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  :مفهوم املعرفة الرياضيـة 

تعدددملعرفعزاددد٘عرةزٓحددددٔ٘عوادددملعوٍدددهعلْرىددد عرةجتحاددد٘عرةزٓحددددٔ٘عرةددد عتزر نددد ععععععع

رفعزادددد٘عّملعتعددددملعخربرتَددددحعّوهّرتَددددحعّىعنَددددحعّالْراددددملٍحعاددددربع   عرةضددددي  ععع

ُعععع تع دٔهعمادحا عوّعمدزت  عععععرةزٓحدٔ٘عزتزهعىحتجعازإعوّعمدحع دحٌعٓق دلعا ٔد

٘ععع اال دددملع عوصددد ععتع ٔندددحيعوصحصدددٔحيعع عّإمندددحعيفعمددديَجعرةة ٔددد٘عرة ملىٔددد٘عّرةزٓحدددد

ع.ة نتع هعوٌعٓعز عوّ يعثهعميحرظعثحىٔحي

ع:ّتالمٔذعرفزا ٘عر  تملرٜٔ٘رفعزا٘عرةزٓحدٔ٘ع



ع:مفَْوعرفعزا٘عرةزٓحدٔد٘عتح عع

عاًعٓعربعاحوعماق ع"ع أىَحعة ة ٔ٘عرةملّةٕعرةتحمْظعّٓعزاَح 

عّرةتتملٓز عّرةتخٔل عّرةتعز  عّر  تغح  ع حإلهررك عررتحص٘عرةعن ٔحت

عا ٙعرةفزهعٓتحالعخالهلحعمًعّرة عّرةتفكري عرةتع ه عّعّرةتذ ز 

عرةعن ٔحتعاًعهلحعمتٔشريعرةتفضريعوّعرإلهرر ٕعّرةفَهعرفعحر 

ع.»ر ىفعحةٔ٘

عرةتٔهعّ  عّرةزٓحد٘عرة ملىٕعرةيغحطعممحرص٘ع  عاالال٘عٍّيحكع

عٍذرعممحرص٘عخاللعمًعر تضح َحعميكًعرة عرفعزأ٘عّرففحٍٔهعّررتربرت

عّرف حهئعرففحٍٔهعٓتضنًعرةذٖعرجملحلعٍٕعرةزٓحدٔ٘عّرفعزا٘عرةيغحط 

عرفزت ق٘عرةعت ٔ٘عرفعزأ٘عرةق ٔع٘عذرتعرفْدْاحتعتغكلعرة 

ع.احوع غكلعوهرُٜعّحتكهعرذتز ٕع حةيغحط



 :َفّٗٛ املعسف١ ايسٜاضٝـ١ تابع 

عرفعزأ٘عّرفَحررتعرفع ْمحتع تينٔ٘عرفعزيفعرهلمل عَّٓته 

عيفعمعزأ٘عدتْرى عّرةتتملٓزعّرةة ٔ عّرةتح ٔلعّرةتق ٔلع حةفَه

ع.عمجلعرة ملىٔ٘عة ة ٔ٘عرىتضح َحعرغهعلٍْزٍح

 .األبطال وسيرة الرياضة تاريخ -
 .الرياضية والتعبيرات المصطلحات -
 .والتسهيالت واألجهزة األدوات مواصفات -
 .المنافسات ولوائح اللعب قواعد -
 .وأساليبها للمهارات الفني األداء طرق -
 .المنافسة واستراتيجيات الخطط -
 .والسالمة األمان اعتبارات -
 .والوقاية الرياضية الصحة -
 .الخاصة البدنية اللياقة -
 .الوزن ضبط وطرق التغذية أنماط -



ع:االال٘عرجملحلعرفعزيفع حجملدحلعرذتز دٕع

  ايعك١ًٝ، ٚايرتب١ٝ ايبد١ْٝ ايرتب١ٝ بني فاص١ً حدٚد ٚضع ايصعب َٔ 
  ٚايُٓٛ االْفعايٞ ٚايُٓٛ ايفهسٟ ٚايُٓٛ ايبد١ْٝ األْشط١ بني فايعالق١

