

(2-2-3-2)

تناول  عند  الشخص  في  تؤثر  التي  العوامل  يحّلل 

مع  (الربط  التدخين.  أو  المخدرات،  أو  الكحول 

مادة العلوم).
2

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)
يعّدد العوامل التي تؤثر في الصحة البيئية. (الربط 

مع مادة الدراسات االجتماعية والمواطنة).
1

(2-3-3-2)

مثل:  الــهــواء  تلوث  من  للتقليل  طرائق  يحّدد 

العامة بدًال من  النقل  (المشي أو استخدام وسائط 

السيارات).
1

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

يفسر كيف يمكن لنمط الحياة الصحي المالئم أن 

المعدية  غير  واألمراض  المبكر  الموت  من  يحمي 

(اإلعاقات الجسدية، هشاشة العظام.....).
2

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

المنتجات  وكلفة  ــات  ــالن اإلع موثوقية  يحلل 

(االدعاءات  مثل:  العالم  حول  الصحية  والخدمات 

مختلفة).  مواقع  في  وكلفته  األسبرين  بفوائد 
 – والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  مع  (الربط 

مصادر التعلم االلكتروني).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
اختيار  في  تؤثر  أن  يمكن  التي  العوامل  يصف 

المعلومات والمنتجات والخدمات الصحية.
2

(2-2-4-2)
على  والثقافية  العائلية  المعتقدات  أثر  يــدرس 

الصحة والسلوكيات الشخصية.
2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
3يشجع على وضع األهداف من أجل تعزيز الصحة.(1-3-4-2)

استخدم  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

(1-4-4-2)

بالصحة  المتعلقة  الــقــرارات  أثــر  ويحلل  يصف 

أو  المدرسة  أو  العائلة  من  أفــراد  إلى  بالرجوع 

المجتمع. 
2

(2-4-4-2)

صنع  في  بالتعاون  الصحة  لتعزيز  قــرارات  يتخذ 

ساعات  وعدد  الصحي  النوم  (مواعيد  مثل:  القرار 

النظام  في  الغذائية  الحصص  وعدد  الليلي،  النوم 

الغذائي).  الهرم  أو  الطبق  حسب  اليومي  الغذائي 

(الربط مع مادة العلوم).

3

(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)
يظهر فهًما للمؤهالت والشهادات المطلوبة للمهن 

في مجال اللياقة البدنية والصحة.
1

(2-1-5-2)
المختصين  توظيف  فيها  يتم  التي  المواقع  يحدد 

باللياقة البدنية والصحة.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

7

(1–1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
لتشكيل  الحركية  المهارات  من  تعلمه  ما  يوظف 

جملة حركية متزايدة التعقيد.
2

(2-1-1-1)
يطور كفاءة متزايدة في مهارات حركية أكثر تقدًما 

وتخصصية.
2

(3-1-1-1)

وجماعية  وزوجية  فردية  وأنشطة  مهام  في  يشارك 

والتعبير  اإلبداعية،  الحركات  أداء  وفي  متنوعة؛ 

الحركي، والسباحة واأللعاب الرياضية.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)
بتقييم  معرفته  ويطبق  رياضية،  أنشطة  في  يشارك 

مستويات اللياقة البدنية لتطوير أدائه.
3

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

لقوانين  تطبيقه  خالل  من  قيادية  أدواًرا  يــؤدي 

ويشجع  بها  ويلتزم  المختار،  الرياضي  النشاط 

زمالءه على القيام بذلك.
2

(2-1-3-1)
يطبق فهمه للروابط بين أغراض المهارات الحركية 

وتأثيرها على اللياقة البدنية.
3

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 

التعليمية  المواقف  من  المزيد  في  يطبقها  عندما 

واألنشطة الحركية.
1

(2-1-4-1)

أو  المباشرة  المالحظة  عبر  زمالئه  أداء  يقيم 

لقطات (الفيديو) المسجلة، ويحدد بدقة الفجوات 

التعلم  مع  (الربط  الحركي.  األداء  في  (األخطاء) 

االلكتروني).

3

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

المنتجة  للمشاركة  الحركية  مهاراته  ويطبق  يطور 

ضمن  والتنافسية  التعاونية  النشاطات  فــي 

المجموعات.
2

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

يظهر وعًيا بالتحديات التي تواجه ذوي االحتياجات 

الخاصة أثناء ممارسة األنشطة الرياضية. (الربط مع 

التربية الوطنية/المواطنة).
1

مجال التربية الصحية (2)

7

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

يحلل المصادر والمواد الغذائية، ودورها في كيفية 

(الفيتامينات  مثل:  الصحي  الغذائي  النظام  اتباع 

والمعادن والبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون). 

(الربط مع مادة العلوم).

2

(2-1-1-2)

غذائيٍّا  محتوى  تتضمن  صحية  لحمية  خطة  يعد 

البدني  النشاط  ومستوى  والطول  للعمر  مناسًبا 

المبذول.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

7

تابع/(1-2): 

النشاط البدني، 

والغذاء، وأجهزة 

الجسم

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

يصف مجموعة التغيرات التي تحدث على الجسم 

التناسل  بوظيفة  وعالقتها  البلوغ  مرحلة  في 

البشري. (الربط بمادة العلوم).
2

(2–2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

العواطف  في  تؤثر  أن  يمكن  التي  المواقف  يحدد 

والتواصل والسلوك والعالقات. (الربط مع المهارات 

الحياتية).
1

(2-1-2-2)

والعقلية  الجسدية  الصحة  بين  العالقة  يصف 

إيجابية  صورة  ويكّون  واالجتماعية،  والوجدانية 

للذات. (الربط مع المهارات اللغوية والحياتية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يحدد الطرائق التي من خاللها يمكن للعواطف أن 

مع  (الربط  والعالقات.  والسلوك  التواصل  في  تؤثر 

المهارات الحياتية).
1

(2-2-2-2)

عن  للتعبير  الصحية  الطرائق  بين  ويمّيز  يقارن 

مع  (الربط  والمشاعر.  والرغبات  االحتياجات 

المهارات اللغوية والحياتية).
2

(3-2-2-2)

مهارة  ويستخدم  الشخصي،  رفضه  عــن  يعبر 

مع  (الربط  السلبية.  العواقب  لتجنب  التفاوض 

المهارات اللغوية والحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

وإدارته  الخالف  من  للتجنب  إستراتيجيات  يقترح 

البالغين  األشخاص  ويحدد  صحية،  بطرائق  وحله 

الوقت  في  المساعدة  لتقديم  بهم  يثق  الذين 

المناسب.

3

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

غير  لألمراض  واألعــراض  الرئيسة  العالمات  يعرّف 

القلب  وأمــراض  القولون،  (سرطان  مثل:  المعدية 

مادة  مع  (الربط  وغيرها).  والسكري،  التاجية، 

العلوم).

1

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

1يعرف أخطار استخدام األدوية في إنقاص الوزن.(1-2-3-2)

(2-2-3-2)

المتوقع على  الشائعة، وأثرها  يتذكر أسماء األدوية 

ولكنه  الصداع  ألم  يخفف  (األسبيرين  مثل:  الجسم 

يزعج المعدة).
1

(3-2-3-2)

األدوية  من  الكثير  في  النشطة  المحتويات  يشرح 

السعال،  (شراب  مثل:  الجسم  على  وأثرها  الشائعة 

واألسبيرين، وغيرها). (الربط مع علم الكيمياء).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

7

تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

على  الــقــدرة  يظهر  ـــع/(2-3-2):  ـــاب ت

والعائلية،  الشخصية،  للصحة  الدعوة 

والمجتمعية.

(2-3-2-4)

المصابين  (األشخاص  مثل:  اآلخرين  ويدعم  يشّجع 
والسكري،  (اإليدز)  البشرية  المناعة  نقص  بمرض 
مثل:  إيجابية  صحية  قرارات  اتخاذ  في  والسرطان) 

(مشروع خدمة التعلم).

3

(5-2-3-2)

يبين خريطة منظمات المجتمع التي تدعو للنهوض 
بيانيٍّا  ويظهر  والمجتمع  والعائالت  لألفراد  بالصحة 
الخدمات التي تقدمها. (الربط مع التربية الوطنية/

المواطنة والتعلم االلكتروني).

3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)

والصحة  األرض،  بتلوث  المرتبطة  القضايا  يحّدد 
النظيفة،  المياه  في  (النقص  مثل:  والغذاء  البيئية 
واألسمدة،  التربة،  في  الغذائية  المواد  ونقص 

...إلخ). (الربط مع العلوم).

1

(2-3-3-2)

األرض،  بتلوث  المرتبطة  للقضايا  حلوًال  يقدم 
الطعام  (تناول  مثل:  والــغــذاء  البيئية  والصحة 
العضوي، قراءة البطاقة الغذائية وتفسير محتوياتها، 

وغير ذلك). (الربط مع العلوم).

3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

يميز بين السلوكيات اآلمنة والخطرة والمؤذية التي 
مع  (الربط  اآلخرين.  على  أو  شخصيٍّا  عليه  تؤثر 

المهارات الحياتية).
2

(2-4-3-2)

يطبق السلوكيات اآلمنة لتحسين الصحة الشخصية 
مادة  مع  (الربط  عليها.  والمحافظة  والعائلية 

العلوم).
3

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

الطبية  المعلومات  على  الحصول  في  القدرة  يظهر 
وعن  الشاملة  الجسدية  التربية  عن  الدقيقة 
(األسرة،  مثل:  موثوقة  مصادر  من  والتطور،  النمو 
الصحة،  وأختصاصي  المدرسة،  في  والعاملين 

ومسؤولين آخرين من البالغين).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
الرسائل  على  اإلعــالم  يؤثر  أن  يمكن  كيف  يحدد 

1التي ربما يستقبلها الفرد حول صورة الجسد.

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

وقصيرة  المدى  طويلة  أهداف  وضع  في  يستقل 
3المدى لتعزيز الصحة.

استخدم  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

التعاون في  لتعزيز الصحة من خالل  يتخذ قرارات 
3صنع القرار.

(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)
يظهر فهًما بالمؤهالت والشهادات المطلوبة للمهن 

2في مجال اللياقة البدنية والصحة.

(2-1-5-2)

اإلعالم  وسائل  باستخدام  كتابيٍّا  أو  (شفويٍّا  يقنع 
المختلفة) بالحاجة إلى مختصين في مجال اللياقة 

البدنية والصحة.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

8

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
أدائه  في  تعلمها  التي  الحركية  المهارات  يوظف 

3ألنشطة رياضية متزايدة التخصص والدقة.

(2-1-1-1)
يطور كفاءة متزايدة في مهارات حركية أكثر تقدًما 

3وتخصصية.

(3-1-1-1)

وجماعية  وزوجية  فردية  وأنشطة  مهام  في  يشارك 
والتعبير  اإلبداعية،  الحركات  أداء  وفي  متنوعة؛ 

الحركي، والسباحة واأللعاب الرياضية.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)

للتمرين  الفسيولوجية  االستجابات  ويقّيم  يطبق 
البدنية  اللياقة  مستوى  مع  المرتبط  الرياضي 

والتوازن الغذائي للفرد.
3

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

أفضل  عن  للبحث  األساسية  المصطلحات  يتعرف 
ومهارات  التكنولوجيا  مع  (الربط  الرياضية  البرامج 

القرن 21).
1

(2-1-3-1)
تأثيرها  مدى  حيث  من  الرياضية  األنشطة  يصنف 

2على أجهزة الجسم الحيوية.

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

والمعلم  والزميل  (الذات  متنوعة  مصادر  يستخدم 
والتكنولوجيا) القتراح تحسينات على األداء الحركي 

للذات ولآلخرين.
3

(2-1-4-1)

يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 
حركية   ألنشطة  تعليمية  مواقف  في  يطبقها  عندما 

متزايدة التخصيص.
3

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)
يطبق ويقيم مهاراته الحركية للمشاركة المنتجة في 
3النشاطات التعاونية والتنافسية ضمن المجموعات.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

يميز بين األشخاص من ثقافات مختلفة، واألشخاص 
أثناء  الفرد  سلوك  على  ذلك  وأثر  اإلعاقات  ذوي 

ممارسة النشاط الرياضي.
2

مجال التربية الصحية (2)

8

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

ــا  ودوره الغذائية،  والعناصر  المصادر  يقيم 
الصحي  الــغــذائــي  الــنــظــام  ــاع  ــب ات كيفية  ــي  ف
والبروتينات،  والــمــعــادن  (الفيتامينات  مثل: 
مادة  مع  (الربط  والــدهــون).  والكربوهيدرات، 

العلوم).

3

(2-1-1-2)

يقنع اآلخرين بفوائد النشاط البدني، وكيفية إدماج 
اللياقة البدنية في نمط حياتهم اليومية. (الربط مع 

المهارات اللغوية والحياتية).
3

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

التي  والعاطفية  والعقلية  الجسدية  التغيرات  يحدد 
مادة  مع  (الربط  العمرية.  المراحل  في  تحدث 

العلوم وعلم النفس).
2
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(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

العواطف  في  تؤثر  أن  يمكن  التي  المواقف  يحدد 
والتواصل والسلوك والعالقات. (الربط مع المهارات 

الحياتية).
1

(2-1-2-2)

التحكم  على  تساعد  التي  اإلستراتيجيات  يطبق 
االضطرابات  عالمات  وتحديد  والتوتر،  اإلجهاد  في 
إلى  تؤدي  التي  المخاطر  ذلك  في  بما  النفسية 

اإلكتئاب. (الربط مع المهارات الحياتية).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

والمفاوضة  والتجنب  الرفض  لمهارات  فهًما  يظهر 
المهارات  مع  (الربط  الصحية.  العالقات  لتحسين 

اللغوية والحياتية).
1

(2-2-2-2)

للعواطف  خاللها  من  يمكن  متنوعة  طرائق  يشرح 
(الربط  والعالقات.  والسلوك  االتصال  في  تؤثر  أن 

مع المهارات اللغوية والحياتية).
2

(3-2-2-2)

يطبق مهارات فعالة لالتصال اللفظي وغير اللفظي 
المهارات  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  كوسيلة 

اللغوية والحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)
وإدارة وحل  للوقاية  المالئمة  اإلستراتيجيات  يطبق 

2الخالفات بطرائق صحية.

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

الشائعة،  ــراض  األم أسباب  عن  معلومات  يجمع 
(اإلنفلونزا،  مثل:  منها  والوقاية  العدوى،  وطرائق 
المناعة  نقص  وفــيــروس  والــمــالريــا،  والحصبة، 

البشرية). (الربط مع مادة العلوم).

2

(2-1-3-2)

يبين من خالل الرسم دور جهاز المناعة في الجسم 
مع  (الربط  الشفاء.  وتعزيز  األمراض  مقاومة  في 

مادة العلوم).
3

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)
يتعرف المكونات الكيميائية الموجودة في األدوية 

1الشائعة. (الربط مع مادة الكيمياء).

(2-2-3-2)

المكونات  بعض  مع  المرتبطة  المخاطر  يتعرف 
ــة  األدوي ملصقات  على  الموجودة  الكيميائية 
ضربات  معدل  (زيادة  المثال:  سبيل  الشائعةعلى 

القلب، والدوخة، والغثيان، وما إلى ذلك).

1

(3-2-3-2)

مثل:  الجسم  على  المنشطات  تأثير  يستكشف 
المكمالت  األمنية،  األحماض  البنائية،  (الهرمونات 
والتعلم  اللغوية  مهارات  مع  (الربط  الغذائية). 

الذكي في القرن 21).

2

(4-2-3-2)

والمهارات  والمفاهيم  المعلومات  بدقة  يلخص 
المعلومات  عن  البحث  أسلوب  باستخدام  الصحية 
والنشرات،  واإلعالنات،  اإللكترونية  (المواقع  مثل: 
مع  (الربط  وغيرها).  المتعددة،  الوسائط  وأشكال 

مهارات اللغوية والتعلم الذكي في القرن 21).

3
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تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

على  الــقــدرة  يظهر  ـــع/(2-3-2):  ـــاب ت

والعائلية،  الشخصية،  للصحة  الدعوة 

والمجتمعية.

(5-2-3-2)

سبيل  على  المجتمع  صحة  أجل  من  موقًفا  يتبّنى 
فتامين  ونقص  واإلنفلونزا،  الربو  (مكافحة  المثال: 
العرض  خالل  من  دقيقة  معلومات  باستخدام  د) 
أو  المقنعة،  المقاالت  أو  المعارض،  أو  التقديمي، 
االستقصائي/والتعلم  البحث  مع  (الربط  غيرذلك. 

اإلبداعي).

3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)

البيئية  الصحة  على  تؤثر  التي  العوامل  يحّدد 
المنظم  غير  (االستخدام  مثل:  الشخصية  والصحة 
للمبيدات الحشرية). (الربط مع المواطنة والتربية 

البيئية).

1

(2-3-3-2)

الهواء  تلوث  تسبب  التي  الكيماوية  المواد  يحّدد 
(المواد  مثل:  الشخصية  الصحة  على  وأثــرهــا 
مع  (الربط  الحروب).  في  المستخدمة  الكيماوية 

المواطنة والعلوم).

1

(3-3-3-2)

تلوث  في  تتسبب  التي  الكيماوية  المواد  يحّدد 
الكيماوية  (المواد  مثل:  الصحة  على  وأثرها  المياه 
على  وأثــرهــا  المياه  معالجة  في  المستخدمة 
مع  (الربط  الصرف).  مياه  وإعادة  البحرية،  الحياة 

المواطنة والعلوم).

1

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

اإلصابات  لتقليل  آمنة  تقنيات  ويطبق  يفحص 
المهارات  مع  (الربط  األمـــراض.  من  والحماية 

الحياتية).
2

(2-4-3-2)
الصحة  في  البيئة  بها  تؤثر  التي  الطرائق  يحلل 

3المجتمعية. (الربط مع المواطنة والتربية البيئية).

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

الطبية  المعلومات  على  الحصول  في  القدرة  يظهر 
وعن  الشاملة  الجسدية  التربية  عن  الدقيقة 
(األسرة،  مثل:  موثوقة  مصادر  من  والتطور،  النمو 
الصحة،  وأختصاصي  المدرسة،  في  والعاملين 

ومسؤولين آخرين من البالغين).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
والمعتقدات  ــران  واألق العائلة  أثر  ويمّيز  يقارن 

2الثقافية على صحة المراهقين.

(2-2-4-2)
يفسر كيف يمكن أن يؤثر اإلعالم على الرسائل التي 

2ربما يستقبلها الفرد حول صورة الجسد.

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

يفسر كيف يمكن لألهداف أن تتغير وفق القدرات 
2والمسؤوليات واألولويات.

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
3يتخذ القرارات لتعزيز الصحة.(1-4-4-2)

(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)

في  المحتملة  االتجاهات  البياني  بالرسم  يوضح 
التوظيف في مجال اللياقة البدنية والصحة (الربط 

مع مادة الرياضيات).
2

(2-1-5-2)

في  للمهن  المطلوبة  والشهادات  المؤهالت  يحدد 
(وسائل  باستخدم  والصحة  البدنية  اللياقة  مجال 

اإلعالم، والمقابالت.....إلخ).
3
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(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
التي  الحركية  المهارات  تطبيق  في  كفاءة  يظهر 

تعلمها من أجل تنفيذ مهارات أكثر تعقيًدا.
2

2يطور مهارات متقدمة في أنشطة رياضية مختارة.   (2-1-1-1)

(3-1-1-1)
يستخدم نماذج وحركات مركبة في مواقف اللعب 

المختلفة.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)
مستويات  لتعديل  الفسيولوجية  البيانات  يستخدم 

التمرين ونوع الغذاء لتحسين الصحة.
3

(1-3): ألنتظام في 

ممارسة األنشطة 

البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)
يحدد أولويات لممارسة نوع النشاط الرياضي الذي 

يرفع مستوى الكفاءة البدنية والفسيولوجية.
2

(2-1-3-1)

الخطاب  بن  عمر  الصحابي  دعــوة  أهمية  يفسر 

الخيل“.  وركوب  والرماية  السباحة  أوالدكم  ”علموا 

(الربط مع مادة التربية اإلسالمية).
2

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

والزميل  (الــــذات  متنوعة  مــصــادر  يستخدم 

على  التحسينات  لمراقبة  والتكنولوجيا)  والمعلم 

إستراتيجيات األداء الحركي للذات ولآلخرين.
3

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

الصف،  في  القواعد  وضع  في  القيادة  أدوار  يتولى 

ـــراءات  وإج ــخــاص،  ال النشاط  بقواعد  ويلتزم 

رياضية  وروًحــا  أدًبا  ويظهر  السالمة؛  وممارسات 

النشاط  أماكن  من  متنوعة  مجموعة  في  جيدة 

الرياضي.

3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)
واالجتماعية  النفسية  الصحة  بين  الترابط  يصف 

الذي يؤثر في ممارسة النشاط الرياضي.
2

مجال التربية الصحية (2)

9

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(2-1-1-1)

في  والرياضة  الغذائية،  الحمية  أهمية  يناقش 

األمراض مثل:  والوقاية من  الصحة،  المحافظة على 

الدم،  ضغط  وارتفاع  القلب،  ــراض  وأم (السمنة 

د،  فيتامين  ونقص  الثاني،  النوع  من  والسكري 

مادة  مع  (الربط  الرئة).  وسرطان  الجلد،  وسرطان 

العلوم).

2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

التي  والعاطفية  والعقلية  الجسدية  التغيرات  يحلل 

مع  (الربط  العمرية.  المراحل  مختلف  في  تحدث 

مادة العلوم والصحة النفسية).
3
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9

(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

العقلية  الصحة  بين  المتبادلة  العالقة  يصف 
والوجدانية واالجتماعية والبدنية خالل فترة ما قبل 
المراهقة، ويكّون صورة إيجابية للذات. (الربط مع 

المهارات الحياتية).

2

(2-1-2-2)

التحكم  على  تساعد  التي  اإلستراتيجيات  يطبق 
المساعدة  طرائق  وتحديد  والتوتر،  اإلجهاد  في 
لالضطرابات العقلية والتكيف مع الظروف الصعبة. 

(الربط مع المهارات الحياتية).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

العائلة،  مع  بفعالية  التواصل  مــهــارات  يطبق 
اللغوية  المهارات  مع  (الربط  واآلخرين.  والرفاق، 

والحياتية).
2

(2-2-2-2)

فــرًدا  ليكون  الضرورية  السمات  ويقيم  يطبق 
مسؤوًال ضمن مجموعة الرفاق، ومدرسته، وعائلته، 
والمسؤولية  المواطنة  مع  (الربط  ومجتمعه. 

المجتمعية).

3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

إستراتيجيات  وإظهار  األولــويــات  بتحديد  يبدأ 
الخالفات  وحل  الصحية  العالقات  على  للمحافظة 

بين األشخاص. (الربط مع المهارات الحياتية).
2

(2-3-2-2)

يطبق مهارات التجنب والرفض والتفاوض والتعاون 
المهارات  مع  (الربط  الصحية.  العالقات  لتعزيز 

اللغوية).
3

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

يمكن  التي  ــراض  واألم الصحية  المشاكل  يعرّف 
(السمنة،  مثل:  مبكرًا  معالجتها  أو  منها  الوقاية 
هشاشة  القلب،  أمراض  الثاني،  النوع  من  السكري 

العظام). (الربط مع العلوم).

1

(2-1-3-2)

واألمــراض  المعدية  ــراض  األم مصطلحات  يعرّف 
في  للمساعدة  الطرائق  ويحدد  المعدية  غير 
المناعة  نقص  (فيروس  مثل:  األمراض  من  الوقاية 
وأمراض  والسرطان،  والسكري،  البشرية(اإليدز)، 

القلب). (الربط مع العلوم).

2

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

والمهارات  والمفاهيم  المعلومات  مصادر  يحّدد 
مبنية  دقيقة  صحية  معلومات  تقدم  التي  الصحية 
واإلعالنات،  اإللكترونية  (المواقع  مثل:  البحث  عن 
وغيرها).  المتعددة،  الوسائط  وأشكال  والنشرات، 
(الربط مع التعلم االلكتروني الذكي ومهارات القرن 

.(21

1

(2-2-3-2)

لمجتمعات  الدعوة  أجل  من  العمل  في  يتعاون 
لهم مصادر  تتوفر  الذين ال  (األشخاص  صحية مثل: 
الطبية،  الرعاية  إلى  الوصول  وإمكانية  مياه صحية، 
االجتماعية،  العلوم  مــادة  مع  (الربط  وغيرها). 

والعمل المجتمعي).

2
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9

تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

على  الــقــدرة  يظهر  ـــع/(2-3-2):  ـــاب ت

والعائلية،  الشخصية،  للصحة  الدعوة 

والمجتمعية.

(3-2-3-2)

الكيميائية  المكونات  بعض  تأثير  سبب  يشرح 
مثل:  الجسم  على  الشائعة  األدوية  مع  المرتبطة 
والغثيان،  ــدوخــة،  وال القلب،  ضربات  (زيـــادة 

وتخفيف اآلالم، وغير ذلك). (الربط مع العلوم).

3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.
(1-3-3-2)

يعّدد طرائق التقليل من الضوضاء أو القضاء عليها 
االستماع  عند  األذن  سماعات  (استخدام  مثل: 
مثل:  واألرض  والهواء،  المياه،  وتلوث  للموسيقا)، 
وأهمية  التدوير)  وإعــادة  النفايات  من  (التقليل 
والمسؤولية  المواطنة  مع  (الربط  بذلك.  القيام 

المجتمعية).

1

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

هو  التي  الصحية  للسلوكيات  أولــويــة  يعطي 
الجلوس  ساعات  من  (التقليل  مثل:  عنها  مسؤول 
المهارات  مع  (الربط  اإللكترونية...).  األجهزة  أمام 

الحياتية).

3

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

المعلومات  توفر  التي  المصادر  على  يحصل 
والخدمات الصحية الموثوقة من البيت، والمدرسة، 
مع  (الربط  ولآلخرين.  لنفسه  ويقّيمها  والمجتمع 

التعلم االلكتروني والبحث واالستقصاء).

2

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)

والرسائل  واإلعــالم  والثقافة  العائلة  أثــر  يقّدر 
وقيمه  ومشاعره  الفرد  أفكار  على  االجتماعية 
مع  (الربط  الجسد.  بصورة  المتصلة  وسلوكياته 

التفكير الناقد والبحث واالستقصاء).

1

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

وإستراتيجيات  متنوعة،  تكنولوجية  تطبيقات  يحدد 
بوضع  القرار  اتخاذ  عند  المشكلة  حل  ومهارات 
الذكي  التعلم  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  أهداف 

والمهارات الحياتية).

2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

الصحة  لتعزيز  يتخذها  التي  القرارات  أثر  يدرس 
الناقد  التفكير  مع  (الربط  الضرورة.  عند  ويعدلها 

والبحث واالستقصاء).
3

(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)

تقييم  على  البيانات  أثر  حول  استنتاجات  يقدم 
األخرى  والخدمات  البدنية  اللياقة  إلى  الحاجة 

المتعلقة بالصحة في مجتمع ما.
3

(2-1-5-2)

باللياقة  مختصين  إلى  تحتاج  التي  المواقع  يحدد 
البدنية والصحة في مجتمعات مختلفة لديها نقص 

في خدمات عديدة.
3
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10

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
التي  الحركية  المهارات  تطبيق  في  كفاءة  يظهر 
3تعلمها من أجل تنفيذ مهارات أكثر تطورًا وتعقيًدا.

(2-1-1-1)
يستخدم بتكرار وبإتقان نماذج وحركات مركبة في 

3بيئات ديناميكية متنوعة.

(3-1-1-1)
رياضية  أنشطة  في  متقدمة  مهارات  بازدياد  يطور 

3مختارة.

(2–1): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)

للمحافظة  أنشطة رياضية، ويقيمها ويطبقها  يختار 
ومدى  والصحية  البدنية  لياقته  مستوى  على 

تحسينها.
3

(2-1-2-1)

المرتبطة  البدنية  اللياقة  تقييم  نتائج  يستخدم 
بالصحة لتوجيه التغييرات التي يجريها على برامجه 

للنشاطات البدنية.
3

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

من  متنوعة  مجموعة  في  الحركية  المهارات  يطبق 
في  متطورة  مستويات  لتحقيق  البدنية  األنشطة 

األداء.
3

(2-1-3-1)

رياضية  أنشطة  في  المدرسة  وبعد  أثناء  يشارك 
تعزز  شخصية  أهــداف  تحقيق  أجل  من  متنوعة 

تطوير وتحسين مستوى اللياقة البدنية.
3

(3-1-3-1)

وضع  على  القدرة  لتحسين  التكنولوجيا  يستخدم 
اللياقة  لزيادة  مالئم  برنامج  وتصميم  األهــداف 

البدنية.
3

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

الحركة عند تعلم وأداء  أنشطة رياضية 

جديدة.

(1-1-4-1)

وإجراءات  والممارسات  القواعد  بأن  معرفته  يظهر 
للمواقف  وفًقا  التعديل  إلــى  تحتاج  السالمة 

التعليمية الحركية المختلفة.
1

(2-1-4-1)
لعبة  في  الماهر  الالعب  بمواصفات  معرفة  يظهر 

1متخصصة.

(3-1-4-1)
لعبة  إتقان  إلى  تؤدي  التي  الرئيسة  العناصر  يحدد 

2متخصصة.

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

أدًبا  ويظهر  السالمة؛  وممارسات  إجــراءات  يطبق 
من  متنوعة  مجموعة  في  جيدة  رياضية  ــا  وروًح
تشجيع  إلــى  ويبادر  الرياضي،  النشاط  أماكن 

اآلخرين من أجل القيام بالمثل.

3

(2-1-5-1)
إنجاز  أجل  من  والتعاون  القيادة  مهارات  يطبق 

3أهداف أنشطة رياضية مختلفة.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

يطور ويشارك في تنفيذ إستراتيجيات تشمل جميع 
أماكن  في  بينهم  الفردية  الفروق  ويراعي  األفراد، 

النشاط الرياضي.
2
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(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

في  تحدث  التي  الفسيولوجية  التغيرات  يصف 
الجهاز التناسلي في دورة حياة اإلنسان. (الربط مع 

مادة العلوم).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

الغذائية،  الحمية  بأهمية  للتوعية  حملة  ينظم 
والوقاية  الصحة،  على  المحافظة  في  والرياضة 
القلب،  وأمـــراض  (السمنة  مثل:  األمـــراض  من 
الجلد،  وسرطان  والسكري،  الــدم،  ضغط  وارتفاع 
المسؤولية  المواطنة –  (الربط مع  الرئة).  وسرطان 

المجتمعية).

3

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

العقلية  الصحة  بين  اإليجابي  الترابط  يصف 
على  قدرة  ويظهر  والبدنية  واالجتماعية  والعاطفية 
أثرها  وتحليل  والسلبية  اإليجابية  المشاعر  تحديد 

على السلوك. (الربط مع المهارات الحياتية).

2

(2–2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

مسؤوًال  فــرًدا  ليكون  الضرورية،  السمات  يحّدد 
ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته،  ضمن 

(الربط مع المهارات اللغوية).
1

(2-2-2-2)

االتصال  في  الفعالة  المهارات  بين  ويميز  يقارن 
الصحة.  لتحسين  كوسيلة  اللفظي  وغير  اللفظي 

(الربط مع المهارات اللغوية والحياتية).
2

الضرورية   المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

للمحافظة  إستراتيجيات  ويعرض  األولويات،  يحدد 
بين  الخالفات  وحــل  الصحية  العالقات  على 

األشخاص.
2

(2-3-2-2)
والتفاوض  والرفض  التجنب  لمهارات  امتالكه  يظهر 

والتعاون ويطبقها لتعزيز العالقات الصحية.
3

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

واألعراض،  العدوى،  وطرائق  أسباب،  ويقيم  يناقش 
وغير  المعدية  األمــراض  من  الوقاية  وأساليب 
البشرية  المناعة  نقص  ــرض  (م مثل:  المعدية 

(اإليدز)، والسكري، والسرطان وأمراض القلب).

2

(2-1-3-2)

العائلة،  تاريخ  مع  المرض  مسببات  ارتباط  يصف 
مسببات  مع  الخطر  وعوامل  الفردية،  والقرارات 
األمراض والمشاكل الصحية األخرى وطرائق الوقاية 

منها.

2

(3-1-3-2)

المحافظة  في  اآلمنة  السلوكيات  تأثير  مدى  يحلل 
(يفسر  مثل:  األمــراض  من  والوقاية  الصحة  على 
الخمول  بين  وما  واألمراض  السهر  بين  ما  العالقة 

وأمراض قلة الحركة المزمنة غير المعدية).

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

10

تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

يشترك مع اآلخرين في تنظيم حمالت تعزز الرعاية 

(األشخاص  مثل:  بالعائالت  واالهتمام  واالحترام 

(/اإليدز)،  البشرية  المناعة  نقص  بمرض  المصابين 

الدراسات  مادة  مع  (الربط  والسرطان).  والسكري، 

االجتماعية).

3

(2-2-3-2)

أو  حمالت،  فريق  ومع  العمل  خالل  من  ينظم 

مخاطر  حول  إلكترونية  مواقع  ينشئ  أو  مناسبات، 

التدخين، والكحول، وتعاطي المخدرات ومشروبات 

على  والمنشطات  البنائية  والهرمونات  الطاقة 

الجسم.

3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)
عامة،  صحية  قضية  تشكل  التي  العوامل  يحّدد 

ويميز بين الوباء وبين األمراض الموسمية.
2

(2-3-3-2)
يختبر آثار تلوث الهواء على الكائنات الحية ويحدد 

طرائق الوقاية.
2

(3-3-3-2)

خالل  من  ال  أم  ملوثة  المياه  كانت  إذا  ما  يقرر 

المالحظة واستخدام التكنولوجيا وفحص أثرها على 

الكائنات الحية. (الربط مع العلوم).
3

(4-3-3-2)
يقترح خطة للتقليل من النفايات، وإعادة استخدام 

المواد، وإعادة التدوير وينفذها.
3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

تأثير  لتحديد  الشخصية،  الصحية  حالته  يحلل 

الحارة  ــواء  األج في  الرياضية  األنشطة  ممارسة 

والرطبة والصيام والدورة الشهرية. 
3

(2-4-3-2)
تتضمن  الصحة  لتعزيز  بدنية  لياقة  برامج  يصمم 

عوامل األمان والسالمة لتجنب اإلصابات.
3

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

لفئات  المقدمة  المعلومات  موثوقية  يقّيم 

مثل:  والخدمات  المنتجات  وكلفة  مختلفة  عمرية 

والمعلومات  األطفال،  تستهدف  التي  (اإلعالنات 

المقدمة للمراهقين، ...إلخ).

2

(2-1-4-2)
يحلل معلومات طبية دقيقة حول الثقافة الجسدية 

الشاملة من مصادر متنوعة.
2

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
الثقافي  والــتــنــوع  العائلة  تثري  كيف  يحلل 

السلوكيات الشخصية الصحية وتؤثر فيها.
2

(2-2-4-2)

والرسائل  واإلعــالم  والثقافة  العائلة  أثــر  يحّلل 

وقيمه  ومشاعره  الفرد  أفكار  على  االجتماعية 

وسلوكياته المتصلة بالجسد.
2

(3-2-4-2)
وقراراته من  الفرد  اإلعالم على سلوكيات  أثر  يحلل 

حيث صلتها بصورة الجسد.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

10

تابع/(4-2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)
يبدأ بتحليل إيجابيات وسلبيات المؤثرات الداخلية 

والخارجية من أجل تبني سلوكيات صحية إيجابية.
2

(2-3-4-2)

يبدأ بعرض استخدامات مختلفة ألنواع التكنولوجيا، 
اتخاذ  عند  المشكلة  ومهارات حل  واإلستراتيجيات، 

القرار بوضع أهداف لتعزيز الصحة.
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

للقرارات  المدى  وطويل  الــفــوري  باألثر  يتنبأ 
والعائلة  الفرد  على  الصحية  بالسلوكيات  المتعلقة 

والمجتمع.
2

(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)

مجالي  في  الوظائف  مختلف  بين  ويمّيز  يقارن 
التغذية،  (اختصاصي  مثل:  والصحة  البدنية  اللياقة 
العالج  اختصاصي   - البدنية  اللياقة  اختصاصي 

الطبيعي).

2

(2-1-5-2)
قطاع  في  المتوفرة  الوظائف  عن  بحًثا  يجري 

الرياضة والصحة وسلم الرواتب للموظفين.
3

مجال التربية البدنية (1)

11

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
الهوائيه ويعطي  الهوائية وغير  يقارن بين األنشطة 

أمثلة على كل منها.
2

(2-1-1-1)
المختلفة  اللعب  خطط  وإتقان  بفاعلية  يطبق 

ألنشطة رياضية مختارة.
3

(3-1-1-1)
أنشطة  في  مركبة  حركية  لمهارات  إتقاًنا  يظهر 

فردية وجماعية مختارة.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)

على  مبنية  ولآلخرين  ذاتية  صحية  برامج  يصمم 
تقييم  خالل  من  عليها  حصل  التي  المعلومات 

مستويات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
3

(1-1-2-2)
يطبق البرنامج البدني بما يتالئم مع قدراته البدنية 

مراعًيا مبادئ التغذية الصحية.
3

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)
لمفاهيم  األساسية  العناصر  ويحلل  ويقّيم  يطبق 

النشاط الرياضي.
3

(2-1-3-1)

يستخدم التكنولوجيا لتحديد نقاط القوة والضعف، 
ومراقبة  مناسب،  برنامج  وتصميم  األهداف،  ووضع 
التقدم في عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

3

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

وممارسات  قواعد  لوضع  اآلخــريــن  مع  يعمل 
واألنشطة  التعليمية  للمواقف  السالمة  وإجراءات 

الرياضية المختلفة.
3

(2-1-4-1)
متخصصة  لعبة  في  لالعب  المهاري  األداء  يحلل 

لتطوير أدائه.
3

(3-1-4-1)
إلى  تؤدي  التي  الرئيسة  العناصر  ويطبق  يحدد 

إتقان لعبة متخصصة.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

11

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

لحل  المناسبة  المهارات  استخدام  في  يبادر 
القيام  على  اآلخرين  وتشجيع  بسالم  الخالفات 

بالمثل.
3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(1-5-2)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

بكفاءة  العمل  على  تساعد  توعية  برامج  يصمم 
ممارسة  أثناء  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لحماية 

النشاط الرياضي.
3

مجال التربية الصحية (2)

11

(2-1): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)
في  ويشارك  والقوام،  الصحة  لتحسين  خطة  يضع 
أنشطة بدنية تتماشى مع قدراته ومهاراته البدنية. 

2

(2-1-1-2)
خطة  من  كجزء  جديدة  رياضية  أنشطة  يجرب 

لتحسين الصحة والقوام. 
3

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

والعقلية  الجسدية  التغيرات  ويحلل  يصف 
خالل  الحياة  مدى  على  تحدث  التي  والعاطفية 
العلوم  مادتي  مع  (الربط  العمرية.  المراحل 

والصحة النفسية).

2

(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

الطرائق  ويطبق  السابقة  السلوكية  المواقف  يحلل 
ومشاعره.  ورغباته  احتياجاته  عن  للتعبير  الصحية 

(الربط مع المهارات اللغوية والصحة النفسية).
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يقّيم السمات الضرورية، ليكون فرًدا مسؤوًال ضمن 
(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المهارات الحياتية).
3

(2-2-2-2)
يحدد المشاعر السلبية واإليجابية، ويحلل أثرها في 

السلوك. (الربط مع المهارات الحياتية).
3

الضرورية   المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

الخالف،  منع  إلستراتيجيات  استخدامه  يظهر 
األشخاص  ويحدد  صحية،  بطرائق  وحله  وإدارتــه، 
قد  التي  المجتمعية  والمصادر  واألقــران  البالغين 

تقدم المساعدة عند الحاجة.

3

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

يقيم مدى أهمية سياسات الصحة العامة والتدابير 
الصحة  تحسين  على  التأثير  في  وقدرتها  الحكومية 

والوقاية من األمراض.
2

(2-1-3-2)

على  الطبي  والتقدم  األبحاث  تأثير  مدى  يحلل 
المشاكل  على  والسيطرة  ــراض  األم من  الوقاية 

الصحية.
2

(3-1-3-2)

لتعزيز  مناسبة  إستراتيجيات  ويقيم  يستخدم 
الرفاهية، وتأخير ظهور المرض والتقليل من مخاطر 

المشاكل الصحية خالل مراحل العمر المتقدمة.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

11

تابع/(3-2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

على  المبنية  الدقيقة  المعلومات  مصادر  يحّدد 
(المواقع  مثل:  العالمية  الصحة  عــن  البحث 
اإللكترونية، واإلعالنات، والنشرات، واإلعالم، ...إلخ). 

(الربط مع مادة الدراسات االجتماعية).

1

(2-2-3-2)

يربط بين المكونات النشطة الموجودة في األدوية 
واآلثــار  المرغوبة  اإليجابية  ــار  اآلث مع  الشائعة 

السلبية للدواء. (الربط مع مادة الكيمياء)
2

(3-2-3-2)

مثل:  متنوعة  ألدويــة  التسويقية  الحمالت  يحلل 
البنائية،  الهرمونات  الوزن،  القلب، تخفيف  (أمراض 

نمو الشعر، ...إلخ).
2

(4-2-3-2)
يحلل آثار التدخين والكحول على الجنين واألطفال 

في مرحلة النمو ويكتب تقرير.
3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)

المحلية  الخطط  حــول  الحالية  الوثائق  يحلل 
الموسمية  واألمراض  األوبئة  على  للقضاء  والعالمية 
...إلخ).  السحايا واألنفلونزا،  والتهاب  (المالريا  مثل: 

(الربط مع مادة العلوم االجتماعية واللغوية).

3

(2-3-3-2)

والعالمية  المحلية  المبذولة  الجهود  نتائج  يحلل 
في المجال البيئي من أجل المحافظة على الصحة 
الصرف  مياه  ومعالجة  المياه،  (تكرير  مثل:  البيئة 

الصحي، ...إلخ).

3

(3-3-3-2)

الحشرية  والمبيدات  متنوعة،  ملوثات  آثار  يتعرف 
والمصادر  المحاصيل  على  السكاني  والتزايد 
االجتماعية  الدراسات  مادة  مع  (الربط  الغذائي. 

واللغوية).

3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)
يحلل حالته الصحية الشخصية لتحديد االحتياجات 

حسب األولوية.
3

(2-4-3-2)
يصمم وينفذ برامج لياقة بدنية باتباع عوامل األمن 

والسالمة لتجنب اإلصابات.
3

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

يقّيم المصادر التي توفر معلومات وخدمات صحية 
لنفسه  والمجتمع  والمدرسة،  البيت،  من  موثوقة 

ولآلخرين.
2

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)

يظهر فهًما بأن التقدم العلمي التكنولوجي يساعده 
(المواد  مثًال:  ورفاهيته  صحته  في  التحكم  على 

الطبية الصيدالنية، والجراحة التجميلية).
2

(2-2-4-2)

بسبب  تظهر  التي  األخالقية  للقضايا  فهًما  يظهر 
واللياقة  الصحة  صناعات  في  التكنولوجيا  استخدام 

البدنية.
2

(3-2-4-2)

من  والرفاهية  بالصحة  المتعلقة  المعلومات  يَقيم 
المثال:  سبيل  على  التحيزات،  عن  اإلعالم  وسائل 
وتعزيز  (األفالم)،  في  للتدخين  طابع جذاب  إضفاء 

دور نماذج غير واقعية في (المجالت).

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

11

تابع/(4-2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)
الداخلية  المؤثرات  وسلبيات  إيجابيات  يحلل 

2والخارجية من أجل تبني سلوكيات صحية إيجابية.

(2-3-4-2)

إستراتيجيات  تطبيق  في  التكنولوجيا  يستخدم 
أهداف  بوضع  القرار  اتخاذ  على  تساعده  متنوعة 
 21 القرن  مهارات  مع  (الربط  الصحة.  لتحسين 

والتكنولوجيا)

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

بالصحة  المتعلقة  القرارات  أن  كيف  ويحلل  يصف 
أو  العائلة  من  معلومات  مصادر  باستخدام  تتأثر 

المدرسة أو المجتمع.
2

(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)
في  للمهن  الضرورية  والمؤهالت  المهارات  يعدد 

1اللياقة البدنية والصحة.

