
 أجوبة اسئلة مادة التارٌخ

 ما هو الهدف من دراسة تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة -أ 1س

 الجواب / هو لتحقٌق اغراض نؤمن بها ونعمل على تحقٌقها فً المستقبل 

 ب/ تكلم عن التربٌة البدنٌة فً الهند  2س

الغزوات من قبل  الدول  الجواب / الهند هم من االقوام العنصر االري وقد تعرضت الهند الى

االوربٌة فهم لٌس من السكان االصلٌن لذلك سادة الطبقٌة والمذهبٌة والفوضى فً الهند ونتٌجة 

 لذلك تمٌز الشعب الهندي بطبقتٌن اي قسم الشعب الهندي الى طقتٌن وهما 

 الروح الطبقٌة من الوجة االجتماعٌة  -1

 مذهب الحلول من الجه الدٌنٌة  -2

ن هما تصنٌف الى المجتمع الهندي وال ٌحق للفرد ان ٌنتقل من طبقة الى اخرى ان هذٌن الطبقتٌ

 وال ٌحق لة بالزواج من غٌر طبقتة التً ٌنتمً الٌها 

 اما الطبقات االجتماعٌة فهً 

 طبقة المعلمٌن والمشرعٌن 

 طبقة الصناع 

 طبقة المحاربٌن 

 طبقة العبٌد 

جرد من الحرٌة فً اتخاذ القرار اذ كانت هنالك تقالٌد اما من الجهة الدٌنٌة فقد كان الفرد م    

وطقوس واعراف دٌنٌة ٌتبعونها ٌقوم باصداره االله )بوذا ( ولقد حرم بوذا التمارٌن البدنٌة 

 باعتبارها من اعمال الشٌطان 

اما التربٌة البدنٌة فقد مارسه الشعب الهندي فً الفترات االخٌر ة وكان الغرض من مزاولته هو 

اذ كانت التمارٌن البدنٌة تختلف حسب سكان المناطق سكري وللدفاع عن انفسهم وتحرٌرها الع

الهندٌة فقد قسمت الى ركوب الفٌلة ومزاولة بعض الفعالٌات للمناطق الجنوبٌة اما ركوب الخٌل 

 والمبارزة فكانت تزاول من قبل شعوب المنطقة الشمالٌة 

 عصر الهومٌري .ما هً ممٌزات التربٌة البدنٌة فً ال 2س

 ان الرٌاضة وااللعاب كانت تشكل الروح العسكرٌة فً اعداد الفرد 

انها كانت ذات طابع استعراضً اذ كانت تمارس من قبل القادة والرؤساء المشاركة فً 

 المسابقات 

 انها كانت مالئمة لمتطلبات المجتمع لذلك كانت تمارس بدافع ذاتً 



   الدقٌق كما امتازت فً العصور المتقدمةلم تكن تتمٌز بالتنظٌم بالمعنى 

 .تكلم عن التربٌة البدنٌة فً المجتمع البدائً وما هو الغرض منها . 3س

ان التربٌة البدنٌة فً المجتمع البدائً كانت تمارس بصورة تلقائٌة من قبل الفرد فً المجتمع 

ً ٌعٌش وٌواجة تلك البدائً اذ كانت الظروف التً ٌعٌشها الفرد تفرض علٌة ان ٌواجها لك

الظروف القاسٌة فقد تعلم عن طرٌق المالحظة فقد تعلم السباحة لكً لعبور النهر للتخلص من 

بعض االخطار التً ٌواجها من قبل بعض الحٌوانات الخطرة او ٌقوم بحمل بعض االحجار 

تخلص من لبناء بعض البٌوت او لتكوٌن الكهوف لٌحمً نفسة كذلك ٌتسلق االماكن العالٌة لكً ٌ

لٌرتبط الفٌضانات او ٌقوم بحمل قطع الخشب لبناع بٌوت لٌسكن فٌها بعد ذلك تكونت العشٌرة 

بها الفرد وٌدافع عن نفسة لٌثبت وجودة لذلك اهتمت القبائل بتكوٌن الشباب وتدرٌبهم للدفاع عن 

ت الى كٌانها لذلك مارسو التدرٌب على الفروسٌة والمبارزة والمصارعة كل هذة االمور اد

 ممارسة التربٌة البدنٌة بصورة تلقائٌة 

 اما اغراض التربٌة البدنٌة فً المجتمع البدائً فهً 

الكفاٌة البدنٌة : كان الغرض من التربٌة البدنٌة هو الكفاٌة البدنٌة فقد اهتمو فً خلق شباب 

 وعشٌرتةٌمتلك كفٌة بدنٌة عالٌة اي ٌمتلك قوة كافٌة لٌكون جاهزا للدفاع عن نفسة 

التماسك االجتماعً :كانت القبائل تمارس االعراف والتقالٌد التً تنتمً الٌها العشٌرة فهذة 

التً ٌتمسك بها الفرد لٌثبت والئة الى القبٌلة او االمور ادت الى فرض بعض التقالٌد العشائرٌة 

ل العشٌرة فقد كانت اغلب القبائل تمالرس رقصات خاصة بها وتضع اعراف ٌجب على ك

 افرادها ان ٌلتزمو بها كل تلك االمور ادت الى تماسك اجتماعً .

