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ةايحلا ىدم يندبلا طاشنلا رايتخا

 طامنأ سانلا نم ديزملا شيعي .ملاعلا ىوتسم ىلع رطخلاب رذني لدعمب يندبلا طاشنلا عجارتي

.ةركبملا ةافولاو ضرملاو ةنمسلا ىلإ يدؤي امم ،ةلماخو ةبيتر ةايح

 مدقتو .هنومهفيو يندبلا طاشنلا يف دارفألا اهب طرخني يتلا ةقيرطلا ةيندبلا ةفاقثلا ىدحتت

 ةحصلا نيسحتو هاجتالا اذه سكعو ءاطبإل ةيندبلا ةطشنألا يف نوطرخني سانلا لعجل ةليدب اًقرط

.ماع لكشب ةيهافرلاو

 مهفلاو ةفرعملاو ةيندبلا ةقايللاو ةقثلاو عفادلا سانلا حنم لوح ةيندبلا ةفاقثلا موهفم رودي

.ةايحلا ىدم ةيندبلا ةطشنألا يف ةكراشملا نع ةيلوؤسملا لمحتو ةضايرلا ةميقل
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؟ ةيندبلا ةفاقثلا يه ام

 كتكراشم نمضتي يذلاو ،هلمكأب صخشلا رظن ةهجو نم طاشنلا ىلإ ةيندبلا ةفاقثلا رظنت

.كراشتو ركفتو فرصتت فيك - يندبلا طاشنلا يف ةيلقعلاو ةيدسجلاو ةيفطاعلا

 ،ةيرحب كرحتلا يف ةقثلاو ،ةكرحلاب عاتمتسالاب ةيندبلا ةفاقثلا ةفرعم ريوطت قلعتي

 ةلحر اهنإ .ةيندبلا ةطشنألا يف عادبإلاو ، كرحتن نأ بجي اذاملو كرحتلا ةيفيك ةفرعمو

 لكشب صخشك كمدقت نأل نيرخآلاب كسفن ةنراقم ىلإ جاتحت ال .ةايحلا ىدم ةديرف ةيصخش

.مهملا وه لمشأ

 وأ مهتردق ىدم وأ ،اًرابك وأ اًراغص اوناك اذإ امع رظنلا ضغب - عيمجلا ةيندبلا ةفاقثلا لمشت

.كتاناكمإ قيقحتب قلعتي هلك رمألا .هقيقحت نوديري ام
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؟ ةيندبلا ةفاقثلا نم ديفتسي نم
 طاشنلا رايتخا ىلع سانلا زيفحت وه اهنم فدهلاو .عيمجلل ةيندبلا ةفاقثلا

 ةديرف ةلحر يف دارفأك ريدقتو بيحرت عضوم عيمجلا .ةايحلا ىدم يندبلا

 عفادلا سرغ ىلإ ةيندبلا ةفاقثلا فدهت .ةيندبلا ةفاقثلا قيقحتل اهعون نم

 زيزعت لالخ نم يندبلا طاشنلا براجت مهفو ةفرعملاو ةيندبلا ةءافكلاو ةقثلاو

.ماع لكشب ةيهافرلاو ةحصلا

:يلي ام اًيندب فقثملا صخشلا تامس لمشت

يندبلا طاشنلا يف ةكراشملا يف ةبغرلا

اًيندب طشن ةايح طمن ىلع ريثأتلاو طيطختلل سفنلاب ةقثلا كالتما

ةفلتخملا ةيندبلا ةطشنألا يف ةكراشملا دنع ةقثلاب عتمتلا

ةفلتخملا ةيندبلا ةطشنألا يف ةيلاعفو ةءافكب كرحتلا

ةيندبلا ةطشنألا فلتخم يف نيرخآلا عمو لقتسم لكشب لمعلا

ةفلتخملا ةيندبلا ةطشنألا يف اهتايناكمإو ةكرحلا تاجايتحاب يعو دوجو

ةفلتخملا ةيندبلا ةطشنألا يف ءادألا نيسحت ةيفيك ةفرعم

ناسنإلا ةمالس نم نسحي نأ يندبلا طاشنلل نكمي فيك ةفرعم

ةيدسجلا ةءافكلا

زيفحتلا

ةقثلا

طابترالا

ةيدسجلا يف

طاشن

مهفلاو ةفرعملا



2

IPLA لوح
 زيزعت  -ةيندبلا ةفاقثلل يلودلا داحتالا
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيندبلا ةفاقثلا