مجال التربية البدنية (1)

12

(1-1): المهارات 

الحركية

(1-1-1): يظهر كفاءة في أداء المهارات 

ألداء  الالزمة  الحركة  وأنماط  الحركية 

مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
التي  والمبادئ  الحركة  بمفاهيم  معرفة  يظهر 

1تساهم في تحسين أداء المهارات.

(2-1-1-1)
يزيد قدرته على استخدام الحركة والتصور الذهني 

2لألداء الرياضي.

(3-1-1-1)
وأداء  أدائه  لتحليل  الحركة  ومبادئ  مفاهيم  يطبق 

3اآلخرين. 

(4-1-1-1)
نشاط  في  مهاراته  لتحسين  ذاتيٍّا  برنامًجا  يصمم 

3رياضي مختار.

(1-2): اللياقة 

البدنية

البدنية  اللياقة  مفاهيم  يدمج   :(1-2-1)

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

 (1-1-2-1)

على  مبنيًة  ولآلخرين  ذاتية  صحية  برامج  يصمم 
تقييم  خالل  من  عليها  حصل  التي  المعلومات 

مستويات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
3

 (2-1-2-1)
يطبق ويقييم البرنامج البدني الشخصي بما يتالئم 

3مع قدراته البدنية مراعًيا مبادئ التغذية الصحية.

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتفاعل  الذات  عن  والتعبير  والتحدي، 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

لمفاهيم  األساسية  العناصر  ويحلل  ويقّيم  يطبق 
التصاعدية  الزيادة  إلى  وصوًال  الرياضي  النشاط 

لمكونات التدريب.
3

(2-1-3-1)
لتحقيق  الرياضية  البرامج  مستوى  ويقيم  يحلل 

3أفضل النتائج لتعزيز الصورة اإليجابية للذات.

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

رياضية  أنشطة  وأداء  تعلم  عند  الحركة 

جديدة.

(1-1-4-1)

المالحظة  خالل  من  الزمالء  وأداء  ــذات  ال يقّيم 
ويعطي  المسجلة،  (الفيديو)  شرائط  أو  المباشرة، 

مقترحات مناسبة للتحسين.
3

(2-1-4-1)
وأداء  أدائه  لتحليل  الحركة  ومبادئ  مفاهيم  يطبق 

3اآلخرين.
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية البدنية (1)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي. 

(1-1-5-1)
أهداف  إنجاز  أجل  من  والتعاون  القيادة  يظهر 

أنشطة رياضية مختلفة.
3

(2-1-5-1)
اللوم  وضع  دون  الشخصي  أدائه  مشكالت  يقّيم 

على اآلخرين.
3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

بكفاءة  العمل  على  تساعد  توعية  برامج  يصمم 

ممارسة  أثناء  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لحماية 

النشاط الرياضي.
3

مجال التربية الصحية (2)

12

(1-2): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

أنشطة  في  للمشاركة  خطًطا  وينفذ  قرارات  يتخذ 

والمشاعر  االهتمامات  على  مبنية  مختلفة  بدنية 

اإليجابية نحو اإلنجاز في الحياة اليومية.
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

والعقلية  الجسدية  التغيرات  ويحلل  يصف 

والعاطفية التي تحدث على مدى المراحل العمرية 

مثل:  المشكالت  أسباب  ذلك  في  بما  المختلفة، 

مختلفة  لقضايا  والحلول  العقم)  حدوث  (أسباب 

مثل: (العالج بالهرمونات). (الربط مع مادة العلوم 

والصحة النفسية).

3

(2-2-1-2)

ومتكامًال  متوازًنا  غذائيٍّا  برنامًجا  لنفسه  يصمم 

االلتزام  مع  وينفذه  الغذائي،  بالهرم  باالستعانة 

(الربط  منتظم.  بشكل  البدنية  األنشطة  بممارسة 

مع المهارات اللغوية والصحة النفسية).

3

(2-2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

الطرائق  ويطور  السابقة  السلوكية  مواقفه  يحلل 

ومشاعره.  ورغباته  احتياجاته  عن  للتعبير  الصحية، 

(الربط مع المهارات اللغوية والصحة النفسية).
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

مع  بفعالية  للتواصل  الضرورية  المهارات  يتقن 

المهارات  مع  (الربط  واآلخرين.  والرفاق  العائلة 

الحياتية).
3

(2-2-2-2)

العناية والرعاية الصحية والتعاطف واالحترام  يعزز 

سوء  أو  تحيز  دون  اآلخرين  نحو  والمسؤولية 

معاملة أو تمييز. (الربط مع المهارات الحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(3-2-2)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

الخالف،  منع  إلستراتيجيات  استخدامه  يظهر 

األشخاص  ويحدد  صحية،  بطرائق  وحله  وإدارتــه، 

قد  التي  المجتمعية  والمصادر  واألقــران  البالغين 

تقدم المساعدة عند الحاجة.

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12

(2-3): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات والصحة 

البيئية

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

من  والوقاية  الصحة،  بتحسين  المرتبطة 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات

(1-1-3-2)

إستراتيجيات  ويضمنه  شخصيٍّا  صحيٍّا  سجًال  ينشئ 
وتأخير  المستقبل،  في  الرفاهية  لتعزيز  مناسبه 
المشاكل  مخاطر  من  والتقليل  المرض  ظهور 

الصحية خالل مراحل العمر المتقدمة.

3

(2-1-3-2)

من خطر  تزيد  التي  العوامل  ويحلل  أبحاًثا،  يجري 
المعدية  غير  واألمراض  المعدية  باألمراض  اإلصابة 
ــدز)،  (اإلي البشرية  المناعة  نقص  (فيروس  مثل: 
الجنسي،  االتــصــال  عبر  تنتقل  التي  ـــراض  واألم
والتهاب  القلب،  وأمــراض  والسرطان،  والسكري، 

الكبد).

3

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)
واإليقاع  البيولوجية  الساعة  ألهمية  فهًما  يظهر 

3الحيوي للنوم وتناول الطعام لتعزيز الصحة.

(2-2-3-2)

حمالت  تنظيم  أجــل  من  اآلخــريــن  مع  يشترك 
مثل:  بالعائالت  واالهتمام  والمراعاة  الرعاية  تعزز 

(مشروع خدمة التعلم). (الربط مع مادة األحياء).
3

(3-2-3-2)

عن  معلومات  يتضمن  شخصيٍّا  طبيٍّا  ملًفا  يعد 
األدوية التي يثبت ضررها على المتعلم مثل: (اآلثار 
يبدو  التي  تلك  وأيًضا  ...إلخ)  الحساسية،  الجانبية، 
ألم  لتخفيف  (األسبيرين  مثل:  إيجابيٍّا  أثرًا  لها  أن 

الصداع).

3

(4-2-3-2)
لبعض  الجانبية  اآلثار  أو  بالمخاطر  اآلخرين  يقنع 
3المخدرات واألدوية. (الربط مع المهارات اللغوية).

(5-2-3-2)

من  بدًال  والعافية  للصحة  بديلة  وسائل  يستكشف 
الضغط  لتخفيف  غفوة  (أخذ  مثل:  لألدوية  اللجوء 
بشكل  الوقت  وتخطيط  األسبرين،  تناول  مقابل 
للبقاء  الكافيين  حبوب  تناول  مقابل  مناسب 

مستيقًظا، ...إلخ).

3

(6-2-3-2)

المثال:  سبيل  على  الصحة  عن  موقًفا  يتبّنى 
الكائنات  النظيفة،  المياه  السكري،  (البدانة، 
المعدلة وراثيٍّا، وغيرها) باستخدام معلومات دقيقة 
من خالل عرًضا تقديميٍّا، أو معرًضا، أو بحًثا مقنًعا، 

أو غير ذلك. (الربط بمادة األحياء).

3

بالمفاهيم  ــا  وعــًي يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)
قضية  حول  للعامة  معلومات  لتوفير  خطة  يعد 

3صحية (في حالة إنتشار مرض موسمي).

(2-3-3-2)

السياسات  تضع  التي  المختلفة  المنظمات  يحدد 
البيئية  الصحة  بقضايا  المتعلقة  العمل  وخطط 

العامة مثل: (منظمة الصحة العالمية).
3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

الصحية  الحالة  لتحليل  وأدوات  مهاراته  يستخدم 
كتلة  (مقياس  مثل:  احتياجاته  وتحديد  الشخصية 
لتحديد محيط  القياس  وأشرطة  والجداول،  الجسم، 

الوسط …إلخ).

3

(2-4-3-2)
يقنع اآلخرين باالشتراك في سلوكيات آمنة بدًال من 

3السلوكيات الخطرة والمؤذية التي تضر المجتمع.

PE_Health.indd   72PE_Health.indd   72 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



73

تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب الصف:

تابع/مجال التربية الصحية (2)

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12

(2-4): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

الدقيقة  الطبية  المعلومات  كانت  إذا  فيما  يبحث 
العائلة،  مــن  الشاملة  الجسدية  التربية  عــن 
الصحة،  واختصاصي  المدرسة،  في  والعاملين 

ومسؤولين آخرين من البالغين تلبي معيار الدقة.

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية،  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
الفرد يمكن أن  يظهر فهًما بأن خيارات نمط حياة 

1تؤثر في اآلخرين مثل العائلة والمجتمع.

(2-2-4-2)

التحكم  على  مساعدتنا  في  التكنولوجيا  دور  يقّيم 
الصيدالنية،  (المواد  مثل:  وعافيتنا  صحتنا  في 

والجراحة التجميلية وعملية ربط المعدة).
2

(3-2-4-2)

بسبب  تظهر  التي  األخالقية  القضايا  في  يناظر 
واللياقة  الصحة  صناعات  في  التكنولوجيا  استخدام 

البدنية.
2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

تكنولوجية  تطبيقات  تصميم  أو  استخدام  يشجع 
متنوعة، وإستراتيجيات ومهارات حل المشكلة عند 

اتخاذ قرار وضع أهداف لتعزيز الصحة.
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

قــرارات  اتخاذ  عند  متنوعة  إستراتيجيات  يظهر 
3متعلقة بتعزيز الصحة.

(2-5): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

ــي مجال  ف الــمــهــن  ــن  ع مــعــلــومــات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)
يحدد االتجاهات في مجال اللياقة البدنية والصحة 

1ويالحظ األماكن التي يحتمل فيها وجود وظائف.
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الّرتبية البدنّية والّصحّية
املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور
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املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1-1): المهارات 

الحركية

KG

أداء  فــي  ــفــاءة  ك يظهر   :(1-1-1)

الحركة  وأنــمــاط  الحركية  المهارات 

من  متنوعة  مجموعة  ألداء  الالزمة 

األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)

الحركية  المهارات  أداء  في  التناسق  إظهار  يحاول 
والقوة  والتوازن،  السيطرة،  باستخدام  األساسية 

والتنسيق بمساعدة المعلمة.
1

(2-1-1-1)

يظهر القدرة على التوقف والتحرك حسب اإلشارة، 
األماكن  وفي  الجسم  في  التحكم  مع  الفراغ  في 
الموسيقا  مع  (االنتقال  مثل:  والمغلقة  المفتوحة 
باستخدام جزء أو أكثر من أجزاء الجسم، واألنشطة 

البدنية، والطالقة الحركية) بمساعدة المعلمة.

2

(3-1-1-1)

المتصلة  لألنشطة  المشكلة  حل  مهارات  يطبق 
بالحركة عبر التغلب على صعوبات الحركة البسيطة 
الجسم   أجــزاء  من  أكثر  أو  واحد  جزء  باستخدام 

بمساعدة المعلمة.

3

1

(1-1-1-1)
الحركية األساسية  المهارات  أداء  التنسيق في  يظهر 

باستخدام السيطرة، والتوازن، والقوة والتوافق.
1

(1-1-1-2)

يظهر القدرة على التوقف والتحرك حسب اإلشارة، 
في  والتحرك  متسلسلة،  مهارات  عدة  بين  والجمع 
الفراغ مع التحكم في الجسم في األماكن المفتوحة 
باستخدام  الموسيقا  مع  (االنتقال  مثل:  والمغلقة 

جزء واحد أو أكثر من أجزاء الجسم).

1

(1-1-1-3)

لألنشطة  المشكلة  حل  مهارات  تطبيق  في  يستقل 
المتصلة بالحركة عبر التغلب على صعوبات الحركة 
أجزاء  من  أكثر  أو  واحد  جزء  باستخدام  البسيطة 

الجسم.

1

2

(1-1-1-1)

الكبرى  الحركية  المهارات  أداء  بتنسيق  يبدأ 
مركبة  أنشطة  في  المشاركة  أجل  من  والدقيقة 

وطالقة حركية.
1

(1-1-1-2)

المتعلقة  المشكلة  حل  مهارات  بتطبيق  يبدأ 
الحركة  صعوبات  على  التغلب  عبر  باألنشطة 

باستخدام جزء أو أكثر من أجزاء الجسم.
1

(1-1-1-3)

وغير  االنتقالية  الحركات  ربــط  بتطبيق  يبدأ 
أنشطة  أداء  أثناء  األدوات  ويستخدم  االنتقالية، 

رياضية متنوعة.
1

3

(1-1-1-1)

الكبرى  الحركة  مــهــارات  بين  ــه  أدائ في  ينسق 
مركبة  أنشطة  في  المشاركة  أجل  من  والدقيقة 

لتنمية الطالقة الحركية.
3

(1-1-1-2)

المتصلة  الحركات  المشكلة في  يطبق مهارات حل 
باستخدام  الصعوبات  على  التغلب  عبر  باألنشطة 

جزء أو أكثر من أجزاء الجسم.
3

(1-1-1-3)

االنتقالية،  وغير  االنتقالية  الحركات  ربط  يطبق 
أنشطة  أداء  أثناء  الرياضية  األدوات  ويستخدم 

رياضية متنوعة فردية ومع اآلخرين.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(1-1): 

المهارات الحركية

4

أداء  في  كفاءة  يظهر  تابع/(1-1-1): 

الحركة  وأنــمــاط  الحركية  المهارات 

من  متنوعة  مجموعة  ألداء  الالزمة 

األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)

والدقيقة  الكبرى  الحركة  مهارات  أداء  بين  ينسق 

إبداعية  وحركات  مركبة  أنشطة  تنفيذ  أجل  من 

(يستخدم السيطرة، والتوازن، والقوة، والتوافق).
3

(1-1-1-2)
على  للتغلب  المشكالت  حــل  مــهــارات  يطبق 

الصعوبات الحركية.
3

(1-1-1-3)
أداء  في  األجهزة  وباستخدام  اآلخرين  مع  يشارك 

المهارات الحركية في األنشطة الرياضية.
3

5

(1-1-1-1)
أنــواع  من  وناضًجا  نمائيٍّا  متطورًا  شكًال  يــؤدي 

المهارات الحركية لأللعاب الرياضية المختلفة.
3

(1-1-1-2)

الرياضية  لأللعاب  الحركية  المهارات  بين  يدمج 

وأنشطة  نمائيٍّا  متوافقة  حركات  في  للمشاركة 

بدنية.
3

(1-1-1-3)

ومهام  متنوعة،  مطورة  رياضية  ألعاب  في  يشارك 

الحركي  التعبير  في  إبداعية  وحركات  متوافقة، 

والسباحة واألنشطة الرياضية.
3

6

 (1-1-1-1)
لمختلف  ــه  أدائ في  الحركية  المهارات  يوظف 

األنشطة الرياضية.
2

(1-1-1-2)
يطبق المهارات الحركية في التمرين على األنشطة 

الرياضية الفردية والجماعية المختارة.
3

7

(1-1-1-1)
لتشكيل  الحركية  المهارات  من  تعلمه  ما  يوظف 

جملة حركية متزايدة التعقيد.
2

(1-1-1-2)
يطور كفاءة متزايدة في مهارات حركية أكثر تقدًما 

وتخصصية.
2

(1-1-1-3)

وجماعية  وزوجية  فردية  وأنشطة  مهام  في  يشارك 

والتعبير  اإلبداعية،  الحركات  أداء  وفي  متنوعة؛ 

الحركي، والسباحة واأللعاب الرياضية.
3

8

(1-1-1-1)
أدائه  في  تعلمها  التي  الحركية  المهارات  يوظف 

ألنشطة رياضية متزايدة التخصص والدقة.
3

(1-1-1-2)
يطور كفاءة متزايدة في مهارات حركية أكثر تقدًما 

وتخصصية.
3

(1-1-1-3)

وجماعية  وزوجية  فردية  وأنشطة  مهام  في  يشارك 

والتعبير  اإلبداعية،  الحركات  أداء  وفي  متنوعة؛ 

الحركي، والسباحة واأللعاب الرياضية.
3

9

(1-1-1-1)
التي  الحركية  المهارات  تطبيق  في  كفاءة  يظهر 

تعلمها من أجل تنفيذ مهارات أكثر تعقيًدا.
2

2يطور مهارات متقدمة في أنشطة رياضية مختارة.(1-1-1-2)

(1-1-1-3)
يستخدم نماذج وحركات مركبة في مواقف اللعب 

المختلفة.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(1-1): 

المهارات الحركية

10

أداء  في  كفاءة  يظهر  تابع/(1-1-1): 

الحركة  وأنــمــاط  الحركية  المهارات 

من  متنوعة  مجموعة  ألداء  الالزمة 

األنشطة الرياضية.

(1-1-1-1)
التي  الحركية  المهارات  تطبيق  في  كفاءة  يظهر 

تعلمها من أجل تنفيذ مهارات أكثر تطورًا وتعقيًدا.
3

(1-1-1-2)
يستخدم بتكرار وبإتقان نماذج وحركات مركبة في 

بيئات ديناميكية متنوعة.
3

(1-1-1-3)
رياضية  أنشطة  في  متقدمة  مهارات  بازدياد  يطور 

مختارة.
3

11

(1-1-1-1)
الهوائية ويعطي  الهوائية وغير  يقارن بين األنشطة 

أمثلة على كل منها.
2

(1-1-1-2)
المختلفة  اللعب  خطط  وإتقان  بفاعلية  يطبق 

ألنشطة رياضية مختارة.
3

(1-1-1-3)
أنشطة  في  مركبة  حركية  لمهارات  إتقاًنا  يظهر 

فردية وجماعية مختارة.
3

12

(1-1-1-1)
التي  والمبادئ  الحركة  بمفاهيم  معرفة  يظهر 

تساهم في تحسين أداء المهارات.
1

(1-1-1-2)
يزيد قدرته على استخدام الحركة والتصور الذهني 

لألداء الرياضي.
2

(1-1-1-3)
وأداء  أدائه  لتحليل  الحركة  ومبادئ  مفاهيم  يطبق 

اآلخرين.
3

(1-1-1-4)
نشاط  في  مهاراته  لتحسين  ذاتيٍّا  برنامًجا  يصمم 

رياضي مختار.
3

(1-2): اللياقة 

البدنية

KG

البدنية  النشاط  أهمية  يدرك   :(1-2-1)

والغذاء الجيد من أجل المحافظة على 

الوزن  على  والمحافظة  جيدة  صحة 

والقوام السليم على مدى الحياة.

(1-1-2-1)

البدنية  األنشطة  ممارسة  ألهمية  فهًما  يظهر 

(الجري،  مثل:  الجسد  على  وتأثيرها  المختلفة 

القلب  دقات  من  تجعل  والتي  والجلوس  والمشي، 

على  بطيئة  أو  سريعة،  أو  جًدا،  سريعة  والتنفس 

التوالي) بمساعدة المعلمة.

1

(2-1-2-1)

يعتبرها  التي  البدنية  األنشطة  من  عــدًدا  يحدد 

ممتعة، ويمارسها من خالل المشاركة في الحركات 

اإلبداعية والتعبيرالحركي بمساعدة المعلمة.
3

1

(1-2-1): يدمج مفاهيم اللياقة البدنية 

لتحسين  اليومية  حياته  في  والصحة 

البدنية  واللياقة  الصحة  مستوى 

والمحافظة عليهما.

(1-2-1-1)

الرياضي  النشاط  حول  ومالحظاته  مشاعره  يصف 

التمرين  خالل  يشعر  (كيف  جسمه  على  وأثــره 

الطعام  تــنــاول  وبعد  وقبل  وبــعــده،  الرياضي 

بمساعدة المعلمة).

1

(1-2-1-2)

البدنية  األنشطة  ممارسة  ألهمية  فهًما  يظهر 

(الجري،  مثل:  الجسد  على  وتأثيرها  المختلفة 

القلب  دقات  من  تجعل  والتي  والجلوس  والمشي، 

على  بطيئة  أو  سريعة،  أو  جًدا،  سريعة  والتنفس 

التوالي).

2

(1-2-1-3)

يعتبرها  التي  البدنية  األنشطة  من  عــدًدا  يحدد 

ممتعة، ويمارسها من خالل المشاركة في الحركات 

اإلبداعية والتعبير الحركي.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(2-1): 

اللياقة البدنية

2

اللياقة  مفاهيم  يدمج  تابع/(1-2-1): 

اليومية  حياته  في  والصحة  البدنية 

واللياقة  الصحة  مستوى  لتحسين 

البدنية والمحافظة عليهما.

(1-2-1-1)

يتعرّف المؤشرات الفسيولوجية للتمرين أثناء وبعد 

النشاط البدني مثل: (معدل ضربات القلب، حرارة 

التعرق، والعطش).(الربط مع مادة العلوم  الجسم، 

العامة).

1

(1-2-1-2)

يظهر فهمه للعالقة بين األنشطة الرياضية وعناصر 

اللياقة البدنية لتحسين مستوي الصحة مثل: ُيعرف 

حالة  تحسين  على  (التحمل  من  كًال  تدريبات  أثر 

زيادة حجم  على  القوة   - التنفسي  والجهاز  القلب 

الحركي  المدى  تحسين  على  المرونة   - العضالت 

التكوين  على  وأثرها  التغذوية  الحالة   - للمفاصل 

الجسماني).

2

3

(1-2-1-1)
في  كفاءته  لزيادة  الرياضية  األنشطة  يمارس 

المهارات المتخصصة.
1

(1-2-2-1)

وعناصر  الرياضية  األنشطة  بين  العالقة  يشرح 

مثل:  الصحة  مستوي  تعزيز  في  البدنية  اللياقة 

تحسين  على  (التحمل  من  كًال  تدريبات  أثر  ُيعرف 

زيادة  على  القوة   - التنفسي  والجهاز  القلب  حالة 

المدى  تحسين  على  المرونة   - العضالت  حجم 

على  وأثرها  التغذوية  الحالة   - للمفاصل  الحركي 

التكوين الجسماني).

2

4

(1-2-1-1)
يربط بشكل صحيح بين نتائج فحص اللياقة البدنية 

مع مستويات التغذية والحالة الصحية الشخصية.
2

(1-2-1-2)

أثناء  للتمرين  الفسيولوجية  المؤشرات  يتعرف 

البدني ويعدد األسباب مثل: (معدل  النشاط  وبعد 

ضربات القلب، حرارة الجسم، التعرق، والعطش).
2

5

(1-2-1-1)

اللياقة  مستويات  بتقييم  ومعرفة  مهارات  يظهر 

ويحافظ  ينميها  رياضية  بأنشطة  ويشارك  البدنية، 

عليها.
1

(2-1-2-1)

الرياضي  للتمرين  الفسيولوجية  االستجابات  يطبق 

والتوازن  البدنية  اللياقة  مستوى  مع  المرتبط 

الغذائي للفرد.
3

6

(1-1-2-1)
يظهر فهمه لمكونات حمل التدريب الرياضي مثل:  

(الشدة، الكثافة، الحجم).
1

(2-1-2-1)
يحلل نتائج عنصر واحد أو أكثر من عناصر اللياقة 

البدنية المرتبطة بالصحة.
3

7(1-1-2-1)
بتقييم  معرفته  ويطبق  رياضية،  أنشطة  في  يشارك 

مستويات اللياقة البدنية لتطوير أدائه.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(2-1): 

اللياقة البدنية

8

اللياقة  مفاهيم  يدمج  تابع/(1-2-1): 

اليومية  حياته  في  والصحة  البدنية 

واللياقة  الصحة  مستوى  لتحسين 

البدنية والمحافظة عليهما.

(1-1-2-1)

للتمرين  الفسيولوجية  االستجابات  ويقّيم  يطبق 
البدنية  اللياقة  مستوى  مع  المرتبط  الرياضي 

والتوازن الغذائي للفرد.
3

9(1-1-2-1)
مستويات  لتعديل  الفسيولوجية  البيانات  يستخدم 

3التمرين ونوع الغذاء لتحسين الصحة.

10

(1-1-2-1)

للمحافظة  ويطبقها  ويقيمها  رياضية  أنشطة  يختار 
ومدى  والصحية  البدنية  لياقته  مستوى  على 

تحسينها.
3

(2-1-2-1)

المرتبطة  البدنية  اللياقة  تقييم  نتائج  يستخدم 
بالصحة لتوجيه التغييرات التي يجريها على برامجه 

للنشاطات البدنية.
3

11

(1-1-2-1)

على  مبنية  ولآلخرين  ذاتية  صحية  برامج  يصمم 
تقييم  خالل  من  عليها  حصل  التي  المعلومات 

مستويات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
3

(1-2-1-2)
مع  يتالئم  بما  الشخصي  البدني  البرنامج  يطبق 

3قدراته البدنية مراعًيا مبادئ التغذية الصحية.

12

(1-1-2-1)

على  مبنية  ولآلخرين  ذاتية  صحية  برامج  يصمم 
تقييم  خالل  من  عليها  حصل  التي  المعلومات 

مستويات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
3

(2-1-2-1)
يطبق ويقييم البرنامج البدني الشخصي بما يتالئم 

3مع قدراته البدنية مراعًيا مبادئ التغذية الصحية.

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

KG

األنشطة  في  بانتظام  يشارك   :(1-3-1)

واالستمتاع،  الصحة،  أجل  من  البدنية 

والتحدي، والتعبير عن الذات والتفاعل 

حياة  نمط  على  للمحافظة  االجتماعي 

صحي نشط.

(1-1-3-1)

األساسية  الحركية  المهارات  أداء  بأن  فهمه  يظهر 
الجسم،  من  مختلفة  بأجزاء  أداؤها  يتم  المختلفة 
بالقدم،  يتم  (الركل  مثل:  مجتمعة  أو  لوحدها 

والرمي باليد) (بمساعدة المعلمة).

1

(2-1-3-1)
التي  الرياضية  األنشطة  من  واسع  بمدى  يشترك 

2تختارها المعلمة ويبادر بها.

(3-1-3-1)
الحركية  المهارات  من  سلسلة  أداء  بين  يجمع 

3األساسية بطريقة منظمة (بمساعدة المعلمة).

1

(1-1-3-1)

األساسية  الحركية  المهارات  بأن  معرفته  يظهر 
الجسم،  من  مختلفة  بأجزاء  أداؤها  يتم  المختلفة 
بالقدم،  يتم  (الركل  مثل:  مجتمعة  أو  لوحدها 

والرمي باليد).

1

(2-1-3-1)
يشارك في المهارات الحركية األساسية التي تختارها 

2المعلمة ويبادر بها.

(3-1-3-1)
الحركية  المهارات  من  سلسلة  أداء  بين  يجمع 

3األساسية بطريقة منظمة.

2

(1-1-3-1)
نوع  في  المبسطة  القوانين  ببعض  معرفتة  يظهر 

1النشاط الرياضي الذي يمارسه.

(2-1-3-1)
يشارك في المهارات الحركية األساسية بحيث يكون 

2أكثرها من اختياره وأقلها من تقديم المعلمة.

(3-1-3-1)
الحركية  المهارات  من  سلسلة  أداء  بين  يجمع 

3األساسية بطريقة منظمة.
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

3

في  بانتظام  يشارك  تــابــع/(1-3-1): 

الصحة،  أجــل  من  البدنية  األنشطة 

عن  والتعبير  والتحدي،  واالستمتاع، 

للمحافظة  االجتماعي  والتفاعل  الذات 

على نمط حياة صحي نشط.

(1-1-3-1)
الحركات  من  متنوعة  لمجموعة  فهًما  يظهر 

الرياضية، وكيف تؤثر على الجسم.

(2-1-3-1)

األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  في  بانتظام  يشارك 

للمرحلة  والمالئمة  النشطة  إلى  المعتدلة  الرياضية 

العمرية.
2

(3-1-3-1)
يظهر فهمه لمفاهيم النشاط الرياضي التي تساعد 

على تطوير أداء المهارة الحركية.
3

4

(1-1-3-1)
األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  أن  كيف  يشرح 

البدنية تؤثر في صحة الجسم.
1

(2-1-3-1)
رفع  في  الرياضي  النشاط  ممارسة  أهمية  يشرح 

مستوى الصحة واالستمتاع والتعبير عن الذات.
2

(3-1-3-1)
لتطوير  الرياضي  النشاط  لمفاهيم  فهمه  يطبق 

تسلسل أداء المهارة الحركية.
3

5(1-1-3-1)

يطبق معرفته بأهمية ممارسة النشاط الرياضي في 

رفع مستوى الصحة واالستمتاع والتعبير عن الذات 

بسيط  بدنية  لياقة  برنامج  إعداد  أو  المشاركة  في 

مع زمالئه وبمساعدة المعلمة.

3

6

(1-1-3-1)
يختاره،  الــذي  الرياضي  النشاط  قوانين  يتعرف 

ويلتزم بها ويشارك بالمعلومة مع أقرانه.
1

(2-1-3-1)
يمارسه  الذي  البدني  النشاط  نوع  ويقرر  يحدد 

ومدى مناسبته لجسمه.
2

(3-1-3-1)
المهارات  من  الهدف  بين  للروابط  فهمه  يظهر 

الرياضية وتأثيرها على اللياقة البدنية.
3

7

(1-1-3-1)

لقوانين  تطبيقه  خالل  من  قيادية  أدواًرا  يــؤدي 

النشاط الرياضي المختار ويلتزم بها ويشجع زمالءه 

على القيام بذلك.
2

(2-1-3-1)
يطبق فهمه للروابط بين أغراض المهارات الحركية 

وتأثيرها على اللياقة البدنية.
3

8

(1-1-3-1)

أفضل  عن  للبحث  األساسية  المصطلحات  يتعرف 

التكنولوجيا ومهارات  (الربط مع  الرياضية.  البرامج 
القرن 21)

1

(2-1-3-1)
تأثيرها  مدى  حيث  من  الرياضية  األنشطة  يصنف 

على أجهزة الجسم الحيوية.
2

9

(1-1-3-1)
يحدد أولويات لممارسة نوع النشاط الرياضي الذي 

يرفع مستوى الكفاءة البدنية والفسيولوجية.
2

(2-1-3-1)

الخطاب  بن  عمر  الصحابي  دعــوة  أهمية  يفسر 

الخيل“.  وركوب  والرماية  السباحة  أوالدكم  ”علموا 

(الربط مع مادة التربية اإلسالمية).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1-3): األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة البدنية

10

في  بانتظام  يشارك  تــابــع/(1-3-1): 

الصحة،  أجــل  من  البدنية  األنشطة 

عن  والتعبير  والتحدي،  واالستمتاع، 

للمحافظة  االجتماعي  والتفاعل  الذات 

على نمط حياة صحي نشط.

(1-1-3-1)

من  متنوعة  مجموعة  في  الحركية  المهارات  يطبق 
في  متطورة  مستويات  لتحقيق  البدنية  األنشطة 

األداء.
3

(2-1-3-1)

رياضية  أنشطة  في  المدرسة  وبعد  أثناء  يشارك 
تعزز  شخصية  أهــداف  تحقيق  أجل  من  متنوعة 

تطوير وتحسين مستوى اللياقة البدنية.
3

(3-1-3-1)

وضع  على  القدرة  لتحسين  التكنولوجيا  يستخدم 
اللياقة  لزيادة  مالئم  برنامج  وتصميم  األهــداف 

البدنية.
3

11

(1-1-3-1)
لمفاهيم  األساسية  العناصر  ويحلل  ويقّيم  يطبق 

النشاط الرياضي.
3

(2-1-3-1)

يستخدم التكنولوجيا لتحديد نقاط القوة والضعف، 
ومراقبة  مناسب،  برنامج  وتصميم  األهداف،  ووضع 
التقدم في عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

3

12

(1-1-3-1)

لمفاهيم  األساسية  العناصر  ويحلل  ويقّيم  يطبق 
التصاعدية  الزيادة  إلى  وصوًال  الرياضي  النشاط 

لمكونات التدريب.
3

(2-1-3-1)
لتحقيق  الرياضية  البرامج  مستوى  ويقيم  يحلل 

أفضل النتائج لتعزيز الصورة اإليجابية للذات.
3

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

KG

وإستراتيجيات  قواعد  يطبق   :(1-4-1)

الحركة عند تعلم وأداء أنشطة رياضية 

جديدة.

(4-1 1-1)

تعريف  خالل  من  الجسم  بمفاهيم  وعيه  يظهر 
بمساعدة  للجسم  والصغيرة  الكبيرة  األجـــزاء 

المعلمة.
1

(2-1-4-1)
الخاص  (الفراغ  المساحة  لمفاهيم  استيعاًبا  يظهر 

والفراغ العام) بمساعدة المعلمة.
1

(3-1-4-1)

لمرحلته  المناسبة  السالمة  وإجراءات  قواعد  يتبع 
مساعدة  مع  والملعب  الصفية  الغرفة  في  العمرية 

المعلمة.
1

1

(1-1-4-1)

تعريف  خالل  من  الجسم  بمفاهيم  وعًيا  يظهر 
واستيعاًبا  للجسم؛  والصغيرة  الكبيرة  األجــزاء 
الخاص  الفراغ  تعريف  عبر  المساحة  لمفاهيم 

والعام مع مساعدة المعلمة.

1

(2-1-4-1)

لمرحلته  المناسبة  السالمة  بقواعد وإجراءات  يلتزم 
دعم  مع  والملعب  الصفية  الغرفة  في  العمرية 

المعلمة.
1

2

(1-1-4-1)

الجسم،  ينتقل  وأين  الجسم،  لعمل  تفهًما  يظهر 
التي  والعالقات  الحركة  بأداء  الجسم  يقوم  وكيف 

تحدث خالل الحركة.
1

 (2-1-4-1)
يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 

ألنشطة رياضية محددة.
1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(4-1): 

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

3

ـــــع/(1-4-1): يــطــبــق قــواعــد  ـــــاب ت

وأداء  تعلم  عند  الحركة  وإستراتيجيات 

أنشطة رياضية جديدة.

(1-1-4-1)
لنفسه  المهارة  ألداء  الضرورية  العناصر  يعرف 

ولآلخرين باستخدام مفردات الحركة.
1

(2-1-4-1)
أثناء  السالمة  وإجراءات  وممارسات  قواعد  يطّبق 

أدائه ألنشطة رياضية محددة، ويفسر أهميتها.
3

4

(1-1-4-1)

وممارسات  قواعد  وضع  في  القيادة  بإظهار  يبدأ 

وإجراءات السالمة ألنشطة رياضية محددة. (الربط 

مع القيادة/مهارات القرن الحادي والعشرين).
1

(2-1-4-1)
ينقد عناصر مهارة األداء لنفسه ولآلخرين باستخدام 

مفردات الحركة. (الربط مع التفكير الناقد).
3

5

(1-1-4-1)

مفاهيم  التكنولوجيا  مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 

المستهدفة، ويقترح تحسينات على  اللعبة  وقواعد 

القرن  مهارات  مع  (الربط  ولآلخرين.  لنفسه  األداء 

الحادي والعشرين - البحث واالستقصاء).

1

(2-1-4-1)

يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 

التعليمية  المواقف  من  المزيد  في  يطبقها  عندما 

الحركية.
3

6

(1-1-4-1)

وكيف  يتحرك،  وكيف  الجسد،  لعمل  فهًما  يظهر 

يقوم بأداء الحركات البدنية، والعالقات التي تحدث 

الحركة  من  التعقيد  متزايدة  بأشكال  القيام  عند 

واألداء البدني.

2

(2-1-4-1)

أو  المباشرة  المالحظة  عبر  زمالئه  أداء  يقيم 

لقطات (الفيديو) المسجلة، ويحدد بدقة الفجوات 

(األخطاء) في األداء الحركي بمساعدة المعلم.
3

7

(1-1-4-1)

يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 

التعليمية  المواقف  من  المزيد  في  يطبقها  عندما 

واألنشطة الحركية.
1

(2-1-4-1)

أو  المباشرة  المالحظة  عبر  زمالئه  أداء  يقيم 

لقطات (الفيديو) المسجلة، ويحدد بدقة الفجوات 

التعلم  مع  (الربط  الحركي.  األداء  في  (األخطاء) 

االلكتروني).

8

(1-1-4-1)

والمعلم  والزميل  (الذات  متنوعة  مصادر  يستخدم 

والتكنولوجيا) القتراح تحسينات على األداء الحركي 

للذات ولآلخرين.
3

(2-1-4-1)

يظهر معرفة بقواعد وممارسات وإجراءات السالمة 

حركية  ألنشطة  تعليمية  مواقف  في  يطبقها  عندما 

متزايدة التخصيص.
3
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85

تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1-4): المفاهيم 

واإلستراتيجيات

9

ـــــع/(1-4-1): يــطــبــق قــواعــد  ـــــاب ت

وأداء  تعلم  عند  الحركة  وإستراتيجيات 

أنشطة رياضية جديدة.

(1-1-4-1)

والزميل  ـــذات  (ال متنوعة  مــصــادرة  يستخدم 

على  التحسينات  لمراقبة  والتكنولوجيا)  والمعلم 

إستراتيجيات األداء الحركي للذات ولآلخرين.
3

10

(1-1-4-1)

وإجراءات  والممارسات  القواعد  بأن  معرفته  يظهر 

للمواقف  وفًقا  التعديل  إلــى  تحتاج  السالمة 

التعليمية الحركية المختلفة.
1

(2-1-4-1)
لعبة  في  الماهر  الالعب  بمواصفات  معرفة  يظهر 

متخصصة.
1

(3-1-4-1)
لعبة  إتقان  إلى  تؤدي  التي  الرئيسة  العناصر  يحدد 

متخصصة.
2

11

(1-1-4-1)

وممارسات  قواعد  لوضع  اآلخــريــن  مع  يعمل 

واألنشطة  التعليمية  للمواقف  السالمة  وإجراءات 

الرياضية المختلفة.
3

(2-1-4-1)
متخصصة  لعبة  في  لالعب  المهاري  األداء  يحلل 

لتطوير أدائه.
3

(3-1-4-1)
إلى  تؤدي  التي  الرئيسة  العناصر  ويطبق  يحدد 

إتقان لعبة متخصصة.
3

12

(1-1-4-1)

المالحظة  خالل  من  الزمالء  وأداء  ــذات  ال يقّيم 

ويعطي  المسجلة،  (الفيديو)  شرائط  أو  المباشرة، 

مقترحات مناسبة للتحسين.
3

(2-1-4-1)
وأداء  أدائه  لتحليل  الحركة  ومبادئ  مفاهيم  يطبق 

اآلخرين.
3

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

KG

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

يبدأ بإظهار سلوٍك آمٍن تجاه الذات واآلخرين باتباع 
التعليمات واإلجراءات والممارسات اآلمنة أثناء أداء 

األنشطة الرياضية مع توجيه وتعزيز المعلمة.
1

(2-1-5-1)

يتفاعل بشكل مناسب أثناء أداء األنشطة الرياضية  
لديه،  المألوفين  الكبار  واألشخاص  ــران  األق مع 
بإشراف  قصيرة،   لفترات  المهمة  على  والبقاء 
واتباع  بالدور،  وااللتزام  (المشاركة،  مثل:  المعلمة 

القواعد). (الربط مع المهارات الحياتية).

3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)
الرياضي  النشاط  أداء  أثناء  الفردية  الفروق  يحترم 

مع األقران بمساعدة المعلمة.
1

1

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(-1-5-1-1)

باتباع  واآلخرين  الــذات  تجاه  آمًنا  سلوًكا  يظهر 
التعليمات واإلجراءات والممارسات اآلمنة أثناء أداء 

األنشطة الرياضية مع توجيه وتعزيز المعلمة.
1

(2-1-5-1)

يتفاعل بشكل مناسب أثناء أداء األنشطة الرياضية 
مع أقرانه واألشخاص الكبار المألوفين لديه، ويبقى 
في  (المشاركة  مثل:  قصيرة،  لفترات  المهمة  على 

النشاط الرياضي، وااللتزام بالدور، واتباع القواعد).

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

1

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(-2-5-1-1)

صفه،  في  أقرانه  مع  اللعب  في  الرغبة  يظهر 
بين  االختالفات  ويقدر  التشابه،  بأوجه  ويعترف 

الناس.
1

2

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

ويلتزم  تطويرها،  في  ويشارك  الصف  قواعد  يفهم 
السالمة،  وممارسات  وإجراءات  الصفية،  باألنظمة 
مجموعة  في  جيدة  رياضية  ــا  وروًح أدًبــا  ويظهر 

متنوعة من أماكن النشاط الرياضي.

1

1يطور المهارات الضرورية لحل الخالفات بسالم.(2-1-5-1)

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-5-2-1)

يظهر سلوكيات تراعي الفروق الفردية، والتي يمكن 
مثل:  الجماعية  الرياضية  األنشطة  في  تؤثر  أن 
والثقافية/العرقية،  االجتماعي،  والنوع  (الجسدية، 

واالجتماعية الوجدانية).

1

3

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

الخاص،  النشاط  وقواعد  الصفية،  باألنظمة  يلتزم 
وروًحا  أدًبا  ويظهر  السالمة؛  وممارسات  وإجراءات 
أماكن  من  متنوعة  مجموعة  في  جيدة  رياضية 

النشاط الرياضي.

2

(1-5-1-2)
بسالم.  الخالفات  لحل  الالزمة  المهارات  يمارس 

3(الربط مع المهارات الحياتية).

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)
أثناء  لزمالئه  الجسدية  لإلعاقات  احتراًما  يظهر 

3ممارسة النشاط الرياضي.

4

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(-1-5-1-1)

يظهر فهًما للتحديات التي تواجه ذوي االحتياجات 
الخاصة أثناء ممارسة األنشطة الرياضية. (الربط مع 

المواطنة).
1

(1-5-1-2)

تطويرها،  فــي  ويــشــارك  الــصــف،  قــواعــد  يطبق 
الخاص،  النشاط  وقواعد  الصفية،  باألنظمة  ويلتزم 
وروًحا  أدًبا  ويظهر  السالمة؛  وممارسات  وإجراءات 
أماكن  من  متنوعة  مجموعة  في  جيدة  رياضية 

النشاط الرياضي. (الربط مع المهارات الحياتية).

3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-5-2-1)

يطبق سلوكيات ترعي الفروق الفردية، والتي يمكن 
(الجسدية،  مثل:  المجموعة  نشاطات  في  تؤثر  أن 
االجتماعي،  الثقافي/العرقي،  االجتماعي،  النوع 
القرن  ومهارات  المواطنة  مع  (الربط  الوجداني). 

الحادي والعشرين - التعلم التعاوني).

2

5

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

1يظهر التسامح مع الزمالء، ويتجنب الخالفات.(1-1-5-1)

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)

تشمل  الجماعي  العمل  إلستراتيجيات  فهًما  يظهر 
الفردية  الفروق  عن  النظر  بغض  الزمالء،  مختلف 
التعلم  مع  (الربط  الرياضية.  لألنشطة  أدائهم  في 

التعاوني).

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1-5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

6

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)
ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-5-1-1)
للمشاركة  الحركية  مهاراته  تطوير  في  يستمر 
ضمن  والتنافسية  التعاونية  النشاطات  في  المنتجة 

المجموعات.
2

3يطبق مهارات مالئمة من أجل حل الخالف بسالم.(1-5-1-2)

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)
أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-5-2-1)
لدى  الدوافع  واختالف  واالتجاهات  الميول  يحترم 

1زمالئه في مختلف مناحي الحياة.

(1-5-2-2)
لتحقيق  التعاوني  األسلوب  ألهمية  ــه  إدراك يظهر 

1هدف مشترك في األنشطة الرياضية.

