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 دراسة سلوك الفرد في إطار العوامل الوراثية والعضوية.  - 1ب      

 .البايو ميكانيكسس  ومبادئ أ فهم وتفسير  - 2ب 

الى مجموعة   تحليل النشاط الحركي لالعبين وفي جميع الفعاليات الرياضية   -  - 3ب 

 جسدية أو فسلجية عوامل منها بدنية وحركية و

.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة – 1



 

 طريقة المناقشة – 2

 طرائق التقييم      

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 مشروع فردي او جماعي – 3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تعريفات التفكير الناقد : هو نوع من التفكير في أي موضوع، محتوى، أو  -1ج  -1ج 

مشكلة، التي يقوم بها المفكر لتحسين نوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤولية نظامه 

 المؤروث من التفكير وفرض معايير عقلية عالية عليه"

في كافة العلوم " المالحظة "،  مهارة المالحظة  : من الوسائل التي نستخدمها -2ج
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العلمي، لذلك تحديد دقة المالحظة في غاية األهمية نظرا لما يترتب عليها من نتائج 

 واستنتاجات وتوصيات.

إلحساس بالمشكالت، والفجوات الموجودة في مهارة التفكير اإلبداعي  : هو عملية ا -3ج

المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثا عن الحلول، ووضع التخمينات أو صياغة 

 الفرضيات واختبار وإعادة اختبار صحة الفروض واالحتماالت وأخيرا الوصول إلى النتائج .
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