  يتطٌٗٝ حيدخ ذيو إٔ إال بِٝٓٗ، ايفصٌ ٜٚصعب ٚثٝك١ عالق١ ٖٞ االدتُاعٞ،
  اجملاٍ إٔ ع٢ً ٜؤند َا ٚيعٌ ايبٝاْات، ٚعسض ٚاملٓاقش١ ٚايبخح ايدزاض١
 احلسن١ٝ املٗاز٠ تعًِ َساحٌ أٍٚ تط١ُٝ احلسنٞ باجملاٍ ايص١ً ٚثٝل املعسيف

 :ناآلتٞ َساحٌ عرب ٜتِ احلسن١ٝ املٗاز٠ فانتطاب املعسف١ٝ، املسح١ً باضِ
ع.عرفعزأ٘عرفزا ٘-

ع.رةتج ٔتٔ٘عرفزا ٘-

ع.عرآلةٔ٘عرفزا ٘-

  اتصااًل املعسيف باجملاٍ تتصٌ ٖٚٞ املساحٌ ٖرٙ أِٖ املعسف١ٝ املسح١ً ّدَعُٚت
 .أخس٣ َعسف١ٝ َٗازات املتعًِ ٜهتطب األدا٤، منٛذج إىل فباإلضاف١ ٚثٝكًا،



ع:ة نعزا٘ععريمادملررذتز د٘ع حات حرٍحع

 مبا ايعك١ًٝ يًت١ُٝٓ أضاع احلسنٞ ايطًٛى إٔ Piaget بٝادٝ٘ ٜٚشري  
 تسانٝب بٓا٤ ٚإٔ املبهس٠، ايطفٛي١ َساحٌ يف ذاتٗا ايتفهري عًُٝات ذيو يف

 ،ناَاًل ٜهٕٛ ٜهاد بشهٌ احلسن١ َٔ تتهٕٛ إمنا احلٝا٠ بدا١ٜ يف تكد١َٝ
  احلسن١ٝ األْشط١ ٚإٔ احلسن١، َٔ تبدأ ايتعًِ أْٛاع مجٝع إٔٚ 

 .ايالحل ٚاألنادميٞ املعسيف يًُٓٛ األضاض١ٝ ايكاعد٠ متجٌ
 احلسن١ٝ، األمناط ٚنفا٠٤ ايتعًِ بني ايص١ً ٚثٝل ازتباط ٖٚٓاى 

 ٚاحلسن١ احلسن١ٝ، خبربات٘ ٜستبط ٚضًٛن٘ ايعكًٞ ٚتطٛزٙ ايطفٌ فُٓٛ
 إطاز خالٍ َٔ يًطفٌ ايعك١ًٝ يًت١ُٝٓ األضاض١ٝ ايٛضا٥ٌ إحد٣ ٜعدإ ٚايًعب