7

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)
ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.
(1-5-1-1)

يطور ويطبق مهاراته الحركية للمشاركة المنتجة في 
2النشاطات التعاونية والتنافسية ضمن المجموعات.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)
أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.
(1-2-5-1)

االحتياجات  ذوي  تواجه  التي  بالتحديات  وعًيا  يظهر 
مع  (الربط  الرياضية.  األنشطة  ممارسة  أثناء  الخاصة 

التربية الوطنية /المواطنة).
1

8

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)
ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.
(1-1-5-1)

في  المنتجة  للمشاركة  الحركية  مهاراته  ويقيم  يطبق 
3النشاطات التعاونية والتنافسية ضمن المجموعات.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)
أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.
(1-2-5-1)

واألشخاص  مختلفة،  ثقافات  من  األشخاص  بين  يميز 
أثناء  الفرد  سلوك  على  ذلك  وأثــر  اإلعاقات  ذوي 

ممارسة النشاط الرياضي.
2

9

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)
ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.
(1-1-5-1)

الصف،  في  القواعد  وضع  في  القيادة  أدوار  يتولى 
ويلتزم بقواعد النشاط الخاص، وإجراءات وممارسات 
في  جيدة  رياضية  ــا  وروًح ــا  أدًب ويظهر  السالمة؛ 

مجموعة متنوعة من أماكن النشاط الرياضي.

3

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)
أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.
(1-2-5-1)

يصف الترابط بين الصحة النفسية واالجتماعية الذي 
2يؤثر في ممارسة النشاط الرياضي.

10

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)
ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)

أدًبا  ويظهر  السالمة؛  وممارسات  ــراءات  إج يطبق 
وروًحا رياضية جيدة في مجموعة متنوعة من أماكن 
من  اآلخرين  تشجيع  إلى  ويبادر  الرياضي،  النشاط 

أجل القيام بالمثل.

3

(2-1-5-1)
إنجاز  أجل  من  والتعاون  القيادة  مهارات  يطبق 

3أهداف أنشطة رياضية مختلفة.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)
أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.
(1-2-5-1)

جميع  تشمل  استراتيجيات  تنفيذ  في  ويشارك  يطور 
أماكن  في  بينهم  الفردية  الفروق  ويراعي  األفــراد، 

النشاط الرياضي.
2

11

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)
ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.
(1-1-5-1)

يبادر في استخدام المهارات المناسبة لحل الخالفات 
3بسالم وتشجيع اآلخرين على القيام بالمثل.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)
أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.
(1-2-5-1)

بكفاءة  العمل  على  تساعد  توعية  برامج  يصمم 
ممارسة  أثناء  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لحماية 

النشاط الرياضي.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (1) املجال الرتبية البدنية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1 – 5): السلوك 

المسؤول واحترام 

االختالفات

12

شخصيٍّا  ســلــوًكــا  يظهر   :(1-5-1)

ــذات  ال يحترم  مــســؤوًال  واجتماعيٍّا 

واآلخرين في أماكن النشاط الرياضي.

(1-1-5-1)
أهداف  إنجاز  أجل  من  والتعاون  القيادة  يظهر 

3أنشطة رياضية مختلفة.

(2-1-5-1)
اللوم  وضع  دون  الشخصي  أدائه  مشكالت  يقّيم 

3على اآلخرين.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر   :(2-5-1)

أماكن  فــي  الــنــاس  بين  لالختالفات 

النشاط الرياضي.

(1-2-5-1)
بكفاءة  العمل  على  تساعد  توعية  برامج  يصمم 
ممارسة  أثناء  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لحماية 

النشاط الرياضي.
3

تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(1–2): النشاط 

البدني، والغذاء، 

وأجهزة الجسم

KG

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(2-1-1-1)

ممارسة  نحو  إيجابية  مشاعر  تكوين  في  يبدأ 
النشاط  بين  العالقة  على  ويتعرف  البدني،  النشاط 
مع  (الربط  المعلمة.  من  بتشجيع  والمرح  البدني 

المهارات الحياتية).

1

(2-1-1-2)
والجسم  العضالت  امــداد  في  الغذاء  دور  يشرح 

بالطاقة. (الربط مع مادة العلوم العامة).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

الرسومات  خالل  من  ويصفها  الجسم،  أجزاء  يّعرف 
واألقدام،  المعدة،   - والرئتين  (القلب  مثل:  والصور 
مع  (الربط  والفم).  والعينين،  واألذنين،  واليدين 

مادة العلوم العامة).

1

1

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

1يعدد فوائد النشاط الرياضي للصحة الجيدة.(1-1-1-2)

(2-1-1-2)

المحافظة  على  تساعد  يومية  سلوكيات  يصف 
الصحية  األطعمة  (تناول  مثل:  الجيدة  الصحة  على 
وغسل  بانتظام،  بدني  نشاط  وممارسة  المتوازنة، 
قسط  على  والحصول  األسنان،  وتنظيف  اليدين، 

كاف من النوم، وارتداء واقي من الشمس).

2

(3-1-1-2)

 /  .  -  ,  + زب  تعالى:  قوله  يفسر 
التربية  مع  (الربط  التين).  ــورة  (س رب   1  0

اإلسالمية).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)
يفسر كيف تتأثر الصحة بالنمو والتفاعل بين أجزاء 

الجسم. (الربط مع مادة العلوم).
2

2

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)
يصف الغذاء الصحي، ويحدد مخاطر تناول الطعام 

غير الصحي.
2

(2-1-1-2)
اللياقة  دمج  وكيفية  البدني،  النشاط  فوائد  يصف 

البدنية كنمط حياة للفرد.
2

(3-1-1-2)

الصحة  على  للمحافظة  اإلسالم  لدعوة  فهمه  يظهر 
التربية  مادة  مع  (الربط  السليم.  والقوام  الجيدة 

اإلسالمية).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(1–2): 

النشاط البدني، 

والغذاء، وأجهزة 

الجسم

2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(2-1-2-1)
أنظمة  في  المتخصصة  للوظائف  فهًما  يظهر 

الجسم. (الربط مع مادة العلوم).
2

3

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

في  المتضمنة  الشائعة  الــغــذاء  مصادر  يعرف 
والخضار،  (الفاكهة،  مثل:  المتوازن،  الغذائي  النظام 
مع  (الربط  الغذائي).  الطبق  مراعاة  مع  والحبوب 

مادة العلوم).

1

(2-1-1-2)

ــا  ودوره الغذائية،  ــمــواد  وال المصادر  يصنف 
الصحي  الــغــذائــي  الــنــظــام  ــاع  ــب ات كيفية  ــي  ف
والبروتينات،  والــمــعــادن  (الفيتامينات  مثل: 
مادة  مع  (الربط  والــدهــون).  والكربوهيدرات، 

العلوم).

2

(3-1-1-2)

يربط بين االهتمام بالنشاط الرياضي وتناول الغذاء 
(الربط  بالصحة.  لالهتمام  اإلسالم  دعوة  مع  الجيد 

مع مادة التربية اإلسالمية).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

عمل  على  الصحية  الشخصية  السلوكيات  أثر  يفهم 
والمهارات  مادةالعلوم  مع  (الربط  الجسم.  أجهزة 

الحياتية).
2

4

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

الصحة  تعزز  التي  اليومية  السلوكيات  بين  يمّيز 
الجيدة مثل (اتباع انظمة غذائية متوازنة، وممارسة 
وتنظيف  اليدين،  وغسل  منتظم،  بشكل  الرياضة 
األسنان، والحصول على قدر كاف من النوم والوقاية 

من الشمس).

2

(2-1-1-2)

ونمط  والرياضة  الغذائية  األنظمة  أهمية  يفسر 
والوقاية  الصحة،  على  المحافظة  أجل  من  الحياة 
ضغط  وارتفاع  القلب،  (أمراض  مثل:  األمراض  من 

الدم، والسكري). (الربط مع مادةالعلوم).

2

(3-1-1-2)

خير  القوي  ”المؤمن  الرسول   حديث  يفسر 
كل  وفي  الضعيف  المؤمن  من  الله  إلى  وأحــب 

خير“. (الربط مع مادة التربية اإلسالمية).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)
والتغيرات  النمو  مــراحــل  بين  العالقة  يفّسر 

الفسيولوجية البسيطة. (الربط مع مادةالعلوم).
2

5

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

يسترشد بمصادر متنوعة (اإلنترنت وغيره) لتصميم 
غذائًيا  محتوى  يتضمن  صحية  تغذية  نظام  خطة 
الرياضي.  النشاط  ومستوى  والطول  للعمر  مناسًبا 

(الربط مع التكنولوجيا ومهارات القرن 21).

2

(2-1-1-2)

اإلسالم  في  البدنية  والتربية  الصحة  عن  بحًثا  يعد 
اإلسالمية  التربية  مع  (الربط  المعلمة.  بمساعدة 

ومهارات القرن 21).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(1–2): 

النشاط البدني، 

والغذاء، وأجهزة 

الجسم

5

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)
الفسيولوجية.  والتغيرات  العمر  بين  الطالب  يربط 

2(الربط بمادةالعلوم).

6

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

وغيره)  (اإلنترنت  متنوعة  بمصادر  يسترشد 
االهتمامات  على  مبنية  بدنية  لياقة  خطة  لتطبيق 
واألهداف والصحة الشخصية. (الربط مع المهارات 

التكنولوجية ومهارات القرن 21).

2

(2-1-1-2)

وضغط  القلب  ضربات  معدل  قياس  كيفية  يطبق 
الحرارية،  والسعرات  الجسم،  كتلة  ومؤشر  الدم 
حياة  نمط  على  تدل  التي  المؤشرات  من  وغيرها 

صحي. (الربط مع مادةالعلوم).

3

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

تحدث  التي  والعاطفية  الجسدية  التغيرات  يصف 
العلوم والصحة  (الربط مع مادة  البلوغ.  أثناء فترة 

النفسية).
2

7

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

يحلل المصادر والمواد الغذائية، ودورها في كيفية 
(الفيتامينات  مثل:  الصحي  الغذائي  النظام  اتباع 
والمعادن والبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون). 

(الربط مع مادةالعلوم).

2

(2-1-1-2)

غذائيٍّا  محتوى  تتضمن  صحية  لحمية  خطة  يعد 
البدني  النشاط  ومستوى  والطول  للعمر  مناسًبا 

المبذول.
3

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

يصف مجموعة التغيرات التي تحدث على الجسم 
التناسل  بوظيفة  وعالقتها  البلوغ  مرحلة  في 

البشري. (الربط بمادة العلوم).
2

8

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

في  ودورهــا  الغذائية،  والعناصر  المصادر  يقيم 
(الفيتامينات  مثل:  الصحي  الغذائي  النظام  كيفية 
والمعادن والبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون). 

(الربط مع مادةالعلوم).

3

(2-1-1-2)

يقنع اآلخرين بفوائد النشاط البدني، وكيفية إدماج 
اللياقة البدنية في نمط حياتهم اليومية. (الربط مع 

المهارات اللغوية والحياتية).
3

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

والعاطفية  والعقلية  الجسدية  التغيرات  يحدد 
مع  (الربط  العمرية.  المراحل  في  تحدث  التي 

مادةالعلوم وعلم النفس).
2

9

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(2-1-1-1)

في  والرياضة  الغذائية،  الحمية  أهمية  يناقش 
األمراض مثل:  والوقاية من  الصحة،  المحافظة على 
الدم،  ضغط  وارتفاع  القلب،  ــراض  وأم (السمنة 
د،  فيتامين  ونقص  الثاني،  النوع  من  والسكري 
مادة  مع  (الربط  الرئة).  وسرطان  الجلد،  وسرطان 

العلوم).

2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

والعاطفيةالتي  والعقلية  الجسدية  التغيرات  يحلل 
مع  (الربط  العمرية.  المراحل  مختلف  في  تحدث 

مادة العلوم والصحة النفسية).
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(1–2): 

النشاط البدني، 

والغذاء، وأجهزة 

الجسم

10

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

في  تحدث  التي  الفسيولوجية  التغيرات  يصف 
الجهاز التناسلي في دورة حياة اإلنسان. (الربط مع 

مادة العلوم).
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

الغذائية،  الحمية  بأهمية  للتوعية  حملة  ينظم 
والوقاية  الصحة،  على  المحافظة  في  والرياضة 
القلب،  وأمـــراض  (السمنة  مثل:  األمـــراض  من 
الجلد،  وسرطان  والسكري،  الــدم،  ضغط  وارتفاع 
المسؤولية  المواطنة –  (الربط مع  الرئة).  وسرطان 

المجتمعية).

3

11

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)
في  ويشارك  والقوام،  الصحة  لتحسين  خطة  يضع 
2أنشطة بدنية تتماشى مع قدراته ومهاراته البدنية. 

(2-1-1-2)
خطة  من  كجزء  جديدة  رياضية  أنشطة  يجرب 

3لتحسين الصحة والقوام. 

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

والعقلية  الجسدية  التغيرات  ويحلل  يصف 
خالل  الحياة  مدى  على  تحدث  التي  والعاطفية 
العلوم  مادتي  مع  (الربط  العمرية.  المراحل 

والصحة النفسية).

2

12

النشاط  ألهمية  فهًما  يظهر   :(1-1-2)

على  للمحافظة  الجيد  والغذاء  البدني، 

صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

(1-1-1-2)

أنشطة  في  للمشاركة  خطًطا  وينفذ  قرارات  يتخذ 
والمشاعر  االهتمامات  على  مبنية  مختلفة  بدنية 

اإليجابية نحو اإلنجاز في الحياة اليومية.
2

الحياة  بمراحل  معرفة  يظهر   :(2-1-2)

والوالدة،  الجنين،  تطور  بمرحلة  ابتداًء 

ومرورًا بجميع مراحل حياة اإلنسان.

(1-2-1-2)

والعقلية  الجسدية  التغيرات  ويحلل  يصف 
والعاطفية التي تحدث على مدى المراحل العمرية 
مثل:  المشكالت  أسباب  ذلك  في  بما  المختلفة، 
مختلفة  لقضايا  والحلول  العقم)  حدوث  (أسباب 
مثل: (العالج بالهرمونات). (الربط مع مادة العلوم 

والصحة النفسية).

3

(2-2-1-2)

ومتكامًال  متوازًنا  غذائيٍّا  برنامًجا  لنفسه  يصمم 
االلتزام  مع  وينفذه  الغذائي،  بالهرم  باالستعانة 
(الربط  منتظم.  بشكل  البدنية  األنشطة  بممارسة 

مع المهارات اللغوية والصحة النفسية).

3

(2–2): الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

KG

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

يستخدم لغة مالئمة للتعبير عن عواطفه ومشاعره 
مهارات  مع  (الربط  الرياضية.  األنشطة  أداء  أثناء 

االتصال والتواصل).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

 (1-2-2-2)

يحدد كيف يعبر عن عواطفه ومشاعره واحتياجاته 
الرياضية.  األنشطة  ممارسة  أثناء  مناسبة  بطريقة 

(الربط مع مهارات االتصال والتواصل).
1

(2-2-2-2)
يتواصل باستخدام الكلمات كوسائل لتعزيز الصحة. 

3(الربط مع مهارات االتصال والتواصل).

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

الجسدية مثل: (قصير  أمثلة على االختالفات  يعدد 
مادة  مع  (الربط  نحيف...).   – سمين   – طويل   –

العلوم).
1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(2–2): 

الصحة العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

1

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

التعبير  وكيفية  والمشاعر  العواطف  أنواع  يشرح 

مهارات  مع  (الربط  فعالة.  اتصال  بمهارات  عنها 

االتصال اللغوية والمهارات الحياتية).
2

(2-1-2-2)

يصف طرائق إلدارة مشاعره بعد اللعب وأثناء فترة 

الراحة وكيفية التكيف مع الظروف الصعبة. (الربط 

مع المهارات الحياتية).
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

عالقات  لبناء  الفعال  االستماع  لمهارات  فهًما  يظهر 

صحية مع الرفاق وأعضاء األسرة والمحافظة عليها. 

(الربط مع المهارات الحياتية).
1

(2-2-2-2)

اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل  أساليب  يمارس 

كوسائل لتعزيز الصحة. (الربط مع مهارات االتصال 

اللغوية).
2

(3-2-2-2)

يحدد السمات الضرورية ليكون فرًدا مسؤوًال ضمن 

(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المهارات الحياتية/القيادة).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)
الرأي  (احترام  اآلخرين  مع  التعامل  طرائق  يحدد 

والرأي اآلخر).
1

(2-3-2-2)
الخالف،  لحل  حلول  وضع  في  االشتراك  في  يبدأ 

ويطلب المساعدة عند الضرورة.
3

2

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)
به.  العناية  وكيفية  بجسده  الخاص  تقديره  ينمي 

(الربط مع مادةالعلوم).
1

(2-1-2-2)

يفسر أهمية الصحة الجيدة مثل: (الشعور بالراحة، 

ــراض).  األم من  والوقاية  العمل،  في  واإلنتاجية 

(الربط مع مادة اللغة العلوم والمهارات اللغوية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يظهر السمات الضرورية، ليكون فرًدا مسؤوًال ضمن 

(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المواطنة).
1

(2-2-2-2)
لتعزيز  والرفض  التجنب  لمهارات  فهًما  يظهر 

الصحة. (الربط مع المهارات والحياتية).
2

(3-2-2-2)

يطبق مهارات االستماع الفعال لبناء عالقات صحية 

مع الرفاق وأعضاء العائلة والمحافظة عليها. (الربط 

مع المهارات اللغوية والحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

والمدرسة  والرفاق  العائلة  إستراتيجيات  يستخدم 

ويحدد  وحله،  ــه  وإدارت الخالف  لمنع  والمجتمع 

المساعدة  يقدمون  قد  الذين  البالغين  األشخاص 

عند الحاجة.

2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(2–2): 

الصحة العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

3

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

يقارن بين كل من الحالة الصحية السيئة والجيدة، 
المهارات  مع  (الربط  منهما.  كل  خصائص  ويشرح 

اللغوية والحياتية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

وغير  اللفظي  التواصل  مهارات  أن  ويوضح  يبين 
مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  وسيلة  هي  اللفظي 

المهارات اللغوية).
3

(2-2-2-2)
لتعزيز  والرفض  التجنب  مهارات  ويستخدم  يعرف 

3الصحة. (الربط مع المهارات الحياتية).

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

مع  والتنسيق  التعاون  إستراتيجيات  يستخدم 
الخالف  لمنع  والمجتمع  والمدرسة  والرفاق  العائلة 
وإدارته وحله، ويحدد األشخاص البالغين الذين قد 

يساعدون في ذلك عند الحاجة.

2

4

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

مسببات  ويحدد  اإلجهاد،  إدارة  مهارات  يعرّف 
االكتئاب للتمكن من التكيف مع الظروف الصعبة. 

(الربط مع مادة المهارات الحياتية).
1

(2-1-2-2)

والعاطفية  العقلية  الصحة  بين  الترابط  يشرح 
يهتم  وكيف  جسده  ويطور  والمادية،  واالجتماعية 

به. (الربط مع مادة المهارات الحياتية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

الصحية،  العناية  عن  التعبير  سبل  ويناقش  يحدد 
ويحترم ذاته واآلخرين دون تحيز، أو سوء معاملة، 
الدين،  أو  الجنس،  أو  (اللون،  أساس  على  تميز  أو 
أو النسب، أو التخلف العقلي، واالضطراب العقلي 
الوطنية/ التربية  مــادة  مع  (الربط  والتعلم). 

المواطنة والمهارات الحياتية).

2

(2-2-2-2)

يظهر مهارات التواصل المفتوح لبناء عالقات صحية 
مع الرفاق وأعضاء العائلة والمحافظة عليها. (الربط 
والمهارات  الوطنية/المواطنة  التربية  مادة  مع 

اللغوية والحياتية).

3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

مع  والتنسيق  التعاون  بإستراتيجيات  معرفته  يظهر 
الخالف  لمنع  والمجتمع  والمدرسة  والرفاق  العائلة 
وإدارته وحله، ويحدد األشخاص البالغين الذين يثق 

بهم لتقديم المساعدة عند الحاجة.

2

5
على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

التعبير  على  تساعد  التي  الصحية  الطرائق  يحدد 
مع  (الربط  ومشاعره.  ورغباته  احتياجاته  عن 

المهارات اللغوية والمهارات الحياتية).
1

(2-1-2-2)

سلوك  على  تؤثر  أن  يمكن  وكيف  المشاعر  يصف 
الفرد. (الربط مع المهارات اللغوية ومهارات القرن 

الحادي والعشرين).
2

(3-1-2-2)

مسببات  ويحدد  اإلجهاد،  إدارة  مهارات  يحلل 
الظروف  مــع  التكيف  مــن  للتمكن  االكــتــئــاب 
استراحة،  أخــذ  للمشي،  (الــخــروج  الصعبةمثل: 

والتأمل، ...إلخ). (الربط مع المهارات الحياتية).

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(2–2): 

الصحة العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

5

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

الصحية،  العناية  عن  للتعبير  السبل  بعرض  يبدأ 
اآلخرين  نحو  والمسؤولية  واالحترام،  والتعاطف، 
مع  (الربط  تمييز.  أو  معاملة،  سوء  أو  تحيز،  دون 

المهارات اللغوية والمواطنة).

2

(2-2-2-2)
صحية  عالقات  لبناء  التواصل  مهارات  يستخدم 

3والمحافظة عليها. (الربط مع المهارات اللغوية).

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

وإدارتــه  العنف  من  للوقاية  إستراتيجيات  يحدد 
يثق  الذين  األشخاص  ويحدد  بطرائق صحية،  وحّله 
مع  (الربط  المناسب.  الوقت  في  للمساعدة  بهم 

المهارات الحياتية).

2

(2-3-2-2)
الشباب  بين  للخالف  المحتملة  األسباب  يبحث في 
المهارات  مع  (الربط  والمجتمعات.  المدارس  في 

الحياتية والمواطنة).
3

6

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

والعاطفية  العقلية  الصحة  بين  الترابط  يصف 
واالجتماعية والمادية، ويقدر جسده وكيفية العناية 

به. (الربط مع مادة العلوم والمهارات الحياتية).
1

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)
يحدد السمات الضرورية ليكون فرًدا مسؤوًال ضمن 
(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المواطنة والمهارات الحياتية).
1

(2-2-2-2)

يظهر سبل التعبير عن العناية الصحية، والتعاطف، 
تحيز،  دون  اآلخرين  نحو  والمسؤولية  واالحترام، 
المواطنة  مع  (الربط  تمييز.  أو  معاملة،  سوء  أو 

والمهارات الحياتية).

2

(3-2-2-2)
اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل  مهارات  يطبق 
المهارات  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  كوسيلة 

اللغوية والحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

وإدارته  الخالف  من  للوقاية  إستراتيجيات  يعرض 
البالغين  األشخاص  وتحديد  صحية  بطرائق  وحله 
في  المساعدة  لتقديم  بهم  يثق  الذين  واالصدقاء 

الوقت المناسب.

3

7

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)
العواطف  في  تؤثر  أن  يمكن  التي  المواقف  يحدد 
والتواصل والسلوك والعالقات. (الربط مع المهارات 

الحياتية).
1

(2-1-2-2)
والعقلية  الجسدية  الصحة  بين  العالقة  يصف 
إيجابية  صورة  ويكّون  واالجتماعية،  والوجدانية 

للذات. (الربط مع المهارات اللغوية والحياتية).
2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يحدد الطرائق التي من خاللها يمكن للعواطف أن 
مع  (الربط  والعالقات.  والسلوك  التواصل  في  تؤثر 

المهارات الحياتية).
1

(2-2-2-2)

عن  للتعبير  الصحية  الطرائق  بين  ويمّيز  يقارن 
مع  (الربط  والمشاعر.  والرغبات  االحتياجات 

المهارات اللغوية والحياتية).
2

(3-2-2-2)

مهارة  ويستخدم  الشخصي،  رفضه  عــن  يعبر 
مع  (الربط  السلبية.  العواقب  لتجنب  التفاوض 

المهارات اللغوية والحياتية).
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(2–2): 

الصحة العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

7

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

وإدارته  الخالف  من  للتجنب  إستراتيجيات  يقترح 
البالغين  األشخاص  ويحدد  صحية،  بطرائق  وحله 
الوقت  في  المساعدة  لتقديم  بهم  يثق  الذين 

المناسب.

3

8

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

العواطف  في  تؤثر  أن  يمكن  التي  المواقف  يحدد 
والتواصل والسلوك والعالقات. (الربط مع المهارات 

الحياتية).
2

(2-1-2-2)

التحكم  على  تساعد  التي  اإلستراتيجيات  يطبق 
االضطرابات  عالمات  وتحديد  والتوتر،  اإلجهاد  في 
إلى  تؤدي  التي  المخاطر  ذلك  في  بما  النفسية 

اإلكتئاب. (الربط مع المهارات الحياتية).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

والمفاوضة  والتجنب  الرفض  لمهارات  فهًما  يظهر 
المهارات  مع  (الربط  الصحية.  العالقات  لتحسين 

اللغوية والحياتية).
1

(2-2-2-2)

للعواطف  خاللها  من  يمكن  متنوعة  طرائق  يشرح 
(الربط  والعالقات.  والسلوك  االتصال  في  تؤثر  أن 

مع المهارات اللغوية والحياتية).
2

(3-2-2-2)

يطبق مهارات فعالة لالتصال اللفظي وغير اللفظي 
المهارات  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  كوسيلة 

اللغوية والحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)
وإدارة وحل  للوقاية  المالئمة  اإلستراتيجيات  يطبق 

2الخالفات بطرائق صحية.

9

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.

(1-1-2-2)

العقلية  الصحة  بين  المتبادلة  العالقة  يصف 
والوجدانية واالجتماعية والبدنية خالل فترة ما قبل 
المراهقة، ويكّون صورة إيجابية للذات. (الربط مع 

المهارات الحياتية).

2

(2-1-2-2)

التحكم  على  تساعد  التي  اإلستراتيجيات  يطبق 
المساعدة  طرائق  وتحديد  والتوتر،  اإلجهاد  في 
لالضطرابات العقلية والتكيف مع الظروف الصعبة. 

(الربط مع المهارات الحياتية).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

العائلة،  مع  بفعالية  التواصل  مــهــارات  يطبق 
اللغوية  المهارات  مع  (الربط  واآلخرين.  والرفاق، 

والحياتية).
2

(2-2-2-2)

فــرًدا  ليكون  الضرورية  السمات  ويقيم  يطبق 
مسؤوًال ضمن مجموعة الرفاق، ومدرسته، وعائلته، 
والمسؤولية  المواطنة  مع  (الربط  ومجتمعه. 

المجتمعية).

3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

إستراتيجيات  وإظهار  األولــويــات  بتحديد  يبدأ 
الخالفات  وحل  الصحية  العالقات  على  للمحافظة 

بين األشخاص. (الربط مع المهارات الحياتية).
2

(2-3-2-2)

يطبق مهارات التجنب والرفض والتفاوض والتعاون 
المهارات  مع  (الربط  الصحية.  العالقات  لتعزيز 

اللغوية).
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(2–2): 

الصحة العقلية 

والوجدانية 

ومهارات االتصال

10

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

العقلية  الصحة  بين  اإليجابي  الترابط  يصف 

على  قدرة  ويظهر  والبدنية  واالجتماعية  والعاطفية 

أثرها  وتحليل  والسلبية  اإليجابية  المشاعر  تحديد 

على السلوك. (الربط مع المهارات الحياتية).

2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

مسؤوًال  فــرًدا  ليكون  الضرورية،  السمات  يحّدد 

ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته،  ضمن 

(الربط مع المهارات اللغوية).
1

(2-2-2-2)

االتصال  في  الفعالة  المهارات  بين  ويميز  يقارن 

الصحة.  لتحسين  كوسيلة  اللفظي  وغير  اللفظي 

(الربط مع المهارات اللغوية والحياتية).
2

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

للمحافظة  إستراتيجيات  ويعرض  األولويات،  يحدد 

بين  الخالفات  وحــل  الصحية  العالقات  على 

األشخاص.
2

(2-3-2-2)
والتفاوض  والرفض  التجنب  لمهارات  امتالكه  يظهر 

والتعاون ويطبقها لتعزيز العالقات الصحية.
3

11

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

الطرائق  ويطبق  السابقة  السلوكية  المواقف  يحلل 

ومشاعره.  ورغباته  احتياجاته  عن  للتعبير  الصحية 

(الربط مع المهارات اللغوية والصحة النفسية).
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

يقّيم السمات الضرورية، ليكون فرًدا مسؤوًال ضمن 

(الربط  ومجتمعه.  وعائلته،  ومدرسته،  مجموعته، 

مع المهارات الحياتية).
3

(2-2-2-2)
يحدد المشاعر السلبية واإليجابية، ويحلل أثرها في 

السلوك. (الربط مع المهارات الحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

الخالف،  منع  إلستراتيجيات  استخدامه  يظهر 

األشخاص  ويحدد  صحية،  بطرائق  وحله  وإدارتــه، 

قد  التي  المجتمعية  والمصادر  واألقــران  البالغين 

تقدم المساعدة عند الحاجة.

3

12

على  تساعده  آليات  يطبق   :(1-2-2)

إدارة الضغوط الحياتية والتقليل منها.
(1-1-2-2)

الطرائق  ويطور  السابقة  السلوكية  مواقفه  يحلل 

ومشاعره.  ورغباته  احتياجاته  عن  للتعبير  الصحية، 

(الربط مع المهارات اللغوية والصحة النفسية).
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(2-2-2)

لتعزيز  اآلخرين  مع  التواصل  مهارات 

الصحة.

(1-2-2-2)

مع  بفعالية  للتواصل  الضرورية  المهارات  يتقن 
المهارات  مع  (الربط  واآلخرين.  والرفاق  العائلة 

الحياتية).
3

(2-2-2-2)

العناية والرعاية الصحية والتعاطف واالحترام  يعزز 

سوء  أو  تحيز  دون  اآلخرين  نحو  والمسؤولية 

معاملة أو تمييز. (الربط مع المهارات الحياتية).
3

الضرورية  المهارات  يتقن   :(2-2-3)

لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران 

وكيفية تجنب الخالفات.

(1-3-2-2)

الخالف،  منع  إلستراتيجيات  استخدامه  يظهر 

األشخاص  ويحدد  صحية،  بطرائق  وحله  وإدارتــه، 

قد  التي  المجتمعية  والمصادر  واألقــران  البالغين 

تقدم المساعدة عند الحاجة.

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(3–2): األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

KG

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(2-3-1)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

(غسل  مثل:  الشخصية  الصحية  السلوكيات  يعّدد 

النفس  على  واالعتماد  األسنان،  وتنظيف  اليدين، 

في قضاء الحاجة، واستخدام المناديل، والتعبير عن 

الصحي،  الطعام  قرارات بخصوص  واتخاذ  المشاعر، 

والنشاطات البدنية اليومية).

1

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(2–3–2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.
(1-2-3-2)

تساعده  أن  يمكن  التى  اليومية  السلوكيات  يحّدد 

باألشجار  (العناية  مثل:  البيئة  على  المحافظة  على 

والزهور – عدم رمي النفايات، التدوير، ...إلخ).
1

1

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)
الصحة  لتحسين  جيدة  صحية  ممارسات  يعرض 

الشخصية والمحافظة عليها.
2

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

اتخاذ  في  اآلخرين  ودعم  لتشجيع  أدوارًا  يلعب 

الدهون  (أضــرار  مثل:  إيجابية  صحية  قــرارات 

والسكريات على الصحة...).
3

(2-3-3): يظهر فهًما لمخاطر التدخين، 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)
على  السلبي  أو  القصري  التدخين  مخاطر  يحّدد 

الصحة مثل: (السرطان واألمراض األخرى).

(2-3-3-2)

والذين  بهم،  الموثوق  البالغين  األشخاص  يحدد 

مثل:  تناوله  يجب  الــذي  ــدواء  ال بأمان  يحددون 

(أفراد العائلة، المعلمين...).
1

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.
(1-4-3-2)

(العناية  مثل:  البيئة  على  المحافظة  في  يبدأ 

التدوير،  النفايات،  رمي  عدم   - والزهور  باألشجار 

...إلخ).
3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)
على  تساعد  التي  الوقاية  ــراءات  إج بعض  يحدد 

تجنب اإلصابات.
1

(2-5-3-2)
بشكل  والمرض  اإلصابة  معالجة  يجب  لماذا  يفسر 

مبكر.
2

(3-5-3-2)
األجهزة  (أضرار  مثل:  واآلمنة  الصحية  البيئة  يصف 

اإللكترونية ...).
3

2

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(2-3-1)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات

(1-1-3-2)

األمــراض  من  الوقاية  سبل  بعض  ويشرح  يعرّف 

عن  واالبــتــعــاد  اليدين،  (غسل  مثل:  المعدية 

مادة  مع  (الربط  بالمرض).  المصابين  األشخاص 

العلوم والمهارات الحياتية).

1

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

أفــراد  أجــل  من  والتأييد  للدعوة  طرائق  يحدد 

التربية  مع  (الربط  صحية.  ومــدارس  وعائالت 

الوطنية/المواطنة).
1

(2-2-3-2)

يصف أساليب متنوعة لنقل المعلومات والمفاهيم 

المهارات  مع  (الربط  الدقيقة.  الصحية  والمهارات 

اللغوية).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

2

(2-3-3): يظهر فهًما لمخاطر التدخين، 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)

وصفة  دون  من  شراؤها  يتم  التي  األدويــة  يحّدد 

يمكنهم  والذين  بهم  الموثوق  واألشخاص  طبية 

إعطاء هذه األدوية لألطفال مثل: (األسبيرين، أدوية 

السعال، قطرة العين، ...إلخ). (الربط مع العلوم).

1

(2-3-3-2)

الرافض لقبول منتجات يمكن أن تكون  يلعب دور 

ــة).  واألدوي أشكاله،  بجميع  (التبغ  مثل:  مؤذية 

(الربط مع المهارات الحياتية).
3

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-4-3-2)

الصحة  على  وأثره  الهوائي  التلوث  أسباب  يحدد 

الصناعية،  ــورش  وال المصانع  عدد  ــادة  (زي مثل: 

وزيادة عدد المكائن والسيارات التي تنفث األدخنة 

التربية  مع  (الربط  للتلوث).  المسببة  والمواد 

الوطنية/المواطنة والعلوم).

1

(2-4-3-2)

على  ذلك  أثر  ويستنتج  المياه  تلوث  أسباب  يحدد 

الوطنية/المواطنة  التربية  مع  (الربط  الصحة. 

والعلوم).
1

2يظهر معرفة بتأثير التدخين السلبي على الصحة.(3-4-3-2)

(4-4-3-2)

خطة  ويطبق  المواد،  تدوير  إعادة  أهمية  يشرح 

الوطنية/ التربية  مع  (الربط  التدوير.  لممارسة 

المواطنة والعلوم).
2

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

1يحدد السلوكيات الشخصية التي تعزز الصحة.(1-5-3-2)

3

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

وقياسها  رؤيتها  يمكن  التي  المرض  أعراض  يميز 

مثل: (الطفح وارتفاع درجة الحرارة) واألعراض التي 

ال يمكن رؤيتها إّال من خالل وصف المريض، مثل: 

(األلم). (الربط مع العلوم)

2

(2-3-1-2)

مثل:  السمنة  على  الدالة  المؤشرات  بعض  يشرح 

مادة  مع  (الــربــط  ــط...).  ــوس ال ومحيط   BMI)

العلوم).
2

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

تدعو  التي  المدني  المجتمع  منظمات  يحّدد 

والعائالت،  األفـــراد،  بين  بالصحة  النهوض  إلــى 

هيئات  المدرسية،  (الصحة  مثل:  والمجتمعات 

مع  (الربط  العالمية).  الصحة  منظمة  الصحة، 

المواطنة والدراسات االجتماعية).

1

(2-3-2-2)
يتعرف البدائل الغذائية الصحية من خالل مقارنات 

مكونات البطاقة الغذائية لألغذية. 
1

(3-2-3-2)

يقارن ويمّيز بين طرائق متنوعة تهدف إلى تشجيع 

إيجابية.  صحية  خيارات  صنع  على  اآلخرين  ودعم 

(الربط مع المواطنة).
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

3

(2-3-3): يظهر فهًما لمخاطر التدخين، 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)
يظهر رفضه لقبول منتجات يمكن أن تكون مؤذية 

مثل: (السجائر، والكحول، واألدوية).
1

(2-3-3-2)

الذي  الوحيد  الشخص  يكون  أن  يجب  لماذا  يشرح 

من  له  وصفه  تم  من  هو  الدواء  يتناول  أن  يجب 

المناسبة  (الجرعة  المثال:  سبيل  على  الطبيب  قبل 

في  والتغير  التحسسي،  الفعل  رد  الشخص،  لحجم 

مادة  مع  (الربط  ــخ).  ...إل القلب،  ضربات  معدل 

العلوم والمهارات الحياتية).

2

(2-3-3-3)

أو  إلكترونًيا،  كتاًبا  أو  حائط،  للوحات  عرًضا  يقدم 

بالتدخين،  المرتبطة  المخاطر  حول  مصورًا،  بحًثا 

للشخص  وصفها  يتم  ال  التي  واألدوية  والمخدرات 

من قبل الطبيب مثل: (السرطان واألمراض األخرى، 

وأمراض الحساسية، وإعاقة النمو). (الربط مع مادة 
والعشرين/التعلم  الحادي  القرن  ومهارات  العلوم 

الذكي).

3

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.
(1-4-3-2)

للخدمة  إعالنات  جماعي)  أو  فردي  (بشكل  يعُد 

إعــادة  أهمية  حــول  إعالمية  نشرات  أو  العامة 

التدوير  إعــادة  لتطبيق  خطة  ويقترح  التدوير، 

مع  (الــربــط  تكنولوجية).  وسائل  (باستخدام 

المواطنة  ومهارات القرن الحادي والعشرين).

3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)

اإليجابية  الصحية  السلوكيات  بين  العالقة  يفسر 

مادة  مع  (الربط  واألمراض.  اإلصابات  من  والوقاية 

العلوم).
2

4

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

المعدية  غير  واألمــراض  المعدية  األمــراض  يصف 

ويعطي أمثلة عليها: األمراض غير المعدية (أمراض 

الثاني،  النوع  من  السكري  السمنة،  الحركة:  قلة 

هشاشة العظام..).

2

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)
صحية  قرارات  اتخاذ  في  اآلخرين  ويدعم  يشجع 

إيجابية. (الربط مع المواطنة).
3

(2-2-3-2)

للنهوض  الــدعــوة  أجــل  من  العمل  في  يتعاون 

مثل:  والمدارس  والعائالت،  األفــراد،  بين  بالصحة 

(مشروع النهوض بالصحة والسلوك الحضاري).
3

(2-3-3): يظهر فهًما لمخاطر التدخين، 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)
المخدرات  من  الخالية  السلوكيات  فوائد  يعرّف 

والكحول.
1

(2-3-3-2)

والسجائر  والكحول  المخدرات،  آثار  ويشرح  يحلل 

القلب،  وأمراض  الرئة،  (سرطان  مثل:  الجسم  على 

مع  (الربط  والعصبية...إلخ).  الشهية،  وفقدان 

المواطنة والمسؤولية المجتمعية).

2
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100

تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

4

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-4-3-2)

تلوث  إلى  تؤدي  التي  المؤذية  الممارسات  يحدد 
(األنهار  مثل:  اإلنسان  صحة  على  وخطورتها  البيئة 
مع  (الربط  واألرض).  والهواء  والمحيطات،  والبحار 

المواطنة).

1

(2-4-3-2)

على  ذلك  أثر  ويبّين  البيئة،  لتنظيف  سبًال  يقترح 
...إلــخ).  والهواء،  واألرض،  (المياه،  مثل:  الصحة 

(الربط مع المواطنة).
2

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)

واالسترخاء)  (اإلحماء  اآلمنة  السلوكيات  بين  يقارن 
(االجهاد  المؤذية  أو  الخطيرة  السلوكيات  ويتجنب 
االصابات  حدوث  احتمال  من  تزيد  التي  والقلق) 
الحياتية  المهارات  مــادة  مع  (الربط  واألمــراض. 

والعلوم).

2

(2-3-5-2)
األنــشــطــة  أداء  ــاء  ــن أث ــة  ــن آم ــات  ــي آل يــطــبــق 

الرياضيةللتقليل من اإلصابات.
3

5

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

يتذكر العالمات الرئيسة واألعراض لألمراض المعدية 
وحمى  الحاد،  الرئوي  وااللتهاب  (اإلنفلونزا،  مثل: 

الضنك، وغيرها). (الربط مع العلوم).
1

(2-1-3-2)

األمــراض  من  للوقاية  العامة  ـــراءات  اإلج يعّدد 
الصحي،  الحياة  ونمط  الشخصية،  (النظافة  مثل: 
العلوم  مع  (الربط  المنتظمة).  الطبية  والفحوصات 

والمهارات الحياتية).

2

(3-1-3-2)

مثل:  بطبيعتها  الوراثية  ــراض  األم بعض  يعرّف 
مثل:  ــاء  اآلب جينات  خــالل  من  تنتقل  التي  تلك 
مع  (الربط  األنيميا).  الــدم  وفقر  (التيالسيميا، 

العلوم).

2

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

صحية  معلومات  على  مبنية  مقنعة  حجًجا  يعّد 
لتبني  الدعوة،  أجل  من  (اإلعالنات)  مثل:  دقيقة 
غير  السلوكيات  مع  ومقارنتها  صحية  سلوكيات 
المسؤولية   – المواطنة  مع  (الــربــط  الصحية. 

المجتمعية – التفكير االبداعي).

3

(2-3-3): يظهر فهًما لمخاطر التدخين، 

الكحول  وتناول  المخدرات،  وتعاطي 

األدوية  استعمال  وإساءة  والمنشطات، 

وغيرها من المواد الضارة.

(1-3-3-2)

يقارن ويمّيز فوائد السلوكيات الخالية من الكحول 
مع  (الربط  المسيئة.  والسلوكيات  المخدرات  ومن 

المهارات الحياتية).
2

(2-3-3-2)

مع  العمل  خــالل  من  أو  ــردي  ف (بشكل  يصمم 
(العروض  مثل:  المجتمع  لخدمة  اإلعالنات  فريق) 
أو  المعارض،  أو  الحائط،  لوحات  أو  التقديمية، 
المخدرات،  مخاطر  حول  اإللكترونية)،  المواقع 
الرئة،  (سرطان  مثل:  الجسم  على  والتبغ  والكحول، 
العضالت،  وزيــادة  الجنينية،  الكحول  متالزمة 
ما  العالقة  ويفسر  العصبي...إلخ)  الشهية  وفقدان 
بين نقص فيتامين د، واألمراض. (الربط مع مهارات 

القرن الحادي والعشرين والمواطنة).

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

5

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(4-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-4-3-2)

التدوير  وإعادة  النفايات  التقليل من  أهمية  يشرح 
(الربط  البيئة.  على  للمحافظة  المستهلكة  للمواد 

مع والمواطنة والعلوم).
2

(2-4-3-2)

التلوث  سببها  وأمراض  إصابات  على  أمثلة  يعطي 
البيئي مثل: (صعوبات التنفس، الربو، فقدان حاسة 
البيئية  التربية  مع  (الربط  ذلــك).  وغير  السمع، 

والمواطنة والعلوم).

2

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(5-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-5-3-2)
الخطيرة  والسلوكيات  اآلمنة  السلوكيات  بين  يقارن 

2أو المؤذية للوقاية من اإلصابات واألمراض.

(2-5-3-2)
بالصحة  المرتبطة  البدنية  اللياقة  أن  كيف  يفسر 

2تساعد على الوقاية من األمراض.

6

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

الوقاية  وطرائق  العدوى،  وطرائق  أسباب  يتعرّف 
والحصبة،  (اإلنفلونزا،  مثل:  الشائعة  لألمراض 
(اإليدز)،  البشرية  المناعة  والمالريا، وفيروس نقص 
السكري من النوع الثاني، هشاشة العظام). (الربط 

مع مادة العلوم).

1

(2-1-3-2)
مقاومة  في  الجسم  في  المناعة  جهاز  دور  يتعرف 

1األمراض وتعزيز الشفاء. (الربط مع مادة العلوم).

(3-1-3-2)
المناعة.  تعزيز  في  الصحي  النوم  دور  يتعرف 

1(الربط مع مادة العلوم).