 ةسسؤم وه (IPLA) ةيندبلا ةفاقثلل يلودلا داحتالا

 زيزعتل تامظنملا معدتو عجشت ةلجسم ةيريخ

 رايتخا نم مهنيكمتو دارفألا ماهلإل ةيندبلا ةفاقثلا

 ىدتنم ريفوت وه انفده .ةايحلا ىدم يندبلا طاشنلا

اهمعدو اهعيجشتل ةيندبلا ةفاقثلا لوح ءارآلا لدابتل

 قيسنتب موقن .ةيندبلا ةفاقثلا بناوج عيمج يف

ةيندبلا ةفاقثلاب مزتلم يملاع عمتجم

 يلودلا داحتالا ةمهم
ةيندبلا ةفاقثلل

ناكم لك يف عيمجلا نيكمت

 ءزجك يندبلا طاشنلا ناضتحاو مهفل

 ةياعر لالخ نم ةايحلا نم أزجتي ال

 ةفاقث يف نيمزتلملا نيكراشملا

ةيندبلا ةفاقثلا ززعتو ردقت
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 ةفاقثلا ءارو ةصقلا
ةيندبلا

 لثم تاردقلا ريوطتب ةفاقثلا قلعتت
 .كلذ ريغو تايضايرلاو بدألاو ىقيسوملا
 ،.ةفسلفلا سفن نم يتأت ةيندبلا ةفاقثلا
 ةقثلاو عفادلا زيزعت ىلإ فدهت يهف
 كلذو .مهفلاو ةفرعملاو ةيندبلا ةءافكلاو
 تاونسلا لالخ ةكرحلا صرف ةدايز لوح رودي
 تائيب يف ةربخلا عيسوتو ،ىلوألا
 يسردملا ميلعتلا لالخ نم ةعونتم
 طارخنالل ةايحلا لاوط صرفلا ريفوتو
 انتيضرف .ةيندبلا ةطشنألا يف
 ىلع ةردقلا هيدل صخش لك نأ يه
 يف مدقتلا كلذب مايقلا
 ةفاقثلا ربع مهتلحر

.ةيندبلا

حلطصملا اذه يتأي نيأ نم
 لثم راكفأ فصول ماع ةئام نم رثكأ ذنم ةيندبلا ةفاقثلا حلطصم مدختسي
.ةكرحلا تادرفمو ةيندبلا ةحصلاو ةايحلا ةيعون نيسحتل ةيندبلا ةيبرتلا

 ملعو دسجلاو ةكرحلا ملع يف ةديدج ثاحبأل ةجيتن هريوطت مت ،مويلاو
 نوسرامي نيذلا صاخشألل ةلماشلا ةيمنتلاب قلعتي رمألا حبصأ .باصعألا
.سانلا ةايح ةيعون نيسحتو ةكراشملا زيزعتو ،اًيندب اًطاشن

 يندبلا طاشنلا يف ةيباجيإ براجت سانلا ىدل نوكي نأ ةيمهأ ىلع عجشن نحن
 نومدقي امنيبو ،هعون نم ديرف صخش لك .انتايح لاوط براجتلا هذه لصاون نأو
الماش يندب طاشن لك نوكي نأ بجي ، ةطشنألل ةديرف براجت ً.
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كراش

 لمعت تنك اذإ .ةيندبلا ةردقلا وأ ةيفلخلا وأ رمعلا نع رظنلا ضغب - عيمجلل ةيندبلا ةفاقثلا

 طاشنلا موهفم يف ةيلومش رثكأ ةقيرط ىلع مهعيجشتو مهماهلإل ةصرفلا كل تحيتأو سانلا عم

.كبسانت ةيندبلا ةفاقثلا نإف ،يندبلا

:لمشت ةيندبلا ةفاقثلا زيزعت يف دعاست نأ نكمي يتلا تاعومجملا

 

راغصلا لافطألل ةياعرلا يمدقمو ءابآلا 

نيبردملاو نيملعملا 

نينسملل ةياعرلا ومدقم 

نييبطلا هبشو نييبطلا نيينهملا 

ةيميداكألا تاسسؤمل 

تاسايسلا عانص / ةيلحملاو ةيزكرملا ةموكحلا 

ةيحصلاو ةيندبلا ةقايللاو ةيضايرلا تامظنملا 

 يندبلا طاشنلا يف ةكراشملل ةيحصلا تايكولسلاو فقاوملا زيزعتب قلعتي ةيندبلا ةفاقثلا عم لمعلا

 ،كلذ ىلإ امو لقنلاو هيفرتلاو ةياعرلاو ةحصلاو ميلعتلا تالاجم يف ءالمزلا عم لمعلاب .ةايحلا ىدم

 لالخ نم دارفألا معد انعطتسا اذإ  .ةيحصلا ةيهافرلا زيزعتو يندبلا طاشنلل قسنم جهن ءاشنإ اًعم اننكمي

 .يملاعلا عمتجملا ةيهافرو ةحص يف مهاسن اننإف ،يندبلا طاشنلا ناضتحا ىلع مهعيجشت

.www ىلع انب لصتا ؟ةيندبلا ةفاقثلا ةاعد نم حبصتو ةيندبلا ةفاقثلل يلودلا داحتالا عم لمعت ال مل

physical-literacy.org.uk/contact-us تامولعملا نم ديزمل .كلذ قيقحتل اًعم لمعلا اننكمي فيك ةشقانمل 

www.physical-literacy.org.uk  ةرايزب مق ةيندبلا ةفاقثلاو  ةيندبلا ةفاقثلل يلودلا داحتالا لوح
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