 . برات٘ ثكايف



ع:هّرعرة ع عيفعرةتينٔ٘عرفعزأد٘ع

عع ر  تملرٜٔ٘عّرفزا ٘عرةقفْة٘عيفعرألصحصٕعرةيغحطعٍْعرة ع  

ععإىلعىيعزعوٌعّميكًعرففحٍٔه عّر تضحبعة تع ٔهعرةقفلعّصٔ ٘عٍّْ

ع.رةعت ٔ٘عة اح٘عرمشعوىُعا ٙعرة ع 

عأُ عٓعٔػعرةذٖعرةعحملعٓملركعوٌعا ٙعرةقفلعٓضحاملعاحة ع ع

عرألعكحلعا ٙعٓتعز عوٌعمجاليعرة ع عوىغق٘عخاللعمًعّٓضتقٔع

عوٍنٔ٘عا ٙعرةملررصحتعمًع جريعتؤ ملع نحع ّرألاملرهعّرألاجحوعّرألةْرٌ

عالعا ٙعرةتحٜهعرةتع هعم حهئعوصحظعا ٙعرة ع عوىغق٘عتيعٔه

عهّرعٓأتٕعٍّيحع عرألطفحلعايملعّرإل ملرععر  تكحرعتينٔ٘عيفعرفغكالت

ع.رةتفكريعةتقْٓزعرة ع عتْظٔفعيفعّرفملرص٘عرألصزٗ



ع:وٍنٔ٘عرجملحلعرفعزيفعيفعرةة ٔ٘عرة ملىٔ٘عّرةزٓحدد٘ع

عتاْرعميكًعاالع عرةتع ٔنٔ٘عرةعن ٔ٘عيفعحيمَعريهّرعرفعزأ٘عردتْرى عت ع عع

عمع ْمحتعيفعٓتنجلعمعزيفعستتْٚعوّعمضنٌْع ملٌّعهررصٔ٘عّاملٗعوّعمتزر

 . حفيَجعمزت ق٘

ع عرةزٓحدٔ٘عرفعزا٘عهّرعاإٌعميحرظعوٌعال لعٓعز عوٌعرإلىضحٌعا ٙعّألٌعع

ععررتحص٘عرفعزأ٘ع حدتْرى عر ٍتنحوعوٌعأحعً عٍحمغٔحعهّرريعرات حرِعميكً

عاإٌعرةْال عىفطعّيفع لملٓملريعمعيٙعهلحعٓعقٕعرفخت ف٘عرألىغق٘ع تملرٓط

ععةتفضريعرفيحص ٘عرةيعزٓ٘عررت فٔ٘عت نٔذع لعتعقٕعرفكتض ٘عرفعحر عاأ ٘

عععآلخز عْٓوعمًعتتح  ُعرة عردتملٓملٗعرفْرالف

ععاإىُعهلحعرفاحا ٘عرفعزأ٘ع حدتْرى عر ٍتنحوع ملٌّعرألىغق٘عتملرٓطعومحعع

ععىفضُعّجيملعختاُع ػحٓ٘عتزت  ع عوىَحعأحع تٔنتَحعٓغعزع عرةت نٔذعجيعل

 .عتع نَحعا ُٔعٓاع عاإىُعذرةع عتع نَحعا ٙعزتربري



ع:تح ععوٍنٔ٘عرجملحلعرفعزيفعيفعرةة ٔ٘عرة ملىٔ٘عّرةزٓحدد٘ع

ععا ٙعٓعنلعرةذٖعٍْعرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفعردتٔملعاحةربىحمج  