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

للتدخين  والنفسية  الفسيولوجية  ــار  اآلث يعرّف 
الفرد.  على  المخدرات  من  وغيرها  الكحول  وتناول 

(الربط مع مادة العلوم).
1

(2-2-3-2)

تناول  عند  الشخص  في  تؤثر  التي  العوامل  يحّلل 
مع  (الربط  التدخين.  أو  المخدرات،  أو  الكحول 

مادة العلوم).
2

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)
يعّدد العوامل التي تؤثر في الصحة البيئية. (الربط 

1مع مادة الدراسات االجتماعية والمواطنة).

(2-3-3-2)

مثل:  الــهــواء  تلوث  من  للتقليل  طرائق  يحّدد 
العامة بدًال من  النقل  (المشي أو استخدام وسائط 

السيارات).
1

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

يفسر كيف يمكن لنمط الحياة الصحي المالئم أن 
المعدية  غير  واألمراض  المبكر  الموت  من  يحمي 

(اإلعاقات الجسدية، هشاشة العظام...).
2

7

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

غير  لألمراض  واألعــراض  الرئيسة  العالمات  يعرّف 
القلب  وأمــراض  القولون،  (سرطان  مثل:  المعدية 
مادة  مع  (الربط  وغيرها).  والسكري،  التاجية، 

العلوم).

1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

7

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

1يعرف أخطار استخدام األدوية في إنقاص الوزن. (1-2-3-2)

(2-2-3-2)

المتوقع على  الشائعة، وأثرها  يتذكر أسماء األدوية 

ولكنه  الصداع  ألم  يخفف  (األسبيرين  مثل:  الجسم 

يزعج المعدة). (الربط مع علم الكيمياء)
1

(3-2-3-2)

األدوية  من  الكثير  في  النشطة  المحتويات  يشرح 

السعال،  (شراب  مثل:  الجسم  على  وأثرها  الشائعة 

واألسبيرين، وغيرها). (الربط مع علم الكيمياء).
2

(4-3-2-4)

المصابين  األشخاص  مثل:  اآلخرين  ويدعم  يشّجع 

والسكري،  (اإليدز)  البشرية  المناعة  نقص  بمرض 

مثل:  إيجابية  صحية  قرارات  اتخاذ  في  والسرطان 

(مشروع خدمة التعلم).

3

(5-2-3-2)

يبين خريطة منظمات المجتمع التي تدعو للنهوض 

بيانيٍّا  ويظهر  والمجتمع  والعائالت  لألفراد  بالصحة 

الخدمات التي تقدمها. (الربط مع التربية الوطنية/

المواطنة والتعلم االلكتروني).

3

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)

والصحة  األرض،  بتلوث  المرتبطة  القضايا  يحّدد 

النظيفة،  المياه  في  (النقص  مثل:  والغذاء  البيئية 

واألسمدة،  التربة،  في  الغذائية  المواد  ونقص 

...إلخ).(الربط مع العلوم والمسؤولية المجتمعية).

1

(2-3-3-2)

األرض،  بتلوث  المرتبطة  للقضايا  حلوًال  يقدم 

الطعام  (تناول  مثل:  والــغــذاء  البيئية  والصحة 

العضوي، قراءة البطاقة الغذائية وتفسير محتوياتها، 

وغير ذلك). (الربط مع والمسؤولية المجتمعية).

3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

يميز بين السلوكيات اآلمنة والخطرة والمؤذية التي 

مع  (الربط  اآلخرين.  على  أو  شخصيٍّا  عليه  تؤثر 

المهارات الحياتية والعلوم).
2

(2-4-3-2)

يطبق السلوكيات اآلمنة لتحسين الصحة الشخصية 

مادة  مع  (الربط  عليها.  والمحافظة  والعائلية 

العلوم).
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

8

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

الشائعة،  ــراض  األم أسباب  عن  معلومات  يجمع 
(اإلنفلونزا،  مثل:  منها  والوقاية  العدوى،  وطرائق 
المناعة  نقص  وفــيــروس  والــمــالريــا،  والحصبة، 

البشرية). (الربط مع مادة العلوم).

2

(2-1-3-2)

يبين من خالل الرسم دور جهاز المناعة في الجسم 
مع  (الربط  الشفاء.  وتعزيز  األمراض  مقاومة  في 

مادة العلوم).
3

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)
يتعرف المكونات الكيميائية الموجودة في األدوية 

1الشائعة. (الربط مع مادة الكيمياء).

(2-2-3-2)

المكونات  بعض  مع  المرتبطة  المخاطر  يتعرف 
ــة  األدوي ملصقات  على  الموجودة  الكيميائية 
ضربات  معدل  (زيادة  المثال:  سبيل  على  الشائعة 

القلب، والدوخة، والغثيان، وما إلى ذلك).

1

(3-2-3-2)

مثل:  الجسم  على  المنشطات  تأثير  يستكشف 
المكمالت  األمنية،  األحماض  البنائية،  (الهرمونات 
والتعلم  اللغوية  مهارات  مع  (الربط  الغذائية). 

الذكي في القرن 21).

2

(4-2-3-2)

والمهارات  والمفاهيم  المعلومات  بدقة  يلخص 
المعلومات  عن  البحث  أسلوب  باستخدام  الصحية 
والنشرات،  واإلعالنات،  اإللكترونية  (المواقع  مثل: 
مع  (الربط  وغيرها).  المتعددة،  الوسائط  وأشكال 

مهارات اللغوية والتعلم الذكي في القرن 21).

3

(5-2-3-2)

سبيل  على  المجتمع  صحة  أجل  من  موقًفا  يتبّنى 
فتامين  ونقص  واإلنفلونزا،  الربو  (مكافحة  المثال: 
العرض  خالل  من  دقيقة  معلومات  باستخدام  د) 
أو  المقنعة،  المقاالت  أو  المعارض،  أو  التقديمي، 
والتعلم  االستقصائي  البحث  مع  (الربط  ذلك.  غير 

اإلبداعي).

3

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)

البيئية  الصحة  على  تؤثر  التي  العوامل  يحّدد 
المنظم  غير  (االستخدام  مثل:  الشخصية  والصحة 
للمبيدات الحشرية). (الربط مع المواطنة والتربية 

البيئية).

1

(2-3-3-2)

الهواء  تلوث  تسبب  التي  الكيماوية  المواد  يحّدد 
(المواد  مثل:  الشخصية  الصحة  على  وأثــرهــا 
مع  (الربط  الحروب).  في  المستخدمة  الكيماوية 

المواطنة والعلوم).

1

(3-3-3-2)

تلوث  في  تتسبب  التي  الكيماوية  المواد  يحّدد 
الكيماوية  (المواد  مثل:  الصحة  على  وأثرها  المياه 
على  وأثــرهــا  المياه  معالجة  في  المستخدمة 
مع  (الربط  الصرف).  مياه  وإعادة  البحرية،  الحياة 

المواطنة والعلوم).

1
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

8

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

اإلصابات  لتقليل  آمنة  تقنيات  ويطبق  يفحص 
المهارات  مع  (الربط  األمـــراض.  من  والحماية 

الحياتية).
2

(2-4-3-2)
الصحة  في  البيئة  بها  تؤثر  التي  الطرائق  يحلل 

3المجتمعية. (الربط مع المواطنة والتربية البيئية).

9

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

يمكن  التي  ــراض  واألم الصحية  المشاكل  يعرّف 
(السمنة،  مثل:  مبكرًا  معالجتها  أو  منها  الوقاية 
هشاشة  القلب،  أمراض  الثاني،  النوع  من  السكري 

العظام). (الربط مع العلوم).

1

(2-1-3-2)

غير  واألمراض  المعدية  األمراض  مصطلحات  يعرّف 
الوقاية  في  للمساعدة  الطرائق  ويحدد  المعدية 
البشرية  المناعة  نقص  (فيروس  مثل:  األمراض  من 
القلب).  وأمراض  والسرطان،  والسكري،  (اإليــدز)، 

(الربط مع العلوم).

2

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

والمهارات  والمفاهيم  المعلومات  مصادر  يحّدد 
مبنية  دقيقة  صحية  معلومات  تقدم  التي  الصحية 
واإلعالنات،  اإللكترونية  (المواقع  مثل:  البحث  عن 
وغيرها).  المتعددة،  الوسائط  وأشكال  والنشرات، 
(الربط مع التعلم االلكتروني الذكي ومهارات القرن 

.(21

1

(2-2-3-2)

لمجتمعات  الدعوة  أجل  من  العمل  في  يتعاون 
لهم مصادر  تتوفر  الذين ال  (األشخاص  صحية مثل: 
الطبية،  الرعاية  إلى  الوصول  وإمكانية  مياه صحية، 
االجتماعية،  العلوم  مــادة  مع  (الربط  وغيرها). 

والعمل المجتمعي).

2

(3-2-3-2)

الكيميائية  المكونات  بعض  تأثير  سبب  يشرح 
مثل:  الجسم  على  الشائعة  األدوية  مع  المرتبطة 
والغثيان،  ــدوخــة،  وال القلب،  ضربات  (زيـــادة 

وتخفيف اآلالم، وغير ذلك). (الربط مع العلوم).

3

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.
(1-3-3-2)

يعّدد طرائق التقليل من الضوضاء أو القضاء عليها 
االستماع  عند  األذن  سماعات  (استخدام  مثل: 
مثل:  واألرض  والهواء،  المياه،  وتلوث  للموسيقا)، 
وأهمية  التدوير)  وإعــادة  النفايات  من  (التقليل 
والمسؤولية  المواطنة  مع  (الربط  بذلك.  القيام 

المجتمعية).

1

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

هو  التي  الصحية  للسلوكيات  أولــويــة  يعطي 
الجلوس  ساعات  من  (التقليل  مثل:  عنها  مسؤول 
المهارات  مع  (الربط  اإللكترونية).  األجهزة  أمام 

الحياتية).

3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

10

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

واألعراض،  العدوى،  وطرائق  أسباب،  ويقيم  يناقش 

وغير  المعدية  األمــراض  من  الوقاية  وأساليب 

البشرية  المناعة  نقص  ــرض  (م مثل:  المعدية 

(اإليدز)، والسكري، والسرطان وأمراض القلب).

2

(2-1-3-2)

العائلة،  تاريخ  مع  المرض  مسببات  ارتباط  يصف 

مسببات  مع  الخطر  وعوامل  الفردية،  والقرارات 

األمراض والمشاكل الصحية األخرى وطرائق الوقاية 

منها.

2

(3-1-3-2)

المحافظة  في  اآلمنة  السلوكيات  تأثير  مدى  يحلل 

(يفسر  مثل:  األمــراض  من  والوقاية  الصحة  على 

الخمول  بين  وما  واألمراض  السهر  بين  ما  العالقة 

وأمراض قلة الحركة المزمنة غير المعدية).

3

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

يشترك مع اآلخرين في تنظيم حمالت تعزز الرعاية 

(األشخاص  مثل:  بالعائالت  واالهتمام  واالحترام 

(اإليدز)،  البشرية  المناعة  نقص  بمرض  المصابين 

الدراسات  مادة  مع  (الربط  والسرطان).  والسكري، 

االجتماعية).

3

(2-2-3-2)

أو  حمالت،  فريق  ومع  العمل  خالل  من  ينظم 

مخاطر  حول  إلكترونية  مواقع  ينشئ  أو  مناسبات، 

التدخين، والكحول، وتعاطي المخدرات ومشروبات 

على  والمنشطات  البنائية  والهرمونات  الطاقة 

الجسم.

3

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)
عامة،  صحية  قضية  تشكل  التي  العوامل  يحّدد 

ويميز بين الوباء وبين األمراض الموسمية.
2

(2-3-3-2)
يختبر آثار تلوث الهواء على الكائنات الحية ويحدد 

طرائق الوقاية.
2

(3-3-3-2)

خالل  من  ال  أم  ملوثة  المياه  كانت  إذا  ما  يقرر 

المالحظة واستخدام التكنولوجيا وفحص أثرها على 

الكائنات الحية. (الربط مع العلوم).
3

(4-3-3-2)
يقترح خطة للتقليل من النفايات، وإعادة استخدام 

المواد، وإعادة التدوير وينفذها.
3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

تأثير  لتحديد  الشخصية،  الصحية  حالته  يحلل 

الحارة  ــواء  األج في  الرياضية  األنشطة  ممارسة 

والرطبة والصيام والدورة الشهرية.
3

(2-4-3-2)
تتضمن  الصحة  لتعزيز  بدنية  لياقة  برامج  يصمم 

عوامل األمان والسالمة لتجنب اإلصابات.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

11

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

يقيم مدى أهمية سياسات الصحة العامة والتدابير 
الصحة  تحسين  على  التأثير  في  وقدرتها  الحكومية 

والوقاية من األمراض.
2

(2-1-3-2)

على  الطبي  والتقدم  األبحاث  تأثير  مدى  يحلل 
المشاكل  على  والسيطرة  ــراض  األم من  الوقاية 

الصحية.
2

(3-1-3-2)

لتعزيز  مناسبة  إستراتيجيات  ويقيم  يستخدم 
الرفاهية، وتأخير ظهور المرض والتقليل من مخاطر 

المشاكل الصحية خالل مراحل العمر المتقدمة.
3

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)

على  المبنية  الدقيقة  المعلومات  مصادر  يحّدد 
(المواقع  مثل:  العالمية  الصحة  عــن  البحث 
اإللكترونية، واإلعالنات، والنشرات، واإلعالم، ...إلخ). 

(الربط مع مادة الدراسات االجتماعية).

1

(2-2-3-2)

يربط بين المكونات النشطة الموجودة في األدوية 
واآلثــار  المرغوبة  االيجابية  ــار  اآلث مع  الشائعة 

السلبية للدواء. (ربط مع مادة الكيمياء).
2

(3-2-3-2)

مثل:  متنوعة  ألدويــة  التسويقية  الحمالت  يحلل 
البنائية،  الهرمونات  الوزن،  القلب، تخفيف  (أمراض 

نمو الشعر، ...إلخ).
2

(4-2-3-2)
يحلل آثار التدخين والكحول على الجنين واألطفال 

3في مرحلة النمو ويكتب تقرير.

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)

المحلية  الخطط  حــول  الحالية  الوثائق  يحلل 
الموسمية  واألمراض  األوبئة  على  للقضاء  والعالمية 
...إلخ).  السحايا واألنفلونزا،  والتهاب  (المالريا  مثل: 

(الربط مع مادة العلوم االجتماعية واللغوية).

3

(2-3-3-2)

والعالمية  المحلية  المبذولة  الجهود  نتائج  يحلل 
في المجال البيئي من أجل المحافظة على الصحة 
الصرف  مياه  ومعالجة  المياه،  (تكرير  مثل:  البيئة 

الصحي، ...إلخ).

3

(3-3-3-2)

الحشرية  والمبيدات  متنوعة،  ملوثات  آثار  يتعرف 
والمصادر  المحاصيل  على  السكاني  والتزايد 
االجتماعية  الدراسات  مادة  مع  (الربط  الغذائي. 

واللغوية).

3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)
يحلل حالته الصحية الشخصية لتحديد االحتياجات 

3حسب األولوية.

(2-4-3-2)
يصمم وينفذ برامج لياقة بدنية باتباع عوامل األمن 

3والسالمة لتجنب اإلصابات.
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(3–2): 

األمراض، 

واالضطرابات، 

واإلصابات، 

والصحة البيئية

12

للمفاهيم  استيعاًبا  يظهر   :(1-3-2)

المرتبطة بتحسين الصحة، والوقاية من 

األمراض، واالضطرابات والتشوهات.

(1-1-3-2)

إستراتيجيات  ويضمنه  شخصيٍّا  صحيٍّا  سجالٍّ  ينشئ 
وتأخير ظهور  المستقبل،  في  الرفاه  لتعزيز  مناسبه 
المرض والتقليل من مخاطر المشاكل الصحية خالل 

مراحل العمر المتقدمة.

3

(2-1-3-2)

من خطر  تزيد  التي  العوامل  ويحلل  أبحاًثا،  يجري 
المعدية  غير  واألمراض  المعدية  باألمراض  اإلصابة 
ــدز)،  (اإلي البشرية  المناعة  نقص  (فيروس  مثل: 
الجنسي،  االتــصــال  عبر  تنتقل  التي  ـــراض  واألم
والتهاب  القلب،  وأمــراض  والسرطان،  والسكري، 

الكبد).

3

الدعوة  على  القدرة  يظهر   :(2-3-2)

والــعــائــلــيــة،  الــشــخــصــيــة،  للصحة 

والمجتمعية.

(1-2-3-2)
واإليقاع  البيولوجية  الساعة  ألهمية  فهًما  يظهر 

2الحيوي للنوم وتناول الطعام لتعزيز الصحة 

(2-2-3-2)

حمالت  تنظيم  أجــل  من  اآلخــريــن  مع  يشترك 
مثل:  بالعائالت  واالهتمام  والمراعاة  الرعاية  تعزز 

(مشروع خدمة التعلم). (الربط مع مادة األحياء).
3

(3-2-3-2)

عن  معلومات  يتضمن  شخصيٍّا  طبيٍّا  ا  ملفٍّ يعد 
األدوية التي يثبت ضررها على المتعلم مثل: (اآلثار 
يبدو  التي  تلك  وأيًضا  ...إلخ)  الحساسية،  الجانبية، 
ألم  لتخفيف  (األسبيرين  مثل:  إيجابيٍّا  أثرًا  لها  أن 

الصداع).

3

(4-2-3-2)
لبعض  الجانبية  اآلثار  أو  بالمخاطر  اآلخرين  يقنع 
3المخدرات واألدوية. (الربط مع المهارات اللغوية).

(5-2-3-2)

من  بدًال  والعافية  للصحة  بديلة  وسائل  يستكشف 
الضغط  لتخفيف  غفوة  (أخذ  مثل:  لألدوية  اللجوء 
بشكل  الوقت  وتخطيط  األسبرين،  تناول  مقابل 
للبقاء  الكافيين  حبوب  تناول  مقابل  مناسب 

مستيقظا، ...إلخ).

3

(6-2-3-2)

المثال:  سبيل  على  الصحة  عن  موقًفا  يتبّنى 
الكائنات  النظيفة،  المياه  السكري،  (البدانة، 
المعدلة وراثيٍّا، وغيرها) باستخدام معلومات دقيقة 
من خالل عرًضا تقديميٍّا، أو معرًضا، أو بحًثا مقنًعا، 

أو غير ذلك. (الربط بمادة األحياء).

3

بالمفاهيم  وعــًيــا  يظهر   :(3-3-2)

والعوامل المرتبطة بالصحة البيئية.

(1-3-3-2)
قضية  حول  للعامة  معلومات  لتوفير  خطة  يعد 

3صحية (في حالة إنتشار مرض موسمي).

(2-3-3-2)

السياسات  تضع  التي  المختلفة  المنظمات  يحدد 
البيئية  الصحة  بقضايا  المتعلقة  العمل  وخطط 

العامة مثل: (منظمة الصحة العالمية).
3

تجنب  لكيفية  فهًما  يظهر   :(4-3-2)

ممارسة  عبر  منها  التقليل  أو  اإلصابات 

سلوكيات آمنة.

(1-4-3-2)

الصحية  الحالة  لتحليل  وأدوات  مهاراته  يستخدم 
كتلة  (مقياس  مثل:  احتياجاته  وتحديد  الشخصية 
لتحديد محيط  القياس  وأشرطة  والجداول،  الجسم، 

الوسط …إلخ).

3

(2-4-3-2)
يقنع اآلخرين باالشتراك في سلوكيات آمنة بدًال من 

3السلوكيات الخطرة والمؤذية التي تضر المجتمع.
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(4–2): الوصول 

إلى المعلومات 

والمصادر الصحية

1

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

المعلومات  على  الحصول  طرائق  بمناقشة  يبدأ 
العائلة،  أفراد  من  وتطوره  اإلنسان  بنمو  المتعلقة 
الصحة  في  والمختصين  المدرسة،  في  والعاملين 

وآخرين من األشخاص البالغين المسؤولين.

2

(2-1-4-2)

يبحث عن المعلومات الصحية من األشخاص البالغين 
الموثوقين مثل: (القضايا العامة في الصحة والسالمة، 
المجتمع،  في  للمساعدين  والمسؤوليات  األدوار 
المساعدة  وطلب  الطوارئ،  بأرقام  الهاتفي  واالتصال 

من رجال اإلطفاء أو ضباط الشرطة).  

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   (2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
على  التأثير  في  والتكنولوجيا  اإلعالم  وسائل  يتعرف 

1حياته.

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   (3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

المبكر،  النوم  (أهمية  مثل:  الصحي  الهدف  يحدد 
2تناول الحليب والماء والخضراوات والفواكه).

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

(1-4-4-2)
يظهر القدرة على اتخاذ قرارات لتعزيز الصحة (عدد 

1ساعات النوم اليومية، كمية الحليب اليومية).

(2-4-4-2)

المساعدة  يمكنهم  الذين  البالغين  األشخاص  يحدد 
(أفراد  مثل:  بالصحة  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في 

العائلة، المعلمين...).
1

2

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

نمو  حول  معلومات  على  الحصول  طرائق  يحدد 
اإلنسان وتطوره من العائلة، والعاملين في المدرسة، 

والمختصين في الصحة.
1

(2-1-4-2)

معلومات  وإعطاء  طلب  في  تتمثل  أدوارًا  يلعب 
(القضايا  مثل:  الموثوقين  البالغين  األشخاص  مع 
والمسؤوليات  األدوار  والسالمة،  الصحة  في  العامة 
بأرقام  الهاتفي  واالتصال  المجتمع،  في  للمساعدين 
أو  اإلطفاء  رجال  من  المساعدة  وطلب  الطوارئ، 

ضباط الشرطة).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)

الصحة  على  تؤثر  أن  للعائالت  يمكن  كيف  يحدد 
العائلة  في  والديه  ودور  دوره  ويناقش  الشخصية، 
وعلى سبيل المثال: (دور العائلة في اختيار األطعمة 
الصحية) - دوره في تناول األطعمة الصحية واالبتعاد 
(الوجبات  مثل:  ويعددها  الصحية،  غير  األغذية  عن 
السريعة، األغذية السكرية). (الربط مع مادة التربية 

الوطنية/المواطنة).

2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

يبدأ في وضع أهداف بسيطة من أجل تعزيز الصحة 
واالستيقاظ   النوم  مواعيد  على  (المحافظة  مثل: 
تقنين  البدنية،  األنشطة  ممارسة  ساعات  وتحديد 
األجهزة  على  الجلوس  البدني،  الخمول  ساعات 
الحياتية  المهارات  مادة  مع  (الربط  اإللكترونية...). 

ومهارات القرن 21).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

مادة  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  قــرارات  يتخذ 
3المهارات الحياتية ومهارات القرن 21)
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(4–2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

3

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)
والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

نمو  حول  معلومات  على  الحصول  طرائق  يحدد 
اإلنسان وتطوره من العائلة، والعاملين في المدرسة، 
البالغين  من  وآخــريــن  الصحة  في  والمختصين 

المسؤولين.

1

2يظهر معرفته لمكونات البطاقة الغذائية.(2-1-4-2)

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)
معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 
الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

2يدرس أثر اإلعالم والتكنولوجيا على حياته.(1-2-4-2)

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)
األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)

تعزيز  أجل  من  األهــداف  وضع  على  القدرة  يظهر 
الخضراوات  الــمــاء،  تناول  (الــنــوم،  مثل:  الصحة 
والوجبات  الغذائية  المشروبات  اضــرار  والفواكه، 

السريعة).

3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)
مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

(1-4-4-2)
الصحة.  لتعزيز  قــرارات  اتخاذ  في  باالستقالل  يبدأ 

3(ربط مع مهارات القرن 21).

4

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)
والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

والمنتجات  المعلومات،  مــصــادر  مــواقــع  يحدد 
والمدرسة،  البيت،  من  الموثوقة  الصحية  والخدمات 

والمجتمع ويستخدمها.
2

2يفسر مكونات البطاقة الغذائية.(2-1-4-2)

2يشرح كيف تؤثر اإلعالنات التجارية في الصحة.(3-1-4-2)

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)
معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 
الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)
على  واألقــران  والمدرسة  العائلة  تؤثر  كيف  يشرح 

2الصحة الشخصية.

(2-2-4-2)

على  والتكنولوجيا  اإلعــالم  يؤثر  كيف  يكتشف 
المهارات  مع  (الربط  والصحية.  الشخصية  سلوكياته 

الحياتية ومهارات القرن 21).
2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)
األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)

أجل  من  ــداف  األه لوضع  بسيطة  خطوات  يحدد 
تناول  البدنية،  األنشطة  (ممارسة  مثل:  الصحة  تعزيز 

وجبة اإلفطار، االبتعاد عن الوجبات السريعة).
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)
مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

3يطبق عملية اتخاذ قرارات لتعزيز الصحة.(1-4-4-2)

5

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)
والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.
(1-1-4-2)

المعلومات  على  للحصول  اآلمنة  الطرائق  يتعرّف 
من  الشاملة  الجسدية  الثقافة  حول  الدقيقة  الطبية 
 21 القرن  مهارات  مع  (الربط  والمعلمين.  العائلة، 

ومهارات البحث واالستقصاء).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)
معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 
الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

إليها.

(1-2-4-2)

السلبي  واألقـــران  والمدرسة  العائلة  تأثير  يحلل 
مع  (الــربــط  الشخصية.  الصحة  على  واإليجابي 
والتفكير   21 القرن  ومهارات  الحياتية  المهارات 

الناقد).

2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)
األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)

يحدد خطوات عملية لوضع األهداف من أجل تعزيز 
الصحة مثل: (المحافظة على الوزن، ممارسة االنشطة 

البدنية).
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)
مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

(1-4-4-2)
يشجع على اتخاذ قرارات لتعزيز الصحة مثل: (تناول 

3االطعمة الصحية....).
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(4–2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

6

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)
والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.
(1-1-4-2)

يحلل موثوقية اإلعالنات وكلفة المنتجات والخدمات 
بفوائد  (االدعــــاءات  مثل:  العالم  حــول  الصحية 
مع  (الربط  مختلفة).  مواقع  في  وكلفته  األسبرين 

مهارات القرن 21 ومصادر التعلم االلكتروني).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)
معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 
الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

اليها.

(1-2-4-2)
اختيار  في  تؤثر  أن  يمكن  التي  العوامل  يصف 

2المعلومات والمنتجات والخدمات الصحية.

(2-2-4-2)
العائلية والثقافية على الصحة  يدرس أثر المعتقدات 

2والسلوكيات الشخصية.

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)
األهداف لتعزيز الصحة.

3يشجع على وضع األهداف من أجل تعزيز الصحة.(1-3-4-2)

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)
مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

(1-4-4-2)
يصف ويحلل أثر القرارات المتعلقة بالصحة بالرجوع 

2إلى أفراد من العائلة أو المدرسة أو المجتمع. 

(2-4-4-2)

يتخذ قرارات لتعزيز الصحة بالتعاون في صنع القرار 
النوم  ساعات  وعدد  الصحي  النوم  (مواعيد  مثل: 
الغذائي  النظام  في  الغذائية  الحصص  وعدد  الليلي، 
(الربط مع  الغذائي).  الهرم  أو  الطبق  اليومي حسب 

مادة العلوم).

3

7

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)
والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.
(1-1-4-2)

الطبية  المعلومات  على  الحصول  على  القدرة  يظهر 
النمو  وفي  الشاملة  الجسدية  التربية  في  الدقيقة 
والتطور، من مصادر موثوقة مثل: (األسرة، والعاملين 
في المدرسة، وأختصاصي الصحة، ومسؤولين آخرين 

من البالغين).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)
العوامل الخارجية  في توفير معلومات 
الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

اليها.

(1-2-4-2)
يحدد كيف يمكن أن يؤثر اإلعالم على الرسائل التي 

1ربما يستقبلها الفرد حول صورة الجسد.

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)
األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)
وقصيرة  المدى  طويلة  أهــداف  وضع  في  يستقل 

3المدى لتعزيز الصحة.

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)
مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

(1-4-4-2)
في  التعاون  خالل  من  الصحة  لتعزيز  قرارات  يتخذ 

3صنع القرار.

8

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)
والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.
(1-1-4-2)

الطبية  المعلومات  على  الحصول  في  القدرة  يظهر 
النمو  وعن  الشاملة  الجسدية  التربية  عن  الدقيقة 
والتطور، من مصادر موثوقة مثل: (األسرة، والعاملين 
في المدرسة، وأختصاصي الصحة، ومسؤولين آخرين 

من البالغين).

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)
العوامل الخارجية  في توفير معلومات 
الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

اليها.

(1-2-4-2)
والمعتقدات  واألقــران  العائلة  أثر  ويمّيز  يقارن 

2الثقافية على صحة المراهقين.

(2-2-4-2)
التي  الرسائل  يفسر كيف يمكن أن يؤثر اإلعالم على 

2ربما يستقبلها الفرد حول صورة الجسد.

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)
األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)
القدرات  وفق  تتغير  أن  لألهداف  يمكن  كيف  يفسر 

3والمسؤوليات واألولويات.

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)
مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.

3يتخذ القرارات لتعزيز الصحة.(1-4-4-2)
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(4–2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

9

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة

(1-1-4-2)

المعلومات  توفر  التي  المصادر  على  يحصل 
والخدمات الصحية الموثوقة من البيت، والمدرسة، 
مع  (الربط  ولآلخرين.  لنفسه  ويقّيمها  والمجتمع 

التعلم االلكتروني والبحث واالستقصاء).

2

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

اليها.

(1-2-4-2)

والرسائل  واإلعــالم  والثقافة  العائلة  أثــر  يقّدر 
وقيمه  ومشاعره  الفرد  أفكار  على  االجتماعية 
مع  (الربط  الجسد.  بصورة  المتصلة  وسلوكياته 

التفكير الناقد والبحث واالستقصاء).

1

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

وإستراتيجيات  متنوعة،  تكنولوجية  تطبيقات  يحدد 
بوضع  القرار  اتخاذ  عند  المشكلة  حل  ومهارات 
الذكي  التعلم  مع  (الربط  الصحة.  لتعزيز  أهداف 

والمهارات الحياتية).

2

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

الصحة  لتعزيز  يتخذها  التي  القرارات  أثر  يدرس 
الناقد  التفكير  مع  (الربط  الضرورة.  عند  ويعدلها 

والبحث واالستقصاء).
3

10

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

لفئات  المقدمة  المعلومات  موثوقية  يقّيم 
مثل:  والخدمات  المنتجات  وكلفة  مختلفة  عمرية 
والمعلومات  األطفال،  تستهدف  التي  (اإلعالنات 

المقدمة للمراهقين، ...إلخ).

2

(2-1-4-2)
يحلل معلومات طبية دقيقة حول الثقافة الجسدية 

2الشاملة من مصادر متنوعة.

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

اليها.

(1-2-4-2)
الثقافي  والــتــنــوع  العائلة  تثري  كيف  يحلل 

2السلوكيات الشخصية الصحية وتؤثر فيها.

(2-2-4-2)

والرسائل  واإلعــالم  والثقافة  العائلة  أثــر  يحّلل 
وقيمه  ومشاعره  الفرد  أفكار  على  االجتماعية 

وسلوكياته المتصلة بالجسد.
2

(3-2-4-2)
وقراراته من  الفرد  اإلعالم على سلوكيات  أثر  يحلل 

3حيث صلتها بصورة الجسد.

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)
يبدأ بتحليل إيجابيات وسلبيات المؤثرات الداخلية 

2والخارجية من أجل تبني سلوكيات صحية إيجابية.

(2-3-4-2)

يبدأ بعرض استخدامات مختلفة ألنواع التكنولوجيا، 
اتخاذ  عند  المشكلة  ومهارات حل  واإلستراتيجيات، 

القرار بوضع أهداف لتعزيز الصحة.
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

للقرارات  المدى  وطويل  الــفــوري  باألثر  يتنبأ 
والعائلة  الفرد  على  الصحية  بالسلوكيات  المتعلقة 

والمجتمع.
2

11

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

يَقيم المصادر التي توفر معلومات وخدمات صحية 
لنفسه  والمجتمع  والمدرسة،  البيت،  من  موثوقة 

ولآلخرين.
2
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

تابع/(4–2): 

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

11

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

اليها.

(1-2-4-2)

يظهر فهًما بأن التقدم العلمي التكنولوجي يساعده 

(المواد  مثل:  ورفاهيته  صحته  في  التحكم  على 

الطبية الصيدالنية، والجراحة التجميلية).
2

(2-2-4-2)

بسبب  تظهر  التي  األخالقية  للقضايا  فهًما  يظهر 

واللياقة  الصحة  صناعات  في  التكنولوجيا  استخدام 

البدنية.
2

(3-2-4-2)

من  والرفاهية  بالصحة  المتعلقة  المعلومات  يَقيم 

المثال  سبيل  على  التحيزات،  عن  اإلعــالم  وسائل 

وتعزيز  (األفالم)،  في  للتدخين  طابع جذاب  إضفاء 

دور نماذج غير واقعية في (المجالت).

3

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.

(1-3-4-2)
الداخلية  المؤثرات  وسلبيات  إيجابيات  يحلل 

والخارجية من أجل تبني سلوكيات صحية إيجابية.
2

(2-3-4-2)

إستراتيجيات  تطبيق  في  التكنولوجيا  يستخدم 

أهداف  بوضع  القرار  اتخاذ  على  تساعده  متنوعة 

لتحسين الصحة.
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(4-4-2)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

بالصحة  المتعلقة  القرارات  أن  كيف  ويحلل  يصف 

أو  العائلة  من  معلومات  مصادر  باستخدام  تتأثر 

المدرسة أو المجتمع.
2

12

الوصول  على  القدرة  يظهر   :(1-4-2)

والخدمات  والمنتجات  المعلومات  إلى 

الصحية الموثوقة.

(1-1-4-2)

الدقيقة  الطبية  المعلومات  كانت  إذا  فيما  يبحث 

العائلة،  مــن  الشاملة  الجسدية  التربية  عــن 

الصحة،  واختصاصي  المدرسة،  في  والعاملين 

ومسؤولين آخرين من البالغين تلبي معيار الدقة.

3

تأثير  لمدى  فهًما  يظهر   :(2-4-2)

معلومات  توفير  في  الخارجية  العوامل 

الوصول  على  والقدرة  موثوقة  صحية 

اليها.

(1-2-4-2)
الفرد يمكن أن  يظهر فهًما بأن خيارات نمط حياة 

تؤثر في اآلخرين مثل العائلة والمجتمع.
1

(2-2-4-2)

التحكم  على  مساعدتنا  في  التكنولوجيا  دور  يقّيم 

الصيدالنية،  (المواد  مثل:  وعافيتنا  صحتنا  في 

والجراحة التجميلية وعملية ربط المعدة).
2

(3-2-4-2)

بسبب  تظهر  التي  األخالقية  القضايا  في  يناظر 

واللياقة  الصحة  صناعات  في  التكنولوجيا  استخدام 

البدنية.
2

وضع  على  الــقــدرة  يظهر   :(3-4-2)

األهداف لتعزيز الصحة.
(1-3-4-2)

تكنولوجية  تطبيقات  تصميم  أو  استخدام  يشجع 

متنوعة، وإستراتيجيات ومهارات حل المشكلة عند 

اتخاذ قرار وضع أهداف لتعزيز الصحة.
3

استخدام  على  القدرة  يظهر   :(-4-24̀)

مهارات اتخاذ القرار لتعزيز الصحة.
(1-4-4-2)

قــرارات  اتخاذ  عند  متنوعة  إستراتيجيات  يظهر 

متعلقة بتعزيز الصحة.
3
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تابع/املعايري ونواتج التعلم بحسب املحور: (2) املجال الرتبية الصحية:

منواتج التعلمالمعيارالصفالمحور

(5–2): الجامعة 

واالستعداد للمهنة

5

إلى  الــوصــول  من  يتمكن   :(1-5-2)

مجال  ــي  ف المهن  ــن  ع معلومات 

للتأهيل  فهمه  ويظهر  واللياقة،  الصحة 

والشهادات المطلوبة لهذه المهن.

(1-1-5-2)
العاملين  للمختصين  التوظيف  إعالنات  يستعرض 

في مجال اللياقة البدنية والصحة.
1

(2-1-5-2)
البدنية  اللياقة  مجال  في  متنوعة  مهًنا  يعدد 

والصحة.
1

6

(1-1-5-2)
يظهر فهًما للمؤهالت والشهادات المطلوبة للمهن 

في مجال اللياقة البدنية والصحة.
1

(2-1-5-2)
المختصين  توظيف  فيها  يتم  التي  المواقع  يحدد 

باللياقة البدنية والصحة.
3

7

(1-1-5-2)
يظهر فهًما بالمؤهالت والشهادات المطلوبة للمهن 

في مجال اللياقة البدنية والصحة.
2

(2-1-5-2)

اإلعالم  وسائل  باستخدام  كتابًيا  و/أو  (شفوًيا  يقنع 

المختلفة) بالحاجة إلى مختصين في مجال اللياقة 

البدنية والصحة.
3

8

(1-1-5-2)

في  المحتملة  االتجاهات  البياني  بالرسم  يوضح 

(ربط  والصحة.  البدنية  اللياقة  التوظيف في مجال 

مع مادة الرياضيات).
2

(2-1-5-2)

في  للمهن  المطلوبة  والشهادات  المؤهالت  يحدد 

(وسائل  باستخدم  والصحة  البدنية  اللياقة  مجال 

اإلعالم، والمقابالت...إلخ).
3

9

(1-1-5-2)

تقييم  على  البيانات  أثر  حول  استنتاجات  يقدم 

األخرى  والخدمات  البدنية  اللياقة  إلى  الحاجة 

المتعلقة بالصحة في مجتمع ما.
3

(2-1-5-2)

بالصحة  مختصين  إلى  تحتاج  التي  المواقع  يحدد 

واللياقة البدنية في مجتمعات مختلفة لديها نقص 

في خدمات عديدة.
3

10

(1-1-5-2)

مجالي  في  الوظائف  مختلف  بين  ويمّيز  يقارن 

التغذية،  (اختصاصي  مثل:  والصحة  البدنية  اللياقة 

العالج  اختصاصي   - البدنية  اللياقة  اختصاصي 

الطبيعي).

2

(2-1-5-2)
قطاع  في  المتوفرة  الوظائف  عن  بحًثا  يجري 

الرياضة والصحة وسلم الرواتب للموظفين.
3

11(1-1-5-2)
في  للمهن  الضرورية  والمؤهالت  المهارات  يعدد 

اللياقة البدنية والصحة.
1

12(1-1-5-2)
يحدد االتجاهات في مجال اللياقة البدنية والصحة، 

ويالحظ األماكن التي يحتمل فيها وجود وظائف.
1
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الّرتبية البدنّية والّصحّية
معايري األداء بحسب الصف
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية
من  ــــى  األدن ــحــد  ال يظهر 
إثنان  أو  واحدة  في  التنسيق 

من المهام الحركية البسيطة.

أو  واحدة  في  تنسيًقا  يظهر 
الحركية  المهام  من  إثنين 

البسيطة والكبرى.

من  أكثر  في  تنسيًقا  يظهر 
الحركية  المهام  من  إثنين 
باستخدام  والكبرى  البسيطة 
في  والقوة  والتوازن  التحكم 

الحركة.

يظهر تنسيًقا واضًحا في أكثر 
من إثنين من المهام الحركية 
باستخدام  والكبرى  البسيطة 
والقوة  ــوازن  ــت وال التحكم 

والتوافق في الحركة.

اللياقة البدنية

بأن  ــحــدوًدا  م فهًما  يظهر 
المختلفة  البدنية  لألنشطة 
الجسد  في  مختلفة  تأثيرات 
والمشي،  ــري،  ــج (ال مــثــل: 
دقات  من  تجعل  والجلوس) 
ا،  والتنفس سريعة جدٍّ القلب 
على  بطيئة  أو  سريعة،  أو 

التوالي) بمساعدة المعلمة.

لألنشطة  ــأن  ب فهمه  يظهر 
تأثيرات  المختلفة  البدنية 
مثل:  الجسد  فــي  مختلفة 
والجلوس)  والمشي،  (الجري، 
القلب  دقـــات  مــن  تجعل 
أو  ا،  جــدٍّ سريعة  والتنفس 
على  بطيئة  أو  ســريــعــة، 

التوالي).

لألنشطة  ــأن  ب فهمه  يظهر 
تأثيرات  المختلفة  البدنية 
مثل:  الجسد  فــي  مختلفة 
والجلوس)  والمشي،  (الجري، 
القلب  دقـــات  مــن  تجعل 
أو  ا،  جــدٍّ سريعة  والتنفس 
على  بطيئة  أو  ســريــعــة، 
لذلك  أمثلة  ويعطي  التوالي) 

بمساعدة المعلمة.

لألنشطة  بــأن  فهمه  يظهر 
تأثيرات  المختلفة  البدنية 
مثل:  الجسد  في  مختلفة 
والجلوس)  (الجري، والمشي، 
القلب  دقـــات  مــن  تجعل 
أو  ا،  ــدٍّ ج سريعة  والتنفس 
على  بطيئة  أو  ســريــعــة، 
لذلك  أمثلة  ويعطي  التوالي) 

من دون مساعدة المعلمة.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية
نشاط  في  بصعوبة  يشترك 

رياضي تبادر به المعلمة.

ــاط من  ــش ــرك فـــي ن ــشــت ي
التي  الــريــاضــيــة  األنــشــطــة 

تختارها وتبادر بها المعلمة.

من  نشاطين  فــي  يشترك 
التي  الــريــاضــيــة  األنــشــطــة 

تختارها وتبادر بها المعلمة.

من  واســـع  بــمــدى  يشترك 
التي  الرياضية  األنشطة 

تختارها وتبادر بها المعلمة.

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

الجسم   بمفاهيم  وعيه  يظهر 
ــزاء  األج تعريف  خــالل  من 
للجسم  والصغيرة  الكبيرة 

بمساعدة المعلمة.

الجسم   بمفاهيم  وعيه  يظهر 
ــزاء  األج تعريف  خــالل  من 
الكبيرة والصغيرة للجسم من 

دون مساعدة المعلمة.

الجسم  بمفاهيم  وعيه  يظهر 
ــزاء  األج تعريف  خــالل  من 
للجسم،  والصغيرة  الكبيرة 
لمفاهيم  إستيعاًبا  ويظهر 
الخاص  ــفــراغ  (ال المساحة 
بمساعدة  الــعــام)  ــفــراغ  وال

المعلمة.

الجسم   يظهر وعيه بمفاهيم 

األجــزاء  تعريف  خــالل  من 

للجسم،  والصغيرة  الكبيرة 

لمفاهيم  إستيعاًبا  ويظهر 

الخاص  (الــفــراغ  المساحة 

والفراغ العام).

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

تجاه  آمٍن  سلوٍك  بإظهار  يبدأ 
الصف،  قواعد  باتباع  الذات 
والممارسات  ــــراءات  واإلج
وتعزيز  توجيه  مــع  اآلمــنــة 

المعلمة.

تجاه  ـــٍن  آم ــوٍك  ــل س يظهر 
بإتباع  واآلخــريــن  الـــذات 
واإلجـــراءات  الصف،  قواعد 
والممارسات اآلمنة مع توجيه 

وتعزيز المعلمة.

تجاه  ـــٍن  آم ــوٍك  ــل س يظهر 
باتباع  واآلخــريــن  الـــذات 
واإلجـــراءات  الصف،  قواعد 

والممارسات اآلمنة.

تجاه  آمـــٍن  ــوٍك  ســل يظهر 
باتباع  ــن  ــري واآلخ ـــذات  ال
ــراءات  واإلج الصف،  قواعد 
ويحث  اآلمنة  والممارسات 

أقرانه على إتباعه.

النشاط البدني، 

و الغذاء وأجهزة 

الجسم

يعرف بصعوبة وظائف أجزاء 
الجسم مثل: (القلب والرئتين 
واليدين  واألقدام،  المعدة،   -
والفم)  والعينين،  واألذنين، 

بمساعدة المعلمة.

الجسم  أجزاء  وظائف  يعرف 
 - والرئتين  (القلب  مثل: 
واليدين  واألقــدام،  المعدة، 

واألذنين، والعينين، والفم).

الجسم  أجزاء  وظائف  يعرف 
خالل  مــن  بعضها  ويــصــف 
مثل:  ــصــور  وال الــرســومــات 
المعدة،   - والرئتين  (القلب 
واألذنين،  واليدين  واألقــدام، 

والعينين، والفم).