الجانب التروٌحً : كان المجتمع البدائً ٌمارس بعض االمور لغرض التروٌحً مثل المنازالت 

بٌن رجال القبٌلة والسباق على الخٌول وممارسة بعض الرقصات فً اوقات الفراغ للغرض 

 التروٌحً 

 رٌبٌة المعدة من قبل الدولة فً اسبارطة تكلم عن البرامج التد 4س

اهنمت الدولة االسبارطٌة فً اعداد االطفال فً الدولة االسبارطٌة اذ اهتمت بتربٌة البنات 

تها داخل البٌت فً بداٌة عمرها واالوالد على حد سواء فالبنات تكون االم هً المسؤلة عن تربٌ

الدولة واهتمت اسباطة بتربٌة النساء  ومسؤلة عن تعلٌمها االمور االصولٌة التً وضعتها

 بأعتقادهم عدة امور منها 

 ان النساء التً تمتلك صحة جٌدة تلد اطفال اصحاء اقوٌا 

 ٌمكن للمرأة ان تحمل السالح الى جانب الرجال عند الحاجة 

 تساهم فً تربٌة اطفالها وتدرٌبهم اصول واساسٌات التدرٌب فً البٌت 

لجنة مشرفة تشرف على الموالٌد الجدد لتطلع علٌهم وتقرر مصٌرهم  بعد ذلك وضعت الدوالة

فً العٌش فاالطفال الذٌن التوجد لٌهم مشكلة فً اجسامهم فٌحق لهم العٌش اما االطفال الذٌن 



لدٌهم مشكلة فً اجسامهم فتقوم اللجنة بتقرٌر مصٌرهم بالبقاء ام العدم فالطفل الذي لدٌه مشكلة 

 ضعة على جبل حتى ٌموت جسدٌة تقرر اللجن بو

اما االوالد فٌخضعون الى برنامج تضعة الدولة ةٌكون مقسم الى فتراحسب االعمار فمن السنة 

الثامنة الى السنة ال خامسة عشر ٌقوم بالتدرٌب على االمور العسكرٌة واالطالع على الخطط 

فً ثالثٌن فٌخل والمناورات العسكرٌة الصغرى اما من السنة الخامسة عشر الى الى سنة ال

ضفوف الجٌش والمناورات الكبرى والحروب اما بعد الثالثٌن ٌمتلك كل الحقوق التً ٌمتلكها 

 المواطن االسبارطً اما بعد الخمسٌن ٌحال الى التقاعد وٌزاول مهنة التدرٌب .

 ما هما ) البالسترا ( و )الجمنزٌوم ( وفً اي عصر ضهرتا . 5س

لٌها الطفل االثٌنً من السنة السادسة الى السابعة ٌتعلم بها القراءة البالسترا : هً مدرسة ٌدخل ا

 والكتابة باالضافة الى بعض التمارٌن البدنٌة بمزاولة الموسٌقى .

الجمنزٌوم : هً اٌضا مدرسة ٌخل لها الفرد بعد السنة الرابعة والسادسة من العمر ٌزاول بها 

 الخٌل بدون مزاولة الموسٌقى  التمارٌن البدنٌة كالمبارزة والمصارعة وركوب

 ضهرتا فً العصر االثٌنً االول 

 تكلم عن التربٌة البدنٌة فً الصٌن . 6س

تعتبر الصٌن من اقدم الضارات التً حافضت على تراثها الحضاري القدٌم ومن االمور التً 

ٌد اهتمت بها الولة الصٌنٌة هً عبادة االسالف واهتمت بالتماسك االسري وتوارثت التقال

واالعراف االجتماعٌة التً مارستها االسرات كذلك الظروف المناخٌة والطبٌعة الجغرافٌة ادت 

الى خلق تربٌة خاصة فً الصٌن  فبناء السور العضٌم فً الصٌن ادى الى العٌش باالمان  

 للذلك لم ٌكن الغرض من التربٌة البدنٌة عسكرٌا بل كان الغرض هو الحفاض على كٌان الدولة  

د ذلك جاء تشو وفتح مدارس اهلٌة واهتم بتربٌة االطفال من الناحٌة البدنٌة وبدات الصٌن بع

تهتم بالتربٌة البدنٌة فبدأت مزاولة التدرٌبات العسكرٌة لغرض خلق جٌل قوي ٌدافع عن الصٌن 

ومن الرٌاضلت التً مارسها الشعب الصٌنً هً الركض والسباحة وركوب الخٌل وبعض 

 ى االخرالرٌاضات 

كما مارس المجتمع الصٌنً بعض التمارٌن العالجٌة باعتقادهم ان الخمول ٌسبب بعض 

االمراض اما مزاولة التمارٌن ٌودي الى تنشٌط االجهزة الداخلٌة وتنشٌط هذة االجهزة ٌؤدي 

الى ابعاد الخمول وصحة البدن ومن هذة التمارٌن التً مارسه الصٌنٌون هً االنثناء والركوع 

 غٌرها .والجلوس و

 