عرة ملىٔ٘عرجملح تعيفعّرةتينٔ٘عة ينْعستفشريعرفتملم٘ عررتربرتعتْرسٌ

ععرألٍنٔ٘عغحٓ٘عيفعهّرريعرةفَهعّٓ ع عّرةْلملرىٔ٘ عّرفعزأ٘عّرذتز ٔ٘

ععرةت نٔذعٓعز عوٌعرألٍنٔ٘عانًعرة ملىٔ٘ عرةة ٔ٘عتملرٓطعإثزرٛعيف

عو جزعٓا ععرةملرظعوٌع نحع رةقزٓت٘ع َذِعرذتز ٘عتؤهٚعفحذرعّٓفَه

ععمًعاال ملع هلهعوٍنٔتُعّٓملر ٌْعرةتالمٔذعٓفَنُعايملمحعّتغْٓتحيعتت الي

ععّرف حهئعّرففحٍٔهعرألصحصٔ٘عرفعزا٘عىْرإعرةتالمٔذعإ ضحب

ععرذتز ٔ٘عرفَحررتعر تضحبعان ٔ٘عا َٔحعتضتيملعرة عرةع نٔ٘

ع.ّرألىغق٘



ع:يفعرةة ٔ٘عرة ملىٔ٘عّرةزٓحد٘ع"عرفملر حت"تع هعرففحٍٔهع

ع:عرففحٍدٔهع-و

ععرألّىلعرةافْ عّاتٙعطفْةتَهعمًعم كزٗعمزا ٘عميذعرألازرهعمئلعع

ععاَنَحعٓضَلعزتحمٔععصْرٗعيفعرألعٔحٛعجتنٔععإىلعرإل تملرٜٙعرةتع ٔهعمً

-رلحل-أْرىحت-وعخحصعرألعٔحٛعٍذِع حى عصْرٛ)عمعَحعّرةتعحمل

ععوصحظعا ٙعٓكٌْعرألعٔحٛعجتنٔععان ٔ٘عإٌع ع(عرخل..ع..مأ ْ ت-ىضحٛ

عّلْهعمًعرةزغهعا ٙعّذةكع عرةافحتعمًعاملهعوّع عمعٔي٘عصف٘عيفعرعةر َح

عاع ٙع تحمحيع ٔيَنحعرةتغح ُعجتعلعّ عميَحع لعمتٔشعازٓملٗعوخزٚعصفحت

ععرة عرفغة ٘عررتاحٜصعمًعاملهعيفعٓتغح ًَعرةفتٔحتع:عرفجحلعص ٔل

عيفع ٔيًَعرختالاحتعّلْهعمًع حةزغهعرةفتٔحتعاٝ٘عإىلعٓيتن عجتع ًَ

عإىلعمي ًعمًعّميًَعرةتحم٘عّالاريرتعرةتحم٘عطْٓالتعانيًَع عرةغكل

 .ٍّكذرعر متالٛعوّعرةيححا٘



ع:يفعرةة ٔ٘عرة ملىٔ٘عّرةزٓحد٘ع"عرفملر حت"تح ععتع هعرففحٍٔهع

عتائف"ع أىُعرففَْوع (Mcdonald)مح ملّىحةملعّٓعز   

عوّصجملعٓعزاُع ٔينحع "مغة ٘عخاحٜصع ٔيَحعرة عرفجريرت

((Osjed) ععرفجريرتعوّعرةعْرٍزعمًعةعملهعاحم٘عرصتجح ٘"ع أىُع

ع.»رفعحٍزعمًعمعَزعيفعرآلخزعرة عضعمعع عضَحعٓغةكعرة 

عاحملعإىلع(رةعتل)عرةفكزعاحملعمًعختزجعاكزٗعٍْعرففَْوعإذريع

عاحةك ن٘عٍذرعّا ٙع ةػْٖعالحة عيفعّدعَحعطزٓلعاًعرةتع ري 

عان ٔحتعمًعىحجت٘عةػْٓ٘عصْرٗعيفعاكزٗعوىُعوٖعميقْق عمفَْو

ع.ّجتزٓملعتعنٔهعمًعرةتعتٔملع حةػ٘عات ٔ٘



ع:يفعرةة ٔ٘عرة ملىٔ٘عّرةزٓحد٘ع"عرفملر حت"تح ععتع هعرففحٍٔهع

ع:رةتحةٔ٘عرةيتحطعيفعت خٔاَحعميكًعة نفَْوعمْرصفحتعٍّيحك  

ع.ّررتربٗعرةضًعاض عرففَْوعخيت فع-1

ع.رةعنلعإىلعّصْ يعرةضقحٔ٘عوّعرة ضحط٘ع  عمحعرففَْوعٓت حًٓع-2

ع.ّدْاَحعا ٙعذةكعأضحاملع حرتربٗعّتينْعّرفملر حتعرففحٍٔهعتتػريع-3

ع.ميُعازأ٘عمملر حتعاملٗعمًع(رففَْو)عرفملركعٓتكٌْعالملع-4

ع.تعنٔنحيعٓكٌْعوٌعمًعرالةبعرفملركعمنحع  نحع-5

ع:ٓ ٕعأنحعت خٔاَحعميكًعة نفحٍٔهعّظحٜفعٍّيحك

ع. حةكفحٓ٘عٓتضهعّتفحٍهعتْرصلعوللعمًعرةْرالعٕعرةعحملعت ضٔ ع-1

ع.جبن تُعىتع هعفحعميتعنحيعتز ٔ حيعمتجلععرففحٍٔهع-2

ععرصتملاحَٜح عٓضَلع اْرٗعخربرتيحعتيعٔهعا ٙعرةعت ٔ٘عرففحٍٔهعتضحاملىحع-3

ع.معَحعّرةتعحمل



ع:عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفع"رفملر حت"عرففحٍٔهعتع هعتح ع

ع:عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفعّتع نَحعرففحٍٔهعتينٔ٘-ب