الجسم  أجزاء  وظائف  يعرف 
الرسومات  ويصفها من خالل 
ــل: (الــقــلــب  ــث والـــصـــور م
واألقدام،  المعدة،   - والرئتين 
والعينين،  واألذنين،  واليدين 

والفم).

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

ومشاعره  عواطفه  عن  يعبر 
الرياضية  األنشطة  أداء  أثناء 

بمساعدة المعلمة.

ومشاعره  عواطفه  عن  يعبر 
أثناء أداء األنشطة الرياضية.

للتعبير  مالئمة  لغة  يستخدم 
ــه ومــشــاعــره  ــواطــف عــن ع
أداء  ــاء  ــن أث وإحــتــيــاجــاتــه 
بمساعدة  الرياضية  األنشطة 

المعلمة.

للتعبير  لغة مالئمة  يستخدم 
ــن عــواطــفــه ومــشــاعــره  ع
أداء  ــاء  ــن أث وإحــتــيــاجــاتــه 

األنشطة الرياضية.

:(k) :معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف
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118

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

السلوكيات  من  سلوًكا  يعّدد 
مثل:  الشخصية  الصحية 
وتنظيف  الــيــديــن،  (غــســل 
على  ــمــاد  واإلعــت ــان،  ــن األس
الحاجة،  قضاء  في  النفس 

المناديل و نظافة البيئة).

يعّدد سلوكين من السلوكيات 
مثل:  الشخصية  الصحية 
وتنظيف  الــيــديــن،  (غــســل 
على  ــمــاد  واالعــت ــان،  ــن األس
الحاجة،  قضاء  في  النفس 
ونظافة  المناديل  وإستخدام 

البيئة).

أربع  إلــى  ثــالث  من  يعّدد 
شخصية  صحية  سلوكيات 
مثل: (غسل اليدين، وتنظيف 
على  ــمــاد  واإلعــت ــان،  ــن األس
الحاجة،  قضاء  في  النفس 
ونظافة  المناديل  وإستخدام 

البيئة).

ــر مـــن أربـــع  ــث يـــعـــّدد اك
شخصية  صحية  سلوكيات 
ــن،  ــدي ــي ــل ال ــس ــل: (غ ــث م
واإلعتماد  األسنان،  وتنظيف 
قضاء  ــي  ف الــنــفــس  عــلــى 
الحاجة، وإستخدام المناديل، 
المشاعر،  عــن  والتعبير 
بخصوص  ـــرارات  ق وإتــخــاذ 
والنشاطات  الصحي،  الطعام 
ونظافة  اليومية  البدنية 

البيئة).

:(k) :تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية

إلظــهــار  بصعوبة  يجتهد 

المهام  أداء  فــي  الــتــوافــق 

الحركية البسيطة والكبرى.

بعض  أداء  في  توافًقا  يظهر 

الكبرى  الحركية  الــمــهــام 

والتوازن  التحكم  باستخدام 

والقوة والتوافق.

المهام  أداء  يظهر توافًقا  في 

والكبرى  البسيطة  الحركية 

والتوازن  التحكم  باستخدام 

ونضًجا  والــتــوافــق،  والــقــوة 

الحركية  المهارات  أداء  في 

األساسية.

المهام  في  ا  تامٍّ توافًقا  يظهر 

والكبرى  البسيطة  الحركية 

والتوازن  التحكم  باستخدام 

ونضًجا  والتوافق،  والــقــوة 

الحركية  المهارات  أداء  في 

األساسية.

اللياقة البدنية

بأن  ــحــدوًدا  م فهًما  يظهر 
المختلفة  البدنية  لألنشطة 
الجسد  في  مختلفة  تأثيرات 
والمشي،  ــري،  ــج (ال مــثــل: 
دقات  من  تجعل  والجلوس) 
ا،  والتنفس سريعة جدٍّ القلب 
على  بطيئة  أو  سريعة،  أو 

التوالي) بمساعدة المعلمة.

لألنشطة  ــأن  ب فهمه  يظهر 
تأثيرات  المختلفة  البدنية 
مثل:  الجسد  فــي  مختلفة 
والجلوس)  والمشي،  (الجري، 
القلب  دقـــات  مــن  تجعل 
أو  ا،  جــدٍّ سريعة  والتنفس 
على  بطيئة  أو  ســريــعــة، 

التوالي).

لألنشطة  ــأن  ب فهمه  يظهر 
تأثيرات  المختلفة  البدنية 
مثل:  الجسد  فــي  مختلفة 
والجلوس)  والمشي،  (الجري، 
القلب  دقـــات  مــن  تجعل 
أو  ا،  جــدٍّ سريعة  والتنفس 
على  بطيئة  أو  ســريــعــة، 
على  أمثلة  ويعطي  التوالي) 

ذلك بمساعدة المعلمة.

لألنشطة  بــأن  فهمه  يظهر 
تأثيرات  المختلفة  البدنية 
مثل:  الجسد  على  مختلفة 
والجلوس)  (الجري، والمشي، 
القلب  دقـــات  مــن  تجعل 
أو  ا،  ــدٍّ ج سريعة  والتنفس 
على  بطيئة  أو  ســريــعــة، 
على  أمثلة  ويعطي  التوالي) 
مساعدة  دون  ــن  م ذلـــك 

المعلمة.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  بصعوبة  ينخرط 
عليه  تعرض  التي  الرياضية 

بمساعدة وتشجيع المعلمة.

ينخرط في األنشطة الرياضية 
بمساعدة  عليه  تعرض  التي 

وتشجيع المعلمة.

ينخرط في األنشطة الرياضية 
دون  من  عليه  تعرض  عندما 

مساعدة المعلمة.

ــشــطــة  ـــي األن ــرط ف ــخ ــن ي
تعرض  عندما  الــريــاضــيــة 
على  األقـــران  ويحث  عليه 

المشاركة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (االول):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

والقواعد  التعليمات  يتبع 

وإجراءات األمن والسالمة في 

بمساعدة  والملعب  الصف 

المعلمة.

األمن  وإجراءات  قواعد  يتبع 

والسالمة المناسبة في الصف 

والملعب.

األمن  وإجراءات  قواعد  يتبع 

والسالمة المناسبة في الصف 

في  فهًما  ويظهر  والملعب، 

الشخصي  الــفــراغ  مفاهيم 

والعام.

وإجـــراءات  قــواعــد  يطبق 

في  المناسبة  والسالمة  األمن 

الصف والملعب.

السلوك المسئول 

واحترام االختالفات

اللعب  في  الرغبة  يظهر  ال 

مع أي طفل مختلف عنه في 

الصف.

األوقـــات  بعض  فــي  يظهر 

زمالء  مع  اللعب  في  الرغبة 

مختلفين عنه.

أي  مع  اللعب  في  يمانع  ال 

اإلختالف  ويتقبل  الزمالء،  من 

ــدرات  ــق ال أو  الشكل  ــي  ف

أو  اإلجتماعية  البيئة  أو 

االقتصادية.

من  أي  مــع  ــا  ــًم دائ يلعب 

اإلهتمام  دون  من  الزمالء، 

ــقــدرات أو  ــال بــاإلخــتــالف ب

اإلجتماعية  البيئة  أو  الشكل 

أو االقتصادية.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

الجسم  أجزاء  وظائف  يعرف 

 - والرئتين  (القلب  مثل: 

واليدين  واألقــدام،  المعدة، 

والفم)  والعينين،  واألذنين، 

بمساعدة المعلمة.

الجسم  أجزاء  وظائف  يعرف 

 - والرئتين  (القلب  مثل: 

واليدين  واألقــدام،  المعدة، 

واألذنين، والعينين، والفم).

الجسم  أجزاء  وظائف  يعرف 

خالل  مــن  بعضها  ويــصــف 

مثل:  ــصــور  وال الــرســومــات 

المعدة،   - والرئتين  (القلب 

واألذنين،  واليدين  واألقــدام، 

والعينين، والفم).

الجسم  أجزاء  وظائف  يعرف 

الرسومات  خــالل  ويصفها 

ــل: (الــقــلــب  ــث والـــصـــور م

واألقدام،  المعدة،   - والرئتين 

والعينين،  واألذنين،  واليدين 

والفم).

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

بالمشاعر  معرفته  يظهر 
النشاط  عــن  والمالحظات 
الجسم  على  وآثــاره  الحركي 
وكيف يشعر الفرد قبل وبعد 

التدريب.

والمالحظات  المشاعر  يحدد 
وآثــاره  الحركي  النشاط  عن 
يشعر  وكيف  الجسم  على 
التدريب،  وبعد  قبل  الفرد 

وقبل وبعد تناول الطعام.

المشاعر  ويــصــف  يجمع 
نشاط  ــن  ع والــمــالحــظــات 
الجسم  على  وآثارها  الجسم 
خالل  الــفــرد  يشعر  وكيف 
وبعد  وقبل  التدريب،  وبعد 

تناول الطعام.

ويسجل  ــصــف  وي يجمع 
عن  والمالحظات  المشاعر 
على  ــاره  وآث الجسم  نشاط 
الفرد  يشعر  وكيف  الجسم 
وقبل  التدريب،  وبعد  خالل 

وبعد تناول الطعام.

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

على  المحافظة  فــي  يبدأ 
باألشجار  (العناية  مثل:  البيئة 
ــي  رم عــــدم   - والــــزهــــور 
بمساعدة  ــخ)  ...إل النفايات، 

المعلمة.

على  المحافظة  فــي  يبدأ 
باألشجار  (العناية  مثل:  البيئة 
ــي  رم عـــدم   – والـــزهـــور 

النفايات، ...إلخ).

مثل:  البيئة  على  يحافظ 
 – والزهور  باألشجار  (العناية 

عدم رمي النفايات، ...إلخ).

ويحث  البيئة  على  يحافظ 
مثل:  ذلـــك  عــلــى  أقــرانــه 
 – والزهور  باألشجار  (العناية 

عدم رمي النفايات، ...إلخ).

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

على  ــول  ــص ــح ال ـــحـــاول  ي
بالغين  من  صحية  معلومات 

موثوقين.

المعلومات  على  يحصل 
الصحية من بالغين موثوقين.

المعلومات  على  يحصل 
موثوقين  بالغين  من  الصحية 

ووسائل مختلفة.

المعلومات  على  يحصل 
مستقل  بشكل  الصحية 

ومستمر.
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120

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية

مــهــارات  بصعوبة،  ينسق 

من  والصغرى  الكبرى  الحركة 

معقدة  نشاطات  أداء  أجل 

وحركات إبداعية.

الحركة  مهارات  بتنسيق  يبدأ 

أجل  من  والصغرى  الكبرى 

معقدة  ــات  ــاط ــش ن أداء 

وحركات إبداعية.

ينسق مهارات الحركة الكبرى 

أداء  أجــل  مــن  والــصــغــرى 

وحركات  معقدة  نشاطات 

إبداعية.

الحركة  مهارات  بدقة  ينسق 

أجل  من  والصغرى  الكبرى 

معقدة  ــات  ــاط ــش ن أداء 

وحركات إبداعية.

اللياقة البدنية

بعض  بــصــعــوبــة  ــرّف  ــع ــت ي

المؤشرات الفسيولوجية مثل: 

(معدل ضربات القلب، حرارة 

والعطش)  التعرق،  الجسم، 

النشاط  وبعد  أثناء  للتمرين 

البدني بمساعدة المعلمة.

المؤشرات  بعض  يتعرّف 

(معدل  مثل:  الفسيولوجية 

ــب، حـــرارة  ــل ــق ــات ال ــرب ض

والعطش)  التعرق،  الجسم، 

النشاط  وبعد  أثناء  للتمرين 

البدني.

ـــرات  ـــؤش ـــم ـــرّف ال ـــع ـــت ي

(معدل  مثل:  الفسيولوجية 

ــب، حـــرارة  ــل ــق ــات ال ــرب ض

والعطش)  التعرق،  الجسم، 

النشاط  وبعد  أثناء  للتمرين 

البدني.

على  أمثلة  ويعرض  يتعرّف، 

الفسيولوجية  الــمــؤشــرات 

مثل: (معدل ضربات القلب، 

التعرق،  الــجــســم،  ـــرارة  ح

أثناء  للتمرين  والعطش) 

وبعد النشاط البدني.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

من  واحد  نشاط  في  يشارك 

من  تكون  البدنية  األنشطة 

اختيار المعلمة.

من  نشاطين  فــي  ــشــارك  ي

من  تكون  البدنية  األنشطة 

اختيار المعلمة.

من  نشاطين  فــي  ــشــارك  ي

األنشطة البدنية بحيث يكون 

أكثرها من اختياره وأقلها من 

تقديم المعلمة.

من  واســع  مدى  في  يشارك 

بحيث  البدنية  األنــشــطــة 

اختياره  من  أكثرها  يكون 

وأقلها من تقديم المعلمة.

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

ــدودة  ــح يــظــهــر مــعــرفــة م

ــات  ــارس ــم ــد وم ــواع ــق ــال ب

لألنشطة  السالمة  وإجــراءات 

البدنية.

بالقواعد  مــعــرفــة  يظهر 

ـــــراءات  ومــمــارســات وإج

السالمة لألنشطة البدنية.

وممارسات  قــواعــد  يطبق 

لألنشطة  السالمة  وإجــراءات 

البدنية.

بالقواعد  كبيرة  معرفة  يظهر 

ــات وإجـــــراءات  ــارس ــم وم

البدنية  لألنشطة  السالمة 

ويطبقها.

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

الضرورية  المهارات  يتعرف 

ــل الـــخـــالفـــات بــســالم  ــح ل

بمساعدة المعلمة.

الضرورية  المهارات  يتعرف 

لحل الخالفات بسالم.

الضرورية  المهارات  يستعمل 

لحل الخالفات بسالم.

المهارات  ويطور  يستعمل 

الخالفات  لحل  الضرورية 

بسالم.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

البدني  النشاط  فوائد  يتعرف 

تحسين  فــي  يــؤثــر  وكــيــف 

حياة  كنمط  البدنية  اللياقة 

بمساعدة  لــلــفــرد  صــحــي 

المعلمة.

البدني  النشاط  فوائد  يتعرف 

تحسين  فــي  يــؤثــر  وكــيــف 

حياة  كنمط  البدنية  اللياقة 

صحي للفرد.

البدني   النشاط  فوائد  يصف 

تحسين  فــي  يــؤثــر  وكــيــف 

حياة  كنمط  البدنية  اللياقة 

بمساعدة  لــلــفــرد  صــحــي 

المعلمة.

البدني  النشاط  فوائد  يصف 

تحسين  فــي  يــؤثــر  وكــيــف 

حياة  كنمط  البدنية  اللياقة 

صحي للفرد.

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

اليومية  السلوكيات  يسّمي 

الصحة  على  تحافظ  التي 

الجيدة.

السلوكيات  بتحديد  يبدأ 

على  تحافظ  التي  اليومية 

الصحة الجيدة.

السلوكيات  ويصف  يحدد 

على  تحافظ  التي  اليومية 

الصحة الجيدة.

ــة  ــدق ـــصـــف ب ـــحـــدد وي ي

التي  اليومية  السلوكيات 

تحافظ على الصحة الجيدة.

األمراض 

واالضطرابات  

واإلصابات والصحة 

البيئية

الوقاية  سبل  بعض  يتعرف 

مثل:  المعدية  األمــراض  من 

عن  واالبتعاد  اليدين،  (غسل 

بالمرض)  المصابين  األشخاص 

بمساعدة المعلمة.

الوقاية  سبل  بعض  يعرّف 

مثل:  المعدية  األمــراض  من 

عن  واالبتعاد  اليدين،  (غسل 

األشخاص المصابين بالمرض).

من  الــوقــايــة  سبل  ــعــرّف  ي

مثل:  الــمــعــديــة  ــــراض  األم

عن  واالبتعاد  اليدين،  (غسل 

األشخاص المصابين بالمرض).

سبل  بعض  ويشرح  يعرّف 

الوقاية من األمراض المعدية 

مثل: (غسل اليدين، واالبتعاد 

المصابين  األشــخــاص  عــن 

بالمرض).
الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

على  ــول  ــص ــح ال ـــحـــاول  ي

بالغين  من  صحية  معلومات 

موثوقين.

المعلومات  على  يحصل 

الصحية من بالغين موثوقين.

المعلومات  على  يحصل 

موثوقين  بالغين  من  الصحية 

ووسائل مختلفة.

المعلومات  على  يحصل 

مستقل  بشكل  الصحية 

ومستمر.
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية

المهارات  بين  ينسق  ما  نادرًا 

أجل  من  والمركبة  البسيطة 

صعوبة  أكثر  أنشطة  أداء 

بمساعدة  إبداعية  وحركات 

المعلمة.

بعض  بين  ينسق  ما  نـــادرًا 

والمركبة  البسيطة  المهارات 

أكثر  أنشطة  أداء  أجــل  من 

صعوبة وحركات إبداعية.

المهارات  بعض  بين  ينسق 

أجل  من  والمركبة  البسيطة 

صعوبة  أكثر  أنشطة  أداء 

وحركات إبداعية.

المهارات  بعض  بين  ينسق 

أجل  من  والمركبة  البسيطة 

صعوبة  أكثر  أنشطة  أداء 

بشكل  إبــداعــيــة  وحــركــات 

مستقل ومستمر.

اللياقة البدنية

ــي نــشــاط واحــد  ــشــارك ف ي

ــشــطــة الــريــاضــيــة  ــن األن م

المهارات  في  كفاءته  لزيادة 

الــمــتــخــصــصــة بــمــســاعــدة 

المعلمة.

ــي نــشــاط واحــد  ــشــارك ف ي

ــشــطــة الــريــاضــيــة  ــن األن م

المهارات  في  كفاءته  لزيادة 

المتخصصة.

من  نشاطين  فــي  ــشــارك  ي

لزيادة  الرياضية  األنشطة 

ــارات  ــه ــم ــه فـــي ال ــاءت ــف ك

المتخصصة.

يشارك في أكثر من نشاطين 

الرياضية  األنــشــطــة  ــن  م

المهارات  في  كفاءته  لزيادة 

المتخصصة.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

األنشطة  في  يشارك  ما  نادرًا 

الشدة  المعتدلة  الرياضية 

والمالئمة للمرحلة العمرية.

من  واحد  نشاط  في  يشارك 

المعتدلة  الرياضية  األنشطة 

للمرحلة  والمالئمة  الشدة 

العمرية.

من  نشاطين  فــي  ــشــارك  ي

المعتدلة  الرياضية  األنشطة 

للمرحلة  والمالئمة  الشدة 

العمرية.

مجموعة  في  بانتظام  يشارك 

ــنــوعــة مـــن األنــشــطــة  مــت

الشدة  المعتدلة  الرياضية 

والمالئمة للمرحلة العمرية.

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

تعريف  فــي  صعوبة  يجد 

الضرورية  العناصر  من  عنصر 

لنفسه  معينة  مهارة  ألداء 

مفردات  باستخدام  ولآلخرين 

الحركة.

العناصر  من  عنصرًا  يعرف 

معينة  مهارة  ألداء  الضرورية 

باستخدام  ولآلخرين  لنفسه 

مفردات الحركة.

العناصر  من  عنصرين  يعرف 

معينة  مهارة  ألداء  الضرورية 

باستخدام  ولآلخرين  لنفسه 

مفردات الحركة.

الضرورية  العناصر  يعرف 

لنفسه  معينة  مهارة  ألداء 

باستخدام مفردات  ولآلخرين 

الحركة.

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

باألنظمة  يلتزم  مــا  ـــادرًا  ن

ـــــــراءات  الــصــفــيــة، وإج

وممارسات السالمة.

يلتزم ببعض األنظمة الصفية، 

ــات  ــارس ــم ــــــراءات وم وإج

السالمة.

الصفية،  باألنظمة  يلتزم 

ــات  ــارس ــم ــــــراءات وم وإج

وروًحا  أدًبا  ويظهر  السالمة؛ 

مجموعة  في  جيدة  رياضية 

النشاط  أماكن  من  متنوعة 

الرياضي.

األنظمة  ــور  ــط وي يطبق 

ــة، وإجـــــــراءات  ــي ــف ــص ال

ويظهر  السالمة؛  وممارسات 

أدًبا وروًحا رياضية جيدة في 

أماكن  من  متنوعة  مجموعة 

النشاط الرياضي.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

من  مصدرًا  بصعوبة  يعرف 

الشائعة  ــذاء  ــغ ال ــصــادر  م

المتضمنة في النظام الغذائي 

(الفاكهة،  مثل:  المتوازن، 

والخضار، والحبوب).

مصادر  من  مــصــدرًا  يعرف 

المتضمنة  الشائعة  الغذاء 

المتوازن،  الغذائي  النظام  في 

والخضار،  (الفاكهة،  مثل: 

والحبوب).

مصادر  من  مصدرين  يعرف 

المتضمنة  الشائعة  الغذاء 

المتوازن،  الغذائي  النظام  في 

والخضار،  (الفاكهة،  مثل: 

والحبوب).

ــذاء  ــغ ــرف مـــصـــادر ال ــع ي

في  المتضمنة  الشائعة 

المتوازن،  الغذائي  النظام 

والخضار،  (الفاكهة،  مثل: 

والحبوب).

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

يجد صعوبة في المقارنة بين 

كل من الحالة الصحية السيئة 

والجيدة.

الحالة  من  كل  بين  يقارن 

الصحية السيئة والجيدة.

الحالة  من  كل  بين  يقارن 

والجيدة،  السيئة  الصحية 

من  اثنين  أو  واحــد  ويشرح 

خصائصهما.

الحالة  من  كل  بين  يقارن 

والجيدة،  السيئة  الصحية 

مــجــمــوعــة من  ويـــشـــرح 

خصائص كل منهما.
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

األمراض 
واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 
البيئية

أعــراض  بصعوبة  يتعرف 
رؤيتها  يمكن  التي  األمــراض 
وقياسها مثل: (الطفح وارتفاع 

درجة الحرارة).

التي  ــراض  األم أعــراض  يميز 
مثل:  وقياسها  رؤيتها  يمكن 
ــة  (الــطــفــح وارتـــفـــاع درج

الحرارة).

التي  ــراض  األم أعــراض  يميز 
مثل:  وقياسها  رؤيتها  يمكن 
ــة  (الــطــفــح وارتـــفـــاع درج
ال  التي  واألعـــراض  الــحــرارة، 
خالل  من  إّال  رؤيتها  يمكن 
وصف المريض، مثل: (األلم).

التي  ــراض  األم أعــراض  يميز 
مثل:  وقياسها  رؤيتها  يمكن 
ــة  (الــطــفــح وارتـــفـــاع درج
التي ال  ــراض  الــحــرارة، واألع
خالل  من  إّال  رؤيتها  يمكن 
(األلم  مثل  المريض،  وصف 

ويعرض على أقرانه).

الوصول إلى 
المعلومات 

والمصادر الصحية

على  القدرة  بصعوبة  يظهر 
ــداف  وضــع هــدف مــن األه
(النوم،  مثل:  للصحة  المعززة 
الخضراوات  الــمــاء،  تــنــاول 
المشروبات  أضرار  والفواكه، 
الغذائية والوجبات السريعة).

وضع  على  ــدرة  ــق ال يظهر 
المعززة  األهداف  من  هدف 
تناول  (النوم،  مثل:  للصحة 
والفواكه،  الخضراوات  الماء، 
الغذائية  المشروبات  أضرار 

والوجبات السريعة).

وضع  على  ــدرة  ــق ال يظهر 
هدفين من األهداف المعززة 
تناول  (النوم،  مثل:  للصحة 
والفواكه،  الخضراوات  الماء، 
الغذائية  المشروبات  أضرار 

والوجبات السريعة).

وضع  على  ــقــدرة  ال يظهر 
ــن من  ــي ــدف أكــثــر مـــن ه
تعزيز  أجــل  مــن  األهـــداف 
تناول  (النوم،  مثل:  الصحة 
والفواكه،  الخضراوات  الماء، 
الغذائية  المشروبات  أضرار 

والوجبات السريعة).

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الثالث):

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية
مهارات  بعض  بإظهار  يبدأ 
على  للتغلب  المشكالت  حل 

تحديات األداء الحركي.

حل  ــارات  ــه م بعض  يظهر 
على  للتغلب  المشكالت 

تحديات األداء الحركي.

يطبق مهارات حل المشكالت 
األداء  تحديات  على  للتغلب 

الحركي.

حل  مهارات  ويطور  يطبق 
على  للتغلب  المشكالت 

تحديات األداء الحركي.

اللياقة البدنية

ــدى  إح بصعوبة  يــتــعــرف 
الفسيولوجية  الــمــؤشــرات 
القلب،  ضربات  (معدل  مثل: 
ــدل الــتــنــفــس، حـــرارة  ــع م
والعطش)  التعرق،  الجسم، 

اثناء النشاط البدني.

المؤشرات  من  واحًدا  يتعرف 
(معدل  مثل:  الفسيولوجية 
ــب، حـــرارة  ــل ــق ــات ال ــرب ض
والعطش)  التعرق،  الجسم، 
النشاط  وبعد  أثناء  للتمرين 

البدني.

المؤشرات  من  اثنين  يتعرف 
(معدل  مثل:  الفسيولوجية 
ــب، حـــرارة  ــل ــق ــات ال ــرب ض
والعطش)  التعرق،  الجسم، 
النشاط  وبعد  أثناء  للتمرين 

البدني.

من  اثنين  من  أكثر  يتعرف 
الفسيولوجية  الــمــؤشــرات 
مثل: (معدل ضربات القلب، 
التعرق،  الــجــســم،  ـــرارة  ح
أثناء  للتمرين  والعطش) 

وبعد النشاط البدني.

األنتظام في ممارسة 
األنشطة البدنية

األنشطة  في  ينخرط  ما  نادرًا 
الــبــدنــيــة الــمــعــتــدلــة إلــى 

الشديدة.

مجموعة  في  باالنخراط  يبدأ 
المعتدلة  البدنية  األنشطة 
مرتين  أو  مرة  الشديدة  إلى 

أسبوعيٍّا.

ينخرط في مجموعة األنشطة 
الــبــدنــيــة الــمــعــتــدلــة إلــى 

الشديدة على أساس منتظم.

مجموعة  ـــي  ف ــرط  ــخ ــن ي
المعتدلة  البدنية  األنشطة 
أساس  على  الشديدة  إلــى 
النشاط  أثر  ويفسر  منتظم، 
صحة  على  اليومي  البدني 

الفرد.

المفاهيم 
واإلستراتيجيات

تطبيق  فــي  صعوبة  يجد 
البدني  النشاط  مفاهيم 
الحركات  سلسلة  تطوير  في 

واستراتيجيات اللعبة.

النشاط  يبدأ بتطبيق مفاهيم 
سلسلة  تطوير  في  البدني 
واستراتيجيات  الــحــركــات 

اللعبة.

النشاط  مفاهيم  يطبق 
سلسلة  تطوير  في  البدني 
واستراتيجيات  الــحــركــات 

اللعبة.

مفاهيم  ويــفــســر  يطبق 
في  الـــبـــدنـــي  الـــنـــشـــاط 
الحركات  سلسلة  تطوير 

واستراتيجيات اللعبة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الرابع):

PE_Health.indd   122PE_Health.indd   122 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



123

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

السلوك المسؤول 
واحترام االختالفات

سلوكيات  يظهر  مــا  ـــادرًا  ن
الفردية  للفروقات  مراعية 
النوع  (الــجــســديــة،  مــثــل: 
ــي، الــثــقــافــي،  ــاع ــم ــت االج
أن  يمكن  التي  الوجداني) 
تؤثر في نشاطات المجموعة.

مراعية  سلوكيات  يظهر 
مثل:  الــفــرديــة  للفروقات 
االجتماعي،  النوع  (الجسدية، 
التي  الوجداني)  الثقافي، 
نشاطات  في  تؤثر  أن  يمكن 

المجموعة.

مراعية  سلوكيات  دائًما  يظهر 
مثل:  الــفــرديــة  للفروقات 
االجتماعي،  النوع  (الجسدية، 
التي  الوجداني)  الثقافي، 
نشاطات  في  تؤثر  أن  يمكن 

المجموعة.

يظهر دائًما سلوكيات مراعية 
مثل:  الــفــرديــة  للفروقات 
(الجسدية، النوع االجتماعي، 
التي  الوجداني)  الثقافي، 
نشاطات  في  تؤثر  أن  يمكن 
أقرانه  ويحث  المجموعة 

على اتباعها.

النشاط البدني، 
والغذاء وأجهزة 

الجسم

الغذائية  المواد  دور  يدون 
في تحقيق الغذاء المتوازن.

يدرك دور واحد أو اثنين من 
تحقيق  في  الغذائية  المواد 

الغذاء المتوازن.

الغذائية  المواد  دور  يحدد 
في تحقيق الغذاء المتوازن.

الغذائية  المواد  دور  يحدد 
المتوازن،  الغذاء  تحقيق  في 
(كمية  بأمثلة  ذلــك  مــزوًدا 
بالوجبات  الحرارية  السعرات 
المشبعة  الدهون  السريعة، 

من خالل البطاقة الغذائية).
الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 
االتصال

يــحــدد الــمــشــاعــر، ويــدرك 
سلوكيات  في  تؤثر  أنها  كيف 

األفراد.

ويفهم  الــمــشــاعــر،  ـــدرك  ي
سلوكيات  في  تؤثر  أنها  كيف 

األفراد.

ويــدرك  الــمــشــاعــر،  يصف 
سلوكيات  في  تؤثر  أنها  كيف 

األفراد.

ويفسر  المشاعر،  يحلل 
كيف أنها تؤثر في سلوكيات 

األفراد.
األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

أمثلة  وإعطاء  بوصف  يبدأ 

وغير  المعدية  األمــراض  عن 

المعدية.

يصف األمراض المعدية وغير 

المعدية.

مقنعة  ــا  ــًج ــج ح يـــقـــدم 

التي  الصحية  للسلوكيات 

المعلومات  على  تعتمد 

الصحية.

عن  أمثلة  ويعطي  يصف 

وغير  المعدية  األمــــراض 

المعدية.

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

تــزوده  واحــد  مصدر  يحدد 

بمعلومات صحية صحيحة.

مصدرين  المصادر  يحدد 

صحية  بمعلومات  تـــزوداه 

صحيحة.

تحديد  في  أقــرانــه  يساعد 

ــتــي تــزودهــم  ــمــصــادر ال ال

بمعلومات صحية صحيحة.

ويستخدم  ويصف  يفسر 

ــا  ــزودن ــي ت ــت ــادر ال ــص ــم ال

بمعلومات صحية صحيحة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الرابع):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية

تطبيقات  يظهر  مــا  ـــادرًا  ن

المهارات  بين  تجمع  بسيطة 

االنتقالية  (المهارات  األساسية 

مع  والتعامل  االنتقالية  وغير 

األداة).

التطبيقات  بــعــض  يظهر 

بين  تجمع  التي  البسيطة 

المهارات األساسية (المهارات 

االنتقالية  وغير  االنتقالية 

األداة)  مـــع  ــل  ــام ــع ــت وال

األنشطة  ــي  ف للمشاركة 

اللياقة  وتمارين  الرياضية 

البدنية.

البسيطة  التطبيقات  يظهر 

المهارات  بين  تجمع  التي 

االنتقالية  (المهارات  األساسية 

مع  والتعامل  االنتقالية  وغير 

األداة) للمشاركة في األنشطة 

اللياقة  وتمارين  الرياضية 

البدنية.

متطورة  تطبيقات  يظهر 

المهارات  بين  تجمع  مركبة 

األساسية (المهارات االنتقالية 

والتعامل  االنتقالية  وغير 

في  للمشاركة  األداة)  مع 

وتمارين  الرياضية  األنشطة 

اللياقة البدنية.

اللياقة البدنية

تطبيق  فــي  صعوبة  يجد 

اللياقة  عــنــاصــر  مفاهيم 

البدنية المرتبطة بالحركة في 

األنشطة الرياضية.

عناصر  مفاهيم  بتطبيق  يبدأ 

المرتبطة  البدنية  اللياقة 

ــة فـــي األنــشــطــة  ــحــرك ــال ب

الرياضية.

اللياقة  عناصر  مفاهيم  يطبق 

البدنية المرتبطة بالحركة في 

األنشطة الرياضية.

يطبق ويفسر مفاهيم عناصر 

المرتبطة  البدنية  اللياقة 

ــحــركــة فـــي األنــشــطــة  ــال ب

الرياضية.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

في  باالشتراك  صعوبة  يواجه 

المعتدلة  البدنية  األنشطة 

نمائيٍّا.

يشترك في واحد أو اثنين من 

المعتدلة  البدنية  األنشطة 

إلى الشديدة المالئمة نمائيٍّا.

يشترك في عدد من األنشطة 

الــبــدنــيــة الــمــعــتــدلــة إلــى 

نمائيٍّاعلى  المالئمة  الشديدة 

أساس منتظم.

من  عدد  في  بفعالية  يشارك 

المعتدلة  البدنية  األنشطة 

المالئمة نمائيٍّا  الشديدة  إلى 

على أساس منتظم.

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

التعرف  فــي  صعوبة  يجد 

التكنولوجيا  مــصــادر  مــن 

اللعبة  وقواعد  مفاهيم  على 

المستهدفة.

ـــعـــرّف مــــن مـــصـــادر  ـــت ي

وقواعد  مفاهيم  التكنولوجيا 

بمساعدة  المستهدفة  اللعبة 

المعلمة.

مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 

وقواعد  مفاهيم  التكنولوجيا 

اللعبة المستهدفة.

مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 

وقواعد  مفاهيم  التكنولوجيا 

ويقترح  المستهدفة،  اللعبة 

لنفسه  األداء  على  تحسينات 

ولآلخرين.

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

مع  التسامح  أحياًنا  يظهر 

الزمالء ويتجنب الخالفات.

الزمالء  مع  التسامح  يظهر 

ويتجنب الخالفات.

مع  التسامح  باستمرار  يظهر 

الزمالء ويتجنب الخالفات.

مع  التسامح  باستمرار  يظهر 

الخالفات،  ويتجنب  الزمالء 

اتباع  على  زمــالئــه  ويحث 

نفس السلوك.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

الغذائي  النظام  أهمية  يدرك 

الحياة  ونمط  والتمارين 

الصحة  عــلــى  للمحافظة 

والوقاية من األمراض.

النظام  أهمية  بتردد  يفسر 

ونمط  والتمارين  الغذائي 

الحياة للمحافظة على الصحة 

والوقاية من األمراض.

الغذائي  النظام  أهمية  يفسر 

الحياة  ونمط  والتمارين 

الصحة  عــلــى  للمحافظة 

والوقاية من األمراض.

الغذائي  النظام  أهمية  يفسر 

الحياة  ونمط  والتمارين 

الصحة  على  للمحافظة 

ويبين  األمراض،  من  والوقاية 

أمثلة ونماذج.

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

ليفهم  بــصــعــوبــة  يجتهد 

العقلية  الصحة  بين  العالقة 

عية  جتما ال ا و طفية لعا ا و

والجسدية.

الصحة  بين  العالقة  ــدرك  ي

ــة  ــي ــاطــف ــع ــة وال ــي ــل ــق ــع ال

والجسديـــة،  واالجتماعيـــة 

ويبدأ بتطوير التقدير الخاص 

لجسمه وكيفية العناية به.

الصحة  بين  العالقة  يصف 

ــة  ــي ــاطــف ــع ــة وال ــي ــل ــق ــع ال

والجسديـــة،  واالجتماعيـــة 

ويبدأ بتطوير التقدير الخاص 

لجسمه وكيفية العناية به.

بين  العالقة  ويفسر  يصف 

والعاطفية  العقلية  الصحة 

والجسديـــة،  واالجتماعيـــة 

ويبدأ بتطوير التقدير الخاص 

لجسمه وكيفية العناية به.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الخامس):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

ــعــّدد اجــــراًء واحــــًدا من  ي
إجراءات الوقاية من األمراض.

اجراءات  من  إجراءين  يعّدد 
الوقاية من األمراض.

على  إجـــراءات  ثالثة  يعّدد 
العامة  ــراءات  اإلج من  األقل 
مثل:  األمــراض  من  للوقاية 
ونمط  الشخصية،  (النظافة 
والفحوصات  الصحي،  الحياة 

الطبية المنتظمة).

على  إجــراءات  ثالثة  يعّدد 
العامة  اإلجــراءات  من  األقل 
مثل:  ــراض  األم من  للوقاية 
ونمط  الشخصية،  (النظافة 
والفحوصات  الصحي،  الحياة 
ويعرضها  المنتظمة)  الطبية 

على أقرانه.

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

اإليجابي  التأثير  بوصف  يبدأ 
والمدرسة  لألسرة  والسلبي 
ــالم  ــل اإلع ــائ ــــران ووس واألق
الفرد  صحة  على  (اإلنترنت) 

وسلوكه.

يــصــف الــتــأثــيــر اإليــجــابــي 
والمدرسة  لألسرة  والسلبي 
ــالم  ــل اإلع ــائ ــــران ووس واألق
الفرد  صحة  على  (اإلنترنت) 

وسلوكه.

اإليــجــابــي  الــتــأثــيــر  يحلل 
والمدرسة  لألسرة  والسلبي 
ــالم  ــل اإلع ــائ ــــران ووس واألق
الفرد  صحة  على  (اإلنترنت) 

وسلوكه.

يحلل ويفسر التأثير اإليجابي 
والمدرسة  لألسرة  والسلبي 
ــالم  ــل اإلع واألقــــران ووســائ
الفرد  صحة  على  (اإلنترنت) 

وسلوكه.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الخامس):

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية

أداء  ــي  ف مشكلة  ــه  ــواج ي
بسبب  الرياضية  النشاطات 
ـــدم وجــــود تــنــاســق في   ع

المهارات الحركية.

حركية  ـــارات  ـــه م ــــؤدي  ي
محدودة أثناء أداء النشاطات 

الرياضية.

المهارات  في  كفاءة  يظهر 
تطبيق  طريق  عن  الحركية 
مجموعة واسعة من الحركات 
في بيئات ديناميكية مختلفة.

في  كفاءة  باستمرار  يظهر 
الحركية عن طريق  المهارات 
واسعة  مجموعة  تطبيق 
بيئات  فــي  الــحــركــات  مــن 

ديناميكية مختلفة.

اللياقة البدنية
اللياقة  بعناصر  قائمة  يعد 

البدنية المرتبطة بالصحة.

اللياقة  عناصر  أحــد  ينمي 
البدنية المرتبطة بالصحة في 
برنامج تدريبي ليلبي أهداف 

الصحة.

عناصر  ثالث  الى  اثنين  ينمي 
المرتبطة  البدنية  اللياقة 
تدريبي  برنامج  في  بالصحة 

ليلبي أهداف الصحة.

من  أكــثــر  ويختبر  يحلل 
البدنية  اللياقة  عناصر  ثالث 
في  بــالــصــحــة،  المرتبطة 
برنامج تدريبي ليلبي أهداف 

الصحة.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

بأهمية  مــعــرفــتــه  يــظــهــر 
الرياضي  النشاط  ممارسة 
الصحة  مستوى  رفــع  فــي 
عن  والتعبير  واالستمتاع 

الذات.

بأهمية  مــعــرفــتــه  يــظــهــر 
الرياضي  النشاط  ممارسة 
الصحة  مستوى  رفــع  فــي 
عن  والتعبير  واالستمتاع 
أو  المشاركة  وفــي  الـــذات، 
بدنية  لياقة  برنامج  ــداد  إع
وبمساعدة  زمالئه  مع  بسيط 

المعلم.

يضع برنامج لممارسة النشاط 
الرياضي لرفع مستوى الصحة 
عن  والتعبير  واالستمتاع 

الذات وبمساعدة المعلم.

ــامــج  ــرن ــق ب ــب ــط ــع وي ــض ي
الرياضي  النشاط  لممارسة 
الصحة  ــوى  ــســت م لــرفــع 
عن  والتعبير  واالستمتاع 

الذات.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (السادس):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 

وقواعد  مفاهيم  التكنولوجيا 

لعبة من األلعاب المختارة.

مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 

وقواعد  مفاهيم  التكنولوجيا 

األلعاب  من  لعبة  من  أكثر 

المختارة.

مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 

مفاهيم  على  التكنولوجيا 

لعبة  ــن  م ــر  ــث أك وقــواعــد 

ويقترح تحسينات  يستهدفها، 

على األداء لنفسه.

مصادر  من  بنفسه  يتعرّف 

وقواعد  مفاهيم  التكنولوجيا 

المستهدفة،  لعبة  من  أكثر 

ويقترح تحسينات على األداء 

لنفسه ولآلخرين.

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

السلوك  صفات  بعض  يحدد 

المسؤول.

ــدودة  ــح يــظــهــر مــعــرفــة م

ومهارات  المسؤول  بالسلوك 

حل النزاع بسالم.

بالسلوك  مــعــرفــة  يــظــهــر 

المسؤول ويطبق مهارات حل 

النزاع بسالم.

مع  المسؤول  السلوك  يطبق 

حل  مهارات  ويطور  زمالئه 

النزاع بسالم.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

محدوًدا  وفهًما  معرفة  يظهر 

في  الرياضي  النشاط  بأهمية 

مختلف المراحل العمرية.

بأهمية  وفهًما  معرفة  يظهر 

النشاط الرياضي في مختلف 

المراحل العمرية.

بأهمية  وفهًما  معرفة  يظهر 

ويمارس  الرياضي،  النشاط 

المناسبة  األنشطة  من  نوع 

لمرحلته العمرية.

بأهمية  وفهًما  معرفة  يظهر 

ويمارس  الرياضي،  النشاط 

المناسبة  األنشطة  من  نوع 

االقران  مع  العمرية  لمرحلته 

بشكل منتظم.

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

إدراك  فــي  مشكلة  يــواجــه 

التواصل  ومــهــارات  تقنيات 

المستخدمة في إدارة وتقليل 

عالقات  وتــكــويــن  الــتــوتــر، 

أسرية صحية.

مــحــدودة  مشكلة  ــواجــه  ي

ومهارات  تقنيات  إدراك  في 

في  المستخدمة  التواصل 

وتكوين  التوتر،  وتقليل  إدارة 

عالقات أسرية صحية.

تقنيات  مختلف  يستخدم 

إدارة  في  االتصال  ومهارات 

وتكوين  الــتــوتــر،  وتقليل 

صحية،  أســريــة  عــالقــات 

طريق  عن  األقــران  وعالقات 

تقليل العنف والخالف.

استخدام  في  كفاءة  يظهر 

ومهارات  تقنيات  مختلف 

وتقليل  إدارة  في  االتصال 

عالقات  وتكوين  الــتــوتــر، 

وعــالقــات  صحية،  ــة  أســري

األقران والمجتمع عن طريق 

تقليل العنف والخالف.

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

يبدأ بإظهار معرفته بالعواقب 

لتعاطي  والسلوكية  الصحية 

والكحول  والمخدرات  التبغ 

وغيرها من المواد الضارة.

ــدودة  ــح يــظــهــر مــعــرفــة م

والسلوكية  الصحية  بالعواقب 

والمخدرات  التبغ  لتعاطي 

المواد  من  وغيرها  والكحول 

الضارة.

وفهمه  مــعــرفــتــه  يــظــهــر 

والسلوكية  الصحية  بالعواقب 

والمخدرات  التبغ  لتعاطي 

المواد  من  وغيرها  والكحول 

الضارة.

وفهمه  مــعــرفــتــه  يــظــهــر 

بالعواقب الصحية والسلوكية 

والمخدرات  التبغ  لتعاطي 

المواد،  والكحول وغيرها من 

إلى  الدعوة  في  ويستخدمها 

حياة صحية.

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

ومصادر  معلومات  يتعرف 

تعزز  قــرارات  التخاذ  صحية 

الصحة.

معلومات  ويستخدم  يــدرك 

ومـــصـــادر صــحــيــة التــخــاذ 

قرارات تعزز الصحة.

معلومات  ويستخدم  يجمع 

ومـــصـــادر صــحــيــة التــخــاذ 

آخًذا  الصحة  تعزز  ــرارات  ق

المعتقدات  االعتبار  بعين 

الفكرية واألسرية.

بفاعلية  ويستخدم  يتقن 

صحية  ومصادر  معلومات 

التـــخـــاذ قــــــرارات تــعــزز 

االعتبار  بعين  آخًذا  الصحة 

ــدات الــفــكــريــة  ــق ــت ــع ــم ال

واألسرية.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (السادس):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية
تطوير  في  صعوبة  يواجه 
وأداء مهارات حركية متقدمة 

متخصصة.

