
 بصىسة-جامػت محمد خيضس 

 والسياضيتالبدهيت د غلىم وجلىياث اليشاطاث مػه

    

  أولى جرع مشترن الصىت    

 (شاغت 1.30: املدة) 16/01/2022

 مدخخ لليشاا البدون السيااض  التررىو  :ملياسامخحان 

 

ةلت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألاس

 

ٌ ألا  الصإاٌ ن 06:و

 دون السيااض  بملمازشت اليشاا اٌ ،الشسوا الراجيت ،الشسوا املاديتمً  وخماذا هلصد ب

 التررىو؟ 

 

  ن06 : اونالث الصإاٌ

  املجاٌ الحسض  وجداوناملجاٌ املػسفي، املجاٌ اٌ :ن الفسق رين وخ مًمً خخٌ الشسر  نّي ،

 الحسون؟

 

  ن08: ثالثالصإاٌ اٌ

 ليشاا البدون السيااض ؟مً خخٌ شسر مىجز أذهس ألاهداف الت  يصعى ئليها ا 



 بصىسة-جامػت محمد خيضس 

 والسياضيتمػهد غلىم وجلىياث اليشاطاث البدهيت 

    

 الصىت أولى جرع مشترن     

 (شاغت 1.30: املدة) 16/01/2022

 

 التررىو ليشاا البدون السيااض  مدخخ ٌ  امللترحت المخحان  إلاجارت

 

ن 06: ألاللجواب ال -

جىفير شاحاث اللػب في املإشصت التررىيت والىشاةخ السياضيت مً أدواث  في :جخمثخ الشسوا املاديت

 .وججهيزاث ومىاهج ئضافت الى ئمياهياث الخلمير املاديت الفسديت

في كدزة الجصم وحصخدعي في ذلً صفاث الفسد الجصديت وكدزاجه ملمازشت أو  :جخمثخ الشسوا الراجيت

في الجصم وهى زا لين هحدد هىع اليشاا الرو  وشاا زيااض  مً شخمت الحىاس ومخخلف الىظاةف

 .يمىً ليخ فسد ان يمازشه

 

 ن 06:للنيالثاجواب ال -

اليشاا الفىسو غىد الاوصان  يصمى أيضا املجاٌ الػللي وهى يضم جميؼ اشياٌ: املجاٌ املػسفي 

مً حفظ وفهم وجحليخ  الػملياث الػلليت  وخاصت

ن ألاهداف الت  جخػلم راالهخماماث والاهفػاالث ودزجت يشمخ مجمىغت مدصلصلت م : املجاٌ الػاطفن 

الخلبخ او السفض والليم واملبادب واملثخ واملىاكف فهى يسهز غلى الخؿيراث الىجداهيت الت  يمىً ان 

جطسأ غلى شلىن املخػلم، أو أهه يهخم راألهداف الت  جف حؿيرا في امليٌى والخلديس والاججاهاث والليم 

. والخىيف

يهخم راملهازاث الحسهيت وهى مسجبط راهخاجاث الخػلم ذاث الػخكت راملهازاث  :املجاٌ الحسض  الحسون 

 .الحسهيت 

 

ن 08:لجواب الثالثال -

: ألاهداف هرهس أهم مً رين 

وحشمخ كىاغد املحافظت غلى الصحت الػامت وطسق جحصينها وجلىيتها : ألاهداف الصحيت  -

وامله والخىظيم الصحيح ألشلىب الحياة والخػىد غلى الػاداث ،وجطىيس مخىاشم للىمى البدون وث

 .الصحيت ألاشاشيت وحػلم مبادب إلاشػافاث ألاوليت



جسبيت الفسد فىسيا خلليا وبدهيا وزبط الترريت والخػليم رخطىيس زؾبت الخلمير في : ألاهداف التررىيت -

ظام واشخؿخٌ املػازف التررىيت املمازشت وجسبيخه غلى الخفاٌؤ والػمخ الجماعي واملصإوليت والً

 .وجطىيس املخحظت والخفىير والخػامخ مؼ الاخسيً والارداع. والىفصيت

رخػلم الحسواث واملهازاث وجطىيس اللدزة الحسهيت بشيخ طبيعي ومىظم  : ألاهداف الخػليميت -

زف غلى املهازاث الحسهيت ألاشاشيت الضسوزيت لىظام الحياة والحصٌى غلى املػا والخأهيد

 .والخبراث مً وخ الجىاهب لخحليم شػادجه

وهي جمثخ خخصت الخػليم وجخجصد في الخخفيف مً الضؿىا وامخصاص : ألاهداف الصلىهيت -

الطاكت الزاةدة وجفػيخ غمليت الخىيف الاجخماعي ومساغاة الظسوف الىاكػيت مً وشاةخ ماديت 

 .وبسيت

 إلايجاريت  وجأثيراتهاواهصاب الليم املسؾىبت رىفسة الخفاغخث الاجخماغيت : ألاهداف الاجخماغيت -

اشخؿخٌ أوكاث الفساؽ مما يإدو الى صحت جيدة وازجيار هفسض  واوسجام : ألاهداف الترويحيت -

 .اجخماعي