 ٚأنجس فًُٗا أقٌ ٚايسٜاض١ ايبد١ْٝ ايرتب١ٝ يف احلسن١ٝ املفاِٖٝ تهٕٛ قد 
 إدزانٞ، َصطًح ٖٛ ”Concept“ املفّٗٛ َٚصطًح ، تُٓٝتٗا يف صعٛب١

 ميهٔ ال ايضسب فُجاًل ، طبٝعتٗا يف جتسٜد١ٜ ضًٛى دلُٛع١ عٔ تعرب ٚاملفاِٖٝ
 ميهٔ ال ايعض١ًٝ ايك٠ٛ ٚإْتاج ، ْفط٘ ايٓشاط خالٍ َٔ ْدزن٘ إٔ ميهٔ ٚيهٔ زؤٜت٘
 . ايك٠ٛ إْتاج ْشاط خالٍ َٔ إدزان٘ ميهٔ ٚيهٔ زؤٜت٘

 َٔ يًُفّٗٛ َا ٖٛ ٚايسٜاض١ ايبد١ْٝ ايرتب١ٝ يف املفّٗٛ تعًِ ق١ُٝ إٕ 
 ميهٔ ٚايتأثري ،ايتًُٝر ٜعسف٘ َا ع٢ً تأثريٙ َٔ أنجس ايتًُٝر ٜفعً٘ َا ع٢ً تأثري

 املٛاقف) َتطع١ حدٚد يف ٜشهٌ أٚ ،(ٚاحد٠ َٗاز٠) ضٝك١ حدٚد يف ٜهٕٛ إٔ
 ايتًُٝر ٜهٕٛ إٔ ٜتطًب ضٝك١ حدٚد يف املفاِٖٝ ٚتعًِٝ ،(يًتطبٝل ايكاب١ً

 تعًِٝ أَا املعًِ، فٝ٘ ٜعًِ ايرٟ املٛقف أٚ املٗاز٠ ع٢ً املفّٗٛ تطبٝل ع٢ً قادزًا
 ألٟ أٚ َٗاز٠ ألٟ ايتًُٝر ضًٛى يف املفّٗٛ ٜٓتكٌ إٔ فٝتطًب َتطع بشهٌ املفاِٖٝ

 . املفّٗٛ اضتدداّ ٜال٥ُ٘ َٛقف



ع:عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفع"رفملر حت"عرففحٍٔهعتع هعتح ع

 :عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفعّتع نَحعرففحٍٔهعتينٔ٘عتح ع-ب

 منٛذج إىل حتتاج ضٝك١ حدٚد يف املطتدد١َ املفاِٖٝ ٚت١ُٝٓ 
 اييت ٚاملفاِٖٝ ،املٛقف أٚ املٗاز٠ يف ٜطتددّ نٝف ٜشسح يًُفّٗٛ

 َٔ َطٛي١ ع١ًُٝ تتطًب ذلدد٠ ٚغري ددٜد٠ خربات إىل تٓتكٌ
 الْتكاٍ تعًِ إٔ جيب ايطسٜك١ بٗرٙ املطتدد١َ فاملفاِٖٝ ايت١ُٝٓ،

 .أثسٖا
  



ع:عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفع"رفملر حت"عرففحٍٔهعتع هعتح ع

 :عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفعّتع نَحعرففحٍٔهعتينٔ٘عتح ع-ب
 :دٛاْب ثالث١ تتضُٔ املفاِٖٝ ت١ُٝٓ ٚع١ًُٝ 

 . يألطفاٍ املفّٗٛ تعسٜف-1
 . األطفاٍ اضتذابات تٛضٝع-2
 . األطفاٍ اضتذابات حتطني-3
 : يألطفاٍ املفّٗٛ تعسٜف -1

 يًتالَٝر ٜعط٢ إٔ فٝذب يًت١ُٝٓ، األٍٚ اجلاْب يًتالَٝر املفّٗٛ تعسٜف َُٜعّد
 يًتالَٝر املفاِٖٝ ُتَعسَّف إٔ ٜٚفضٌ ٚعهط٘، املفّٗٛ َا١ٖٝ عٔ ٚاضخ١ فهس٠