يــــــؤدي ويــــطــــور بــعــض 
المتقدمة  الحركية  المهارات 
مساعدة  مــع  المتخصصة 

المعلم.

ــوظــف  ــور ويـــالئـــم وي ــط ي
المتقدمة  الحركية  المهارات 
متطلباته  ليلبي  التخصصية 
الديناميكية  البيئة  ــي  ف

المتزايدة.

بشكل  ـــم  ـــالئ وي يـــطـــور 
من  المزيد  ويجمع  مستقل، 
المتقدمة  الحركية  المهارات 
البيئة  في  متطلباته  ليلبي 

الديناميكية المتزايدة.

اللياقة البدنية

من  بعنصر  معرفة  يظهر 
البدنية  الــلــيــاقــة  عــنــاصــر 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 

تنميها وتحافظ عليها.

بعنصرين  مــعــرفــة  يظهر 
البدنية  اللياقة  عناصر  من 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 

تنميها وتحافظ عليها.

من  بــثــالث  مــعــرفــة  يظهر 
البدنية  الــلــيــاقــة  عــنــاصــر 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 

تنميها وتحافظ عليها.

من  بأكثر  معرفة  يظهر 
البدنية،  للياقة  عناصر  ثالث 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 

تنميها وتحافظ عليها.

األنتظام في ممارسة 
األنشطة البدنية

أهمية  بصعوبة  يــتــعــرف 
الرياضي في  النشاط  ممارسة 
البدنية  اللياقة  مستوى  رفع 
بمساعدة  بالصحة  المرتبطة 

المعلم.

النشاط  يدرك أهمية ممارسة 
مستوى  رفــع  في  الرياضي 
المرتبطة  البدنية  اللياقة 

بالصحة بمساعدة المعلم.

النشاط  يحلل أهمية ممارسة 
مستوى  رفــع  في  الرياضي 
المرتبطة  البدنية  اللياقة 

بالصحة.

أهمية  مفهوم  ويطبق  يحلل 
ممارسة النشاط الرياضي في 
البدنية  اللياقة  مستوى  رفع 
لنفسه  بالصحة  المرتبطة 

ومع األقران.

المفاهيم 
واإلستراتيجيات

طلب  إذا  مــعــرفــة  يظهر 
بقواعد  المعرفة  بعض  إليه 
وتــعــلــيــمــات وإجـــــراءات 
السالمة، في مجموعة واسعة 

من أوضاع الحركة.

يظهر معرفة محدودة بقواعد 
وتعليمات وإجراءات السالمة 
من  واســعــة  مجموعة  فــي 

أوضاع الحركة.

ــة بــقــواعــد  ــرف ــع يــظــهــر م
وتعليمات وإجراءات السالمة 
من  واســعــة  مجموعة  فــي 

أوضاع الحركة.

ــة بــقــواعــد  ــرف ــع يــظــهــر م
وتعليمات وإجراءات السالمة 
من  واســعــة  مجموعة  فــي 
طريق  عن  الحركة  ــاع  أوض
المعلومات  ومشاركة  تفسير 
الــمــصــادر  مجموعة  ــن  م

المختلفة.

السلوك المسؤول 
واحترام االختالفات

يظهر وعًيا بسيًطا بالتحديات 
االحتياجات  تواجه ذوي  التي 
ــاء مــمــارســة  ــن ــخــاصــة أث ال

األنشطة الرياضية.

التي  بالتحديات  وعًيا  يظهر 
االحتياجات  ذوي  تــواجــه 
ــاء مــمــارســة  ــن ــخــاصــة أث ال

األنشطة الرياضية.

التي  بالتحديات  وعًيا  يظهر 
االحتياجات  ذوي  تــواجــه 
ــاء مــمــارســة  ــن ــخــاصــة أث ال
ويبدي  الرياضية  األنشطة 

استعداًدا لمساعدتهم.

التي  بالتحديات  وعًيا  يظهر 
االحتياجات  ذوي  تــواجــه 
ممارسة  ــاء  ــن أث ــخــاصــة  ال
ويبدي  الرياضية  األنشطة 
استعداًدا لمساعدتهم ويحث 

أقرانه على ذلك.

النشاط البدني، 
والغذاء وأجهزة 

الجسم

والــمــواد  المصادر  يتعرف 
كيفية  في  ودورهــا  الغذائية 
صحي  غــذائــي  نظام  اتــبــاع 
والــمــعــادن  (الفيتامينات 
والكربوهيدرات  والبروتينات 

والدهون).

والــمــواد  الــمــصــادر  يصنف 
كيفية  في  ودورهــا  الغذائية 
صحي  غــذائــي  نظام  اتــبــاع 
والــمــعــادن  (الفيتامينات 
والكربوهيدرات  والبروتينات 

والدهون).

ــمــواد  وال الــمــصــادر  يحلل 
كيفية  في  ودورهــا  الغذائية 
صحي  غــذائــي  نظام  اتــبــاع 
والــمــعــادن  (الفيتامينات 
والكربوهيدرات  والبروتينات 
المعلم،  بمساعدة  والدهون) 

ويعرضها على أقرانه.

يلعب دور إيجابي في توعية 
وتحليل  لتصنيف  ــه  ــران أق
الغذائية  والمواد  المصادر 
ودورها في كيفية اتباع نظام 
(الفيتامينات  صحي  غذائي 
والبروتينات  ــادن  ــع ــم وال

والكربوهيدرات والدهون).

الصحة العقلية 
والوجدانية ومهارات 

االتصال

ــي وصــف  يــجــد صــعــوبــة ف
الجسدية  الصحة  بين  العالقة 
ــة  ــي ــدان ــوج الــعــقــلــيــة وال

واالجتماعية.

الصحة  بين  العالقة  يصف 
والوجدانية  العقلية  الجسدية 
بمساعدة  واالجــتــمــاعــيــة 

المعلمة.

الصحة  بين  العالقة  يصف 
والوجدانية  العقلية  الجسدية 

واالجتماعية.

الصحة  بين  العالقة  يصف 
الجسدية العقلية والوجدانية 
صورة  ويكون  واالجتماعية 

إيجابية للذات.
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128

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

األمراض 
واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 
البيئية

الرئيسة  العالمات  يــعــرّف 
غير  ــراض  ــألم ل واألعـــــراض 
الــمــعــديــة مــثــل: (ســرطــان 
القلب  ـــراض  وأم الــقــولــون، 
وغيرها)  والسكري،  التاجية، 

بمساعدة المعلم.

الرئيسة  العالمات  يــعــرّف 
غير  ــراض  ــألم ل واألعـــــراض 
الــمــعــديــة مــثــل: (ســرطــان 
القلب  ـــراض  وأم الــقــولــون، 

التاجية، والسكري، وغيرها).

أقرانه  على  ويعرض  يعرّف 
واألعراض  الرئيسة  العالمات 
مثل:  المعدية  غير  لألمراض 
وأمــراض  القولون،  (سرطان 
والسكري،  التاجية،  القلب 

وغيرها).

مع  توعوية  بحملة  يقوم 
ــعــالمــات  األقـــــران عـــن ال
لألمراض  واألعــراض  الرئيسة 
(سرطان  مثل:  المعدية  غير 
القلب  وأمـــراض  القولون، 

التاجية، والسكري، وغيرها).

الوصول 
إلىالمعلومات 

والمصادر الصحية

يجد صعوبة في تحديد كيف 
على  اإلعــالم  يؤثر  أن  يمكن 
يستقبلها  ربما  التي  الرسائل 

الفرد عن صورة الجسد.

يؤثر  أن  يمكن  كيف  يحدد 
التي  الرسائل  على  ــالم  اإلع
عن  الــفــرد  يستقبلها  ربما 
بمساعدة  الجسد  صـــورة 

المعلم.

يؤثر  أن  يمكن  كيف  يحدد 
التي  الرسائل  على  ــالم  اإلع
عن  الــفــرد  يستقبلها  ربما 

صورة الجسد.

يؤثر  أن  يمكن  كيف  يحلل 
التي  الرسائل  على  ــالم  اإلع
عن  الفرد  يستقبلها  ربما 

صورة الجسد.

الجامعة واالستعداد 
للمهنة

ــا مـــحـــدوًدا  ــًم ــه يــظــهــر ف
ــادات  ــشــه بــالــمــؤهــالت وال
مجال  في  للمهن  المطلوبة 

اللياقة البدنية والصحة.

بالمؤهالت  فــهــًمــا  يظهر 
للمهن  المطلوبة  والشهادات 
البدنية  اللياقة  مجال  في 

والصحة بمساعدة المعلم.

بالمؤهـالت  فهًمــا  يظهــر 
للمهن  المطلوبة  والشهادات 
البدنية  اللياقة  مجال  في 

والصحة.

ــا، ويــعــرضــه  ــًم ــه يــظــهــر ف
بالمؤهالت  ــه  ــران أق على 
للمهن  المطلوبة  والشهادات 
البدنية  اللياقة  مجال  في 

والصحة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (السابع):

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية

المهارات  أحــيــاًنــا  يــوظــف 
في  تعلمها  التي  الحركية 
ــــه ألنــشــطــة ريــاضــيــة  أدائ

متزايدة التخصص والدقة.

الحركية  المهارات  يوظف 
أدائـــه  ــي  ف تعلمها  ــي  ــت ال
متزايدة  رياضية  ألنشطة 
بمساعد  والدقة  التخصص 

المعلم.

الحركية  المهارات  يوظف 
أدائـــه  ــي  ف تعلمها  ــي  ــت ال
متزايــدة  رياضيـــة  ألنشطة 

التخصص والدقة.

المهارات  ويــوظــف  يحلل 
في  تعلمها  التي  الحركية 
رياضية  ألنــشــطــة  ــــه  أدائ
والدقة  التخصص  متزايدة 
اللعب  مــواقــف  لتلبية 

المختلفة.

اللياقة البدنية

تنمية  ألهمية  معرفته  يظهر 
عناصر اللياقة البدنية للجسم 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 
عناصرها  إحــــدى  تــنــمــي 

والمحافظة عليه.

تنمية  ألهمية  معرفته  يظهر 
عناصر اللياقة البدنية للجسم 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 
عناصرها  من  اثنين  تنمي 

والمحافظة عليهما.

تنمية  ألهمية  معرفته  يظهر 
عناصر اللياقة البدنية للجسم 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 
عناصرها  مــن  ثالثة  تنمي 

والمحافظة عليهم.

تنمية  ألهمية  معرفته  يظهر 
البدنية  اللياقة  عناصر 
بأنشطة  ويــشــارك  للجسم 
ثالثة  من  أكثر  تنمي  رياضية 
والمحافظة  عناصرها  من 

عليهم.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

يدرك بصعوبة أهمية ممارسة 
رفع  في  الرياضي  النشاط 
البدنية  اللياقة  مستوى 
بمساعدة  بالصحة  المرتبطة 

المعلم.

النشاط  يدرك أهمية ممارسة 
مستوى  رفــع  في  الرياضي 
المرتبطة  البدنية  اللياقة 

بالصحة بمساعدة المعلمة

النشاط  يدرك أهمية ممارسة 
مستوى  رفــع  في  الرياضي 
المرتبطة  البدنية  اللياقة 

بالصحة

برامج بسيطة لممارسة  يضع 
يرفع  الذي  الرياضي  النشاط 
البدنية  اللياقة  مستوى  من 

المرتبطة بالصحة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الثامن):
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129

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المفاهيم 
واإلستراتيجيات

معرفة  بــصــعــوبــة  يــظــهــر 
وممارسات  بقواعد  محدودة 
عندما  السالمة  ـــراءات  وإج
ــف  ــواق ــم يــطــبــقــهــا فـــي ال

التعليمية الحركية.

ــة بــقــواعــد  ــرف ــع يــظــهــر م
ـــــراءات  ومــمــارســات وإج
في  يطبقها  عندما  السالمة 
الحركية  التعليمية  المواقف 

بمساعدة المعلم.

ــة بــقــواعــد  ــرف ــع يــظــهــر م
ـــــراءات  ومــمــارســات وإج
في  يطبقها  عندما  السالمة 

المواقف التعليمية الحركية.

ــة بــقــواعــد  ــرف ــع يــظــهــر م
ــات وإجـــــراءات  ــارس ــم وم
في  يطبقها  عندما  السالمة 
الحركية  التعليمية  المواقف 

متزايدة التخصيص.

السلوك المسؤول 
واحترام االختالفات

لالختالفات  فــهــًمــا  يظهر 
ــاس  ــن ــن ال ــي ــة ب ــي ــاف ــق ــث ال
اإلعاقات  ذوي  واألشــخــاص 
ــارســة الــنــشــاط  ــم ــاء م ــن أث

الرياضي.

يظهر فهًما وتقبًال لالختالفات 
ــاس  ــن ــن ال ــي ــة ب ــي ــاف ــق ــث ال
اإلعاقات  ذوي  واألشــخــاص 
ــارســة الــنــشــاط  ــم ــاء م ــن أث

الرياضي.

واحتراًما  وتقبًال  فهًما  يظهر 
بين  الثقافية  لالختالفات 
ذوي  واألشـــخـــاص  ــاس  ــن ال
أثناء  ويشاركهم  اإلعــاقــات 

ممارسة النشاط الرياضي.

من  ــاص  ــخ األش بين  يميز 
واألشخاص  مختلفة،  ثقافات 
ذوي اإلعاقات وأثر ذلك على 
ممارسة  أثناء  الفرد  سلوك 

النشاط الرياضي.

النشاط البدني، 
والغذاء وأجهزة 

الجسم

البدني  النشاط  فوائد  يتعرف 
البدنية  اللياقة  إدماج  وكيفية 
اليومية  حياتهم  نمط  في 

بمساعدة المعلم.

البدني  النشاط  فوائد  يتعرف 
البدنية  اللياقة  إدماج  وكيفية 

في نمط حياتهم اليومية.

من  لالستفادة  خطة  يضع 
ــشــاط الــبــدنــي  ــن ــد ال ــوائ ف
البدنية  اللياقة  إدماج  وكيفية 
اليومية  حياتهم  نمط  في 

بمساعدة المعلم.

خطة  بوضع  األقـــران  يقنع 
النشاط  فوائد  من  لالستفادة 
اللياقة  إدماج  وكيفية  البدني 
حياتهم  نمط  في  البدنية 

اليومية.

الصحة العقلية 
والوجدانية ومهارات 

االتصال

اإلستراتيجيات  بعض  يطبق 
التي تساعد على التحكم في 
بمساعـدة  والتوتــر  اإلجهاد 

المعلم.

اإلستراتيجيات  بعض  يطبق 
التي تساعد على التحكم في 

اإلجهاد والتوتر.

التي  اإلستراتيجيات  يطبق 
في  التحكم  على  تساعد 
ويطبق  والــتــوتــر،  ــاد  اإلجــه
مع  للتأقلم  التكيف  مهارات 

الظروف الصعبة.

التي  اإلستراتيجيات  يطبق 
في  التحكم  على  تساعد 
وتحديد  والتوتر،  اإلجــهــاد 
النفسية  االضطرابات  عالمات 
التي  المخاطر  ذلك  في  بما 
ويطبق  االكتئاب،  إلى  تؤدي 
مع  للتأقلم  التكيف  مهارات 

الظروف الصعبة.

األمراض 
واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 
البيئية

من  ــواع  األن بعض  يستعرض 
في  تؤثر  التي  المنشطات 
(الهرمونات  مثل:  الجسم 
االمنية،  االحماض  البنائية، 
ــة...)  ــي ــغــذائ الــمــكــمــالت ال

بمساعدة المعلم.

من  ــواع  األن بعض  يستعرض 
في  تؤثر  التي  المنشطات 
(الهرمونات  مثل:  الجسم 
البنائيـة، االحمـــاض االمنيـة، 

المكمالت الغذائية...).

بعض  ـــران  ألق على  يــعــرض 
المنشطات  ــن  م األنــــواع 
الجسم  فــي  ــر  ــؤث ت ــي  ــت ال
البنائية،  (الهرمونات  مثل: 
المكمالت  االمنية،  االحماض 

الغذائية...).

يحذر األقران من بعض أنواع 
في  تؤثر  التي  المنشطات 
(الهرمونات  مثل:  الجسم 
االمنية،  االحماض  البنائية، 

المكمالت الغذائية...).

الوصول إلى 
المعلومات 

والمصادر الصحية

الحصول  في  صعوبة  يظهر 
الطبية  المعلومات  على 
الدقيقة عن التربية الجسدية 

الشامل.

الحصول  في  القدرة  يظهر 
الطبية  المعلومات  على 
الدقيقة عن التربية الجسدية 
والتطور  النمو  وعن  الشاملة 

بمساعدة المعلم.

الحصول  في  القدرة  يظهر 
الطبية  المعلومات  على 
الدقيقة عن التربية الجسدية 
والتطور،  النمو  وعن  الشاملة 
مصادر  من  يتلقاها  والتي 
ــــرة،  ــل: (األس ــث ــة م ــوق مــوث
المدرسة،  فــي  والعاملين 
ــة،  ــح ــص واخـــتـــصـــاصـــي ال
ــن من  ــري ــيــن آخ ومــســؤول

البالغين).

الطبية  المعلومات  يحلل 
الدقيقة عن التربية الجسدية 
النمو والتطور،  الشاملة وعن 
مصادر  من  يتلقاها  والتي 
ــل: (األســــرة،  ــث مــوثــوقــة م
المدرسة،  فــي  والعاملين 
ــصــحــة،  واخــتــصــاصــي ال
ــن من  ــري ومــســؤولــيــن آخ

البالغين).

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الثامن):
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130

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

الجامعة واالستعداد 
للمهنة

المحتملة  االتجاهات  يوضح 
مجال  فــي  التوظيف  ــي  ف
والصحــة  البدنيـــة  اللياقــة 

بمساعدة المعلم.

المحتملة  االتجاهات  يوضح 
مجال  فــي  التوظيف  ــي  ف

اللياقة البدنية والصحة.

المحتملة  االتجاهات  يوضح 
مجال  فــي  التوظيف  ــي  ف
والصحة،  البدنية  اللياقة 
من  اقــرانــه  على  ويعرضها 

خالل العرض التقديمي.

اإلعـــالم،  وســائــل  يستخدم 
لتحديد  ...إلــخ.  والمقابالت، 
الــبــحــث عــن الــمــؤهــالت 
للمهن  المطلوبة  والشهادات 
البدنية  اللياقة  مجال  في 
مع  بها  ويــشــارك  والصحة 

اقرانه.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الثامن):

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية
النماذج  بصعوبة  يستخدم 
اللعب  والحركات في مواقف 

المختلفة.

والحركات  النماذج  يستخدم 
اللعب  مواقف  في  المركبة 

المختلفة بمساعدة المعلم.

والحركات  النماذج  يستخدم 
اللعب  مواقف  في  المركبة 

المختلفة.

والحركات  النماذج  يوظف 
اللعب  مواقف  في  المركبة 

المختلفة.

اللياقة البدنية

من  بعنصر  معرفة  يظهر 
البدنية  الــلــيــاقــة  عــنــاصــر 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 

تنميها ويحافظ عليها.

بعنصرين  مــعــرفــة  يظهر 
البدنية  اللياقة  عناصر  من 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 

تنميها ويحافظ عليهما.

من  بثالثة  معرفة  يظهر 
عناصر للياقة البدنية ويشارك 
تنميها  ريــاضــيــة  بأنشطة 

ويحافظ عليهم.

من  بأكثر  معرفة  يظهر 
البدنية  للياقة  عناصر  ثالثة 
رياضية  بأنشطة  ويــشــارك 

ينميها ويحافظ عليها.

األنتظام في ممارسة 
األنشطة البدنية

في  الصعوبات  بعض  يجد 
الممارسة  أولــويــات  تحديد 
الذي  الرياضي  النشاط  لنوع 
البدنية  الكفاءة  يرفع مستوى 

والفسيولوجية.

لممارسة  ــات  ــوي أول يحدد 
الذي  الرياضي  النشاط  نوع 
البدنية  الكفاءة  يرفع مستوى 
بمساعــــدة  والفسيولوجيــة 

المعلم.

لممارسة  ــات  ــوي أول يحدد 
الذي  الرياضي  النشاط  نوع 
البدنية  الكفاءة  يرفع مستوى 

والفسيولوجية.

يصنف نوع النشاط الرياضي 
من  يرفع  ــذي  ال المناسب 
البدنية  الكفـــاءة  مستـوى 

والفسيولوجية.

المفاهيم 
واإلستراتيجيات

الــمــصــادر  أحـــد  يستخدم 
والمعلم  والزميل  (الـــذات 
لمراقبة  والــتــكــنــولــوجــيــا) 
ــى  ــل ـــات ع ـــن ـــحـــســـي ـــت ال

إستراتيجيات األداء الحركي.

ـــخـــدم مــــصــــادرة  ـــســـت ي
والزميل  ـــذات  (ال متنوعة 
والتكنولوجيـــا)  والمعــلـــم 
على  التحسينات  لمراقبة 

إستراتيجيات األداء الحركي.

المصادر  أفضل  بين  يميز 
والزميل  ــذات  (ال المتنوعة 
والتكنولوجيـــا)  والمعــلـــم 
على  التحسينات  لمراقبة 
الحركي  األداء  إستراتيجيات 

للذات ولآلخرين.

المتنوعة  المصادرة  يحلل 
والمعلم  والزميل  (الـــذات 
لمعرفة  والــتــكــنــولــوجــيــا) 
تحسين  في  تأثيرها  مــدي 
الحركي  األداء  إستراتيجيات 

للذات ولآلخرين.

السلوك المسؤول 
واحترام االختالفات

أدوار  تولي  في  صعوبة  يجد 
القواعد  وضــع  في  القيادة 
بقواعد  ويلتزم  الصف،  في 
وإجــراءات  الخاص،  النشاط 

وممارسات السالمة.

يتولى أدوار القيادة في وضع 
ويلتزم  الصف،  في  القواعد 
الــخــاص،  النشاط  بقواعد 
ــات  ــارس ــم ــــــراءات وم وإج

السالمة بمساعدة المعلم.

يتولى أدوار القيادة في وضع 
ويلتزم  الصف،  في  القواعد 
الــخــاص،  النشاط  بقواعد 
ــات  ــارس ــم ــــــراءات وم وإج

السالمة.

يتولى أدوار القيادة في وضع 
ويلتزم  الصف،  في  القواعد 
الخاص،  النشاط  بقواعد 
ــمــارســات  ــــــراءات وم وإج
وروًحا  أدًبا  ويظهر  السالمة؛ 
مجموعة  في  جيدة  رياضية 
النشاط  أماكن  من  متنوعة 

الرياضي.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (التاسع):
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131

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

النشاط البدني، 
والغذاء وأجهزة 

الجسم

التغيرات  بصعوبـــة  يصف 
الجسدية والعقلية والعاطفية 
مختلف  فــي  تحدث  التي 

المراحل العمرية.

الجسديــة  التغيرات  يصــف 
التي  والعاطفيــة  والعقليـة 
المراحل  مختلف  في  تحدث 

العمرية.

الجسديــة  التغيــرات  يحلل 
التــي  والعاطفيــة  والعقلية 
المراحل  مختلف  في  تحدث 

العمرية.

أقرانه  على  ويعرض  يحلل 
والعقلية  الجسدية  التغيرات 
في  تحدث  التي  والعاطفية 

مختلف المراحل العمرية.

الصحة العقلية 
والوجدانية ومهارات 

االتصال

من  اثنين  بصعوبة  يطبق 
العائلة،  مع  التواصل  مهارات 

والرفاق، واآلخرين.

يــطــبــق بــشــكــل مــلــحــوظ 
مهارات  من  ثالثة  من  أكثر 
التواصل مع العائلة، والرفاق، 

واآلخرين.

مشاكل  ــل  ح عــلــى  قــــادر 
العائلة،  مع  بفعالية  التواصل 

والرفاق، واآلخرين.

ــارات  ــه يــحــلــل ويــطــبــق م
العائلة،  مع  بفعالية  التواصل 

والرفاق، واآلخرين.

األمراض 
واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 
البيئية

تعريف  فــي  صعوبة  يجد 
واألمراض  الصحية  المشاكل 
منها  الوقاية  يمكن  التي 
مثل:  مبكرًا  معالجتها  أو 
ــســكــري من  ال ــة،  ــســمــن (ال
القلب،  أمراض  الثاني،  النوع 

هشاشة العظام).

الصحية  المشاكل  يــعــرّف 
الوقاية  يمكن  التي  واألمراض 
مبكرًا  معالجتها  أو  منها 
من  السكري  (السمنة،  مثل: 
القلب،  أمراض  الثاني،  النوع 
بمساعدة  العظام)  هشاشة 

المعلم.

الصحية  المشاكل  يــعــرّف 
الوقاية  يمكن  التي  واألمراض 
مبكرًا  معالجتها  أو  منها 
من  السكري  (السمنة،  مثل: 
القلب،  أمراض  الثاني،  النوع 

هشاشة العظام).

المشاكل  ويحلل  ــعــرّف  ي
الصحية واألمراض التي يمكن 
معالجتها  أو  منها  الوقاية 
(السمنة،  ــل:  ــث م ــكــرًا  مــب
الثاني،  النوع  من  السكري 
هشاشة  الــقــلــب،  أمـــراض 

العظام).

الوصول إلى 
المعلومات 

والمصادر الصحية

الحصول  في  صعوبة  يجد 
توفر  التي  المصادر  على 
الــمــعــلــومــات والــخــدمــات 
البيت،  من  الموثوقة  الصحية 

والمدرسة، والمجتمع.

التي  المصادر  على  يحصل 
والخدمات  المعلومات  توفر 
ــة من  ــوق ــمــوث ال الــصــحــيــة 
والمجتمع  والمدرسة،  البيت، 

بمساعدة المعلم.

التي  المصادر  على  يحصل 
والخدمات  المعلومات  توفر 
البيت،  من  الموثوقة  الصحية 

والمدرسة، والمجتمع.

توفر  التي  المصادر  يقيم 
الــمــعــلــومــات والــخــدمــات 
الصحية الموثوقة من البيت، 
لنفسه  والمجتمع  والمدرسة، 

ولآلخرين.

الجامعة واالستعداد 
للمهنة

تحديــد  في  صعوبــة  يجد 
إلى  تحتـــاج  التي  المواقــع 
البدنية  باللياقة  مختصين 

والصحة.

تحتاج  التي  المواقع  يحدد 
إلى مختصين باللياقة البدنية 

والصحة بمساعدة المعلم.

تحتاج  التي  المواقع  يحدد 
إلى مختصين باللياقة البدنية 

والصحة.

تحتاج  التي  المواقع  يحدد 
إلى مختصين باللياقة البدنية 
مجتمعات  ــي  ف والــصــحــة 
في  نقص  لديها  مختلفة 

خدمات عديدة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (التاسع):
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132

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية
على  محدودة  ــدرة  ق يظهر 
في  متقدمة  ــارة  ــه م أداء 

األنشطة الرياضية المختارة.

واحدة  أداء  على  قدرة  يظهر 
في  المتقدمة  المهارات  من 

األنشطة الرياضية المختارة.

يظهر قدرة على أداء اثنين أو 
المتقدمة  المهارات  من  ثالثة 
ــشــطــة الــريــاضــيــة  ــي األن ف

المختارة.

أربعة  أداء  على  قدرة  يظهر 
المهــارات  مــن  خمسة  أو 
األنشطــة    في  المتقدمــة 

الرياضية المختارة.

اللياقة البدنية

ــا  ــاضــيٍّ ــا ري ــاًط ــش ــار ن يــخــت
لياقته  عــلــى  للمحافظة 
بالصحة  المرتبطة  الشخصية 
إليه  طلب  إذا  تطويرها  أو 

ذلك.

رياضيٍّا  نشاًطا  باختيار  يبادر 
لياقته  عــلــى  للمحافظة 
بالصحة  المرتبطة  الشخصية 

أو تطويرها.

يــخــتــار أنــشــطــة ريــاضــيــة 
لياقته  عــلــى  للمحافظة 
بالصحة  المرتبطة  الشخصية 
ويقيمها  ــرهــا  ــطــوي ت أو 

بمساعدة المعلم.

ويقيم بشكل مستقل،  يختار 
للمحافظة  رياضية  أنشطة 
الشخصية  لــيــاقــتــه  عــلــى 
أو  بــالــصــحــة  الــمــرتــبــطــة 
نتائج  ويستخدم  تطويرها 
تقييم اللياقة إلجراء تعديالت 
الشخصية  بــرامــجــه  على 

للنشاط الرياضي.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

في  محدود،  وبشكل  يشارك 
التي  الرياضية  بعض األنشطة 
وتنمية  تطوير  على  تساعد 

مستوى اللياقة البدنية.

األنشطة  بعض  في  يشارك 
على  تساعد  التي  الرياضية 
تطوير وتنمية مستوى اللياقة 

البدنية.

من  مجموعة  فــي  ينخرط 
ذات  الــريــاضــيــة  األنــشــطــة 
والتي  الشخصية،  ــداف  األه
وتنمية  تطوير  على  تساعد 

مستوى اللياقة البدنية.

باستمرار  وينخرط  يحلل 
األنشطة  من  مجموعة  في 
األهـــداف  ذات  الرياضية 
تساعد  والــتــي  الشخصية، 
مستوى  وتنمية  تطوير  على 

اللياقة البدنية.

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

بكيفية  المعرفة  بعض  يظهر 
التعامل مع قواعد وتعليمات 
الحركة  ــحــاالت  ل الــســالمــة 

المختلفة بمساعدة المعلم.

التعامل  بكيفية  معرفة  يظهر 
مع قواعد وتعليمات السالمة 

لحاالت الحركة المختلفة.

تعديل  إجــراء  معرفة  يظهر 
ــطــقــي عــلــى قــواعــد  ــن م
لحاالت  السالمة  وتعليمات 

الحركة المختلفة.

بكيفية  كبيرة  معرفة  يظهر 
وتعليمات  قــواعــد  تعديل 
الحركة  لــحــاالت  الــســالمــة 

المختلفة.

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

ــدودة  ــح يــظــهــر مــعــرفــة م
والتعاون  القيادة  بمهارات 
ــاز أهـــداف  ــج ــن أجـــل إن م

أنشطة رياضية مختلفة.

يظهر معرفته ببعض بمهارات 
أجل  من  والتعاون  القيادة 
إنجاز أهداف أنشطة رياضية 

مختلفة.

مــهــارات  ويستخدم  ينفذ 
أجل  من  والتعاون  القيادة 
إنجاز أهداف أنشطة رياضية 

مختلفة.

الــقــيــادة  ــارات  ــه م يطبق 
إنجاز  أجــل  من  والتعاون 
رياضية  أنشطة  ـــداف  أه

مختلفة.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

للمشاركة  يضع خطًطا جزئية 
ــشــطــة الــريــاضــيــة  ــي األن ف
المتعة  أساس  على  المختلفة 
ومشاعر اإلنجاز اإليجابية في 

الحياة اليومية.

تمهيدية  ــا  خــطــًط ــضــع  ي
األنشطة  ــي  ف للمشاركة 
علـى  المختـلفـة  الرياضيــة 
ومشاعر  المتعة  ـــاس  أس
الحياة  في  اإليجابية  اإلنجاز 

اليومية.

يتخذ القرارات وينفذ الخطط 
األنشطة  ــي  ف للمشاركة 
على  المختلفة  الرياضية 
ومشاعر  المتعة  ـــاس  أس
الحياة  في  اإليجابية  اإلنجاز 

اليومية.

اتــخــاذ  ــي  ف ــاءة  ــف ك يظهر 
الخطط  وتنفيذ  ــرارات  ــق ال
األنشطة  ــي  ف للمشاركة 
أساس  على  المختلفة  البدنة 
اإلنــجــاز  ومشاعر  المتعة 

اإليجابية في الحياة اليومية.

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

اإليجابية  المشاعر  يعدد 
في  أثرها  ويبين  والسلبية، 

السلوك.

اإليجابية  المشاعر  ــدرك  ي
السلوك،  في  وأثرها  والسلبية 
التواصل  مــهــارات  ويطبق 

لتعزيز العالقات الصحية.

اإليجابية  المشاعر  يحدد 
في  أثرها  ويحلل  والسلبية 
مهارات  بين  ويميز  السلوك، 
العالقات  لتعزيز  التواصل 

الصحية.

المشاعر  ــصــف  ــحــددوي ي
ويحلل  والسلبية  اإليجابية 
ويقارن  السلوك،  في  أثرها 
التواصل  مهارات  بين  ويميز 
العالقات  لتعزيز  الفعالة 

الصحية.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (العارش):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

انتقال  أسباب  بصعوبة  يحدد 

المعدية  ــراض  األم ــراض  وأع

والحمالت  المعدية  وغير 

التي تعزز الرعاية األسرية.

يحدد أسباب، انتقال وأعراض 

وغير  المعدية  ــــراض  األم

الحمالت  ــدرك  وي المعدية 

التي تعزز الرعاية األسرية.

انتقال  أسباب  ويناقش  يحدد 

المعدية  ــراض  األم ــراض  وأع

مع  وينخرط  المعدية  وغير 

اآلخرين في اإلعداد للحمالت 

التي تعزز الرعاية األسرية.

يــنــاقــش ويــبــحــث أســبــاب 

وأساليب  وأعـــراض  انتقال 

الوقاية من األمراض المعدية 

وينفذ  الــمــعــديــة  ــر  ــي وغ

الرعاية  تعزز  التي  الحمالت 

األسرية.

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

وسلبيات  إيجابيات  يعدد 

التأثيرات الداخلية والخارجية 

لتبني سلوك صحي إيجابي.

وسلبيات  إيجابيات  ــدرك  ي

التأثيرات الداخلية والخارجية 

لتبني سلوك صحي إيجابي.

إيجابيات  بتحليل  ــبــدأ  ي

الداخلية  التأثيرات  وسلبيات 

سلوك  لتبني  والــخــارجــيــة 

صحي إيجابي.

إيجابيات  بفاعلية  يحلل 

الداخلية  التأثيرات  وسلبيات 

سلوك  لتبني  والــخــارجــيــة 

صحي إيجابي.

الجامعة واالستعداد 

للمهنة

مختلف  بصعوبة  يــحــدد 

اللياقة  مجالي  في  الوظائف 

البدنية والصحة.

الوظائف  مختلف  يــحــدد 

البدنية  اللياقة  مجالي  في 

والصحة.

الوظائف  مختلف  بين  يقارن 

البدنية  اللياقة  مجالي  في 

والصحة.

مختلف  بين  ويمّيز  يقارن 

اللياقة  مجالي  في  الوظائف 

البدنية والصحة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (العارش):

مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية

من  محدودة  معرفة  يظهر 

المهارات الحركية المركبة في 

والجماعية  الفردية  األنشطة 

المختارة.

في  المعرفة  بعض  يظهر 

المهارات الحركية المركبة في 

والجماعية  الفردية  األنشطة 

المختارة.

أقرانه  مع  ويــشــارك  يطبق 

الحركية  المهارات  تنفيذ  في 

الفردية  األنشطة  في  المركبة 

والجماعية المختارة.

في  أقــرانــه  ويساعد  يتقن 

الحركية  المهارات  تعليم 

الفردية  األنشطة  المركبة في 

والجماعية المختارة.

اللياقة البدنية

صحية  برامج  أحياًنا  يطبق 

المعلومات  على  مبنية  ذاتية 

خالل  من  عليها  حصل  التي 

اللياقة  مستويات  تقييم 

البدنية المرتبطة بالصحة.

ذاتية  صحية  برامج  يطبق 

التي  المعلومات  على  مبنية 

تقييم  خالل  من  عليها  حصل 

البدنية  اللياقة  مستويات 

المرتبطة بالصحة.

ذاتية  صحية  برامج  يطبق 

على  مبنية  اآلخــريــن  ــع  وم

عليها  التي حصل  المعلومات 

مستويات  تقييم  خالل  من 

المرتبطة  البدنية  اللياقة 

بالصحة.

بــرامــج  بــاســتــمــرار  يطبق 

اآلخرين  ومع  ذاتية  صحية 

التي  المعلومات  على  مبنيٍّا 

حصل عليها من خالل تقييم 

البدنية  اللياقة  مستويات 

المرتبطة بالصحة.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

العناصر  ــا  ــاًن ــي أح يطبق 

النشاط  لمفاهيم  األساسية 

الزيادة  إلى  وصوًال  الرياضي 

التصاعدية ألشكال التدريب.

مستمر  بشكل  ويقّيم  يطبق 

لمفاهيم  األساسية  العناصر 

إلى  وصوًال  الرياضي  النشاط 

ألشكال  التصاعدية  الزيادة 

التدريب.

العناصر  يطبق ويقّيم ويحلل 

النشاط  لمفاهيم  األساسية 

الزيادة  إلى  وصوًال  الرياضي 

التصاعدية ألشكال التدريب.

ويحلل  ــم  ــّي ــق وي يــطــبــق 

األساسية  العناصر  باستمرار 

الرياضي  النشاط  لمفاهيم 

ـــادة  ـــزي ــــى ال وصــــــوًال إل

التصاعدية ألشكال التدريب.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الحادي عرش):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

يصف بصعوبة األداء المهارى 

محددة  لعبة  فــي  لــالعــب 

بهدف تطوير أدائه.

لالعب  المهارى  األداء  يصف 

بهدف  مــحــددة  لعبة  فــي 

تطوير أدائه.

المهارى  األداء  ويحلل  يصف 

محددة  لعبة  فــي  لــالعــب 

بهدف تطوير أدائه.

المهارى  يحلل ويعرض األداء 

متخصصة  لعبة  في  لالعب 

بهدف تطوير أدائه.

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

استخدام  في  أحياًنا  يبادر 

المهارات المناسبة لحل بعض 

الخالفات بسالم.

المهارات  استخدام  إلى  يبادر 

معظم  ــحــل  ل الــمــنــاســبــة 

الخالفات بسالم.

المهارات  استخدام  إلى  يبادر 

جميع  ــحــل  ل ــاســبــة  ــمــن ال

الخالفات بسالم.

استخدام  إلى  باستمرار  يبادر 

لحل  المناسبة  الــمــهــارات 

بسالم  ــات  ــخــالف ال جميع 

وتشجيع اآلخرين على القيام 

بالمثل.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

األنشطة  ــا  ــاًن ــي أح ــجــرب  ي

من  كجزء  الجديدة  الرياضية 

مع  البدنية  التطوير  خطة 

اجتهاد كبير.

الرياضية  األنشطة  يجرب 

خطــة  من  كجزء  الجديــدة 

التطوير البدنية.

ــرر األنــشــطــة  ــق ــرب وي ــج ي

من  كجزء  الجديدة  الرياضية 

خطة التطوير البدنية.

األنشطة  دائًما  يقرر  يجرب 

من  كجزء  الجديدة  الرياضية 

خطة التطوير البدنية.

الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

التغيرات  ــا  ــاًن أحــي يــصــف 

الجسدية والعقلية والعاطفية 

التي تحدث على مدى الحياة 

خالل المراحل العمرية.

الجسدية  التغيرات  يصف 

التي  والعاطفية  والعقلية 

الحياة  ــدى  م على  تحدث 

خالل المراحل العمرية.

التغيــرات  ويحـــلل  يصف 

الجسدية والعقلية والعاطفية 

التي تحدث على مدى الحياة 

خالل المراحل العمرية.

ــعــرض  ــل وي ــحــل يــصــف وي

والعقلية  الجسدية  التغيرات 

على  تحدث  التي  والعاطفية 

المراحل  خالل  الحياة  مدى 

العمرية.

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

ــدد تــأثــيــر الــمــلــوثــات  ــح ي

والمبيـــــدات  المختلفـــة، 

البشري  والتفاعل  الحشرية، 

الصحي)  ــرف  ــص (ال مــثــل: 

واإلمــدادات  المحاصيل  على 

الغذائية.

يــصــف تــأثــيــر الــمــلــوثــات 

والــمــبــيــدات  المختلفة، 

البشري  والتفاعل  الحشرية، 

الصحي)  ــرف  ــص (ال مــثــل: 

واإلمــدادات  المحاصيل  على 

الغذائية.

الملوثات  تــأثــيــر  يختبر 

والــمــبــيــدات  المختلفة، 

البشري  والتفاعل  الحشرية، 

الصحي)  ــرف  ــص (ال مــثــل: 

واإلمــدادات  المحاصيل  على 

الغذائية.

الملوثات  تــأثــيــر  يختبر 

والــمــبــيــدات  المختلفة، 

البشري  والتفاعل  الحشرية، 

الصحي)  ــرف  ــص (ال مــثــل: 

واإلمدادات  المحاصيل  على 

الحلول  ويقترح  الغذائية، 

مخاطر  من  للحد  الممكنة 

المشاكل الصحية.

الوصول إلى 
المعلومات 

والمصادر الصحية

في  التحيز  بصعوبة  ــدرك  ي
بالصحة  المرتبطة  المعلومات 
تروج  التي  البدنية  واللياقة 

لها وسائل اإلعالم.

المعلومات  في  التحيز  يحدد 
واللياقة  بالصحة  المرتبطة 
لها وسائل  التي تروج  البدنية 

اإلعالم بمساعدة المعلم.

المعلومات  في  التحيز  يحدد 
واللياقة  بالصحة  المرتبطة 
لها وسائل  التي تروج  البدنية 

اإلعالم.

في  التحيز  ويحلل  يحدد 
المعلومات المرتبطة بالصحة 
تروج  التي  البدنية  واللياقة 

لها وسائل اإلعالم.

الجامعة واالستعداد 
للمهنة

المهارات  بصعوبة  يعدد 
للمهن  الضرورية  والمؤهالت 

في اللياقة البدنية والصحة.

ــارات  ــه ــم ــعــض ال ــدد ب ــع ي
للمهن  الضرورية  والمؤهالت 

في اللياقة البدنية والصحة.

والمؤهالت  المهارات  يعدد 
اللياقة  في  للمهن  الضرورية 

البدنية والصحة.

الــمــهــارات  ويحلل  يــعــدد 
للمهن  الضرورية  والمؤهالت 

في اللياقة البدنية والصحة.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الحادي عرش):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

المهارات الحركية
التصــور  بصعوبــة  يستخدم 

الذهني لألداء الرياضي.

الذهنــي  التصــور  يستخـدم 
بمساعدة  الرياضي  لــألداء 

المعلم.

الذهني  التصـــور  يستخـدم 
بشكل  ــي  ــاض ــري ال ــــألداء  ل

مستقل.

بشكل  ــد  ــزي وي يستخدم 
قدرته  ومستقل  مستمر 
لألداء  الذهني  التصور  على 

الرياضي.

اللياقة البدنية

البدنية  اللياقة  يحدد مستوى 
تحقيق  ــل  أج مــن  ــة  ــالزم ال
صورة  وتعزيز  نتائج  أفضل 

ذاتية إيجابية.

البدنية  اللياقة  مستوى  يحلل 
تحقيق  ــل  أج مــن  ــة  ــالزم ال
صورة  وتعزيز  النتائج  أفضل 

ذاتية إيجابية.

اللياقة  مستوى  ويظهر  يحلل 
أجل  مــن  ــالزمــة  ال البدنية 
وتعزيز  النتائج  أفضل  تحقيق 

صورة ذاتية إيجابية.

مستوى  ويزيد  ويظهر  يحلل 
من  الالزمة  البدنية  اللياقة 
النتائج  أفضل  تحقيق  أجل 

وتعزيز صورة ذاتية إيجابية.

األنتظام في ممارسة 

األنشطة البدنية

لتحديد  التكنولوجيا  يستخدم 
القوة والضعف، ووضع  نقاط 

األهداف.

لتحديد  التكنولوجيا  يستخدم 
القوة والضعف، ووضع  نقاط 
برنامج  وتصميم  األهــداف، 

مناسب.

لتحديد  التكنولوجيا  يستخدم 
القوة والضعف، ووضع  نقاط 
برنامج  وتصميم  األهــداف، 
التقدم  ومراقبة  مناسب، 
البدنية  اللياقة  عناصر  في 

المرتبطة بالصحة.

التكنولوجيا  دائما  يستخدم 
ــوة  ــق ــد نــقــاط ال ــحــدي ــت ل
األهداف،  ووضع  والضعف، 
مناسب،  برنامج  وتصميم 
عناصر  في  التقدم  ومراقبة 
المرتبطة  البدنية  اللياقة 

بالصحة.

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

وأداء  الــذات  بصعوبة  يقّيم 
المالحظة  خالل  من  الزمالء 

المباشرة.

الزمالء من  الذات وأداء  يقّيم 
أو  المباشرة،  المالحظة  خالل 

شرائط (الفيديو) المسجلة.

الزمالء من  الذات وأداء  يقّيم 
أو  المباشرة،  المالحظة  خالل 
المسجلة  (الفيديو)  شرائط 
مناسبة  مقترحات  ويعطي 

للتحسين.

وأداء  الذات  باستمرار  يقّيم 
المالحظة  خالل  من  الزمالء 
ــط  شــرائ أو  ــرة،  ــاش ــب ــم ال
ويعطي  المسجلة،  (الفيديو) 

مقترحات مناسبة للتحسين.

السلوك المسؤول 

واحترام االختالفات

يدرك مشاكل األداء الشخصية 
على  الــلــوم  إلــقــاء  دون 

اآلخرين.

األداء  ــل  ــاك ــش م يـــحـــدد 
اللوم  إلقاء  دون  الشخصية 

على اآلخرين.

يقيم مشاكل األداء الشخصية 
على  الــلــوم  إلــقــاء  دون 

اآلخرين.

يقيم مشاكل األداء الشخصية 
على  ــوم  ــل ال ــاء  ــق إل دون 
طرائق  ــحــدد  وي ــن  ــري اآلخ

لتطوير األداء.

النشاط البدني، 

والغذاء وأجهزة 

الجسم

ــيــًال من  يــصــف عــــدًدا قــل
النفسية  الجسدية  التغيرات 
التي تحدث خالل  والعاطفية 
وحتى  الــوالدة  منذ  حياته، 
أسباب  ذلك  في  بما  الموت، 
(العقم)  مــثــل:  المشاكل 
الصحية  القضايا  وحــلــول 
(الــعــالج  مــثــل:  المختلفة 

الهرموني).

الجسدية  التغيرات  يصف 
التي  والعاطفية  النفسية 
منذ  حياته،  خــالل  تحدث 
بما  الموت،  وحتى  ــوالدة  ال
المشاكل  أسباب  ذلــك  في 
القضايا  مثل: (العقم) وحلول 
مثل:  المختلفة  الصحية 

(العالج الهرموني).

التغيرات  ويحلل  يصف 
والعاطفية  النفسية  الجسدية 
حياته،  خــالل  تحدث  التي 
الموت،  وحتى  ــوالدة  ال منذ 
بما في ذلك أسباب المشاكل 
القضايا  مثل: (العقم) وحلول 
مثل:  المختلفة  الصحية 

(العالج الهرموني).

يــصــف ويــحــلــل ويــنــاقــش 
النفسية  الجسدية  التغيرات 
والعاطفية التي تحدث خالل 
وحتى  ــوالدة  ال منذ  حياته، 
أسباب  ذلك  في  بما  الموت، 
(العقم)  مــثــل:  المشاكل 
الصحية  القضايا  وحــلــول 
(الــعــالج  مــثــل:  المختلفة 

الهرموني).
الصحة العقلية 

والوجدانية ومهارات 

االتصال

يطبق بصعوبة بعض مهارات 
األسرة  مع  الفعال  التواصل 

واألقران وغيرهم.

التواصل  يطبق بعض مهارات 
واألقــران  األســرة  مع  الفعال 

وغيرهم.

التواصل  ــارات  ــه م يطبق 
األسرة  مع  الضرورية  الفعال 

واألقران وغيرهم.

التواصل  يطبق بدقة مهارات 
األسرة  مع  الضرورية  الفعال 

واألقران وغيرهم.

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات والصحة 

البيئية

تزيد  التي  العوامل  يصف 
باألمراض  اإلصابة  خطر  من 
غير  واألمـــــراض  الــمــعــديــة 

المعدية.

تزيد  التي  العوامل  يحلل 
باألمراض  اإلصابة  خطر  من 
غير  واألمـــــراض  الــمــعــديــة 

المعدية.

العوامل  عن  أبحاًثا  يجري 
اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي 
واألمراض  المعدية  باألمراض 

غير المعدية.

ويعرض  ويحلل  أبحاًثا  يجري 
التي تزيد من خطر  العوامل 
المعدية  باألمراض  اإلصابة 

واألمراض غير المعدية.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الثاين عرش):
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مستويات 

األداء

المحاور

1 - دون المستوى بكثير 

الطالب المشمول ضمن 

المستوى (1) يمكنه أن:

2 - دون المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(2) يمكنه أن:

3 - ضمن المستوى الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(3) يمكنه أن:

4 - مستوى متقدم الطالب 

المشمول ضمن المستوى 

(4) يمكنه أن:

الوصول إلى 

المعلومات 

والمصادر الصحية

دور  ــة  ــوب ــع ــص ب يــصــف 

التكنولوجيا فـــي مســاعدتنا 

صحتنا  فــي  التحكم  على 

وعافيتنا.

في  التكنولوجيا  دور  يصف 

في  التحكم  على  مساعدتنا 

صحتنا وعافيتنا.

يصف ويقّيم دور التكنولوجيا 

التحكم  على  مساعدتنا  في 

في صحتنا وعافيتنا.

ــعــرض  ــم وي ــّي ــق يــصــف وي

لآلخرين دور التكنولوجيا في 

في  التحكم  على  مساعدتنا 

صحتنا وعافيتنا.

الجامعة واالستعداد 

للمهنة

االتجــاهات  أحيــاًنا  يحــدد 

البدنية  اللياقة  مجالي  في 

والصحة.

مجالي  في  االتجاهات  يحدد 

اللياقة البدنية والصحة.

مجالي  في  االتجاهات  يحدد 

والصحة  البدنية  اللياقة 

يحتمل  التي  األماكن  ويالحظ 

فيها وجود وظائف.

االتجاهات في مجالي  يحدد 

والصحة  البدنية  اللياقة 

ويالحظ األماكن التي يحتمل 

وينصح  وظائف  وجود  فيها 

أقرانه بذلك.

تابع/معايري األداء بحسب الصف/الرتبية البدنية: الصف: (الثاين عرش):
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الّرتبية البدنّية والّصحّية
توصيات بشأن التطبيق
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تخصيصات الوقت الجدول (8): تخصيصات الوقت (ساعات لكل أسبوع):

101112إجمالي ح67892إجمالي حk123451الصفوف
إجمالي 

الثانوي

إجمالي مادة 

التربية البدنية 

والصحية

عدد الساعات 

/ االسبوعية
33333315333312333942

عدد الساعات 

/  السنوية
818181818181415818181813328181812491162

التخطيط للدروس الفعالة:
لتحقيق أكبر قدر من إمكانية تعلم الطلبة للمعايير ونواتج التعلم التي يشتمل عليها هذا اإلطار، على المعلمين 
من  درس  كل  على  وتطبيقه  يلي،  بما  خاصة  عناية  المعلمون  يولي  بأن  ونوصي  فعالة.  لدروس  يخططوا  أن 

الدروس قبل البدء بتدريسه:
محتوى الفني للدرس: أي ما هي المهارات أو المفاهيم التي يتم تطويرها أو إتقانها نتيجة للدرس؟ وعادة • 

”ما  من خاللها  أنفسهم  بسؤال  التخطيط  عملية  ببدء  فعالة  لدروس  يخططون  الذين  المعلمون  يقوم  ما 
الذي أتوقع من طالبي أن يعرفوه أو أن يكونوا قادرين على القيام به مع نهاية هذا الدرس؟“.

الهدف من الدرس: أي ما هي الوسائط، والمواد الدراسية، والمفاهيم (الفنية أو العملية أو التاريخية)، أو • 
الموضوعات التي سيتم التطرق إليها أثناء الدرس.

مراقب •  (وأي  للمدرس  بالنسبة  المقنعة  األداءات  على  المدروس  الدليل  أي  الدرس:  نجاح  على  دليل 
خارجي)، والتي تشير إلى أن معظم الطلبة، إن لم يكن جميع الطلبة قد أنجزوا الهدف الموضوع من قبل 
المعلم. وعادة ما يأخذ هذا الدليل شكل المهمة التي يطلب إلى الطلبة أداؤها، ويحكم على النائج وفًقا 

لقاعدة محددة.
البدء واإلنهاء: أي التوقف بعد التخطيط المذكور أعاله، والتخطيط الدقيق لما سيقوم المعلم باستخدامه • 

الدرس  به  سينتهي  الذي  التلخيص  حول  دقيق  مخطط  ووضع  الدرس،  من  األولى  الخمس  الدقائق  خالل 
واإلعالم بما سيتم في اليوم التالي.

المالحظات والفروق الدقيقة: أي مجموعة المالحظات التذكيرية المتعلقة بالمفردات، والروابط، واألخطاء • 
نصب  وإبقاؤها  بالدرس،  البدء  قبل  االعتبار  بعين  أخذها  الواجب  المعتادة  الخطأ  والمفاهيم  الشائعة، 

األعين خالل الدرس.
الموارد: أي ما هي المواد والموارد األساسية التي يحتاج إليها الطلبة ليكملوا مهام الدرس وأنشطته بنجاح.• 
الواجبات البيئية: أي ما هي مهام المتابعة البيئية، والواجبات التمهيدية، و/أو التدريبات التي يطلب إلى • 

الطلبة إنجازها بعد إتمام الدرس.
تأمالت ما بعد الدرس: أي األفكار التي ال بد أن تخطر ببال المعلم في صيغة ”ماذا لو حدث كذا...“، كي • 

يستفيد منها في التخطيط للدرس التالي.
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يمكن تخطيط الدروس التي تضم هذه السمات باستخدام نموذج تخطيط الدرس المبين أدناه:
الجدول (9): منوذج تخطيط الدرس:

الموضوع:الوحدة:

هدف الدرس أو غايته: ما هي الفكرة الرئيسة للدرس وغاياته؟

الفكرةالرئيسة:

الهدف:

• الهدف:
بنية الدرس: المهام واألنشطة (إرفاق أورق العمل و/أو الشرائح)

•

•
مالحظات إنهاء الدرس:مالحظات ابتداء الدرس:

المالحظات والفروق الدقيقة: المفردات، الروابط، األخطاء الشائعة، المفاهيم الخاطئة المعتادة، ...إلخ.

دليل نجاح/ تقييم: هل تعلم الطلبة ما كان متوقًعا منهم في نهاية الدرس، وكيف سأعلم ذلك؟

واجب بيتي:الموارد:

تأمالت ما بعد الدرس:

الجدول(10): منوذج درس رقم (1):

المجال: التربية الصحية.

المحور: اللياقة البدنية والغذاء وأنظمة الجسم.

معيار التعلم: يظهر فهًما ألهمية النشاط الرياضي والغذاء الجيد للمحافظة على صحة جيدة وقوام سليم مدى الحياة.

وممارسة  المتوازنة،  الصحية  األطعمة  (تناول  مثل:  الجيدة  الصحة  على  المحافظة  على  تساعد  يومية  سلوكيات  يصف  األول:  للصف  التعلم  ناتج 

نشاط بدني بانتظام، وغسل اليدين، وتنظيف األسنان، والحصول على قسط كاف من النوم، وارتداء واٍق من الشمس).

التطبيق:

أو  (باإلنترنت)  للمحافظة على صحة جيدة وقوام سليم يمكن االستعانة  اتباعها  التي يجب  اليومية  الصحية  السلوكيات  المعلم مع طالبه  يناقش 

بمراجع من مكتبة المدرسة لتعرف على مواصفات الغذاء الصحي، والتمارين الرياضية، والعادات الصحية، والمالبس المناسبة للحالة الجوية).

يتم االتفاق على معايير موحدة للمحافظة على الصحة والقوام السليم.

من تلك المعايير، يتم إعداد سجل ليستخدمه كل طالب ليراقب سلوكياته اليومية الصحية.

والعادات  يمارسه،  الذي  الرياضي  والنشاط  ومكوناتها،  الطعام  (وجبات  مثل  به  الخاصة  والبيانات  الصحية  اليومية  سلوكياته  طالب  كل  سيسجل 

الصحية، وساعات النوم، والمالبس التي يرتديها) لمدة شهر.

في نهاية الشهر، سيستطيع تعرف سلوكياته الخاطئة، ويعّد خطة لتصحيح ممارساته الخاطئة على أساس المعايير المثالية المتفق عليها.

يجب إعادة هذا التمرين مرة أخرى قبل نهاية المدة المحددة لمعرفة ما اذا أظهرت البيانات تحسًنا ملحوًظا في صحتهم.

مهارات القرن الحادي والعشرين: سيستخدم الطالب اإلستراتيجيات األساسية الثالث - التفكير، واألسباب، والبدائل – للتفكير الناقد والشروع بدمج 

التكنولوجيا  تطبيق  كيفية  االتصال، ومعرفة  كًال من مهارات  الطالب  إلى ذلك، سيتعلم  باإلضافة  لها.  الحلول  إيجاد  و  المهارات في مشاكله  هذه 

بفعالية عن طريق جمع البيانات وتحليلها، وتحديد األهداف، وإدارة الوقت، وتحمل مسؤولية النتائج.
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الجدول (11): منوذج درس رقم (2):

المجال: التربية الصحية.

المحور: الصحة العقلية والوجدانية ومهارات االتصال.

معيارالتعلم: يتقن المهارات الضرورية لبناء عالقات صحية مع العائلة واألقران وكيفية تجنب الخالفات.

ناتج التعلم للصف السادس: يعرض إستراتيجيات للوقاية من الخالف وإدارته وحله بطرائق صحية، وتحديد األشخاص البالغين واألصدقاء الذين يثق 

بهم، لتقديم المساعدة في الوقت المناسب.

التطبيق:

يقسم المعلم طالب الصف إلى مجموعات صغيرة تتكون من (3 - 4) طالب.

يطلب إلى كل مجموعة التعاون فيما بينها للقيام بالمهمة المطلوبة منها، وتحديد مهمة لكل عضو في المجموعة.

يجب أن تكون المهام الموكلة للمجموعات مختلفة عن بعضها بعًضا؛ قد تكون المهام:

تعريف ووصف أنواع العالقات سواء كانت عالقات عائلية أو بين األقران.

اقتراح أمثلة عن الخالفات التي يمكن أن تنشأ بين األفراد.

اقتراح حلول للخالفات.

تحديد األشخاص الذين يمكن اللجوء إليهم لحل الخالف.

باإلضافة إلى إيجاد أمثلة حول كيفية تجّنب الخالف الذي قد يؤدي إلى العنف وخالل العمل، سيتلقى الطلبة إرشادات تمكنهم من تبادل النتائج 

التي توصلوا إليها مع بعضهم البعض.

المدرسة أو (اإلنترنت) للبحث وتحديد كيف ينبغي  اللجوء إلى مكتبة  المعلومات، مثل  الطلبة إلى االستعانة بمصادر متنوعة من  المعلم  يوجه 

للعالقات أن تكون بأشكالها الصحية أو ال تكون.

يطلب إلى كل مجموعة تحضير عرض شامل على شكل شرائح لتقديم النتائج التي توصلت إليها.

في النهاية ستعقد جلسة نقاش تتكون من أسئلة وأجوبة وبعد ذلك سيتمكن الطلبة من تصنيف ونشر قائمة ”أفضل الممارسات“ للمدرسة.

مهارات القرن الحادي والعشرين: يناسب هذا النشاط الطلبة في المرحلة الدراسية المتوسطة. وسيتعلمون من خالله كيفية تشكيل الفريق والعمل 

الناقد  التحليل  أداء  كيفية  معرفة  عليهم  سيتعين  كما  ومراقبته.  العمل  وتقسيم  الزمني،  الجدول  ووضع  األهداف،  وتحديد  خالله،  من  والتواصل 

للمشكلة وإيجاد حلول لها؛ وكيفية استخدام التقنيات التكنولوجية بفعالية تامة، وامتالك ميزة اإلبداع واالبتكار في تصميم وعرض مشاريعهم.

الجدول (12): منوذج درس رقم (3):

المجال: التربية الصحية.

المحور: األمراض واالضطرابات واإلصابات والصحة البيئية.

معيارالتعلم: يظهر القدرة على الدعوة للصحة الشخصية والعائلية والمجتمعية.

ناتج التعلم للصف التاسع: يتعاون في العمل من أجل الدعوة لمجتمعات صحية (مثل األشخاص الذين ال تتوفر لهم مصادر مياه صحية، وإمكانية 
الوصول إلى الرعاية الطبية، وغيرها).

التطبيق:
التي  المراجع  فريق  كل  المختلفة، وسيختار  العامة  الصحية  الحمالت  إجراء بحث في موضوع  على  الطلبة من خالل مجموعات صغيرة  سيعمل 

سيستعين به اإلجراء البحث سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

مهارات القرن الحادي والعشرين:
سيحتاج الطلبة هنا إلى ممارسة مهارات العمل ضمن الفريق والقيادة، واإلستعانة بالتكنولوجيا ومصادر المعلومات المختلفة إلجراء البحوث، وحل 

المشكالت، باإلضافة إلى التواصل وإيجاد الطرائق لتطوير حلولهم للقضية الصحية العامة في الصف.
واإلنتاجية  المبادرة  سيستخدمون  أنهم  كما  الزمنية؛  والجداول  والنتائج  أهدافهم  وتحديد  متنوعة،  فرٍق  في  العمل  إلى  أيًضا  الطلبة  سيحتاج 

والمساءلة سوف يحتاج الطلبة أيًضا إلى تحليل المنتجات اإلعالمية الحالية وإيجاد منتجاتهم الخاصة، وذلك بهدف نشر وإبراز مشاكلهم وحلولها.
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الجدول (13): منوذج درس رقم(4):

المجال: التربية البدنية.

المحور:

المهارات الحركية.

تطبيق المفاهيم واإلستراتيجيات.

السلوك المسؤول واحترام االختالفات.

معاييرالتعلم:

يظهر كفاءة في أداء المهارات الحركية وأنماط الحركة الالزمة للمشاركة في مجموعة متنوعة من األنشطة.

يظهر استيعاًبا للمفاهيم والقواعد واإلستراتيجيات المتعلقة بالحركة وتطبيقها عند تعلم وأداء األنشطة الرياضية.

يظهر الرغبة في اللعب مع أي زميل في الصف، ويعترف بأوجه التشابه واالختالفات.

ناتج التعلم للصف الثالث: ينسق في أدائه بين مهارات الحركة الكبرى والدقيقة من أجل المشاركة في أنشطة مركبة لتنمية الطالقة حركية.

التطبيق:

نشاط تمهيدي - القفز المتكرر فوق الخط.

اختر خًطا على األرض؛ كم مرة يمكنك القفز فوق الخط والعودة إلى مكانك خالل 30 ثانية؟ يقوم الطفل بتكرار القفز، ويحاول تسجيل أكبر عدد 

ممكن من القفزات.

نشاط بدني – يحمل كل طفل حبًال ويتأكد من وضع ذراعيه والقدمين مًعا، ويقفز إلى األمام وإلى الخلف.

يبدأ بتعلم مهارتين جديدتين:

يستدير 360 درجة – يتقدم إلى األمام، الذراعين جانًبا ويدور حولها، يرجع إلى الخلف ويدور حولها، ثم يرجع إلى الخلف وهكذا.

استدارة متقدمة – يستدير الطالب إلى اليمين، وإلى الوسط، وإلى الشمال، بعد ذلك يحاول مرة أخرى ولكن يذهب فقط مباشرة من اليمين إلى 

الشمال، ويعيد التمرين مجدًدا.

بالنشاط  قيامهم  من  للتأكد  مًعا  العمل  طفلين  إلى  اطلب   – يتقنوه  حتى  التمرين  هذا  على  للتدريب  لألطفال  المجال  وافسح  الموسيقا،  شغل 

بطريقة صحيحة.

قيامهم  من  التأكد  أجل  من  األطفال  ليستخدمها  اللوحة،  على  ووضعها  مهارة،  لكل  الصحيحة  بالخطوات  قائمة  إعداد  يتم  التقويم:  إستراتيجيات 

بالخطوات الصحيحة سواء لوحدهم أو مع زميل.

األدوات المطلوبة للتنفيذ: حبل للقفز لكل طفل.     موسيقا – تكون شعبية بالنسبة لألطفال.

أنشطة إضافية يستطيع كل طالب أن يقيس معدالت النبض في مختلف مراحل النشاط الرياضي.
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التقويم الفعال للمهارات واملعارف الطار التعلم:
التقويم  يؤثر  كما  ال.  أم  التعليم  أهداف  تحققت  إذا  ما  يحدد  فهو  التدريس،  عملية  يتجزأ من  ال  التقويم جزء 
التدريس  واحتياجات  يليه،  الذي  إلى  واالنتقال من صف  المستوى،  بالدرجات وتحديد  المتعلقة  القرارات  على 

والمنهاج. إضافة إلى ذلك، يدفعنا التقويم إلى طرح األسئلة الصعبة اآلتية:
هل يمتلك الطلبة المعلومات والمعارف األساسية عما سيتم تدريسه لهم؟• 
هل نقوم بتدريس ما نعتقد بأننا ندرّسه؟• 
هل يتعلم الطلبة ما يفترض بهم أن يتعلموه؟• 
هل توجد طريقة أفضل لتدريس المادة الدراسية بحيث تحّفز على تحسين مستوى التعلم؟• 

قد يكون التقويم من أكثر جوانب عملية التدريس صعوبة، إال أن المعرفة بكيفية تقويم الطلبة بهدف تحسين 
ويمكن  التقويم،  لعملية  مختلفة  أهداف  فهناك  الفعال.  للتدريس  الرئيسة  العناصر  من  يُعّد  التدريس  عملية 

استخدام التقويم التشخيصي أو التكويني أو النهائي بناء على الهدف المرجو.
الذي  الطالب  تحديد  أو  بالتعلم،  مرتبطة  إعاقة  كتشخيص  مختلفة،  غاية  التقويمات  أنواع  من  نوع  كل  يخدم 

يحتاج إلى مساعدة إضافية، أو اختيار الطلبة الذين سينتقلون إلى الصف التالي.
إن المعلم الجيد يعرف متى يستخدم كل نوع من أنواع التقويم لتحسين مستوى تعلم الطلبة وعملية التدريس 
الخاصة به. على سبيل المثال، قد يقوم المعلم بالتقويم التشخيصي ليحدد أي المهارات التي يجب عليه التركيز 
ليقيس  التكوينية  التقويمات  وتتخلله  األضعف  المهارات  على  فيه  يركز  الذي  بالتدريس  يقوم  ثم  ومن  عليها، 
المحقق. وجميع  اإلتقان  النهائي من  المستوى  ليقيس  النهائي  بالتقويم  التقدم بشكل مستمر، ويُتبع ذلك كله 

هذه األنواع من التقويمات مفيدة، وتخدم غايات مختلفة داخل الغرفة الصفية.

يستخدم التقويم التشخييص بطريقتني:
أوالً: يمكن استخدامه قبل البدء بالتدريس لتحديد ما الذي يعرفه الطلبة حول الموضوع، أو ما المهارات التي 

يمتلكونها.
وبتحديد ”الخلفيةالمعرفية“، يمكن للمدرسين أن يتقدموا بنجاح في جهودهم التي يبذلوها لرفع مستوى تعلم 

الطلبة.
الطلبة  من  العديد  يصاب  قد  المعلومات،  هذه  على  الحصول  دون  من  التدريس  بعملية  االستمرار  حال  وفي 
باالرتباك أو اإلحباط. ومن شأن هذه العملية البسيطة المتمثلة بإجراء التقويم األّولي أن تحسن بشكل كبير من 

عمليتي التعليم والتعلم.
ثانيا: يمكن استخدام التقويمات التشخيصية في حال ظهور مشكلة ما، مثل المشاكل المتعلقة بتحديد أهداف 
أهداف  إتقان  في  الطالب  إلى فشل  أدت  التي  المحتملة  واألسباب  إتقانها  من  الطالب  يتمكن  لم  التي  التعلم 
التعلم. على سبيل المثال، قد يجري المعلم تقويًما تشخيصيٍّا ليحدد المهارات أو المفاهيم األولية أو المحتوى 
الذي يفتقر إليها لطالب والالزم لوحدة دراسية محددة. وما أن يحصل المعلم على المعلومات، حتى يصبح قادًرا 

على التركيز على إعادة تدريس المهارات الضرورية أو تزويد الطلبة بالخلفية المعرفية التي يفتقرون إليها.
المعلم  بتنفيذ  الحلقة  تبدأ  التشخيصي.  التقويم  خالل  تحصل  التي  التعلم  لحلقة  نموذًجا   (2) الشكل  يظهر 

للتقويم التشخيصي، األمر الذي يساعد بدوره المعلم على:
اكتساب فهم أفضل لمستوى للطلبة الحالي (ما هي احتياجات الطلبة التعليمية؟).أ. 
اكتساب المعرفة حول كيفية تحسين عمليتي التعليم والتعلم.ب. 
تحديد الموارد المطلوبة إلحداث التغيير.ج. 
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وبتوفر هذه المعلومات، يصبح المعلم مستعًدا التخاذ اإلجراء الالزم للتخطيط للعملية التربوية، وأهداف التعلم 
المالئمة، بهدف التمكن األكثر فاعلية من احتياجات التعلم الخاصة بالطلبة.

الشكل (4): حلقة التقويم التشخييص للتعلم:

التقييم التشخيصي يساعد 
المدرسين على اكتساب 

فهم الحالة الحالية

المعرفة بكيفية 
اجراء التحسين

الموارد المطلوبة

اإلجراء
نواتج التعلم 

محسنة

الشكل(4) (منقول بتصرف عن شكل (حلقة اتخاذ القرارات) للباحث 

.(Saubern, 2010)

التقويم إلطار التعلم – التقويم املستمر:
يعتبر إجراء التقويم المستمر في الفصول الدراسية إحدى الوسائل المهمة التي يلجأ إليها المعلم لفهم ومعرفة 
مدى إتقان المتعلمين للمهارات التي تُدرّس لهم وتحديد المفاهيم أو المهارات التي يواجه المتعلمين صعوبة 

في فهمها وإدراكها. وللتقويم المستمر سبعة جوانب مهمة هي على النحو اآلتي:
االستمرارية: كونه يجرى قبل الدرس وأثنائه وفي نهايته كذلك.• 
استخدامه لمختلف أساليب التقييم: كونه ال يعتمد على االختبارات الورقية، وإنما يُستَخدم فيه مختلف • 

األساليب المناسبة األخرى كاألنشطة العملية والمشروعات والواجبات المنزلية والتقويمات الشفوية.
وينبغي •  والتعلمية،  التعليمية  العملية  وتعزيز  تحسين  إلى  األول  المقام  في  يهدف  فهو  تشخيصي: 

وعملية  والقوة،  الضعف  مواطن  وكشف  التعلم  في  المتعلم  يحرزه  الذي  التقدم  لمعرفة  استخدامه 
تقديم  ثم  ومن  معينة  صعوبات  المتعلم  فيها  يواجه  التي  المواطن  تشخيص  هدفها  هذه  االستكشاف 

المساعدة له لمعالجة ذلك الضعف.
تكويني تلخيصي: يجرى التقويم التكويني (التقويم من أجل التعلم) أثناء عملية التدريس،ويهدف إلى تعديل 
تحديًدا،  أكثر  وبشكل  المقصودة  التدريس  لنواتج  الطلبة  تحصيل  تحسين  بهدف  والتعلم  التعليم  عمليتي 

ويجب أن تتمتع البيئة الصفية األكثر مالءمة للمناخ اإليجابي للتقيم التكويني، بالمكونات التالية:
التقويمات 1.  تحدث  ال  بحيث  محدد  مناخ  بإيجاد  المعلم  ويقوم  الدروس،  جميع  عبر  التقويمات  تتداخل 

لمرة واحدة فقط أو بشكل معزول، ويجب أن يفهم الطلبة التقييم ويقبلوه باعتباره عملية مستمرة، يتم 
التخطيط لها ودمجها على امتداد اليوم وفي جميع الدروس.

التقويم، وعليه أن يقيس فهم الطلبة وتقدمهم. 2.  يجب أن يستخدم المعلم مجموعة متنوعة من أساليب 
ليست  فهي  مبتكرة،  أو  تقليدية  تصاميمها  كون  عن  النظر  بصرف  الفعالة،  للتقويمات  التخطيط  ويجب 

مسألة عفوية.
يجب أن توفر الغرفة الصفية الحماية من اآلثار السلبية لحاالت اإلخفاق األولية، فعلى المعلم أن يوجد 3. 
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المعلم  واجب  ومن  انتقاداتهم.  أو  اآلخرين  سخرية  من  الخوف  دون  من  المحاولة  للطالب  تتيح  بيئة 
متنوعة  أساليب  تجربة  في  الطلبة  حرية  يضمن  وأن  الصفية،  الغرفة  داخل  التجريب  ويدعم  يشجع  أن 
من  المساعدة  طلب  على  الطلبة  يشجع  أن  عليه  يتوجب  كما  الصفية.  الغرفة  داخل  اإلجابات  الكتشاف 
إتمام  في  الفشل  يكون  أن  ويجب  المتنوعة.  والتكنولوجيات  الموارد  إلى  بالوصول  لهم  ويسمح  زمالئهم 

مهمة ما بعد إجراء محاولة حقيقية إلنجازها أمرًا مقبوًال وأن ال يرتبط بأي نظام درجات سلبي.
يجب أن يوفر المناخ معايير واضحة يتم من خاللها تقويم عمل الطالب وتعزيز التأكيد على تقدمه.4. 
يجب أن تعزز الغرفة الصفية من نجاح الطالب من خالل األساليب التي يفهم الطالب المقياس المستخدم 5. 

لتقييمه بواسطتها. تنجح هذه العملية عندما يكون الطلبة قادرين على االطالع على نماذج عن منتجات 
بناء  تقويمهم  تم  الذي  بالتعلم/العمل  تتعلق  واضحة  تفسيرات  على  يحصلون  عندما  أو  الناجح،  العمل 

عليه.
يُجَرى داخل الصفوف الدراسية: من قبل المعلمين أنفسهم من خالل وضع خطط وتطوير مهام وأدوات • 

التقويم داخل صفوفهم الدراسية، أي أن الجزء األكبر من عملية التقويم ال يَُصمم أو يُدار من قبل جهة 
خارجية.

عمليات •  إثراء  على  ويعمل  التدريسية،  العملية  من  يتجزأ  ال  جزء  فهو  التدريسية:  العملية  مع  تكامله 
التعليم والتعلم ويمكن اعتباره جامًعا للتدريس ومنهجية التقييم، ذلك ألن المعلم ال يفصل بين التقويم 
بعملية  القيام  ويمكن  الدراسية،  والخطط  العمل  خطط  في  التقويم  تضمين  ويتم  التدريسية،  والعملية 
التدريس والتقويم مًعا في الوقت ذاته، وبالتالي ال تتطلب العملية من المعلم وقف التدريس بغية إجراء 

التقويم.
رسمي وغير رسمي: فالتقويم غير الرسمي هو تقويم مرتجل غير ُمقّرر يلجأ إليه المعلم داخل الصفوف • 

بمواعيد معينة وإجراءات محددة  له  تقويًما منظًما ومخططًا  الرسمي  التقويم  يعتبر  الدراسية، في حين 
في تصحيحه وتسجيل النتائج. 

ويبين  الدراسية،  الصفوف  مختلف  في  المستمر  التقويم  مفهوم  في  للتفكير  إطاًرا  التالي   (3) الشكل  يعرض 
العالقة بين التقويم المستمر والمعايير، كون األول ينبع من الثاني، ويشمل المعلم والمتعلم على حد سواء 
ويستخدم لتكييف العملية التعليمية وبالتالي إثراء عملية التعلم وذلك إلدراك المعلم والمتعلم وأولياء األمور 

لألمور التي يعرفها المتعلم وتلك التي ال يعرفها.
التفهم العميق 
للمعايير ونواتج 

التعلم
إجراء التقويم 

التشخيصي

القيام بأنشطة التقويم 
التكويني

استخدام النتائج لوضع 
الخطط التدريسية 
وتكييف التدريس

تسجيل التقدم في 
تعلم الطلبة

إبالغ الطلبة بالنتائج 
وتوفير المالحظات 

والتعليمات

إبالغ أولياء األمور 
بنتائج أبنائهم

مواصلة التقويم 
واإلثراء

التقويم إلطار التعلم

الشكل (5): مفهوم التقويم املستمر
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التقويم إلطار التعلم:

خطوة(1): الفهم 
العميق للمعايري 
ونواتج التعلم: 

المستمر  التقويم  يركز 
التي  األمــور  تعرف  على 
الطالب  ويفهمها  يعرفها 
بها  الــقــيــام  ويستطيع 
وهــذا  مستمر،  بشكل 
يعني  ــحــال  ال بطبيعة 
للمدرس  يمكن  ال  ــه  أن
ــل  ــاه ــج بـــبـــســـاطـــة ت
الستكمال  الــمــعــايــيــر 
ـــدراســـي أو  ال الــفــصــل 
بل  ــة،  ــي ــدراس ال السنة 
عميًقا  ــوص  ــغ ال عليه 
فهم  لضمان  األمــر  فــي 
للمحتوى  الطالب  وإتقان 
سليم  بشكل  ــدراســي  ال

وفّعال.
ــل ذلـــك، على  ــن أج وم
بعض  ــاء  ــض ق الــمــعــلــم 
ــعــرف  ـــي ت ـــت ف ـــوق ال
لتصبح  وفهمها  المعايير 
ثم  ومــن  لديه،  مألوفة 
عميق  فــهــم  اكــتــســاب 
والــكــفــاءات  للمهارات 
طالب  كل  من  المتوقع 
ــا.  ــه ــان ــق مــعــرفــتــهــا وإت
الفهم  هذا  لمثل  ويمكن 
المعلم  تمكين  العميق 
مختلف  ــر  ــطــوي ت مـــن 
مدى  لقياس  التقويمات 
هذه  لمثل  الطالب  إتقان 

المهارات المطلوبة.

خطوة(2): إجراء 
التقويم التشخييص: 

إلجـــراء  المعلم  يلجأ 
التشخيصية  التقويمات 
بهدف  بالدرس  البدء  قبل 
الــوقــوف عــلــى األمـــور 
طالب  كل  يعرفها  التي 
التي  ــلــك  وت ويفهمها 
القيام  الطالب  يستطيع 

بها حًقا.
ــذه  ــل ه ــث ــد م ــاع ــس وت
على  المعلم  المعلومات 
تدريسه،  أساليب  تكييف 
لتناسب احتياجات طالب 
الضعف  مــواطــن  أو  مــا 
لبناء  ــك  ــذل وك ــده،  ــن ع
أساليب وتقنيات تدريسه 
وخبرات  مــعــارف  على 

الطلبة السابقة.

خطوة (3): القيام 
بأنشطة التقويم 

التكويني: 
القيام  المعلم على  يعمل 
بأنشطة التقويم التكويني 
ومنتظم  دوري  بشكل 
بهدف  ــــدرس  ال ـــوال  ط
طالبه  أداء  على  اإلطــالع 

وفهمهم.
هذه  مثل  تحتاج  وال 
التقويمية  ــشــطــة  األن
عالمات  أو  درجــات  إلى 
تستخدم  ولكنها  معينة، 
لتقويم  المعلم،  قبل  من 
وتتبع  طالبه  وأداء  تقدم 
ـــان طــالبــه  ـــق مــــدى إت
مع  الــدراســي  للمحتوى 

مرور الوقت.
التقويم  أنشطة  وتكشف 
فهم  مدى  عن  التكويني 
وتعمل  للدرس،  الطالب 
في  المعلم  توجيه  على 
القرارات  اتخاذ  عملية 
بالعملية  المتعلقة 
التدريسية في المستقبل.

خطوة (4): استخدام 
النتائج لوضع الخطط 
التدريسية وتكييف 

التدريس:
التحديات  المعلم  يوظف 
في  تحديدها  تم  التي 
في  التكويني  التقويم 
وأساليب  طرائق  تكييف 
ـــســـه لــتــنــاســب  ـــدري ت
ــاجــات وقــــدرات  ــي احــت
فإن  وبــالــتــالــي  ــه،  طــالب
العالقة بين إجراء أنشطة 
ــدام  ــخ ــت ــتــقــويــم واس ال
الخطط  لوضع  النتائج 
عن  عبارة  هي  الدراسية 
يتعين  مستمرة،  حلقة 
خاللها  من  المعلم  على 
تــحــديــد االحــتــيــاجــات 
ووضع  لطالبه،  التعليمية 
ــداف،  األه شاملة  خطة 
ــشــطــة  ــم األن ــي ــم ــص وت
التعليمية المالئمة، وتبني 
التعليمية  اإلستراتيجيات 
احتياجات  تلبي  التي 
حصول  وتسهيل  الطلبة، 
تجربة  عــلــى  الــطــلــبــة 

تعليمية فّعالة.
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خطوة (5): تسجيل 
التقدم يف تعلم الطلبة:

تبني  للمعلم  يمكن 
ــف الــطــرائــق  ــل ــت ــخ م
تقدم  لمتابعة  واألساليب 
أجراء  عبر  وأدائهم  طالبه 
ليست  والتي  التقويمات، 
لها  تخصص  أن  بحاجة 
عالمات أو درجات، وإنما 
بطرائٍق  قياسها  يمكن 
من  المعلم  تُمّكن  شتى 
المحرز  التقدم  متابعة 
مرور  مع  التعليم  وسير 

الوقت.
المستمر  التقويم  فــي 
يجري  المثال  سبيل  على 
في  الــعــالمــات  تسجيل 
وبشكل  مناسب  ــت  وق
لدى  ليتكون  متناسق، 
صحيحة  صــورة  المعلم 
ودقيقة ألداء طالبه طوال 

الوقت.

خطوة(6): إبالغ 
الطلبة بالنتائج 

وتوفري املالحظات 
والتعليقات: 

المستمر  التقويم  يعمل 
على تمكين الطالب، ألنه 
أدائه  فهم  في  يساعده 
لمختلف  استيعابه  ومدى 

الموضوعات.
تقويم  يــتــم  أن  وبــعــد 
مستوى  وقياس  الطالب 
المعلم  يلجأ  فــهــمــه، 
لــتــقــديــم الــمــالحــظــات 
على  للوقوف  الفورية 
الطلبة  على  التي  األمــور 
العمل عليها لرفع مستوى 
ــر  فــهــمــهــم، وهـــذا األم
تمكينهم  فــي  يساهم 
عن  مسؤولين  وجعلهم 
مستوى  ــع  ورف تعلمهم 

فهمهم.

خطوة (7): إبالغ 
أولياء األمور بنتائج 

أبنائهم وأدائهم 
الدرايس:

التواصل  للمعلم  ويمكن 
األمور  أولياء  مع  الفّعال 
طالبه،  أداء  يعرف  كونه 
األداء  بسجالت  ويحتفظ 
وإبالغ  منهم،  طالب  لكل 
األمور  بهذه  األمور  أولياء 
ــي الــتــواصــل  يــســاهــم ف
مسؤولين  وجعلهم  معهم 

تجاه تعليم أبنائهم.

خطوة (8): تبني 
تقنيات فّعالة يف 
التقويم واإلثراء: 

يعتبر إبالغ المعلم بمدى 
ومستوى  طــالبــه  تــقــدم 
ضعفهم  ومواطن  فهمهم 
أحــــد أهــــم األســـبـــاب 
ـــراء  إج تتطلب  ــي  ــت ال
للطلبة،  مستمر  تقويم 
يقف  عندما  ألنه  وذلــك 
أداء  طبيعة  على  المعلم 
لديهم  ستتوفر  طــالبــه، 
الكافية  الــمــعــلــومــات 
لتكييف  يحتاجوها  التي 
التدريسية،  أســالــيــبــه 
كيفية  معرفة  وبالتالي 
ــالب  ــل مـــع ط ــام ــع ــت ال
مستويات  في  يتفاوتون 
ــارات  ــه ــم الــمــعــرفــة وال
والــتــطــبــيــقــات وبــذلــك 
التعلم  للجميع  يتسنى 

واالستفادة.
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التقويم النهايئ - تقويم التعلم:

في نهاية العملية التعليمية، أي في 
نهاية الدرس أو الموضوع أو المقرر، 
أداء  طبيعة  حول  معلومات  يوفر 
الدراسي،  المقرر  نهاية  في  المتعلم 
المعلمون  يستخدم  ــا  م ـــادة  ع
مقدار  قياس  خالل  من  التقويمات 
زمنية  مرحلة  عند  الطلبة  تعلمه  ما 
التعلم؛  تقويم  هذا  يسمى  معينة، 

كان  إذا  ما  على  لالطالع  ويستخدم 
التي  المعايير  يحققون  الطلبة 

تضعها الحكومة لمعلم الصف.
النهائية  التقويمات  هذه  وتُجرى 
وحدة  تدريس  من  االنتهاء  بعد 
زمنية  مرحلة  عند  أو  ما  دراسية 
حــدوث  مــقــدار  لتحديد  مــحــددة 
أن  من  الرغم  وعلى  كميٍّا،  التعلم 

حال  في  مهمة،  التعلم  مقاييس 
درجات  حال  من  المعلمون  أراد 
أن  إال  المساءلة،  وتوفير  لطالبهم 
على المعلمين أن يركزوا كذلك على 

التقويم من أجل التعلم.
 - التقويم  من  النوع  هــذا  يدعم 
خالل  التعلم   - النهائي  التقويم 

عملية التعليم.

اإلسرتاتيجيات الخمس للتدريس والتعلم القائم عىل املعايري:
الطالب وتحصيله، ومن أجل أن  المسؤولية في تشجيع وتعزيز وتوجيه وتيسير تعلم  المعلمون معظم  يتحمل 
يتقدم الطالب عبر نظام التعليم؛ ليصبح في نهاية المطاف مواطًنا متعلًما ومثقًفا، عليه أوًال أن يستوفي الشروط 
كافيًا حول  تقدم وصًفا  والتي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  التي وضعتها  التعليمية  المعايير  في  عليها  المنصوص 
ما يجب على الطالب معرفته والقيام به ضمن كل مجال ومحور من المنهاج الدراسي وفي كل مرحلة دراسية. 
وفيما يلي اإلستراتيجيات الخمس الموصى بها لضمان كون الوقت الذي يخصصه المعلم لعملية التدريس مبني 
التعلم  ونواتج  المعايير  تحقيق  على  الطلبة  جميع  مساعدة  في  ويساهم  المعايير،  هذه  على  األمر  واقع  في 

المتوقعة منهم.
ومن 1.  يدرسها.  التي  والمادة  الصف  على  خاص  بشكل  يركز  أن  المعلم  على  بدقة،  المعايير  وثيقة  قراءة 

المهم أيًضا أن يكون على دراية بمعايير الصف الذي يسبق الصف الذي يدرسه والصف الذي يليه حتى 
عليهم  الواجب  التوقعات  هي  وما  إتقانها،  الطلبة  على  ينبغي  التي  والمهارات  المحتوى  طبيعة  يتعرف 
يمتلكه  الذي  ما  تبين  خريطة  شكل  المعاييرعلى  هذه  تقدم  أن  ويجب  التالي.  للصف  لالنتقال  تلبيتها 

الطلبة، وما الذي يحتاج المعلم إلى مساعدتهم للوصول إليه في نهاية السنة الدراسية.
بها 2.  يقوم  أن  يمكنه  التي  األنشطة  في  المعلم  يفكر  أن  يجب  المعايير،  الستيفاء  األنشطة  في  التفكير 

تحديًدا  أكثر  المعلم  كان  وكلما  معيار،  لكل  المحددة  التعلم  نواتج  تحقيق  على  لمساعدتهم  طالبه  مع 
وتوضيًحا، كان ذلك أفضل، وفي حال تعسر على المعلم الفهم الكامل ألي من المعايير أو نواتج التعلم، 

يتعين عليه طلب المساعدة من المشرف أو مدير المدرسة أو المعلمين اآلخرين.
خطط 3.  مراجعة  خالل  من  وذلك  المعايير،  تعلم  تعليم  عمليتي  تدعم  التدريسية  الخطط  أن  من  التأكد 

الدروس لألسبوع القادم ومقارنتها بوثيقة المعايير. هل تتوافق الدروس التي يخطط المعلم إلعطائها مع 
المعايير ونواتج التعلم؟ إذا لم يكن األمر كذلك، كيف يمكن تغيير الدروس لضمان تماشيها مع المعايير 

ونواتج التعلم؟
التي 4.  التقويم  أشكال  من  شكًال  درس  كل  يتضمن  أن  ينبغي  التعلم،  ونواتج  المعايير  مع  التقويم  توافق 

تمكنك من تحديد ما إذا كان طالبك قد أتقنوا نواتج التعلم التي استهدفها الدرس أم ال. في حال إخفاقهم 
بأسلوب  الموضوع  تدريس  إعادة  ومحاولة  مع طالبك  للدرس  إضافية  مراجعة  عمل  إّما:  عليك  ذلك،  في 
تعليمي مختلف، أو إجراء أنشطة مساندة كتوزيع أوراق عمل لمزيد من الممارسة، والجمع بين الطالب 

األقوى والطالب األضعف ضمن مجموعة واحدة.
المفيد 5.  فإنه من  الدروس،  الخطط لمختلف  المعايير، وذلك عند وضع  الصالت بين مختلف  بناء وتحديد 

جرى  التي  وتلك  الحالي  الدرس  في  تناولها  يجري  التي  المعايير  بين  يجمع  الذي  الرابط  في  التفكير 
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تناولها في الدرس السابق. وهناك العديد من الفوائد للبناء على ما تعلمه الطالب سابًقا؛ فهو يمكنه من 
في  الخوض  على  وتحفيزه  اهتمامه  ويعزز  بالنفس؛  الثقة  شعور  لديه  ويبني  السابقة؛  المعرفة  استخدام 
الموضوع؛ ويشجع على اإلتقان بشكل أسرع، إذ يشعر الطالب بأنه يضيف إلى ما تعلمه واختبره بالسابق. 
المعلمون بمساعدتهم على خلق هذه  الطلبة يتعلمون بشكل أفضل عندما يقوم  إلى أن  تشيرالدراسات 
أتقنها  التي  المعايير  مع  الصالت  ويقيم  الحقيقة  هذه  يستخدم  أن  المعلم  على  ينبغي  وعليه،  الصالت. 