 َٔ أٚ يًُفّٗٛ َجاٍ خالٍ َٔ ايتالَٝر ٜٛد٘ إٔ فُٝهٔ جتسٜب١ٝ، بطسٜك١
 دا٥ًُا تطاعد املفّٗٛ عهظ عٔ تعرب اييت ٚاألَج١ً املفّٗٛ، اضتدداّ خالٍ

 .املفّٗٛ تعسٜف يف
 عدّ ٖٛ َا عسفٛا إذا االْتكاٍ ٖٛ َا يفِٗ ايتالَٝر َطاعد٠ فُٝهٔ 
 االْتكاٍ



ع:عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفع"رفملر حت"عرففحٍٔهعتع هعتح ع

 :عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفعّتع نَحعرففحٍٔهعتينٔ٘عتح ع-ب
 :دٛاْب ثالث١ تتضُٔ املفاِٖٝ ت١ُٝٓ ٚع١ًُٝ 

 . يألطفاٍ املفّٗٛ تعسٜف-1
 . األطفاٍ اضتذابات تٛضٝع-2
 . األطفاٍ اضتذابات حتطني-3
   :األطفاٍ اضتذابات تٛضٝع -2

 يًُفّٗٛ، ايتالَٝر اضتذاب١ تٛضٝع ٖٞ يًت١ُٝٓ ايجا١ْٝ املسح١ً إٕ 
 املفّٗٛ تطبل إٔ ع٢ً ايتالَٝر َطاعد٠ ٖٛ ايكصد ٜهٕٛ املسح١ً ٖرٙ ٚيف

 .املفّٗٛ إيٝٗا ضٝٓتكٌ اييت اخلربات َٔ رلتًف١ أَج١ً يف
 :(اإلتصإ ملفّٗٛ) األطفاٍ اضتذابات يتٛضٝع أَج١ً 

 . اجلطِ َٔ أدصا٤ ثالث١ ع٢ً اتصإ*
 . ايك٠ٛ إلْتاج ايٛشٕ ٜٓتكٌ يهٝف تفُٗو ٜبني زَٞ ْشاط اخرت*



ع:عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفع"رفملر حت"عرففحٍٔهعتع هعتح ع

 :عّرةزٓحد٘عرة ملىٔ٘عرةة ٔ٘عيفعّتع نَحعرففحٍٔهعتينٔ٘عتح ع-ب
 :دٛاْب ثالث١ تتضُٔ املفاِٖٝ ت١ُٝٓ ٚع١ًُٝ 

 . يألطفاٍ املفّٗٛ تعسٜف-1
 . األطفاٍ اضتذابات تٛضٝع-2
 . األطفاٍ اضتذابات حتطني-3
 : األطفاٍ اضتذابات حتطني -3

 بعض ففٞ ايتالَٝر، اضتذابات حتطني ٖٛ املفّٗٛ ت١ُٝٓ يف األخري اجلاْب 
 فايتُازٜٔ االضتذاب١، دٛد٠ ٌُٜٚٗ املتطع١ االضتذابات يف املعًِ ٜطتُس األحٝإ

 ال اييت احلسن١ٝ ٚاالضتذابات ب٘، حيتفظ ال ايرٟ ٚاالتصإ صخٝخ١ غري تؤد٣ اييت
 ع٢ً ايتعسف نافًٝا فًٝظ ايُٓٛ، غسض ٜعٛم ذيو نٌ املبادئ، يتطبٝل تهفٞ

 .يًدرب٠ املاٖس ايتطبٝل يف قُٝت٘ ٚيهٔ فهسٟ بشهٌ املفّٗٛ
 ممتد، ٚضع يف ثٛإ 6 ملد٠ ايجبات أْ٘ ع٢ً اجلٝد االتصإ ُعسِّف فإذا 

 .ايٛضع ٖرا يف ثابت١ ايتالَٝر اضتذابات تهٕٛ إٔ فُٝهٔ



إلى اللقاء فى المحاضرة القادمت إن 

 شاء هللا