الطلبة في السابق.
تعلمه أ.  تم  ما  على  االعتماد  خالل  من  أفضل  بشكل  يتعلم  الطالب  أن  واألبحاث  الدراسات  تظهر 

وتجربته مسبًقا، وبالتالي عليك توظيف هذه الحقيقة في رسم وتوضيح مختلف الروابط التي تجمع 
بين المعايير التي يتقنها الطلبة.

الثقة ب.  يبني  أنه  مثًال:  منها  مسبًقا،  الطالب  يعرفه  ما  على  ولالعتماد  للبناء  المزايا  من  العديد  هناك 
بالنفس، ويعزز اهتمام الطالب ودافعيته نحو الموضوع، ويعزز إتقان األشياء والمفاهيم بشكل أسرع؛ 

ذلك ألنك ال تبدأ من الصفر.

معايري التطوير املهني الفعال ملعلمي الرتبية الرياضية والصحية:

تربويٍّا  نظاًما  الرياضية  التربية  تعد 
اإلنسانية،  المجتمعات  ابتدعته 
البدني  التدهور  عوامل  تواجه  لكي 
النشاط  نقص  عن  الناتجة  والحركي 
البدني، وقلة الحركة كأحد العوارض 
التقني والعلمي في  للتقدم  السلبية 
المستمر  واالزدياد  الحديث،  العصر 
وتوفير  اآلالت  على  االعتماد  في 

الجهد البدني.
الجامعي  الدراسي  التأهيل  ويقوم 
وضع  فــي  ينحصر  الـــذي  ـــدوره  ب
الطريق  على  المهني  المتخصص 
وعليه  مهنته،  بمهام  للقيام  الصحيح 
والتدريب  التعليم  مسيرة  استكمال 
فيما  الوظيفة،  أو  العمل  أثناء  في 
أثناء  في  ”التدريب  عليه  يطلق 
 (Jn Service Training) الخدمة“ 
برامج  جودة  كانت  ومهما  والصقل، 
من  فإن  المهني،  واإلعــداد  التأهيل 

المتخصص  تمد  أن  بمكان  الصعوبة 
المشكالت  لجميع  بحلول  المهني 
العمل  مــواقــع  فــي  تقابله  التي 
العلمية  والــتــطــورات  المختلفة. 
الحقل  فــي  المتالحقة  والفنية 
وتتسارع،  تنمو  والصحي  الرياضي 
المتخصص  يستطيع  ال  بحيث 
ومن  بمفرده،  مالحقتها  المهني 
والتدريب  الصقل  برامج  فــإن  ثم 
للمتخصص  توفر  الخدمة  أثناء  في 
المهني فرص النمو والخبرة واالرتقاء 
كما  احتياجاته،  وتقابل  والجودة، 
وتطبيًقا  نظرية  بحلول  ـــزوده  ت
لجميع المشكالت التي من الممكن 
الميداني.  الواقع  في  يواجهها  أن 
المسلمات  حكم  في  أصبح  ولذلك 
للمعلم  المهني والشخصي  النمو  أن 
العلم  بأسباب  لألخذ  الفصل،  هو 
العلمي والتكنولوجيا، فضًال  والبحث 

البنية  في  الملحوظ  التوسع  على 
التربية  لعلوم  والمؤسسية  المعرفية 
العلوم  ودخول  والصحية،  الرياضية 
النفس  وعلم  كاالجتماع  اإلنسانية، 
العلوم  جانب  إلى  القضية  في  طرفًا 
مدعاة  أصبح  ذلك  كل  البيولوجية. 
برامج  فــي  المعلم  ينخرط  لكي 
الخدمة.  أثناء  في  والتدريب  الصقل 
اإلعداد  تواجه  التي  المشكالت  ومن 
استكمال  بعد  للمعلمين  المهني 
يتلقونه  الــذي  األكاديمي  ــداد  اإلع
خالل سنة التخرج من الجامعة، هو 
التطورات  مسايرة  على  القدرة  عدم 
يوم،  بعد  يوًما  تتزايد  التي  العلمية 
أثناء  في  التدريب  يصبح  وبذلك 
قضية  من  يتجزأ  ال  جــزًءا  الخدمة 

اإلعداد المهني والتنمية البشرية.
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ويمكن عرض معايير التربية المهنية لمعلمي التربية الرياضية تفصيًال فيما يلي:

فلسفة اإلعداد املهني يف مجال الرياضة:. 1
من •  مجموعة  والترويح،  كالصحة  مجاالت،  من  بها  يرتبط  وما  الرياضية،  التربية  تعد  المهنية:  المجاالت 

المجاالت المرتبطة بما يمثل نظاًما مركبًا ثقافيٍّا، يؤثر في المجتمع. ومن الطبيعي أن تكون هذه المجاالت 
ذات شبكة واسعة من العالقات واالتصاالت بغيرها من النظم والمؤسسات المجتمعية والمركبات الثقافية 
وفعال  عال  وتدريب  مهارات  ذا  يكون  أن  الرياضية  التربية  معلم  فعلى  لذلك  بها.  وتتأثر  فيها  تؤثر  التي 

ومستمر، في أثناء الخدمة، ليشمل كل المجاالت المختلفة التي ترتبط بمهنته.
الثقافة كإطار: تنطلق كل جهود التربية والتدريب والثقافة باعتبارها أدوات ناقلة للثقافة. ولكي يستطيع • 

المعلم أن يقوم بدوره في هذا النقل الثقافي، يجب أن توفر له أقصى فرص النضج والنمو الشخصي، حتى 
يتمكن من تحقيق ذاته اجتماعيٍّا ومهنيٍّا.

مهما •  العامة،  التربوية  األهداف  تحقيق  في  المجال،  في  المهني  اإلعداد  يسهم  أساس:  منطلق  التربية 
يقتصر  فال  االعتبار،  في  والتربوي  الثقافي  التأهيل  وضع  يجب  ولذلك  الرياضي،  العمل  مجاالت  تباينت 

اإلعداد المهني فقط على مجرد حصر ثقافة الفرد في حركة اإلنسان ووظائف أعضائه.
من •  لإلنسان؛  الصحية  الجوانب  مختلف  الرياضي  المهني  اإلعداد  يتعهد  أن  يجب  الشاملة:  الصحة  تعهد 

تغذية صحية ولياقة بدنية وكفاية حركية وإدراكية، وتجنب اإلصابات والوقاية منها، بحيث يعمد المعلم 
الشخصية،  العامة والصحة  الصحة  السليمة، ومبادئ  الصحية  العادات  إلى تطبيع تالميذه وتنشئتهم على 

من خالل تقديم المعرفة الرياضية والصحية بطريقة سليمة.
احترام العقائد الدينية واالجتماعية: يجب أن يحتوي برنامج اإلعداد المهني لتخصص الرياضة على احترام • 

العقائد واألعراف االجتماعية.
المحافظة على جوهر الرياضة: وذلك بالتأكيد على القيم والمبادئ االجتماعية واألخالقية والروح الرياضية • 

واللعب النظيف واحترام المنافس وعلى أن المشاركة أهم بكثير من الفوز.

املبادئ األساسية يف بناء برنامج اإلعداد املهني:. 2
أن تتضمن برامج اإلعداد المهني برامج فنية وأكاديمية حديثة ورفيعة المستوى.• 
أن تعمق التربية العامة االتجاهات نحو تأسيس خلفية ثقافية في المجاالت الرئيسة لإلنسانيات، كالفنون • 

الجميلة والموسيقا، فضًال على العلوم الطبيعية.
فئات •  بإتباع  المنهجي،  التنظيم  من  قدر  أكبر  والصحية  الرياضية  للتربية  المعرفية  البيئة  تقدم  أن  ينبغي 

المجال والتتابع.
مع •  وموضوعاته  أجزاؤه  تتواصل  بحيث  والتنظيم،  الفكر  في  االستمرارية  المقدم  البرنامج  في  يفترض 

بعضها، فتصبح بنية واحدة.
السمعية •  الوسائل  وتبّنى  للمعلم،  والشخصية  المهنية  بالكفايات  ترضى  بحيث  البرامج  تصمم  أن  يجب 

وأساليب العرض البياني والتدريب المصغر، وأن تكون المواد التعليمية جيدة لإلعداد. ويجب أال تتجاهل 
البرامج الخبرات العلمية والتطبيقية، ألنها جزء أصيل من طبيعة العمل المهني، ويجب أن تشغل ما اليقل 

عن ثلث مساحة البرنامج اإلجمالي.
أن يوضع التقويم بأسلوبه البنائي والنهائي في االعتبار، حتى يكون تغذية مرتدة لوقائع وأنشطة البرنامج. • 

PE_Health.indd   150PE_Health.indd   150 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



151

مراحل اإلعداد املهني:. 3
من •  مجموعة  والترويح،  كالصحة  مجاالت،  من  بها  يرتبط  وما  الرياضية،  التربية  تعد  المهنية:  المجاالت 

المجاالت المرتبطة بما يمثل نظاًما مركبًا ثقافيٍّا، يؤثر في المجتمع. ومن الطبيعي أن تكون هذه المجاالت 
ذات شبكة واسعة من العالقات واالتصاالت بغيرها من النظم والمؤسسات المجتمعية والمركبات الثقافية 
وفعال  عال  وتدريب  مهارات  ذا  يكون  أن  الرياضية  التربية  معلم  فعلى  لذلك  بها.  وتتأثر  فيها  تؤثر  التي 

ومستمر، في أثناء الخدمة، ليشمل كل المجاالت المختلفة التي ترتبط بمهنته.

مرحلة اإلعداد الثقايف العام:أ. 
وعالقته  المتسع،  الثقافي  الواعي  بالفهم  يتميز  لكي  للمعلم،  العام  اإلعداد  المرحلة  هذه  في  يتم 

بالتربية، واستخدام ذلك في عملية التعليم والتعلم.

مرحلة اإلعداد املهني العام:ب. 
تزويد  إلى  وتهدف  التخصصي،  المهني  واإلعداد  التربوي  الثقافي  اإلعداد  بين  وسيطة  مرحلة  وهي 
اإللمام  من  تمكنه  التي  المهنية  واالتجاهات  والمهارات  والمعلومات  المعارف  من  بخلفية  المعلم 

بفلسفة تربوية مهنية واضحة، وتساعده على فهم مختلف الجوانب والقضايا المهنية.

مرحلة اإلعداد التخصيص:ج. 
وهي إحدى المراحل المتكاملة في منظومة اإلعداد المهني للمعلم، وتهدف إلى إعداد المعلم بالدراية 

والمعرفة والتعمق بالمادة التي يقوم بتدريسها.

معايري بناء الربنامج وتنفيذه:

العوامل المؤثرة في بناء البرامج:. 1
يتأثر بناء برامج التدريب بكثير من العوامل التي يجب أن تؤخذ في االعتبار، مثل المجتمع، واللوائح والقوانين، 
والمتقدمين  الدراسي،  الفصل  وحجم  المحاضرات،  وجدولة  والتجهيزات،  والتسهيالت  والدراسات،  والبحوث 

للبرنامج.
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منوذج (الشكل 6) لتصميم الربنامج التدريبي يف أثناء الخدمة:2. 

تنسيق المحاضرات. ֺ
تداول المواد التعليمية. ֺ
العالقات العامة. ֺ
الترويح والتسويق واإلعالم. ֺ

التسجيل المبدئي. ֺ
االشتراكات. ֺ
الشهادات – التراخيص. ֺ
االعتماد األكاديمي. ֺ
االعتماد النقابي والمهني. ֺ

هيئة التدريس واإلشراف. ֺ
المواد التعليمية. ֺ
التسهيالت الرياضية. ֺ
حساب التكلفة. ֺ
المعوقات اإلدارية. ֺ

تناسب المحتوى واألهداف. ֺ
األنشطة التعليمية. ֺ
نسبة التطبيق النظري. ֺ
أنشطة المنهج الخفي. ֺ
طرح بدائل فورية. ֺ

القيم والخبرات والمهارات. ֺ
المستوى المطلوب للمتدرب. ֺ
الزمن المتاح. ֺ
خبراء أكاديميون وفنيون. ֺ

سياسة الدولة. ֺ
المنتج أو المردود. ֺ
المستفيد من البرنامج. ֺ
التأهيل السابق للبرنامج. ֺ
المتطلبات السابقة. ֺ

االعتبارات الهامة
[كيف نحصل عليها]

طرق جمع البيانات. ֺ
المصادر. ֺ
العوامل المؤثرة. ֺ
آراء الخبراء. ֺ

التساؤالت الرئيسة
[ما يجب معرفته]

حاجة المجتمع وسوق العمل. ֺ
حاجة المؤسسات. ֺ
حاجة هيئة بذاتها. ֺ
مقارنة االحتياجات. ֺ
تحديد األفضليات واألولويات. ֺ

االحتياج التدريبي
[ أو المشكلة ]

تحديد أهداف

المحتوى

تنفيذ البرنامج 
ومتابعته

التقويم الشامل 
للبرنامج

االختبارات البنائية. ֺ
االختبارات النهائية. ֺ
أدوات القياس. ֺ
مقاييس تقدير البرنامج. ֺ

مراجعة األهداف. ֺ
تقدير الموقف. ֺ
المقترحات وشكاوي المتدربين. ֺ
التعديل واإلصالح. ֺ
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األنشطة األساسية واملوازية للدورة:3. 

برنامج أ.  ببناء  عضويٍّا  األساسية  األنشطة  ترتبط  حيث  والموازية،  األساسية  األنشطة  بعض  الدورة  يصاحب 
الدورة، وقد تكون أحد األسباب الرئيسة لنجاح أو فشل البرنامج نفسه.

بخصوص األنشطة الموازية، تتمثل في األنشطة الترويحية التي قد تنفذ، إما داخل مكان اإلقامة أو اإلعاشة ب. 
أو خارجها.

مشكالت التدريب يف أثناء الخدمة:4. 

التأهيل والخبرة  البرامج، وتفاوت  تلك  لتنفيذ  المتاح  الوقت  الخدمة، قلة  أثناء  التدريب في  من أهم مشكالت 
ترتبط  التي  المشكالت  وبعض  متدرجة،  مستويات  ذا  تدريبيٍّا  برنامًجا  يستلزم  مما  العاملين،  بين  المهنية 
بالمحاضرين أنفسهم كاالعتماد على أسلوب اإللقاء، بقراءة المحاضرة من ورقة أو كتاب. لذا يجب على المحاضر 
أن يستخدام آالت التعلم ووسائل االتصال الحديثة، وكذلك أساليب عرض البيانات والمعلومات، باستخدام أحدث 

تقنيات العرض.

االستفادة من نتائج األبحاث:5. 

توصل الباحثون إلى بعض الحقائق المهمة عن برامج التنمية المهنية من خالل نتائج البحوث والدراسات والتي 
يمكن تلخيصها فيما يلي:

التي أ.  تلك  من  وفائدة  فاعلية  أكثر  المحلية  الجهات  ونفذتها  وأعدتها  لها  التي خططت  المحلية  البرامج 
خططتها الجامعات بشكل ال مركزي.

خططتها ب.  التي  تلك  مع  قياًسا  المتدربين،  اتجاهات  في  الواضح  تأثيرها  لها  محليٍّا  المخططة  البرامج 
مؤسسات مركزية أو جامعات.

تقويم) ج.   - تنفيذ   - (تخطيط  البرنامج  مراحل  خالل  ملحوظة  بأدوار  المتدربون  فيها  يشارك  التي  البرامج 
ذات أثر أبقى وأكثر فاعلية من تلك التي يؤدي بها المتدربون دوًرا سلبيٍّا.

التعليم د.  التي تتعامل مع  الذاتي، أنجح من غيرها  التعليم والتعلم  التي كانت تعتمد على تعزيز  البرامج 
الجمعي.

البرامج التي كانت تهتم بدراسة مابين المتدربين من فروق فردية وتباين في الخبرات، وتضع ذلك في هـ. 
اعتبارها، أنجح من غيرها.

البرامج التي اعتمدت على تبادل الخبرات وعرض ما لدى المتدربين من تجارب ومصادر للخبرات، كانت و. 
أنجح من غيرها.

على ز.  تقتصر  لم  والتي  التعليمية،  العملية  في  دور  له  من  كل  ضمت  التي  تلك  هي  الناجحة  البرامج 
المعلمين.
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خصائص (دليل املعلم) الفعال لتنفيذ املعايري:
الغاية من (دليل المعلم) هي تزويد المعلم بالتعليمات واألمثلة والخطة الواضحة، ليتبعوها في الغرف الصفية 
فدليل المعلم حول تنفيذ المعايير مهم؛ ألنه يزودهم بالمفاتيح التي تعينهم على تفسير المعاني المتضمنة في 

وثيقة المعايير.
التعلم ومعايير األداء وغيرها، وإعالمه بوجوب تنفيذها  المعايير ونواتج  المعلم وثيقة تنص على  إال أن تسليم 
في الغرفة الصفية قد يكون مرهًقا بالنسبة للمعلم العادي. فمن الصعب على المعلم أن يعرف من أين سيبدأ، 

وكيف سيجعل الدليل ذا صلة بالدروس التي يعطيها، وكيف سيدمجه في الممارسة اليومية لعملية التدريس.
المعلم  مساعدة  الدليل  من  المطلوب  أن  والحقيقة  والمعلم  المعايير  وثيقة  بين  الوسيط  عمل  الدليل  يعمل 
الذي  والسبب  المعايير  ماهية  بلمحة عن  تزويده  أي  معنى،  بطريقة مجدية وذات  المعايير  وثيقة  تفسير  في 
يجعلها مهمة لتحقيق نجاح الطلبة؛ إذ توفر الوثيقة للمعلم أفكاًرا ومقترحات محددة حول كيفية تنفيذ المعايير 
على أساس يومي ودمجها ضمن خطة الدرس واألنشطة والتقويمات؛ والمساعدة في تحديد ما إذا كان الطلبة 

يحققون المعايير وما الذي يتوجب القيام به في حال لم يحققونها.
يجب أن يجيب دليل المعلم لتنفيذ المعايير عن هذه األسئلة بطريقة واضحة ومنسقة ومنظمة بحيث يتسنى 
يتصف  أن  المعايير  لتنفيذ  المعلم  دليل  على  يجب  باختصار،  للتنفيذ.  كمورد  بسهولة  استخدامه  للمدرسين 

بمواصفات عدة منها أن:
يكون واضًحا ودقيًقا.• 
يوفر لمحة عن الغاية من المعايير. (ماهيتها والسبب الذي يكسبها أهميتها).• 
دراسية •  وحدة  لكل  المعلم  دليل  (يوفر  الصفية  الغرفة  داخل  المعايير  تنفيذ  حول  محددة  أفكاًرا  يقترح 

نموذًجا عن خطط الدروس واألنشطة والتقويمات المبينة على المعايير، والتي يمكن للمدرس أن يختار 
من بينها وأن يستخدمها كأمثلة ليبني ما يشبهها).

يصف أنواًعا لتقويمات المختلفة لقياس تحقيق الطلبة للمعايير.• 
يقترح التقنيات العالجية التي يمكن للمدرسين أن يستخدموها في حال عدم تحقيق الطلبة للمعايير.• 
التي يمكنهم االعتماد عليها في حال كانت لديهم استفسارات أخرى أو •  يذكر المعلمين بالموارد األخرى 

في حال احتاجوا إلى المزيد من الدعم (الزمالء، المشرفون، مديرو المدارس، والمواد األخرى).
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خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات):

k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الرياضية

المهارات 

الحركية

التركيز على الحركات األساسية.
ربط المهارات األساسية باأللعاب التمهيدية واأللعاب الرياضية.

العناصر الحركية الرئيسة للمهارات 

األساسية.
العناصر المركبة من 

المهارات األساسية.
يؤدي مهارات 

واستراتيجيات األلعاب 

الرياضية.

أداء وربط جملة حركية 

بسيطة للجمباز.

يطبق الخطط الهجومية والدفاعية 

وربط المهارات المتنوعة في 

األنشطة الرياضية.

أداء وربط جملة حركية للجمباز 

األرضي وعلى األجهزة.

يصمم خطط 

تدريبية 

للمهارات 

الحركية.

k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الرياضية

اللياقة 

البدنية

المشاركة في (3) إلى (4) مرات في األسبوع  في أنشطة 

معتدلة تزيد في معدل ضربات القلب والتنفس.
المشاركة في أنشطة بدنية ممتعة لتطوير والحفاظ على 

عناصر اللياقة البدنية.
تمرينات لمرونة الكتفين والظهر والرجلين 

دون االفراط في تمدد المفاصل
أداء تمارين إطالة عضالت الذراعين والظهر والرجلين ومرونة 

مختلف المفاصل اتخاذ وضع الجسم الصحيح لدفع وسحب 

األجسام الثقيلة.
مقارنة النتائج الفردية للياقة البدنية مع 

المعايير القائمة على البحوث من أجل صحة 

جيدة.

استخدام نتائج اختبار اللياقة 

البدنية لتحديد وضبط األهداف 

لتحسين اللياقة البدنية.

شرح المخاطر 

الكامنة 

المرتبطة 

بالنشاط البدني.
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تابع/خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات):

k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الرياضية

األنتظام 

في ممارسة 

األنشطة 

البدنية

المشاركة بانتظام في مجموعة متنوعة من المهارات الحركية 

وغير الحركية داخل وخارج المدرسة.
استكشاف األنشطة 

الممتعة التي تتطلب 

جهدا بدنيٍّا معتدًال.

يشارك بانتظام في مجموعة متنوعة من األنشطة 

الرياضية المعتدلة والمالئمة للمرحلة العمرية.

يشارك في أنشطة رياضية 

متنوعة من أجل تحقيق 

أهداف شخصية تعزز 

تطوير وتحسين مستوى 

اللياقة البدنية.
يخطط برنامًجا أسبوعيٍّا 

للياقة مستخدما بعض 

أدوات التقييم وينفذه.
تحليل ومقارنة الفوائد الصحية 

واللياقة البدنية عند المشاركة في 

أكثر من نشاط بدني.

k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الرياضية

المفاهيم 

واإلستراتيجيات

يبدأ مع المساعدة في إظهار استيعابه لمفاهيم 

الوعيب الجسم والفراغ الخاص والعام.
يبدأ مع المساعدة باتباع قواعد 

وإجراءات السالمة المناسبة 

لمرحلته العمرية في الصف 

والملعب.
يظهر فهًما لعمل الجسد والعالقات التي 

تحدث عند القيام بأشكال متزايدة التعقيد 

من الحركة واألداء البدني.
يظهر فهمه لعناصر 

اللياقة البدنية وكيفية 

تنميتها.
يعمل مع اآلخرين لوضع قواعد 

وممارسات وإجراءات السالمة 

للمواقف التعليمية واألنشطة 

الحركية المختلفة.
يظهر معرفة 

بمواصفات 

الالعب الماهر 

في لعبة 

متخصصة.
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تابع/خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات):

k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الرياضية

السلوك 

المسؤول 

واحترام 

االختالفات

يستخدم إستراتيجيات حل 

النزاع المناسبة لمستواه العمري 

بمساعدة المعلمة.

يطورمهارات المشاركة المنتجة في 

النشاطات التعاونية والتنافسية ضمن 

المجموعات.
يظهر التسامح مع الزمالء 

ويتجنب النزاع.
يظهر إدراكه ألهمية 

األسلوب التعاوني 

لتحقيق هدف مشترك 

في األنشطة الرياضية.
يظهر القيادة والتعاون من أجل 

إنجاز أهداف أنشطة رياضية 

مختلفة.
يصمم برامج توعية 

تساعد على العمل 

بكفاءة لحماية ذوي 

االحتياجات الخاصة.

k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الصحية

اللياقة 

البدنية 

والغذاء 

وأنظمة 

الجسم

التركيز على أهمية الغذاء الصحي للوقاية من األمراض.
الربط بين النشاط البدني والغذاء 

الصحة.
مصادر الغذاء الصحي المتوازن 

وعالقته باألمراض.
يحدد السعرات الحرارية، ويحسب 

بعض المؤشرات الفسيولوجية.
تطبيق مفاهيم الغذاء الصحي في 

الحياة اليومية.
يقنع اآلخرين بأهمية 

الغذاء الصحي والنشاط 

البدني كأسلوب حياة.
ممارسة واتخاذ 

قرارات لتحسين 

الصحة.
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k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الصحية

الصحة 

العقلية 

والوجدانية 

ومهارات 

االتصال

كيفية تحقيق صحة عقلية ووجدانية، وبناء مهارات التواصل مع اآلخرين.
يحدد الطرائق الصحية 

للتعبير عن المشاعر.

يستخدم لغة مالئمة 

للتعبير.

تفسير الصحة الجيدة 

ويقارن بينها وبين الصحة 

السيئة.
يصف المشاعر، ويربط 

بين مكونات الصحة.
يقارن ويميز بين الطرائق 

الصحية للتعبير عن 

المشاعر.
يطبق مهارات إستراتيجية 

إلداره اإلجهاد.
يقيم اإلستراتيجيات 

المناسبة إلدارة اإلجهاد.

k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الصحية

األمراض 

واالضطرابات 

واإلصابات 

والصحة 

والبيئة

التركيز على المفاهيم المرتبطة لتحسين الصحة وفهم مخاطر اإلمراض.
يعدد السلوكيات 

الشخصية.
يميز بين أعراض األمراض

يصنف ويحدد األمراض المعدية 

وطرائق الوقاية منها.
يحدد مكونات ومخاطر 

األدوية.
يصنف مسببات األمراض وعالقتها 

بالتاريخ العائلي.
يحلل تأثير األبحاث في الوقاية من األمراض، 

ويقنع اآلخرين بالمخاطر واألثار الجانبية 

للتدخين والمخدرات واألدوية.

تابع/خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات):
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k123456789101112المحورالمجال

التربية 

الصحية

الوصول 

إلى 

المعلومات 

والمصادر 

الصحية

يظهر القدرة على الوصول إلى المعلومات والمنتجات الخدمات الصحية الموثقة.
يبحث عن المعلومات 

الصحية.
يحدد المعلومات الصحية 

واألشخاص الموثوقين.
يشرح دور العائلة والمدرسة، 

واإلعالم في الحصول على 

المعلومات الصحية.
تطبيق مفاهيم الغذاء الصحي في 

الحياة اليومية.
يتخذ قرارات لتعزيز الصحة وصنع 

القرار.
يقيم المعلومات المتعلقة بالصحة 

من وسائل اإلعالم.

تابع/خريطة املفاهيم واملهارات (مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات):

56789101112المحورالمجال

التربية 

الصحية

الجامعة 

واالستعداد 

للمهنة

تمكين الطلبة من الوصول إلى المعلومات عن المهن الصحية في مجال اللياقة البدنية والصحة.
يعدد مهًنا متنوعًة في مجال الصحة 

واللياقة، ونوع الشهادات المطلوبة.
يستخدم وسائل اإلعالم ويقنع اآلخرين 

بأهمية وجود متخصصين في مجال اللياقة 

البدنية والصحة.
يحدد المواقع التي تحتاج إلى مختصين 

في مجال الصحة، ويقارن بين الوظائف 

في مجال اللياقة البدنية والصحة.
يعدد المهارات والمؤهالت 

الضرورية للمهن الصحية، 

ويحدد أماكن الوظائف 

الصحية.
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مرسد املصطلحات:

الوظيفية والكفاية في األداء، بما يمكنها من  بالصحة  العضوية للجسم تتمتع  البدنية: تعني أن األجهزة  اللياقة 
جعل الفرد قادًرا على تحسين حياته والقيام باألعمال اليومية والمشاركة في أنشطة وقت الفراغ.

مكونات اللياقة البدنية: هي السرعة، والقوة، والرشاقة، والمرونة، والتحمل، والتوازن، والتوافق والتي يتم قياسها 
بأجهزة القياس واالختبارات العلمية ومقارنتها بالمستوى األمثل.

الصحة العقلية: تعني القدرة على التفكير بوضوح وتناسق، والتعلم، واتخاذ قرارات صائبة.
المناسبة  المواقف  في  عنها  والتعبير  اإلنسانية  العواطف  بمختلف  الشعور  على  القدرة  الوجدانية: هي  الصحة 
على  والقدرة  مشاعرهم.  يجرح  أو  يسيء  ال  بما  اآلخرين  مع  بها  التعامل  أو  أدائها  في  التحكم  ثم  منها،  لكل 
إدارة المشاعر والسلوكيات المرتبطة بها؛ بما في ذلك التقييم الواقعي إلمكانات الفرد الذاتية وتنمية استقالليته 

والتعامل البناء مع الضغوط النفسية التي يواجهها.
التغيرات الفيسيولوجية: هي التغيرات التي تحدث على شكل استجابة األجهزة الوظيفية للنشاط الرياضي، وهي 
تختفي وتزول بزوال الجهد، ومنها زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم وخصوًصا االنقباضي، وزيادة 

معدل أو عدد مرات التنفس.
عدة  على  بناء  (ذكر/أنثى)  للشخص  الجسم  كتلة  حساب  على  تقوم  حسابية  عملية  هي  الجسم:  كتلة  مؤشر 

عوامل الطول والوزن وحساب كتلة الجسم، وهي معلومة مفيدة من أجل تحديد الوزن الطبيعي للجسم.
االستماع الفعال: هو عملية إرادية تتطلب االنتباه حيث يعمل الدماغ على استقبال المعلومات وتكوين معنى 

لهذه المعلومات فيستجيب لها مما يؤدي إلى فهم إدراك حقيقة المعنى من هذه المعلومات.
مهارات التجنب والرفض: هي من ضمن المهارات الحياتية التي تمكن الفرد من المحافظة على مالمح شخصيته 

وحمايته من استغالل اآلخرين ومنعهم من السيطرة على توجهاته وخياراته في الحياة.
االكتئاب: هو حالة من الحزن الشديد والمستمر تؤثر على الجسم كله؛ باإلضافة إلى المزاج والسلوك، وهو يؤثر 

على الشهية في األكل والنوم وقد يؤدي في بعض األحيان إلى االنتحار.
الربحية  غير  والمنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  من  النطاق  واسعة  مجموعة  المدني:  المجتمع  منظمات 
إلى  استناًدا  أو اآلخرين،  اهتمامات وقيم أعضائها  التعبير عن  العامة، وتنهض بعبء  الحياة  لها وجود في  التي 

اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.
النظام الغذائي المتوازن: يعني الحصول على َجميع الَعناصر الغذائيَّة الضرورية للجسم عن طريق تناول الطَّعام 

يات المناسبة لكلِّ عنصر. وبالكمِّ
أو  معان  أو  أفكار  بنقل  يقوم شخص  بموجبها  التي  العملية  في  تستخدم  التي  المهارات  االتصال: هي  مهارات 
تنقل  اتصال  الجسم، وعبر وسيلة  الوجه ولغة  بتعبيرات  أو شفويًة مصاحبة  كتابية  معلومات على شكل رسائل 

هذه األفكار إلى شخص آخر وبدوره يقوم بالرد على هذه الرسالة حسب فهمه لها.
اإلنسان من  تراعي صحة  بحيث  اإلنسان ومحيطه  بين  ينشأ  أن  الذي يجب  البيئي  التوازن  البيئية: هي  الصحة 
جميع النواحي الجسمية والنفسية واالجتماعية، وصحة البيئة تعني جميع إجراءات السيطرة على عوامل البيئة؛ 

لتكون مناسبة لحياة الناس.
المهارات الحركية الكبيرة: هي التي تستخدم في تنفيذها مجموعات العضالت الكبيرة، وقد يشترك الجسم كله 

أحيانًا في تنفيذها، مثل مهارات كرة القدم وألعاب القوى والمنازالت.
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المهارات الحركية الدقيقة: هي تلك المهارات التي تشترك في أدائها مجموعات العضالت الدقيقة التي تتحرك 
خاللها بعض أجزاء الجسم في مجال محدود لتنفيذ استجابة دقيقة في مدى ضيق للحركة، ونعتمد على التوافق 
والسيطرة  التمرير  مهارات  بعض  أو  البليارد  ولعبة  الرماية  مهارات  مثل  والعينين،  اليدين  بين  العضلي  العصبي 

على الكرة في األلعاب التي تستخدم فيها الكرات.
نشاطات  وتتضمن  األطفال،  معظم  عند  عامة  تبدو  التي  الحركية  النشاطات  هي  األساسية:  الحركية  المهارات 
التي يقوم به  مثل رمي الكرات والتقاطها، والقفز والوثب، والحجل، والتوازن، وتعد ضرورية لأللعاب المختلفة 

األطفال.
وثابتة،  معينة  زمنية  تسجلها في وحدة  كثيرة  استجابات حركية  إنتاج  على  الطالب  قدرة  الحركية: هي  الطالقة 

وهي تؤكد على الكفاية في إدارة حركات الجسم كلها.
الحركات التالعبية (حركات التحكم والسيطرة): هي المهارات التي تعنى بالتحكم والسيطرة باألدوات التي يمكن 

أن تنفذ من خالل أجزاء الجسم المختلفة، كالرمي، واللقف، وغيرها.
التي  والمعارف  المعلومات  الفرد مستخدًما  بها  يقوم  التي  العمليات  المشكالت: هي مجموعة  إستراتيجية حل 
سبق له تعلمها، والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد وغير مألوف له والسيطرة عليه 

والوصول إلى حل له.
ذوي االحتياجات الخاصة: هم األفراد الذين يختلفون عن أقرانهم، في قدراتهم العقلية أو الحسية أو الجسمية أو 

التواصلية، ...الخ. وهذا االختالف يتطلب برامج خاصة لسد احتياجاتهم.
السلوك المسؤول: هو قدرة الفرد على اتخاذ القرار بشأن المهام الموكولة إليه ووعيه بذاته وبجماعته.

اإلجهاد الذاتي: هو حالة جسمانية تحدث نتيجة لحدوث صعوبات في الحياة، أو قد يكون أي تغير فيزيائي أو 
كيميائي أو عاطفي يخلف آثاًرا قد تؤدي إلى المرض.

تالئم  التي  األدوات  من  متنوعة  مجموعة  بين  من  واالختيار  الحكيم  التمييز  على  القدرة  هي  الرقمية:  الطالقة 
عمله  يجب  الذي  وما  األدوات،  استخدام  بكيفية  المعرفة  أي  غيرها؛  من  أكثر  المنشودة  والنتائج  المخرجات 
هذه  يجعل  الذي  والسبب  المطلوبة،  النتيجة  لتحقيق  األدوات  هذه  تستخدم  ومتى  األدوات،  هذه  بواسطة 

األدوات قادرة على تحقيق النتيجة المطلوبة.
المعرفة الرقمية: هي القدرة على البحث والتقييم والتوليد الفعال للمعلومات باستخدام مجموعة متنوعة من 
الرقمية وتحويلها  بالوسائط  للتحكم  القدرة  تلك  يدرك ويستخدم  أن  الفرد  الرقمية. وتفرض على  التكنولوجيات 

وتوزيعها لتتكيف بسهولة وتخرج بأشكال جديدة.
المحافظ الرقمية: هي أساليب خالقة لتنظيم ومشاركة األعمال واألفكار التي يجمعها الطلبة لغايات متنوعة، إذ 
يمكن لهم أن يعرضوا المنتج التراكمي لمشروع كبير، أو أن يظهروا تقدمهم في المادة على مدار فصل دراسي 

أو أي فترة زمنية أخرى.
لتخزين  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  ومعدات  الحاسوب  تطبيقات  استخدام  هي  المعلومات:  تكنولوجيا 

واستعادة ونقل ومعالجة البيانات.
إدماج التكنولوجيا: هو دمج التكنولوجيا في الغرفة الصفية؛ لتسهيل عملية التعلم. يستخدم الطلبة التكنولوجيا 

بهدف تعلم المحتوى الدراسي وإظهار فهمهم، وليس فقط لمجرد اكتساب الخبرة باستخدام األداة المختارة.

تابع/مرسد املصطلحات:
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املصادر واملراجع:

مصادر التربية البدنية والصحية اإللكترونية العربية عالية الجودة

www.moe.gov.ps الدليل التدريبي في صحة المراهقة، وزارة التربية والتعليم العالي لدولة فلسطين

جاسم محمد - مروان الياسري: اتجاهات حديثة في التدريس الرياضي 2004م، طبعة أولى، عمان، مؤسسة الوّراق 
للنشر والتوزيع.

عبدالفتاح أبو العال - أحمد عبدالفتاح: بيولوجيا الرياضة، الطبعة األولى، القاهرة، دار الفكر.

أبوالعال، أحمد عبدالفتاح: بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي 2000م، القاهرة، دار الفكر العربي.

أمير كاظم جابر السالمية: اللياقة البدنية والصحة، الكويت.

أحمد البساطي: أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته، جامعة اإلسكندرية، منشأة المعارقب اإلسكندرية.

هزاع الهزاع: قياس مستوى النشاط البدني والطاقة المصروفة لدى اإلنسان 2004م، مكتبة الملك فهد الوطنية.

عصام محمد حلمي: الصحة واللياقة البدنية وضبط الوزن، القاهرة، دار المعارف.

على البشير األفندي: المرشد التربوي الرياضي، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والطباعة والتوزيع.

رمضان ياسين: علم النفس الرياضي؛ الطبعة األولى، عمان، دار أسامة للنشر.

العربي،  الفكر  دار  2001م،  الرياضية،  الصحية  الثقافة  أبوالعال:  عبدالفتاح  محمد   - إسماعيل  عبدالحميد  كمال 
القاهرة، مصر.

محمد حسن عالوي - محمد عبدالفتاح أبوالعال: فيسيولوجيا التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
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Christian Paths to Health and Wellness 2nd Edition eBook, ISBN: 9781450449847, Published 
by Human Kinetics.

Fitness and Health, Brian J.Sharkey, Published by Human Kinetics, ISBN: 0-87322-878-2.

Physiology Of Fitness, Published by Human Kinetics 1990, ISBN: 0-87322-878-2

Human Physiology Third Edition, Rhoades and Pflanzer, Published by Saunders College Pub-
lishing ISBN: 0-03-005159-2.

Astrand, P. and Rodahl Textbook of work of physiology : Physiology bases of exercise (2nd ed), 
New York: McGraw-Hill.

Educating for Health , by Valerie Ubbes. 2008, ISBN-13: 9780736056274.

Health Behavior and Health Education, Theory Research and Practice, 2008, By Karen Glanz 
and Barbra K.Rimer ISBN-13: 858-5522352636 ISBN-10: 0787996149 Edition: 4th.

Promoting Health and Emotional Well-Being in Your Classroom - Page, RM & Page, ISBN: 
0763776122, Publication Date: c2011, Published by Human Kinetics.

Mary H. Bronson, Micheal Cleary, Betty M. Hubbard, by McGraw Hill Glencoe  “الصحةوالعافية  
” Health and Wellness

Institute of Applied TechnologyA specially customized Edition for”صحةالفتيات”Young Women’s 
Health

A specially customized Edition for Institute of Applied Technology.  مهارات صحية للحياة Health 
Skills for Life””
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Abu-Rabia, S., & Siegel, L. S. (2002). Reading, syntactic, orthographic, and working memory skills of bilingual Arabic-English 

speaking Canadian children.

Journal of Psycholinguistic Research, 31, 661–678.

August, D., & Shanahan, T. (2006). Developing literacy in second-language learners. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum As-

sociates.

International Baccalaureate Organization. (2013). Connecting IB to the Core. IB and the Common Core State Standards. 

Relationship studies: Resources to inform

curriculum alignment. Geneva, Switzerland: Author. Retrieved from: <http://www.ibo.org/iba/commoncore/documents/CCRS_

ELA_2013.pdf

Council of Europe. (no date). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching assessment. 

Structured overview of all CEFRscales.

“ETS® Proficiency Profile Proficiency Levels.” ETS® Proficiency Profile. N.p., n.d. Web. 14 Aug. 2014. <http://www.ets.org/

proficiencyprofile/scor s/proficiency_ classifications/levels

Fender, M. (2008). Arabic literacy development and cross-linguistic effects in subsequent L2 literacy development. In K. 

Koda& A. M. Zehler (Eds.), Learning to

read across languages: Cross-linguistic relationships in first- and second-language literacy development (101–124). New 

York, NY: Routledge.

Government of the United Kingdom. (no date). The national curriculum. Retrieved from: https://www.gov.uk/national-curricu-

lum

Harris, T. L. & Hodges, R. E. (Eds.). (1995). The literacy dictionary: The vocabulary of reading and writing. Newark, DE: Inter-

national Reading Association

International English Language Testing System.” Welcome to IELTS. N.p., n.d. Web. 14 Aug. 2014. <http://www.ielts.org/>.

Koda, K., &Zehler, A. M. (Eds.). (2008). Learning to read across languages: Cross-linguistic relationships in first- and second-

language literacy development. New York, NY: Routledge.

Lankshear. C., &Knobel, M. (Eds.) (2008). Introduction: Digital literacies: Concepts, policies, and practices. Retrieved July 14, 

2014, from: http://scholar.google.com/scholar?q=digital+literacy+articles&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

Preparing America’s students for success. Common Core State Standards Initiative. N.p., n.d. Web. 14 Aug. 2014. <http://

www.corestandards.org>.

Rose, B. A., & Flannigan, S. L. (2006). Connecting the digital dots: Literacy of the 21st century. Retrieved July 14, 2014, from: 

http://www.educause.edu/ero/article/connecting-digital-dots-literacy-21st-century

STELLA – Standards for Teachers of English Language and Literacy in Australia: STELLA Project. STELLA - Standards for 

Teachers of English Language and Literacy in Australia: STELLA Project. N.p., n.d. Web. 14 Aug. 2014. <http://www.stella.org.

au/>.

The Lexile framework for reading map: Matching readers with texts.” Lexile. N.p., n.d. Web. 14 Aug. 2014. http://cdn.lexile.

com/m/cms_page_media/135/Lexile%20Map_8.5x11_FINAL_Updated_May_2013%20(4).pdf
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Webb, N. L. (2002). Depth of knowledge levels for four content areas. Retrieved, July 12, 2014, from: http://ossucurr.pb-

works.com/w/file/fetch/49691156/Norm%20web%20dok%20by%20subject%20area.pdf; (see also https://www.youtube.com/

watch?v=qFXU6_TYIjc



PE_Health.indd   164PE_Health.indd   164 2/26/15   1:41 PM2/26/15   1:41 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




